
1001 Connecticut Ave. NW, Suite 205 • Washington, D.C. 20036 • (202) 621-6141 • www.adhrb.org • @ADHRB 

  

  فبراير 41 لـثورة ةلثاثالحيي الذكرى المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين ت

 

 عدم المساواة لالحتجاج على في البحرين ارعشخص إلى الش 200000أكثر من  ، نزلقبل ثالث سنواتفي مثل هذا اليوم 

. في الذكرى الثالثة لثورة البحرين، تدعوا المنظمة األمريكية للديمقراطية يالحكوم تمثيلغياب الو، والفساد، والقمع، الهيكلية

 تتقيد لكي حكومة البحرين ط علىولزيادة الضغحكومة الواليات المتحدة والمجتمع الدولي ان في البحرين وحقوق اإلنس

 .إصالحات حقيقية طبقتاإلنسان و في مجال حقوق بااللتزامات الدولية

 األخيرة السنوات الثالثفي  نحو اإلصالح بالتحرك حكومة البحرين قيام بدال منقال حسين عبدهللا المدير التنفيذي للمنظمة: "

 من قبل الواليات أن االستجابة من الواضحف. الركود واالنحدار ، جل ما نراه هوحاشدةال 2011فبراير  14احتجاجات  منذ

على  تغيير إيجابي إلى لم تؤديأو  تكن كافية لم السياسية في البالد اإلنسان واألزمةحالة حقوق ل والمجتمع الدولي المتحدة

تستمر ، وفي السجن عبد الهادي الخواجةو نبيل رجب مثل اإلنسان المدافعين عن حقوق يقبع" وأضاف: "عأرض الواق

 ثقافة اإلفالت من العقاب."تبقى ، ودون هوادةحاالت االختفاء القسري و التعسفيةاالعتقاالت 

التي  سياسات الحكومة أن يبدو، وبعد لم تتم معالجتها منذ ثالث سنوات في البحرين من قبل المتظاهرين التي أثيرت القضايا

المساواة في الحصول  غياب وهذا يشمل، من أي وقت مضى أكثر رسوخا   أصبحت واالضطرابات االنقسامات الطائفية أججت

تطبيق  ، وانعدام الحق فيمتساويالالكافي و الحكومي التمثيلوعدم وجود  ،الخدمات االجتماعية أو الفرص االقتصادية على

حرية  مزيد من القيود علىال تطبيققد تم كما . المعايير الدوليةدون  يعمل قضائي نظامتواجد الواجبة، و القانونية جراءاتاإل

منذ و. سجن سنوات 7إلى  تصل عقوبة يفرضو يجرم انتقاد الملكصدر مؤخرا  قانون بما في ذلك ، وتكوين الجمعيات التعبير

ختفاء لالن يالبحريني ستمر تعرضيو في السجن سجين سياسي 3000 أكثر منيقبع  ،2011في فبراير  بدء االحتجاجات

 .على أيدي حكومتهم موتلل حتىو القسري

من  يمكن أن تتخذ هناك خطوات، الماضيالعام من أكثر  اضطرابات فيها تواجه سنة أخرى البحرين "مع دخولوقال عبدهللا: 

حكومة  مطالبة ذلك يشمل .الوضع على األرض من أجل تحسين الراهنفي الوقت  والمجتمع الدولي المتحدة الوالياتقبل 

غيرها من انتهاكات حقوق التعذيب و المساءلة عن ضمانو السجناء السياسيين غير المشروط عن جميع اإلفراجب البحرين

 وجود الحفاظ علىب مشتركبشكل  مهتمينو" وأردف: "أن الواليات المتحدة والبحرين حلفاء استراتيجيين مهمين اإلنسان

 ؤثر سلبا  يو زعزعة االستقرارمن ذلك يزيد  يمكن أن، إحداث تغيير إيجابي ولكن دون. في البالد األمريكي الخامس االسطول

 ."على المدى الطويل االستقرار اإلقليميعلى 
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