
 

 

 

 قبل أسبانيا ملك األول كارلوس خوان الملك إلى رسالة البحرين في اإلنسان وحقوق للديمقراطية األمريكية المنظمة ارسلت

 البحرين إلى الرسمية زيارته

 

 الملك لجاللة رسالة البحرين في اإلنسان وحقوق للديمقراطية األمريكية المنظمة اليوم أرسلت – 8102 أبريل 82 – واشنطن

 إلى الرسمية زيارته خالل نظيره مع البحرين في اإلنسان حقوق حالة مناقشة على فيها تحثه أسبانيا ملك األول كارلوس خوان

 مايو 8 – 0 تاريخ البحرين في األول كارلوس خوان الملك يكون أن المقرر من حيث األسبوع، هذا الحق وقت في البالد

 .الثنائية االقتصادية العالقات لمناقشة

 حكومة رد كان .بلدهم في اإلنسان حقوق واحترام الديمقراطي باإلصالح للمطالبة البحرينيين آالف خرج ،8100 عام في

 في مستمرة والحكومة الحين، ذلك ومنذ .المئات واصابة العشرات مصرع عن اسفر مما ،بعنف المتظاهرين مهاجمة البحرين

 اإلعالمية، الرقابة زادت  عملهم،وقد بسبب مستهدفون اإلنسان حقوق مجال في الناشطين أن حيث .المعارضة ضد القمع حملة

 .المملكة في سياسي سجين 0555 من أكثر عنها نتج السياسية الدوافع ذات القضايا أن كما

 مجلس ففي .الدولي المجتمع إطار في البحرين في اإلنسان حقوق حالة مناقشة في نشطا   مشاركا   االسبانية الحكومة كانت وقد

 خالل من البحرين في المتدهور الوضع إزاء الشديد قلقها عن األعضاء الدول أعربت المتحدة، لألمم التابع اإلنسان حقوق

 .جميعها الثالثة البيانات على الموقعة الدول من إسبانيا كانت وقد ،2102 و 2102 عام في تركةالمش البيانات

 القمع اتجاه البحرين حكومة ميل إزاء شكوك عن علنا   مسبقا   لتعبيرها إسبانيا بحكومة اإلشادة ينبغي" عبدهللا السيد قال

 المسؤولين األعضاء مع بصراحة الحديث البحرين إلى زيارته خالل األول كارلوس خوان الملك أناشد" وأضاف "واالعتداء

 في للمواطنين واإلنسانية السياسية الحقوق على المفروضة الشديدة القيود من المخاوف واثارة الحاكمة خليفة آل أسرة في

 في البلدين بين القوية والثنائية االقتصادية العالقات تكون أن يمكن عاجل، وإصالح ملموس تنفيذ دون من أنه حيث .البحرين

 في اإلنسان حقوق مجال في اإلصالح موضوع مناقشة ضمان الجاللة صاحب مصلحة من ذلك، على وبناءا    .خطر

 ."البحرين
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