
 

 

 

 نالبحري عاجل بشأنالبرلمان األوروبي لتمرير قرار  المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين تثني على
 

زاء االنتهاكات إ" عن "قلقه العميق فيه معربا   قرار عاجلاليوم، مرر البرلمان األوروبي  – 4102، 6فبراير  –ستراسبورغ، فرنسا 

في  برلمان األوروبيللخالل الجلسة العامة  عليه تيصوتم الت. دعا القرار، الذي البحرينسيادة القانون في والمستمرة لحقوق اإلنسان 

، بما فيهم نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة وابراهيم عن جميع السجناء السياسيين الفورياإلفراج ستراسبورغ، حكومة البحرين إلى 

تعبير عن رفضهم لل 24على أعضاء البرلمان األوروبي الـ البحرين المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان فيشريف. تثني 

 .حكومة البحرين المستمرة لحقوق اإلنسان نتهاكاتالالعميق 

." قال حسين عبدهللا بشدة  االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان في البحرين إلدانةأعضاء البرلمان األوروبي الذين صوتوا اليوم ب "نشيد

من أجل اإلصالحات  نضالهيواصل شعب البحرين "، منظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرينلل المدير التنفيذي

أن أن االتحاد األوروبي يقف مع شعب البحرين و البيانيوضح . واحترام حقوق اإلنسان األساسية في ظل القانونالديمقراطية والمساواة 

 ."أن انتهاكات حقوق اإلنسان لن تمر مرور الكرامبمثابة تحذير للحكومة البحرينية هذا 

تم التوقيع على القرار من قبل ممثلين عن تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا والتحالف التقدمي لالشتراكيين 

٪ من أعضاء في 41معا أكثر من  شكل هذه التحالفاتتو / األخضرالحرة أوروبا تحالفووالديمقراطيين، وحزب الشعب األوروبي، 

 .البرلمان

يدعو القرار إلى اإلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان والمتظاهرين 

 لتقصي الحقائق المستقلة اللجنة البحرينية آليات دولية لضمان التنفيذ الكامل لتوصيات وضععلى حكومة البحرين يحث  كما. السلميين

المدافعين عن حقوق اإلنسان أن يحضى يجب  هأنوأشار القرار إلى بشأن البحرين.  مجلس حقوق اإلنسانفي  المراجعة الدورية الشاملةو

بالتعذيب  ينألمم المتحدة المعنيا يمقرر، شجع البرلمانيين الهذ ا  تحقيق. وتخويف أو مضايقةأو عمل في البحرين دون عائق لل بالحرية

 يتلقونها. الزالوا التي ةالعديداالنتهاكات لزيارة البحرين لمتابعة  استقالل القضاةوحرية التجمع وتكوين الجمعيات و

عميق إزاء دعوة البرلمان األوروبي الرتياح االب المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرينقال حسين عبدهللا "تشعر 

نحث حكومة البحرين رين." وأضاف "في البحالتجمع والتعبير من حرية  وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان واحترام الحريات األساسيةل

 ."مغزى لإلصالحات وذالتي أثارها هذا القرار والعمل نحو تنفيذ سريع  بالمخاوفعلى االعتراف 
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