
                                        
  ٢٠١٤ يوليو�١٦

  هاموند�فيليب�السيد�سعادة

 العموم�مجلس�وعضو �،والكومنولث�الخارجية�للشؤون�الدولة�وزير 

 والكومنولث�الخارجية�وزارة

 تشارلز�ا3لك�شارع

 لندن

  

 العزيز،�هاموند�السيد

�مخاوفنا�عBى الضوء�تسليط�منكم�نأمل�والكومنولث،�الخارجية�للشئون �الدولة�كوزير �الجديد�منصبكم�من

�حقوق �انVWاكات�عBى�الخارجية�لوزارة�جديد�بمنعطف�متفائلMن�البحرين،�Kي�Iنسان�حقوق �حالة�إزاء�العميقة

  .دالبK� Xي�Iنسان

�بحلول �كبZMا�تقدما" هناك�يكن�لم�إذا�بأنه�الخارجية�الشؤون�لجنة�أوصت�،٢٠١٣ الثاني�تشرين�/ نوفم]K�Zي

�قادمال�تقريرها�Kي وذلك ")للقلق�ا3ثZM �البلد( البحرين�تسمي" أن�الخارجية�وزارة عBى�يجب ،"٢٠١٤ عام�بداية

�امثZM �ابلد بعد البحرين�تسمي لم�الخارجية�وزارة�أن�إp �التوصية،�هذه�من�الرغم�عBى�.Iنسان�بحقوق �الخاص

�كما�.وجvMة�"الةح�كدراسة" بتصنيفها� اكتفت�ولكVsا�،٢٠١٣ لعام�والديمقراطية�Iنسان�حقوق �تقرير �Kي�للقلق

  :نبأ�أيضا�Iنسان�حقوق �تقرير �ذكر 

�Kي� الوارد�)بسيوني�لجنة( الحقائق�لتق}�yzا3ستقلة�البحرينية�اللجنة�توصيات�تنفيذ�البحرين�حكومة�تواصل"

 ١".ا3تحدة�ل~مم�الشاملة�الدورية�ا3راجعة�Kي�وردت�ال{�yتلك�وأيضا�،٢٠١١ عام

�عBى�الخارجية�الشؤون�لجنة�علقت�الخارجية،�وزارة�إل�Vا�توصلت�ال{y �ستنتاجات�هذه�مع�صارخ�تناقض�Kي

�الدولية�السمعة" عBى�كدليل�ذلك�ا�ى�مشZMة�،"ل�مال�مخيب�نحو �عBى�بطئ" بأنه�الحقائق�تق}�yzلجنة�تنفيذ

�نخوا�بالتعذيب�ا3ع��yالخاص�ا3تحدة��مم�مقرر �من�تصريح�مؤخرا�صدر �ذلك،�إ�ى إضافة�.للبحرين�٢"التالفة

�لقلقا�تستد�ي�حالة" �ي�البحرين�Kي�Iنسان�حقوق �ةحال�فإن�الخارجية�وزارة�لتقرير �وخXفا�بأنه�يؤكد�منديز 

�الحقائق�لتق}�yzا3ستقلة�البحرينية�اللجنة�قدمVWا�ال{�yالهامة�التوصيات" نأ�منديز �السيد�ويرى �".الشديد
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  ".تنفيذ�عدم�حالة�Kي�كلها�بسيوني�شريف�ال]Zوفيسور �برئاسة
ً
�جميع" بأن�قلقه�عن�أعرب�ذلك،�عBى�وعXوة

�- قوله�يمكننا�وبما- �ي�البحرين�Kي�الشاملة�الدورية�ا3راجعة�أثناء�Iنسان�حقوق �مجلس�قدمها�ال{�yالتوصيات

 pي�البحرين�تنفذها�K٣".ا3رحلة�هذه�  

 البحرين؛�Kي�نالسياسي�Mا3عارضMن�عBى�Iعدام�أحكام�إصدار �التعذيب؛�استخدام�:�ي�القلق�بواعث�بعض

�القيود�وفرض�مستقل؛�قضاء�أو �محام�إ�ى�الوصول �من�كالحرمان�القانون �لسيادة��ساسية�ا3بادئ�Kي��Zاجعال

  .ا3تحدة�ا3ملكة�لحكومة�الخارجية�للسياسة�رئيسية�أولويات�كلها�وهذه�- التعبK�ZMي�الناس�حرية�عBى

 سبٌع �وقعته�والذي�البحرين�حول ��خZM �ا3ش�Zك�البيان رعاية�Kي�ا3تحدة�ا3ملكة�بمشاركة�نشيد�أننا�حMن�Kي

�3ملكةا�حكومة�نحث�أيضا�إننا�Iنسان،�حقوق �3جلس�والعشرين�السادسة�الدورة�خXل�عضو �دولة�وأربعون 

� ٢٠١٣.٤ عام�الخارجية�الشؤون�لجنة�به�أوصت�الذي�النحو �عBى�"للقلق�ا3ثZM �البلد" البحرين�بتسمية�ا3تحدة

�موقفا�ال�vمت�Iنسان�حقوق �مجلس�Kي�ا3ش�Zك�البيان�رعاية�Kي�شاركت�ال{�yا3تحدة�ا3ملكة�أن نXحظ�إننا

�وهو �البXد،�Kي�Iنسان�حقوق �أوضاع�عBى�"الشديد�القلق" إعXن�إ�ى�يدعو �البحرين�بشأن��طراف�متعدد

�وزارة�سياسة�Kي�لثباتا�نطلب�إننا�.أيضا�الثنائي�ا3ستوى �عBى�الخارجية�وزارة�عنه�تعرب�أن�يجب�موقف

�حقوق �انVWاكات�pستمرار �البحرين�حكومة�بمساءلة�3طالبةا�عBى�ا3تحدة�ا3ملكة ونحث�البحرين،�تجاه�الخارجية

  .٢٠١١ عام�منذ�تحصل�وال{I�yنسان�حقوق �عن�وا3دافعMن�السياسيMن�ا3عارضMن�ضد�Iنسان

   .هذه�مناشدتنا�حول �برأيكم�نرّحب

  �ح�Zام، فائق�بقبول �وتفضلوا

  :ا3وقعون 

  أمان�شبكة .١

  )ADHRB( البحرين�Kي�Iنسان�وحقوق �الديمقراطية�أجل�من�أمريكيون  .٢

  )I )ANHRIنسان�حقوق �3علومات�العربية�الشبكة .٣

   )البحرين( ١٩ ا3ادة .٤

  )ASF( حدود�بX �محامون �شبكة .٥

  )I )BCHRنسان�لحقوق �البحرين�مركز  .٦

  )I )BHROنسان�حقوق ل�البحرين مرصد .٧

   )BIRD( والديمقراطية�للحقوق �البحرين�معهد .٨

   )BJDM( والتنمية�للعدالة�البحرين�حركة .٩

  )I )BYSHRنسان�لحقوق �البحرين�شباب�جمعية .١٠
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  )I )CIHRSنسان�حقوق �لدراسات�القاهرة�معهد .١١

  )CJFE( التعب�ZMحرية�أجل�من�كنديون �صحفيون  .١٢

  )CIVICUS( سيفيكوس .١٣

١٤. yzª.سولوشن�.ِإم�  

اب�العا3ية�الجمعية .١٥
ّ
ت
ُ
   بريطانيا�فرع�– "ِبن" للك

  )I )EBOHRنسان�لحقوق �البحرينية��وروبية�ا3نظمة .١٦

  )I )GCHRنسان�لحقوق �الخليج�مركز  .١٧

  )I )FIDHنسان�لحقوق �الدولية�الفدرالية .١٨

  )KRC( ل±صXح�خيام�مركز  .١٩

  ا3حامMن�لحقوق �كندا�مرصد .٢٠

  السويد�– حدود�بX �محامون  .٢١

  مهارات�مؤسسة .٢٢

اب�العا3ية�الجمعية .٢٣
ّ
ت
ُ
   "ِبن" للك

  الدولية�الخصوصية .٢٤

  Redress إصXح .٢٥

  )RSF( حدود�بX �مراسلون  .٢٦

  Reprieve مهلة .٢٧

  التعب�ZMلحرية�التونسية�ا3بادرة .٢٨

 Vivarta فيفارتا .٢٩


