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 مقدمة
 والمحاكمات التعسفي، العتقالا عمليات وبقيت ،2021 امع في كانهام البحرين يف إلنسانا قوق ح الةح راوحت
 تحسينل حقيقي جهد يأ غياب عم لمشهد،ا درتتص والتعبير، لرأيا حرية وقيود منتقدي،و  للمحتجين الجائرة

 االنتهاكات. لهذه صبةخ بيئة توفر لتيا واإلجراءات التشريعات
 

 نادت التي لالحتجاجات لعنيفا الحكومة قمع منذ لحديديةا قبضتها رضف في لبالدا يف ألمنا لطاتس واستمرت
 كبار نم وبعضهم الحتجاجية،ا لحركةا ةقاد يزال وال ،2011 يف العربي بالربيع رفع ما وجةم عقب باإلصالح

 لسياسية،ا المعارضة أحزاب جميع وحّلت لمستقلةا اإلعالم وسائل ميعج السلطات ظرتح قدو  لسجن،ا يف السن
 للمالحقة.  االنسان قوق ح عن المدافعون  وتعرض

 
 يثح المدني، لفضاءا لتقييد اإلنترنت جرائمب المتعلقة القمعية لتشريعاتا إلى تزايدم بشكل لبحرينا حكومة واتجهت

 التواصل وسائل على نشاطهم سببب اإلنسان حقوق  عن مدافعينو  معارضين قادةو  بارزين عدفا كالءو  قاضاةم تم
 االجتماعي.

 
 النظام صورة وتحسين االنتهاكات بييضت ومحاوالت البحرين يف الحقوقي لوضعا على لضوءا لتقريرا ذاه ويسلط

 ألبرز لحقوقيا التقييم يستعرض األول لمحورا فيف النتهاكات،ا أنماطو  ورص تفصيلي وبشكل مستعرضين
 هاكات.باالنت المتعلقة الهامة الحصائياتا من ددا  ع ويقدم لمملكةا في التطورات

 
 المراقبين وتضليل ورتهاص لتحسين البحرينية السلطات نم اليائسة لمحاوالتا التقرير تناولي لثانيا لمحورا وفي
 غير تكون  داخلية قابيةر  جهات تفعيل برع الممارسات ذهه لىع لتغطيةل اصةخ إجراءاتو  سائلو  خالل من

 الحقائق. تزييفل االجتماعي التواصل ووسائل االعالم يف نشاط مع لكذ يترافق لعامةا السلطة نم توجهو  مستقلة
 

 المعارضين دض لحاصلةا اكاتاالنته وأنماط لقانونيا غير الوضع نع صورة لتقريرا يقدم لثالثا المحور وفي
 في الوحشية دىم ويظهر المملكة في لعامةا السلطات ياساتس يعارض نم كلو  النساءو  ألطفالا ضدو  وذويهم
 بممارسات منددة دولية مواقف التقرير ستعرضي الرابع المحور فيو  القانون. نع عيداب االذاللو  لقمعا ممارسة

 والقتل طفالخ بين االنتهاكات لىع الشواهد نم ددع لتقريرا يقدم لخامسا المحور وفي البحرينية، السلطات
 القسري. واالخفاء والتهديد والتعذيب

 
 أبرزها: النتائج نم لجملة التقرير وخلص
 المدني، الفضاء لتقييد اإلنترنت جرائمب المتعلقة القمعية لتشريعاتا إلى تزايدم شكلب لبحرينا ملكةم  اتجهت

 وسائل على نشاطهم بسبب إلنسانا حقوق  عن ومدافعين عارضينم قادةو  ارزينب دفاع وكالء مقاضاة تم حيث
 االجتماعي. التواصل
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 أبرزها: مهمة لتوصيات وتوصل 
 حقوق  أوضاعب يتعلق فيما الدولية بتعهداتها اللتزاما نحو دفعهال المملكة تجاها ارمةص وليةد واقفم اتخاذ

 االستجابة. وعدم لمماطلةا حال لمملكةا ضد يةعقاب جراءاتإ باتخاذ والتلويح اإلنسان
 

 البحرين في التطورات برزأل الحقوقي لتقييما األول: المحور
ات إلنسانا قوق ح الةح شهدت او  كبير ا راجع   بسبب تفجرت لتيا ،2011 في الجماهيرية الحتجاجاتا منذ ممنهج 

 الديمقراطية. وغياب الستبدادا نظام من لمتعاظما الشعبي الغضب
 

 من لك في 2011 عام كبيرة عبيةش تظاهرات شكل على ندلعتا التي لعربيا الربيع ثوراتب عرف ام غرار فعلى
 المنامة، في المالي المرفأ نم القريب اللؤلؤة دوار يف البحرين واطنيم من آلالفا شراتع حتشدا مصر،و  تونس
 نفبع البحريني مناأل ليجابههم ،2011 ر/شباطفبراي 41 من بداية   أسابيع، ضعةلب الخيام لمحتجون ا نصب حيثما
 المملكة بقيادة المجاورة، لخليجيا التعاون  جلسم دول نم لسريعل لتدخُّلل وة  ق الحكومة واستدعت الشديد. والقمع
  السعودية. العربية

 
 لىع شخصا   19 عن يقل ال ما قتل ألحداث،ا حول شكلت التي الحقائق تقصيل المستقلة اللجنة قريرت وحسب

 األمن واتق إفراط بسبب مصرعهم قوال ثمانية ينهمب من ،0112 أبريل/نيسانو  براير/شباطف ينب لسلطاتا أيدي
 قادة بينهم من ألشخاص،ا آالف اعتقال أيضا   للجنةا وسجلت لتعذيب.ا نتيجة شخاصأ خمسةو  لقوة،ا ستخداما في

 الجور. بالغة حاكماتم إثر اليوم، تىح لسجون ا قضبان خلف زالون ي ال الذين لمعارضةا ورموز االحتجاجات،
 

 ِظَرتح   فقد ،2011 منذ هيكلية غييراتت البحرين شهدت لحكما نظام يف يمقراطيةد صالحاتإ قديمت نم وبدال  
 الرأي حرية على القوانين من يدالمز  القوانين وفرضت ستقل،م إعالم يأ هناك عدي لمو  لمعاِرضة،ا األحزاب
 السجون.ب مزرية أوضاع تحت رزحون ي يزالون  ال 2011 حتجاجاتا ادةق أن كما والتعبير.

 
 لجمعية لعاما ألمينا لمان،س علي للشيخ معاملتها في ،2011 نذم منتقديها، تجاه البحرين سلطات نهج تجلىو 

 القانونية. لمعارضةا أحزاب أكبر كانت والتي ،0162 منذ لمحظورةا )الوفاق( ميةاإلسال لوطنيا الوفاق
 
ِكمو    ،2014 في السلطات يهف انتقد سياسي خطاب سببب بالسجن، ألمرا ادئب يف لمانس لشيخا لىع ح 

وِعفت  في مشاركته خلفية على ،2018 يف المؤبد بالسجن كمح ضده درص ث م ،0162 يف جنهس دةم وض 
 لتيا حادثات،الم في مشاركته السلطات واعتبرت االنتفاضة. اللخ البحرين لطاتس لدى طرق وساطة محاوالت
 .قطر لصالح ”تجسسا  “ قَطرية، بوساطة اتهاذ البحرين كومةح فيها شاركت
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 شريف، إبراهيم السابق، رئيسها وقضى عاِرض،م   حزب أكبر انيث الطائفية، رغي ”وعد“ معيةج يضا  أ ظرتح كما
 .2011 احتجاجات دعم في ورهد خلفية على درص حكم موجبب السجن، يف أعوام خمسة

 
 يند ورجال ومحامون  اإلنسان قوق ح عن مدافعون و  ياسيون س قادةو  شطاءن ينهمب منو  المعارضون، ضوتعر  

 أمام للمثول واستدعائهم تهديدهم على ذلك واشتمل ،0162 منذ لتحديدا جهو  لىع لمتزايد،ا لقمعل شيعة،
 .السجنب عليهم والحكم السلطات، أمام لمثولل واستدعائهم اعتقالهم،و  السفر، نم ومنعهم السلطات،

 
 الدوار، ور ِصف الوطني، التجديد آلمال م وِحدا   رمزا   2011 فبراير/شباط خالل كان الذي اللؤلؤة، دوار نصب وه ِدم

 .20111 مارس/آذار في االنتفاضة أ خمدت أن بمجرد
 

 في لبحرينا يف ون المواطن لها تعّرض التي النتهاكاتا حجم لها قوقيح تقرير   يف بحرينية قوقيةح جمعية ووّثقت
 العاصمة في ّشنتهد الذي تقريرها في فسه..ن العام صفمنت حتى 0212 لثاني/ينايرا انون ك نم لممتّدةا الفترة

 عتقالا  حالة 68و ألف ا 20 رصدت نهاإ "الوفاق" قالت المهتمين،و  النشطاء نم ددع بحضورو  يروتب اللبنانية
 طفال   7161 كان هؤالء ينب من أن موضحة لجاري،ا لعاما منتصف حتى 2011 لعاما منذ لمواطنين تعسفي
 امرأة. 300 من وأكثر

 
 التعذيب ضحايا من اثنان أ عدم يماف المعاملة، وسوء لتعذيبا إلى لمواطنينا نم آلالفا عّرضت لىإ وأشارت

ا قضائي ا م احك 1941 دورص إلى اإلضافةب الماللي(، عليو  العربي )أحمد  ينهاب ألخيرتينا السنتين خالل مسّيس 
 السجون  في للمعتقلين االنتهاكات ددع بلغ بينما لجنسية،ا بإسقاط حكامأ 309و لمؤّبدا السجنب كم اح 198

 القسري. اإلخفاء أو لكهربائيا الصعق أو لعالجا من لحرمانا عبر لتعذيبا أبرزها 1320
 

 قانون  رضف وقد ،0142 نذم نالبحري في كامل بشكل حظورم السلمي التجمع قح أنّ  لىإ التقرير ولفت
اق التجمعات  القانون  لتطبيق البحرينية لسلطاتا ممارسات واّتسمت لسلمي،ا التجمع قح تجريمل روريةض يرغ يود 

 والسياسية. المدنية بالحقوق  الخاص الدولي لعهدا في ليهاع المنصوص لقيودل التعسفي بالتفسير
 

 في إلنسانا لحقوق  لوطنيةا المؤسسةو  لخاصةا لتحقيقا وحدةو  لماتللتظ العامة األمانة شلف إلى التقرير ونّبه
 المؤسسة خصوصا المؤسسة، لهذه الستقالليةا مبدأ كفلت تشريعية عديالتت حداثإل الحاجةو  أدوارها،ب القيام

 باريس. مبادئ يخالف ماب أنشئت التي إلنسانا لحقوق  الوطنية

                                   
 /jBf81https://cutt.us ،االنتفاضة من أعوام عشرة بعد اإلصالح أحالم تبّدد البحرين: الدولية، العفو منظمة 1
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 الدولة: ؤسساتم عبر االنتهاكات تبييض اسةسي الثاني: المحور
 طويرت إلى البحرين حكومة جأتل لالنتهاكات، عالجاتم وإيجاد إداريةو  شريعيةت صالحاتإ نفيذت نم بدال  

 بها، الخاصة االجتماعي لتواصلا وسائل ومنصات لزائفةا الرقابة يئاته عبرف النتهاكات.ا بييضت استراتيجيات
  اإلنسان. حقوق  الةلح المتردي قعواال إخفاء إلى البحرينية يةالحكوم السلطات عمدت

 
 لبالدل الداخلي واألمن المواطن حماية لىع اإلشراف عليها فترضي التي لبحرينيةا لداخليةا زارةو  لمثالا بيلس فعلى

 ويوجد اإلنسان. حقوق  انتهاكات من كبير عددو  جسيم سلوك وءس عن مزاعمب األحيان نم ثيرك يف تورطت
 السابقين. موظفينهاب الداخلية وزارة لءم خالل نم لقضاءا ستقالليةا عرقلت انتك العامة النيابة بأن مثبتة ادعاءات

 حقوق  عن والمدافعين ءالنشطا من كاذبة اعترافات نتزاعا أجل نم بالتعذيب مثبتة ادعاءات ناكه أنو  كما
 اإلنسان.

 
 البحرين نباءأ وكالةل لتابعةا جتماعياال التواصل وسائل باتوحسا اإللكترونية لمواقعا لجأت الخيرةا الفترة في

 الخارجية وزارة بحسبو  اإلنسان، لحقوق  لوطنيةا واالستراتيجية لخطةا طالقإل الترويجب لبحرينيةا لخارجيةا ووزارة
 تلك ذلك في بما اإلنسان، قوق ح بحماية المتعلقة المجاالت ميعج في همةم إنجازات لمملكةا ققتح قدف البحرينية،

  اإلعالم. حرية وحماية التعبير،و  الرأي ريةبح المتعلقة
 

 االنسان لحقوق  الوطنية المؤسسة
ا 2014 امع في إلنسانا لحقوق  لوطنيةا لمؤسسةا أسستت وقد  حقوق  أوضاع بشأن الشديدة النتقاداتا على رد 

 البالد، في اإلنسان
 
 في التحقيقو  وفحص تلقيل سمي ار  ةالمنظم تفويض مع ،وحمايتها وتطويرها إلنسانا حقوق  عزيزت مهامها وتشمل 

 القضية. سير متابعةو  المختصة السلطات لىإ القضايا إحالةو  اإلنسان، بحقوق  المتعلقة الشكاوى 
 

 كافؤت في الحق هو الرئيسية المواضيع حدأ اإلنسان. لحقوق  لعالميا اإلعالن متطلباتب فيت نهاأ لخطةا تدعي
 العرق. أو الجنس وأ الدين نع لنظرا غضب لمساواة ا دمق على شخص كل معاملة يجب نهأ يعني مما الفرص،

 اإلثنية الجماعات تواجه حيث واسع، طاقن على منتشر لشيعيةا األغلبية دض لممنهجا لتمييزا إنف لواقع،ا في
 والتراث. الدين قاطعت أساس على لتمييزا البالد يف والعجم لبحارنةا وخصوصا   الدينية

 
 من للتأكد التأهيل إعادةو  االحتجاز مراكزل يدانيةم زياراتب إلنسانا حقوق ل لوطنيةا ةالمؤسس لجنة قامت وقد

 الدينية الشعائر ممارسة حرية فيه كدتأ رسمي ا بيان ا صدرتأ وقد  حرم.م هرش اللخ لدينيةا لحرياتا احترام
 لقتهات التي الديني التمييزب متعلقةال العديدة الشكاوى و  التقارير مع تعارضي هذا كنل النزالء، عاملةم في والمساواة 

  اإلنسان. بحقوق  لمعنيةا الحكومية غير المنظمات
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ا.ج موثقة لشيعةا لسجناءا لىع لمفروضةا لطائفيةا فالقيود  إلى اللفظي، التشهير من شالتحر  أساليب وتتراوح يد 

 حقوق ل لوطنيةا لمؤسسةا ادتأف ذلك، غضون  وفي الدينية. لنزيلا ممتلكات مصادرةو  الصالة لسجنا موظفي قطع
 وقد بالكامل. ت حترم لدينيةا الحرية أن وتدعي لسجون ا ومسؤولي لسجناءا من لك عم جتمعتا للجنةا أنب اإلنسان

 اإلنسان، لحقوق  الوطنية المؤسسة دعاية لىع آخر كمثال اسعو  نطاق على هذا لحكوميةا يرغ لمنظماتا رأت
 اإلنسان. حقوق  انتهاكات تبييضهال الحكومة، نع المزعوم ستقاللهاا نم الرغم على سسة،المؤ  إدانة تم حيث

 
 للتظلمات العامة األمانة

 تم مستقلة تكون  أن يفترض خرى أ أمانة وهي الداخلية، زارةو  في ظلماتللت لعامةا ألمانةا ستدعاءا مت وبالمثل،
 هي لتيا ذاتها لوزارةا نع االستقالليةو  يادالح إلى فتقارهاا بسبب السلوك، واعدق لمدونة المتثالا لضمان إنشاؤها

 في فشلتو  السلوك سوء على السجن وظفيم محاسبة في شلتف ،2012 امع يف نشائهاإ نذم التنظيم،ب مكلفة
 األحيان، من كثير في المعاملة. وءس ضروب من غيرهو  التعذيب من المعتقلين حمايةل وريةف جراءاتإ اتخاذ

  باالتهامات. يقللتحق برفضها لشكاوى ل ظلماتللت العامة األمانة استجابت
 

 إنشاء يظل بينماو  كثيرين. آخرين بين من وسى،م وحسين حسن نصورم هاجر لىإ النسبةب لحالا وه ذاه كان
 غير ببساطة للتظلمات العامة األمانة إنف إيجابي ا، تطور ا لورق ا على إلنسانا حقوق  نتهاكاتا يف لتحقيقل هيئة
 فعال. بشكل مسؤولياتها نفيذت في غبةرا  غير أو قادرة

 
 جزئي نجاح

 إلى فعاليتها أثبتت اإلنسان قوق ح بحالة المتعلقة لحقيقةا إلخفاء لشاملةا لبحرينيةا لحكومةا هودج نّ إ باختصار،
 المعلومات بنشر تزايدم نحو على البحرينيون  والنشطاء لحكوميةا غير لمنظماتا تقوم لحظ،ا لحسن كنل ا.م حد

 نأ إال تستطيع ال لكنها الدعائية، هودهاج تكثيف الحكومة حاولت البالد. يف إلنسانا قوق ح قائقح تكشف التي
ا تحقق   األحوال. أحسن يف جزئي ا نجاح 

 
 جهودها تركيز من بدال   الخاطئة. المعلومات نشر من تكلفة وأقل أسهل الحقيقة عن الكشف يكون  الحالة، هذه في

 بغض البالد، في اإلنسان حقوق  انتهاكات الجد محمل على تأخذ أن الحكومة على يجب االنتهاكات، تبييض نحو
 إجراءات الحكومة تتخذ حتى الدولي اإلدانة ستستمر التحريف، في إلقاؤها يتم التي األموال مقدار عن النظر

 2هادفة.
 

                                   
2 https://www.adhrb.org/ar/?p=7197 
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 االنتهاكات وصور القانوني التعامل غياب الثالث: المحور
 على الضوء فيه لطتس تقريرا، ”لبحرينا في إلنسانا حقوق و  لديمقراطيةا جلأ من أمريكيون  منظمة نشرت

 واقع“ عنوانب اءج الذي التقرير وكشف المملكة، يف المحكومين لصغار لجاف(ا )الحوض جنس في االنتهاكات
 4لـ حية شهادات ،”الجديد اإلصالحية لعدالةا قانون  في اءج ما دحضي الجاف لحوضا في ومينالمحك صغار
 حليلت ضمن“ السجن داخل الحاصلة النتهاكاتل تفاصيل لتقريرا وقدم لقاصرين،ا نم ابقينس ياسيينس سجناء
 الدولية. والقوانين قياتلالتفا البحرين خالفةم يبين قانوني

 
 الجديد القانون 

 
 فبراير/شباط يف ،المعاملة سوء من وحمايتهم اللألطف اإلصالحية لعدالةا قانون  صدارإ منذ نهإ التقرير وقال

 في المحكومين صغار لها يتعرض التي لمعاملةا وسوء االنتهاكات قفو  صعيد لىع آثاره رتظه مل ،2021
 .السجن
 جميع في ألولويةا الفضلى لطفلا مصالح منح إلى يقضي القانون  ذاه بأن السلطات قرارإ رغم نهأ إلى وأشار

 القاصرين ميعج أن الإ باشرها،ت وأ صدرهات التي الجهة كانت ا  أي به لمتعلقةا واإلجراءات والقرارات األحكام
 اإلنسان لحقوق  العالمي إلعالنا من لكل عدة وادم تخالف نتهاكاتا بحقهم رت كبتا لتقريرا يف المذكورين
 .أخرى  دولية واتفاقيات

 
 النفسيو  الجسدي التعذيب أنواع ألسوأو  عادلة، غير محاكماتل المحكومين غارص تعرض نع التقرير وتحدث

 تحت ملفقة بتهم االعتراف لىع إجبارهم تم كما حام ،م وتوكيل التهمبعائ التصالا نم الحرمانو  لمعاملةا وسوء
 .”طائفتهم إهانةو  للتمييز وتعرضهم لصحيةا الرعاية نم وحرمانهم التعذيب

 
 صفر" المسافة" لبرنامج ثائقيةو  قةحل لىع الرسمي إعالمها عبر الردب البحرين لطاتس مسارعة لىإ التقرير وأشار
 الحوض في المحكومين صغار لها تعرضي التي االنتهاكات سوأأل وحقائق شواهد مستعرضة   لجزيرةا ناةق بثتها

 .الجاف
 

 من مختلفة أللوان البحرين في أطفال 607 عن يقل ال ما تعرض عن تحقيقه في صفر" "المسافة برنامج وكشف
 .3البرنامج عليها حصل وحقوقية قضائية بيانات وفق ،2021و 2011 عامي بين التعذيب

 
 

                                   
 https://cutt.us/4nEkc ،بحريني سجن في أطفال بحق االنتهاكات على الضوء يسلط حقوقي تقرير مباشر، الجزيرة 3
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 الجائرة المحاكمات

 شأن شأنها األشخاص، هؤالء وأقرباء اإلنترنت، على الحكومة ومنتقدي للمحتجين الجائرة المحاكمات استمرت
 في وصلت المتهمين، من مفرط لعدد بالجملة المحاكمات تواصلت كذلك التعبير. لحرية األخرى  القمع ضروب

 معاملة وأسيئت األخرى. الجائرة المحاكمات استمرار عن فضال   جماعية، محاكمات إلى الحاالت بعض
  للتعذيب. تعرضوا الحاالت بعض وفي المحتجزين،

 
 النساء بحق االجحاف

 عأوضا وجعلت رديئة، السجون  في األوضاع وكانت البحريني، القانون  ظل في المجحف التمييز النساء وواجهت
-كوفيد فيروس وباء تفشي خالل بالعدوى  لإلصابة الخصوص وجه على عرضة األجانب العمال المزرية المعيشة

19،4. 
 حقيقّية أدّلة تقديم في لمملكةا فشلت البحرين، في إلنسانا حقوق  نع والمدافعين لمرأة ا قوق ح نع لمدافعينل ووفق ا
  الّسلطات. عن الّصادرة لبالغاتا من الّرغم على الجنسين بين المساواة  على

 
 التمييزية التشريعات

ِلّح. اإلصالح عالجةم في المجلس شلف وقد لبحرين،ا يف مييزيةت لتشريعاتا زالت ال ات الحكومة أصدرت الم   شريع 
ا  الحماية التشريع يوفر ال ذلك، ومع ألسري.ا العنف عن اإلبالغ واردم توفير لىإ يهدف 1520 لعاما يف جديد 

 ي عاَقب. ال لزوجيا االغتصاب أن ماب النساء لجميع الكافية
 
 قانون  يزال ال ذلك، على عالوة   المرأة. وضع تحسين في اإلصالحية التشريعات تتقدم لم الحين، ذلك ومنذ 

ا الممكن ومن الضحية. من الزواج حال في الجنائية االتهامات من باإلفالت للمغتصب يسمح العقوبات  أيض 
 األمهات من العديد تستطيع ال الجنسية. قوانين وفي الواحدة العائلة داخل الجنسين بين التمييز مالحظة

 منهم أي يتمتع ال أي وم ستضعفين جنسية دون  من األطفال من العديد يترك مما لطفِلها الجنسية منح البحرينيات
 من النساء له تتعّرض لما نظر ا ،الميراث على المرأة  قدرة من القوانين ذاته الوقت في وتحدّ  األساسية، بالحقوق 

 القلق عن البحرين في اإلنسان وحقوق  الديمقراطية أجل من أمريكيون  منظمة ت عِرب الجائحة، ظل في متزايد عنف
 أنّ  علم ا الجنسين بين تميز التي والتشريعات المنزلي العنف من للمرأة  األعلى المجلس موقف إزاء العميق

 5نافع. إصالح تحقيق في فشلت قد صحيح بشكل االقضاي هذه معالجة محاوالت
 

                                   
4 bahrain-n/reportafrica/bahrai-north-and-aste-https://www.amnesty.org/ar/location/middle/ 
5 https://www.adhrb.org/ar/?p=7884 
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 المعاملة وسوء الطبي اإلهمال
 سجونينالم عن إلفراجا إلى لحكومةا إلنسانا قوق ح جماعات دعت. ةصحي وغير مكتظة البحرين سجون  تزال ما

 لسجناءا تعرضي ما كثيرا. كورونا فيروس يمثله لذيا التهديد ظل يف التعبير ريةح في قهمح ممارسة لمجرد
 حقوق  جالم في الدولية البحرين لتزاماتال انتهاك يف الكافية، لطبيةا لرعايةا نم يحرمون و  هينةم لمعاملة

 الطبية الحاالت من جموعةم من يعانيان اللذان سالسنكي الجليل بدع والدكتور شيمعم حسن ؤالءه نم اإلنسان.
 .فتيل وناجي الحاجي ليع اإلنسان حقوق  اشطين إلى باإلضافة المزمنة،

 
 المعارضين أقارب تعذيب

 المنامة ووقف البحرين، يف اإلنسان حقوق  قمعل حدّ  وضعب قوقيةح نظماتم ناديت نواتس منذ
 حيث البالد، خارج يف المعارضين إلسكات حاولةم في قاربهم؛أل التعرضو  لسياسيين،ا المعارضين مطاردتها
 النشطاء نم للعديد مالحقتها اللخ من التعبير؛و  لرأيا حريةل انتهاكا   الدول كثرأ من واحدة البحرين أصبحت

 ."كاذبة أخبار "بث همةت أبرزها من ختلفة،م بتهم والحقوقيين
 

 التعسفي والقتل اإلعدام عقوبة
 أدانتها منها خمسة إعدامات، تةس منذئذ ونفذت اإلعدام عقوبةل الفعلي لوقفا عن ينالبحر  خلتت ،0172 في

 نييسكاالمار،أ القضاء، نطاق ارجخ اإلعدام حاالتب المعنية لمتحدةا لألمم الخاصة المقررة
 من 26 واجهي ،”والديمقراطية للحقوق  لبحرينا معهد“ جراه أ ديثح بحثل فقاو  لتوالي.ا على2019 و2017  في

 أنها زعمي   عترافاتا  أساس على تقريبا صفهمن أدين البالد، يف الوشيك إلعداما حاليا اإلعدامب عليهم المحكوم
 .سياسية باضطرابات تعلقت قضايا في لتعذيبا تحت انت زعت

 
 2020 وليو/تموزي في دهماض لصادرةا إلعداما أحكام أ يدت اللذان وسى،م وحسين رمضان محمد هؤالء بين من
 مستقلون  راءخب خلص التعذيب. تحت زعتانت   اعترافات أساس لىع أدينا لرجلينا أن لىع موثوقة دلةأ وجود رغم
 قوق ح على لرقابةا يئاته جرتهاأ التي التحقيقات أن إلى ”التعذيب حاياض تأهيل إلعادة لدوليةا اللجنة“ في

 الدولية القانونية والمعايير المهنية المعايير نم األدنى الحد لبِّ ت لم“ لرجلينا تعذيب يف لبحرينا يف اإلنسان
 سيكون  اإلدانات دعم“ أن نم لمحامينا نقابةل التابع” وويلز إنغلترا يف اإلنسان حقوق  مجلس“ حذر كما ”.الدنيا
 الدولية. البحرين التزامات عم مطلقا متوافق غير

 
 القسري  خفاءاإل

 لتكريس توقف بال التعذيب وممارسة لبحرينا في القسري  إلخفاءا ظاهرة يوعش عن وسعم قوقيح قريرت كشف
 .لبحرينيا النظام من الممارس القمع
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 االنتهاكات لرصد توقف(، بال التعذيب ألوامر:ا هي )هذه عنوان:ب تقريره إلنسانا حقوق ل لبحرينا نتدىم طلقوأ
 .بحرينال في القسري  باالختفاء المتصلة

 
 28 لغاية 2017 الثاني نوفمبر/تشرين 92 بين ما الةح 416 لبحرينا في لقسري ا الختفاءا نتهاكاتا وبلغت

 االختفاء أيام مجموع لغب فيما حرينية،ب منطقة 54 نم حرينياب فالط 52و راشدا 364 بينهم 2021 أغسطس/آب
ن التقريرو  وما،ي (6903) لضحاياا كلل القسري   الخيام مركز نظمها اإلنسان حقوق  مجلسب موازية ندوة يف دش 
 في الحقوقية )االنتهاكات عنوان: حتت اإلنسان لحقوق  لبحرينا منتدى عم بالتعاون  لتعذيبا ضحايا لتأهيل

 .البحرين(
 

 البحرينية تاالنتهاكا مواجهة يف دولية واقفم الرابع: المحور
 ومطالبات منددة، دولية أفعال ردود جلبت مواطنيها ضد المملكة اتخذتها التي العنيفة والممارسات اإلجراءات

 الدول: هذه ومن فوري  بشكل االنتهاكات لوقف حقيقي اصالح بإجراء
 

 األميركية دةالمتح الواليات
 حيال لقلقا وإثارة البحرين في لسياسيينا السجناء سراح بإطالق لمطالبةل ألمريكيا لكونغرسا شهدهي اسعو  تحرك 

 دعوة سطو  هذا بالمؤبد المحكوم مشيمع سنح البارز المعارضة قائدك مزمنة مراضأ نم عانون ي لذينا السجناء
  المتزايدة. اإلنسان حقوق  نتهاكاتا عن للكف البحرين لىع حقيقيةال الضغوط ممارسةل الجديدة األمريكية اإلدارة

 
 الرئيس أعلن األبيض، البيت دخوله نم يوم مئة بعد لكونغرسا أمام هل خطاب أول وفي 0212 بريلأ 82 ففي

 اإلنسان. قوق ح عن الدفاع عن تخلي لن أنه ايدنب جو األمريكي
 
 حقوق  6حول الخارجية وزارة تقرير في سابق، وقت في بلينكن، أنتوني األمريكي الخارجية وزير تعّهد كذلك 

 .”اإلنسان حقوق  عن الصامتة“ بـ وصفها التي ترامب صفحة بطيّ  اإلنسان،
 

 بلجيكا
 حقوق  بانتهاكات يتعلق فيما المخاوفب البحرينية السلطات بالغإ إلى البالد حكومة لبلجيكيا لشيوخا جلسم دعا

 .األساسية يمقراطيةالد للحقوق  والقمع اإلنسان
 

                                   
6 https://www.adhrb.org/ar/?p=7810 
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 على للتصديق المنامة عاد المجلس إن -لقرارا مشروع دمق الذي- ويرف يرد انف وري أ لسيناتورا وقال 
 الحكومة المجلس حث ماك الم ـهينة، أو لقاسيةا والعقوبات لتعذيبا ناهضةم تفاقيةال الختياري ا البروتوكول

 .اإلنسان قوق ح مجال في الناشطين نع واإلفراج ،اإلعدام قوبةع ذلتنفي الفعلي بالوقف لعملا إعادة على البحرينية
 

 فرنسا
 االنسان حقوق  انتهاكات لتبييض لرياضةا استخدام بوقف اريسب بلدية رنساف يف برى ك قوقيةح نظماتم طالبت

 لقمع النطاق واسعة بحمالت قامت ،2011 نذم البحرين إن لمنظماتا هذه نع صادر يانب وقال لبحرين،ا في
 .البالد في إلنسانا حقوق  وانتهاك المعارضين

 
 السياسيين، المعارضين ضد الجائرةو  القاسية األحكام نم العديد صدرتأ لبحرينيةا لسلطاتا نأ لبيانا وأضاف 

 .البالد في للديمقراطية المؤيدة الحركة يف مشاركتهم جراء لسياسيينا النشطاء حقب باإلعدام حكامأ درتص حيث
 

 بريطانيا
 "معهد عنه كشف مما قلقهم الغب عن فيها يعربون  ريضة،ع على لبريطانيا العموم جلسم يف ائبان 31 قعو 

 انتهاكات بشأن" )Watch Rights Human( ووتش سرايت "هيومن ومنظمة الديمقراطية"و  للحقوق  البحرين
 .البحرين في محتجزا طفال 31 ضد اإلنسان حقوق 

 
 أساس لىع منهم 3 وأدين بالغين،ك محاكمتهم عدب أدينوا 81 نس دون  ينمعتقل 4 أن إلى العريضة وأشارت 

 .التعذيب حتت أطفال من انت زعت اعترافات
 

 االنتهاكات لىع شواهد الخامس: المحور
 أبرزها:. يلي فيما بحرينيةال السلطات من سيمةج النتهاكات عرضتت التي لحاالتا عشرات تقريرال تابع
 
 بالديمقراطية المطالبة االحتجاجات في دوارهمأ بسبب قدع من كثرأل لقضبانا راءو  ارضةالمع قادة أبرز يزال ال

  .2011 عام
 

 حسين، الوهاب عبد المعارض ياديوالق مشيمع، حسن لمرخصةا غير ضةالمعار  ق"ح حركة" ئيسر  ؤالءه من
  يس.السنك لجليلا عبد حق حركة اسمب والمتحدث لخواجة،ا الهادي بدع البارز والحقوقي

 
 .واضح بشكل جائرة محاكمات بعد الحياة دىم بالسجن عقوبة عهمجمي األربعة ويقضي
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 المسجونين البارزين لمعارضةا ونشطاء قادة حقب المطولة األحكامو  إلداناتا لعلياا الستئنافا حكمةم يدتوأ
 لمدنية،ا الستئنافا ةمحكم وجدت عسكرية. حكمةم أمام البداية يف حوكموا لذينا 2011 حتجاجاتا في لدورهم

 مجموعة أسس ألنه بررةم كانت حسين الوهاب بدع ضد لمؤبدا والحكم إلرهابا تهاماتا نأ لمثال،ا بيلس على
 وه والسنكيس مشيمع "إرهاب" أن المثلب المحكمة ووجدت لبحرين.ا في مهوري ج كمح ظامن تأسيسل مكرسة
 تدافع منشورات بحوزتهما كانتو  حق ركةح اجتماعات في شاركا فقد لعنف:ل استخدام أي يسول معنوي" "ضغط

 .الجماعة عن
 

 الوفاق جمعية" لـ العام األمين سلمان، ليع الشيخ سيما ال أخرى، ارزةب عارضةم خصياتش جنس ستمري كما
 0152 يونيو/حزيران في البداية في سلمان دينأ البالد. في ائدةر  سياسية عارضةم منظمة هيو  لمنحلة،ا الوطني"

 تهما الحكومة وجهت ،2017 الثاني وفمبر/تشرينن في بالتعبير. تعلقةم بتهم نواتس أربع السجنب عليه ح كمو 
 االستئناف محكمة أدانته دنى،أ محكمة برأته نأ بعد طر.ق لصالح تجسسي نهأ يهاف زعمت سلمان إلى ملفقة

 .الحياة مدى بالسجن عليه وحكمت
 

 للتعذيب دين رجل تعرض
 

 محتجز وهو السيئة، المعاملة ضروب نم وغيره للتعذيب باس،ع جاسم هيرز  الشيخ لشيعي،ا دينال رجل تعرض
 . 2020  “أغسطس/آب أواخر نذم أسرته مع التواصل نم وممنوع البحرين،ب جو جنس في النفراديا الحبس في
 
 مع التواصل ون د ومن البحرينية، لسلطاتا أيدي على لخارجيا العالم نع بمعزل احتجازه من شهور بعدو 

 .1202 الثاني يناير/كانون 18 و 17في الهاتف عبر ائلتهع إلى بالتحدث خيرا  أ لعباس محس   محاميه، أو أسرته
 

 يشمل هذاو  .هاحتجاز  خالل لها تعرض لتيا السيئة المعاملة ضروب من وغيره التعذيب بالتفصيل عباس ووصف
 والحرمان والخراطيم، األقدامو  اليد قبضاتب لحراسا يديأ ىعل للضرب والتعرض متتالية، لشهور االنفرادي الحبس

 .اليوم في فقط رتينم الماء على صولوالح النوم، من
 

 الذين السجن، حراس قبل نم بالقتل متكررة تهديدات اجهو  أنه لهاتفية،ا المكالمة يف سرته،أ باسع خبرأ كما
 السجن، في إليه اإلساءة عن تحدثي كان بينماو  ك.ذلل نفسه يعد أن وعليه إلعدام،ا وشك على أنهب منه سخروا
 . المكالمة انقطعتو  عليه، بالصراخ دأواب الحراس نأ عائلته سمعت

 
 مشيمع حسن

 يف مشاركته لفيةخ على عاما، 37 العمر من البالغ مشيمع سنح المعارض سجن يةالبحرين السلطات تواصل
 .السجن في يدةعد سنوات وقضى ،2011 في ةبالديمقراطي المطالبة االحتجاجات
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 األحزاب برى ك من تعد التي الحق حركةل العام األمين هوو  البحرين، يف لمعارضةا ياداتق حدأ ومشيمع
 .اإلنسان حقوق  عن شرس دافعم أيضا وهو المعارضة،

 
 بعد وذلك الحياة، مدى بالسجن عسكرية محكمة من حكم عليه وصدر للتعذيب تعرض والده أن نجله وأكد

 7البحرين في بالديمقراطية المطالبة ولمجرد عادلة غير مةمحاك
 

 الصائغ ابتسام
 على سنوات 4 مرور ذكرى  عن الحقوقية الفعاليات إحدى في تحدثت الصائغ ابتسام البارزة الحقوقية الناشطة
 لتطا التي اإلنسان حقوق  عن دفاعها عن تتوقف كي البحرين، بسجون  الجنسي واالعتداء للتعذيب تعرضها
 فترة خالل لها تعرضت التي االنتهاكات من جملة الصائغ الناشطة وسردت المملكة، في والسياسيين النشطاء
 ،”والمحاكمة االتهامات توجيه ضد حصانة لهم وكأن“ اليوم هذا إلى جالديها السلطات تحاكم لم حين في سجنها،

 .حقوقي مركز وفق
 

 مهنا علي
 عقب يتحدث هوو  البحرين في لسجناءا أحد الدو  هنام عليل يديوف الجتماعيا لتواصلا مواقع عبر ناشطون  تداول

 سراح بإطالق المطالبة التظاهرات يف مشاركته بسبب عهم التحقيق عدب ”المعارض شرطة“ سمق نم خروجه
 .النظام سجون  في المعتقلين

 
 بطاقته وأخذت سيارته أوقفت نيةمد دورية أن ”تويتر“ عبر الرسمي حسابه على المنشور الفيديو في مهنا وأوضح 

 في المشاركة بعدم تعهد على وقع ثم ومن ساعات 4 فيه مكث الذي ”المعارض شرطة“ قسم إلى بالتوجه وأمروه
 .8التظاهرات

 
 السنكيس الدكتور

ن، أكاديمي السنكيس، الجليل عبد الدكتور  في باإلرهاب مرتبطة بتهم المؤبد بالسجن حكم عليه صدر ومدوِّ
كم .2011  – ”مشروعة غير منظمات تشكيل“ بتهمة 2013 عام في عاما 15 لمدة بالسجن فتيل ناجي على وح 

                                   
 .us/vuOFnhttps://cutt ،ببطء والدي تقتل السلطات بحريني: معارض نجل الجزيرة، 7
 
8 -https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/11/22/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7
-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%
-D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA%

D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%87% 
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 هوضع تمو  .البالد في اإلنسان حقوق  وحماية تعزيز على تعمل منظمات تشكيل إلى يرجع األمر حقيقة أن غير
 .الدينية شعائرلا ممارسة في حقه ومن األساسية الطبية الرعاية من وحرمانه االنفرادي الحبس في
 يوليو تموز/ 8 في الطعام عن أضرب أن وسبق . الدينية كتبه مصادرة وتم باعترافات اإلدالء على أجِبر أنه كما

 حد إلى الصحية حالته تراجعت وقد البحرينية، والثقافة اللهجات عن أل فه كتاب مصادرة على احتجاجا   2021
 وإساءة تعذيب من لقيه ما ،7 رقم بالقضية السنكيس إلى أشار الذي المستقلة، اللجنة تقرير وث ق وقد كبير.

 اقتيد ثم ”.رأسك في إفراغه إمكاني في ليت“ له: وقال فمه في مسدس فوهة بوضع رجل“ قيام ذلك في بما معاملة،
 .9الطريق طول الضرب إلى وتعرض الق رين سجن إلى
 

 
 

 لحوري ا يوسف المعارض وشقيقة والد
 على يوسف نشرها قد انك تغريدة بسبب لحوري؛ا يوسف لمانياأ يف لالجئا لسياسيا لناشطا قةوشقي والد قتل

 ضد بالده تنتهجها التي القمعّية لممارساتا على لالحتجاج لميس "اعتصام لىإ فيها دعوي تويتر"" يف حسابه
 ."والمعارضين النشطاء

 

                                   
 https://cutt.us/TWQpo ،البحرين في القمع لضحايا العدالة تحقيق عدم تفضح حقوقية حملة ليكس، نيبحري 9
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 بعدم وإبالغه )يوسف( بابنه االتصال الشرطة مركز في احتجازه أثناء يوسف والد من البحرينية السلطات وطلبت
 .10معارض نشاط أي ممارسة

 
 النتائج

 المدني، الفضاء لتقييد اإلنترنت بجرائم المتعلقة القمعية التشريعات إلى متزايد بشكل البحرين مملكة  اتجهت-
 وسائل على نشاطهم ببسب اإلنسان حقوق  عن مدافعينو  معارضين قادةو  بارزين دفاع وكالء مقاضاة تم حيث

 االجتماعي. التواصل
 
 من بدال مقبولة غيرو  مكشوفة بصورة االنتهاكات ذهه ومداراة  ورتهاص تبييض برع لتضليلل لمملكةا لجأت-

 حقيقي. إلصالح السعي
 
 واستهجان واسعا تنديدا القى الذي المرا التعبير، حرية سحقو  للقمع ريعةذ كورونا يروسف لمملكةا استخدمت-

 البحرين. في النسانا حقوق  أوضاع رديت نتيجة وليةد جهات منو  الحقوقية المنظمات من
 
 ومطالبات منددة، دولية فعالأ ردود جلبت واطنيهام ضد لمملكةا تخذتهاا لتيا لعنيفةا الممارساتو  اإلجراءات-

 بلجيكا. طانيا،بري فرنسا، أمريكا، لدول:ا هذه ومن وري ف بشكل النتهاكاتا لوقف قيقيح اصالح بإجراء
 
ا التجمعات قانون  فرض وقد ،0142 منذ لبحرينا في املك شكلب حظورم لسلميا لتجمعا حق-  غير قيود 

 التعسفي بالتفسير القانون  لتطبيق لبحرينيةا السلطات مارساتم واّتسمت لسلمي،ا لتجمعا قح تجريمل ضرورية
 .والسياسية مدنيةال بالحقوق  الخاص لدوليا العهد في ليهاع المنصوص للقيود

 
 لكن ا.م حد إلى فعاليتها أثبتت نساناإل حقوق  حالةب المتعلقة لحقيقةا خفاءإل لشاملةا لبحرينيةا لحكومةا جهود-

 تكشف التي المعلومات بنشر تزايدم نحو على لبحرينيون ا والنشطاء لحكوميةا غير لمنظماتا قومت لحظ،ا لحسن
 البالد. في اإلنسان حقوق  حقائق

 
 شأن شأنها ألشخاص،ا هؤالء وأقرباء إلنترنت،ا على لحكومةا منتقديو  لمحتجينل لجائرةا لمحاكماتا مرتاست-

 في وصلت المتهمين، من مفرط عددل بالجملة المحاكمات واصلتت كذلك ر.التعبي حريةل ألخرى ا لقمعا ضروب
 ماعية.ج محاكمات إلى الحاالت بعض

 
                                   

 https://cutt.us/fbfPm الرابط: ،البحرين سجون  تطارد السيئة السمعة ،األوسط الشرق  في التعذيب مركز الين، أون  الخليج 10
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 التوصيات.
 حقهم لمياس ممارستهم لمجرد لمسجونينا جميع نع الفوري و  لمشروطا يرغ اإلفراج على البحرينية السلطات حثّ 
 .السياسية المعارضة أو الجمعيات تكوينو  السلمي والتجمع بيرالتع حرية في

 النهائي اإللغاء على العمل كذلكو  اإلعدام، عقوبة يواجهون  منب تتعلق لتيا للقضايا ستقلةم راجعةم لىإ الدعوة
 المملكة. في عداماإل ألحكام

 من اإلفالت لثقافة والتصدي لمعاملة،ا سوء ضروب نم وغيره لتعذيبا ستخداما نهاءإل لبحرينا لىع الضغط
 والتعويض. لعدالةا على للحصول للضحايا عالةف آليات ضمانو  بهم، لمشتبها الجناة بةبمحاس العقاب

 لمدني،ا المجتمع مجموعاتو  لمعارضة،ا حزابأ على تفرضه الذي لتعسفيا الحظر إلغاء لىع البحرين حثّ 
 البحرين؛ في المدني الفضاء طويرت وتشجيع لمستقلة،ا اإلعالم ووسائل

 لضمان الالزمة لخطواتا واتخاذ التعبير حرية يف للحق حمايتهاو  احترامها مانض لىع لبحرينيةا لحكومةا حثّ 
 حقوق  احترامو  العدالة إصالح حون للقياس قابلةو  سةملمو  خطوات اتخاذب البحرين حكومة إقناعو  الصحافة؛ حرية

 .اإلنسان
 االنسان حقوق  بأوضاع يتعلق فيما الدولية بتعهداتها االلتزام نحو لدفعها المملكة اتجاه صارمة دولية مواقف اتخاذ

 االستجابة. وعدم المماطلة حال المملكة ضد عقابية إجراءات باتخاذ والتلويح
 يتعلق فيما جذري  وإصالح حسنت حدوث ضرورةب وربطها لمملكةا عم لدوليةا التعاقداتو  تاالتفاقيا بعض تعليق

 الدولية. وعالقاتها صورتهاو  ورهابحض يضر االنتهاكات مواصلة بأن وانذارها النسانا حقوق  بأوضاع
 بما الحريات ةومصادر  القمعو  المالحقة بحالة تسمح لتيا القوانين لك في شريعيت تعديل جراءإل المملكة دعوة

 والحريات. الحقوق  كفلت التي الدولية لمعاييرا مع يتناسب
 

 انتهى
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