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 مقدمة 

 14 بِحراكمن المتصلين  آالف األشخاص أحكاماً بحق السلطات البحرينية  أصدرت ، 2011منذ عام  

ً  3314مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك  ونشاطات   فبراير الشعبي السنوات الخمس الماضية.  خالل شخصا

هت إلى ا افي البحرين.  وتمويلهبموجب قانون مكافحة اإلرهاب اتهاماٌت لعديد منهم وُوج ِ القصور   وأمَّ

كان ثمة  . وقد البحرينب مشكلة منهجية في نظام العدالة الجنائية نات المحاكمة العادلة، فيُعدُّ ضما  البالغ في

ضهم إلى اإلجراءات الواجبة، بما في ذلك مراعاة انتهاكات مستمرة لحقوق المتهمين في  االختفاء  تعرُّ

تمكينهم من االتصال بمحاميهم.  ، وعدم بهم التعذيب إيقاع ، ومنهم باإلكراهاالعترافات انتـزاع القسري، و

 .المعاملة واالعتداء الجنسي وإساءةلم تسلم المدافعات عن حقوق اإلنسان من التعذيب و

 

   قضت ، بما في ذلك تسعة أحكام  مختلفةفترات  بالسجن ل  شخصاً أحكامٌ  132 صدرت بحق، 2021في عام  

عدد المتهمين   بل لقد بلغأكثر من متهم واحد، متعلقاً بلعديد من هذه المحاكمات وكان ابالسجن مدى الحياة. 

  وإرهابية"  جماعات  بين االنضمام إلى "المنسوبة إليهم  االتهامات  شخصاً. وتباينت  33في قضية واحدة 

العام، أصدرت المحاكم البحرينية أحكاًما   هذا خاللو".  السلطة القضائية "التجمع غير القانوني" و "إهانة

ً  أيَّدت أو  بالسجن غرامات  كما قررت  .عاًما  984مدتها  مجموع، يبلغ أحكاماً كانت قد صدرت مسبقا

ً بحريني  اً دينار 101,134الي  جممقدارها اإل ة إلى أن هذه البيانات يورو(. وتجدر اإلشار 254,000نحو )  ا

 . الصحف المحلية نشرتهألنها تعتمد بشكل أساسي على ما ال تستوفي كل الحاالت في بابها، 

 

تم تنفيذ و  مؤيدة للديمقراطية. بسبب مشاركتهم في نشاطات   2021شخًصا في عام  173اعتقلت السلطات 

االعتقاالت التعسفية أثناء شن ِ ذ العديد من الستجواب. ونُف ِ المعنيين ل االعتقاالت بعد استدعاء معظم

المعتقلين وعائالتهم  لمت اعتقال، وال أعمذكرات خاللها لم تقدم قوات األمن و، على المساكنمداهمات 

مثالً، أو في مظاهرات كال، عدد من األفراد أثناء تواجدهم في مواضع بعينها  اعتقالتم وبسبب اعتقالهم. 

 .في المطار و، أ المستشفى أو، الشارع
 

 األمراض في السجن تفشي

توفير الرعاية الطبية الكافية للسجناء   القصور فيتقارير عن وتواصلت الن سيئة، وظروف السج ما زالت 

، ظروف الصحية في سجن جو ليست ُمرضية، فإن الظاظاالكت مشكلة باإلضافة إلىوفي البحرين.  

شهري  اخل السجن في د  19-كوفيد أدى إلى تفشي  األمر الذي، غير كافيةوإجراءات النظافة والتعقيم  

الحكومة   تُبد لم  . و2021مايو/ أيار ويونيو/ حزيران نيسان، ثم مجدداً خالل شهري  /وأبريل  آذار /مارس

مركز البحرين لحقوق اإلنسان   بيد أنَّ ؛ في السجن 19- ما ينبغي من الشفافية بشأن أعداد اإلصابات بكوفيد 

 العدوى. السجناء الذين أصيبوا ب من عشرات التلقى أسماء 

 

الوجه ومستلزمات  كمامات في توفير  وقصَّرت الصحية للسجناء،  حقوق الحماية  فيالحكومة  لقد أخفقت 

نهم من الخضوع ال ها لم  لتلقي اللقاح، غير أنَّ بالتسجيل  لسجناءلالسلطات سمحت وقد النظافة.  ختبارات تمك ِ

التصال  منعت إدارة السجن العديد من السجناء من اوكإجراء وقائي.   الفيروس على نحو منتظمفحص 

 . ي سجن جوف 19-كوفيد  ، أثناء تفشيعدة أسابيع ة بلغت في بعض األحيانلمد ، بأفراد عائالتهم وأحبائهم

 

تعرضه وسط أنباء عن إثر أزمة قلبية،  عباس مال هللا، توفي السجين السياسي 2021 نيسان /أبريل  6في 

لم يتلق رعاية طبية أبلغت في السابق عن اعتالل صحته، وعن كونه  كانت عائلته قد وطبي.  الهمال إلى اإل

صدرت  كانت ، اًماع  15بة قضت بسجنه  عشر سنوات من عقووكان مال هللا قد أمضى في السجن.  مالئمة

سجن جو   موقوفوم ، نظَّ عد وفاة مال هللا. وب2011الذي شهدته البالد عام  الشعبي راكبالح يتصلفيما  بحقه

 ال سيما القصور في تلقي العالج." و، يًا لالحتجاج على "ظروف االحتجازسلماعتصاًما 
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، وألقت  لفض االعتصامالخاصة القوة المفرطة الشرطة ، استخدمت قوات 2021  نيسان  /أبريل 17في 

إلحاق إصابات بالغة بالعديد  ، مما أدى إلى ضرب الموقوفين على رؤوسهم، وعمدت إلى قنابل الصدمب

 . االعتصام فض ِ العديد من السجناء بمعزل عن العالم الخارجي ألسابيع بعد قاموا باحتجاز ومنهم. 
 

البحرينية إلى إجراء "تحقيق شامل   األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان الحكومة   دعت مفوضةُ وقد 

في  لم يتم إجراء تحقيق نزيه فإنَّه ذلك،  على الرغم منجو". و ال في القمع العنيف لالعتصام في سجن وفع  

أ. عنها مساءلة إدارة السجنتلك الوقائع، وال تمت  من  مقررو األمم المتحدة الخاصون، فقد ُمنعوا  وأمَّ

 . العقد الماضي طوالزيارة البحرين 
 

- إصابته بكوفيد متأثراً بمضاعفات  حسين بركات، توفي السجين السياسي 2021حزيران   /يونيو  9 يوم

بة بالسجن مدى الحياة في سجن جو.  كان حسين يقضي عقو وبعد نقله إلى مجمع السلمانية الطبي.  ،19

ت وذكرمتهًما آخر.  114مع   جائرةبعد محاكمة جماعية بتهم تتعلق باإلرهاب،   2018أيار  /دين في مايوأُ 

ً العنبر الذي كان يمنظمة العفو الدولية أن  أيار،  /، وأنه كان يشعر بتوعك في أواخر مايوؤويه كانت مكتظا

في نقله  ، غير أنهم أخفقوا حالتهب حسين حراس السجن  بشكل طبيعي. وقد أعلم غير قادر على التنفسوكان  

 . إلى المستشفى على الفور

 

ادعاءات  ، وسط 2021يوليو/ تموز   25، في حسن عبد النبي منصور وتوفي سجين سياسي آخر، هو 

ضه بدوره إلى  توفي بسبب مضاعفات فقر الدم المنجلي بعد نقله من مركز  و اإلهمال الطبي. بشأن تعرُّ

قد  إدارة السجن  حول كونمزاعم جدية لى مجمع السليمانية الطبي. وكان ثمة احتجاز الحوض الجاف إ

من  رغم ، على الادة السجن نقله إلى عيأحجمت عن إعطاء حسن األدوية الموصوفة له، وامتنعت عن 

 . لرعاية الطبيةبتلقي االمتكررة  مطالبته

 

كان و.  2022 شباط  /فبراير منذ لسل في سجن جو عن إصابات بداء ابشأن تقارير  شواغل وهناك مؤخراً 

أعراض المرض على  بدت   في حين، مطلع يونيو/ حزيرانحالة إصابة مؤكدة بالسل في السجن في  ثمة

 . سجينين آخرين

 

عقوبة أمدها  ثماني سنوات من أصل في السجن   أمضى، الذي حسن عبد هللا حبيبالسجين السياسي  وأما

27   ً لم  بعد تعرضه إلى نوبة من األ 2022  حزيران /في يونيو  إلى مجمع السلمانية الطبينُقل فقد ، عاما

القولون  ها مشاكل في بين ، منجملة اعتالالت فقر الدم المنجلي. ويعاني حسن من داء شديد بسبب ال

األطباء   أعلم، . في المستشفى(الثالسيميافقر دم البحر المتوسط )والعمود الفقري، وفقر الدم المنجلي، و

.مُ إصابته بمرض  عيد إلى سجن جو على الرغم من تأكيد غير أنَّه أُ السل.  داءأنه مصاب بب  حبيب   عد 
 

حسن ظروفه الصحية واتهم إدارة سجن جو باإلهمال الطبي. ودعا   بيَّننُشر على اإلنترنت،   تسجيلفي و

حصوله على الرعاية الطبية المناسبة أو  وضمانيئات الرقابة الحكومية البحرينية إلى متابعة حالته ه

 . خارج السجن تلقي العالجمواصلة يتمكن من إطالق سراحه ل

 

عي ومرتضى محمد عبد سيد نزار الواد، هما ينعلى سجينين سياسيين آخر   ظهرت أعراض المرض وقد 

إدارة السجن في إجراء  إخفاقلغت عائالتهم عن أب. ومخالط ين لحبيب على نحو وثيقكانا  إذ، الرضا

، الذي أحمد جابر، هو  رابعفي الزنزانة مع سجين  وكان الثالثة يشتركونفحوصات السل العاجلة لهم. 

 .بعد شهور من المرض  2022  شباط /طلق سراحه بموجب قانون العقوبات البديلة أواخر فبرايرأُ 

 

 

https://bahrainrights.net/?p=136547&lang=ar
https://www.instagram.com/tv/CeRkoGeL0jZ/
https://bahrainrights.net/?p=136547&lang=ar
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الذي أُصيب به مرض الأن بياناً أك دت فيه وزارة الصحة البحرينية أصدرت ، 2022حزيران  /يونيو  2في 

  على الرغم من أن تسجيالً ة حبيب مستقرة وأنه يتلقى العالج،  السل. وقالت الوزارة إن حال داءحبيب هو 

ر إلى خالف ذلك. وأضافت الوزارة يشي، 2022يونيو/ حزيران  1من سجنه، صدر يوم  صوتياً لحبيب 

غير  حسن".  مخالطين لء الذين كانوا حترازية الالزمة على باقي السجنانها "تجري الفحوصات االبالقول إ

 فيعي احتُجز أن الواد ب أفادت أنَّ منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين 

إجراء الفحص  بعد أن طلب م في األسبوع األول من شهر يونيو/ حزيران الحبس االنفرادي ثالثة أيا 

مطالبة  لل 2022 حزيران /يونيو  1، وتم تهديد والدته باالعتقال عندما زارت السجن في المناسب لداء السل

 6عي في  هم الواد السجناء من بين لعدد من  ات إجراء الفحوصتم أخيًرا . وقد بنهابإجراء الفحوصات ال

 . على الفورالفحوصات  نتائج من معرفة  تُمكَّنالتهم لم ، غير أنَّ عائ2022حزيران   /يونيو
 

ً ، لم يكن 2022حزيران  /في أوائل يونيو  على   مكان احتجاز حسن عبد هللا حبيب في سجن جو معلوما

وفضالً  السل.  داءعن السجناء اآلخرين لمنع تفشي على نحو منفصل ما إذا كان محتجًزا وجه التحديد، وال 

  تعتـزمومتى اإلجراءات المتخذة في السجن لتتبع المخالطين وعزلهم،  تبي ِنلم فإنَّ وزارة الصحة ذلك، عن 

 . إجراء اختبارات السل في السجن

 

 الحرمان من العالج

، وهو شخصية معارضة  عبد الجليل السنكيسهو الدكتور  ،المعاملة واإليذاء القى إساءةسجين آخر ثمة 

كانت السلطات قد  "، 13المجموعة المعروفة باسم "البحرين   وأحد أفراد بارزة ومدافع عن حقوق اإلنسان 

الً من تلقي العالج جماعات دعت اللما كان يعانيه مسبقًا من مشاكل صحية. وكثيراً ما  حرمته مطوَّ

ً كان نه ال سيما بالنظر إلى أو، الحقوقية إلى إطالق سراحه م معهد  نظَّ قد ، وعن الطعام لمدة عام  مضربا

  2022تموز  /ويوليو  حزيران /، بما في ذلك في يونيو احتجاجات في لندن البحرين للحقوق والديمقراطية

ِ ع  . ام على إضرابه عن الطعامللتنبيه إلى ُمضي 
 

 2021  تموز  /يوليو 8لسوائل في  إضرابًا عن الطعام يكتفي فيه بتناول ابدأ وكان الدكتور السنكيس قد 

لجأ إلى اإلضراب عن الطعام  وقد المعاملة والمضايقات في سجن جو.  ما يالقيه من إساءةاحتجاًجا على 

اشتغل كان قد البحث الثقافي الذي داد راستالتي سعى فيها إلى  مع إدارة السجن  همفاوضاتأخفق في بعد أن 

ورفضت منذئذ  ردَّ  ، 2021نيسان  /أبريل  9صادرت سلطات السجن بحثه في  وقد أربع سنوات. به 

للهجات والثقافة البحرينية  تتعلق بادراسة  من أنهرغم على ال، المخطوط إلى الدكتور السنكيس أو عائلته

 . دون أي محتوى سياسي
 

تسليم بحث الدكتور   بوزارة الداخلية البحرينية أن األمانة العامة للتظلمات  أعلنت ، 2021تموز  /في يوليو 

قرار  بيَّن، 2021تشرين الثاني   /يتم اتخاذ "قرار قانوني". في نوفمبر ُمرجأ إلى أنعائلته السنكيس إلى 

 .السلطات  قبضةا يزال في ن بحث الدكتور السنكيس م، إال أقانوني الطبيعة غير السياسية للكتاب 
 

، قام ممثل عن األمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية بزيارة الدكتور السنكيس  2022آذار  /في مارس

وقيل له إنَّه سيواجه  مراجعته مرة أخرى. تقوم األمانة ب لكيكز كانو الطبي وطلب منه تعديل عمله في مر

،  ر البحث الدكتور السنكيس ال يريد نش. غير أنَّ نُشر دون تحريرما إذا  تبعات قانونية على محتوى البحث 

 وحسب.  أسرتهبتسليمه إلى وإنما يطالب 

 

 

 

 

 

https://www.adhrb.org/ar/?p=8746
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/06/bahrain-prison-officials-inadequate-response-to-tuberculosis-cases-in-jaw-prison-puts-prisoners-health-at-serious-risk/
https://birdbh.org/2022/05/timeline-dr-abduljalil-alsingaces-hunger-strike/
https://www.ombudsman.bh/news/latest-news/19-07-2021
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، حيث "من نوبات الدوار  يعانيكان أنه أعربت عائلته عن قلقها من  ،2021كانون األول  /في ديسمبر

ً يشعر بالدوار  لم يعاينه  والرعاية الطبية المتخصصة. تلقي سلطات السجن تحرمه من أن "، وثم يقع أرضا

متقطع  صداع نوبات . كما أنه يعاني من 2022 كانون الثاني /يناير   17منذ  تهكلَّف بمتابعة حال الطبيب الم

أكدت البصر. وخدر وضعف مشكلة في البروستات، ومن التهاب مفصل الكتف، ومن الشديدة، ومن 

يه، وهو ما تسبب  شهور استبدال  طوالاألسرة أن إدارة السجن رفضت  األجزاء السفلى المطاطية لعكاز 

. ااستبدالهالدكتور السنكيس بالب مطالسلطات لم تستجب إلى غير أنَّ ة. مرات  عد سقوطه في تعثره و 

رة قد ُعل ِقت على نحو ، لكن األسرية يوم األحد زيارات ويتلقى السنكيس ال تعسفي منذ  االتصاالت المصوَّ

 . ن لم يرهماحفيدين جديدي االحتمال، وال سيما أنَّ له العام الماضي، وهو أمر صعب 

 

،  ، للحفاظ على طاقتهمعزز بالفيتامينات الحليب والسكر في الشاي، باإلضافة إلى مشروب  السنكيس يتناول

لحمله  السكر والحليب في محاولة على   تعمد بانتظام إلى منعه من الحصولالسلطات إنَّ لكن عائلته تقول "

، لكنه  البدن ضعيفاللون   وهو شاحب   كيلوغراماً من وزنه 25إنهاء إضرابه". لقد فقد أكثر من على 

 . على مواصلة إضرابه عن الطعام  عازمٌ 

 

معاملة  ممنهج من إساءة  نمطجزء من   وهإنما  مضايقات في سجن جو القيه الدكتور السنكيس من ما يإنَّ 

 . سجناء السياسيين في البحرينال

 

ا كل من ، الرئيس السابق والمؤسس المشارك لعبد الهادي الخواجةالمدافع البارز عن حقوق اإلنسان  وأمَّ

، بما  السجن سوء أحوالعلى  فلطالما احتجمركز البحرين لحقوق اإلنسان ومركز الخليج لحقوق اإلنسان، 

  /عائلته في مارس   نشرتهاالتي   الصوتيةتسجيالت المن في سلسلة والعالج.  تلقي في ذلك الحرمان من

ضه إلى  ذكر، 2022آذار  السجن، أو قيامه بأي   أحوالعن   تحدثه أعمال انتقامية بسبب الخواجة تعرُّ

ظروف السجن،   حال إشارته إلىعائلته  تحدثه إلىتم قطع مكالماته أثناء ذات طابع علني. واحتجاجات 

مما العالج تلقي من الخواجة المعاملة. وقد ُحرم  صنوف إساءةعن    نباءصعوبة نقل األ األمر الذي يبي ِن

جائزة مارتن إينالز لعام   قد ُمنحالخواجة  وكان .2011نيسان    /اعتقاله في أبريللتعذيب بعد لقيه من ا

 ل.الحقوقي المتواصلنشاطه  2022

 

مثل الطعام والعالج والتواصل مع األسرة وساعات  ي سجون البحرين، تُستخدم احتياجاتك األساسية، "ف

وذلك بُغية الستفزازك أو قمعك أو معاقبتك،   -المرحاض  استخدامأو حتى  والتنفُّس في الخارجالنوم  

 ة."، كما قال الخواجوثقتك بنفسك واحترامك لذاتك التوصُّل إلى تحطيم نزاهتك

 

المرء  فإن العواقب تثبط - للغايةاالحتجاج القليلة  ُسبُلعلى استخدام أي من  تجاسرت وأضاف: "إذا 

ا، تُقمع بقسوة صرخة األلم أو االحتجاج وتحبط مسعاه. إنَّ  ضراب عن الطعام، فأمٌر ال يمكن  اإل وأمَّ

 التسامح معه مطلقاً". 

 

ل حارس السجن ُمعلماً إيَّاه بأنَّه  بأن تدخَّ السجن  أحوالالخواجة فيها  ذكرإحدى المكالمات التي  انتهت 

حارس السجن الموجود هنا  إنَّ " عائلتهقال الخواجة ل، كما صادر ما معه من أوراقسيقطع المكالمة وي 

".  العربيةب  كلميجب أن تتقول لي "لماذا تتحدث باإلنجليزية؟  اعتاد تعذيب الناس وضربهم، ي وهو مناآلن، 

 جلبوا األشخاص المسؤولين عن التعذيب..."لقد وضعوه هنا عن قصد، ونه أحد الجالدين، إ

 

المناسبة في سجن جو.   الرعاية الطبية تلقيمن ُمنع كان قد ، حسن مشيمعسجين رأي آخر، هو  وثمة 

، داء السكري، من مرض السرطان و"13بحرين  أحد أفراد مجموعة "ال كذلك يعاني مشيمع، وهو

كل ستة أشهر،  فحوصات طبية دورية إجراء يحتاج إلى و س. باإلضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والنقر

 المتعددة. صحية ه النواًعا مختلفة من األدوية لمشاكلويتناول أ

https://birdbh.org/abduljalil-al-singace/
https://birdbh.org/abduljalil-al-singace/
https://birdbh.org/abduljalil-al-singace/
https://www.gc4hr.org/news/view/2985
https://www.martinennalsaward.org/
https://www.martinennalsaward.org/
https://www.adhrb.org/ar/?p=8673
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  22والدكتور السنكيس ومشيمع أحكاًما بالسجن مدى الحياة في سجن جو بعد إدانتهم في   يقضي الخواجة

وربعد محاكمة  2011  حزيران /يونيو دورهم في  بهم، بسبب  التعذيب  ءات بإيقاعادعاشابتها  بالغة الج 

 . 2011 لعام الشعبي راكالح

 

 هيئات رقابة غير فعالة 

هيئات الرقابة   وكانت الرعاية الطبية أثناء االحتجاز.  وقصورالمعاملة  وقائع إساءةنباء عن  تتواتر األ 

انتهاكات حقوق اإلنسان إلى ين في ع تعديات الشرطة وتقديم الضالعفي من غير ذات دور فعَّالالبحرينية  

 . العدالة
 

خاملةً على آلية وقائية وطنية، باعتبارها  يبدو أن مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي تم إنشاؤهاو

. وكان آخر ما قامت به مفوضية حقوق السجناء  2021و   2020  ،العامين الماضيين طوالغير مبرر نحو  

إلى مستشفى   2019 تشرين الثاني /نوفمبر   20 يومإلى مراكز االحتجاز  والمحتجزين من زيارات 

 . 2017خالل عام  كذلك غير نشطة  المفوضية انت لألمراض النفسية. كما ك

 

دعوات كثيرة  ، وكان ثمة 2021م عا خالل  دوليال ستنكاراستدعت االكانت قضية الدكتور السنكيس قد و

العديد معهم أكاديميًا دوليًا و 101حقوق اإلنسان و  عاملة في  منظمة 16 وأعربت . إلفراج عنهطالبت با 

وضعه الصحي العام بعد شهور الدكتور السنكيس و  توقيفبشأن  لهمعن شواغمن البرلمانيين البريطانيين  

 إطالق سراحه على الفور. ودعوا إلى من اإلضراب عن الطعام،  
 

إلى وزير الخارجية البريطاني تضامنًا مع الدكتور السنكيس، فيها  رسالة بالمشرعون البريطانيون  بعث 

  بأن يجعلأن "هذا الصمت يهدد  جاء في الرسالةمما  عن قضيته. و غض الطرفالمملكة المتحدة باتهموا 

على حكومة   يتعينتعذيب المعارضين. على القيام ب على تجريم المعارضة السلمية و تجترئ  البحرين 

يته الفكرية برد ِ ملكلدكتور السنكيس، وأن تطالب من تنكيل  باالبحرين  ما تقوم بهالمملكة المتحدة أن تدين 

 التعدي على العدالة".إليه، وباإلفراج الفوري غير المشروط عنه. ال بد من وضع حد لهذا 

 

 لتعذيب في السجن إلى امدافعات عن حقوق اإلنسان يتعرضن ال

ما القته مدافعات عن حقوق اإلنسان   مركز الخليج لحقوق اإلنسان قوثَّ ،  2021عام  في در افي تقرير ص 

عن حقوق اإلنسان أضربت عن   قضية مدافعةية، بما في ذلك المعاملة في السجون البحرين من إساءة

 لى الظروف الرهيبة في سجن مدينة عيسى.الطعام احتجاًجا ع

 

ثالث  السلطات ل بشأن معاملة   خبراء األمم المتحدة عن قلقهم البالغمن  أعرب ستةٌ ، 2019في مارس 

ضت عملهن الحقوقي. وقد حظر السفر بسبب   ظللن خاضعات  إلىمدافعات عن حقوق اإلنسان   هاتيك  تعرَّ

لسلطات دى امفضلة لإحدى أساليب االنتقام ال، والذي يبدو أنه "لتعذيب اإلى مدافعات عن حقوق اإلنسان ال

 ".الذين يلجأون إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان  اشطينالبحرينية ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان والن 

 

ً مروع مثالً  غابتسام الصايالمدافعة عن حقوق اإلنسان  قتهاالمعاملة التي العتبر تُ  إساءة المعاملة. في على  ا

ً  ينلتعذيب واالستجواب الشديد غ إلى االصاي  ضت تعرَّ ، 2017عام   مجلس  أعمال مشاركتها في ها لمن انتقاما

  سجينات إلى الشتم. وتعرضت ال2017آذار   /حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف في مارس

باالتهامات الموجهة   هناعترافاتيدلين بما لم والضرب واالعتداء الجنسي والتهديد باالغتصاب والقتل 

 . ن الحقوقينشاطهويوقفن إليهن، 

 

https://birdbh.org/2022/05/timeline-dr-abduljalil-alsingaces-hunger-strike/
https://birdbh.org/2022/05/timeline-dr-abduljalil-alsingaces-hunger-strike/
https://birdbh.org/2022/05/timeline-dr-abduljalil-alsingaces-hunger-strike/
https://birdbh.org/2022/05/timeline-dr-abduljalil-alsingaces-hunger-strike/
https://birdbh.org/2022/05/timeline-dr-abduljalil-alsingaces-hunger-strike/
https://birdbh.org/2022/05/timeline-dr-abduljalil-alsingaces-hunger-strike/
https://www.middleeasteye.net/news/bahrain-uk-lawmakers-demand-release-prominent-prisoner-hunger-strike
https://www.gc4hr.org/news/view/2645
https://www.gc4hr.org/news/view/2645
https://www.gc4hr.org/news/view/2645
https://birdbh.org/2019/03/6-un-experts-call-for-investigation-into-abuse-of-three-bahraini-female-rights-defenders/
https://www.gc4hr.org/news/view/1653
https://www.accessnow.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3/
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جرائم تتعلق باإلرهاب بسبب  فيما يتصل ب تهنمحاكماحتياطياً قبل مدافعات عن حقوق اإلنسان تم احتجاز 

فتئت بعضهن ممن صدرت بحقهن أحكاٌم ، وما مع اآلليات الدولية. كما واجهن محاكمات جائرة  تعاونهن

ضهن إلى  لرعاية الطبية، وتمكينهن من تلقي اعدم   من بينها، جراءات عقابيةإ يواجهنسجن  بال تعرُّ

 .لمستمروالترهيب ا  التحرش الجنسي

 

ها  بحرين لحقوق اإلنسان في رسالة بعثوا بانتهاكات الستة عشر عضواً في البرلمان الفرنسي  استنكروقد 

هت . وقد 2021  أيار /إلى السفير الفرنسي لدى البحرين في مايو  اه السفير إلى أوضاع  ة انتب الرسال وجَّ

رعاية الطبية للمحتجزين وإنفاذ توفير الفي السلطات  إخفاقالوباء، و السجون المتردية في البحرين إبَّان

 األحكام البديلة في البحرين. وحثَّ إصدار أوجه القصور في  بيَّنت كما ". الصحية األولية اإلجراءات 

 حقيقي مع السلطات البحرينية". السفير الفرنسي على "إجراء حوار هؤالء النواب  أعضاء مجلس

 

 غير عادل تطبيق نظام األحكام البديلة على نحو 

غير  قضائية  فرض أحكام  من لمحاكم  ا العقوبات والتدابير البديلةبشأن  2017نة  لس 18مكَّن القانون رقم 

وا الموقوفون يكونسالبة للحرية بعد أن   عمد ،  2021أيلول  /نصف مدة عقوبتهم. في سبتمبر  قد أمض 

 سقط، وأةقانون العقوبات البديل، إلى توسعة نطاق إنفاذ 2021لسنة   24رقم الصادر بقانون، المرسوم 

"باستبدال العقوبة األصلية بعقوبة  أن تقوم التعديل الجديد للمحاكم  أتاحكما العقوبة. نصف مدة   إتمامشرط 

 ". نفيذها بديلة أو أكثر قبل ت

 

، بمن فيهم سجناء سياسيون، إما بموجب قانون  طالق سراح العديد من السجناءإ 2021خالل عام  تم 

العام أنه  النائب ، أعلن مساعد 2021  نيسان /أبريل 2عفو ملكي خاص. في  قتضىأو بم ةالعقوبات البديل

، بينما تم اإلعالن عن  ة بعد مراجعة قضاياهمسجينًا بموجب قانون العقوبات البديل 126سيتم اإلفراج عن 

في   19- إبَّان تفشي كوفيد أسبوع. وجاءت عمليات اإلفراج هذه  نحوسجينًا آخر بعد  73إطالق سراح 

لمطالبة باإلفراج عن  مظاهرات لما نظَّموه من ضغط و سجن جو، وتصاعد ما مارسته أُسر السجناء من 

 ذويهم. 

 

من أُطلق  سجينًا بموجب القانون. ومن بين  30، تم اإلفراج المشروط عن 2021 أيلول /سبتمبر 12في 

أحد أفراد  ، وهو برويز جواد، المعروف باسم محمد حسن جواد 2021  في أبريل / نيسانسراحهم 

قل عشرات المرات لدفاعه عن حقوق المعتقلين والسجناء.  وكان برويز قد اعتُ ". 13"البحرين   مجموعة

فيما   2011آذار  /مارس 22في قل آخر مرة اعتُ  قد   ات. وكانفي التسعين وقائع االعتقال تلكالعديد من وتم 

مة  عاًما بته  15بالسجن وصدر بحقه حكٌم . وقد أُدين 2011  يتصل بالحراك الشعبي الذي شهدته البالد عام

في إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية"، وكان ذلك والتعاون مع منظمة "التآمر إلسقاط النظام بالقوة، 

ورمحاكمة عسكرية   ادعاءاٌت بارتكاب التعذيب.شابتها  بالغة الج 

 

اإلفراج عن   تمَّ  نفيذ األحكام بوزارة الداخلية أْن قد ، أعلن مسؤول بإدارة ت2021أيلول   /في سبتمبر و

  العشرات ممن تنطبق عليهم أحكامبدء نفاذه. غير أنَّ سجينًا بموجب قانون العقوبات البديلة منذ  3552

 نوا من نيل إطالق السراح المشروط. البديلة استُث قانون العقوبات 

 

، لكن  بيتهسجنه في  ما بقي من مدةقضاء التمس فيه طلبًا إلى وزارة الداخلية  عبد الهادي الخواجةم قدَّ وقد 

أهوُن  " سوى السجن إنَّما هولحصول على عقوبة قال إنَّ اقد سبق له أن كان إجابة. و لم يلق  طلبه 

ين" سجينًا آخر خالل   196م اإلفراج عن  بأن يكونوا مع عائالتهم. وت سمح للسجناء إذ من شأنها أن ت ، الشرَّ

قدوم شهر رمضان، وأُفرج  بة بمناسمنهم  سجينًا   91 أُطلق سراح عفو ملكي خاص: قتضىبم  2021عام  

 . ، بمناسبة العيد الوطني البحريني2021كانون الثاني   /ديسمبر 15في   سجناء آخرين 105عن  

 

https://www.gc4hr.org/news/view/2645
https://www.gc4hr.org/news/view/2645
https://www.gc4hr.org/news/view/2645
https://www.adhrb.org/ar/?p=7924
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 التوصيات

 

 اتخاذ اإلجراءات التالية: جب على السلطات البحرينيةتوي

، إلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم عبد الهادي الخواجةا •

، وسيد نزار الوادعي،  ، وحسن عبد هللا حبيب والدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع

 محبسهم؛ من  ،المدافعين عن حقوق اإلنسان اآلخرين سائر، وومرتضى محمد عبد الرضا 

األساسية وفقًا لقواعد األمم المتحدة  همحقوقمدَّة  احتجازهم من  جميع السجناء  تمكينمان  ض •

جراء النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد مانديال(، بما في ذلك السماح لجميع السجناء بإ

دون عقبات،  المعدات الطبية الحصول على والعالج  وتلقي، مكالمات هاتفية مع عائالتهم 

 إلى إساءة المعاملة واإليذاء؛ لضمان عدم تعرضهم و

تسليم أبحاث الدكتور السنكيس إلى كتابات السجناء إليهم، بما في ذلك ما صودر من جميع  ردُّ  •

 ؛طلب كما كان قد أسرته 

التعذيب واالعتداء  وال سيما ارتكاب أفعالين في انتهاكات حقوق اإلنسان، اسبة جميع الضالع مح •

 ؛الجنسي وغيرها من االنتهاكات في السجن

بعملهم  القيام   منفي جميع الظروف ان تمكُّن المدافعين عن حقوق اإلنسان في البحرين ضم •

 . بما في ذلك المضايقة القضائيةأي قيود عليهم، االنتقام وبال  خشيةدون  المشروع


