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الملخص 

كـان عـام 2020 عـاًمـا نـاجـًحا لـلغایـة بـالنسـبة لـ مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان. عـلى الـرغـم مـن الـوبـاء 

الـعالـمي الـذي أحـدثـھ كـوڤید-19، فـإن مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان تـكیفت بسـرعـة وفـعالـیة مـع 

الـنموذج الـرقـمي، حـیث حـدثـت مـعظم األنشـطة عـن بُـعد. عـلى مـدار عـام 2020، أصـدرت مـنظمة سـالم 

لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان خـمس بـیانـات صـحفیة وتـسعة تـقاریـر و12 بـیانًـا رسـمیًا ومـقالـین لـلرأي. وقـد 

حـضرت الـمنظمة جـلسة واحـدة لمجـلس حـقوق اإلنـسان وعـقدت سـت فـعالـیات. قـام تـدریـبنا الـداخـلي بـتوظـیف 

وتـدریـب 20 مـتدربًـا وإدارة 20 جـلسة داخـلیة، مـع مجـموعـة مـن الـخبراء، مـما سـاھـم فـي تـطویـرھـم. تفتخـر 

مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان بـالـعمل الـشاق لـموظـفیھا والـمتدربـین الـمتفانـین والـنمو الـذي حـققتھ 

على مدار العام الماضي. لقد وضعت نموذًجا یتم تطویره بشكل أكبر في عام 2021. 

 أنشطة منظمة سالم للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان -2020
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6الفعالیات المعقودة
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20عدد المتدربین

20الجلسات الداخلیة / التطویریة المعقودة
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تـعزز سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان الشـراكـة فـي الـعمل. الـمنظمة عـضوة فـي الشـبكة •

 (CIVICUS) األوروبـیة حـول انـعدام الجنسـیة (الـمملكة المتحـدة/أوروبـا)، تـحالـف سـیڤیكوس

(جـنوب أفـریـقیا/الـعالـمیة)، الـتحالـف الـعالـمي لـمناھـضة عـقوبـة اإلعـدام (فـرنـسا/الـعالـمیة)، 

شـراكـات أخـرى، وفـي وقـت كـتابـة ھـذا الـتقریـر تـعمل الـمنظمة عـلى تـطویـر اتـفاقـیة ھـیكلیة مـع 

مشـروع مـوقـع الـنزاح المسـلح وبـیانـات األحـداث (ACLED). لـمقاصـد نـواتـجھا الـبحثیة 

والـدعـویـة، فـقد دخـلت سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان فـي شـراكـة مـع عشـرات الـمنظمات، 

بـما فـي ذلـك: مـنظمة الـعفو الـدولـي، مـنتدى البحـریـن لـحقوق اإلنـسان، مـركـز البحـریـن لـحقوق 

 ،(ISI) اإلنـسان، معھـد الخـلیج لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان، معھـد انـعدام الجنسـیة واإلدمـاج

منّا لحقوق اإلنسان، منظمة موندبال ضد التعذیب وغیرھا. 

مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان مسجـلة فـي سجـل الـشفافـیة األوروبـي وقـابـلة لـلتدقـیق •

من الجمھور العام.  

تـتواجـد مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان عـلى الـمنصات اإلعـالمـیة الـتالـیة: (1) •

تـویـتر: SALAM_DHR@ - 4600 مـتابـع عـلى الـقناة اإلنجـلیزیـة، 2772  مـتابـع عـلى 

 1025 – SALAM DHRS ؛ (2) یـوتـوب: قـناة@SALAMDHR_AR الـقناة الـعربـیة

مشـترك، مجـموعـة مـتنوعـة مـن أرقـام الـمشاھـدات ، ولـكن فـي بـعض األحـیان تُـبث مـقاطـع محـددة 

أیـًضا عـلى الـھواء مـباشـرة عـلى قـنوات اإلعـالم الخـلیجیة ، بـما فـي ذلـك قـناة الجـزیـرة ومـقاطـع 

تمت مشاھدتھا عبر رابط تویتر؛ SALAM DHR :LinkedIn  (3) – 147 متابع. 

التوسع الجغرافي 

عـلى مـدار عـام 2020، أنـشأت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان مـكتبًا فـي بـیروت، لـبنان وأصـبحت 

مـنظمة غـیر حـكومـیة مـعتمدة فـي فـرنـسا، مـع مجـموعـة عـمل مـقرھـا فـي بـاریـس. كـما أنـشأت مجـموعـات عـمل فـي 
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https://www.statelessness.eu/
https://www.statelessness.eu/
https://www.civicus.org/index.php
https://worldcoalition.org/ar/
https://acleddata.com/#/dashboard
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_en
https://twitter.com/SALAM_DHR
https://twitter.com/SalamDHR_AR
https://www.youtube.com/channel/UC8ej9T94Dlq9cV_1iuDA2xg
https://www.linkedin.com/company/salamdhr/


إیـطالـیا وأیـرلـندا ومجـموعـتان عـامـلة مـتخصصتان فـي بـروكسـل وبـلجیكا وجـنیف بـسویسـرا. فـي عـام 2021، 

تخـطط مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان لـلتوسـع فـي الـوالیـات المتحـدة وإنـشاء مجـموعـة عـمل 

متخصصة في العاصمة واشنطن. كما أنشأت مجموعات استكشافیة للتحقیق في التوسع في ألمانیا وأسترالیا. 

البيانات الصحفية 

 ً 14 یـنایـر/كـانـون الـثانـي 2020 – نشـرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان أسـماء 36 سـجیناً بحـریـنیا

حـكم عـلیھم بـاإلعـدام الرتـكابـھم جـرائـم "سـیاسـیة" وال یُـعترف بـأفـعالـھم عـلى أنـھا جـنائـیة بـموجـب الـقانـون الـدولـي. 

وفـي وقـت نشـر الـقائـمة، كـانـت حـكومـة البحـریـن قـد أعـدمـت خـمسة مـن ھـؤالء الـسجناء وكـان 12 مـنھم إمـا فـي 

 ً انـتظار تـصدیـق الـملك عـلى أحـكام اإلعـدام الـصادرة بـحقھم أو كـانـوا یـعیشون فـي الـمنفى، بـعد أن حـوكـموا ظـلما

مـن قـبل مـحكمة بحـریـنیة غـیابـیاً. كـان تـسعة مـن ھـؤالء الـسجناء یـحاولـون عـمل دعـوى إسـتئناف أو یـعیشون 

خارج البحرین بینما رأى 10 منھم تغییر أحكامھم إلى السجن المؤبد بعد عمل دعوى االستئناف. 

20 مـارس/آذار 2020 - نشـر رئـیس مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان جـواد فـیروز، مـقاالً بـعنوان 

"عـدیـمي جنسـیة الـعالـم، 2020: الحـرمـان مـن الجنسـیة" الـذي یسـلط الـضوء عـلى مـمارسـة سـحب الجنسـیة فـي 

البحـریـن. تـم سـحب جنسـیة مـا یـقدر بـنحو 990 مـواطـنا بحـریـنیا. بـشكل تـناسـبي، فـإن ھـذا یـعادل 495 ألـف مـواطـن 

أمـریـكي یـفقدون جنسـیتھم. تـخضع مـمارسـة سـحب الجنسـیة لـقیود شـامـلة بـموجـب الـقانـون الـدولـي؛ تـعتبر الـمواطـنة 

مـا عـّرفـتھ حـنة أرنـدت عـلى أنـھ "الـحق فـي الـتمتع بـالـحقوق" ، أي ضـیاع ھـذه الـحقوق والحـریـات، الـتي یـعتبر 

بعضھا غیر قابل للتصرف. كما تؤثر ھذه الممارسة سلبًا على أسر الضحایا وكذلك على األجیال القادمة. 

وحـتى اآلن، كـان الـعمل مـن أجـل إنـھاء ھـذه الـممارسـة محـدوًدا، ولـم یـتعامـل بـرنـامـج مـفوضـیة األمـم المتحـدة 

الـسامـیة لـحقوق اإلنـسان بـشأن انـعدام الجنسـیة بـشكل مـناسـب مـع األشـخاص الـذیـن ُسـحبت جنسـیتھم، واقـتصر 

عـمل الـمنظمات غـیر الـحكومـیة عـلى الـمنظمات الـمواضـیعیة. تـم إحـراز بـعض الـتقدم فـي ھـذه الـقضیة؛ أعـادت 

حـكومـة البحـریـن الجنسـیة إلـى 551 فـرًدا فـي عـام 2019. ومـع ذلـك، ال یـتمتع ھـؤالء األفـراد بجـمیع الـحقوق الـتي 

تعد بھا المواطنة عادةً، مثل حریة التنقل والحق في التملك. 
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https://salam-dhr.org/?p=3905
https://salam-dhr.org/?p=3967


29 و30 مــارس/آذار 2020 – بــجانــب معھــد الخــلیج لــلدیــمقراطــیة وحــقوق اإلنــسان (GIDHR) ومــقره 

أسـترالـیا، ومـنتدى البحـریـن لـحقوق اإلنـسان (BFHR) ومـقره لـبنان ، دعـت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق 

اإلنـسان إلـى اتـخاذ إجـراءات عـاجـلة بـشأن الـظروف السـیئة فـي الـسجون البحـریـنیة والـحاجـة إلـى حـكومـة البحـریـن 

لـدعـم مـعایـیر الـصحة الـعامـة وحـقوق اإلنـسان أثـناء مـكافـحة وبـاء كـوڤید-19. بـفضل ھـذه اإلجـراءات وجـھود 

الـعدیـد مـن اآلخـریـن، أدركـت حـكومـة البحـریـن أن ھـناك خـطر نـقل كـوڤید-19 فـي الـسجون البحـریـنیة وعـملت مـن 

خـالل إطـالق سـراح الـعدیـد مـن الـسجناء. ومـع ذلـك، فـإن الـغالـبیة الـعظمى مـن الـسجناء السـیاسـیین فـي البحـریـن مـا 

زالـوا مـسجونـین فـي ظـروف سـیئة وھـم مـعرضـون لخـطر اإلصـابـة بـالـعدوى. عـالوة عـلى ذلـك، كـانـت حـكومـة 

البحرین بطیئة في إعادة البحرینیین الذین تقطعت بھم السبل في الخارج خالل الموجة األولى من الوباء. 

28 نـوفـمبر/تشـریـن الـثانـي 2020 - سـعت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان إلـى الـكشف عـن قـضیة 

الغسیـل الرـیاـضيـ منـ خالل نشرـ رساـلةـ مفـتوحةـ تطـالبـ فوـرموـال 1 بـتعلیق السـباقـات فـي البحـریـن حـتى تتخـذ 

حـكومـتھا إجـراءات إلنـھاء انـتھاكـات حـقوق اإلنـسان الـتي طـال أمـدھـا. فـي الـرسـالـة، حـثت مـنظمة سـالم 

للـدیمـقراطیـة وحقـوق اإلنسـان األممـ المتحدـة علـى دعوـة الفـورموـال 1 لـتعلیق السـباقـات حـتى تـتمكن حـكومـة 

البحـریـن مـن إظـھار أن مـمارسـاتـھا تـتوافـق مـع الحـد األدنـى مـن مـعایـیر حـقوق اإلنـسان. كـما حـثت الـرسـالـة األمـم 

المتحـدة، ومـنظمة الـتعاون االقـتصادي والـتنمیة (OECD)، ومـنظمة الـعمل الـدولـیة (ILO) عـلى الـضغط عـلى 

حكومة البحرین من أجل: 

اإلفراج عن جمیع سجناء الرأي السیاسیین •

وضع حد لممارسة التعذیب والمعاملة السیئة والقیود المفروضة على حریة التعبیر •

توفیر اإلنصاف ألولئك الذین واجھوا عقوبات تعسفیة على أیدي السلطات البحرینیة •

ضمان االستقالل المدني لجمعیة المحامین البحرینیة •
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التقارير 

يـعمل تـعزيـز وحـمايـة مـعايـير حـقوق اإلنـسان املـعترف بـها دولـيًا ومـبادئ الـديـمقراطـية عـلى إرشـاد وتـشكيل 

أبـحاث ونـواتـج مـنظمة سـالم لـلديـمقراطـية وحـقوق اإلنـسان. هـذه املـعايـير هـي فـي صـميم الـوثـائـق املـفصلة 

أدناه. 

19 فـبرایـر/شـباط 2020 - نشـرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان مـوجـزاً عـن أوضـاع حـقوق 

اإلنـسان فـي البحـریـن فـي عـام 2019. ووجـد الـتقریـر أن قـمع الـدولـة فـي البحـریـن، الـذي اشـتد فـي عـام 2011، 

اسـتمر فـي الـتدھـور مـنذ عـام 2016. وأشـار إلـى أنـھ عـلى الـرغـم مـن أن حـكومـة البحـریـن قـد فـعلت بـعض 

الـتنازالت، مـثل إعـادة الجنسـیة لـ 551 فـرًدا وإصـدار أحـكام غـیر مـقیدة للحـریـة، فـمثل ھـذه السـیاسـات اإلصـالحـیة 

غـیر مـكتملة وتـتعایـش مـع إجـراءات قـمعیة أخـرى. عـلى سـبیل الـمثال، صـدرت عـدة أحـكام بـالـسجن لـمدد طـویـلة 

ضـد سـجناء سـیاسـیین، وأنھـت الـحكومـة تـعلیق عـقوبـة اإلعـدام، وال یـزال الـتعذیـب وسـوء الـمعامـلة فـي الـمرافـق 

البحـریـنیة منتشـرة. تـمت مـشاركـة الـمعلومـات مـن ھـذه الـنتائـج مـع أعـضاء الـبرلـمان األوروبـي، الـذیـن اسـتمروا فـي 

إدانة افتقار البحرین إلى إصالح حقوق اإلنسان في مارس/آذار 2021. 

3 مـایـو/أیـار 2020 - بـمناسـبة الـیوم الـعالـمي لحـریـة الـصحافـة، أصـدرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق 

اإلنـسان تـقریـر "بحـریـن تـكمم األفـواه". سجـل الـتقریـر الـنقص الـتام لـوسـائـل اإلعـالم المسـتقلة فـي البحـریـن 

واألسـالـیب الـحالـیة الـتي تسـتخدمـھا حـكومـة البحـریـن لـخنق حـریـة الـتعبیر والـصحافـة. وحـث الـتقریـر حـكومـة 

البحـریـن عـلى مـنح الـصحفیین الـدولـیین حـق الـوصـول الـغیر المشـروط إلـى الـبالد وتـعدیـل قـوانـینھا ومـمارسـاتـھا 

حـتى تـتمكن مـن اسـتیعاب وسـائـل إعـالم مـتنوعـة ومسـتقلة. تـمت مـشاركـة ھـذه الـمعلومـات مـع أعـضاء الـبرلـمان 

وأعـضاء الـبرلـمان األوروبـي فـي جـمیع أنـحاء أوروبـا وكـذلـك أعـضاء مجـلس الشـیوخ وأعـضاء الـكونجـرس فـي 

الوالیات المتحدة، الذین أعربوا عن اھتمامھم وقلقھم. 

27 مـایـو/أیـار 2020 - أصـدرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان تـقریـًرا بـعنوان "مـن ھـو سـجین 

الـرأي؟ الشـیخ عـلي سـلمان كـنموذج". واسـتخدمـت مـعامـلة الشـیخ عـلي سـلمان، األمـین الـعام لجـمعیة الـوفـاق 

الـوطـنیة اإلسـالمـیة، كـمثال عـلى كـیفیة تـعامـل الـنظام الـقانـونـي البحـریـني مـع الـمعارضـین السـیاسـیین. وجـد الـتقریـر 

أنـھ فـي حـین یـدعـي دسـتور البحـریـن دعـم حـریـة الـرأي والـتعبیر، ھـناك الـعدیـد مـن الـقوانـین الـمعمول بـھا الـتي 
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تـتعارض مـع ھـذه الـحقوق، ویـتم اسـتخدام مـثل ھـذه التشـریـعات بـشكل روتـیني السـتھداف السـیاسـیین مـن 

المعارضة. 

وأوصـى الـتقریـر عـلى الـمجتمع الـدولـي جـث حـكومـة البحـریـن عـلى االلـتزام بـالـقانـون الـدولـي والـعمل عـلى مـواءمـة 

تشـریـعاتـھا المحـلیة مـعھ. عـالوة عـلى ذلـك، یـجب عـلى حـكومـة البحـریـن إلـغاء كـل قـانـون ومـادة قـانـونـیة تـقید حـریـة 

الـتعبیر والـصحافـة، واإلفـراج عـن جـمیع سـجناء الـرأي، واعـتماد سـیاسـة الـتعامـل السـلمي مـع الـمعارضـة عـلى 

أساس مبدأ الشراكة السیاسیة. 

25 یـونـیو/حـزیـران 2020 - فـي الـیوم الـعالـمي لـمسانـدة ضـحایـا الـتعذیـب، أصـدرت مـنظمة لـلدیـمقراطـیة وحـقوق 

اإلنـسان تـقریـر "البحـریـن: نـمط مـن الـتعذیـب". یـفصل الـتقریـر تـاریـخ الـتعذیـب مـن قـبل السـلطات فـي البحـریـن مـنذ 

السـبعینیات وحـتى الـوقـت الـحاضـر وكـیف تـواصـل قـوات األمـن البحـریـنیة االنخـراط فـي انـتھاكـات حـقوق اإلنـسان 

الـتي تـتعارض مـع الـقانـون الـدولـي ودسـتور البحـریـن. كـما یـصنف الـتقریـر أسـالـیب الـتعذیـب والـمعامـلة السـیئة 

المتبعة في البحرین ویقدم لمحات عن المعتدین والضحایا المعروفین. ووصى التقریر بما یلي: 

تنفیذ إجراءات صارمة للقضاء على ثقافة إفالت مرتكبي التعذیب من العقاب في البحرین •

بدء اإلجراءات القانونیة لمحاسبة مرتكبي التعذیب •

إنـشاء آلـیات لـتعویـض ضـحایـا الـتعذیـب وإنـصافـھم، مـثل اعـتماد تشـریـعات تـضمن اإلنـصاف •

وإعادة التأھیل 

یخضع القضاء المدني إلصالحات كبیرة لضمان استقاللیتھ •

إلـغاء التشـریـعات الـمتعلقة بـمحاكـمة الـمدنـیین أمـام الـمحاكـم الـعسكریـة وتـعلیق األحـكام الـصادرة •

بحق المدنیین 

اإلفراج عن المعتقلین الذین أدلوا باعترافات انتزعت منھم تحت التعذیب •

انضمام البحرین إلى البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب •

تـنفیذ البحـریـن لـكافـة الـتوصـیات الـصادرة عـن الـلجنة البحـریـنیة المسـتقلة لـتقصي الـحقائـق واألمـم •

المتحدة بشأن مكافحة التعذیب. 

24 أكـتوبـر/تشـریـن األول 2020 - نشـرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان تـقریـر "الـبدون فـي 

الـكویـت: لـمحة تـاریـخیة". یسـلط الـتقریـر الـضوء عـلى مـحنة الـبدون، وھـم مـجتمع مـن الـسكان األصـلیین عـدیـمي 

الجنسـیة فـي الـكویـت. ویـصور كـیف أن اسـتبعادھـم مـن الجنسـیة الـكویـتیة یـحكم عـلیھم بـحیاة مـن الـھشاشـة، 
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مـعزولـین عـن الـحیاة الـعامـة ومحـرومـین مـن الـوصـول إلـى الخـدمـات األسـاسـیة. كـأفـراد عـدیـمي الجنسـیة، فـھم 

محرومون من "الحق في التمتع بالحقوق" وبالتالي یُحرمون من حقوقھم اإلنسانیة غیر القابلة للتصرف. 

یـتعقب الـتقریـر أصـل الـمشكلة إلـى عـام 1959، حـیث واجھـت الـمجتمعات الـبدویـة عـقبات بـیروقـراطـیة وتـمییزاً 

عـندمـا تـقدمـوا بـطلب لـلحصول عـلى الجنسـیة الـكویـتیة. فـي بـعض الـحاالت، لـم یـتم إبـالغ ھـذه الـمجتمعات حـتى 

بـضرورة الـتقدم بـطلب لـلحصول عـلى الجنسـیة. یـكتشف الـتقریـر أن األسـباب الـرئیسـیة لـعدم حـل ھـذه الـمشكلة 

تشمل: 

استمرار اإلعتراض داخل النخبة ضد البدون •

الروایات المتضاربة التي تعكس التحیزات المجتمعیة ضد البدون في الكویت •

استمرار القضایا المنھجیة مع التسجیل •

لم یصبح نشاط البدون مؤثراً بعد في الكویت •

ویخـلص الـتقریـر إلـى أنـھ لـم تـكن ھـناك أي تـحوالت كـبیرة فـي سـیاسـة الـحكومـة لـتصحیح الـقضایـا الـمنھجیة الـتي 

تـؤثـر عـلى الـبدون والـكویـت، ومـن الـمرجـح أن الـنشاط الـحقوقـي یـحتاج إلـى تـكثیف قـبل أن تحـدث مـثل ھـذه 

الـتغییرات. كـان لـلتقریـر دور فـعال فـي إنـشاء شـبكات جـدیـدة مـن نشـطاء الـبدون داخـل الـكویـت وفـي جـمیع أنـحاء 

أوروبـا والـوالیـات المتحـدة، والـذیـن تـمكنوا مـن االجـتماع ووضـع االسـتراتـیجیات مـن خـالل مـنظمة سـالم 

للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان. 

11 نـوفـمبر/تشـریـن الـثانـي 2020- نشـرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان تـقریـر "دول مجـموعـة 

العشـریـن وأزمـة حـقوق اإلنـسان فـي البحـریـن" لـزیـادة الـوعـي بـالسـیاسـة الـدولـیة تـجاه اإلصـالح فـي البحـریـن 

للنشـطاء وغـیرھـم مـن الـقراء المھـتمین. حـلل الـتقریـر، الـذي تـم كـتابـتھ مـن قـبل مـتدرب تـحت اشـراف مـنظمة سـالم 

لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان، الـدور الـمحتمل الـذي یـمكن أن تـؤدیـھ مجـموعـة العشـریـن فـي مـحاولـة تحسـین 

حـقوق اإلنـسان والـدیـمقراطـیة فـي البحـریـن. اسـتنتج الـتقریـر إلـى أنـھ مـن غـیر الـمرجـح أن یـكون لمجـموعـة 

العشـریـن رؤیـة مـوحـدة لـحقوق اإلنـسان والـدیـمقراطـیة بسـبب اخـتالف الـقیم والتفسـیرات مـن الـدول األعـضاء فـیھا. 

عـالوة عـلى ذلـك، فـإن ھـذه الـدول األعـضاء لـدیـھا مـصلحة فـي الـحفاظ عـلى الـوضـع الـراھـن ومـن غـیر الـمرجـح أن 

تعمل ضد حكومة البحرین في ھذا المجال. 

9 | التق?<ر السنوي أل$شطة سالم للد2مقراط.ة وحقوق اإل$سان



1 دیـسمبر/كـانـون األول 2020 - أصـدرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان الـتقریـر ، "البحـریـن: 

تـوظـیف جـائـحة كـورونـا لـالضـطھاد الـدیـني". یسـلط الـتقریـر الـضوء عـلى الحـملة الـتي تـشنھا حـكومـة البحـریـن 

عـلى حـریـة األدیـان، وتحـدیـداً ضـد الـطائـفة الشـیعیة البحـریـنیة. خـالل الـعام الـماضـي، تـم فـرض رقـابـة عـلى أئـمة 

الشـیعة وتـم مـنع الـعبادة الجـماعـیة، إلـى جـانـب الـمواكـب الـجنائـزیـة ، بـحجة وقـف انـتشار كـوڤید -19 ، عـلى الـرغـم 

مـن األحـداث الجـماھـیریـة األخـرى ، مـثل مـباریـات كـرة الـقدم ، الـتي تحـدث دون تـنظیم حـكومـي. بـینما كـانـت 

األنشـطة الشـیعیة مـقیدة بـالـفعل فـي البحـریـن، فـقد اسـتفادت الـحكومـة مـن الـوبـاء لـتوسـیع مـثل ھـذه الـممارسـات. قـدم 

التقریر عدة توصیات: 

على حكومة البحرین أن تكف عن االضطھاد الطائفي •

ینبغي صیاغة وسن قوانین جدیدة تجرم التعدي على الحقوق الدینیة •

یجب على حكومة البحرین أال تتدخل في خدمات الجنازة •

یـنبغي عـلى حـكومـة البحـریـن الـسماح لـمقرري األمـم المتحـدة الـخاصـین بـالـدخـول إلـى الـبالد •

إلجراء تقییم موضوعي للقضایا الطائفیة ھناك 

عـلى أعـضاء مجـلس حـقوق اإلنـسان فـي البحـریـن دعـم حـق الـمواطـنین الشـیعة فـي مـمارسـة •

حریتھم الدینیة 

یجب محاسبة األطراف المتورطة في التعدي على الحریات الدینیة •

4 دیـسمبر/كـانـون األول 2020 - فـي الـیوم الـعالـمي لـلدیـمقراطـیة، أصـدرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق 

اإلنـسان "البحـریـن: تجـذر الـملكیة الـمطلقة ". یحـلل الـتقریـر الـعالقـة بـین عـائـلة آل خـلیفة الـحاكـمة فـي البحـریـن 

وعـالقـتھا بـالـدولـة والتشـریـع. ووجـدت أن الـعائـلة الـمالـكة ھـي فـوق الـقانـون فـي مـملكة البحـریـن لجـمیع الـنوایـا 

والـمقاصـد، وتـتمتع بسـلطة شـبھ مـطلقة. تـمت صـیاغـة الـدسـتور الـحالـي للبحـریـن بـصورة انـفرادیـة مـن قـبل مـلك 

البحـریـن. كـما یـتم تـعیین الـمجالـس الـعلیا فـي الـبرلـمان مـن قـبل الـملك وأعـضاؤھـا مـوالـون لـھ ولـعائـلة الـمالـك بـشكل 

صریح: ھذا الوالء لھ األولویة على المعرفة أو الخبرة. 
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كـما أن لـلملك تـأثـیر كـبیر عـلى سـحب الجنسـیة فـي البحـریـن. أثـر الـسحب الجـماعـي للجنسـیة بـشكل غـیر مـتناسـب 

عـلى الـمعارضـة البحـریـنیة. خـلص الـتقریـر إلـى أن البحـریـن لیسـت دیـمقراطـیة شـرعـیة ألن الـوالء لـلعائـلة الـمالـكة 

یـمثل دلـیل لـمن یـمكنھ ومـن ال یـمكنھ الـترشـح لـمنصب سـیاسـي. أكـبر أحـزاب الـمعارضـة محـظورة حـالـیًا، وُحـرم 

آالف البحـریـنیین مـن حـق الـتصویـت أو الـترشـح لـلمناصـب. عـالوة عـلى ذلـك، فـإن رقـابـة الـدولـة فـي البحـریـن 

غـزیـرة اإلنـتاج بـحیث ال یـمكن سـماع أي أصـوات بـدیـلة لـلنظام الـملكي عـبر الـقنوات الـرسـمیة. تـمت مـشاركـة ھـذه 

الـمعلومـات مـع أعـضاء الـبرلـمان األوروبـي فـي االتـحاد األوروبـي واسـتشھدوا بـھا عـند إدانـتھم النـتھاكـات حـقوق 

اإلنسان في البحرین في مارس/آذار 2021. 

26 دیـسمبر/كـانـون األول 2020 - أصـدرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان، إلـى دائـرة الـشؤون 

الـخارجـیة بـاالتـحاد األوروبـي ، مـوجـًزا شـامـالً حـول وضـع حـقوق اإلنـسان فـي البحـریـن فـي نـوفـمبر/تشـریـن الـثانـي 

2020. یـمكننا مـشاركـة نـسخة عـند الـطلب. سـلطت الـتقریـر الـضوء عـلى أنـھ عـلى الـرغـم مـن أن حـكومـة البحـریـن 

حـاولـت تـقدیـم نـفسھا عـلى أنـھا "قـوة إصـالحـیة" مـؤیـدة لـحقوق اإلنـسان، فـإن ھـدفـھا الـرئیسـي ھـو مـنع الـتدقـیق 

الـدولـي فـي سجـلھا السـیئ المسـتمر فـي مـجال حـقوق اإلنـسان. ولـفتت اإلحـاطـة بـاالنـتباه إلـى انـتھاكـات حـقوق 

اإلنـسان المسـتمرة فـي البحـریـن، مـثل إسـاءة مـعامـلة مـعتقلي الـرأي، وسـحب الجنسـیة، ومـضایـقة الـمحامـین 

ونشطاء حقوق اإلنسان. 

بـناًء عـلى ھـذه الـنتائـج، حـثت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان خـدمـة الـعمل الـخارجـي األوروبـي عـلى 

الضغط على حكومة البحرین من أجل: 

إطالق سراح السجناء السیاسیین وتخفیف جمیع القضایا التي تنطوي على عقوبة اإلعدام •

وضـع حـد لـلمضایـقات ضـد أعـضاء جـمعیة الـمحامـین البحـریـنیة، بـما فـي ذلـك اإلجـراءات •

القانونیة ذات الدوافع السیاسیة ضد المحامین 

اتـخاذ خـطوات عـلنیة وشـفافـة لـمعالـجة اقـالق محـددة للھـیئات الـمنشأة بـمجوب الـمعاھـدات •

الـمختلفة وإجـراء الـتغییرات الـالزمـة عـلى التشـریـعات والـممارسـات البحـریـنیة حـتى تـتوافـق مـع 

المعاھدات المذكورة 

االنخـراط بـشكل مـفتوح مـع ھـیئات حـقوق اإلنـسان المسـتقلة واالسـتجابـة اإلیـجابـیة والـكمیة •

لرسالة واحدة على األقل من اإلجراءات الخاصة 
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تطویر آلیات مؤسسیة إلعادة الجنسیة للبحرینیین الذین تم سحب الجنسیة منھم •

إشراك مجموعات حقوق اإلنسان المستقلة في تطویر حقوق اإلنسان في البحرین •

اعـتباًرا مـن أبـریـل/نـیسان 2021، أطـلقت حـكومـة البحـریـن، بـعد ضـغط مـن الـمجتمع الـدولـي، سـراح 70-60 

سجینًا، بمن فیھم سجناء رأي. 

التصريحات 

30 یـنایـر/كـانـون الـثانـي 2020 - أصـدرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان بـیانًـا بـعنوان "الـكویـت: 

اتخـذي خـطوات مـلموسـة إلنـھاء مـعانـاة الـبدون". وذكـر الـتقریـر أنـھ عـلى مـدى الـسنوات الـثالثـین الـماضـیة، 

انـتھكت حـكومـة الـكویـت بـشكل مـتكرر ومـنھجي حـقوق عـدیـمي الجنسـیة مـن مـجتمعھا، والـذي یـقدر بـما یـتراوح 

 Rights) بــین 90 و100,000.حــث مــنظمة ســالم لــلدیــمقراطــیة وحــقوق اإلنــسان ومــركــز إعــمال الــحقوق

Realization Centre) ومعھــد الخــلیج لــلدیــمقراطــیة وحــقوق اإلنــسان وشــبكة غــیر رســمیة مــن النشــطاء 

واألكـادیـمیین حـكومـة الـكویـت عـلى اتـخاذ إجـراءات لـتعزیـز وحـمایـة الـحق فـي الجنسـیة فـي الـكویـت. أعـرب 

العشـرات مـن الـسكان عـدیـمي الجنسـیة فـي الـكویـت عـن امـتنانـھم لـلدعـم الـمقدم لـمجتمعھم الـمحاصـر مـن خـالل 

الوصول إلى نص البیان عبر توتیر. 

9 فـبرایـر/شـباط 2020 - دعـت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان حـكومـة البحـریـن إلـى "احـترام حـریـة 

الـتعبیر والـسماح بـإعـادة فـتح مـدونـة سـنوات جـرش لـلباحـث جـاسـم حسـین". تـم الـقبض عـلى حسـین فـي 28 یـنایـر/

كـانـون الـثانـي بـتھمة "نشـر مـعلومـات كـاذبـة" و "إسـاءة اسـتخدام وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي". وأفـرج عـنھ بـكفالـة 

فـي 4 فـبرایـر/شـباط 2020. وأشـار الـبیان إلـى أن حسـین بـاحـث نشـط لـھ الـعدیـد مـن الـمنشورات الـتي تحـمل اسـمھ، 

وأن اعـتقالـھ إلـى جـانـب حـذف مـدونـتھ یـعد انـتھاكـات صـارخـة لـحقوق اإلنـسان والـدسـتوریـة. كـما أنـھ یـخالـف 

الـمعاھـدات الـدولـیة الـتي انـضمت إلـیھا البحـریـن حـثت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان حـكومـة البحـریـن 

على السماح للحسین بمواصلة أنشطتھ على إنستغرام (Instagram) دون قیود أو شروط. 
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9 مـارس/آذار 2020 - دعـت ثـالث مـنظمات بحـریـنیة، ھـي: مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان، ومعھـد 

الخـلیج لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان، ومـنتدى البحـریـن لـحقوق اإلنـسان، السـلطات البحـریـنیة إلـى اتـخاذ تـدابـیر 

لحـمایـة الـمعتقلین مـن كـوڤید-19، بـما یـتماشـى مـع قوـاعدـ نیـلسون ماـندـیال. تـم الـتأكـید عـلى أنـھ یـجب عـلى حـكومـة 

البحـریـن اتـخاذ تـدابـیر اسـتثنائـیة لـمنع تفشـي الـمرض فـي الـسجون البحـریـنیة، مـثل إطـالق سـراح أكـبر عـدد مـمكن 

من المعتقلین غیر العنیفین. 

17 أبـریـل/نـیسان 2020 - طـالـبت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان ھـیئات حـقوق اإلنـسان، بـما فـي 

ذلـك الـصلیب األحـمر الـدولـي، بـالـتحقیق فـي األوضـاع فـي الـسجون البحـریـنیة. تـم اسـتخدام األخـویـن محـمد وعـلي 

فخـراوي كـأمـثلة لـلتعذیـب الـممنھج فـي الحجـز البحـریـني. بـدأ األخـویـن نـشاطـھما فـي الـشؤون الـعامـة ألول مـرة فـي 

عـام 2004 واسـتھدفـا مـراًرا وتـكراًرا مـن قـبل السـلطات البحـریـنیة مـنذ ذلـك الـحین. اعـتُقال فـي سـبتمبر/أیـلول 

2015 وتـعرضـا مـنذ ذلـك الـحین ألعـمال تـعذیـب وسـوء مـعامـلة. طـوال فـترة سـجنھم، ُحـرمـوا مـن أبسـط حـقوق 

اإلنـسان، وبـالـتالـي دعـت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان الـمنظمات الـحقوقـیة الـدولـیة لـلضغط عـلى 

السلطات البحرینیة للتحقیق في األوضاع في سجون البحرین. 

18 أبـریـل/نـیسان 2020 - حـثت 67 مـنظمة غـیر حـكومـیة عـربـیة ودولـیة، بـما فـي ذلـك مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة 

وحـقوق اإلنـسان، حـكومـة البحـریـن عـلى االسـتجابـة لـدعـوة مـفوض األمـم المتحـدة الـسامـي لـحقوق اإلنـسان لـإلفـراج 

صـیبوا بـكوڤید-19. وذكـر أن الـسجناء طـالـبوا  عـن الـسجناء الـذیـن تـم تـصنیفھم عـلى أنـھم مـعرضـون للخـطر إذا أُ

السلطات البحرینیة باتخاذ إجراءات إیجابیة. 

3 یـونـیو/حـزیـران 2020 - بـمناسـبة یـوم األمـم المتحـدة الـعالـمي لـلدراجـات الـھوائـیة، لـفتت مـنظمة سـالم 

لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان االنـتباه إلـى سجـل البحـریـن فـي اعـتمادھـا عـلى الغسـیل الـریـاضـي لـتلمیع انـتھاكـاتـھا 

لـحقوق اإلنـسان، ودعـت الھـیئة الـعالـمیة لـركـوب الـدراجـات إلـى االلـتزام بـمسؤولـیتھا عـن احـترام حـقوق اإلنـسان 

ومـنع اسـتخدام الـدراجـات مـن قـبل حـكومـة البحـریـن لغسـل انـتھاكـاتـھا. اسـتخدمـت حـكومـة البحـریـن بـاسـتمرار 

األحـداث الـریـاضـیة إلخـفاء مـمارسـاتـھا االسـتبدادیـة واسـتخدام الـتعذیـب، ویـشمل ھـذا السـلوك فـریـق مـاكـالریـن 

البحـریـن، الـذي أجـبر مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان عـلى عـدم غـض الـطرف عـن مـثل ھـذه 

االنـتھاكـات. عـالوة عـلى ذلـك، جـادلـت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان بـأن انـتھاكـات حـقوق اإلنـسان 

الـتي ارتـكبتھا حـكومـة البحـریـن تـعني أن فـریـق مـاكـالریـن البحـریـن یـنتھك مـدونـة قـواعـد سـلوك االتـحاد الـدولـي 

 .(Union Cycliste Internationale) للدراجات
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4 یـولـیو/تـمّوز 2020 - وأصدـرت منـظمة سالم للـدیمـقراطیـة وحقـوق اإلنسـان بیـاناـ "البحرـینـ: المـحاموـن ال 

یـتمتعون بـاالسـتقاللـیة الـكافـیة… والـقانـون ال یحـمي مـھنتھم".وسـلطت الـضوء عـلى كـیفیة تـعرض الـمحامـین 

لـلقیود فـي كـثیر مـن األحـیان، والتھـدیـد، وصـدور قـضایـا انـتقامـیة ضـدھـم بسـبب دفـاعـھم عـن نشـطاء حـقوق اإلنـسان 

والـمعارضـین السـیاسـیین. مـثال عـلى ھـذه الـممارسـة ھـو حـالـة عـبد هللا الـشمالوي، بـما فـي ذلـك مـا یـتعلق بـتقدیـم 

آراء قانونیة تنتقد التشریعات البحرینیة التي تقید الحریات العامة. 

قـانـون الـمحامـاة البحـریـني لـعام 1980 وتـعدیـلھ ال یـوفـران الحـمایـة الـكافـیة لـمھنة الـمحامـاة. عـلى الـرغـم مـن وجـود 

وعـود بـشأن إصـدار قـانـون جـدیـد لـلمحامـاة، إال أنـھ تـعثر فـي الـبرلـمان وتـتضمن مـسودتـھ الـحالـیة الـعدیـد مـن 

الـمالحـظات الـقانـونـیة الـتي تـتعارض مـع مـبادئ األمـم المتحـدة بـشأن اسـتقالل الـقضاء. أكـدت مـنظمة سـالم 

لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان عـلى أن الـمحامـین وجـمعیاتـھم یـجب أن یـتمتعوا بـاالسـتقالل الـتام، وفـقًا لـلمبادئ 

الـمعتمدة فـي األمـم المتحـدة عـام 1990. وقـد سـاعـد ھـذا الحـدث فـي إثـبات أن مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق 

اإلنـسان حـلیفة لـلمحامـین البحـریـنیین الـذیـن تـعرضـوا لـالضـطھاد مـن قـبل الـحكومـة البحـریـنیة وأن الـمنظمة مسـتعدة 

لمنحھم منصة لاللتقاء والتعاون. 

7 یـولـیو/تـمّوز 2020 - أشـادت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان بـتبني الـمملكة المتحـدة لـلعقوبـات عـلى 

غـرار مـاغـنیتسكي ضـد الـدول الـتي تـنتھك حـقوق اإلنـسان. وأضـافـت، مـع ذلـك، أن مـثل ھـذه الـعقوبـات لـن تـكون 

فـعالـة إال إذا تـم تـطبیقھا بـالـتساوي، مـثل الـدول الـتي تـنتھك حـقوق اإلنـسان كـالبحـریـن. حـثت مـنظمة سـالم 

لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان حـكومـة الـمملكة المتحـدة عـلى إظـھار الـتزامـھا بـحقوق اإلنـسان مـن خـالل تـوسـیع 

نـطاق أحـكام لـوائـح عـقوبـات حـقوق اإلنـسان الـعالـمیة لـعام 2020 لـیشمل الـشخصیات البحـریـنیة الـمسؤولـة عـن 

االنـتھاكـات الـصارخـة لـحقوق اإلنـسان الـتي تـمتلك مـمتلكات فـي الـمملكة المتحـدة أو تـسعى لـلسفر إلـى الـمملكة 

المتحـدة. یـجب أن تـشمل ھـذه الـعقوبـات الـمسؤولـین البحـریـنیین الـذیـن أداروا الـعملیات لـصالـح جـھاز األمـن 

الوطني. 

20 یـولـیو/تـمّوز 2020 - رحـبت ثـالث مـنظمات حـقوقـیة، بـما فـي ذلـك مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق 

اإلنـسان، بـبیان الـمفوضـیة الـسامـیة لـحقوق اإلنـسان الـذي أدان االسـتخدام الـتعسفي لـعقوبـة اإلعـدام بـحق محـمد 

رمـضان وحسـین مـوسـى، الـلذیـن عـذبـتھما السـلطات مـن أجـل "االعـتراف". حـثت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة 

وحـقوق اإلنـسان ومـنتدى البحـریـن لـحقوق اإلنـسان ومعھـد الخـلیج لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان حـكومـة البحـریـن 

عـلى الـوفـاء بـالـتزامـاتـھا لـمنع جـمیع أعـمال الـتعذیـب وسـوء الـمعامـلة. كـما حـثوا السـلطات البحـریـنیة عـلى وقـف أي 
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خـطط لـتنفیذ أحـكام اإلعـدام محـمد رمـضان وحسـین مـوسـى، والـتأكـد مـن مـحاكـمتھم وفـقًا لـلمعایـیر الـدولـیة. وقـد 

فحصوا ثغرات اإلجراءات القانونیة في كل من قضیتي عقوبة اإلعدام التي تمت مراجعتھا. 

22 یـولـیو/تـمّوز 2020 - نـظمت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان، بـالتنسـیق مـع مـكتب الـمفوضـیة 

الـسامـیة لـألمـم المتحـدة لـحقوق اإلنـسان فـي بـیروت ، نـدوة عـبر اإلنـترنـت حـول "اإلجـراءات الـخاصـة لھـیئات 

حـقوق اإلنـسان الـتابـعة لـألمـم المتحـدة". حـضر ھـذا الحـدث 45 مـن الـمدافـعین عـن حـقوق اإلنـسان مـن جـمیع أنـحاء 

الـعالـم. اسـتضافـت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان سـیریـنا حـمود مـن الـمفوضـیة الـسامـیة لـحقوق 

اإلنـسان، الـتي قـدمـت عـرًضـا حـول وظـائـف وإجـراءات ھـیئات حـقوق اإلنـسان الـتابـعة لـألمـم المتحـدة. وأكـد سـیریـنا 

حـمود أن مـھمة الـمفوضـیة الـسامـیة لـحقوق اإلنـسان ھـي تـعزیـز حـقوق اإلنـسان وحـمایـتھا فـي جـمیع أنـحاء الـعالـم 

مـن خـالل مـقرریـن خـاصـین مـعینین. ومـع ذلـك، كـررت أیـًضا أن الـمفوضـیة الـسامـیة لـحقوق اإلنـسان تـحتاج إلـى 

مـعلومـات واقـعیة وواضـحة ومحـدثـة وغـیر حـزبـیة وتـعتمد عـلى حـریـة الـتنقل وحـریـة الـوصـول إلـى الـمواد ذات 

الـصلة. ال یـمكن لـلمفوضـیة الـسامـیة إجـبار حـكومـة وطـنیة عـلى الـسماح لـھم بـالـدخـول وتـوصـیاتـھا غـیر مـلزمـة. 

تـأتـي قـوة الـمفوضـیة الـسامـیة لـحقوق اإلنـسان مـن اضـافـتھا مـصداقـیة لنشـطاء حـقوق اإلنـسان فـي جـمیع أنـحاء 

العالم، والتي یمكن أن تضع ضغوطاً دولیة على الحكومات. 

20 نـوفـمبر/تشـریـن الـثانـي 2020 - أصـدرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان بـیانًـا مشـترًكـا مـع مـركـز 

البحـریـن لـحقوق اإلنـسان ، بـعنوان "أطـفال البحـریـن ضـحایـا مسـتقبل غـیر مـؤكـد". وسـلطت الـضوء عـلى أنـھ بـینما 

صـادقـت البحـریـن عـلى اتـفاقـیة األمـم المتحـدة لـحقوق الـطفل، فـإنـھا تـواصـل اعـتقال األطـفال بـتھم سـیاسـیة. كـما 

أشـارت إلـى أن األطـفال یسـتخدمـون كـورقـة مـساومـة فـي أعـمال االبـتزاز واالنـتقام فـي البحـریـن. ینحـدر الـعدیـد مـن 

ھـؤالء األطـفال مـن خـلفیات فـقیرة ومـھمشة، وغـالـبًا مـا یُـجبرون عـلى الـعمل إلعـالـة أنـفسھم وأسـرھـم، مـما یـعني 

حرمانھم من التعلیم وإعادة إنتاج دائرة الفقر. وقدم البیان عدة توصیات إلى حكومة البحرین: 

اإلفراج الفوري وغیر المشروط عن األطفال المحتجزین •

مواءمة التشریعات الجزائیة مع المادة 3 من قانون الطفل البحریني •

إنھاء استھداف األطفال والسماح لھم بإكمال دراستھم •

یجب على البحرین تأكید التزامھا بااللتزامات الناشئة عن اتفاقیة حقوق الطفل •
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منح الجنسیة لكل طفل بحریني أسقطت عنھ أو لم یُمنح بعد •

ضـمان حـصول األطـفال عـلى الـضمان االجـتماعـي وأنـھم یـتلقون الـمساعـدة الـنقدیـة واالجـتماعـیة •

الكافیة 

9 دیـسمبر/كـانـون األول 2020 - أصـدر كـل مـن مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان ومـركـز البحـریـن 

لـحقوق اإلنـسان بـیانًـا مشـترًكـا "مـن بـاریـس إلـى الـمنامـة: اإلعـالن الـعالـمي لـحقوق اإلنـسان، دسـتور الـحقوق 

والحـریـات". الحـظا مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان ومـركـز البحـریـن لـحقوق اإلنـسان أن البحـریـن لـم 

تـنفذ اإلعـالن الـعالـمي لـحقوق اإلنـسان لـألمـم المتحـدة، وأن االنـتھاكـات الجسـیمة لـحقوق اإلنـسان مسـتمرة. دعـا 

منظمة سالم للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان ومركز البحرین لحقوق اإلنسان حكومة البحرین إلى: 

االلـتزام بـمبادئ اإلعـالن الـعالـمي لـحقوق اإلنـسان والـمواثـیق والـمعاھـدات الـدولـیة، وال سـیما تـلك •

التي تم التصدیق علیھا 

مواءمة التشریعات مع االتفاقیات الدولیة وتنفیذھا بشكل ملموس وجاد •

اعـتماد الشـراكـة الـمجتمعیة فـي تـعزیـز حـقوق اإلنـسان واعـتماد نـھج الشـراكـة فـي إعـداد وتـنفیذ •

ورصد وتقییم حقوق اإلنسان الوطنیة 

الفعاليات 

 Latitude Law17مـــارس/آذار 2020 – نـــظمت مـــنظمة ســـالم لـــلدیـــمقراطـــیة وحـــقوق اإلنـــسان و

وConsonant حـدثًـا تـعلیمیًا حـول كـیفیة الـتقدم بـطلب لـلحصول عـلى الـلجوء فـي الـمملكة المتحـدة كـمواطـن مـن 

دول مجـلس الـتعاون الخـلیجي. Latitude Law ھـي شـركـة مـحامـاة مـتخصصة مـقرھـا فـي مـانشسـتر وتـركـز 

عـلى قـانـون الھجـرة. تفتخـر Latitude Law بـأنـھا ربـما تـكون أكـبر فـریـق مـتخصص فـي قـانـون الھجـرة فـي 

شـمال إنجـلترا. Consonant ھـي مـنظمة غـیر حـكومـیة مـقرھـا لـندن تھـدف إلـى الـعمل مـع الـمھاجـریـن والـالجـئین 

والـمجتمعات الـبریـطانـیة المسـتقرة مـنذ فـترة طـویـلة لـضمان أن یـكون لـلناس صـوت فـي الـقضایـا الـتي تـؤثـر عـلیھم. 
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كـل عـام یـساعـدون مـئات األشـخاص فـي الـحصول عـلى الحـمایـة مـن االضـطھاد حـتى یـتمكنوا مـن الـعیش بـأمـان 

وبناء حیاة جدیدة. 

بـدأ الحـدث بـمقدمـة مـن رئـیس مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان، جـواد فـیروز، الـذي أعـلن عـن خـطط 

إلنـشاء كـتیب حـول عـملیة الـلجوء فـي الـمملكة المتحـدة. قـدم غـاري مـاكـندو، مـن Latitude Law، عـرًضـا 

مـوجـًزا حـول عـملیة الـلجوء فـي الـمملكة المتحـدة. قـدمـت عـائـشة عـزام، مـن شـركـة Consonant، لـمحة عـامـة عـن 

جـلسات االسـتماع بـشأن الـلجوء والـعملیات الـتي تـنطوي عـلیھا. نـصح مـحامـي الھجـرة وحـقوق اإلنـسان، أزھـر 

إقـبال، بـالسـرعـة الـتي یـجب عـلى الـمرء أن یـتقدم بـھا لـلحصول عـلى الـلجوء، مـع مـعلومـات حـول الـحصول عـلى 

الـمساعـدة الـقانـونـیة والـوثـائـق الـداعـمة ذات الـصلة الـتي سـتكون مـطلوبـة. وأعـقب ذلـك مـعلومـات عـن مـراكـز 

االحـتجاز فـي الـمملكة المتحـدة، واألسـباب الـتي بـموجـبھا یـمكن لـوزارة الـداخـلیة احـتجاز األشـخاص والـتأكـید عـلى 

حـق جـمیع األشـخاص فـي الـتمثیل الـقانـونـي إذا كـانـوا ضـحایـا لـالضـطھاد. واتـبع ذلـك أسـئلة وأجـوبـة مـن أعـضاء 

الـفریـق. كـانـت الـتعلیقات عـلى الحـدث إیـجابـیة، حـیث أشـار الـحضور إلـى أن لـدیـھم فـھًما أفـضل لسـیاسـة الھجـرة فـي 

المملكة المتحدة باإلضافة إلى إمكانیة الوصول إلى المشورة القانونیة القیمة. 

24 فـبرایـر/شـباط – 7 مـارس/آذار 2020 - شـاركـت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان فـي الـدورة 

الـعادیـة الـرابـعة والـثالثـون لمجـلس حـقوق اإلنـسان فـي جـنیف. مـثل مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان 

أربـعة مـندوبـین: جـواد فـیروز، درویـري دایـك، إبـراھـیم سـرحـان، ومحـمد سـلطان. أثـناء وجـوده فـي جـنیف، 

انخـرط الـفریـق مـع بـعثات الـدول مـن بـینھم الـوالیـات المتحـدة األمـریـكیة وإسـتونـیا والمكسـیك والـمملكة المتحـدة 

فـیما یـتعلق بـحالـة حـقوق اإلنـسان فـي البحـریـن، وعـمل الـفریـق مـع شـركـاء المجـلس االقـتصادي واالجـتماعـي لـألمـم 

المتحــدة ســیڤیكوس (CIVICUS) لــضمان تــناول قــضایــا البحــریــن والخــلیج فــي الــحوارات الــتفاعــلیة مــع 

اإلجـراءات الـخاصـة لـألمـم المتحـدة، مـع تـطویـر شـراكـات مـع مـنظمات أخـرى، مـثل لـجنة الـحقوقـیین الـدولـیة 

 .(ICJ)

22 مـایـو/أیـار 2020 - شـارك السـید یـوسـف الـمحافـظة ، نـائـب رئـیس مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق 

 ‘Beyond Covid-19: A) اإلنـسان، فـي مـــــا بـــــعد كـــــوڤـــــيد-19: حـــــظر تـــــام لـــــتسع ســـــنوات فـــــي البحـــــريـــــن

Nine-Year Lockdown for Bahrain).  نـاقـش الحـدث الـظروف الـمقیدة فـي البحـریـن والـطرق الـتي تـقید 

بھا قوات األمن البحرینیة حریة التنقل داخل البالد.  
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23 أكــتوبــر/تشــریــن األول 2020 - عــقدت مــنظمة ســالم لــلدیــمقراطــیة وحــقوق اإلنــسان نــدوة دولــیة عــبر 

اإلنـترنـت ، "الـبدون فـي الـكویـت: یـجب أن یـكونـوا قـادریـن اآلن عـلى اإلعـالن أنـا كـويـتي". ُعـقد الحـدث لـمناقـشة 

مـا كـان عـلى الـمحك بـالنسـبة لـمجتمع الـبدون فـي الـكویـت فـي االنـتخابـات الـكویـتیة فـي دیـسمبر 2020. وقـد ضـم 

الـعدیـد مـن المتحـدثـین مـن مجـموعـة مـن الـمنظمات والخـلفیات الـمختلفة وتحـدثـوا عـن قـضایـا تـتراوح مـن آراء 

النشطاء المخضرمین إلى التقییمات القانونیة للقوانین قید النظر حالیا. 

22 نـوفـمبر/تشـریـن الـثانـي 2020 – مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان مـع سـت مـنظمات غـیر حـكومـیة 

أخـرى لـحقوق اإلنـسان فـي مـؤتـمر عـبر الـھاتـف: "مـآالت اسـقاط الجنسـیة فـي البحـریـن" ، والـذي تـم بـثھ مـباشـرة 

عـلى YouTube بـالـلغة الـعربـیة مـع تـرجـمة فـوریـة إلـى الـلغة اإلنجـلیزیـة. أدار الحـدث رئـیس مـنتدى البحـریـن 

لـحقوق اإلنـسان، بـاقـر درویـش، الـذي تحـدث عـن سـیاسـات البحـریـن بـشأن إسـقاط الجنسـیة. مـثلت مـنظمة سـالم 

لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان الـمدافـعة عـن حـقوق اإلنـسان والـناشـطة، إبـتسام الـصائـغ، الـتي أوجـزت الـصعوبـات 

الـتي تـواجـھ البحـریـنیین الـذیـن تـم سـحب جنسـیتھم، ومحـمد سـلطان، الـذي قـدم مـعلومـات عـلى مـوقـع "أنـا 

بحـریـني" ، والـذي یـركـز عـلى الـتوثـیق وجـمع وأرشـفة جـمیع حـاالت إسـقاط الجنسـیة البحـریـنیة كـمرجـع لـدارسـي 

الـموضـوع. سـاھـم الحـدث فـي حـملة مسـتمرة لـتوفـیر الـمعلومـات حـول إلـغاء الجنسـیة فـي البحـریـن وتـوفـیر مـساحـة 

لضحایا انعدام الجنسیة الذي تفرضھ الدولة في الخلیج للتعاون ودعم بعضھم البعض. 

30 نـوفـمبر/تشـریـن الـثانـي 2020 – عـقدت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان حـدث "البحـریـن: 

تـوظـیف جـائـحة كـورونـا لـالسـتھداف الـدیـني" ، والـذي أطـلق الـتقریـر بـنفس االسـم. شـارك فـي الحـدث خـمسة 

متحـدثـین: زھـیر مخـلوف - نـائـب تـونسـي وعـضو المجـلس االسـتشاري لـمنتدى البحـریـن لـحقوق اإلنـسان، والشـیخ 

حسـین األكـرف - بـاحـث ومـقرئ إسـالمـي، وسـید عـباس شـبر - رئـیس لـجنة الحـریـات الـدیـنیة فـي مـنظمة سـالم 

لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان، وجـینا ربـاعـي - بـاحـثة فـي مـنتدى البحـریـن لـحقوق اإلنـسان، ونـصر الـدیـن الـرامـي 

- مدافع عن حقوق اإلنسان وباحث في الشؤون الدینیة. 

17 دیـسمبر /كـانـون األول 2020 - عـقدت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان نـدوة عـبر اإلنـترنـت 

بـعنوان "البحـریـن: مـحاسـبة الـجناة وإنـصاف الـضحایـا". كـان تـركـیز الحـدث عـلى ھـیئات الـمنشأة بـمجوب 

مـعاھـدات األمـم المتحـدة، وأطـر عـقوبـات حـقوق اإلنـسان فـي سـیاق قـانـون مـاغـنیتسكي، ورؤى إلصـالح حـقوق 

اإلنـسان. تـم بـثھ مـباشـرة عـلى مـوقـع یـوتـیوب بـالـلغتین اإلنجـلیزیـة والـعربـیة. حـضر الحـلقة سـتة أعـضاء: نـیكولـو 
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فـیجا تـاالمـانـكا، وإیـمي ویـتل (مـتدربـة سـابـقة)، وأمـیلي بـامـفورد (مـتدربـة سـابـقة)، وتـارا أوجـرادي، وسـید یـوسـف 

المحافظة، نائب رئیس منظمة سالم للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان. 

برنامج التدريب 

7 یـولـیو /تـّموز 2020 - أطـلقت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان بـرنـامـج الـتدریـب الـدولـي، حـیث 

قـامـت بـتوظـیف 13 مـتدربًـا لـلدفـاع عـن حـقوق اإلنـسان والـدیـمقراطـیة والـتنمیة المسـتدامـة. یھـدف الـبرنـامـج إلـى 

تـدریـب جـیل مـن الـمدافـعین الـذیـن سـیضغطون عـلى الـحكومـات الـدیـمقراطـیة إلدانـة انـتھاكـات حـقوق اإلنـسان فـي 

الخـلیج والـسعي إلـى تحسـینھا. زودت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان ھـؤالء الـمتدربـین بـبعض 

الـتدریـب فـي الـقانـون الـدولـي، وھـیئات الـمنشاة بـموجـب مـعاھـدات األمـم المتحـدة، واإلجـراءات الـدیـمقراطـیة فـي 

الـمملكة المتحـدة، وعـینت مـتدربـین إضـافـیین لـلتركـیز عـلى أعـمال الـمناصـرة فـي الـبرلـمان الـبریـطانـي، إلـى جـانـب 

األعـضاء الـثالثـة عشـر األوائـل. حـقق الـبرنـامـج نـجاًحـا بـاھـًرا وواصـلت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق 

اإلنسان توسیع نطاقھا وخبرتھا في عام 2021. 
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فـي 4 نـوفـمبر 2019، نشـرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان تـقریـًرا بـعنوان "بــريــكزيــت •

والبحــــريــــن: مــــاذا يــــعني خــــروج بــــريــــطانــــيا مــــن االتــــحاد األوروبــــي بــــالنســــبة لــــلسياســــة الــــخارجــــية 

 Brexit and Bahrain: what does Brexits mean for the) "لــــــــــلمملكة تــــــــــجاه البحــــــــــريــــــــــن؟

?United Kingdom’s (UK’s) foreign policy towards Bahrain) بـقلم إیـثان سـایـكس، فـي 

وقتھا طالب في جامعة النكستر، وكان من أوائل المتدربین بالمنظمة. 

فـي 1 نـوفـمبر 2020، نشـرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان تـقریـًرا بـعنوان "دول مجـموعـة •

 G20 Countries and the Human Rights) "العشــريــن وأزمــة حــقوق اإلنــسان فــي البحــريــن

Crisis in Bahrain)، بقلم لورا دا كوستا، التي كانت وقتھا طالبة في جامعة النكستر. 

فـي 5 یـنایـر 2021، نشـرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان تـقریـًرا بـعنوان “الـوعـد مـقابـل •

الـعمل: الـقضایـا الـمتعلقة بـاالمـتثال آللـیات حـقوق اإلنـسان الـتابـعة لـألمـم المتحـدة واسـتمرار انـتھاكـات 

 Promise vs action: the issues with)"2015 حـــقوق اإلنـــسان فـــي البحـــریـــن مـــنذ عـــام

 compliance to UN human rights mechanisms and the continuation of human

rights violations in Bahrain since 2015) مـن قـبل إیـمي ویـتل ، الـتي كـانـت وقـتھا طـالـبة فـي 

جامعة النكستر. 

مقاالت الرأي 

9 یـنایـر /كـانـون الـثانـي 2020 - نشـرت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان "مـنظمات حـقوق اإلنـسان 

البحـریـنیة: الـتمسك بـأحـكام اإلعـدام ضـد ضـحایـا الـتعذیـب البحـریـنیین یـؤكـد أن نـظام الـعدالـة كـاذب". یـصرح الـمقال 

المشـترك مـن قـبل مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان ومـنتدى البحـریـن لـحقوق اإلنـسان ومعھـد الخـلیج 

لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان أن إصـدار أحـكام اإلعـدام فـي 8 یـنایـر 2020 یظھـر أن مـزاعـم حـكومـة البحـریـن 

بـأنـھا تسـتجیب لـلتوصـیات الـدولـیة خـاطـئة. بـدالً مـن ذلـك، یسـتمر الـنمط الـمألـوف: بـعد عـملیة مـحاكـمة مـعیبة ، 
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یُـحكم عـلى األشـخاص بـاإلعـدام. صـرحـت لـجنة األمـم المتحـدة لـمناھـضة الـتعذیـب أن مـحاكـمة جـدیـدة كـانـت 

ضـروریـة فـي البحـریـن. تـم إجـراء إعـادة الـمحاكـمة ولـكن تـم تـأیـید األحـكام، مـما یـكشف عـن قـضایـا نـظامـیة داخـل 

نظام العدالة البحریني. 

18 دیـسمبر /كـانـون األول 2020 – نشـر مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان مـقالـة "الـتعددیـة الـدیـنیة 

والـتعتیم عـلى الـطائـفیة: الھـیمنة وعـدم رؤیـة الشـیعة فـي البحـریـن". جـادل الـمقال أنـھ عـلى مـدى الـعقد الـماضـي، 

حـاولـت البحـریـن بـنشاط إلعـادة تـأھـیل صـورتـھا فـي الـمجال الـدولـي. ومـع ذلـك، كـانـت مـثل ھـذه األعـمال تجـمیلیة 

فـي الـغالـب، حـیث ال یـزال الشـیعة فـي البحـریـن ھـدفًـا للسـیاسـات الـطائـفیة وخـطاب الـكراھـیة. ھـذه السـیاسـات لیسـت 

فـقط تـمییزیـة ولـكنھا جـزء مـن الھـیمنة الـثقافـیة. مـنذ عـام 2011، سـعت حـكومـة البحـریـن إلـى تـنظیم قـیادة الـمجتمع 

الشـیعي، وھـذا الـتنظیم الـصارم، إلـى جـانـب الـصورة الـمصقولـة لـلتسامـح الـدیـني، ھـو جـزء مـن ھـیمنة تـسعى إلـى 

جعل السكان الشیعة في البحرین، فضالً عن سوء معاملتھم، غیر مرئٮین. 

اآلفاق المستقبلية  

أكـدت إنـجازاتـنا خـالل الـعام الـماضـي عـلى األھـمیة الـھائـلة لـمھمة مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان 

لـتعزیـز حـقوق اإلنـسان والـدیـمقراطـیة فـي الخـلیج والـدعـوة الـمناصـرة لـضحایـا انـعدام الجنسـیة فـي جـمیع أنـحاء 

الـعالـم. لـقد مـنحتنا إنـجازاتـنا فخـًرا كـبیًرا، ونـعتزم تـوسـیع جـمیع أنشـطتنا الـرقـمیة واإلقـلیمیة والـدولـیة خـالل الـعام 

الـمقبل. إن نـمونـا ونـتائـج الـعمل وقـدرتـنا عـلى الـتعاون والـدعـوة تـجعلنا مـتفائـلین بـشأن آفـاق مـنظمة سـالم 

للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان واألھداف التي سنحققھا. 
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	في 1 نوفمبر 2020، نشرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان "دول مجموعة العشرين وأزمة حقوق الإنسان في البحرين" (G20 Countries and the Human Rights Crisis in Bahrain)، بقلم لورا دا كوستا، التي كانت وقتها طالبة في جامعة لانكستر.
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