
 السيد المفوض السامي،

 حقوقل البحرين ومركز والديمقراطية للحقوق البحرين معهد مع البحرين، في اإلنسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيونتود منظمة 

 في اإلنسان قوقح وحماية تعزيز في اإلنسان حقوق مفوضيةل المتفاني العمل الستمرار وتوجيه الشكر لكم انتخابكم، على تهنئتكم اإلنسان

 .العالم جميع أنحاءو الخليجي التعاون مجلس دول

 عوض ذلك في بما السعودية، العربية المملكة في اإلنسان حقوق حالة إزاء القلق عن في اإلعراب كمما نسمع عن استمرار شجعنا قدل

 براءخدعوات و لدعواتكم صوتنا نضمكما . البدني والعقاب اإلعدام عقوبة واستخدام ،[الخير أبو وليد مثل] اإلنسان حقوق عن المدافعين

 .الدولية لمعاييرا متوافق مع القضائي نظامها لجعل السعودية العربية مملكةالموجهه لل المجلس هذا

ة أخرى دول عشر أحد باإلضافة إلى المجلس، في عضو دولة في البالغة اإلنسانحقوق  تحدياتب جريءال كماعتراف من الرغم علىو لكنو

 :رائدة في انتهاك حقوق اإلنسانبدولة أخرى  عترا اال عدم بسبب أمل بخيبة شعرنا أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة ذكرهم من تم

 البحرين.

ث أشرتم حي .أيضا   البحرين منها تعاني تزالما  التي" العامة الحريات علىالمفروضة  مشددةال القيود" من العديد من" منزعج" فخامتكمكان 

 محاكمات في والمعارضين والصحفيين اإلنسان حقوق عن المدافعين على المشددة األحكام ؛المظاهرات قمععلى وجه الخصوص إلى "

ضد  شرعيةلا وغير القمعية نظمةاأل ؛الرقابة ؛[رجب نبيل قضية في كما] بسيطة بسبب تغريدات القاسية عقوباتال ؛سياسية دوافع ذات

 النقطة هذه حولو" .اإلنسان وحقوق المدنية الحريات هددالتي تو ،بشكل ظالمسعة والم الجديدة األمنية القوانين. ... المدني المجتمع ركاتح

 المعاملة؛ سوءو التعذيب طويلة؛ لفترات أو التعسفي االحتجاز: "ذلك في بما" قومي أمن دولة" لبناء المستخدمة التدابير ضد محذرت األخيرة،

." لتعبيرا وحرية السلمي الحتجاجفي ا المشروعة الحقوق لتقييد التشريعات استخدام إساءةو ؛حفظ األمن المنحاز عادلة؛ غيرال المحاكمات

 .البحرين في منهجية تزال ال العامة الحريات على المفروضة والقيود اإلنسان لحقوق االنتهاكات هذه إن جميع

 توثيق في ممكتبكل الواسعة مشاركةال من الرغم على ،المثيرة للقلق دولةال قائمة في البحرين عن سبب عدم وضع سيادتكمنود سؤال  لذلك،

 ؟ممنهجهوال االنتشار واسعةال االنتهاكات هذه

 مع مملكةال في" التعاون الستئنا  نيةال" البحريني الخارجية وزير نائب أعلن االسبوع هذا سابق وقت في أنه نظرا  و ذلك، على وعالوة

 كي  المتكرر، الطلب من الرغم على 6002 عام منذ البحرين دخول الخاصة اإلجراءات يرفضون السماح ألي من وازال ال بينما ،ممكتبك

 البحرين؟ مع التعاون لتجديد كوسيلة إلجراءاتل القطرية الزيارات تسهيل ممكتبك نويي

 

 شكرا  لكم

 

 


