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 البحرين في حرية التجمعو القضائية التعسفيةاالستعراض الدوري الشامل بشأن األحكام  دورةما قبل  خطاب

 

 المنّظمة: منتدى البحرين لحقوق االنسان

 باحثة في منتدى البحرين لحقوق االنسان –: غنى رباعي المتكلّم

 

 

 األحكام التعسفية: -العنوان األول 

توصية بشأن األحكام التعسفية، منها توصيات بشأن أحكام االعدام  91، صدرت 2232السابقة سنة  ستعراض الدوري الشاملاال دورةفي 

 م.دولة، طالبت بإلغاء أو تعليق أو وقف تنفيذ أحكام االعدا 91صدرت عن 

عترافات انتزعت تحت وطأة معتقلي رأي استندت أحكامهم إلى ا تعسفية بحقأحكام اعدام  5، نفذت السلطات البحرينية 2232ذ سنة نم

 .التعذيب

منهم قد استنفدوا جميع مراحل  92معتقل رأي محكومون باإلعدام أيضاً استناداً إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.  22اليوم هناك 

 .البحرين ملكام االعدام بحقهم سوى توقيع من التقاضي ولم يبقى لتنفيذ أحك

 

باإلضافة إلى أحكام االعدام، تميزت السلطات البحرينية بإصدار أحكام اسقاط الجنسية عن المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، 

على األقل  022عارضة السياسية آية هللا الشيخ عيسى قاسم. بلغ عدد أحكام اسقاط الجنسية تعسفّياً أبرز تلك األحكام كانت بحق زعيم الم

دول أصدرت توصيات  4 السابقة، رغم أنّ  االستعراض الدوري الشامل دورةبعد  أي 2230منذ سنة  من هذه األحكام صدرت 726حالة. 

 سحب الجنسية.طالبت فيها بإنهاء ممارسة 

 

بد بحق ي تصل إلى حد الحكم المؤذرامات المالية والسجن التعسفي الزالت السلطات البحرينية تصدر أحكام تعسفية أخرى مثل الغأيضاً ما 

معتقلي الرأي، أبرزهم رئيس جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية المعارضة الشيخ علي سلمان، المحكوم بالسجن المؤبد تعسفياً على خلفية 

بلغ مجموع عدد األحكام  .االستعراض الدوري الشامل السابقة دورةأي بعد  2232 ه في ينايرقصدر الحكم النهائي بح. مواقفه السياسية

 .2222وحتى يوليو  2230حكماً، منذ يناير  9911حكماً وأحكام السجن األخرى  332التعسفية بالسجن المؤبد 

 

  



   
 

 حرية التجمع السلمي: -العنوان الثاني 

توصية بشأن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، صدرت  32، صدرت 2232سنة االستعراض الدوري الشامل  دورةفي 

 1دول. بعض تلك التوصيات ارتبطت باألحكام التعسفية المسندة إلى قمع ممارسة الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، و 32عن 

روط عن معتقلي الرأي الذين حوكموا وسجنوا بسبب ممارستهم لحق التجمع السلمي أو االنتماء منها طالبت باإلفراج الفوري وغير المش

 إلى جمعيات سياسية مستقلة.

صدور كل تلك التوصيات، إاّل أّن السلطات البحرينية ما زالت تمنع تكوين الجمعيات السياسية والحقوقية المستقلة، ولم تعد من رغم على ال

 يات البارزة مثل جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية وجمعية وعد.عن قرارها بحل الجمع

 كما أنها ال تعطي إيجازاً لخروج المسيرات السلمية االحتجاجية، وتواجهها بالقمع عبر األجهزة األمنية.

لة قمع، أسفر عنها حا 9199، السابقةاالستعراض الدوري الشامل  دورةأي  2232وقد بلغ عدد قمع المسيرات لسلمية منذ ما بعد مايو 

 .بين المواطنين المحتّجين حاالت وفيات 7الكثير من اإلصابات منها 

 

 التوصيات:

 ورةدنشكر جميع الدول التي أصدرت توصيات حول األحكام التعسفية وحول الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في 

، ولكن نعلمها أّن، لألسف، حكومة البحرين لم تأخذ هذه التوصيات على محمل الجد إذ إنها لم تنفذ أي السابقةاالستعراض الدوري الشامل 

المطالبة والضغط على حكومة  المقبلة، بأن يكّثفوا االستعراض الدوري الشامل دورةفي عبر ممّثليهم منها، ولذا نطلب من جميع الدول 

 البحرين التخاذ االجراءات التالية:

نهائي وفعلي لألحكام القضائية التعسفية بجميع أنواعها ال سيما حكم االعدام وحكم اسقاط الجنسية وحكم السجن الؤبد،  وضع حد -

 التي تستند إلى خلفيات سياسية بحق معتقلي الرأي.

 جميع معتقلي الرأي فوراً ومن غير شروط. االفراج عن -
السلمي وفقاً اللتزامات البحرين الدولية، وال سيما تلك المنصوص عنها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع عملّياً حماية  -

 .والسياسيةفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

 .الكف عن حل الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني -

 .وجمعية أمل جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية وجمعية وعدإلغاء قرارات حل تلك الجمعيات تحديداً  -


