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 حقوق اإلنسانلالمنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين تحيي اليوم العالمي 

 

والذكرى الخامسة  يوم األمم المتحدة لحقوق اإلنسانصادف يوم أمس الذكرى العشرين ل – 2013، 11ديسمبر  –واشنطن 

. أنه وقت للتأمل، نتوقف لنقدر النجاحات التي حققها أبطال حقوق اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانوالخمسون لتوقيع 

المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في تحيي زالت قائمة. ال التي في مواجهة التحديات  ةالمشترك اتنالنتذكر واجبو

 .لجميعل المطلقةأولئك الذين عملوا على ضمان الحقوق  اتد وتضحيوذكرى جهالبحرين 

لكل  مصونةقال حسين عبدهللا المدير التنفيذي للمنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين: "حقوق اإلنسان 

ال تعطى من الدولة أو الملك أو حتى ." وأضاف: "هذه الحقوق بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والميول الجنسيةفرد 

 "األنظمة القمعية.الذي تعمد إليه غالباً تجاهل الالعنف أو بال يمكن إلغاؤها ة، فحقوق اإلنسان حقوق عالمية، وثائق األمم المتحد

 نيعملوالعديد من نشطاء حقوق اإلنسان  توقف، حيثدون  مستمر الصراع من أجل احترام حقوق اإلنسانفي البحرين، 

عمل العلنية وغارات مسيالت الدموع والتعذيب.  اتوالتهديد بالقتل واالعتقال التعسفي واإلهان التشهيرمن آمنة خالية لبحرين 

"، بطل من أجل العدالةللديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين "برنامج المنظمة األمريكية ل، بطل شهر ديسمبر نبيل رجب

تعزيز عمله على و الحقوقي نتيجة لنشاطه، وحقوق من قبل السلطاتالبال كلل من أجل رفع مستوى الوعي العام النتهاكات 

 .اإلفراج المبكرب مؤخراً  رفض طلبه تم قدبالسجن لمدة عامين و اً نبيل حاليا حكم يقضيق اإلنسان، حقو

خالل هذا األسبوع، تم ترحيل محامي حقوق ف، من قبل حكومة البحرين مستمروليين النشطاء والمراقبين الد كما أن استهداف

 اعتقلوالذي مسؤول في حزب معارض الاإلنسان البريطاني بيت ويثرباي بعد محاولته مراقبة محاكمة خليل مرزوق، 

. وقد عبر مراقبين دوليين عن قلقهم إزاء حالة حقه في حرية التعبير من خالل الدعوة إلى إصالح ديمقراطي سلميلممارسته 

مقرر األمم المتحدة الخاص وأيضاً  امية لحقوق اإلنساناألمم المتحدة الس مفوضبما في ذلك حقوق اإلنسان في البحرين، 

 رحلته إلى البحرين مرتين من قبل حكومة البحرين. إلغاءوالذي تم  خوان منديز المعني بالتعذيب

." حقوق اإلنسان عالمية، فكذلك يجب أن يكون النضال من أجل احترام واالعتراف بتلك الحقوقهي كما قال عبدهللا: "

قوم بها الذين يعملون من أجل تعزيز وحماية حقوق يالتي  الكبيرةندرك المهمة وأضاف: "في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، 

 ونعبر عن امتناننا العميق لتفانيهم، في داخل البحرين والخارج، لدعم حقوق البحرينين جميعاً." اإلنسان في البحرين
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