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البحرين: معاملة السجناء في ظل جائحة كورونا

املقّدمة 

      مــنذ انــتفاضــة الــلؤلــؤة عــام 2011، تــضاعــفت االعــتقاالت الــتعسفية واملــحاكــمات الــظاملــة وأتــقنت الســلطات البحــريــنية فــن 

الــتضييق عــلى الــسجناء، وخــاصــًة ســجناء الــرأي مــنهم. نــتيجة ذلــك، أضــحت انــتهاكــات حــقوق اإلنــسان فــي الــسجن مــتعددة 
ومــتنوعــة حــيث أثــبتت فــي تــقاريــر مــفّصلة طــريــقة املــعامــلة الــقاســية والــغير إنــسانــية لــلسجناء والــتي أثــارت حــفيظة املــجتمع 

الدولي واملنظمات الدولية و املحلية. 

بـعد اكـتشاف فـيروس كـورونـا فـي عـام 2019 وانـتشاره عـاملـياً، هـرعـت املـنظمات الـدولـية لتسـليط الـضوء عـلى حـالـة الـسجون 
فــي الــعالــم، وحــّث الــدول عــلى اتــخاذ تــدابــير وقــائــية لحــمايــة الــسجناء واحــترام حــقوقــهم املــعترف بــها فــي املــعاهــدات والــقواعــد 
الـدولـية وخـاّصـة "قـواعـد األمـم املتحـدة الـنموذجـية الـدنـيا ملـعامـلة الـسجناء" أو مـا يـعرف "بـقواعـد نـيلسون مـانـديـال". فـعادةً مـا 
يــــعتبر األفــــراد فــــي الــــسجون مــــن الــــفئات املــــهّمشة فــــي املــــجتمع وتــــكون الــــسجون بــــيئة حــــاضــــنة لــــألمــــراض بســــبب أمــــاكــــن 
االحـــتجاز الـــضيّقة والـــغير مجهـــزة. فـــلم تـــكن ســـجون البحـــريـــن بـــمنأى عـــن املـــطالـــبات الـــدولـــية لحـــمايـــة حـــقوق الـــسجناء مـــن 
تــداعــيات فــيروس كــورونــا الــذي جــاء لــيضاعــف مــعانــاة الــسجناء وخــاّصــة الــسياســيني مــنهم، وســط تــقاريــر مــفّصلة نشــرتــها 
مـــنظمات حـــقوق اإلنـــسان، بـــما فـــي ذلـــك مـــنظمة ســـالم لـــلديـــمقراطـــية وحـــقوق اإلنـــسان، تـــوثـــق انـــتشار الـــفيروس فـــي ســـجون 

1البحرين. 

يــوثّــق هــذا الــتقريــر مــعامــلة الســلطات البحــريــنية لــلسجناء فــي ســجن جــو املــركــزّي فــي ظــل جــائــحة كــورونــا، واملــخالــفات الــتي 
وقعت وأّدت إلى إخالل البحرين بالتزاماتها الدولية وال سيّما اإلخالل بقواعد نيلسون مانديال.   

  

1 نواب من االتحاد األوروبي يرسلون رسالة لجاللة امللك البحريني يعبرون فيها عن قلقهم من انتشار فيروس كورونا في سجن جو، 

h*ps://salam-dhr.org/wp-content/uploads/2021/04/Brief-Sheikh-Hamad-bin-Isa-Al- :22/04/2021، للمزيد من املعلومات
Khalifa-21204.21-final.pdf
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 اإلطار القانونيّ

      انـضمت مـملكة البحـريـن إلـى األمـم املتحـدة كـدولـة عـضوة فـي املـيثاق عـام 1971، ومـنذ ذلـك الـحني انـضمت إلـى مجـموعـة 
من مجالسها، بما فيها مجلس حقوق اإلنسان واملجلس االقتصادي واالجتماعي. 

تــضمن الــتزامــات البحــريــن الــقانــونــية الــوطــنية والــدولــية، حــقوق مــواطــنيها وخــاصــة حــقوق وصــحة ســجنائــها، وتحــرص عــلى 
حـمايـة الـسجناء مـن الـتعذيـب واملـعامـلة املـهينة بـاإلضـافـة الـى حـمايـة تـلك الـفئة مـن األمـراض املـعديـة والـتي تـتسم بخـطورتـها و 

سرعة انتشارها في السجون وأماكن الحجز.  

، واملـــادة الـــسابـــعة مـــن العهـــد الـــدولـــي الـــخاص بـــالـــحقوق املـــدنـــية  2 إن املـــادة الـــخامـــسة مـــن اإلعـــالن الـــعاملـــي لـــحقوق اإلنـــسان

والـسياسـية، الـتي صـادقـت عـليه البحـريـن عـام 2006، تـنص عـلى أنـه ال يـجوز إخـضاع أحـد لـلتعذيـب وال لـلمعامـلة، أو الـعقوبـة 
الـقاسـية أو الـالإنـسانـية أو املـهينة. أمـا املـادة الـعاشـرة مـن العهـد الـدولـي الـخاص بـالـحقوق املـدنـية والـسياسـية فـتنّص عـلى 
أن يـعامـل جـميع املحـرومـني مـن حـريـتهم مـعامـلة إنـسانـية. كـما يـتطّلب العهـد الـدولـي الـخاص بـالـحقوق املـدنـية والـسياسـية، أن 

 . 3تكون القيود املفروضة على الحقوق ألسباب تتعلق بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية ضرورية وقانونية

لــعل أبــرز الــقواعــد الــدولــية الــهادفــة لحــمايــة حــقوق الــسجناء هــي قــواعــد األمــم املتحــدة الــنموذجــية الــدنــيا ملــعامــلة الــسجناء أيّ 
قـواعـد نـيلسون مـانـديـال الـتي تـشكل املـعايـير الـدنـيا املـعترف بـها عـاملـيًا إلدارة مـرافـق الـسجون ومـعامـلة الـسجناء، وكـانـت ذات 
قــيمة وتــأثــير هــائــلني فــي تــطويــر الــسجون، الــقوانــني، الــسياســات واملــمارســات فــي الــدول األعــضاء فــي جــميع أنــحاء الــعالــم، 
فــهي تــضّم قــواعــد وتــوجــيهات مــفّصلة عــن كــيفيّة إدارة وحــمايــة حــقوق الــسجناء. بــعض تــلك الــقواعــد تــمثل املــرتــكز األســاس 

ملوضوع هذا التقرير وتتناول عدة مبادئ وتوجيهات أهّمها:  

القاعدة رقم 1 بما خّص معاملة السجناء والتعذيب؛ -
القاعدة رقم 2 وتتعّلق بالتمييز بني السجناء؛ -
القاعدة رقم 12 ولغاية القاعدة رقم 17 بما خّص أماكن االحتجاز في ما يتعّلق باالكتظاظ ونظافة املكان؛ -
القاعدة رقم  18 املتعّلقة بالنظافة الشخصية؛ -
القاعدة رقم 22 التي ترعى الحق في الطعام؛ -
القاعدة رقم 23 والتي تتناول موضوع التمارين الرياضية؛ -
القاعدة رقم 24 ولغاية القاعدة رقم 35 التي تتعّلق بخدمات الرعاية الصحية؛ -
القاعدة رقم 58 ولغاية القاعدة رقم 61 بما خّص االتصال بالعالم الخارجيّ؛ -
القاعدة رقم 66 وتتحّدث عن حرية الدين وحرية املعتقد؛ -
القاعدتان رقم 104 و105 التي تضمنان الحّق في التعليم والترفيه؛ -
4القواعد رقم 106، 107 و108 بما خّص العالقات االجتماعيّة وحّق السجني باملحافظة على عالقته مع أسرته. -

h*ps://www.un.org/ar/universal-declaraNon-human-rights :1948 2 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 10 كانون الثاني/ديسمبر

h*ps://www.ohchr.org/ar/instruments-:1966 3 العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 16 كانون الثاني/ديسمبر

mechanisms/instruments/internaNonal-covenant-civil-and-poliNcal-rights

4 قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)، 17 كانون الثاني/ديسمبر 2015: 

h*ps://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
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كــــما نــــّص إعــــالن حــــمايــــة جــــميع األشــــخاص مــــن الــــتعرض لــــلتعذيــــب وغــــيره مــــن ضــــروب املــــعامــــلة، أو الــــعقوبــــة الــــقاســــية أو 
الـالإنـسانـية أو املـهينة، الـذي اعـتمدتـه الجـمعية الـعاّمـة لـألمـم املتّحـدة فـي 9 كـانـون األول/ ديـسمبر مـن عـام 1975، فـي مـاّدتـه 
الــثانــية عــلى أّن "أي عــمل مــن أعــمال الــتعذيــب أو غــيره مــن ضــروب املــعامــلة أو الــعقوبــة الــقاســية أو الــالإنــسانــية أو املــهينة هــو 

امــــتهان لــــلكرامــــة اإلنــــسانــــية، ويــــدان بــــوصــــفه إنــــكارا ملــــقاصــــد مــــيثاق األمــــم املتحــــدة وانــــتهاكــــاً لــــحقوق اإلنــــسان والحــــريــــات 
األســاســية املــنصوص عــليها فــي اإلعــالن الــعاملــي لــحقوق اإلنــسان". وتــنّص املــادة 3 مــن اإلعــالن ســالــف الــذكــر أنــه ال يــجوز 
ألي دولـة أن تـسمح بـالـتعذيـب أو غـيره مـن ضـروب املـعامـلة، أو الـعقوبـة الـقاسـية أو الـالإنـسانـية أو املـهينة أو أن تـتسامـح فـيه. 
وال يــسمح بــاتــخاذ الــظروف االســتثنائــية، مــثل حــالــة الحــرب أو خــطر الحــرب أو عــدم االســتقرار الــسياســي الــداخــلي أو أيــة 
حـــالـــة طـــوارئ عـــامـــة أخـــري، ذريـــعة لـــتبريـــر الـــتعذيـــب أو غـــيره مـــن ضـــروب املـــعامـــلة، أو الـــعقوبـــة الـــقاســـية أو الـــالإنـــسانـــية أو 

5املهينة. 

عـــالوة عـــلى ذلـــك، صـــادقـــت البحـــريـــن عـــام 1998 عـــلى اتـــفاقـــية مـــناهـــضة الـــتعذيـــب وغـــيره مـــن ضـــروب املـــعامـــلة، أو الـــعقوبـــة 
الــقاســية أو الــالإنــسانــية أو املــهينة الــتي بــموجــبها تــلزم الــحكومــة بــتعزيــز احــترام حــقوق اإلنــسان والحــريــات والحــرص عــلى 

6حماية الجميع وخصوصاً السجناء، جسدياً و عقلياً من أي معاملة سيئة تهدد حياته. 

أمــا الــدســتور البحــريــني الــذي صــدر فــي 14 فــبرايــر 2002 فــقد حــرصــت املــادة 18 و19 مــنه عــلى الــتأكــيد عــلى مــبدأ عــدم 
7التمييز بسبب الجنس، العرق، الدين والعقيدة وعلى حظر التعذيب واالنتهاكات الجسدية واملعنوية. 

أّمـا بـموجـب قـانـون مـؤسـسة اإلصـالح والـتأهـيل الـصادر بـالـقانـون رقـم 18 سـنة 2014، فـيخضع الـنزيـل لـلفحص الـطبيّ عـقب 
إيـــداعـــه فـــي الـــسجن (املـــادة 17)، وال يـــجوز تـــشغيل الـــسجناء أيـــام األعـــياد الـــرســـمية (املـــاّدة 20)، ويـــوضـــع بـــرامـــج خـــاصـــة 
بـــالـــندوات واملـــحاضـــرات الـــتثقيفية (املـــادة 25)، ويـــحّق لـــلسجناء أداء الـــشعائـــر الـــديـــنية (املـــاّدة 27)، أّمـــا املـــواد 28 الـــى 35 
فـــتتناول مـــوضـــوع الـــّصحة، واملـــواد 36 إلـــى 42 الـــزيـــارات، واملـــواد 43 إلـــى 46 االتـــصال الـــخارجـــي، املـــاّدة 50 الـــعزل فـــقط 

8ألسباب صحية، أّما املادة 59 فتنّص على عدم استخدام القّوة مع السجناء. 

دخول جائحة كورونا البحرين 

فـيروس كـورونـا (كـوفـيد-19) هـو مـرض مـعٍد يسـببه فـيروس كـورونـا-سـارس-2. اكـتشف الـفيروس فـي الـصني عـام 2019 وعـاد 
لينتشــر فــي الــعالــم فــي مــطلع عــام 2020، وقــد أوصــت مــنظمة الــصحة الــعاملــية بــتدابــير احــتياطــية ملــكافــحة فــيروس كــورونــا 

لحماية املجتمع والحد من انتقال العدوى هي التالية:  

5 إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 9 كانون األول/ 

h*ps://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaraNon-protecNon-all- :1975 ديسمبر من عام
persons-being-subjected-torture-and

.Treaty bodies TreaNes - ohchr.org :6 حالة التصديقات - البحرين، موقع مكتب مفوضية حقوق اإلنسان التابع لألمم املتّحدة

h*ps://www.legalaffairs.gov.bh/page/ :2002 7 الدستور البحريني، 14 شباط/فبراير
 %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1 %D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9

D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86(legalaffairs.gov.bh)% دستور مملكة البحرين 

8 قانون رقم ( 18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل، موقع هيئة التشريع والرأي القانوني: قانون رقم ( 18) لسنة 2014 

.(legalaffairs.gov.bh) بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل
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https://www.legalaffairs.gov.bh/page/%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1%2520%25D9%2585%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586
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البحرين: معاملة السجناء في ظل جائحة كورونا

التباعد عن اآلخرين مسافة متر واحد على األقل؛ 1.

ارتداء كمامة مثبّتة جيّداً؛ 2.

املواظبة على غسل اليدين أو فركها بمطهر كحوليّ؛ 3.

9أخذ الّلقاح واتباع تعليمات السلطات املحلية. 4.

10أعـلنت وزارة الـصحة البحـريـنية عـن أول إصـابـة كـورونـا فـي البحـريـن فـي 24 شـباط/فـبرايـر 2020، وبـعد تـصاعـد حـاالت 

كــورونــا  فــي الــبالد، اتخــذت حــكومــة البحــريــن إجــراءات احــترازيــة الحــتواء تــفشي الــفيروس، أبــرزهــا تــشكيل فــريــق لــلتصدي 
لخـطر الـعدوى بـفيروس كـورونـا هـو الـفريـق الـوطـني الـطبي بـرئـاسـة الـشيخ محـمد بـن عـبداهلل آل خـليفة رئـيس املجـلس األعـلى 
لــلصحة، وبــحضور الــلواء بــروفــيسور الــشيخ خــالــد بــن عــلي آل خــليفة قــائــد الخــدمــات الــطبية املــلكية، الــلواء الــطبيب الــشيخ 
ســلمان بــن عــطية اهلل آل خــليفة قــائــد مســتشفى املــلك حــمد الــجامــعي، والــدكــتورة مــريــم الــهاجــري الــوكــيل املــساعــد لــلصحة 
الـــعامـــة، ومـــمثلني عـــن مســـتشفى الســـلمانـــية الـــطبي، والـــلجنة الـــوطـــنية ملـــواجـــهة الـــكوارث املـــمثلة مـــن عـــدة وزارات كـــالـــصحة 
واالشـــغال واملـــالـــية وبـــغياب مـــلفت ملـــمثلني عـــن وزارة الـــداخـــلية الـــتي بـــدورهـــا تشـــرف عـــلى ســـجون البحـــريـــن، مـــما يـــؤشـــر الـــى 

 . 11تهميش هذه الفئة من املجتمع عند حلول الكوارث

مــــن اإلجــــراءات األخــــرى الــــتي اتخــــذت، تــــعليق الــــدراســــة فــــي املــــدارس والــــجامــــعات ملــــدة أســــبوعــــني، إيــــقاف جــــميع األلــــعاب 
الـــريـــاضـــية داخـــل الـــصاالت الـــريـــاضـــية واملـــالعـــب وحـــمامـــات الســـباحـــة، تـــعليق الـــسفر إلـــى بـــعض الـــدول الـــتي انتشـــر فـــيها 

 . 12الفيروس، وغيرها من اإلجراءات املحّددة في توصيات منظمة الصحة العاملية

أّمـــا بـــما خـــّص اإلجـــراءات الـــتي اتخـــذتـــها الســـلطات البحـــريـــنية فـــيما يـــتعّلق بـــموضـــوع الـــسجون هـــو إطـــالق ســـراح عـــدد مـــن 
املــعتقلني مــمن قــضوا فــي الــسجن بــني عــام و8 أعــوام فــي 11 آذار/مــارس 2020 ، وتــبّقى مــن مــّدة أحــكامــهم أيــام أو أشهــر 
قــليلة وعــادت وأكــملت البحــريــن فــي 17 آذار/مــارس 2020 إطــالق ســراح 1486 ســجيناً، حــيث أصــدر مــلك الــبالد حــمد بــن 
عـيسى آل خـليفة مـرسـومـا بـالـعفو عـن 901 مـسجون لـدواع إنـسانـية، وكـانـت األكـثريـة مـن هـؤالء الـسجناء جـنائـيني، وُحـكم عـلى 

ال 585 اآلخرين بأحكام غير مقيّدة للحرية أي وفق قانون العقوبات البديلة. 

 ويـــــقول املســـــتشار الـــــقانـــــونـــــيّ ملـــــنظمة ســـــالم لـــــلديـــــمقراطـــــية وحـــــقوق االنـــــسان املـــــحامـــــي إبـــــراهـــــيم ســـــرحـــــان  أن مـــــنذ الـــــعام 
2011 وحـتّى 2020 صـدر 33 مـرسـوًمـا بـالـعفو الـخاص عـن 5156 مـحكوم بـعقوبـة سـالـبة للحـريـة. مـوضـحاً أّن أقـل نسـبة مـن 

هذه املراسيم كانت للقضايا السياسية وحرية الرأي والتعبير بنسبة ٪7.4. 

 .(who.int) 9 فيروس كورونا، ملحة عاّمة، منظمة الّصحة العاملية: فيروس كورونا

h*ps://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/3753  :2020 10 اعالن أول إصابة بكورونا في البحرين، 24 فبراير

11 رئيس املجلس األعلى للصحة يترأس اجتماع الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس الكورونا املستجد، 05/02/2020، للمزيد من 

املعلومات: 
h*ps://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/3796  h*p://www.alwasatnews.com/news/590740.html

h*ps://www.who.int/ar/emergencies/diseases/ :12 إرشادات خاّصة بفيروس كورونا املستجد صادرة عن منظمة الصحة العاملية

 novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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البحرين: معاملة السجناء في ظل جائحة كورونا

فــــــي حــــــني أن خــــــطوة اإلفــــــراج عــــــن 1486 ســــــجني إيــــــجابــــــية، فــــــقد اســــــتبعدت عــــــمليات اإلفــــــراج قــــــادة املــــــعارضــــــة والنشــــــطاء 
والــــصحفيني واملــــدافــــعني عــــن حــــقوق اإلنــــسان، حــــيث الــــعدد األكــــبر مــــنهم هــــم مــــن كــــبار الــــسن ويــــعانــــون مــــن ظــــروف طــــبية 

13حّساسة. 

قـــال جـــو ســـتورك، نـــائـــب املـــديـــر الـــتنفيذي لـــقسم الشـــرق األوســـط وشـــمال أفـــريـــقيا فـــي هـــيومـــن رايـــتس ووتـــش: "كـــانـــت املـــوجـــة  
األولــى مــن اإلفــراج عــن الــسجون فــي البحــريــن إيــجابــية، لــكنها غــير كــافــية. عــلى الســلطات أن تــزيــد مــن تــقليص عــدد نــزالء 
الــــسجون بــــاإلفــــراج عــــن أولــــئك املــــسجونــــني ملجــــرد مــــعتقداتــــهم الــــسياســــية أو ملــــمارســــة حــــقهم فــــي حــــريــــة الــــتعبير والتجــــمع 

 ". 14السلميّ

عـــــــالوة عـــــــلى ذلـــــــك، وفـــــــي ظـــــــل املـــــــخاوف مـــــــن انـــــــتشار فـــــــيروس كـــــــورونـــــــا فـــــــي الـــــــسجون حـــــــثت املـــــــفّوضـــــــة الـــــــسامـــــــية لـــــــحقوق 
اإلنـسان، مـيشيل بـاشـيليت، فـي 25 آذار/مـارس 2020 الـحكومـات عـلى اتـخاذ إجـراءات سـريـعة ملـنع انـتشار هـذا الـفيروس 
فــي أمــاكــن االحــتجاز وقــالــت: "إن عــواقــب إهــمال الــسجناء قــد تــكون كــارثــية". وأضــافــت: "اآلن، أكــثر مــن أي وقــت مــضى، 
يـــتعني عـــلى الـــحكومـــات اإلفـــراج عـــن كـــل شـــخص محتجـــز دون أســـاس قـــانـــونـــي كـــاف، بـــما فـــي ذلـــك الـــسجناء الـــسياســـيون 

15وغيرهم ممن احتجزوا ملجرد التعبير عن آراء انتقادية أو معارضة." 

ونشـرت وكـالـة رويـترز فـي تـقريـر لـها قـلق الـسجناء، خـاصـًة سـجناء الـرأي، عـن انـتشار كـورونـا فـي سـجن جـو وقـال املتحـدثـون 
16لـلوكـالـة إن الـزنـزانـة الـواحـدة يـتقاسـمها نـحو 15 شـخصاً، وهـي ال تـتسع إال لـثمانـية أشـخاص. ودعـت مجـموعـات ومـنظمات 

حـقوقـية، بـما فـي ذلـك مـنظمة الـعفو الـدولـية، السـلطات البحـريـنية لـإلفـراج عـن أولـئك الـذيـن "مـارسـوا بـشكل سـلمي حـقهم فـي 
حرية التعبير"  وخاصة السجناء املسنني أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية حساسة. 

فـي ظـّل انـتشار جـائـحة كـورونـا، أعـلنت اإلدارة الـعاّمـة لـسجن جـو أنـها اتّخـذت عـدة تـدابـير وقـائـية ملـكافـحة هـذا الـفيروس فـي 
الــسجن، ولــكن تجــدر اإلشــارة فــي الــبدء الــى أن ســجن جــو الــخاضــع إلشــراف وزارة الــداخــلية هــو أكــبر ســجن فــي البحــريــن 
وهــو ســجن ســيء الــسمعة بســبب االكــتظاظ الــحاصــل فــيه وســهولــة انــتشار األمــراض بــني جــدرانــه اضــافــة الــى كــون مــعتقلي 

الرأي العدد األكبر من نزالئه. من التدابير الوقائية: 
منع الزيارات  1.
استحداث خاصية االتصال املرئي 2.
فحص النزالء بانتظام 3.
تقليل املخالطة بني املعتقلني و رجال الشرطة 4.
تطعيم النزالء الراغبني بتلقي اللقاح. 5.

اســتحداث املــبانــي والــعنابــر الجــديــدة فــي ســجن 6.
جـــو وتـــجهيزهـــا عـــلى الـــنحو الـــذي يـــالئـــم ويـــحافـــظ 

على البيئة الصحية 
17تطبيق املحاكمة عن بعد.  7.

h*p://www.bahrainmirror.com/news/57342.html :16/03/2020 ،13 افراجات في زمن كورونا

14 لإلفراج عن السجناء السياسيني والناشطني الحقوقيني، هيومن رايتس ووتش، 06/04/2020، للمزيد من املعلومات: 

h*ps://www.hrw.org/news/2020/04/06/bahrain-free-imprisoned-rights-defenders-and-opposiNon-acNvists

15 حث املفوضة السامية لحقوق اإلنسان، ميشيل باشيليت، الحكومات على اتخاذ إجراءات سريعة ملنع التأثير املدمر لكوفيد-19 في أماكن 

h*ps://news.un.org/en/story/2020/03/1060252  :االحتجاز، 25/03/2020، للمزيد من املعلومات

h*ps://  :16 في الزنازين املكتظة يخشى السجناء السياسيني في البحرين االصابة بفيروس كورونا، 09/04/2020، للمزيد من املعلومات

www.reuters.com/arNcle/health-coronavirus-bahrain-prisons-idUSL5N2BX3GE

17 زيارة وفد املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ملركز اإلصالح والتأهيل بهدف االطالع على اإلجراءات املتخذة لحماية صحة النزالء من كورونا، 

h*ps://www.youtube.com/watch?v=AulOaJTWVS0  :06/04/2020، للمزيد من املعلومات
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ولـكن سـرعـان مـا عـلت أصـوات داخـل الـسجن تـؤكـد هـشاشـة تـطبيق الـتدابـير املـعلنة ومـنها صـوت الـصحافـي املـعتقل محـمود 
الجــزيــري بــالــقول إنــه ال تــوجــد إجــراءات احــترازيــة حــقيقية وأن حــرمــان الــسجناء مــن االتــصال بــعائــالتــهم هــو اإلجــراء الــوحــيد 

18املتّخذ. سوف يتم ذكر املخالفات بالتفصيل الحقاً في هذا التقرير. 

بــعد عــدة تــقاريــر عــن إصــابــات بــفيروس كــورونــا داخــل الــسجون البحــريــنية ومــقابــلتها بــالــنفي الــقاطــع مــن قــبل وزارة الــصحة 
بــوجــود أي إصــابــة، أضــحت مــخاوف انــتشار فــيروس كــورونــا فــي مــطلع عــام 2021 جــديــة فــي ســجن جــو البحــريــني، بــعد أن 
شهـد املـبنى 15 الـعنبر رقـم 2 عـدة حـاالت إغـماء ("ف" هـندي الـجنسية، و"م" بحـريـني الـجنسية) نـقلوا عـلى أثـرهـا  الـى جـهة 
مـجهولـة فـي 4 شـباط/فـبرايـر 2021. فـي الـيوم الـتالـي تـم اغـالق سـاحـة الـتشمس وأبـواب الـعنبر وامـتنع الحـراس املـناوبـني عـن 

19دخوله وأضحى هناك تأخير في إدخال وجبة الطعام. 

بـقي الـحال عـلى مـا هـو عـليه لـغايـة 23 اذار/مـارس 2021 حـني رصـدت أّول حـالـة كـورونـا مـؤّكـدة ومـعلنة فـي سـجن جـو وفـقاً ملـا 
20أعــلنت وزارة الــداخــلية البحــريــنية. وســرعــان مــا تــفشى الــفيروس بــالــسجن فــي مــبنى 21 الــذي يــحوي عــلى أكــثر مــن 350 

21سجينا موزعني بشكل مكتظ.  

تـصاعـدت الـتوتـرات فـي الـسجن بـعد تـفشي الـفيروس فـي شهـر مـارس، وذلـك اعـتراضـاً عـلى اإلهـمال الـطبي واملـعامـلة الـسيئة 
الـتي يـتعرض لـها الـسجناء وبـعد أن حـاولـت السـلطات البحـريـنية ملـلمة املـوضـوع والـتصريـح بـأن فـيروس كـورونـا فـي سـجن جـو 

تم احتواؤه و بعد عزوفها عن نشر أسماء املصابني داخل السجن ألسباب مجهولة. 

وبحسـب مـنظمة الـعفو الـدولـية، زودت عـائـالت الـسجناء ونشـطاء حـقوق اإلنـسان البحـريـنيني املـنظمة بـقوائـم مـطابـقة تـتضمن 
أسماء أكثر من 70 سجينًا أصيبوا بمرض كورونا. 

كـــما أعـــلنت مـــسؤولـــة الـــرصـــد والـــتوثـــيق فـــي مـــنظمة ســـالم لـــلديـــمقراطـــية وحـــقوق اإلنـــسان الـــحقوقـــية ابـــتسام الـــصايـــغ الئـــحة 
األسماء التي سبقت وتحدثت عنهم منظمة العفو الدولية وذلك عن شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل من عام 2021: 

18 من كتاب الساحات، حصاد 2020، صحيفة مرآة البحرين، ص40.

h*p://www.bahrainmirror.com/news/ : 09/02/2021 19 شهادة حية عن أوضاع سجن جو في ظل مخاوف وصول كورونا، في

59089.html

h*ps://  :20 كشفت وزارة الداخلية عن طريق الفحص أول إصابة بكورونا في السجن, 23/03/2021، للمزيد من املعلومات

  www.policemc.gov.bh/news/ministry/114840

21 شهادة حية لسجني الرأي يونس الناصري متحدثاً الى منظمة سالم عن االضطرابات التي حصلت في سجن جو في أبريل 2021، ص4 عن 

 h*ps://salam-dhr.org/wp-content/uploads/2021/07/tesNmony-translaNon.pdf  :21 تفشي الفيروس في مبنى
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وفـي الشهـر ذاتـه (17 نـيسان/أبـريـل) وقـعت مـواجـهة عـنيفة 
بـني حـراس الـسجن والـسجناء نـظراً لـتردي األوضـاع داخـل 
الـــــسجن وبـــــعد أن تـــــوفـــــي الـــــسجني عـــــباس مـــــال اهلل نـــــتيجة 
اإلهـــمال الـــطبي وفـــًقا ملـــا أعـــلنه مـــكتب املـــفوضـــية الـــسامـــية 
لـحقوق اإلنـسان الـتابـع لـألمـم املتّحـدة خـالل مـؤتـمر صـحفيّ 
عـــقدتـــه املتحـــّدثـــة الـــرســـمية بـــاســـم املـــكتب مـــارتـــا هـــورتـــادو . 
وأضـــافـــت املـــفوضـــية خـــالل املـــؤتـــمر الـــصحفيّ بـــقولـــها أنـــها 
"قـــــــــلقة ومـــــــــنزعـــــــــجة" مـــــــــن الـــــــــقوة "غـــــــــير الـــــــــضروريـــــــــة وغـــــــــير 
املـــتناســـبة" الـــتي اســـتخدمـــتها الشـــرطـــة البحـــريـــنية لـــتفكيك 
22اعــتصام ســلمي فــي الــسجن الــرئــيسي(جــو) فــي الــبالد. 

وبحســب روايــة شــاهــد عــيان، قــامــت الشــرطــة بــإلــقاء قــنابــل 
الــــــصوت وضــــــرب املــــــعتقلني عــــــلى رؤوســــــهم، مــــــما أدى إلــــــى 
23إصــابــة الــعديــد مــنهم بجــروح بــالــغة. ونــقلت الســلطات 33 

مـتظاهـرا إلـى مـبنى آخـر فـي الـسجن، حـيث تـم احـتجازهـم 
بــــمعزل عــــن الــــعالــــم الــــخارجــــيّ، فــــلم يــــتمكنوا مــــن االتــــصال 
بـعائـالتـهم أو مـحامـيهم، فـي انـتهاك واضـح لـلقوانـني املحـلية 

والدولية. 

وفــــي شهــــري أيــــار/مــــايــــو وحــــزيــــران/يــــونــــيو مــــن عــــام 2021 
امـــتّد الـــوبـــاء إلـــى مـــبنى 10 (ســـابـــقاً 12) أعـــلنت الـــحقوقـــية 

ابتسام الصايغ عن الئحة جديدة بأسماء املصابني: 

أحمد علي احمد١

حسن الشكر٢

عبداهلل طاهر مدن٣

حسن عبداهلل حبيب٤

محمد الفرساني٥

محمد عبداهلل مكي٦

أحمد عيسى يحيى٧

علي عبدالجليل٨

محمد صالح مكي٩

كامل عبدالجليل القاسم١٠

أحمد زين الدين١١

جعفر عبداألمير١٢

سيد محمد جالل١٣

رضا مشيمع١٤

حسن عطيه١٥

باقر ابو رويس١٦

جالل عباس العنفوز١٧

سيدعباس مهدي فضل١٨

محمود إبراهيم العصفور١٩

منتظر فوزي الريس٢٠

سيد هاشم الدرازي٢١

علي أحمد العصفور٢٢

محمد عبدالواحد النجار٢٣

محمد عقيل آل ماجد٢٤

علي بوتاكي٢٥

محمد حسن محفوظ٢٦

حسن عباس املوالي٢٧

حسني املؤمن٢٨

ياسر املؤمن٢٩

حسني بركات٣٠

علي ابراهيم موسى٣١

أسامة الصغير٣٢

صادق جعفر الكراني٣٣

حسني حسن جاسم٣٤

عبداالمير رضي٣٥

ناصر عيسى ناصر٣٦

22 أدانت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان السلطة البحرينية الستعمالها القوة لفض اعتصام في سجن جو، 30/04/2021،للمزيد من 

h*ps://www.ohchr.org/en/2021/04/press-briefing-notes-bahrain   :املعلومات

23 شهادة حية لسجني الرأي يونس الناصري متحدثاً الى منظمة سالم عن االضطرابات التي حصلت في سجن جو في أبريل 2021، ص8-7  

h*ps://salam-dhr.org/wp-content/uploads/2021/07/tesNmony-translaNon.pdf
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سيدهاشم احمد٣٧

علي حسن اسماعيل٣٨

ابراهيم عيسى علي٣٩

جاسم أحمد حبيب٤٠

حبيب عيسى علي٤١

حسن بطي٤٢

حسني البالدي٤٣

عقيل عبدالرسول٤٤

حسني مهدي حيدر٤٥

أحمد محمد صالح٤٦

حسني عياد٤٧

محمد الخور٤٨

محمد الطويل٤٩

محمد خليل إبراهيم٥٠

حسن حبيب مال اهلل٥١

محمد الهملي٥٢

أحمد سيدحسني شرف٥٣

علي جميل السميع٥٤

ابوالفضل القشعمي٥٥

محمد الدمستاني٥٦

عبدالعزيز عبدالرضا٥٧

حسني جمعه رضي٥٨

مهدي غواص٥٩

سلمان حسن محمد٦٠

علي حسني ربيع٦١

حسني عبداهلل سلمان٦٢

حسني علي شهابي٦٣

نزار الحمادي٦٤

حسني غزوان٦٥

رضا خليل جعفر٦٦

حبيب حسن حبيب٦٧

محمد حسن سلمان٦٨

علي الشغل٦٩

حسني عبداهلل جمعه٧٠

حمد الفهد٧١

السيد علي شبر٧٢

عبدالجليل حسن٧٣

لؤي جعفر بوحمد٧٤

حسني علي مهنا٧٥

حسني علي بشير٧٦

حسني الطويل٧٧

حسني عبد الغني٧٨

أنور املشيمع٧٩

سيد أحمد مهدي٨٠

حسني عبدعلي٨١

السيد علي٨٢

علي عمران٨٣

عبد الهادي سرحان٨٤

احمد جاسم سعيد٨٥

علي هارون٨٦

حسني البياع٨٧

أحمد رضي عبدالعباس٨٨

جاسم حسن عيسى٨٩

علي جعفر مدن الطيف٩٠

سيدنضال هادي٩١

جعفر فردان٩٢
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محمود حسن صالح٩٣

محمد جعفر عبد الحسني٩٤

سيد مهدي حيدر٩٥

حسن ادريس منصور٩٦

محمد شاكر القفاص٩٧

محمد سرحان٩٨

محمد جاسم البطي٩٩

محمود القيم١٠٠

حسن ماجد١٠١

حسني سديف١٠٢

فاضل الجزيزي١٠٣

علي العريبي١٠٤

السيد ضياء محمد١٠٥

السيد محمد سعيد١٠٦

أحمد سعيد١٠٧

صادق شملوه١٠٨

 ابراهيم العظم١٠٩

علي حسن صالح١١٠

أحمد سعيد مهدي١١١

يوسف محمد الديري١١٢

عبدالجبار أحمد مهدي١١٣

عبداهلل جمعه١١٤

حسني جعفر عبدالرضا١١٥

خليل إبراهيم القصاب١١٦

حسن بن رجب١١٧

محمد سعيد مال أحمد١١٨

مجتبى فتيل١١٩

طاهر محمد الغانمي١٢٠

محمد جعفر فتيل١٢١

طه السيد امني١٢٢
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تجــدر االشــارة الــى أّن املــعلومــات الــتّي وردت بــشأن عــدد الــحاالت املــصابــة بــكورونــا  فــي ســجن جــو كــانــت أكــبر بــكثير مــن 
الــعدد املــعلن عــنه. فــلم يــكن مــن املــمكن الــحصول عــلى األســماء املــتبقية لــلحاالت املــصابــة ولــم يــتضمن الــبيان الــصادر عــن 
املـديـريـة الـعامـة لـإلصـالح والـتأهـيل بـشأن الـحالـة الـصحية لـلمعتقلني املـصابـني بـالـفيروس أي مـعلومـات مـفصلة بـشأن الـعدد 
الــحقيقي لــلسجناء املــصابــني وكــيفية تــتبع املــخالــطني، األمــر الــذي أثــار  مــخاوف أســر املــعتقلني بســبب انــعدام الــثقة بــوزارة 

الداخلية البحرينية وبياناتها. 

أّمــا فــي 9 حــزيــران/يــونــيو 2021 تــوفــي الــسجني حســني بــركــات بــعد اصــابــته بــفيروس كــورونــا ونــتيجة اإلهــمال الــطبي. فــفي 
أواخــر شهــر أيّــار/مــايــو، أ خــبر حســني بــركــات زوجــته فــي مــكاملــة فــيديــو أنــه ال يســتطيع الــتنفس بــشكل صــحيح؛ قــال لــها إنــه 
اشـــتكى للحـــراس مـــرارًا وتـــكرارًا مـــن مـــرضـــه لـــكنهم لـــم يـــنقلوه إلـــى املســـتشفى إاّل بـــعد فـــوات االوان. قـــال لـــها أنـــه ال يســـتطيع 
24الـتنفس وأنـه يـموت. بـينما جـاء بـيان لـوزارة الـداخـلية لـيقول إن بـركـات كـان يـتلقى رعـايـة صـحية كـامـلة بـاإلضـافـة إلـى تـلقيه 

25لقاح فيروس كورونا. 

كـما طـالـبت مـنظمة الـعفو الـدولـية سـلطات البحـريـن بـإجـراء تـحقيق نـزيـه وشـفاف فـي وفـاة حسـني بـركـات ونبهـت إلـى أن وفـاة 
الــسجني الــسياســي فــي ســجن جــو فــي أعــقاب تــفشي فــيروس كــورونــا لــلمرة الــثانــية بــالــسجن، تــثبت الــحاجــة إلــى مــزيــد مــن 

26اإلجراءات الوقائية لحماية السجناء من انتشار الوباء. 

أبرز املخالفات واإلجراءات التي حصلت في سجن جو املركزي 

التمييز ضد السجناء السياسيني 

ذكــر وزيــر الــداخــلية الــلواء الــشيخ راشــد بــن عــبد اهلل آل خــليفة أن وزارتــه درســت بــدقــة ظــروف الــنزالء فــي مــؤســسة اإلصــالح 
والـتأهـيل بهـدف تحـديـد مـن تـنطبق عـليهم الشـروط املـوضـوعـية والـقانـونـية، وأنـه قـد راعـت الـوزارة فـي دراسـتها مـعايـير مجـرّدة 
لتحـديـد مـن سيسـتفيد مـن الـعفو ألسـباب إنـسانـية فـي ظـل ظـرف كـورونـا. ولـكن مـن بـني 901 شـخًصا تـم اإلفـراج عـنهم، فـإن 
93.6٪ يــمثلون مــحكومــني فــي قــضايــا جــنائــية بــينما 6.4٪ يــمثلون مــحكومــني فــي قــضايــا ذات طــبيعة ســياســية، حــيث قــامــت 

الـــحكومـــة بـــسجن األفـــراد املـــعنيني عـــلى أســـس تـــتعلق بـــاملـــمارســـة الســـلمية لـــحقوقـــهم وحـــريـــة الـــتعبير. ومـــن بـــني املـــفرج عـــنهم 
"بــعقوبــات بــديــلة"، بــدا أن 60٪ مــنهم كــانــوا مــحكومــني بــقضايــا ذات طــبيعة ســياســية و40٪ مــنهم مــحكومــني بــقضايــا ذات 

27طبيعة جنائية. أي أن السلطة تعتبر املعارضون السياسيون أخطر من الجنات التقليديني. 

h*ps://www.amnesty.org/en/ :24 وفاة سجني بعد إصابته بكورونا، تقرير منظمة العفو الدولية، 14/06/2021، للمزيد من املعلومات

latest/news/2021/06/bahrain-death-of-prisoner-a-warning-for-covid-19-failings-in-jaw-prison/
#:~:text=SALAM%20for%20Democracy%20and%20Human,of%20infecNons%20began%20in%20May

h*ps://www.policemc.gov.bh/news/ministry/117211 : 09/06/2021 ،25 بيان وزارة الداخلية البحرينية عن وفاة حسني بركات

26 "العفو الدولية" لتحقيق مستقل فيما إذا كان بركات قد تلقى العالج املناسب في الوقت املناسب، 14/06/2021 : 

h*p://www.bahrainmirror.com/news/59792.html

h*p://www.bahrainmirror.com/news/ :27 االفراجات في زمن كورونا، مراة البحرين، 16/03/2020، للمزيد من املعلومات

57342.html
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اضـــافـــة الـــى ذلـــك، فـــي 19 نـــيسان/أبـــريـــل 2021، أعـــلن ســـجني فـــي تـــسجيل صـــوتـــي عـــرضـــته الـــناشـــطة الـــحقوقـــية ابـــتسام 
الــصايــغ عــلى صــفحة االنســتغرام الــخاصــة بــها، أن إدارة الــسجن تــمارس الــتمييز بــني الــسجناء الــسياســيني والــسجناء فــي 
قــضايــا أخــرى حــيث إن الــسجناء الــسياســيني فــي ظــل الــجائــحة كــان يــسمح لــهم فــقط بــغرفــتني لــلتشمس نــصف ســاعــة فــي 
الـــنهار الـــواحـــد أّمـــا الـــسجناء فـــي الـــقضايـــا األخـــرى فـــكان يـــسمح لـــهم بســـت غـــرف أّي وقـــت أكـــثر لـــلتشمس. كـــما أعـــلن هـــذا 

28السجني أن سجناء الرأي يحرمون من االتصال بعكس سجناء القضايا األخرى.     

لـطاملـا تـعرض سـجناء الـرأي ألسـوء أنـواع املـعامـلة والـتمييز بسـبب آرائـهم وتـوّجـهاتـهم الـسياسـية املـكفولـة فـي الـقوانـني الـدولـية.  
وبـذلـك تـكون الـحكومـة قـد خـالـفت الـقاعـدة 2 (1) مـن قـواعـد نـيلسون مـانـديـال والـتي تـنّص عـلى أنّـه "ال يـجوز أن يـكون هـنالـك 
تــمييز فــي املــعامــلة بســبب الــعرق أو الــلون أو الــجنس أو الــلغة أو الــديــن، أو الــرأي الــسياســي أو غــير الــسياســي، أو املــنشأ 

29القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد أو أيِّ وضعٍ آخر. وتُحترَم املعتقدات الدينية واملبادئ األخالقية للسجناء". 

االكتظاظ الشديد 

فـــي الـــسنوات الـــقليلة املـــاضـــية، تـــضاعـــف عـــدد نـــزالء ســـجن جـــو. وســـبب هـــذا االكـــتظاظ الخـــطير يـــعود إلـــى قـــانـــون مـــكافـــحة 
اإلرهــــاب، الــــذي يــــنّص عــــلى الــــحبس ملجــــموعــــة واســــعة مــــن األنشــــطة الســــلمية، بــــما فــــي ذلــــك املــــشاركــــة فــــي االحــــتجاجــــات 

 . والنشاطات السياسية والعمل الحقوقيّ

وعـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن االفـــــراج عـــــما يـــــقارب ال 1500 ســـــجني فـــــي 11 آذار/مـــــارس 2020 بســـــبب وبـــــاء كـــــورونـــــا، ال زال يـــــشكل 
االكـــــــتظاظ مـــــــشكلة كـــــــبيرة فـــــــي ســـــــجن جـــــــو. عـــــــلماً أن اإلفـــــــراج عـــــــن هـــــــؤالء حـــــــصل قـــــــبل نـــــــداء املـــــــفوضـــــــة الـــــــسامـــــــية لـــــــحقوق 
اإلنـسان، مـيشيل بـاشـيليت، فـاكـتفت البحـريـن بـعد ذلـك بـإطـالق سـراح الـقلة الـقليلة مـن الـنزالء كـالـسجني الـسياسـي والـناشـط 

الحقوقي نبيل رجب في 9 حزيران/يونيو 2020.  

وجـاء اإلفـراج عـن رجـب وفـق قـانـون الـعقوبـات الـبديـلة، الـذي يـسمح بـإخـالء سـبيل الـسجني قـبل إتـمام مـّدة مـحكومـيته، ضـمن 
30شروط وقيود معيّنة، وهو ما اعتبره نشطاء ظلماً إضافياً.  

وقـد تـلقت مـنظمة الـعفو الـدولـية أنـباء عـن احـتجاز عشـرات الـسجناء أو أكـثر فـي زنـازيـن تـبلغ مـساحـتها حـوالـي 13مـتر مـربـع، 
أي حـتى عـندمـا ال تـكون زنـزانـات الـسجن مـكتظة، فـإنـها ال تـطابـق الحـد األدنـى مـن املـعايـير الـدولـية لـلمساحـة األرضـية لـكل 
ســجني. اضــافــة الــى وجــود مــا يــقارب ال 15 ســجني فــي زنــازيــن تــحتوي عــلى 10 أســرّة فــقط، مــما يــجبر بــعضهم عــلى الــنوم 

31أرضاً.  

/h*ps://www.instagram.com/p/CN189qMhegD :19/04/2021 ،28 رسالة من مبنى 23، حساب االنستغرام ابتسام الصايغ

29 قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)، 17 كانون الثاني/ديسمبر 2015: 

h*ps://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml

30 إطالق سراح الناشط البارز نبيل رجب من السجن، 09/06/2020، للمزيد من املعلومات: 

h*ps://www.hrw.org/ar/news/2020/06/10/375388

31 تقرير منظمة العفو الدولية عن وفاة سجني مصاب بكورونا و عن حالة سجن جو من اكتظاظ وغيره،14/06/2021،  للمزيد من املعلومات: 

Bahrain: Death of prisoner a warning for Covid-19 failings in Jaw Prison - Amnesty InternaNonal
 14

https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/10/375388
https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
https://www.instagram.com/p/CN189qMhegD/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/bahrain-death-of-prisoner-a-warning-for-covid-19-failings-in-jaw-prison/#:~:text=%25E2%2580%259CDespite%2520the%2520availability%2520of%2520vaccination,to%2520health%2520and%2520address%2520overcrowding
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بـظل هـذا االكـتظاظ، أصـبح تـنفيذ الـتدابـير الـوقـائـية لـلوبـاء أصـعب وخـطورة انـتشاره أعـلى مـما يـتعارض مـع الـقاعـدة 13 مـن 
قـواعـد األمـم املتحـدة الـنموذجـية الـدنـيا ملـعامـلة الـسجناء، الـتي تحـدد االلـتزامـات الـقانـونـية للسـلطات لـتقليل االكـتظاظ، وتـوفـير 

32أماكن إقامة مناسبة للنزالء. 

الضعف في معايير النظافة 

يــعانــي ســجن جــو مــن مــشاكــل فــي الــنظافــة. فبحســب مــفوضــية حــقوق الــسجناء و املحتجــزيــن و بــعد زيــارتــها ســجن جــو فــي 
صـــيف 2021 (عـــلما ان هـــذه الـــزيـــارة هـــي الـــثانـــية لـــها بـــعد زيـــارتـــها األولـــى عـــام 2015) أقـــرت أن الـــصيانـــة لـــم تـــطال جـــميع 
املــبانــي فــي الــسجن وخــاصــًة املــبانــي الــقديــمة، وأن مــياه صــرف الــصحيّ محــدودة والــتهويــة ضــعيفة الــى مــتوســطة ومــتفاوتــة 

33بني مبنى وآخر. 

باإلضافة الى ذلك أبرزت بعض التقارير عن صعوبة وصول مياه الغسيل للنزالء وانعدام كامل ألدوات النظافة. 

فـي حـني نـقل الـناشـط الـحقوقـي سـيد أحـمد الـوداعـي عـلى حـسابـه فـي تـويـتر عـن أحـد الـسجناء قـولـه، إنـه وزمـالؤه يـضطرون 
لــالســتحمام بــاملــاء فــقط مــن دون صــابــون وشــامــبو. وأن كــل مــا لــديــهم هــو مــعجون أســنان واحــد يســتخدمــه 12 شــخصا فــي 
الـزنـزانـة. كـذلـك يـضطرون إلـى غسـل مـالبـسهم بـاملـاء مـن دون صـابـون غـسيل. ووصـف الـسجني الـوضـع فـي سـجن جـو بـأنـه 

سيء للغاية وإدارة السجن ال تكترث ألحوالهم. 

واضــافــة الــى أنّــه لــم يــتم تــزويــد الــسجناء بــأقــنعة لــلوجــه أو مــعّقم لــليديــن ولــم يــتم إخــضاعــها  لــفحص كــورونــا بــانــتظام. كــان 
الـسجناء قـادريـن فـقط عـلى شـراء مسـتلزمـات الـنظافـة مـثل الـصابـون مـن بـقالـة الـسجن حـيث نـفذت أغـلب مسـتلزمـات الـتعقيم 

والنظافة، في حني منع بعض النزالء من قصدها. نتيجة لذلك، أصيب بعضهم بالفيروس. 

فـي 14 حـزيـران/يـونـيو 2021، قـالـت نـائـبة مـديـر مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا بـمنظمة الـعفو الـدولـية، لـني مـعلوف، 
أن اسـتمرار تـقاعـس السـلطات البحـريـنية عـن تـزويـد الـسجناء بـأقـنعة الـوجـه أو مطهـر الـيديـن للحـمايـة مـن الـفيروس أمـر غـير 

34مقبول. 

ونــقال عــن شــهادة حــية داخــل الــسجن، عــرضــت صــحيفة مــرآة البحــريــن فــي تــقريــرهــا الــصادر بــتاريــخ 29 آذار/مــارس 2021 
أن “كــل مــا كــان يــعرض عــلى تــلفزيــون البحــريــن مــن تــغطيات لــلسجون مــا هــو إال بهــرجــات وأكــاذيــب فــقط، لــم يــر املــعتقلون 

35الكمام ولم يستخدموه منذ تفشي الفيروس."  

32 قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)، 17 كانون الثاني/ديسمبر 2015: 

h*ps://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml

33 تقرير مفوضية حقوق السجناء و املحتجزين بشأن الزيارة املعلنة الى مركز اإلصالح والتأهيل عام 2021، ص15-16، للمزيد من املعلومات: 

h*ps://www.pdrc.bh/mcms-store/pdf/5ca5cb69-85d7-4961-9eae-889d7d0baada_reports-2021_no-3.pdf

34تقرير منظمة العفو الدولية عن وفاة سجني مصاب بكورونا و عن حالة سجن جو من اكتظاظ وغيره،14/06/2021،  للمزيد من املعلومات: 
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h*p:// :35معتقلون يتحدثون لـ مرآة البحرين، "منذ بداية الوباء لم يروا كماماً"، 29/03/2021، للمزيد من املعلومات

www.bahrainmirror.com/news/59385.html
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أدت ضــعف املــعايــير تــلك إلــى تــفاقــم الــوضــع داخــل الــسجن وإلــى انــتهاك الــقاعــدة 13، 17،16،14 و18 مــن قــواعــد نــيلسون 
مـانـديـال الـتي تـنص عـلى أن يـكون مـكان االحـتجاز قـابـل لـلتهويـة، أن يـخضع لـلصيانـة وأن يـتم الـحفاظ عـلى نـظافـته وعـلى أن 

36تتم العناية بنظافة السجناء الشخصية وتوفير لهم املاء وأدوات النظافة والّصحة. 

توفّر الّلقاح   

ان جــميع الــسجناء الــذيــن أرادوا تــلقي الــلقاح حــصلوا عــليه ولــكن حســب املــعطيات، لــم يــتم تــزويــد الــنزالء بــاملــعلومــات الــكافــية 
37عن اللقاحات مما أدى الى تردد بعض هؤالء بأخذه.  

علماً أن الّلقاح املعتمد في السجن كان لقاح "سينوفارم" الصيني الذي قامت بعض التساؤالت حول فعاليته. 

التأخير في إدخال وجبات الطعام 

قــبل انــتشار وبــاء كــورونــا، كــانــت تــوزع وجــبات الــطعام فــي أوقــاتــها املحــّددة وعــادة مــا تــكون ثــالث وجــبات. لــكن بــعد انــتشار 
الــفيروس فــي الــسجن بــدأت االدارة تــتخبط فــيما بــينها حــيث انــه لــوحــظ تــراجــع فــي جــودة األكــل و تــأخــير فــي تــقديــم الــوجــبات 

وأحياناً االمتناع عن تقديمها. 

فــــقال ســــجني لــــعائــــلته فــــي 28 آذار/مــــارس 2021 أن مــــنذ بــــدء الــــتفشي فــــي الــــسجن لــــم تــــعد الــــوجــــبات مــــتوفــــرة و لــــم يجــــدوا 
38السجناء أي شيء لألكل وأضاف: "ليس هناك أيضا في البقالة ما يسّد الجوع".   

كـما اشـتكى الـسجناء مـن تـراجـع فـي جـودة األكـل وظـهور رائـحة كـريـهة فـيه مـما يـؤكـد فـساده. وعـلى وقـع هـذا الـحادث أعـلنت 
املــؤســسة الــوطــنية لــحقوق اإلنــسان فــي تــغريــدة لــها عــلى مــوقــع تــويــتر، أنــها قــامــت بــزيــارة مــيدانــية إلــى الــسجن خــالل تــوقــيت 
تـوزيـع الـوجـبات وتـم فـحص األطـعمة و تـبني لـها أن بـعض الـوجـبات تـحتاج الـى "عـنايـة خـاّصـة" سـواء عـند الـتوزيـع أو الـتقديـم، 

39كي ال تتأثّر على جودتها قبل وصولها إلى النزالء. 

اضـافـة الـى ذلـك، وبسـبب خـشية الحـراس مـن االخـتالط بـالـنزالء وانـتقال الـعدوى الـيهم، قـامـوا مـراراً بـتأخـير وجـبات الـطعام 
الى بعد الخامسة مساًء. وكّل هذا يعّد خرقاً للقاعدة 22 من قواعد نيلسون مانديال التي تنّص على ما يلي: 

تـوفِّر إدارة الـسجون لـكل سـجني، فـي الـساعـات املـعتادة، وجـبة طـعام ذات قـيمة غـذائـية كـافـية لـلحفاظ عـلى صـحته 1.
وقواه، جيِّدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقديم. 

36 قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)، 17 كانون الثاني/ديسمبر 2015: 

h*ps://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml

37 تقرير منظمة العفو الدولية عن وفاة سجني مصاب بكورونا و عن حالة سجن جو من اكتظاظ وغيره،14/06/2021،  للمزيد من املعلومات: 

Bahrain: Death of prisoner a warning for Covid-19 failings in Jaw Prison - Amnesty InternaNonal

h*p://  :38 إبالغ أحد السجناء أهله بأن ادارة السجن يبدو عليها االرتباك وال طعام إال بعد الخامسة، 29/03/2021، للمزيد من املعلومات

www.bahrainmirror.com/news/59384.html

h*ps://twi*er.com/nihrbh/ :39 زيارة املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان سجن جو وفحص وجبات الطعام، 20/10/2020، حساب تويتر

status/1318496513505611777?s=20
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البحرين: معاملة السجناء في ظل جائحة كورونا

40تُوفَّر لكل سجني إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلَّما احتاج إليه. 2.

اإلهمال الطبيّ 

فـــي آب/أغســـطس 2020 كـــتب الـــسجني الـــسياســـيّ عـــلي الـــحاج ملجـــلة "Independent” أن االســـتخفاف بـــصحة الـــنزالء 
لـــيس بـــاألمـــر الجـــديـــد، واإلهـــمال الـــطبيّ لـــطاملـــا كـــان أحـــد أكـــثر وســـائـــل الســـلطات البحـــريـــنية مـــكرًا إلســـاءة مـــعامـــلة الـــسجناء 
. لـقد تـّم اسـتخدام فـيروس  الـسياسـيني، فـقد  أُجـبر عـلى الـقيام بـإضـرابـني عـن الـطعام ملـدة 75 يـوًمـا فـقط لـتأمـني الـعالج الـطبيّ

41كورونا كذريعة لحرمان السجناء من الرعاية الطبية بشكل أكبر، مع إلغاء جميع املواعيد الخارجية. 

بــاإلضــافــة الــى ذلــك، اعــتبرت صــحيفة مــرآة البحــريــن ســنة 2021 عــام شهــداء اإلهــمال الــطبي فــي ســجن جــو وذلــك بســبب 
42اإلهمال الطبي الذي تعرّض له كل من السجني عباس مال اهلل، وحسني بركات والذي أودى بحياتهم. 

هــذا فــي حــني أن حــراس الــسجن والــعامــلني فــيه ال يــتّبعون الحــد األدنــى مــن اإلجــراءات االحــترازيــة مــثل ارتــداء األقــنعة عــلى 
ســبيل املــثال مــما يُــعّد نــوع مــن أنــواع اإلهــمال طــبي فــي ظــل تــفشي جــائــحة كــورونــا. كــما يُــمنع الــسجناء مــن زيــارة الــطبيب، 

43حتى لو ظهرت عليهم أعراض كورونا كارتفاع درجة حرارتهم. 

وقــــال الــــسجني الــــسياســــي الــــسيد هــــاشــــم حــــسن صــــالــــح أن إدارة ســــجن جــــو ال تســــتجيب لــــلصراخ والــــنداءات، وال تــــفحص 
44املشتبه بإصاباتهم وتتجاهل املصابني الذين يعانون من أعراض كورونا. 

فــعلى ســبيل املــثال، ُوثّــقت حــالــة الــسجني محــمد عــبدالــحسن حــبيب فــي نــدوة عــبر االنــترنــت يتحــّدث خــاللــها أحــد أفــراد عــائــلته 
بـــقولـــه إن الـــسجني اتّـــصل بـــعائـــلته لـــيعلمها أنـــه مـــصاب بـــأعـــراض كـــورونـــا مـــنها الحـــمى وذلـــك لـــعّدة أيّـــام مـــتتالـــية، وأنّـــه فـــي 4 
نـيسان/أبـريـل 2021 تـمّكن زمـالؤه مـن الـتواصـل مـع أخـيه واخـباره أن أخـاه الـسجني قـد حـرم مـن الـعالج ملـّدة 9 أيـام بـالـرغـم 
مـن فـقدانـه الـوعـي و الهـلوسـة وأنّـه نـقل إلـى املسـتشفى فـي 9 نـيسان/أبـريـل بـعدمـا أضـرب زمـالؤه عـن الـطعام لـلضغط عـلى 

45إدارة السجن. 

40 قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)، 17 كانون الثاني/ديسمبر 2015: 

h*ps://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml

h*ps:// :2020 في أغسطس "independent" 41 التعذيب واإلهمال الطبي في سجن جو، مقال للسجني السياسي علي الحاج لصحيفة

www.independent.co.uk/voices/bahrain-poliNcal-prisoners-torture-uk-foreign-policy-a9670791.html

h*p://bahrainmirror.com/news/60376.html :28/10/2021 ،42 االهمال الطبي في سجون البحرين

h*ps://bahrainrights.net/?p=13073  :23/10/2020 ،43 كوفيد-19 ينذر بكارثة في السجون

44 رسالة السجني السياسي السيد هاشم حسن صالح  من مبنى 12 في سجن جو، حساب االنستغرام للناشطة ابتسام الصايغ، 

 :03/06/2021
/h*ps://www.instagram.com/p/CPqW0bpBVKN

45 ندوة عبر االنترنت شاركت فيها منظمة سالم ومنظمة العفو الدولية وغيرهما ملناقشة تأثير فيروس كورونا في سجون البحرين، 9 أبريل 2021: 

 h*ps://www.youtube.com/watch?v=3hm-YI8ikhM
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البحرين: معاملة السجناء في ظل جائحة كورونا

لــــدى الســــلطات البحــــريــــنية سجــــل حــــافــــل مــــن اإلهــــمال الــــطبي لــــلسجناء، إذ يــــشوب الــــرعــــايــــة الــــصحية فــــي نــــظام الــــسجون 
البحــريــنية حــاالت ال تــحصى مــن الحــرمــان مــن الــرعــايــة الــطبية والــتأخــير واملــمارســة الــتعسفية إلدارة الــسجون، والــتي تــرقــى 

في حاالت محددة إلى مستوى سوء املعاملة املتعمد. 

إن حــرمــان الــسجني مــن الــرعــايــة الــطبية يــعد انــتهاًكــا لــقواعــد األمــم املتحــدة الــنموذجــية الــدنــيا ملــعامــلة الــسجناء، أي قــواعــد 
نيلسون مانديال وخاصًة القاعدة 24 التي تنّص على ما يلي: 

 تـتولَّى الـدولـة مـسؤولـية تـوفـير الـرعـايـة الـصحية لـلسجناء. ويـنبغي أن يـحصل الـسجناء عـلى نـفس مسـتوى الـرعـايـة 1.
انـاً  الـصحية املـتاح فـي املـجتمع، ويـنبغي أن يـكون لـهم الحقُّ فـي الـحصول عـلى الخـدمـات الـصحية الـضروريـة مجَّ

ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني. 
يـــنبغي أن تُنظَّم الخـــدمـــات الـــصحية مـــن خـــالل عـــالقـــة وثـــيقة بـــاإلدارة الـــعامـــة لـــلصحة الـــعمومـــية وبـــطريـــقة تـــضَمن 2.

ل واألمـــراض املُـــعديـــة  اســـتمراريـــة الـــعالج والـــرعـــايـــة، بـــما فـــي ذلـــك فـــيما يخصُّ فـــيروس نـــقص املـــناعـــة البشـــريـــة والسُّ
46األخرى، وكذلك االرتهان للمخدِّرات. 

منع الزيارات 

 بــعد إعــالن أول إصــابــة بــكورونــا فــي البحــريــن فــي فــبرايــر 2020، اتخــذت الــحكومــة إجــراءات كــثيرة وصــارمــة ملــحاولــتها كــبح 
الــتفشي ومــن بــني هــذه اإلجــراءات مــنعت وزارة الــداخــلية الــزيــارات الــعائــلية لــلسجناء وبــاملــقابــل ســمحت لــهم االتــصال عــبر 

47الهاتف بتقنية الفيديو. 

ولـكن مـع اتـباع سـياسـة الـتضييق والـعقاب عـلى الـسجناء، مـنعت أحـيانـاً ادارة الـسجن بـعض مـن الـسجناء االتـصال بـذويـهم 
دون مــــبرر أو تــــحت مــــبرر ســــخيف كــــتعقيم الــــهاتــــف. فــــقد أعــــلنت الــــناشــــطة ابــــتسام الــــصايــــغ عــــبر حــــسابــــها الــــخاص عــــلى 
انســتغرام أن الــسجناء فــي مــبنى 23  يــتّم مــنعهم كــل يــوم مــن االتّــصال تــحت ذريــعة تــعقيم هــواتــف االتّــصال وذلــك فــي 19 

48نيسان/أبريل 2021. 

أمــا الــسجني املــصاب بــفيروس كــورونــا فــي 25 آذار/مــارس 2021 مــجتبى صــادق حــسن، فــقد اتّــصلت عــائــلته بــادارة ســجن 
جـو لـالطـمئنان عـليه واالطـالع عـلى مـعانـاتـه وخـطوات عـالجـه، فـكان رّد مـوظـف الـسجن أنـه وجـميع املـصابـني فـي وضـع صـحيّ 
مســـتقّر، ولـــكن عـــند طـــلب الـــعائـــلة االتّـــصال بـــابـــنها لـــسماع صـــوتـــه، جـــاء الـــجواب بـــالـــنفي وبـــأنـــه ال يـــسمح بـــاالتّـــصال بـــسجني 
مـــصاب بـــالـــوبـــاء إاّل بـــعد أن يـــنهي مـــّدة الحجـــر مـــما ضـــاعـــف مـــن قـــلق األهـــالـــي آنـــذاك عـــلى صـــّحة ذويـــهم وزاد مـــن مـــعانـــاة 

 . 49السجناء املصابني بالفيروس اذ ان حجر املصاب ال يعني انقطاعه عن العالم الخارجيّ

46 قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)، 17 كانون الثاني/ديسمبر 2015: 

h*ps://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml

h*ps://  :47 في الزنازين املكتظة، يخشى السجناء السياسيني في البحرين االصابة بفيروس كورونا، 09/04/2020، للمزيد من املعلومات

www.reuters.com/arNcle/health-coronavirus-bahrain-prisons-idUSL5N2BX3GE

/h*ps://www.instagram.com/p/CN189qMhegD :19/04/2021 ،48 رسالة من مبنى 23، حساب االنستغرام البتسام الصايغ

/h*ps://www.instagram.com/p/CM41qGah7TL :26/03/2021 ،49 الحالة 13، منع االتصال بالنزالء املصابني بكورونا
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بـاإلضـافـة الـى ذلـك، بـعد تـدنـي أرقـام إصـابـات فـيروس كـورونـا فـي الـبالد تـّم تـخفيف جـميع الـقيود وعـادت الـحياة إلـى الـنوادي 
واملـطاعـم واملـالعـب الـريـاضـية مـا عـدا الـنزالء فـي الـسجون الـذيـن ظـّلوا مـمنوعـني مـن الـزيـارات األمـر الـذي يـتعارض مـع الـقاعـدة 

58 من قواعد مانديال التي تنّص على التالي: 

          1-    يُـسَمح لـلسجناء، فـي ظـل الـرقـابـة الـضروريـة، بـاالتـصال بـأسـرّتـهم وأصـدقـائـهم عـلى فـترات مـنتظمة عـلى الـنحو 

التالي: 

                 (أ) باملراسلة كتابًة، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل االتصال والوسائل اإللكترونية والرقمية وغيرها؛ 

                (ب) باستقبال الزيارات. 

         2-    حــيثما يُــسَمح بــالــزيــارات الــزوجــية، يُطبَّق هــذا الــحق دون تــمييز، وتُــتاح لــلسجينات إمــكانــية مــمارســة هــذا الــحق 

عـلى قـدم املـساواة مـع الـرجـال. وتُـوضـع إجـراءات وتُـوفَّر أمـاكـن لـضمان إتـاحـة فـرصـة عـادلـة ومـتساويـة لـالنـتفاع مـن هـذا الـحق، 
50مع إيالء العناية الواجبة للحفاظ على السالمة وصون الكرامة. 

الخالصة 

فــي الــختام، يظهــر هــذا الــتقريــر اخــالل وزارة الــداخــلية وإدارة مــؤســسة اإلصــالح والــتأهــيل فــي الــتزامــاتــهما الــدولــية تــجاه 
الـسجناء، وخـاصـًة سـجناء الـرأّي خـالل مـرحـلة تـفشي فـيروس كـورونـا فـي الـسجون البحـريـنية وخـاّصـة سـجن جـو املـركـزّي، 
حــيث تــعرّض الــسجناء لــلتضييق واملــعامــلة الــسيئة وحــرمــوا مــن أبســط حــقوقــهم فــي الــوصــول إلــى الــرعــايــة الــصحية وغــيرهــا. 
بـــاإلضـــافـــة الـــى ذلـــك يـــبرز هـــذا الـــتقريـــر عـــدم احـــترام الســـلطات البحـــريـــنية لـــقواعـــد األمـــم املتحـــدة الـــنموذجـــية الـــدنـــيا ملـــعامـــلة 

السجناء، املعروفة بقواعد نيلسون مانديال فقد تّم انتهاك عدد ال بأس به من قواعدها. 

التوصيات 

توصي منظمة سالم للديموقراطية وحقوق اإلنسان بثماني تدابير رئيسية: 

ينبغي إجراء فحص فيروس كورونا أو ما يعرف بالPCR لجميع األفراد الذين يدخلون السجن؛ 1.

ينبغي إجراء فحص فيروس كورونا أو ما يعرف بالPCR لألفراد املطلق سراحهم من السجن ؛ 2.

الحفاظ على نظافة السجون عبر القيام بأعمال التنظيف والتعقيم مرة واحدة على األقل يوميًّا؛ 3.

50 قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)، 17 كانون الثاني/ديسمبر 2015: 

h*ps://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
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تعزيز النظافة الشخصيّة للسجناء عبر توفير ما يلزم من مواد تنظيف لجميع السجناء، بما في ذلك املوظفني؛ 4.

ينبغي توفير التدريب للموظفني والحراس عن كيفية التعامل مع السجناء خالل انتشار األوبئة في السجون؛ 5.

وضع خطة عمل ملعالجة مشكلة اكتظاظ السجون؛ 6.

وضع خطة عمل، للتعامل مع املشتبه بإصابتهم باألوبئة والحاالت املؤكدة؛ 7.

ضمان حصول أي فرد ال يزال رهن االحتجاز على خدمات طبيّة وقائية وعالجه عند الحاجة. 8.
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