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                جملس حقوق اإلنسان
              الدورة اخلامسة

                 من جدول األعمال ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "لس حقوق اإلنسانجم"واملعنون 

  موجهة من البعثة الدائمة للبحرين٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤مذكرة شفوية مؤرخة 
 لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

                                                                                                        هتـدي البعـثة الدائمة ململكة البحرين لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف حتياهتا إىل املفوضية السامية                  
                                      ، بالعربية واإلنكليزية، رد السلطات      * *                                                   إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان وتتشرف بأن حتيل طيه                         حلقـوق اإلنسان و   

  .                                                                املختصة يف مملكة البحرين على أكاذيب وادعاءات السيد عبد اهلادي اخلواجة

                                                                                                      ويف هـذا الصدد، ستكون البعثة ممتنة إن أمكن تعميم البيان املرفق باعتباره وثيقة رمسية للدورة اخلامسة          
  .                                             لس حقوق اإلنسان وعلى موقع اجمللس على شبكة إنترنت جمل

 

                                                      

  . ُ                       أُعيد إصدارها ألسباب فنية  *
  .                                                 يعمم املرفق كما ورد باللغتني العربية واإلنكليزية فقط   **
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 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٣  املرفق   

 بيــان

إن السيد عبد اهلادي اخلواجة قد قام يوم أمس بإلقاء بيان يف جلسة جملس حقوق اإلنسان، وإن البعثة 
 .ن لشخص عاقل أن يصدق افتراءاته                                                ً       ً       الدائمة ململكة البحرين تفند كل ما جاء يف بيانه مجلة  وتفصيال ، فال ميك

                 ً                                                                       كما أنه ليس خافيا  مدى مسامهة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر 
حفظه اهللا يف تقدم وتطوير اململكة من مجيع النواحي اإلسكانية واالقتصادية واالجتماعية، ودوره يف ختفيف وطأة 

                  ً                                                   قراء واحملتاجني، علما  بأن جائزة الشرف لإلجناز املتميز يف جمال التنمية احلضرية الفقر وتوفري السكن املالئم للف
واإلسكان قد منحت إىل صاحب السمو بإمجاع تام من قبل اجمللس احلاكم للجائزة بعد متابعة دقيقة من قبل 

ن يقوم به مسوه منظمة املستوطنات البشرية التابعة لألمم املتحدة، واإلطالع عن كثب على الدور الذي كا
والتخطيط السليم الذي قاد إىل حتقيق أهداف التنمية احلضرية واإلسكان، وقد تأكدت أحقية صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر بالفوز جبائزة الشرف لإلجناز املتميز يف جمال التنمية يف 

ة وكذا الزيارات امليدانية اليت كان يقوم هبا اخلرباء واملتخصصني  من خالل املتابع٢٠٠٦احلضرية واإلسكان لعام 
 .واملسؤولني يف هذا اجملال 

 جمال التنمية البشرية رغم حمدودية مواردها مما يعكس يفمكاسب هائلة إن مملكة البحرين قد حققت 
 األهداف إىل الوصول يفها وخططبقيادة صاحب السمو رئيس الوزراء املوقر كفاءة وفعالية وجناح برامج احلكومة 

،  جمال حتقيق التنمية املستدامةيف وتوجهها املعيشي وضعتها من أجل تنمية املواطن ورفاهيته واالرتقاء مبستواه اليت
 تقرير التنمية البشرية يف على صعيد التنمية البشرية                         ً حققته مملكة البحرين جمددا الذيجناز إلاوأكرب دليل على ذلك 

 .      ً عربيا الثاين واملركز                                      ًصوهلا على املرتبة التاسعة والثالثني عامليا حب وذلك  املتحدةاألممعن منظمة الصادر و ٢٠٠٦

وإننا نستغرب كذلك من كيفية السماح للسيد عبد اهلادي اخلواجة الذي ال ميثل أية جهة رمسية أو  
 .حقوقية أو أهلية  بل ميثل نفسه يف أن يتحدث يف هذا اجمللس املوقر
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