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محليات

الدوحة - [:  تصاعدت 
الماضية  القليلة  السنوات  خــالل 
الحقوقية  المنظمات  مطالبات 
الــعــربــيــة واألوروبـــــيـــــة  بتدخل 
لوقف  اإلنـــســـان  حــقــوق  مجلس 
انــــتــــهــــاكــــات حـــــقـــــوق اإلنـــــســـــان 
الخطيرة في مملكة البحرين، 
ـــــتـــــي تـــشـــمـــل الــــمــــمــــارســــات  وال
الـــعـــنـــصـــريـــة وقـــمـــع الـــحـــريـــات 
ـــــوســـــع فــــــي االعـــــتـــــقـــــاالت  ـــــت وال
والمحاكمات الصورية والتعذيب 
والمعتقالت  السجون  في  البشع 
بــحــق الــمــعــارضــيــن والــخــصــوم 

السياسيين.
الحقوقية  الــتــقــاريــر  وأكــــدت 
تدهور وضع حقوق اإلنسان في 
البحرين خالل السنوات األخيرة، 
وبــالــتــحــديــد مــنــذ احــتــجــاجــات 
البحرين  أن  إلى  الفتة   ..  ٢٠١١
انتهجت أساليباً قاسية وتتنافى 
مــع حــقــوق اإلنـــســـان وأصــــدرت 
تحكم  تجعلها  التي  التشريعات 

قبضتها على الشارع.
 وقـــــد دفـــــع الــســجــل األســـــود 
لحقوق اإلنسان في البحرين ٣٢ 
دولة من بينها الواليات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا إلــــى اإلعـــــــراب عن 

في  البحرين  سجل  مــن  قلقها 
هذا المجال ومناشدة الحكومة 
البحرينية حماية حرية التجمع 
السلمي ووقف ممارسة التعذيب 
بحق السجناء .. لكن المنامة لم 
األصــوات  لهذه  اهتمام  أي  تُــِعــْر 

والمناشدات.
وتراقب المنظمات الحقوقية 
عــــن كـــثـــب خـــــروقـــــات حــقــوق 
اإلنــــســــان وانــتــهــاكــاتــهــا، وتـــرى 
بالبحرين  السلطات  اســتــمــرارا 
فـــي إهــــــدار عــلــى حــريــة الــــرأي 
والــتــجــمــع والــمــعــتــقــد وانــتــهــاك 
حــقــوق الــمــدافــعــيــن عــن حقوق 
السياسيين  والــنــشــطــاء  اإلنــســان 

وتكريس  التعذيب  وممارسات 
عــــقــــوبــــات اإلعــــــــــدام وإســــقــــاط 

الجنسية.
كـــمـــا وجــــهــــت  ١٦ مــنــظــمــة 
عـــربـــيـــة وأوروبـــــــيـــــــة خـــطـــاب 
لمجلس حقوق اإلنسان، تطالب 
بتعيين  األعــــضــــاء  ــــــدول  ال فــيــه 
وإنشاء  للبحرين،  خــاص  مقرر 

لجنة تقصي حقائق للتحقيق في 
بتكليف  عنها  المبلغ  االنتهاكات 
والضغط  المتحدة،  األمـــم  مــن 
عــلــى حــكــومــة الــبــحــريــن لمنح 
المعنيين  الخاصين  المقررين 
بــالــتــجــمــع الــســلــمــي وبــالــتــعــذيــب 
والسماح  البحرين،  زيــــارة  حــق 
لممثلي منظمات حقوق اإلنسان 

دون  ــبــالد  ال بــدخــول  المستقلة 
عـــوائـــق لــــدراســــة حـــالـــة حــقــوق 
اإلنــســان، وإطـــالق ســـراح جميع 
سجناء الرأي دون قيد أو شرط، 
وفـــــي مــقــّدمــهــم الــشــخــصــيــات 

السياسية والحقوقية البارزة.
كما طالبت المنظمات مجلس 
على   بالضغط  اإلنـــســـان  حــقــوق 

الــســلــطــات الــبــحــريــنــيــة إلعــــادة 
الـــنـــظـــر فـــــي أحـــــكـــــام اإلعـــــــدام 
الـــــــصـــــــادرة ضــــــد مـــعـــارضـــيـــن 
وإسقاط جميع التهم الفضفاضة 
ضدهم، فضالً عن وقف جميع 
ذات  الــــصــــوريــــة  الـــمـــحـــاكـــمـــات 
الدوافع السياسية، ضد الخصوم 

السياسيين والمعارضين.

وأكدت المنظمات الحقوقية 
أن القضاء في البحرين مسيس 
وغــيــر مــســتــقــل، وهـــو مـــا أكـــده 
البرلمان األوروبي، الذي أصدر 
السلطات  استمرار  بــإدانــة  قـــراراً 
أحــكــام  إصـــــدار  فــي  البحرينية 
اإلعدام بحق المواطنين، مطالباً 
بتعليق تلك األحكام، ومعرباً عن 
قلقه إزاء حاالت انتهاكات حقوق 
اإلنــســان فــي الــبــحــريــن، مــشــدداً 
على ضرورة االلتزام بالمعايير 
بالمحاكمات  المتعلقة  الدولية 

العادلة.
هيومن  مــنــظــمــة  ووصـــفـــت 
رايـــتـــس ووتــــش أوضـــــاع حقوق 

بالكئيبة  البحرين  فــي  اإلنــســان 
والـــــمـــــتـــــدهـــــورة بـــشـــكـــل حــــاد 
ــــى أن حــكــومــة  كــمــا أشــــــارت إل
البحرين تقوم بتهميش السكان 
وإســاءة  بتعذيب  وتقوم  طائفياً 
السياسيين  الــســجــنــاء  مــعــامــلــة 
ـــــزاع االعـــــتـــــرافـــــات ومــنــع  ـــــت الن
المرتبطة  والــمــدونــات  الــمــواقــع 
المدافعين  وتضايق  بالمعارضة 

عن حقوق اإلنسان. 
ولـــعـــل هـــــذا الــســجــل األســـــود 
وكمحاولة  اإلنــســان  حقوق  فــي 
لتخفيف حدة الهجوم والضغط 
إنشاء  تــم  المنامة  على  الــدولــي 
المستقلة  الــبــحــريــنــيــة  الــلــجــنــة 
لتقصي الحقائق من قبل الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة لتقييم 
الحوادث التي وقعت في المملكة 
ــــرة االضـــــطـــــرابـــــات  خـــــــالل فــــت
والــنــتــائــج الــمــتــرتــبــة عــلــى هــذه 
األحــداث حيث أصــدرت تقريراً 
بعض  هـــنـــاك  أن  فـــيـــه  أكــــــدت 
ــــــداء الـــجـــســـدي  حـــــــــوادث االعــــــت
والنفسي على المعتقلين ولكنها 
لـــم تــفــصــح عـــن أســـمـــاء الــجــنــاة 
واكــتــفــت بــأولــئــك الــذيــن قــامــوا 

بانتهاكات حقوق اإلنسان.

يب  مملكـــة القمـــع والتعـــــــ
قل دولي إزاء كب الحريات وانتها حقوق اإلنسانح ح 

ــن ــي ــل ــق ــت ــع ــم ــــــداء جــــســــدي ونــــفــــســــي عــــلــــى ال ــــــت ــــ حــــــــــواد اع ـــة تــــو ـــي ـــن ـــحـــري ـــب ـــصـــي الــــحــــقــــائــــ ال ـــق ـــة ت ـــن ـــج ل

مة عربية    من
وأوروبية تطالب 
بتدخل مجلس 
حقوق اإلنسان 
نتهاكات لوق ا

هيومن رايتس 
: أوضا  ووت
حقوق اإلنسان 

في البحرين 
متدهورة

يــلــخــص تـــقـــريـــر مــنــظــمــة الــعــفــو 
الـــدولـــيـــة أوضــــــاع حـــقـــوق اإلنـــســـان 
 (  ٢٠١٦-٢٠١٧) ـــحـــريـــن  ـــب ال فـــــي 
فــــي ســـطـــور مـــــوجـــــزة، حـــيـــث أكـــد 
أن الــســلــطــات الــبــحــريــنــيــة  شـــددت 
الــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى الــحــق في 
الجمعيات،  وتكوين  التعبير  حرية 
وواصـــلـــت تــقــيــيــد الــحــق فـــي حــريــة 

السلمي.  التجمع 
السلطات  اعتقلت  التقرير:  وقال 
عــــدد مـــن الــمــدافــعــيــن عـــن حــقــوق 

ـــســـان ووجـــهـــت لــهــم اتــهــامــات،  اإلن
للخارج،  السفر  من  آخرين  ومنعت 
ــــت جـــمـــعـــيـــة الـــمـــعـــارضـــة  كـــمـــا حــــلَّ
الـــرئـــيـــســـيـــة، وأســـقـــطـــت الــجــنــســيــة 
البحرينية عن أكثر من ٨٠ شخصاً، 

لت أربعة منهم قسراً.  ورحَّ
جــديــدة  أنــبــاء  ووردت  وأضــــاف: 
عـــن حــــاالت الــتــعــذيــب وغـــيـــره من 
ضـــــروب الــمــعــامــلــة الــســيــئــة، وعــن 
المرأة  وظلت  الجائرة.  المحاكمات 
تــعــانــي مـــن الــتــمــيــيــز فـــي الــقــانــون 

الفعلي.  والواقع 
مارس  في  البحرين،  وأصبحت   
فــي «اتــفــاقــيــة  طــرفــاً  دولــــة    ٢٠١٦
حــظــر أو تــقــيــيــد اســتــعــمــال أســلــحــة 
تقليدية معينة» الصادرة عن األمم 

المتحدة.
حــصــلــت   ،  ٢٠١٦ مــــايــــو  وفـــــــي 
«المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان» 
في البحرين على تصنيف «ب» من 
للمؤسسات  الدولية  التنسيق  «لجنة 
اإلنــســان  بحقوق  للنهوض  الوطنية 

ألن  وحـــمـــايـــتـــهـــا»، وذلـــــــك نــــظــــراً 
الــمــؤســســة ال تـــراعـــي بــشــكــل كــامــل 
«الـــمـــبـــادئ الــمــتــعــلــقــة بــالــمــؤســســات 
الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز وحــمــايــة حــقــوق 
ـــــادئ بـــــاريـــــس»).  ـــــســـــان» («مـــــب اإلن
اللجنة  ساقتها  التي  األســبــاب  ومــن 
اتخاذ  هيئة  أن  التصنيف  هذا  لمنح 
الــــقــــرار فـــي «الـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لحقوق اإلنسان» في البحرين تضم 
مــمــثــلــيــن لــلــحــكــومــة، مــمــا يــقــوِّض 

استقاللها.

وفي نفس الشهر  وقَّعت الحكومة 
اتــفــاقــيــة تــجــاريــة واقـــتـــصـــاديـــة مع 
غير  مــذكــرتــيــن  تضمنت  ســويــســرا، 
إحــداهــمــا  تتعلق  قــانــونــاً،  ملزمتين 
بحقوق  واألخرى  السجناء،  بمعاملة 
سبتمبر  وفي  البحرين.  في  المرأة 
الـــواليـــات  حــكــومــة  مــنــعــت   ،  ٢٠١٦
الـــمـــتـــحـــدة بـــيـــع طــــائــــرات مــقــاتــلــة، 
البحرين  إلى  بها،  متصلة  ومعدات 
مجال  فــي  تحسينات  إجـــراء  لحين 

اإلنسان. حقوق 

تمييز ضد المرأة .. والمحاكمات جائرة
العفو الدولية:
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محليات

يب وقتل المعتقلين ..  يب وقتل المعتقلين .. تع تع
والجناة بال محاسبةوالجناة بال محاسبة

الــتــقــريــر  أكــــــد   :]  - الـــــدوحـــــة 

ي لــحــقــوق اإلنـــســـان الـــصـــادر عن 
الــعــالــمــ

بــدايــة  ووتـــش  رايــتــس  هــيــومــان  منظمة 

الــشــهــر الـــجـــاري حــــدوث تــدهــور واضــح 

البحرين  في  اإلنسان  حقوق  أوضــاع  في 

السلطات  حّلت  لما   ٢٠١٦ منتصف  فــي 

جمعية «الوفاق»، أهم جماعة معارضة 

في البالد، وسجنت أبرز ناشط حقوقي، 

ومارست مضايقات في حق رجال دين، 

تهم بسبب االحتجاج السلمي.
وحاكم

ــذا الــقــمــع الــمــنــهــجــي للحق 
تــســبــب هــ

فـــي حــريــة الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع وتــكــويــن 

الـــجـــمـــعـــيـــات فــــي تـــقـــويـــض احـــتـــمـــاالت 

لالضطرابات  سياسي  حــّل  إلــى  التوصل 
الداخلية في البحرين.

الـــســـلـــطـــات  أن  الـــمـــنـــظـــمـــة 
وأكـــــــــدت 

ُيـــذكـــر فـــي محاسبة  لـــم تــحــقــق تــقــدمــاً 

المحتجزين  تــعــذيــب  عـــن  الــمــســؤولــيــن 

وسوء معاملتهم، واستمرت في إسقاط 

المنتقدين  البحرينيين  عــن  الجنسية 

للحكومة، وفرضت حظر سفر تعسفي 
على نشطاء المجتمع المدني.

تــقــريــر الـــســـنـــوي الـــثـــالـــث لـ 
وقــــــّدم الــ

عــامــة لــلــتــظــلــمــات»، الــصــادر 
«األمـــانـــة الــ

أن  على  إضافية  أدلــة   ،٢٠١٦ يونيو  فــي 

ت لــم تــحــقــق تــقــدمــاً ُيــذكــر في 
الــســلــطــا

مــحــاســبــة الــشــرطــة وقــــوات األمــــن على 

تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم.

أحالت  السنوية،  تقاريرها  وبحسب 

إنشائها  منذ   – للتظلمات  العامة  األمانة 

«وحــــدة  إلــــى  ــفــاً  مــل  ١٣٨  –  ٢٠١٢ فـــي 

المسؤولة  الجهة  لجنائية»، 
ا التحقيقات 

األمنيين  المسؤولين  مــع  التحقيق  عــن 

يــن الـــذيـــن ُيـــزعـــم تــورطــهــم 
والــحــكــومــيــ

أو  قاسية  ومعاملة  تعذيب  أعــمــال  فــي 

المحتجزين،  بحق  مهينة  أو  الإنسانية 

ومــحــاكــمــتــهــم. مــــن بـــيـــن جــمــيــع هـــذه 

ــفــات، أجـــــرت وحـــــدة الــتــحــقــيــقــات  ــمــل ال

الجنائية مالحقة قضائية واحدة ناجحة 

فـــي حـــالـــة تـــعـــذيـــب، وصــفــهــا الــتــقــريــر 

للتظلمات  العامة  مانة  ل الثاني  السنوي 

بـ «االعتداء» على معتقل «إلجباره على 

في  االتجار  جريمة  بارتكاب  االعــتــراف 
المواد المخدرة».

العامة  األمــانــة  تــقــريــر  يتضمن  ولـــم 

١ تظلماً  لعام ٢٠١٦ أي معطيات حول 

ارتكبها  مزعومة  تعذيب  بأعمال  تتعلق 

مسؤولو سجن «جو» في حق سجناء في 
.٢٠١ مارس 

و دعـــــا شـــريـــف بـــســـيـــونـــي، الــمــؤلــف 

البحرينية  «الــلــجــنــة  لــتــقــريــر  الــرئــيــســي 

تــقــلــة لــتــقــصــي الـــحـــقـــائـــق» حـــول 
الــمــســ

األمـــن  قـــــوات  ورّد   ٢٠١١ احــتــجــاجــات 

التحقيق  مواصلة  إلــى  المتناسب،  غير 

مــع الــمــســؤولــيــن عــن مقتل  أشــخــاص 

مسؤولية  مــن  والتثبت  التعذيب،  تحت 
سائهم في العمل. ر

لــم   :]  - الـــــــدوحـــــــة 
البحرينيون  الصحفيون  يسلم 
واألجانب من حدة النظام في 
أكدت  حيث  وتــشــدده  المنامة 
حــدود  بــال  مــراســلــون  منظمة 
صحفياً   ١٢ مــجــمــوعــة  مــا  أن 
ــــر مـــحـــتـــرف  مــــحــــتــــرفــــاً وغــــي
يــقــبــعــون حـــالـــيـــاً فــــي ســجــون 
في  ُصنفت  قد  التي  البحرين، 
 ١٨٠ بــيــن  مـــن   ١٤٢ الــمــرتــبــة 
دولــــــة فــــي حـــريـــة الــصــحــافــة 
طالبت  كــمــا   ،٢٠١٦ عـــام  فـــي 
جميع  ســراح  بإطالق  المنظمة 
بتهم  المحتجزين  الصحفيين 

ملفقة.
كــمــا امــتــد األمـــر إلســقــاط 
ً مــن  الــجــنــســيــة وهــــي أيــــضــــا
الــــمــــعــــارك الــــتــــي انــتــهــجــتــهــا 
ــنــيــة ضــد  ــبــحــري الـــحـــكـــومـــة ال
فبات  لسياستها  المعارضين 
تــســقــط  أن  الـــطـــبـــيـــعـــي  مــــن 
ـــجـــنـــســـيـــة عــن  الــــحــــكــــومــــة ال
أبـــنـــاء بــلــدهــا وتــعــطــيــهــا فــي 
جــــانــــب، حــيــث  الـــمـــقـــابـــل لــــ

بــعــض  أن  حـــقـــوقـــيـــون  أفـــــاد 
الــمــواطــنــيــن الــذيــن أســقــطــت 
ــتــهــم لــــم تـــوجـــه لــهــم  جــنــســي
الـــتـــحـــقـــيـــق  يــــتــــم  أو  تــــهــــمــــة 
أي  يـــرتـــكـــبـــوا  ولـــــم  مـــعـــهـــم، 
ـــيـــة وشــــدد  ـــون مـــخـــالـــفـــة قـــان
هـــؤالء الــحــقــوقــيــون عــلــى أن 
أي  فــــي  الـــجـــنـــســـيـــة  إســــقــــاط 
مــــكــــان يـــعـــد تـــنـــفـــيـــذ إعـــــدام 
لــلــحــالــة الــمــدنــيــة لــلــشــخــص، 

عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــول إلــــى عــديــم 
وضحاها. ليلة  بين  الجنسية 

كــمــا تــصــنــف الـــرقـــابـــة على 
اإلنــــــتــــــرنــــــت فــــــي الـــبـــحـــريـــن 
كبير  بــشــكــل  مــنــتــشــرة  بــأنــهــا 
فـــــي الـــــمـــــجـــــاالت الـــســـيـــاســـيـــة 
واالجــتــمــاعــيــة وهــــو مـــا جعل 
حــدود  بــال  مــراســلــون  منظمة 
تــضــع الــبــحــريــن عــلــى قــائــمــة 
ـــــك بعد  أعــــــداء اإلنـــتـــرنـــت وذل

أن أصــــدرت الــبــحــريــن قــانــون 
الصحافة  وقــانــون  االتــصــاالت 
الذي  البحريني  والمطبوعات 
الحظر  ورفـــع  الــحــجــب  ينظم 
هـــذا  أن  حـــيـــث  الـــمـــواقـــع  عــــن 
جميع  عــلــى  يــفــرض  الـــقـــانـــون 
مــــــزودي خـــدمـــات اإلنــتــرنــت 
برمجيات  أحــد  وتثبيت  شــراء 
الـــــحـــــجـــــب الـــــــــــذي اخـــــتـــــارتـــــه 
هذه  تشغيل  يتم  كما  ــــوزارة  ال

الــبــرمــجــيــات فــقــط مـــن قبل 
وليس  والثقافة  اإلعــالم  وزارة 
خــدمــات  مــــزودي  وال  للهيئة 
عــلــى  ســـيـــطـــرة  أي  ـــتـــرنـــت  اإلن
أو  حظرها  يتم  الــتــي  الــمــواقــع 
يجعل  مما  عنها  الحجب  رفــع 
سيطرة  تحت  الــمــواقــع  جميع 
ومن  والثقافة  اإلعـــالم  وزارة 
ـــم حــجــبــهــا أو رفــــع الــحــجــب 

عنها وقتما تشاء.
أدان  الماضي  ديسمبر  وفي 
الــــمــــرصــــد األورومــــتــــوســــطــــي 
لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان ســـيـــاســـات 
الـــبـــحـــريـــن الـــمـــقـــيـــدة لــحــريــة 
الــــصــــحــــافــــة وإبـــــــــــــداء الـــــــرأي 
والمتمثلة في توقيف واعتقال 
الـــعـــديـــد مــــن الــصــحــفــيــيــن أو 
تــعــذيــبــهــم وإخــفــائــهــم قــســريــاً 
عـــالمـــيـــيـــن الـــذيـــن  خـــاصـــة لـــ
لهوى  مــخــالــفــة  آراء  يــحــمــلــون 
الـــحـــكـــومـــة حـــيـــث يــتــعــرضــون 
لالعتقال بتهم المشاركة  غالباً 
حتى  أو  تخريب  عمليات  فــي 

دعم اإلرهاب.

اإلنترن تح الرقابة .. والصحفيون في المعتقالت 
حرية الصحافة في البحرين بالمرتبة  من بين  دولة

اتـــهـــامـــات  تـــوجـــيـــ  أو  ــ  ــي ــق ــح ت دون  ــهــم  ــت ــســي جــن أســـقـــطـــ  مــــواطــــنــــون 

الــســلــطــات  فـــرضـــت   :]  - الـــدوحـــة 
حظر سفر تعسفي على عشرات األشخاص 
الحقوقية،  السلطات  النتهاكات  المنتقدين 
وتسبب حظر سفر تعسفي في منع الناشطة 
الحقوقية نضال السلمان من حضور اجتماع 
لـ «مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان» 
زمالئها  من   ٢ تعرض  أن  بعد  جنيف،  في 
فـــي «مـــركـــز الــبــحــريــن لــحــقــوق اإلنـــســـان» 

ل. لحظر مما
خرين الذين شملتهم  من البحرينيين ا
محام  التاجر،  محمد  السفر  حظر  قــرارات 
حقوقي عبد النبي العكري، ناشط حقوقي 

لرئيس  الــســابــقــة  الــنــائــبــة  الــســلــمــان،  جليلة 
المنحلة  البحرينية»  المعلمين  «جمعية 
حقوقية  وناشطة  ممرضة  الصفار،  روال 
مـــحـــمـــد شـــــــرف، رئــــيــــس فــــــرع «مــنــظــمــة 
الشفافية الدولية» في البحرين والصحفية 
نــزيــهــة ســعــيــد. وفــرضــت الــســلــطــات أوامـــر 
ما  منع  إلى  أدت  السفر،  من  بالمنع  إداريــة 
حقوق  عــن  المدافعين  مــن   ٣٠ عــن  يقل  ال 
اإلنــــســــان ومــنــتــقــديــن آخـــريـــن مـــن الــســفــر 
للخارج، وُوجهت تهم إلى ١٢ على األقل من 
هؤالء األشخاص، من بينها تهمة المشاركة 

في «تجمهر غير قانوني».

ر سفر تعسفي  للحقوقيين ح

هــيــومــن  أكـــــدت   :]  - الــــدوحــــة 
 ٤ ٨ مــن  أكثر  هناك  أن  ووتــش  رايــتــس 
ألـــف عــامــل مــهــاجــر فــي الــبــحــريــن وأن 
استالم  عــدم  مــن  يــعــانــون  منهم  الكثير 
رواتــــــــب ومــــــصــــــادرة جـــــــــوازات الــســفــر 
مــــن وســـاعـــات الــعــمــل  والــســكــن غــيــر ا
إلى  الفتة  الجسدي  واالعــتــداء  المفرطة 
فعالة  غير  الوقائية  الحكومة  تدابير  أن 

كبير. حد  إلى 
بالسماح  قراراً  البحرين  أصدرت  وقد 
ــعــمــال الـــمـــهـــاجـــريـــن بــاســتــثــنــاء خـــدم  ــل ل
تغيير  في  الحرية  من  بالمزيد  المنازل 

لهيومن رايتس ووتش  وظائفهم، ووفقاً 
يجهلون  كــانــوا  الــعــمــال  مــن  الــعــديــد  فــإن 
مـــن هــــذا الـــحـــق فـــي حــيــن ذكــــر تــقــريــر 
الحرة  العمال  لنقابات  الــدولــي  االتــحــاد 
البحرين  في  األجانب  العمال  أن  السنوي 

بقسوة. يعاملون 
األجانب  العمال  من  كبير  عدد  وهناك 
النظرية  الناحية  مــن  لهم  يسمح  الــذيــن 
باالنضمام إلى النقابات العمالية والترشح 
للمناصب النقابية ولكنهم يفضلون البقاء 
تملك  ال  ألنها  النقابية  األنشطة  عن  بعيداً 
وفقاً  أنــه  كما  الفصل  مــن  حمايتهم  حــق 

للقوانين فإن العمالة الوافدة التي لم تقم 
يعانون  فإنهم  عملهم  تــصــاريــح  بتجديد 
مـــن الـــغـــرامـــات الــكــبــيــرة ويــتــم سجنهم 
م  لفترات غير محددة من الوقت ومن 

ترحيلهم. 
على الرغم من اإلصالحات التي تزعم 
الــبــحــريــن أنــهــا قــامــت بــاتــخــاذهــا إال أنها 
مجال  فــي  الــثــالــث  المستوى  فــي  تـــزال  ال 
وزارة  تــقــريــر  حــســب  بــالــبــشــر  االتــــجــــار 
الخارجية األمريكية وهو المستوى األسوأ 
الذي يضم الدول التي تبذل جهوداً ضئيلة 

أو معدومة لتحسين الوضع.

انتها حقوق العمال المالية واإلنسانية

د است رواتب ب  ية لعما في البحري ب ا ت ة ا و

اعتقال اعتقال   طفالً..   طفالً.. 
از از جنيناً  بال وقتل وقتل  جنيناً  بال

انتقادات أمريكيةانتقادات أمريكية

الحكومة  استخدمت   :]  - الــدوحــة 
على  ضغط  كورقة  األطفال  فئة  البحرينية 
ذويـــهـــم الــمــعــارضــيــن، فــبــعــد أن أســقــطــت 
الحكومة الجنسية عن آبائهم المعارضين أو 
خر حرموا هؤالء األطفال  اعتقال البعض ا
من حقهم في التعليم حيث تكشف التقارير 
من  كبيراً  عـــدداً  تضم  البحرين  سجون  أن 
القاصرين القابعين في السجن دون توجيه 

تهم لهم.
وقـــالـــت الـــتـــقـــاريـــر إنــــه مــنــذ عــــام ٢٠١١ 
في  الشعبي  الحراك  انطالق  بعد  وبالتحديد 
حالة   ٦٠ قــرابــة  تسجيل  تــم  فــبــرايــر،   ١٤
عام  فــي  معتقالً  طــفــالً   ٢٤١ بينهم  اعــتــقــال 
اتفاقية  مــع  يــتــعــارض  مــا  وهــو  فقط   ٢٠١

.١ حقوق الطفل الموقعة منذ ٠
ولم يختلف الوضع خارج السجون بالنسبة 
طــفــال كــثــيــراً عـــن داخـــلـــه، حــيــث األنــبــاء  لــ
قة تشير إلى أن  نحو ٣٧ جنيناً ورضيعاً  المو
قتلوا بالغاز المسيل للدموع فيما سقط ما ال 
األمنية  القوى  برصاص  طفًالً   ١٣ عن  يقل 

خالل قمع الثورة السلمية في البالد.

الـــواليـــات  انــتــقــدت   :]  - ـــدوحـــة  ال
دائمة  بحرية  قــاعــدة  لها  الــتــي  الــمــتــحــدة، 
ودعت  الوفاق،  جمعية  حّل  البحرين،  في 
إلى  الموجهة  التهم  إسقاط  إلى  الحكومة 

عنه. واإلفراج  رجب  نبيل 
مسؤولون  أعلن   ،  ٢٠١٦ سبتمبر  وفــي 
على  الــمــوافــقــة  أن  أمــريــكــيــون  حــكــومــيــون 
للبحرين   «١٦ «إف  نوع  من  مقاتالت  بيع 
ســيــتــوقــف عــلــى إدخــــــال تــحــســيــنــات غــيــر 

البالد. في  الحقوقي  الوضع  في  محددة 


