
 2020 يونيو 17 بروكسل، 
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 ص.ب الملك جاللة مكتب

 البحرين مملكة الرفاع قصر 555

 جاللة الملك،

 بخصوص حالة العميق قلقنا عن للتعبير نكتب لك هذه الرسالة فإننا األوروبي، البرلمان في أعضاء بصفتنا
 .البحرينية السجون  في والمحتجزين السجناء

 بإبقاء المحسوبة الخطوة هذه لكن. السجن من 2020 مارس 17 في سجيًنا 1786 عن باإلفراج لقد رحبنا
 الحاالت عدد فإن ذلك، إلى باإلضافة. أمر مخيب لآلمال القضبان خلف سجناء سياسيين بارزينرأي، و  سجناء

 أن يمكن حيث يونيو، 17 حتى حالة 19013 تسجيل بعد خاّصةً  التزايد في يستمر كورونا لفيروس اإليجابية
 .تجنبهاكان من الممكن  لمخاطر اآلالف يتعرض أن ممكن وبالتالي السجناء أن يصيب المرضيمكن لهذا 

 إليكم نرسللكننا . االرتياحب اً قد بعث فينا شعور  ،رجب نبيل اإلنسان حقوق  عن البارز المدافع عن اإلفراج إن
 بينهم من، و االحتجاز رهن يزالون  ال الذين السياسيين السجناء حاالت بشأن العميق قلقنا عن للتعبير رسالة
 تفيد التي التقارير من القلق يساورنا كما. البحرين في المعارضة قائدا حسين بعبد الوهاو ،مشيمع حسن
 والسجناء ،السنكيس الجليل عبد الدكتور اإلنسان حقوق  عن والمدافع ،والمدون  ،لألستاذ الطبية الرعاية بنقص

وللتعبير عن قلقنا  .المحروس ميرزا بالشيخ أيضاً  المعروف ،المحروس عيسى هللا عبد الشيخ السياسيين
 علي والشيخ المقداد الجليل عبد الشيخ هم ،اآلخرين بارزينال السياسيين السجناء بعضأيًضا بخصوص 

 األوروبي االتحاد مواطني إلى باإلضافة ،فتيل ناجي السيد اإلنسان حقوق  عن البارز المدافعو . سلمان
 .المقداد حبيب محمد والشيخ، الخواجة الهادي عبد السيد ،سجينينال

كما أّن  .السجون  في االكتظاظ حالةبسبب  ،مستحيلةبطبيعتها  االجتماعي تباعدال مثل الوقائية، إّن التدابير
 طريق عن روتيني بشكل رفضها يتم والتي منتظمة، طبية فحوصات إلى يحتاجون  السجناء هؤالء من العديد

 هؤالء لحماية المنتظم االختبار مثل  جديدة إجراءات تبني تم أنه الحكومة عيتدّ  حين فيو . الجزائّية السلطات
 نم واقية مالبس ارتداء مثل المرض، تفشي لمنع كافية خطوات يتخذوا لم السجون  موظفي فمعظم ،السجناء
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 في مأساوية خسارة إلى يؤدي أن الرعاية لواجب والمتهور الفاضح الفشل لهذا يمكن. سجناءال سالمة أجل
 مكالماتهم خالل لعائالتهم السياسيين السجناء من العديد اشتكى وقد. البحرين سجون  داخل السجناءأرواح 
 بأي إجراء اللتزامهم السجن حراس إظهارعدم  بسببو  صحتهم، بشأن للغاية قلقون  أنهم ،المخصصة الهاتفية
ا خطيرة صحيةال زمةاأل هذهإّن ف الحالة، هذه عن ناهيك .أساسي صحي  .جدًّ

 منذ السياسيين السجناء جميع عن أخرى باإلفراج ودول الحكومية، غير والمنظمات الدولي، المجتمع طالب
 باتشيليت ميشيل اإلنسان لحقوق   المتحدة األممفي  المفوضة السامية دعت مارس، 25 وفي. األزمة بداية

 حكومية غير منظمات عدة كما وافقت وحقوقهم، السجناء صحة لحماية عاجلة إجراءات اتخاذ إلى الحكومة
ومنظمة  العفو الدولية، منظمة ذلك في بمن حكومية غير منظمة 21 عّبرت أبريل، 6 وفي. الطلب هذا على
 وحقوق  الديمقراطية من أجل وأمريكيون  اإلنسان، وحقوق  للديمقراطية األوروبي والمركز ،رايتس ووتش نهيوم

في  مماثلة ادعاءات تقديم كما تم. يواجهه السجناء الذي العدوى  خطر بشأن مخاوفهمعن  البحرين في اإلنسان
 قاسم. عيسى الشيخ هللا آية الدين البحرين، رجل في البارز الشيعي الدينيالقائد  قبل اآلونة األخيرة، من

 الممثل رحذّ  لكن كورونا، فيروس بخصوص  الصحية األزمة لمعالجة هائالً  ضغًطا تواجه البحرين أن شك ال
 من للحد ذريعة األزمةان تكون هذه  ينبغي بأّنه ال ،مايو 5 في بوريل جوسيب السيد األوروبي لالتحاد السامي
 اعتماد نبغيكما ي ،سجنائها تجاه المستحقة االلتزامات عن البحرين تتخلى أال يجب ،لذلك. اإلنسان حقوق 
 ال الذين السياسيين السجناء هؤالء سراح إطالق مثل العدوى، خطر من السجناء لحماية التدابير من المزيد
 مثل األساسية، لحقوقهم السلمية تهماممارسبسبب  ومحاكمتهماعتقالهم  تممن البداية، حيث  سجنهم حتى ينبغي
 .والسياسية المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهد بموجب ةمحميال التعبير حرية

، السياسيين جميع السجناء عن لإلفراج اإلنسان بحقوق  الدولية البحرين بتعهدات االلتزام على نحثكم  لذلك
 .االعتقال السجون البحرينّية ومراكز في الفيروس انتشار لتجنب الالزمة اإلجراءات كافة واتخاذ
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