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المؤشر الشهري

الخالصة الرقمية

استمر تدهور األوضاع الحقوقية في البحرين في شهر أبريل/نيسان لـ 
2018؛ حيث تم رصد 2034 انتهاكا جسيما لحقوق اإلنسان في الفترة 
1 – 2018/04/30، توزعت بين االعتقال التعسفي، والمداهمات  بين 
للمنازل، والمحاكمات غير العادلة، وقمع االحتجاجات السلمية، وتقييد 
على  المحرضة  اإلعالمية  والمواد  الجمعة،  صالة  ومنع  التنقل،  حرية 
المعاملة،  وسوء  والتعذيب  القسري،  واالختفاء  الكراهية،  خطاب 
الدين  حرية  وانتهاك  الممتلكات،  مصادرة  أو  وإتالف  واإلصابات، 

والمعتقد.

وفي الوقت الذي تجاوز فيه تعداد االنتهاكات في شهر أبريل/نيسان بـ 
871 انتهاكا عن شهري مارس/آذار و فبراير/شباط، توزعت أرقام االنتهاكات 
57 حالة اختفاء  9 أطفال،  58 حالة اعتقال تعسفي بينهم  التالي:  وفق 
قسري، 847 سنة سجن وتسعة أشهر، و 18200 دينار بحريني ما يعادل 
وقف  وكفاالت  المالية  الغرامات  مجموع  تقريبا  أمريكيا  دوالر   48404
من  حرمان  حالة   17 بينها  معاملة  وسوء  تعذيب  حالة   56 الحكم،  تنفيذ 
مداهمة   80 الكراهية،  خطاب  على  تحرض  اعالمية  مادة   589 العالج، 
مخالفة للقانون للمنازل والمنشآت السكنية، 72 قمع للتجمعات السلمية 
أمام  للعرض  متهمين  أو  لموقوفين  حالة   878 وتعرض  واالحتجاجات، 
القضاء بسبب محاكمات تطال حرية التعبير والتجمع السلمي، وانتهاك 
حرية التنقل عبر استمرار الحصار األمني على منطقة الدراز لليوم 678، 
وفرض اإلقامة الجبرية على أعلى مرجعية دينية للمسلمين الشيعة في 
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البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 341 بدون حكم قضائي أو 
قرار إداري، وانتهاك حرية الدين والمعتقد عبر منع شعيرة صالة الجمعة 
في الدراز 4 مرات خالل شهر أبريل/نيسان ما يرفع الرقم إلى 94 حالة 
حالة   3 و  القانون،  بخالف  للمتلكات  مصادرة  حالة  و2   ،2016 منذ  منع 

إتالف للمتلكات.

وفي الوقت الذي شهدت فيه البحرين 262 فعالية احتجاجية خالل شهر 
أبريل/نيسان بلغ تعداد الفعاليات االحتجاجية منذ بداية العام 1440 رغم 
تعداد  بلغ  فيما  يوما،   1307 لـ  الشامل  السلمي  التجمع  حظر  استمرار 
االعتقاالت التعسفية منذ بداية العام 376 حالة بينهم 55 طفال، و606 
مواطنا مسقطة جنسياتهم ألسباب سياسية منذ 2012، و 438 مداهمة 
للمنازل والمنشآت السكنية بخالف القانون منذ بداية العام أيضا، وبلغ 
بينهم  بحرينيا  مواطنا   445 العام  بداية  منذ  تعسفيا  المحكومين  عدد 
خمس نساء وخمسة أطفال، فيما بلغ مجموع أحكام السجن 2888 سنة 
سجن وأحد عشر شهرا، باإلضافة لثالث سنوات سجن مع وقف التنفيذ، 
وتسعة  مليون  تعسفيا:  المحكومين  على  المالية  الغرامات  ومجموع 
 135 و   ،)1019276( أمريكيا  دوالرا  وسبعون  وست  ومائتان  ألف  عشر 
بالترحيل  أحكام   10 و  تقاضي،  درجات  عدة  الجنسية في  باسقاط  حكما 
التعسفي، و 14 حكما باإلعدام، فيما بلغ تعداد االنتهاكات الكلي خالل 

شهري يناير وفبراير ومارس وأبريل 5573 انتهاك لحقوق اإلنسان.
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االعتقاالت التعسفية 
والمداهمات وتقييد حرية التنقل

9 أطفال، وفي الوقت  58 حالة اعتقال تعسفي بينهم  لقد تم رصد 
رصد  تم  الليل  منتصف  في  المداهمات  حمالت  فيه  استمرت  الذي 
إبراز  وبدون  القانون  بخالف  السكنية  والمنشآت  للمنازل  مداهمة   80
إذن قبض وبطريقة تنشر الرعب لدى المواطنين، كما تم رصد استمرار 
الدراز  منطقة  على  األمني  الحصار  استمرار  عبر  التنقل  حرية  انتهاك 
لليوم 678، وفرض اإلقامة الجبرية على أعلى مرجعية دينية للمسلمين 
الشيعة في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 341 بدون حكم 

قضائي أو قرار إداري.

الدين  حرية  بانتهاك  األمنية  السلطات  الذي استمرت فيه  الوقت  وفي 
4 مرات خالل شهر  الدراز  الجمعة في  والمعتقد عبر منع شعيرة صالة 
أبريل/نيسان ما يرفع الرقم إلى 94 حالة منع منذ 2016، تم رصد 878 
حالة لمواطنين بحرينيين متهمين أو تعرضوا للتوقيف في النيابة العامة 
والتجمع  التعبير  بحرية  تتعلق  ألسباب  البحريني  القضاء  على  والعرض 
السلمي، ويالحظ هنا: عرض الموقوفين أو المتهمين بسبب المشاركة 
في التجمع السلمي بالدراز )171( متهما في 2 و 23 / 2018/04، وعرض 
المتهمين في قضية ما يسمى بـ )كتائب ذو الفقار( وعددهم 138 في 
يتم  أن  المفترض  كان من  أنَّ هذ هالقضية  لحاظ  2018/04/19/12، مع 
الحكم  للنطق في  تأجيلها  أّنه جرى  إال  التاريخين  النطق فيها في هذين 
في  المتهمون  فيه  يعرض  الذي  اليوم  ذات  في   2018/05/15 لغاية 
قضية التجمع السلمي للدراز )171( مواطن، ما يعني عرض 309 مواطنا 
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في يوم واحد وقد تصدر أحكام تعسفية قاسية في قضية ما يسمى 
)كتائب ذو الفقار(؛ وننوه إلى أّنه تم عرض 206 مواطنا في يوم واحد 

فقط هو 2 – 04 – 2018.
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خطاب الكراهية
589 مادة اعالمية

في  تساعد  أو  تحرض  ورسائل  اعالمية  مادة   589 رصد  تم  كما 
التحريض على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء 
عبر  توزعت  أبريل/نيسان،  خالل  البحرينيين  والمواطنين  السياسيين 
عبر  مادة   437 و  الرسمية،  الصحافة  في  اعالمية  مادة   152 التالي 
مواقع التواصل االجتماعي، واستمر الصحفيون التالية أسمائهم في 
سعيد  مطوع،  منى  حسن،  فريد  الشيخ،  فيصل  الكراهية:  مواد  نشر 

الحمد، سوسن الشاعر، فوزية الرشيد، عثمان الماجد.

الصحافة  في  الكراهية  على  المحرضة  اإلعالمية  المواد  توزعت  وقد 
الرسمية عبر التالي: 30 مادة في جريدة األيام البحرينية، و49 مادة في 
صحيفة أخبار الخليج البحرينية، و 16 مادة في جريدة البالد البحرينية، و57 

مادة في صحيفة الوطن البحرينية.

كما تم رصد 115 مادة اعالمية تحرض على الكراهية ضد 4 من كبار علماء 
الدين الشيعة في البحرين ومنهم العالمة السيد عبد الله الغريفي؛ 34 
مادة منها نشرت في الصحف الرسمية األربع، 81 مادة نشرت عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، كما تم مالحظة أنَّ تعداد المواد المنشورة بلغ 105 
والشؤون  العدل  وزارة  وكيل  مفتاح  فريد  بيان  صدور  بعد  كراهية  مادة 

اإلسالمية واألوقاف1  الذي أصدره ضد العلماء األربعة.

http://www.bna.bh/portal/news/838470 1
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المعروفة في نشر خطابات  األسماء  أحد  الحمد وهو  اإلعالمي سعيد 
الكراهية، تم رصد نشره لخمسة مقاالت في جريدة األيام البحرينية، و 20 
تغريدة في مواقع التواصل االجتماعي، تحتوي على مواد تحريضية، فيما 
كان يعقب تغريداتها التي ينشرها تفاعل لحسابات مجهولة في التعليق 

على التغريدات بمواد كراهية ضد المسلمين الشيعة في البحرين.

والتي تسببت  الشاعر  البحرينية سوسن  اإلعالم  بوزارة  المستشارة  أما 
من  )مليت  عنوان:  تحت  أبريل/نيسان   22 في  المنشور  بمقالها 
البحرين؟!!(؛ بسبب أهزوجة شعبية كان يرددها أحد المواطنين في وسط 
أجواء دينية؛ حيث تم اعتقال المواطن الذي ردد األهزوجة من مقر عمله، 
أنَّ  التحقيق، والالفت  15 يوما على ذمة  العامة توقيفه  النيابة  وقررت 
تعداد التغريدات التي تحرض على الكراهية والمقتطعة في غالبيتها من 
تغريدة فيها مواد   30 بلغت  الوطن  جريدة  تنشرها في  التي  المقاالت 
كراهية، و 7 مقاالت بها تحريض على الكراهية والتمييز وتقويض الحريات 

الدينية.

على  تحريض  فيها  الشيخ  فيصل  للصحفي  مقاالت   7 رصد  تم  كما 
الكراهية:  على  التحريض  التي يستخدمها في  المفردات  الكراهية ومن 
نشر  تبريره الستمرار  هو  الغريب  أنَّ  إال  إلخ،  خائن..  عميل،  اإلنقالبي، 
حيث  26-04-2018؛  بتاريخ:  منشور  مقال  في  بقوله  الكراهية  مفردات 
يقول: وهذا وصف عالمي ال يختلف عليه أحد »وطني«؛ طبعا المقصود 
البراءة ضد السجناء السياسيين أو  في هذه العبارة هو االخالل بقرينة 
معارض  سياسي  رأي  يتبنى  مواطن  وكل  كيدية  قضايا  يواجهون  من 
للسلطة، فضال عن تحريضه على الكراهية في ذات المقال ضد جمعية 
الوفاق الوطني اإلسالمية وأمينها العام بوصفهم )إرهابيين( كانوا في 
برلمان 2010 وتوجيه اتهامات كيدية ضمن التغطيات اإلعالمية التحريضية 

الموازية للمحاكمة الكيدية لألمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان.

وفي الوقت الذي نشر فيه الصحفي فريد حسن 12 مقال كراهية خالل 
مقاالته  بين  ومن  الصحفيين،  بين  نسبة  أعلى  وهي  الماضي  الشهر 
التي يحرض فيها على المنظمات والنشطاء الحقوقيين ما نشره بتاريخ 
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23-04-2018 بعنوان: الشهادة غير المجروحة، والذي يفتخر خالله بنشر 
لألجنبي،  وبائعيه  الوطن  كارهي  اآلخرين:  فيه  ويصف  الكراهية،  مواد 
ويرى بأّنه »مؤثر«، والحقيقة فإّنه مؤثر بالفعل في تعزيز بيئة الخطابات 

الحاضة على الكراهية وتكريس سياسة اإلفالت من العقاب.

علي  الشيخ  للوفاق  العام  األمين  بحق  الكيدية  المحاكمة  استمرار  ومع 
يحمل  مقاال   2018-04-27 في  الماجد  أسامة  الصحفي  نشر  سلمان 
ضد  فيه  يحرض   ، “الخيانة2  في  األولى  الدرجة  مقاعد  احتلوا  عنوان: 
تم  التي  األربعة  المقاالت  أحد  وهو  علي سلمان،  الشيخ  الرأي  سجين 

رصدها ألسامة الماجد يبث من خاللها خطابات الكراهية.

http://www.albiladpress.com/news/2018/3482/columns/494168.html 2
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المحاكمات
غير العادلة

كما تم استمرار صدور األحكام التعسفية بحق عدد من المواطنين في 
هذا الشهر حيث بلغ الرقم 175 مواطنا بحرينيا تعرضوا ألحكام تعسفية، 
 39 رصد  تم  حيث   2018/04  /  18 تاريخ  في  المحاكمات  ذروة  وبلغت 
محكوم تعسفيا، وبلغ مجموع األحكام الكلي لكافة األحكام التعسفية 
الصادرة كالتالي: 847 سنة سجن وتسعة أشهر، و 18200 دينار بحريني 
ما يعادل 48404 دوالر أمريكيا تقريبا مجموع الغرامات المالية وكفاالت 
وقف تنفيذ الحكم، بحسب التوزيع التالي: الغرامات المالية: 5900 دينار 
الحكم:  تنفيذ  وكفاالت وقف  أمريكيا،  دوالر   15691 يعادل  ما  بحريني 
12300 دينار بحريني ما يعادل 32713 دوالر أمريكيا، و 32 حكم باسقاط 
في  باإلعدام  أحكام   4 و  المختلفة،  التقاضي  درجات  في  الجنسية 

محكمة التمييز العسكرية.

كما استمرت جلسات المحاكمة التي تنتهك حرية العمل السياسي لزعيم 
المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان باإلضافة إلى اثنين من النواب 
وعلي  سلطان،  حسن  الشيخ  هم:  البرلمانية  الوفاق  لكتلة  السابقين 
مهدي األسود، عبر عقد الجلسة العاشرة بتاريخ: 24-04-2018 حيث صدر 

القرار بعدها بحجز القضية للحكم في 2018-06-21.

وقدم فريق الدفاع مرافعة استمرت لساعة ونصف تم خاللها نفي الركن 
المعنوي في الجريمة، باإلضافة إلى نقض دليل ضابط التحريات؛ حيث 
أنَّ التنصت وقع خارج مدة صالحية إذن النيابة، إال أنَّ النيابة حاولت تجيير 
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في  القضاء  سلوك  استمرار  ضمن  اتهام  ألدلة  وتحويلها  البراءة  أدلة 
االخالل بقرينة البراءة، كما أنَّ األمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان 

رفض خالل هذه الجلسة التحدث أمام المحكمة. 

على  اإلعدام  حكم  العسكرية  التمييز  محكمة  أّيدت   2018-04-25 وفي 
المشير  على  االعتداء  بمحاولة  إدانتهم  تمت  بحرينيين  مواطنين  أربعة 
خليفة بن أحمد آل خليفة، وفي اليوم التالي 26-04-2018  صادق ملك 
البحرين حمد بن عيسى على تخفيف عقوبات اإلعدام التي أّيدها القضاء 

العسكري إلى المؤبد.

وطأة  تحت  انتزاعها  تم  اعترافات  على  بناء  اإلعدام  أحكام  صدرت  لقد 
التعذيب، وبعد محاكمة انتهكت فيها أصول المحاكمات العادلة.

حسن  عباس  السيد  فاضـل  مهـنا،  مبارك  عـادل  »مبـارك  من  كل  وكان 
أحمد  عبدالحسن  محمـد  حسيـــن،  علوي  حسيـن  علـوي  السيد  رضـــــي، 
الواحد  عبد  محمد  الشهابــــي،  صالح  الحسين  عبد  محمد  المتغـــــــوي، 
بالطعن  تقدموا  شهـــــــــاب«  أحمـد  محمـــــد  وحسيـــن  النجــــــــار،  محمـــد 
على األحكام الصادرة بحقهم في القضية التي شابها الكثير من األخطاء، 

والتي كانت محط انتقاد جهات حقوقية دولية.

وكانت محكمة االستئناف العسكرية أيدت )21 فبراير/شباط 2018( أحكام 
األول  ديسمبر/كانون   25 التي قضت في  العسكرية  درجة  أول  محكمة 

2017 باإلعدام والسجن 15 عاما مع إسقاط الجنسية.

لقد تعرض الضحايا في هذه المحاكمة إلى 11 انتهاكا من بينها التعذيب 
بالصعق الكهربائي والحبس االنفرادي واالختفاء القسري لقرابة عام لكل 
من: مهندس االتصاالت السيد علوي حسين )وهو المرافق الشخصي 
آلية الله الشيخ عيسى قاسم( والسيد فاضل عباس، ولمدة أشهر لكل 
عن  فضال  المتغوي،  محمد  الحقوقي  والناشط  الشهابي  محمد  من 
تهديد بعض المحامين وعوائل المتهمين إلى تعريضهم للمعاملة الحاطة 
اإلعالم  وسائل  إلى  االنتهاكات  تلك  كشفو  ما  إذا  اإلنسانية  بالكرامة 
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تقرير  أخفى  العسكري  القضاء  أنَّ  كما  الدولية،  الحقوقية  المنظمات  أو 
الطبيب الشرعي الذي يثبت تعرض السيد علوي حسين علوي للتعذيب.

الوفاق  الحقوق والحريات في جمعية  دائرة  الحقوقي عضو  الناشط  إنَّ 
أثناء   2017/5/23 في  اعتقاله  تم  المتغوي  محمد  اإلسالمي  الوطني 
استخدام القوة المفرطة في فض التجمع السلمي بمنطقة الدراز، وقد 
الله  آية  منزل  باب  أمام  لساعات  تعسفيا  اعتقاله  أثناء  للتعذيب  تعرض 
الشيخ عيسى قاسم أعلى مرجعية دينية للشيعة في البحرين، وإنَّ أحد 
المتهمين قال لعائلته بأّنه لم يكن يملك غير االعتراف ألّنه كان سيواجه 

الموت بالتعذيب بالكهرباء إن لم يعترف.

دفاع  لقوة  العام  القائد  وهو  القضية  هذه  في  األول  المدعي  أّن  كما 
البحرين يشرف بنفسه على تعيين القضاة العسكريين وتوزيع المناصب؛ 
لذلك طالب المحامون بتحويل القضية للقضاء المدني؛ لعدم اختصاص 
القضاء العسكري في النظر بمثلها، إال أنَّ القاضي رفض ذلك، باإلضافة 
إلى أنَّ تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أدان األحكام الصادرة في 
2011 على مدنيين في القضاء العسكري، موضحا بأنَّ بعض المتهمين 
تعرضوا للتعذيب أمام القاضي في المحكمة بسنة 2011 من دون أن أي 

مسائلة قانونية لمن قام بذلك.

التخطيط  بتهمة  المتهمون  تفاجئ   2017/10/30 الثانية  الجلسة  في 
لتنفيذ عملية اغتيال الموجهة لهم حيث لم يتم التحقيق معهم حولها، كما 
أّن المحكمة رفضت طلب المحامين باستالم نسخة من ملف الدعوى، لم 
يسمح لبعض المتهمين بااللتقاء بمحاميهم إال في الجلسة الثالثة للمرة 

األولى بتاريخ 2-11-2017 لمدة خمس دقائق.

كما أنَّ المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ونيابة الجرائم اإلرهابية ووحدة 
التحقيق الخاصة كلهم مارسو أدوار واضحة في التغطية على االنتهاكات 
الجسيمة في مجال حقوق اإلنسان التي حدثت لبعض المعتقلين في 

هذه المحاكمة.
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بيان  المتحدة في مجال حقوق اإلنسان في  ودعا عدد من خبراء األمم 
عليهم  حكم  رجال  أربعة  محاكمة  إعادة  إلى   2018-04-30 بتاريخ  صدر 
باإلعدام من قبل محكمة عسكرية بحرينية في محاكمة جماعية »انتهكت 
ضمانات المحاكمات العادلة واإلجراءات الواجبة، وبعد اعترافات أدلي بها 

تحت التعذيب« وفق ما ذكره الخبراء.

األشخاص  محاكمة  إعادة  ضمان  إلى  البحرينية  السلطات  الخبراء  ودعا 
األربعة بما يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية.

ادعاءات  في  ومحايد  وشامل  عاجل  تحقيق  إجراء  ضرورة  على  وشددوا 
محاسبة  بغرض  والتعذيب،  القسري  لالختفاء  األشخاص  أولئك  تعرض 

المسؤولين عن تلك األعمال ومنع تكرارها.

وطالب خبراء األمم المتحدة السلطات بإعادة جنسيات أولئك األشخاص 
محاكمات  بعد  العقاب  لنفس  تعرض  آخر  شخص  وألي  إليهم  األربعة 

جماعية تتعارض مع المعايير الدولية وقانون حقوق اإلنسان.

البحرين منذ  لمدنيين في  األولى  العسكرية  المحاكمة  تلك هي  وكانت 
عام 2011، بعد أن عدل ملك البحرين الدستور عام 2017 للسماح بمحاكمة 

المدنيين عسكريا، وفق ما جاء في البيان.

المقرر  التعسفية،  باإلعدامات  المعني  الخاص  المقرر  هم:  *الخبراء 
وحماية  لتعزيز  الخاص  المقرر  التعبير،  في  الحق  وحماية  لتعزيز  الخاص 
بقضية  المعني  الخاص  المقرر  اإلرهاب،  مكافحة  أثناء  اإلنسان  حقوق 
مجموعة  ورئيسي  المعتقد،  أو  الدين  لحرية  الخاص  المقرر  التعذيب، 

العمل المعنيتين باالعتقاالت التعسفية واالختفاء القسري .3

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23010&LangID=E 3
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التعذيب وسوء المعاملة 
وإتالف الممتلكات

لقد تم رصد 56 حالة تعذيب وسوء معاملة، إال أنَّ المالحظ هو ارتفاع 
التعذيب  وسائل  كأحد  العالج  من  حرمانهم  يجري  الذين  السجناء  عدد 

واالنتقام في هذا الشهر.

ومن أشكال سوء المعاملة التي تم رصدها: الحرمان من حضور مراسيم 
االتصال،  من  الحرمان  والثالثة،  الثانية  الدرجة  من  سجناء  ألقرباء  عزاء 
الحرمان من الزيارة، العزل االنفرادي، التقييد بالسالسل، المنع من شرب 
الماء )رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان نبيل رجب(، باإلضافة إلى 17 
حالة حرمان من العالج بينهم: المعتقل يوسف محمد فتحي من منطقة 
متابعة  يتم  ولم  الرأس  في  ورم  الستئصال  عملية  له  )أجريت  المحرق 
يتعالج  الذي  المال  إلياس  للمعتقل  باإلضافة  ويتعرض إلهمال(،  عالجه 

بسبب اصابته بالسرطان.
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كما تم رصد 57 حالة اختفاء قسري من ثالث عشرة منطقة بينهم 16 طفال، 
فيما كانت أعلى حالة في تسجيل أيام االختفاء القسري هي المواطن 
حسين محمد حسن الشهابي من منطقة الدراز؛ حيث اختفى قسريا لمدة 
36 يوما، يضاف إلى ذلك ستة حاالت تجاوزت الثالثين يوما بينهم رجل 
دين شيعي هو الشيخ جاسم محمد المحروس من منطقة السنابس.

وأما المناطق التي تم رصد حاالت االختفاء القسري منها فهي: الدراز، 
المنامة،  سترة،  المالكية،  الديه،  أبوصيبع،  بوري،  السنابس،  كرزكان، 

النويدرات، باربار، الشاخورة، بني جمرة.

اإلختفاء القسري
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جدول
االختفاء القسري

 تاريخالعمرالمنطقةاالسمالرقم
االختفاء

 التاريخ
النهائي

 عدد أيام
االختفاء

36 يوما182018/02/242018/04/01+الدرازحسين محمد حسن الشهابي1

33 يوما182018/03/232018/04/25+كرزكانالسيد قاسم مهدي2

 الشيخ جاسم محمد المحروس3
))رجل دين

32 يوما182018/03/012018/04/02+السنابس

32 يوما182018/03/182018/04/19+بوري السيد مهدي كاظم4

32 يوما182018/03/242018/04/25+أبوصيبعالسيد منتظر جعفر5

30 يوما182018/03/212018/04/20-الدرازالسيد أحمد مجيد الموسوي6

30 يوما182018/03/262018/04/25+الديهحسن محمد الخير7

28 يوما182018/03/072018/04/04+المالكية إبراهيم محمد كاظم8

27 يوما182018/03/242018/04/20-أبوصيبعحسين محمد جعفر الزاكي9

26 يوما182018/03/262018/04/21+الديه السيد محمد حسين10

24 يوما182018/03/182018/04/11+بوريحسن أحمد حسن حجير11

23 يوما182018/03/182018/04/10+بوريعلي حسين حبيب المسجن12

23 يوما182018/03/182018/04/10+بوريأحمد علي محمد العالي13
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 تاريخالعمرالمنطقةاالسمالرقم
االختفاء

 التاريخ
النهائي

 عدد أيام
االختفاء

23 يوما182018/03/182018/04/10+بوريباسم أحمد آل رضي14

23 يوما182018/03/182018/04/10+بوريمحمد حسن الفرساني15

23 يوما182018/03/182018/04/10+بوريمحسن أحمد المراخ16

 سترة - السيد حميد حسن محمد17
الخارجية

22 يوما182018/03/242018/04/15+

21 يوما182018/03/202018/04/10+المنامةهيثم رمزي18

21 يوما182018/03/212018/04/11+الدرازحسن مال علي جاسم19

21 يوما182018/03/212018/04/11-الدرازحسن عيسى الفتالوي20

20 يوما182018/03/212018/04/10-الدرازمحمد فاضل عبدالرحيم المرزوق21

20 يوما182018/03/212018/04/10+الدرازحسن عبدالخالق جاسم22

20 يوما182018/03/212018/04/10+الدراززهير محمد كاظم زين الدين23

20 يوما182018/03/212018/04/10-الدرازقاسم عقيل فضل24

20 يوما182018/03/212018/04/10-النويدراتجعفر أحمد جعفر سرحان25

20 يوما182018/03/212018/04/10+النويدرات علي ربيع26

20 يوما182018/03/222018/04/11+كرزكانعباس عبدالنبي مرهون27

20 يوما182018/03/242018/04/13+أبوصيبعالسيد أحمد حمزة النجار28

18 يوما182018/03/262018/04/13+باربارالسيد محمد حسين المحافظة29
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 تاريخالعمرالمنطقةاالسمالرقم
االختفاء

 التاريخ
النهائي

 عدد أيام
االختفاء

18 يوما182018/03/242018/04/11-أبوصيبعالسيد حسين هاشم النجار30

18 يوما182018/03/242018/04/11-أبوصيبعإبراهيم نزار الصغير31

18 يوما182018/03/262018/04/13+الديهمحمد طاهر عبدالزهراء السباع32

16 يوما182018/03/242018/04/09+أبوصيبععمار عبدالمجيد محمد33

16 يوما182018/03/262018/04/11-الديهروح الله عبدالزهراء السباع34

16 يوما182018/03/262018/04/11+الديه محمد شاكر35

16 يوما182018/03/262018/04/11-الديهأحمد صالح يعقوب36

16 يوما182018/03/262018/04/11+الديهأمجد عبدالله37

16 يوما182018/03/262018/04/11+الديهعلي الشملول38

16 يوما182018/03/262018/04/11+الديهحسين علي مشيمع39

15 يوما182018/03/262018/04/10+الديهميثم حرقان40

15 يوما182018/03/262018/04/10+الديه حسين هاني41

15 يوما182018/03/262018/04/10-الديهجعفر هاني42

15 يوما182018/03/262018/04/10+الديهسلطان عيسى43
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 تاريخالعمرالمنطقةاالسمالرقم
االختفاء

 التاريخ
النهائي

 عدد أيام
االختفاء

15 يوما182018/03/262018/04/10+الديهيوسف صالح يعقوب44

14 يوما182018/03/242018/04/07-الشاخورةحسين محمد داوود45

13 يوما182018/03/242018/04/06-الشاخورةحسين جعفر العصفور46

13 يوما182018/03/242018/04/06+الشاخورةحسن جعفر العصفور47

13 يوما182018/03/242018/04/06-الشاخورةعلي فردان48

13 يوما182018/04/042018/04/17+بني جمرةعلي حسين حكيم الطريفي49

12 يوما182018/03/242018/04/05+أبوصيبعحسن سلمان أحمد50

12 يوما182018/04/182018/04/30+أبوصيبعمحمد المحاري51

12 يوما182018/04/182018/04/30+أبوصيبعالسيد حسين علي52

12 يوما182018/04/182018/04/30+أبوصيبعحسين جمعة المحاري53

11 يوما182018/03/212018/04/01-الدرازحسين محمد صالح54

11 يوما182018/03/242018/04/04-أبوصيبعمحمد عباس55

10 أيام182018/03/242018/04/03+أبوصيبعجاسم محمد علي56

10 أيام182018/03/262018/04/05+الديهعلي بدر الجزيري57
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مقارنة االنتهاكات
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االعتقاالت التعسفية

المداهمات للمنازل

االختفاء القسري

التعذيب وسوء المعاملة

الموقوفين والمتهمين

إتالف ومصادرة الممتلكات

اإلقامة الجبرية

المحكومون تعسفيا

حرية التنقل

منع صالة الجمعة

قمع التجمعات السلمية

خطاب الكراهية

589

58 80
57

56
72

175

878

5

4
30

30

حصيلة االنتهاكات
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المداهمات للمنازل والمنشآت السكنية

مقارنة األحكام القضائية خالل الربع األول من 2018
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األحكام التعسفية في شهر يناير/كانون الثاني

األحكام التعسفية في شهر فبراير/شباط
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األحكام التعسفية في شهر مارس/آذار

األحكام التعسفية في شهر أبريل/نيسان
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خطاب الكراهية في جريدة البالد البحرينية

خطاب الكراهية في جريدة الوطن البحرينية
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خطاب الكراهية في جريدة األيام البحرينية
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خطاب الكراهية في جريدة أخبار الخليج
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فبراير
يناير
أبريل

مارس
437

347

252253

152142
122

89

الصحافة الرسميةمواقع التواص االجتماعي
(جريدة: الوطن, األيام, البالد, أخبار الخليج)

خطاب الكراهية خالل 4 أشهر
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العداد الحقوقي

منذ بداية 2018

PASS

135 حكما باسقاط الجنسية

438 مداهمة للمنازل والمنشآت السكنية بخالف القانون

376 اعتقال تعسفي بينهم 55 طفال

445 مواطنا صدرت بحقهم أحكام تعسفية

مجموع األحكام التعسفية: 2888 سنة سجن وأحد عشر شهرا

مجموع الغرامات المالية على المحكومين تعسفيا: أكثر من مليون دوالر - 1019276$

5573 انتهاك لحقوق اإلنسان

1440 فعالية احتجاجية

1794 مادة كراهية خالل أربعة أشهر

150 حالة تعذيب وسوء معاملة

223 قمع التجمعات واالحتجاجات



58االعتقاالت التعسفية
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المداهمات للمنازل

االختفاء القسري

التعذيب وسوء المعاملة

الموقوفين والمتهمين

إتالف ومصادرة الممتلكات

اإلقامة الجبرية

المحكومون تعسفيا

حرية التنقل

منع صالة الجمعة

قمع التجمعات السلمية

خطاب الكراهية

30

4

589

30

878

2034المجموع الكلي:

انفوجرافيك

حصيلة االنتهاكات



58االعتقاالت التعسفية

80

57

56

72

5175

المداهمات للمنازل

االختفاء القسري

التعذيب وسوء المعاملة

الموقوفين والمتهمين

إتالف ومصادرة الممتلكات

اإلقامة الجبرية

المحكومون تعسفيا

حرية التنقل

منع صالة الجمعة

قمع التجمعات السلمية

خطاب الكراهية

30

4

589

30

878

2034المجموع الكلي:



فريد حسن

12

سوسن الشاعر

7
فيصل الشيخ  

7
منى مطوع

5

جريدة الوطن البحرينية

جريدة األيام البحرينية

سعيد الحمد 

5

عثمان الماجد

1
صالح الجودر

1

جريدة البالد البحرينية

المجموع الكلي

جريدة أخبار الخليج

لطفي نصرة

3
فوزية رشيد

3 عبد المنعم إبراهيم

5

طفلة الخليفة

3

سيد زهره

2

محمد مبارك

3
إبراهيم الشيخ

2

أسامة الماجد

4

إبراهيم النهام

1
احمد جمعة

1

57

30

49

16

152

انفوجرافيك خطاب الكراهية
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