 ١٦يوليو ٢٠١٤
سعادة السيد فيليب هاموند
وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث ،وعضو مجلس العموم
وزارة الخارجية والكومنولث
شارع امللك تشارلز
لندن

السيد هاموند العزيز،
من منﺼبكم الجديد كوزير الدولة للشئون الخارجية والكومنولث ،نأمل منكم تسليط الضوء عBى مخاوفنا
العميقة إزاء ﺣالة ﺣقوق ٕالانسان Kي البحرين ،متفائلMن بمنعطف جديد لوزارة الخارجية عBى انVWاكات ﺣقوق
ٕالانسان Kي البالد.
Kي نوفم[ / Zتشرين الثاني  ،٢٠١٣أوصت لجنة الشؤون الخارجية بأنه إذا لم يكن هناك "تقدما كبZMا بحلول
بداية عام  ،"٢٠١٤يجب عBى وزارة الخارجية أن "تسمي البحرين )البلد املث ZMللقلق(" وذلك Kي تقريرها القادم
الخاص بحقوق ٕالانسان .عBى الرغم من هذﻩ التوصية ،إال أن وزارة الخارجية لم تسمي البحرين بعد بلدا مثZMا
للقلق Kي تقرير ﺣقوق ٕالانسان والديمقراطية لعام  ،٢٠١٣ولكVsا اكتفت بتﺼنيفها "كدراسة ﺣالة" وجvMة .كما
ذكر تقرير ﺣقوق ٕالانسان أيضا بأن:

"تواصل ﺣكومة البحرين تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتق{ yzالحقائق )لجنة بسيوني( الوارد Kي
١
عام  ،٢٠١١وأيضا تلك ال} yوردت Kي املراجعة الدورية الشاملة لألمم املتحدة".
Kي تناقض صارخ مع هذﻩ الاستنتاجات ال} yتوصلت إلVا وزارة الخارجية ،علقت لجنة الشؤون الخارجية عBى
تنفيذ لجنة تق{ yzالحقائق بأنه "بطئ عBى نحو مخيب لآلمال" ،مشZMة اى ذلك كدليل عBى "السمعة الدولية
التالفة" ٢للبحرين .إضافة إى ذلك ،صدر مؤخرا تﺼريح من مقرر ٔالامم املتحدة الخاص املع yبالتعذيب خوان
منديز يؤكد بأنه وخالفا لتقرير وزارة الخارجية فإن ﺣالة ﺣقوق ٕالانسان Kي البحرين ي "ﺣالة تستدي القلق
الشديد" .ويرى السيد منديز أن "التوصيات الهامة ال} yقدمVWا اللجنة البحرينية املستقلة لتق{ yzالحقائق
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ً
برئاسة ال[Zوفيسور شريف بسيوني كلها Kي ﺣالة عدم تنفيذ" .وعالوة عBى ذلك ،أعرب عن قلقه بأن "جميع
التوصيات ال} yقدمها مجلس ﺣقوق ٕالانسان أثناء املراجعة الدورية الشاملة Kي البحرين ي -وبما يمكننا قوله-
٣
ال تنفذها البحرين Kي هذﻩ املرﺣلة".
بعض بواعث القلق ي :استخدام التعذيب؛ إصدار أﺣكام ٕالاعدام عBى املعارضMن السياسيMن Kي البحرين؛
الZاجع Kي املبادئ ٔالاساسية لسيادة القانون كالحرمان من الوصول إى محام أو قضاء مستقل؛ وفرض القيود
عBى ﺣرية الناس Kي التعب - ZMوهذﻩ كلها أولويات رئيسية للسياسة الخارجية لحكومة اململكة املتحدة.
Kي ﺣMن أننا نشيد بمشاركة اململكة املتحدة Kي رعاية البيان املشZك ٔالاخ ZMﺣول البحرين والذي وقعته ٌ
سبع
وأربعون دولة عضو خالل الدورة السادسة والعشرين ملجلس ﺣقوق ٕالانسان ،إننا أيضا نحث ﺣكومة اململكة
٤
املتحدة بتسمية البحرين "البلد املث ZMللقلق" عBى النحو الذي أوصت به لجنة الشؤون الخارجية عام .٢٠١٣
إننا نالﺣظ أن اململكة املتحدة ال} yشاركت Kي رعاية البيان املشZك Kي مجلس ﺣقوق ٕالانسان الvمت موقفا
متعدد ٔالاطراف بشأن البحرين يدعو إى إعالن "القلق الشديد" عBى أوضاع ﺣقوق ٕالانسان Kي البالد ،وهو
موقف يجب أن تعرب عنه وزارة الخارجية عBى املستوى الثنائي أيضا .إننا نطلب الثبات Kي سياسة وزارة
الخارجية تجاﻩ البحرين ،ونحث اململكة املتحدة عBى املطالبة بمساءلة ﺣكومة البحرين الستمرار انVWاكات ﺣقوق
ٕالانسان ضد املعارضMن السياسيMن واملدافعMن عن ﺣقوق ٕالانسان وال} yتحﺼل منذ عام .٢٠١١
ّ
نرﺣب برأيكم ﺣول مناشدتنا هذﻩ.
وتفضلوا بقبول فائق الاﺣZام،
املوقعون:
 .١شبكة أمان
 .٢أمريكيون من أجل الديمقراطية وﺣقوق ٕالانسان Kي البحرين )(ADHRB
 .٣الشبكة العربية ملعلومات ﺣقوق ٕالانسان )(ANHRI
 .٤املادة ) ١٩البحرين(
 .٥شبكة محامون بال ﺣدود )(ASF
 .٦مركز البحرين لحقوق ٕالانسان )(BCHR
 .٧مرصد البحرين لحقوق ٕالانسان )(BHRO
 .٨معهد البحرين للحقوق والديمقراطية )(BIRD
 .٩ﺣركة البحرين للعدالة والتنمية )(BJDM
 .١٠جمعية شباب البحرين لحقوق ٕالانسان )(BYSHR
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 .١١معهد القاهرة لدراسات ﺣقوق ٕالانسان )(CIHRS
 .١٢صحفيون كنديون من أجل ﺣرية التعب(CJFE) ZM

 .١٣سيفيكوس )(CIVICUS
ِ .yzª .١٤إم .سولوشن
ُّ
 .١٥الجمعية العاملية للكتاب " ِبن" – فرع بريطانيا
 .١٦املنظمة ٔالاوروبية البحرينية لحقوق ٕالانسان )(EBOHR
 .١٧مركز الخليج لحقوق ٕالانسان )(GCHR
 .١٨الفدرالية الدولية لحقوق ٕالانسان )(FIDH
 .١٩مركز خيام لإلصالح )(KRC
 .٢٠مرصد كندا لحقوق املحامMن
 .٢١محامون بال ﺣدود – السويد
 .٢٢مؤسسة مهارات
ُّ
 .٢٣الجمعية العاملية للكتاب " ِبن"
 .٢٤الخﺼوصية الدولية
 .٢٥إصالح Redress

 .٢٦مراسلون بال ﺣدود )(RSF
 .٢٧مهلة Reprieve

 .٢٨املبادرة التونسية لحرية التعبZM
 .٢٩فيفارتا Vivarta

