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 قبل االجتماع بالوفد البحريني "االتحاد األوروبي"بحرين: رسالة مشتركة إلى ال

 سانعلى تحسينات حقوق اإلنيجب أن تعتمد : اتفاقية التعاون بين االتحاد األوروبي والبحرين الموضوع

 

لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية/نائب رئيس الممثل السامي ، جوزيب بوريل، السادة

 المفوضية

األمينة  ،ينوفيتش بوريتشغماريا بيلممثل الخاص لالتحاد األوروبي لحقوق اإلنسان، وا ،يلمورغإيمون 

 العامة لـ "مجلس أوروبا"

 أصحاب السعادة، 

 10بروكسل في بالمقرر عقده  وروبياالتحاد االفي ضوء االجتماع بين وزير الخارجية البحريني و

عام إلثارة مخاوف تدهور أوضاع حقوق اإلنسان في البحرين، بعد إليكم ، نكتب 2021 شباط/ايرفبر

 .ضد المنتقدين دت القمع"هيومن رايتس ووتش أن الحكومة البحرينية "صعّ فيه  وثّقت

نظرا ألن الحوار غير الرسمي بين االتحاد األوروبي والبحرين حول حقوق اإلنسان المقرر عقده في 

وضع مخاوف حقوق اإلنسان في  الهامتم تأجيله إلى أجل غير مسمى، فمن  2020 /تشرين الثانينوفمبر

 .مع المسؤولين البحرينيين خالل هذا االجتماع القادم مقلب محادثاتك

 

 لمعارضة السياسية والمجتمع المدنيسلطات البحرين ل قمع

حدثا يأمل كثيرون أن يبشر بعهد جديد  2011 /شباطكانت انتفاضة الربيع العربي في البحرين في فبراير

لالحتجاجات، لم تتحقق اإلصالحات الموعودة.  فقمع الحكومة العنيمنذ لكن،  من الديمقراطية في البالد.

 .ال يزال قادة الحركة االحتجاجية، وبعضهم من كبار السن، في السجن

https://www.hrw.org/ar/news/2021/01/13/377528
https://www.hrw.org/ar/news/2021/01/13/377528
https://www.hrw.org/ar/news/2011/07/05/243568


جميع أحزاب المعارضة السياسية. من  تالسلطات جميع وسائل اإلعالم المستقلة وحلّ  حظرت، 2017منذ 

ومدافعون عن حقوق  ،ومدونون، ونشطاء ،حاليا قادة معارضون سياسيون بارزون بين أبرز السجناء

المؤيدة للديمقراطية. من هؤالء:  2011عليهم بالسجن مدى الحياة لدورهم في احتجاجات  ُحكم ،اإلنسان

وعبد  ،والشيخ محمد حبيب المقداد ،وعبد الهادي الخواجة ،وعبد الجليل السنكيس ،حسن مشيمع

على زعيم أكبر كتلة معارضة في البحرين، الشيخ علي سلمان، بالسجن  ُحكم، 2018. في الوهاب حسين

 .مدى الحياة بعد محاكمات بتهم تتعلق بالتعبير واتهامات ملفقة بالتجسس

على مدى السنوات األربع الماضية، تحمل النشطاء السياسيون العبء األكبر للقمع السياسي في البحرين، 

حيث واجهوا االعتقال التعسفي والسجن لفترات طويلة، وفي بعض الحاالت التعذيب، لمعارضتهم 

، بينما يتعرض النشطاء والصحفيون الذين يواصلون عملهم من امئات من الجنسية تعسف درّ جُ الحكومة. 

 .هم الذين بقوا في البالدمن أفراد عائالت االنتقامالمنفى لخطر 

رين، حاليا بسبب عملهم في البح مسجونينصحفيين  ستةما ال يقل عن ، "لجنة حماية الصحفيينـ "وفقا ل

" 2020لحرية الصحافة التصنيف العالمي " فيالمؤسفة  169/180في حين تراجعت البالد إلى مرتبة 

للحقوق السياسية في تقرير ، 1/40 ،متدنية مرتبةالبحرين  سجلت ".راسلون بال حدودلذي تصدره "ما

 .2020لعام في العالم ات حري" للفريدم هاوس"

حكومة البحرين بشكل متزايد إلى التشريعات القمعية المتعلقة بجرائم اإلنترنت  اتجهتباإلضافة إلى ذلك، 

 سانإلنمدافعين عن حقوق او ينقادة معارضبارزين و دفاع وكالءقاضت لتقييد الفضاء المدني، حيث 

أن  "منظمة العفو الدولية" أفادت. كما 2018بسبب نشاطهم على وسائل التواصل االجتماعي منذ 

 . "ذريعة "لمزيد من سحق حرية التعبيركورونا  فيروساستخدمت  السلطات البحرينية

 اإلهمال الطبي وسوء المعاملة في سجن جو

جماعات حقوق اإلنسان الحكومة إلى اإلفراج عن  دعت. سجون البحرين مكتظة وغير صحية ا تزالم

ما  ايركثالمسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في ظل التهديد الذي يمثله فيروس كورونا. 

يتعرض السجناء لمعاملة مهينة ويحرمون من الرعاية الطبية الكافية، في انتهاك اللتزامات البحرين 

ن اللذان يعانيا حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيسالدولية في مجال حقوق اإلنسان. من هؤالء 

 .ناجي فتيلو يعلي الحاج من مجموعة من الحاالت الطبية المزمنة، باإلضافة إلى ناشطي حقوق اإلنسان

-يالدنمارك هما ،تينأوروبي تينيحمالن جنسي من بين السجناء البارزين اآلخرين، مواطنان بحرينيان

 تعتبرهما منظمة العفو. البحريني محمد حبيب المقداد-الشيخ السويديو البحريني عبد الهادي الخواجة

في حرية  احقهملالدولية سجناء رأي، بعد أن حوكما وُحكم عليهما بالسجن المؤبد لممارستهما السلمية 

 الحرمان من الرعايةمنها  للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ا، وتعرضيالتعبير والتجمع السلم

 .الطبية

عملية جراحية استدعى  بعنف وكسرت فكه، ما الخواجة، اعتقلت قوات األمن 2011في أبريل/نيسان 

كبيرة في خضوعه لجراحة األمن الخواجة مباشرة بعد عناصر  عذّبألربع عظام مكسورة في وجهه. 

الطبيب إلى مطالبة  ذلك اضطر .الفك، وهو معصوب العينين ومقيد على سرير المستشفى العسكري

ن م زال يعانيي ال، عشر سنوات نحوعمل الجراحي. بعد ال فشلسيؤدي إلى ه ضباط األمن بالتوقف ألن

آالم مزمنة ويحتاج إلى جراحة إضافية إلزالة األلواح المعدنية والمسامير التي كانت تستخدم إلعادة ربط 

 .فكه

https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/18/305167
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2012/08/bahrain-must-free-prisoners-conscience-after-travesty-justice/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/11/bahrain-opposition-leader-sheikh-ali-salman-unlawfully-convicted/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/19/bahrainis-stateless-uk-allies
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session82/A_HRC_WGAD_2018_51.pdf
https://cpj.org/data/imprisoned/2020/bahrain/?status=Imprisoned&cc_fips%5B%5D=BA&start_year=2020&end_year=2020&group_by=location
https://www.hrw.org/news/2020/09/15/bahrain-joint-letter-member-and-observer-states-united-nations-human-rights-council
https://rsf.org/ar/ranking
https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
https://www.bna.bh/en/index.aspx
https://www.hrw.org/ar/news/2020/09/09/376279
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/bahrain-opposition-leader-given-six-month-sentence-tweet-about-sudanese-president
https://www.nytimes.com/2018/02/21/world/middleeast/nabeel-rajab-bahrain-twitter.html.
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/10/gcc-flawed-laws-exploited-in-pandemic-to-further-crush-freedom-of-expression/?s=09
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/06/340358
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/06/340358
https://www.hrw.org/ar/news/2019/10/08/334428
https://www.gc4hr.org/news/view/2578


بوسائل منها الضرب المبرح والصعق بالكهرباء، يعاني مشاكل صحية  ،الذي تعرض للتعذيب ،المقداد

عن تعذيبه، لكنه يُحرم من الرعاية الصحية المناسبة. حتى  على األرجح متعددة، بما فيها فتق ناتج

الفتق، يحتاج المقداد إلى لترميم  ، باإلضافة إلى الحاجة إلى إجراء جراحة عاجلة2021يناير/كانون الثاني 

 في مسالك البولية لتشخيص مشكلةللفي القلب لفتح الشرايين التاجية وفحص من قبل أخصائي  جراحة

 لىاللوم عملقية المتخصصة،  والمعايناتالبروستات. تواصل إدارة السجن تأخير العمليات الجراحية 

 . كورونااستمرار تفشي فيروس 

 

 عقوبة اإلعدام والقتل التعسفي

، خمسة منها اتستة إعدام ئذالوقف الفعلي لعقوبة اإلعدام ونفذت منذ، تخلت البحرين عن 2017في 

كاالمار، في نييس أدانتها المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنية بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، أ

 26، يواجه "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"على التوالي. وفقا لبحث حديث أجراه  2019و 2017

، أدين نصفهم تقريبا على أساس اعترافات في البالد ا اإلعدام الوشيكيمن المحكوم عليهم باإلعدام حال

 .ةيسياساضطرابات أنها انتُزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بيُزعم 

في يوليو/تموز ضدهما أحكام اإلعدام الصادرة  أُيدتن ا، اللذحسين موسىو محمد رمضانمن بين هؤالء 

رغم وجود أدلة موثوقة على أن الرجلين أدينا على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب. خلص  2020

هيئات  التي أجرتها التحقيقاتإلى أن  "اللجنة الدولية إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب"خبراء مستقلون في 

الحد األدنى من المعايير المهنية لم تلّبِّ الرقابة على حقوق اإلنسان في البحرين في تعذيب الرجلين "

ابة التابع لنق "لترا وويلزغمجلس حقوق اإلنسان في إن"حذر . كما والمعايير القانونية الدولية الدنيا"

مع التزامات البحرين الدولية". كال الرجلين  مطلقامن أن "دعم اإلدانات سيكون غير متوافق  المحامين

 /شباطفبراير 12في  حذر ثالثة خبراء حقوقيين تابعين لألمم المتحدةمعرضان لخطر اإلعدام الوشيك. 

 ا.تعسفي من أن تنفيذ أحكام اإلعدام هذه سيشكل قتال 2020

 

 مطالبنا

النطاق لحقوق اإلنسان المنصوص عليها في كل من السلطات البحرينية في انتهاكات واسعة  مارست

ها صادقت عليعديد من المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي الالنظام القانوني الوطني في البحرين و

 .البحرين

تجنب الجسيمة ب الحقوقية عالوة على ذلك، سمحت ثقافة اإلفالت من العقاب السائدة لمرتكبي االنتهاكات

 خالل االجتماع:منكم التدهور المستمر ألوضاع حقوق اإلنسان في البحرين، نطلب  المساءلة. في ظل

 حقهمسلميا على اإلفراج غير المشروط والفوري عن جميع المسجونين لمجرد ممارستهم  حثّ ال -

في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الجليل 

 وعبد الوهاب حسين والشيخ علي سلمان؛ السنكيس

البحريني عبد الهادي الخواجة -لى اإلفراج الفوري وغير المشروط عن الدنماركيالحّث ع -

 المقداد؛الشيخ البحريني -والسويدي

يتي قضها إلى مراجعة مستقلة للقضايا التي تتعلق بمن يواجهون عقوبة اإلعدام، بما فيالدعوة  -

 وكذلك من أجل اإللغاء النهائي ألحكام اإلعدام؛ ،محمد رمضان وحسين موسى

 ؛السلطات البحرينية على إعادة تعليق عقوبة اإلعدامحّث  -

https://twitter.com/agnescallamard/status/820532830744772608?lang=en
https://twitter.com/AgnesCallamard/status/1155116296851382272
https://www.nytimes.com/2020/07/13/world/middleeast/bahrain-execute-shiite-torture-confession.html
https://irct.org/uploads/media/2020_07_01_PUB_IRCT_Statement_MRamadhan_HMoosa_FINAL.pdf
https://www.barhumanrights.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/2020_Bahrain_Amicus_Mousa-and-Ramadan_29-June-2020.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25543


والتصدي لثقافة  ،المعاملةسوء  الضغط على البحرين إلنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب -

 لحصول علىوضمان آليات فعالة للضحايا ل ،محاسبة الجناة المشتبه بهمباإلفالت من العقاب 

 العدالة والتعويض؛

مجموعات و ،البحرين على إلغاء الحظر التعسفي الذي تفرضه على أحزاب المعارضة حثّ  -

 وتشجيع تطوير الفضاء المدني في البحرين؛، ووسائل اإلعالم المستقلة ،المجتمع المدني

 واتخاذ الخطواتلحكومة البحرينية على ضمان احترامها وحمايتها للحق في حرية التعبير حّث ا -

 الالزمة لضمان حرية الصحافة؛ و

حكومة البحرين باتخاذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس نحو إصالح العدالة واحترام حقوق قناع إ -

 اإلنسان.
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