
لشعبية ا الذكرى الولى للنتفاضة  لبحرين  :ا

لتقصي الحقائق لمستقلة  ا البحرينية  للجنة  ا لتوصيات  النتقائي  لتطبيق  ا   
ن النسا يير حقوق  المستمر لمعا والنتهاك 

  ليسجل مرور عام على بداية التظاهرات المطالبة2012 فبراير 14بينما ينتظر آل ف البحرينيين حلول 
 ,بالديمقراطية تقوم الفيدرالية الدولية لحقوق النسان بإصدار ورقة موقف حول التطورات في مجال حقوق

 .20111 نوفمبر 23,النسان وذلك منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 
  تشير الفيدرالية الدولية إلى السجل الباعث على القلق2واستنادًا إلى المعلومات المستقاة من مصادر موثوق بها

 ,للتطبيق غير الفعال للتوصيات الساسية لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وكذلك استمرار
.انتهاك حقوق النسان بشكل منهجي على نفس الصورة الموثقة في التقرير سالف الذكر

 يشكك هذا التقرير بشدة في تعهدات ملك البحرين الذي أعلن عند صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة
نحن مصممون على ضمان أل تتكرر الحداث الليمة التي مرت بها بلدنا الحبيبة وعلى أن ,لتقصي الحقائق  " 
 ".نتعلم منها ونستخدم رؤيتنا الجديدة كحافز للتغير اليجابي كانت هذه التصريحات مطمئنة بعد تقرير

. حالة من التعذيب1866, حالة من العتقال التعسفي و1500 قتيًل و45,اللجنة الذي أورد 

.منذ ذلك التاريخ كررت الحكومة تصريحاتها المطمئنة وأقامت عدة آليات للمتابعة والتنفيذ من هذه الليات , , 
 ,2011لجنة وطنية مكلفة بمرارجعة القوانين والرجراءات التي اتبعت في ظل الحداث في فبراير ومارس 

 .وكذلك تكلف اللجنة بتقديم التوصيات للرجهزة التشريعية لتعديل القوانين القائمة وسن تشريعات رجديدة
, أعضاء في مجلس الشورى ويشغلون مناصب حكومية هناك واحد فقط من أعضاء18أغلب أعضاء اللجنة ال , 

,اللجنة من ناشطي المجتمع المدني وهو السيد عبد ال الدرازي الرئيس السابق للمركز البحريني لحقوق , 
 . الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة17153,النسان وهذا يقوض أسس إنشاء اللجنة بمورجب التوصية 

.2012تنتهي مهمة هذه اللجنة الوطنية قبل نهاية فبراير 

 ,ولكن مازالت هذه المبادرات والتعهدات بانتظار أن تتحول إلى أفعال مقنعة في ظل استمرار انتهاكات حقوق
 .النسان الجسيمة التي تحدث بانتظام مع استمرار المظاهرات هناك وقائع مسجلة ومتزايدة كما هو موثق

,في هذا التقرير مثل استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين والعتقال والحتجاز التعسفي , , 

  "للتحقيق وتقديم تقرير عن الدحداث التي وقعت في البحرين2011) في يوليو BICI أنشئت لجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (1
، وأية عواقب لدحقة ناشئة عن الدحداث سالفة الذكر، وتقديم من التوصيات ما تراه مناسب ًا ".2011في فبراير / مارس 

 )، الجمعية البحرينية لحقوق النسانBCHR مصادر: المدافعين عن دحقوق النسان البحرينين، مركز البحرين لحقوق النسان (2
 )؛ تقريرPHR)؛ أطباء من أجل دحقوق النسان (ITUC,جمعية شباب البحرين لحقوق النسان,)، التحاد الدولي لنقابات التحاد (

 ؛ تقرير بشأن معاملة2012البعثة الدولية للبحرين: الحرمان من العدالة في البحرين: تقليص دحرية التعبير والتجمع السلمي، يناير 
.2012المعتقلين السياسيين في سجون البحرين، يناير

 تكوين لجنة وطنية  " من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تنص على (...) 1715 المنشأة عم ًال بالتوصية رقم 3
 ، وأغلبهم18". من بين المفوضين ال .مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من زحكومة البحرين والزحزاب السياسية والمجتمع المدني

 أو يشغلون مناصب دحكومية، يوجد ناشط وادحد في المجتمع المدني هو السيد عبد ال الدرازي، الرئيسأعضاء في مجلس الشورى، و/ 
.1715السابق للجمعية البحرينية لحقوق النسان، مما مثل تقويض ًا للتوصية رقم 



,والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين والتحرش القضائي المستمر والفلت من العقاب وعرقلة الرقابة , , 
ًا .المستقلة وغيرها كما وثق في تقرير موقف الفيدرالية الدولية ول يزال التوثيق رجاري , , ,

  فبراير، رجاءت تقارير عن قوات عسكرية في منطقة دوار اللؤلؤ14في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية 
)رمز النتفاضة البحرينية واسلك شائكة يتم استخدامها لغلق الشوارع حول هذه المنطقة، كما أن زيادة ) 
 عدد نقاط التفتيش تعد مصدرًا للقلق بشكل خاص، حيث يمكن أن ينظر إليها على أنها رسالة تحذير واضحة

,للمواطنين بالكف عن التظاهر وقد تأكدت هذه النزعة من خلل التطورات خلل اليام الماضية حيث تم . 
.البلغ عن اعتقالت رجديدة وانتهاكات لحرية التجمع السلمي

 تعتبر الفيدرالية الدولية القمع المتواصل مبطًل للغرض من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
  وتذكر الفيدرالية الدولية السلطات بالتزامها بالمتثال لصكوك حقوق النسان الدولية التي صدقت.وتوصياتها

 عليها مملكة البحرين، وتعهد حكومة البحرين بالتنفيذ الفعال للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية
ًا التوصية رقم  استخدام القوة، والعتقال، ومعاملة1722المستقلة لتقصي الحقائق، خصوص  "، فيما يتعلق ب 

 الشخاص رهن العتقال، والحتجاز والملحقة القضائية المرتبطة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
 وترى الفيدرالية الدولية أن أي انتهاك آخر لهذه اللتزامات والوارجبات يجب أن يؤدي إلى إنشاء لجنة تحقيق". 

.مستقلة تحت النتداب الدولي

,وتدعو الفيدرالية الدولية السلطات البحرينية فورا ودون قيد أو شرط إلى وضع حد لعمال القمع المستمرة , 
,ضد المتظاهرين وضد المواطنين البحرينيين بشكل عام والتي أدت حسب التقارير إلى وفاة  ًا منذ18,   مدني

.صدور تقريراللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

ورقة موقف

الحقائق والنتهاكات لتقصي  لمستقلة  ا البحرينية  للجنة  ا لتوصيات  نتقائي  ا  تنفيذ 
ن يير حقوق النسا لمعا لمستمرة  ا

ن النسا لنطاق لحقوق  ا رية واسعة  انتهاكات رجا .أ 

السلميين المتظاهرين  للقوة ضد  لمفرط  ا م  الستخدا



ج1722استجابة لتوصية الجنة البحرينية لتقصي الحقائق رقم   (  ، وافق وزير2012 يناير 18، في 4(
 .الداخلية على قانون رجديد لقواعد سلوك الشرطة البحرينية وقد تمت صياغة هذا القانون الجديد بالتشاور مع

قائم على المبادئ ، ويحدد الوارجبات5الرئيس السابق لشرطة ميامي رجون تيموني " والقانون يعتمد على منهج  " . 
 الواسعة لضباط الشرطة في ما يتعلق بمختلف رجوانب عملهم، بما في ذلك استخدام القوة، واحترام كرامة

.النسان، والحفاظ على سيادة القانون

.ل يزال القمع العنيف للمظاهرات مستمرًا سواء كانت صغيرة أو كبيرة فقوات المن تواصل إطلق كميات , 
 .كبيرة من الغاز المسيل للدموع على المناطق السكنية بشكل يومي كعقاب الجماعي وقد تسببت هذه الهجمات

 .في العديد من الوفيات والرجهاضات عن طريق استنشاق الغاز المسيل للدموع وتدل إصابات المتظاهرين على
 .استمراراستخدام الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي تم القبض على

  سنة، وتقول الكثير من العائلت التي ل يزال18العديد من الطفال غير المتظاهرين الذين تقل أعمارهم عن 
 9 فقط، تم البلغ عن مقتل 2012.أقاربهم محتجزين بتعرض أقاربهم للتعذيب وسوء المعاملة في يناير 

.أشخاص

ًا مصرعهم18,منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ووقت كتابة هذا التقرير، لقي    مدني
.نتيجة الستخدام المفرط للقوة من قبل قوات المن البحرينية وتم البلغ عن إصابة مئات آخرين .

 ,وقد اتخذ القمع في البحرين منحى خطيرًا خلل السابيع القليلة الماضية حيث وسعت قوات المن نطاق
 ,الستهدا ف لما يتعدى المتظاهرين بالضافة إلى القمع المتواصل ضد المتظاهرين، تمت مهارجمة مسيرات

 المعزين والجنازات بالغاز المسيل للدموع، كما تضاعفت الغارات ضد المنازل من قبل شرطة مكافحة الشغب
 .على حد سواء وعلوة على ذلك، أبلغ عن حالت إهانة وسرقة الموال، وررجال شرطة في ملبس مدنية

 .والهواتف المحمولة وغيرها من الممتلكات من قبل ضباط الشرطة في نقاط تفتيش الشرطة كما يتم إلقاء
 قنابل الغاز المسيل للدموع في المنازل مباشرة، مما أدى بالفعل إلى موت العديد من المسنين ورضيع يبلغ من

.العمر خمسة أيام عن طريق استنشاق الغاز المسيل للدموع

ًا ضد من  خبراء المن المشاركون في إعادة تدريب الشرطة يدعون أن استخدام القوة المباشرة لم يعد مستخدم
.في الشوارع، ويتم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود بدل من ذلك

لتعسفية والحبس النفرادي ا العتقالت 
  " [...] ينبغي تدريب قوات المن في أبعاد دحقوق النسان المتعلقة بالعتقال والستجواب، وعلى وجه الخصوص واجب رفض4

المشاركة في أي أعمال تنطوي على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المحظورة".
   وقد تم تعيين جون تيموني وجون ييتس، القائد السابق في شرطة سكوتالند يارد في لندن، من قبل وزارة الداخلية ل "مراقبة5

 الصال"ح"، وتقديم المهنية الشرطية الغربية لقوات البحرين, وعلى وجه التحديد لتطوير سجل دحقوق النسان في وزارة الداخلية
 البحرينية ووكالة المن الوطني. وقد عرف جون تيموني بطريقة تعامله العنيفة مع مظاهرات اتفاق التجارة الحرة للمريكتين في عام

  من المتظاهرين100 دحيث قوبل عشرات اللف من المتظاهرين بالمضايقات والستفزاز، والودحشية من قبل الشرطة (أكثر من 2003
 ). كما اضطر جون ييتس لالستقالة المخزية نتيجة250 إلى المستشفى وألقي القبض على دحوالى 12كانوا يعالجون من اصابات, وأدخل 

الفساد الذي شمل التصنت على الهواتف الذي قامت به شرطة العاصمة في لندن بالتحالف مع الصحافة الصفراء الخاصة بمردوخ.



 14 شخص منذ 3000وفقًا لنتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تم القبض على أكثر من 
 . اعتقال تعسفي آخر وتتم هذه100. وعلى مدى الشهرين الماضيين، تم البلغ عن أكثر من 2011فبراير 

 العتقالت خلل المظاهرات والغارات على المنازل على حد سواء، وتتواصل التقارير الواردة عن حالت الحبس
  من قبل وزير الداخلية والذي كلف فيه2011  ديسمبر22النفرادي، على الرغم من المر الصادر في 

اتخاذ رجميع الخطوات اللزمة، بما في ذلك أي تدريب لزم للضباط وإدخال التعديلت على  "المفتش العام ب 
(إرجراءات العتقال والحتجاز، لضمان حقوق رجميع المشتبه بهم بما في ذلك حقهم في أن   ) ل يتم حبسهم1:

ًا،  ( أن يروا أمر العتقال عند إلقاء القبض عليهم، 2(انفرادي  ) أن يمنحوا الحق في التصال بمحاميهم على3)
ًا لقانون الرجراءات الجنائية البحريني 4(ورجه السرعة، و  ". أن يسمح لهم بالزيارات العائلية وفق (

 ، تم إرسال اقتراح صاغته وزارة الداخلية لتشديد عقوبة السجن بالنسبة2012 يناير30ومع ذلك، ففي 
 . عامًا، إلى البرلمان للمرارجعة إذا تمت الموافقة عليه،15لولئك الذين هارجموا ررجال المن أو أسرهم تصل إلى 

.فمن الررجح أن يد الحكومة ضد المتظاهرين ستصبح أقسى

للتعذيب لمستمر  ا م  ز والستخدا ظرو ف الحتجا

 ، سلط تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الضججوء علججى السججتخدام المنهجججي2011في نوفمبر
 .للتعجججذيب وسجججوء المعاملجججة ضجججد المعتقليجججن الجججذين قبجججض عليهجججم فجججي سجججياق الحتجارججججات ولجججم تتحسجججن ظجججرو ف

ًا، حسبما ورد .الحتجاز منذ ذلك الحين، بل ازدادت سوء

معاملججة المعتقليججن السياسججيين فججي السجججون البحرينيججة "وفقججا لتقريججر حججول   "، و  فججإن أكججبر شججكوى مججن سججوء6"
 المعاملة ل تزال صعوبة الحصول علججى الرعايجة الصججحية، واسجتمرار التعجذيب فجي المعتقلت المحليجة، والحرمججان
 من المحاكمة العادلة من خلل عدم إطلق سراح السجناء السياسجيين الجذين تجم القبجض عليهجم لمشجاركتهم فجي

العتججداء الجسججدي يحججدث عنججد العتقججال وفججي معتقلت2011انتفاضججة عججام  "  ويشججير التقريججر أيضججا إلججى أن  ." 
.الشرطة المحلية على حد سواء

 :معاملججة السجججناء، كججانت سججاعات أقججل خججارج الزنزانججة مججن بيججن النتهاكججات المبلججغ عنهججا للحججد الدنججى مججن قواعججد
 للسجججناء، القيججود المفروضججة علججى الشججعائر الدينيججة؛ أمججاكن السججتحمام ليسججت مجهججزة بالمججاء السججاخن، ل يسججمح
 للسر بجلجب ملبجس شجتوية، ومشجاكل صجحية، رفجض إعطجاء اللقاحجات؛ الوضجاع الصجحية المترديجة؛ الزنزانجات

.المزدحمة، والستخدام المفرط للحبس النفرادي كعقاب

  عن المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف, والمركز البحريني لحقوق النسان, وقدم للجنة2012صدر هذا التقرير في يناير  6
 % من التقرير من إعداد المعتقلين داخل السجن الذين وثقوا انتهاكات دحقوق النسان, وتم جمع المزيد من66الصليب الدحمر الدولية. 

 عن طريق أسر المعتقلين.2012 ويناير 2011المعلومات بين نوفمبر 



  سجين سياسي إضراب عن الطعام واسع النطاق علججى مسججتوى250، بدأ ما يقرب من 2012 يناير عام 29في 
 ناشط بارز في مجال السياسة وحقوق النسان، تم اعتقالهم بصورة تعسفية منجذ مجارس 14الوطن، بعدما أعلن 

7
ًا عججن الطعجججام وردًا علججى ذلججك، تجججم ضججرب قسجججم مججن سجججن الجججو، حيججث يورجججد2011  .، أنهججم سججيبدأون إضجججراب

 .المعتقلين المذكورين أعله، بالغازالمسيل للدموع كما ورد كما تعرض عدد مججن المعتقليججن للضججرب المججبرح،
.ووضع آخرين في الحبس النفرادي

 يشيرحراس السجن بشكل روتيني إلى المعتقلين السياسيين بالخونة، لمحاولتم الطاحة بالنظام الملكي، وهججو مججا
ًا كامًل .تعده إدارة السجن ولء

ًا فجي محاولجة مجن السجلطات  .وذكجر المحتجيجن والناشجطين أنهجم تعرضجوا للتعجذيب خجارج معتقلت الشجرطة أيضج
 .لتجنججب التججورط المباشججر فججي مثججل هجذه الحججوادث، وبالتججالي تجنججب تحمججل مسججئولية بعضججها يججأتي هجذا بعججد القججرار
 بتقججديم تسجججيل فيججديو خلل عمليججات السججتجواب فججي مراكججز الشججرطة، كنتيجججة لتوصججية اللجنججة البحرينيججة

).ز1722المستقلة لتقصي الحقائق رقم   )

 فججي معظججم الحججالت، عنججدما ل يتججم نقججل المعتقليججن الججى المعتقلت المناسججبة، يتججم احتجججازهم لمججدة يججوم يتججم فيججه
ًا بارتكاب رجريمة أو تسجيل قضية اعتقالهم .تعذيبهم وضربهم، ثم أطلق سراحهم دون اتهامهم رسمي

 ، تم البلغ عن مقتل ثلثة أشخاص بعد أن تم اعتقالهم بشكل تعسججفي وإخضججاعهم لعمججال2012في يناير عام 
لي، تم العلن عن وفاة 2012 يناير13.التعذيب في  لموا ا أحمد   . من قبل وزارة الداخلية ولجم يتجميوسف 

.إعطججاء سججبب لوفججاته وفقججا لتصججريحات رسججمية، كججان المججوالي معتقًل فججي مديريججة التحقيقججات الجنائيججة فججي  .21 
ًا رجثته، والتي كجانت تحمججل علمججات تثبججت10، تسلمت أسرته التي أبلغت عن فقده في 2012يناير   يناير،أخير

  تحججت وطججأة التعججذيب فججيمنتظر سعيد فخر، توفي 2012 يناير عام 25.تعرضه للتعذيب حتى الموت في 
 . سججاعة مججن إلقججاء القبججض عليججه وقججال شججاهد أن الشججرطة ضججربت سججيارة24مركججز شججرطة الحججورة فججي غضججون 

 محمد.منتظججر، ثججم ضججربوه فججي الشججارع بججالقرب مجن مقججبرة رججدحفص قبججل القبججض عليججه فججي نفججس اليججوم، كججان 
براهيم يعقوب  . ضحية لمحاولة دهس من قبل الشرطة قبل أن يتم اعتقاله وبعججد سججاعات قليلججة، أعلنججت وزارةإ

 .الداخلية وفاته نتيجة مضاعفات فقر الخليا المنجلية ومع ذلك، فقجد رأى العديججد مجن الشججهود تعرضجه للتعجذيب
.أمام مركز الشرطة، كما حملت رجثته كدمات ورجروح

 ,عشججية زيججارة اللجنججة الدوليججة للصججليب الحمججر لسجججن الجججو فججي أوائل فججبراير قججال بعججض المعتقليججن أن حججراس
 ,السجن أخبروهم بأن أعضاء لجنة الصليب الحمر رجواسيس من المن البحرينججي فججي محاولججة لثنججاء المعتقليجن

.عن التحدث عن ظرو ف احتجازهم

لمحامين با التحرش  لدفاع عن طريق  ا في  الحق  نتهاك  ا

 انظر البيان المشترك للفيدرالية الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب "الفيدرالية الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 7
2011 مايو 11تطالبان بالوقف الفوري للقمع" 



 ,تقوض القيود المفروضة على عمل المحامين من قدرتهم على ممارسة مهنتهججم حيججث يكلجف كججل محججام بدسجتة
ًا مججن الفشججل ًا واقعجج .من القضايا ويفتقر إلى الوقت والموارد اللزمة لفحص الملفات بشكل مناسب شكل ذلك أمر , 
,في تقديم الدفاع بالضافة إلى ذلك هناك تقارير عن خججو ف بعججض المحججامين مججن النتقججام إذا دافعججوا بنجججاح عجن . 

.المعتقلين السياسيين

  علجى محمججد عيسجى2011 أبريجل 15.مازال المحامون يوارجهجون التحجرش القضجائي كجذلك ألقججي القبججض فجي 
نشججر الشججائعات والخبججار "التججارجر المحججامي البججارز فججي مجججال حقججوق النسججان وتججم احتجججازه لعشججرة أشججهر بتهججم  , , 

المشججاركة فجي المظججاهرات بججدأت محججاكمته فججي يونيجو  الحض على كراهيججة النظججام  ".الكاذبة  " ," " ,"2011, 
 . تعججرض2012 مججارس 20, ولكججن تججم تأرجيلهجا ثانيجًة إلجى 2012 فجبراير 7وكان من المقرر أن ُتستأنف في 

ًا114المذكور إلى التعذيب وسوء المعاملة في أثناء فترة احتجازه التي استمرت ل . يوم

 , قججامت وزارة حقججوق2011 نوفمجبر 30.هناك أيضججًا تقججارير عجن مضججايقات إداريججة يتعجرض لهججا المحجامون فجي 
 . رجججاء2011 نوفمججبر 27,النسان بحل مجلس إدارة نقابة المحامين وذلك بإلغاء النتخابات الججتي أرجريججت فججي 

ًا يررجججح أن سججبب حججل يتججم تعييججن مجلججس الدارة السججابق ويعتججبر المجلججس الحججالي لغيجج ".فججي تصججريح الججوزارة  , " 
.المجلس هو تعهد المحامين الججدد بالجدفاع عجن حقجوق النسجان وانتقجادهم لنتهاكجات حقجوق النسجان الخيجرة , 

 ,طبقججت وزارة حقججوق النسججان قججانون الجمعيججات الهليججة والججذي تعججرض لنتقججادات متكججررة مججن منظمججات حقججوق
 .النسان بسبب استهدافه التحكم في نشاطات مؤسسات المجتمع المدني وحد حرياتها تم استخدام نفس القججانون

. لحل المركز البحريني لحقوق النسان2004عام 

لديمقراطية با بين  ل لمطا ا لمتظاهرين  ا المستمرة ضد  رية  ئية والدا لقضا ا يقات  لمضا ا .ب 

.ل يورجججد اليججوم سجججين سياسججي واحججد فججي البحريججن ليججس هنججاك ولججو شججخص واحججد ينتظججر المحاكمججة بسججبب " 
"مظاهرة أو نشاط سياسي أو لممارسة الحق في حرية الرأي والتجمع تصريح مجن وزيججر الخاررجيججة فجي خطججاب , 

.2012 يناير 6مفتوح إلى وزير الخاررجية البريطاني في 

دلة عا ل ا المحاكمة  الحق في  نتهاك  لمدنية وا ا المحاكم  م  أما ئية  القضا يقات  لمضا ا

كجل17229 و81720ردًا على توصية اللجنة البحرينية المستقلة رقم  " صرحت الحكومة البحرينية بأن  , 
 ,القضججججايا سججججتعرض علججججى المحججججاكم العاديججججة لضججججمان اللججججتزام بحقججججوق المحاكمججججة العادلججججة وبالنسججججبة للقضججججايا
,المعروضججة علججى محججاكم السججلمة الوطنيججة والججتي ل يمكججن اسججتئنا ف أحكججام الدانججة الصججادرة عنهججا فقججد أعلججن , 

  مراجعة كل أدحكام الدانة الصادرة عن محاكم السالمة الوطنية أمام محاكم عادية, وذلك لعدم التزام محاكم السالمة الوطنية1720 8
 بمبادئ المحاكمة العادلة بما فيها الحصول السريع والكامل على الستشارة القانونية, ومنع قبول العترافات القسرية., وعليه يتم

مراجعة هذه الدحكام في محاكم عادية.
  مراجعة أدحكام الدانة لكل المدانين بتهم تتعلق بالتعبير السياسي ول تحض على العنف, وإسقاط التهامات عن هؤلء1722 9

الشخاص دحين يتفق ذلك



  بأنه قد شكل لجنة لمرارجعجة مثجل هجذه الحكجام النهائيجة لضجمان أن2012 يناير 2المجلس العلى للقضاء في 
في  "المتهمين حصلوا على حقوقهم المتعلقة بالمحاكمة    أكد المجدعي العجام أن كجل2011 ديسمبر 24".

,التهم المتعلقة بحرية التعبير قد تم إسقاطها عدا القضايا التي رجرى استخدام العنف فيها وسيستفيد من هذا , 
ًا أعلججن المجلججس العلججى للقضججاء فججي 343القججرار    تشججكيل هيئة مججن قضججاة مججدنيين2012 ينججاير2. شخصجج

 لمرارجعة رجميع الحكام الصادرة بالدانة وذلك لتخفيف عقوبة رجميع الشخاص  المدانين بجرائم تتعلق بحريججة
ًا على العنف ."التعبير والتي ل تتضمن تحريض

 ,رغججم هججذه التصججريحات تعججرض العديججد مججن العججاملين الطججبيين والمعلميججن وناشججطي المعارضججة والمججدافعين عججن
ًا بالسجن في تهم مثل التجمع غير القانوني عادًة مججا .حقوق النسان وغيرهم إلى المحاكمات أو يمضون أحكام , 
 ,تؤكججد المحججاكم المدنيججة العقوبججات الصججادرة عججن المحججاكم العسججكرية ويتججم إسججاءة اسججتخدام الحجججز علججى ذمججة

.التحقيقات بإطالة مدته

الطبيون لعاملون  :ا

ًا بسجججبب قيجججامهم بإسجججعا ف المتظجججاهرين20مجججازالت المحجججاكم الجنائيجججة فجججي البحريجججن تنظجججر فجججي قضجججايا    مسجججعف
 , قججامت محكمجججة السجججلمة الوطنيجججة البتدائيججة بجججالحكم علجججى مجموعجججة مججن2011 سججبتمبر 29.الجرحججى فجججي 

 . عامججًا تمججت إدانتهججم بتهججم تضججمنت السججتيلء بججالقوة علججى مجمججع السججلمانية15 إلججى 5المسججعفين بالسجججن مججن 
.الطججبي ورفججض علج المرضججى علججى أسججاس طججائفي أعيججدت المحاكمججة فججي محكمججة مدنيججة فججي    أكتججوبر23,

. بعد قيام الدعاء بإسقاط اعترافات المتهمين الذين قججالوا أن العترافججات انجتزعت تحججت وطججأة التعججذيب2011 , 
.ومازالت التهم المورجهة إليهم أمام القضاء

 2012 ينججاير 26.فججي السججابيع الماضججية وردت تقججارير عجن قضججايا انتقاميججة رجديججدة ضججد العججاملين الطججبيين فججي 
 تعرضججت الممرضججتان حليمججة عبججد العزيججز الصججباغ وعقيلججة راضججي حمججاد إلججى العتقججال دون أمججر قضججائي فججي مكججان
.عملهمجججا بمستشجججفى السجججلمانية ورجهجججت إليهمجججا تهمجججة اسجججتغلل المنصجججب لختلس أمجججوال الدولجججة مازالتجججا قيجججد . 

.الحتجاز والتحقيق إبان كتابة هذا التقرير

, أصججدرت وزارة الصججحة مججذكرة إلججى المستشججفيات الخاصججة تطلججب منهججا إبلغ السججلطات2012 ينججاير 31فججي  , 
 ,المنيجة عجن الجرحجى والمصجابين مبلغجة إيجاهم أن الرججراءات القانونيجة ضجد المستشجفيات سجتتخذ فجي حالجة عجدم

.التعاون

لرياضيون :ا

 , رياضججي ممججن شججاركوا فججي المظججاهرات كججثيرون منهججم100أعلنججت حكومججة البحريججن عججن إسججقاط التهججم عججن 
.مججازالوا فججي السجججن تعججرض آخججرون إلججى حملت تشججهير والعتقججال التعسججفي وحكمججت عليهججم محججاكم السججلمة . 
الحججض علججى كراهيججة النظججام هنججاك الكججثير مججن التجمججع غيججر القججانوني و ".الوطنيججة بأحكججام قاسججية فججي تهججم  " " " 
 ,الحكجام الرياضججيين ممجن منعجوا مجن ممارسجة حقجوقهم القانونيجة مجن حريججة التعججبير والتجمججع السجلمي ول يزالجوا
,عججاطلين عججن العمججل علوة علججى ذلججك مججازالت عمليججات العتقججال تحججدث مثلمججا حججدث مجع يوسججف عبججد الجج سججائق , , . 

ًا تحت التحقيق في سجن الحوض الجا ف2012 يناير 7,سباق حيث قبض عليه في  . ويتم احتجازه حالي

لمعلمون :ا



ًا مججع الحركججة  ,تجججم أيضججًا اسججتهدا ف ومهارجمجججة المعلميججن لممارسججتهم حقججوقهم الساسججية مثجججل الضججراب تضجججامن
, تججم احتجججاز وتعججذيب وفصججل مئات المعلميججن وتعرضججوا للنقججل2011.المطالبججة بالديمقراطيججة منججذ مججارس  , 

.التعسفي من مدارسهم

. على أعضاء كثيرين في نقابة المعلمين البحرينية وتم إطلق سجراحهم بكفالجة2011ألقي القبض في ربيع  , 
باسججتدعت محكمججة السججلمة الوطنيججة البتدائيججة كججل مججن  و ذيج جج ب أ ة, رئيججس نقابججة المعلميججن مهدي  ج يل  ورجل

لمان لسجج , نائبجججة الرئيججس وذلجججك أكجججثر مججن مجججرة وتعرضجججا لعجججدة تهجججم تضجججمن اسجججتغلل منصجججبيهما فجججي نقابجججةا , , 
 المعلميججن البحرينيجججة للمطالبجججة بإضجججراب المعلميجججن وتعطيجججل العمليجججة التعليميجججة والحجججض علجججى كراهيجججة النظجججام

 , بينمججا ل يججزال2011 أغسججطس 21.ومحاولججة قلججب نظججام الحكججم بججالقوة أفججرج عججن رجليلججة السججلمان بكفالججة فججي 
 , حكمججت المحكمججة علججى رجليلججة السججلمان بالسجججن لثلث2011 سججبتمبر 25.مهججدي أبججو ذيججب فججي السجججن فججي 

.سججنوات وعلججى مهججدي أبججو ذيججب بالسجججن لعشججر سججنوات حججددت رجلسججة السججتئنا ف بتاريججخ   .2012 فججبراير 19,
.ورفضت المحكمة طلب محامي مهدي الفراج عن أبو ذيب رغم سوء حالته الصحية

بر,مجججازالت المحاكمجججة تنتظجججر أعضجججاء مجلججس إدارة رجمعيجججة المعلميججن البحرينيجججة  أكجج ز  جج لعزي ا د  جج ور عب جج ن  أ
يد سجج ون  بنا وفخرية ميلد وغصجج ل ا لرازق وعلي  ا ء عبد  لعصفور وسنا ا ح  باري وأفرا ل ا  وصلح 

التحريججض علججى الجريمججةحمزة المشججاركة فججي ارجتماعججات غيججر قانونيججة  ", ورجهججت إليهججم التهججم التاليججة  " ," " : . 
إعاقة تطبيق القججانون تججم تأرجيججل المحاكمججة فججي  ".ترك العمل عمدًا وتشجيع الخرين على القيام بالمثل  " ," "9 

ًا بتحسجين2012ينججاير  . ولجم تتجوفر معلومججات عجن الجلسججة المؤرجلججة طججالبت رجمعيجة المعلميججن البحرينيجة سججابق , 
.2011 فبراير 14,الظرو ف الوظيفية للمعلمين وشاركت في الحتجارجات منذ 

المفصولين الموظفين  يقات ضد  لمضا ا

ًا علججى التوصججيل  ب حججول فصججر أو إيقججا ف المعلميججن عججن العمل1723رد ,أ فججي10- " صججرحت حكومججة البحريججن  : , 
,القطاع العام تم إعادة تعيين كل الموظفين المفصولين على خلفية نشجاطات التعجبير عجن الجرأي أو سجيتم إعجادة , 

ستعلن شركات القطاع الخاص عجن إعجادة التعييجن علجى مجدار ينجاير 2012 يناير 1تعيينهم في   " ."2012." 
ًا سججيتم , لقججد أرجججرت الحكومججة البحرينيججة مفاوضججات عاليججة المسججتوى مججع شججركات القطججاع الخججاص وقريبجج (...) 

"العلن عن إعادة التعيين

ًا لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة تم فصجل  ًا بالقطجاع العجام و2075,طبق  , بالقطجاع الخجاص2464, موظفج
 , أو المشججججاركة فيججججه علججججى اعتبججججار أن2011وذلججججك لقيججججامهم بمسججججاندة الضجججراب فجججي أثنججججاء احتجارجججججات ربيججججع 

,الضججرابات غيججر قانونيججة طبقججًا للمعلومججات الججتي قججدمها ديججوان الخدمججة المدنيججة البحرينججي مججن    موظججف2075.
  أغسججطس28. كذلك نما إلى علم اللجنة بعد خطاب الملججك فججي 1682,مفصول بالقطاع العام تم إعادة تعيين 

 . أن وزارة العمل تسعى لعجادة تعييجن المججوظفين المفصجولين فججي القطججاع الخجاص كجذلك ذكججر التقريجر2011
ًا179, موظف مفصول في القطاع الخاص مازال 2464أنه من بين  . فقط  بل عمل حالي
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 (أ) ضمان أن بقية الموظفين المفصولين لم يتم فصلهم بسبب ممارستهم الحق في دحرية الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات (ب)

 استخدام كل السلطات المتادحة لضمان معاملة الهيئات العامة والخاصة التي فصلت موظفين بسبب التغيب عن العمل أثناء فترة
المظاهرات لمعاملتهم بطريقة تساوي على القل معاملة دحكومة البحرين لموظفيها



ًا مججن القطججاع الخججاص و1674بيد أن التحاد العام لنقابججات عمججال البحريججن ذكججر أن    مجن القطججاع854, موظفجج
ًا عن العمل2528,العام مازالوا مفصولين وهذا يعني أنه هناك على القل  ًا مفصوًل أو موقوف . شخص

 ,ليس من المقلق فقط أن هناك مثل هذه الفجوة الكبيرة بين أرقام المصدرين ولكن هنجاك كجذلك ظجرو ف إعجادة
.التعيين التي تثير السئلة

 , قيادة عمالية تعرضت للفصل رغم أن العاملين الخرين في ذات الشركات55لم يتم إعادة تعيين إل القليل من 
,قجد أعيجد تعيينهجم أمجا القيجادات الجتي أعيجد تعيينهجا فعًل فقجد كجان عليهجم قبجول شجروط محجددة وتوقيجع وثيقجة . 
,تفيد بأنهم لن يشاركوا في أي نشاط سياسجي أو نقجابي هنجاك آخريجن أعيجد تعيينهجم فجي وظجائف أصجغر أو دون . 

.دفع الرجر بأثر ررجعي عن فترة الفصل أو كل المرين ,

 , دون أي تحقيججق ومججازالوا بل2011تعججرض كبججار العججاملين فججي معهججد التججدريب البحرينججي للفصججل فججي يونيججو 
.عمجل ادعجت حكومجة البحريجن أن هجذا لسجباب إداريجة بحتجة فجي   , تلقجى العجاملون المفصجولون2012 ينجاير 25.

 .استدعاء للمثول أمام محكمة رجنائية أغلب كبار المعلمين الذين كانوا قجد فصجلوا حصجلوا علجى وظجائف أصجغر
ًا مجججا يججججد هجججؤلء ًا أو تجججم تهميشجججهم فجججي مدارسجججهم أو كل المريجججن كجججثير .ممجججا كجججانوا يشجججغلوها وأقجججل راتبججج , , 

.المعلمون أنفسهم بل مكاتب أو موارد أو ببساطة دون أي عمل يقومون به

 هناك تقارير عن القطاع الخججاص تفيججد أن بعجض العجاملين المفصجولين سيضجطرون لقبجول وضججع إنججذار نهججائي فجي
,ملفاتهم كي يعاد تعيينهم وأن يتنازلوا عن أي مطالبات لمؤسساتهم بأرجر أو منافع بأثر ررجعي وأل يشتركوا , 
 .في أي نشاطات سياسجية وإل تعرضجوا للفصجل الفجوري هنجاك شجركات أخجرى وافقجت علجى إعجادة تعييجن العجاملين

.المفصولين بعقود رجديدة كأنهم موظفون رجدد وبالتالي يفقدون كل مزايا القدمية ,

 , وقجد11بالضججافة إلججى ذلجك حجدثت تعجديلت كجثيرة علجى قججانون النقابججات العماليججة مجن طجر ف واحججد ودون إخطجار
 ,منعت هذه التعديلت إنشاء نقابة عمال عامة وتسججمح لجوزير العمججل فقججط بسججلطة اختيججار ممثلججي عمججال البحريجن
 .على المستوى المحلي والجدولي كجذلك تمنجع التعجديلت قجادة النقابجات العماليجة الجذين شجاركوا فجي الحتجارججات

.من شغل أي منصب في أي نقابة عمالية لمدة خمس سنوات

لعقاب ا الفلت من  .ج استمرار 

لن يكون هناك إفلت من العقاب "في خطابه بمناسبة صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة أعلن الملك  " ,

 , أحيجل خمجس ضجباط شجرطة مجن أصجل باكسجتاني إلجى المحكمجة الجنائيجة علجى خلفيجة اتهامجات2011في مايو 
  لمصجرع2011 أبريل 9,بالتعذيب وسوء معاملة المعتقلين في فترة قمع المظاهرات في البحرين مما أدى في 

العشري ا  ,في السجن اتهمت النيابة العسكرية ضججابطين بضججرب المعتقليججن حججتى المجوتعلي صقر  وزكري . 
 .واتهمجججت الضجججباط الثلثجججة الخريجججن بالتسجججتر علجججى الواقعجججة ومجججن ثجججم حجبجججت النيابجججة نيجججة التعجججذيب والقتجججل عجججن

.17, 10, 3-8, 1-8المواد  11



 , سجنوات فجي السججن مقارنجًة بالسججن المؤبجد7 إلجى 3.المتهمين عقوبة الضرب المفضي إلى المجوت تجتراوح مجن 
.في حالة التعذيب

الجذين لجم يوقفججوا عجن2012 يناير 11بدأت المحاكمة في  – أمام محكمة مدنية حضر الضباط صغار الرتبة  . 
.العمل المحاكمة مرتدين الزي الرسجمي ممجا يشجير إل أنهجم مجازالوا فجي وظجائفهم مجازالت نتيججة المحاكمجة , - 

..غير معلومة

 .هناك تقارير عن اتهام وزارة الداخليججة لعشجرين شجرطيًا باسججتخدام التعججذيب ضججد المحتجزيجن ولكجن لججم تقجدم أي
 معلومات حول التحقيقات الجارية في دور أرجهزة المن التي يعمل لصالحها ررججال الشجرطة المجذكورين ويعتجبر
 نقص المعلومات حول هوية المسئولين عن هذه النتهاكات دليًل على أن الحكومة البحرينيجة ل تحفججظ تعهججدها

ب حجججول التعامجججل مجججع إرججججراء تحقيقجججات فعالجججة فجججي شجججكاوى1722 و171612بتطجججبيق التوصجججيات رقجججم  )أ ),( ) 
.التعذيب وسوء المعاملة والستخدام المفرط للقوة وغيرها من النتهاكات التي ارتكبتها السلطات ,

 ,فجي الواقجع قجامت حكومجة البحريجن بترقيجة عجدة مسجئولين متجورطين فجي أعمجال التعجذيب فجي مراكجز الحتججاز
.فصججل رئيججس المججن العججام البحرينججي مججن منصججبه وأعيججد تعيينججه كسججفير فججي وزارة الخاررجيججة والرئيججس السججابق , 
 .لجهاز المن القومي ترقى إلى المين العام للمجلس العلى للججدفاع ومستشجار للملججك برتبجة وزيجر هجذه الترقيججات

.تبدو كمحاولة لمنع ملحقة السلطات العليا

لمستقلة ا بة  لرقا ا تعتيم على  ل ا .د 

 , فجبراير كثفجت الرججراءات والسجتراتيجيات والمضجايقات الجتي14فجي السجابيع الجتي سجبقت ذكجرى مظجاهرات 
ًا التعتيم العلمججي حجدث هججذا .تستهد ف تقويض دور الرقابة المستقلة على الموقف في البحرين وتستهد ف أيض , 

أي حكومجة ترغججم بصجدق فجي الصجلح23,التصعيد بطريقة مقلقة فعلى الرغم مجن إعلن الملججك فججي   " نوفمججبر 
."والتقدم تتفهم نفع النقد البناء والموضوعي

فة الصحا م حرية  أما لعقبات  ا

ًا لمؤشججر حريججة الصججحافة لعججام   , الصججادر عججن منظمججة صججحفيون بل حججدود تحتججل البحريججن2012-2011طبقجج
 . فجججي السججججابيع الخيجججرة اسجججتمرت العقبججججات المفروضججججة علجججى حريجججة الصجججحافة علججججى179 مجججن 173المرتبججججة 

:المستويين المحلي والدولي وذلك بالطرق التالية ,

:منع الدخول إلى البحرين

 : إقامة آليات وطنية مستقلة ومحايدة لتحديد مسئولية مسئولي الحكومة عن أعمال غير قانونية أو إهمال أدى إلى الموت1716 12
 والتعذيب وسوء معاملة المدنيين, بهدف اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلء الشخاص, بما فيهم الموجودون في قمة التسلسل

القيادي عسكري ًا ومدني ًا, والذين تثبت مسئوليتهم تحت المعايير الدولية لمسئولية القيادة.



 منع أي صحفي أرجنبي من دخول البحرين حيث رفضت طلبات العتماد الصحفية في الفترة التي سبقت ذكرى
العججدد الكججبير مججن الطلبججات وُذكججر13.المظججاهرات كججل طلبججات التأشججيرات رفضججت ", وكججان السججبب المججذكور  " , 

 أيضججًا أن المملكججة ترحججب بالصججحفيين الرجججانب فججي نهايججة فججبراير حيججث سججيتم الحتفججال بتطججبيق توصججيات لجنججة
.التحقيق البحرينية المستقلة

 ,وكرد على قيام منظمات حقوق النسان بشجب انتهاك حريجة الصجحافة قجامت إدارة الشججئون العلميجة بجالعلن
مملكجة البحريجن ترحججب بالصجحافة الدوليججة وتأمججل أن تقججدم لكجل الصجحفيين القجادمين2012 فبراير 9في   " أن 

".إلى البحرين أفضل الخدمات الممكنة

:أعمال الترويع والعتداء على الصحفيين

 يواصل الصحفيون العاملون من البحرين موارجهجة أعمجال ترويجع واعتجداءات رجسجدية فجي أثنجاء ممارسجتهم عملهجم
  إلججى الضججربمازن مهدي, تعججرض المصججور 2012 ينججاير 3.بشججكل قججانوني فججي أثنججاء تغطيججة المظججاهرات فججي 

صحافة قبججل ذلججك ".على يد ررجال الشرطة أمام مركز شرطة سماهيج وذلك رغم ارتدائه سترة مكتوب عليها  " , 
, تعججرض مججازن مهججدي مججع مصججور وكالججة رويججترز 2011 ديسججمبر 15في أثناء مظاهرة في  ,  ,حمد محمد,

.إلى الغاز المسيل للدموع كانا يرتديان سترات الصحافة في ذلك الوقت فججي   , تعجرض مججازن2011 ديسجمبر 7.
.مهججدي وزميجل مجن رويجترز للحتججاز مجن قبججل قجوات مكافحجة الشجغب لنصججف سجاعة وذلججك بعجد تغطيجة مظججاهرة , 

 نك كريستو ف أطلججق الغججاز المسججيل للججدموع علججى مراسججل النيويججورك تججايمز 2011 ديسججمبر 9كججذلك فججي 
.ومصوره كما تعرضت المعدات للتخريب ,

:استمرار المضايقات القضائية

.بالضافة إلى ما سبق يواصل الصحفيون التعجرض للمضجايقات القضجائية علجى غيجر أسجاس قجانوني هجورجمت   ريم,
ًاخليفة . الصججحفية بجريججدة الوسججط وتعرضججت للضججرب والهانججة مججن مجموعججة مواليججة للحكومججة رفعججت لحقجج , , 

,دعوى قضائية اتهمت فيها مهارجميها بالعتداء والسجب إل أن مهارجميهجا رفعجوا عليهجا قضجية سجب وقجذ ف وتعجدي , 
 . ولججم تتججوفر2012 فججبراير 2.بججدًل مججن أن يتججم اسججتجوابهم نظججرت المحكمججة الجنائيججة البتدائيججة قضججيتها فججي 

.معلومات رجديدة

 ,  صججدقت محكمججة النقججض علججى حكججم بالسجججن لثلث سججنوات أصججدرته محكمججة السججلمة2011 نوفمججبر 29فججي 
.. ممججرض ومصججور اتهمتججه محكمججة السججلمة الوطنيججة فججي مججايوحسن معتوق ضججد 2011الوطنيججة فججي مججايو  , 

.2011 مارس 24.بالتجمع غير القانوني ونشر صور مزيفة لجرحى وهو محتجز منذ 

, إعلمججي محججتر ف وناشججط علججى النججترنت اسججتجوبته النيابججة العامججة فججي وحيد بلوشي   حججول2012 ينججاير 2,
السجلفية اتهمجت الشجكوى السجيد بلوشجي بإهانجة رمجز إسجلمي فجي ).شجكوى تقجدمت بهجا رجمعيجة الصجالة السجلمية  ) 

 . ولجم2012 فجبراير 1.كتاباته المنتقدة للجمعية حوكم السيد بلوشي أمام المحكمة الجنائية البتدائية في 
.تتوفر معلومات أخرى

:التهديدات والمضايقات للمدافعين عن حقوق النسان

 ضمن الصحف التي منعت من الحصول على تأشيرات دخول: نيويورك تايمز, الجزيرة, بي بي سي, كرستيان ساينس مونيتور, وول 13
ستريت جورنال, أسوشياتد برس.



,مازال المراقبون المحليون وبالتحديد أعضجاء منظمجات حقجوق النسجان البحرينيجة يتعرضجون للتهديجدات بسجبب , 
,نشجاطهم فجي الجدفاع عجن حقجوق النسجان وذلجك مجن خلل حملت التشجهير علجى الشجبكات الرجتماعيجة والتهديجدات , 

.بالقتل والعتقال التعسفي والعتقال غير المعلن والمضايقات القضائية وسوء المعاملة , , , ,

لمسقطيمن الملحوظ تورجيه التهديدات وحملت التشهير ضد  ا   رئيس رجمعية شباب البحرين لحقوقمحمد 
ل ررجججب,النسجججان  جج ي , رئيجججس مركجججز البحريجججن لحقجججوق النسجججان وأميجججن عجججام مسجججاعد للفيدراليجججة الدوليجججةونب , , 

لمحافظة ا . عضو بمركز البحرين لحقوق النسانويوسف  ,

ول, تعجججرض 2011 ديسجججمبر 2فجججي  لرسجج ا د  جج عب , عضجججو بجمعيجججة شجججباب البحريجججن لحقجججوق النسجججانيوسججف  , 
 للمضايقات والستجواب على يد قجوات المجن فجي مطجار البحريجن الجدولي بعجد عجودته مجن دورة تدريبيجة فجي مكتجب

 ,أحمد عباس, ألقجي القبجض علجى 2012 ينجاير 1.المفوض السامي للمجم المتحجدة حجول حقجوق النسجان فجي 
.عضججو بجمعيججة شججباب البحريججن وتعججرض للمعاملججة السججيئة فججي وقججت كتابججة هججذا التقريججر ل يججزال السججيد عبججاس , 

ًا في    للضرب باليدي والعصي في أثناء مظجاهرة سجلمية علجى يجدنبيل ررجب, تعرض 2012 يناير 6.محتجز
,قوات المجن فجي نفججس المظجاهر تعججرض  المحافظة. , عضجو بمركججز البحريجن لحقجوق النسجانسيد يوسف  , 

ًا ينكجر فيجه كجل2012 ينجاير 7.لججرح فجي سجاقه وذراعجه بسجبب قنبلجة صجعق فجي   , أصجدرت وزارة الداخليجة بيانج
. يناير6اتهامات نبيل ررجب حول أحداث 

:منع الوصول لمنظمات حقوق النسان الدولية

 ,2011 نوفمجبر 30.منعت عجدة وفجود مجن منظمجات دوليجة لحقجوق النسجان مجن دخجول الراضجي البحرينيجة فجي 
  وأعضججاءريم خليفةمنعت السلطات البحرينية ممثلي هيومان رايتس ووتججش مججن حضججور محاكمججة الصججحفية 

المذكورة أعله في  ).مجلس إدارة رجمعية المعلمين البحرينية   , منعجت وزارة حقجوق النسجان2012 يناير 8(
رد سولوموالتنميجة الرجتماعيجة دخجول  , نجائب مجدير منظمجة أطبجاء مجن أرججل حقجوق النسجان وذلجك حجالريتشا , 

ًا إلججى البحريججن .وصججوله مطججار المنامججة ورغججم حصججوله علججى تأشججيرة لخمججس سججنوات دخججول متكججرر كججان مسججافر , 
ًا فججي هجججذا التقريججر فججي    ينججاير11.لمراقبجججة محاكمججة السججتئنا ف لعشججرين عامججل طججبي بحرينججي ذكججروا سججابق

, منجع ممثجل لمنظمجة حقجوق النسجان أوًل مجن الحصجول علجى تأشجيرة دخجول وفجي 2012 ,  ,2012 ينجاير 19,
.منع خبير إعلمي دولي وعضوين بمنظمة فريدم هاوس من الحصول على تأشيرات كذلك

ًا فجي مجارس بعجد إصجدار البيجان نفعج ,بررت حكومة البحرين رفض التأشيرات بأن زيارات الوفود سجتكون أكجثر  " " 
.2012 فبراير 12الختامي للجنة القومية المقرر نهاية مهمتها في 


