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 في البحرين بين التشريعات والواقع  عالمرية الصحافة واإلح

المؤشللللراد الل اليلع المتحريلع لحريلع الربي االتحبير االحريل د  في   الموقع األدنىالبحرين اليوم  تحتل 

السللي ةلليعد في  ارب البحرين في المرتبع األ يرى مرى ىسللتوا داي اللريب الحرلي السللب في ىؤشللر 

السلليوي ال ي تصلل نظ ىي“مع سىراةللرود ل” ا اد  لع ا الح مد صم  ااظللرب ىي“مع  اريع الصللح فع 

 سفري ام ه اس  تصييفع  سدالع قمحيع غير ارى   في ىؤشر الحيوق الم نيع االسي ةيع االحري دد

 نباقوانين الصللللحل فلع  فيل   ىن التحل ي”د األ يرى التي ال للب    ن البحريييييين  م”ىتبل ييلب ىواقا اإ

تكب    إضلل فيعآ راد بنع  قيود    نباي فيم  م”ىفيع  لحضللعأ بنع  تح ي”د تصللت ل تا ظ اانفت   اإ

 الحم  الصحفي فيم  امتبر فريق ث لث بنع  ىارد تح ي”د مرى الونق اليس لع  بي بثر ممريد

تريي  ال ا ريع اانيسل ى د ااألا ا  ال لواقع السلي ةلي    اثر  أي في البحرين ا يزاي ىتم”ىالمشلع  اإ

اكوىع البحرين تسلللحى الى تحسلللين ظلللونتع  الحيوقيع ل  را   مرى تي“يأ ق نود الصلللح فعد   لثيرع 

 ل”نتي مد ا    ي   تح ي”د مرى تشريح تع  لييم  المح نضع ترا في ه ظ التح ي”د ا ع  

 قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر

لحللللأ باللللك م  1اكوىللللع البحريللللن ىشللللراـ ق نللللود لتح يلللل با لللللب    2021يونيللللو    30فللللي  

إلللللى ىارللللس  ( لشأد تي“يأ الصح فع االطب مع االيشر)  2002 2لسلللليع   47المرةللللوم لي نللللود نقللللأ  

 ”ي شللللعر   ىاليللللواب للللل ان اانحيلللل د الرالللللع ىللللن الفصلللل  التشللللريحي الل ىللللس اللللل ي انتعلللل

 د2022ى يللو 

  بل د نالطع الصح فع 3افي تيرير لع  لحيواد   ناع الطريق نحو تحزيز اريع الصح فع في الممركع

 البحريييع لحأ الم”ا“ د اوي التح ي”د الا ي ى مرى ق نود الصح فع:

ل لءراىللع الاي ئيللع     اااصتف  : الللل اي المشللللراـ إلءلل   ميولللع الحبللس االسللان لرصحفييللن  أولً 

للللب لحللللأ المللللواد التللللي بليللللب مرللللى ميولللللع الحبللللس با السللللان  في لللل د إا بد المشللللراـ ا  

(  16   69الحصللر  نالل  الم دتيللن ) الرصحفييللللن فللللي قوانيللللن ب للللراد مرللى ةللبي  المثلل ي 
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ىللللع ملللل م اإ ”ي لأيللللع ميولللللع بشلللل  ىيصللللوـ مريعلللل  فللللي بي "لمشللللراـ التح يلللل  مبلللل نى 

  بي بنللللب يمكللللن لري ضللللي بد يحكللللأ لحيولللللع الحبللللس با السللللان مرللللى الصح فللللي " للللرآق نللللود  

د اىللللن الب يعللللي بد الارائللللأ التللللي  م ود اإنه ب با غيللللرهلتطبيللللق ق نللللود الحيوللللل د با ق نلللل

ءلللل    لل  اادم    امريللللب   اااتي ايالحبللللس با السللللان ياللللوـ فيعلللل  الحبللللس  إلى تصلللل  ميولتعلللل   

 الحيوللل د السلل لبع لرحريللع مللن الصح فييللن ىء لطللع ااضحللعد

اتي اللي  إا بنللب اقتصر مرللللى ا  لأنللب بلءللى الحبللس اطللي انطب م  : ا اي هلل ا المشللراـ بد يحاثانيــً 

اتي اللللي ل لارائللللأ الميصللللوـ مريعلللل  فللللي الي نللللود  إا بنللللب فللللي الل ي تللأ  املللل م الحبللللس ا

الارائللأ الميصللوـ مريعلل  لي نللود الحيول د با غيللللرظ فيمكللن  إا اتكييللا الاريمللع )الفحلل ( لأنللب  

ق نللود  في    ملو ودهلل (  72   70)هللو السللبت انا  إلءلل   الم دتيللن    اه ا      بد يحبللللس ااتي ايلللل  

 الحيولل دد

يمكللللن بد تحطللللي لكيلللل د الصح فللللع    ىض فللللع   يلللل  إ: ا يضيللللا هلللل ا المشللللراـ لي نللللود بي اثالثــــً 

 اص نللع با بي نللوـ ىللن بنللواـ ااةتي”ليع ااريللع التأةلليس المسللتي  داد قيللودد

: ا يضيللللا هلللل ا المشللللراـ لي نللللود بي تح يلل  يمكللن بد يسللمص لكيلل د الصح فللع بد يتمكللللن  ارابعــــً 

 بد يضمللن تمتحعلل  ل اةتي”ليعدىللن تكويللن اليي لللع الل ظللع لللب ا

: ا يضيللللا هلللل ا المشللللراـ لي نللللود بي تح يلل  با توةللع فللي الت“رللأ ىللن قللراناد  عللللع اخامسً 

 .الرق لللع بىلل م اليضلل  

: ا يح لللللب هلللل ا المشللللراـ لي نللللود ىسللللألع  طلللل ب التحريللللأ االكراهيللللع  الللللأ يسللتف   اسادسً 

تيريللللر  )ىللن توظيلل د  طللع مملل  الرللل ا با توظيلل د الرايللع المركيللع المسللتيرع لتيصي الحي ئللللق  

 د)4لايللع لسلليوني

ــابعً  حسللا السللرطع فللي قبللوي با نفللأ اربلللل د  : ا يح لللللب هلللل ا المشللللراـ لي نللللود ىسللألع تاســ

 التر يللص فللي تأةلليس الصحللا لشللراا م ىللع  ابليللى مرللى ا لللع تي يللر الحكوىللعد

أد ى  تضللميتب التح ي”د مرى ق نود تي“يأ  لن في البحرين  ي را  ظللر  لحأ الصللحفيباىن  عع 

الوـنا  ىن التأصي  مرى م م ابس الصلح في في الصلح فع االطب مع االيشلر التي اافق مريع  ىارس 

اإلكتراني اتي“يأ المواقع االحسللل ل د لرمؤةلللسللل د   م”مقضللل ي  اليشلللر  اإيا د فصللل    ـ لإ

ي  صرع  ني ا اىضلل ىين  م”ىيع  اإضلل فع تحريف د   ي ى تتي ةللت ىع التطون في الما ي اإم”ىاإ

 د5فع الي دمه ىع تبين ى”ىص التطون االتءيير في ق نود الصح 

  إد ق نود تي“يأ الصح فع في 6فيم  ق لب ىامومع اللريب لمراقبع الحري د االصح فع )اللط األامر(

اباضللللحلب بد   البحرين يزيل  ىن الييود الثييرلع مرى الحريل د ايكرس اليمع الحكوىي في الب”دد

لشلللأد تي“يأ الصلللح فع نغأ بنع  تح ي”د   2002التح ي”د المي ىع ىن قب  الحكوىع مرى ىرةلللوم  
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تصلت في تصلحيص ىسل ن تشلكي  اي  ظلحفي يتمتع ل لبيمع اإىيع إا بنع  غير ص فيع اا تربي شلراا  

ي ترقّت ىرارع اةلللتي”ليع الحي  الصلللحفي ال لت لي ف د تمريره  صم  هي ىي ىع ىن قب  الحكوىع يحي

 ىشوشع لرحم  الصحفي مرى بق  التي ديرد

في تيرير نشللللرتلب تحلب ميواد "ا يمكيل  اليوي إد البحرين    7هيوىن نايتس ااتشفيمل  باضللللحلب  

رب مرى ق نود الصللح فع في  ديميراايع: قوانين الحزي السللي ةللي في البحرين" بد التح ي”د التي بد ع

ا“رد ه ظ اق  بدد إلى توةليع الييود الحكوىيع في الفضل   الرقمي لشلك  صبيرد    2021بلري /نيسل د  

لكترانيلع ىن نشللللر ىحتوا "يتحل ن"" ىع "المصللللرحلع الواييّلع" با اا  م”مالتحل ي”د اةلللل ئ  اإ

 دم”مال ةتون  افرضب مرى المواقع اإ ب نيع ااإذاميع التساي  ل ا اـانى شؤاد اإ

 2022النتهاكات بحق الصحفيين في البحرين في عام  

ىن اانتع ص د في البحرين ضلل  ىزاالي الحم  الصللحفي    ام د    2022شللع  اليصللا األاي ىن الح م 

ي مرى شلللبكع اإنترنبد الرع تح اد الح اد التي تمكيب نالطع الصلللح فع م”ىاىيتاي المحتوا اإ

البحريييع ىن توثييع  االتأص  ىيع  ىن  ”ي نظللل ه  الميت“أ لرمضللل يي د اااةلللتع اف ال ا   في 

ا لعد الع ا  يص  ىاموـ الح اد الموثيع ىي    15صح فع نحو  نط ق اريع الربي االتحبير ااريع ال

  1770إلى نحو    2022إلى يونيو/ازيراد    اظلوا    2011ان اـ اااتا   د ىيتصلا فبراير/ شلب ا 

 د8لحريع الربي االتحبير  انتع ص  

   ا اد ةلو   7إ را اد ق نونيع ا  3ا اد اةلتاواب اامتي ي ا 5اتتمث  التا اـاد المرظلودى في 

بلرـ التعأ التي ا عب لرمسللتاولين  اىح ىرع تشللم  الميع ىن الح”أ با ا تراق هواتا با الترهيتد 

االمحتيرين با ال ين بدييوا في المح صأ  تمثرب في سنشللللر ب ب ن ص ذلع  ا السللللت ا الي ف  ا انتي د  

 ىارس اليواب  ا اإة  ى االتشعير لشلصي د في الماتمع  ا انتي د  ريفع بىوي د

 :2022افيم  يري الرظ  المو ز ل”نتع ص د التي اقحب  ”ي اليصا األاي ىن الح م 

 :استجوابات واعتقالت

( نئيس  محيع التا ي  الثي فيع اا تم ميع  ”ي 2022فبراير   5اةللت مب إدانى الارائأ اإلكترانيع )

قع التواظللل   اليصللل ب لرتحييق ىحب لشلللأد ىحتوا ىح ضلللراد ق ىع  مرى اسللل ب الامحيع في ىو

(  2022فبراير   16اا تم مي سيوتيوب  قب  بد تلري ةللبيرب في اليوم نفسللبد ااييب اليي لع الح ىع )

ىع الصلح في ىحم  الءسلرى  ى ير سىوقع دلمود لوةلب  لتعمع سنشلرظ ب ب ن ص ذلع تتحرق لري   ىمثري  

 م د ىن الامحي د ىع  عع   ن يع د

ه شأ لرتحييق ىحب لتعمع سالست االي ف    مب  هللا( المح ىي  2022ى يو    19ااةت مب اليي لع الح ىع )

الرـاق ىحم   إثر شللكوا ضلل ظ ىي ىع ىن ىراةلل  قي ى سالحرليع  السللحوديع السلل لق ىحم  مب  مرى  

 إةم مي  الزالحي المحراف لل ىحم  الحرب  ايث تأ تحوي  اليضيع إلى المحكمعد

  لرتحييق ىحع  لشلأد  د( المءردى سـد د2022يونيو    29اإلكترانيع )ااةلت مب إدانى ىك فحع الارائأ  

آنا  بدلب لع  مرى ىوقع التواظل  اا تم مي ستويتر  تتضلمن انتي داد ألدا  بمضل   ىارس اليواب 

 البحريييد
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 :إجراءات قانونية

توضللللص ى هيتع   ( اتل ذ إ را اد ق نونيع لأ 2022يي ير    1بمريب إدانى ىك فحع الارائأ االكترانيع )

ضل  األ صل ئيع اليفسليع دد شلريفع ةلوان لتعمع ساإةل  ى االتشلعير لشللصلي د في الماتمع  لح  بد 

تطرقب األ يرى في ن اى لري د إلى بةلم   ىسلؤالين ل نـين ىتوناين لتوـيع ابوب سال”نيك   مرى  

 ى انس البي د  مرى ا  ـممع د

( مرى اإفراأ المشراا من المصون  2021يي ير    25)افي  طوى إيا ليع  اافق ق ضي تيفي  الحي ب  

  10ىن ىوم  إنع   ميولتب الب لءع   اشلللعر    11بام  امي اد ضلللمن ق نود الحيول د الب يرع اذل  قب  

 بموام مرى بد تستب ي الحيولع األظريع المحكوم لع  قب  الب   في تيفي ه  لحيولع ل يرع لأ يحرن ميع د

( لسللان ن   ال ين الشلليحي الشللي  ىحم  الم ضللي لم ى 2022نس ى   17اقضللب ىحكمع لحريييع )

 ةيع ص ىرع لتعمع التحر" لرح صأ األىوي ىح ايع لن بلي ةفي دد

 :إساءة معاملة وانتهاكات أخرى

( لت هون ظللللحع المصللللون الفوتوغرافي  2022يي ير   7بف د ىحتيرود في ةللللان س و  المرصزي )

داان في الربس ام م اةللتط مع الحرصع في الوقب ال ي  المحكوم ل لمؤل  ي ةللر بام  ايث م نى ىن

 نفضب إدانى ةان س و  نيرب لرمستشفى با مرضب مرى ب ص ئيد

( من تحّر" ه تا  2022يي ير    17ظللل دن من ىي“مع ساللط األى ىي  اإيرلي يع )  تحييقاصشلللا  

الم افحع من ايوق اإنسل د التسل م الصل ئع ل” تراق لواةلطع لرن ىب سليء ةلوس  اإةلرائيري مرى  

 د2019ىراد  ”ي الح م  8ق  األ

( ضل  ىامومع  2022فبراير   9اشليب الصلحا المحريع الميرلع ىن الحكوىع امرع تحريأ ىي“مع )

ىن شللصلي د الماتمع الم ني اهأ بام  اللزامي  بةل ىع البح ننع  اسلين الرليحي اه ا المحمود 

لري ئعأ ل لسفير األىريكي الا ي  سةتيفن لون ي  في ىيزلب اىي قشع ىوضوم د ىحب تتحرق ل لمش نصع  

 السي ةيع اايوق اإنس دد

  دمب فيب المي“م د تح يري     ( تحميم  2022فبراير   18م ميع )ابظلل ند اـانى الحم  االتيميع اا ت

سم م ااشللتء ي ل لسللي ةللع اىرام ى الي“ م    إلى  االامحي د األهريع ذاد األه اف اا تم ميع االليريع

الح م ااإداب ااالتزام في  ميع بنشلللطتع  مبر م م المسللل س لسللل”ىع ال الع با لشلللك  الحكوىع با 

 ن“ ىع  اا تم مي د

( ىي شلل ى م  رع إلى األىين الح م لمىأ 2022ى نس   4ابظلل ن م د ىن الي دى السللي ةلليين المحتيرين )

مب   المتح ى االمفوضللللع السلللل ىيع لحيوق اإنسلللل د ا لبين ت  رعم  الفوني إني ذ اي ى األص ديمي دد  

 لساندالسيكيس ظ ات ى انع سالفسيرع  المضرب من الطح م لسبت ىص دنى لحوثب في ا  الاري

 الستهداف الممنهج للصحافة

اصلل ئي د بم تع  نالطع الصللح فع البحريييع  انتفحب اصلليرع اانتع ص د  إااسللت   2011ىي  م م  

ا لب الصللح فيين االي شللطين مرى التواظلل      انتع ص    1770المتحريع لحريع الربي االتحبير  لتسللا  

ظلح فيين   7تحر"  ااا تم مي  اإةلي ا الايسليع ص د با  بلرـ اانتع ص د المسلتل ىع اةلتع افعأد  

 د يحيشود في الميفىداآ ر 4لسحت اإةي ا  يسي تعأ  ص د ث”ثع ىيعأ ييضود ميول د ل لسان ا



ن  م لى اىتي ـ غ لبيع الصلح فيين ا  ظلع المح نضلين  بدد الحيول د المتت ليع اانتع ك إةلي ا الايسليع إ

نيل  األ بل ن االمحروىل د االتحبير من آنائعأ لحريلع انشللللر التيل نير االحيل ئق التي تتيل اي الشللللأد  

مرى الصلح فيين     السلي ةلي با قضل ي  الربي الح مد اص نب  اا تزاي  ميولع إةلي ا الايسليع تمث  شلبح  

ص ى  الحيوق الم نيع االسلي ةليع    الصلح في ابةلرتب  اإ را  ىن في ادفي البحرين لم  يترتت مرى ه ا 

 االحيوق اا تم ميع اااقتص ديع االثي فيعد

ىن    شللصل    72ةليطب السلرط د في البحرين الايسليع من  ب   2015( لسليع  8المو ت المرةلوم نقأ )

صلح فيود األنلحع هأ:  د االظلح فيين لح  اتع ىعأ ل إنه ب ال نيحع اإضلران لأىن الممركع 4لييعأ  

 داسين يوةا - ممب  اإى مري  - مب س لوظفواد - مري ال يري

 : 9مرى إةي ا الايسيع   اىن بهأ ه ظ اليت ئب السربيع المترتبع

 الحرى د ىن   ى د ال الع في السكن االتحريأ االصحع اغيره د  •

 الحرى د ىن الحق في الحصوي مرى مم  ائقد •

 المح ى”د المصرفيعدالحرى د ىن الوظوي إلى  •

 الحرى د ىن السفرد  •

 ارى د الموالي  الا د ىن الايسيع لح  إةي ا  يسيع األبد •

 الحرى د ىن اق التصويب االترشص في اانتل ل د البر يع االتشريحيع  •

 الحرى د ىن الحصوي مرى المح ش التي م يد  •

 الحرى د ىن تساي  األىواي المييولع اغير المييولعد  •

 ي ىن الب”دداإلح د االيف •

 في حماية واحترام حقوق اإلنسان التزامات البحرين

ا  ظلع     إ ف   ى  ياري ىن انتع ص د م ي ى لحق المواايين  انغأ ص  ىح ااتع   لأ تسلتطع البحرين

االعيمل د المحييلع في   الماتمع الل الي  مبىل    ي االتحبيربفي ىل  يتحرق لفر" الييود مرى اريلع الر

 ام يع ايوق اإنس د في األىأ المتح ىد 

تتحر" البحرين انتي داد شلل ي ى لع ا اللصللوـ  ”ي داناد ىارس ايوق اإنسلل د اامتي ديعد  

د  و د الحيوقي ولب الي شلللط  " ى  يتحرفتص تحييي د ىح ي ى اشلللف فع لشلللأد  ل  ت   ى  تتكرن المط لادائم  

اك م  غير م دلع ظللل ند لي   مرى بقواي بتع ص د ظللل ن ع اد ىن انود االمح نضلللواالصلللحفي

 انتزمب تحب التح يت ااظ  لحضع  الى اإم ام اانتع ك الحق في الحي ىد

  اصاز  ىن ممريلع ىرا حلع تطبيق ىل   ل   في 2022يوليو  19في  :  لجـنة حقوق اإلنســــان ✓

قيّمب لايع ايوق اإنسللل د  الحع  ال الي الل ـ ل لحيوق الم نيع االسلللي ةللليع في البحرين   

ىل ا التزام البحرين لل لم”ا“ل د اللتل ىيلع    135  لللللللللالتل لحلع لمىأ المتحل ى في دانتعل  ال

االتوظللي د المتحريع ل لمح صأ الحسللكريع اباك م اإم ام ااريع الربي االتحبير اا  د بد 

 البحرين فشرب في تيفي  توظي د الرايع لشك  ظحيصد

دلع ق احع  م د ا ا يحصلللى ىن الطرق التي لأ تفشللل  فيع   اشلللراب الميرنى الل ظلللع  لأ

الحكوىع البحريييع في تيفي  ه ظ التوظللللي د ذاد األالويع فحسللللت  ل  ل لب  عود ا لتفكي   
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الي شللللطين  الماتمع الم ني في الممركع ىن  ”ي ااةللللتل ام المميعب ل”نتع ص د إةللللك د  

تفشي  ا   اريق اامتي ي ااااتا ـ التحسفي  الصح فيين امرم   ال ين االي دى السي ةيين منا

اظراف     ممري د اليت    نأ نط ق اليضللل  ا  اةلللتل ام التح يت انتزاـ امتراف د ص ذلع

 د10السان المعييع اال”إنس نيع

 ضلحب البحرين ل”ةلتحرا" ال اني الشل ى  في باي دانى  السـتعرا  الدور  الشـام : ✓

افي الاوللع الثل لثلع ل”ةللللتحرا"     2017ا  2012  اىن ثأ في الحل ىين  2008في الحل م  

  175توظليع ىن بظل     139قبرب فيب البحرين لللللل  ال يا  (2021  –  2017ال اني الشل ى  )

 دتوظيع 

ةلياري فحص ةلا  البحرين في ىا ي ايوق اإنسل د لرمرى الرالحع ىن قب  الفريق الح ى  

اإنسلل د الت لع لمىأ المتح ى  في الفترى  المحيي ل اةللتحرا" ال اني الشلل ى  لمارس ايوق  

   ”ي ا تم ـ في ىارس ايوق  2022ىن شللللعر تشللللرين الث ني/نوفمبر    9ا  7الممت ى لين  

 اإنس د في  يياد

التي تريتع  البحرين في الاولع الث لثع ل”ةللتحرا" ال اني الشلل ى  مرى    11اتوـمب التوظللي د 

 الشك  الت لي:
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الصكوك الدولية حقوق المرآة

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة عقوبة اإلعدام

العدالة حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

حرية الرآي والتعبير التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان

اإلجراءات الخاصة المجتمع المدني

االعتقال حقوق العمال

حقوق الطفل المهاجرون

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان الحقوق المدنية والسياسية

حرية الصحافة االتجار بالبشر

حقوق المعوقين المساعدة الفنية والتعاون

عام المدافعون عن حقوق اإلنسان

االختفاء القسري حرية الدين والمعتقد

حقوق اإلنسان واإلرهاب عملية االستعراض الدوري الشامل

اإلفالت من العقاب توصيات أخرى

الحق في التنمية حق التعلم

الحق في الصحة الالجئون-طالبو اللجوء 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية االنتخابات

انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل عمالء الدولة التمييز العنصري



 بالصحافة والصحفيين:التوصيات الخاصة  

اق  قبرب البحرين لتيفي    دااريع الصلح فع  م”متوظلي د لشلأد اإ 8تريب البحرين في الاولع الث لثع  

 تر  التوظي دد

 اص نب التوظي د ص لت لي:

 موقف البحرين  نص التوصية  البلد المقدم للتوصية 

 

 اليمس  

Save translation 

الا ي  اإظ انظ لمش نصع  م”ماانتع   ىن ق نود اإ 

ه دفع ىن  ميع بظح ب المصرحع  ىم  يوفر هيمع  

 تي“يميع ىستيرع اي    

 

 

 دمأ 

 

 ليتواني  

Save translation 

السم   لرصحفيين لمم نةع ىعيتعأ  اااىتي ـ من ىيع  

   تا ي  الترا يص تحسف  

 

 

 دمأ 

 

 ليتواني  

تمكيي   اتل ذ ىزي  ىن اللطواد للرق ليمع بصثر 

يع ال اليع االواييع اضم د تح ديع  م”ى لرميص د اإ

 اإنا  دا   ال الع 

 

 دمأ 

 

 لبي د 

اايوق الح ىرين   م”مااةتمران في تحزيز اريع اإ

 م”م في ىا ي اإ

 

 دمأ 

 

 

 فرسطين 

التأص  ىن بد ىشراـ الي نود الا ي  لرصح فع 

اإلكتراني يتوافق ىع المح يير ال اليع  م”مااإ 

ايواظ   عودظ لضم د ااترام الحق في اريع  

 التحبير االحق في التامع السرمي اتكوين الامحي دد 

 

 

 دمأ 

 

ـ   قبر

ىض مفع الاعود لتحزيز اام يع اريع ااةتي”ي  

اإلكترانيع مرى بة س   م”مالصح فع ااة ئ  اإ 

 المح يير ااألمراف ال اليع 

 

 دمأ 

 

 صي ا

إـالع الييود غير المبرنى مرى اليشر مبر اإنترنب  

  اقيود التر يص المفراضع مرى  م”ملوة ئ  اإ 

يع ااألفراد ال ين يسحود إلى  م”ى المؤةس د اإ

 ىم نةع الصح فع 

 

 دمأ 

الم افحين من ايوق اإنس د  تايت ترهيت اىض ييع  اةب ني  

االصحفيين اىي“م د الماتمع الم ني  انفع الييود 

المفراضع مريعأ االسم   لعأ لمم نةع ايوقعأ  

 لحريع في اريع التحبير اتكوين الامحي د االتامعد 

 

 دمأ 



ــحفيين في البحرين  بين الجولة الثالثة  ــتعرا   والنتهاكات بحق الصـ الدور  الجولة الرابعة لالسـ

 :(2021 – 2017الشام  )

  ي اّرم اريلع التحبير إةللللكل د ىيتيل ي الحكوىلع اىحل قبلع    قمحيل    قل نونيل  تسللللتلل م البحرين ن“ل ىل  

المح نضللللين  لم  في ذل  ق نود الحيول د  اق نود ىك فحع اإنه ب  اق نود الصللللح فع االيشللللر   

  األىر ال ي يبرن الح ي  ىن اانتع ص د لحق الصحفيين في البحريند  اق نود الاريمع االكترانيع

2017 : 

لموظفيع  تحود الب”د إلى األ وا    يااضللطرانإغ”ق ظللحيفع سالوةللط  االتسللريص  ا   نتع ص  ا  188

ظلل ن من المح صأ البحريييع     ل ت     قضلل ئي    اكم    22توثيق   دالتي ةللبيب ىاي  المشللراـ اإظلل”اي

  25ا لع تحييق ا   88مرى األق  ا   شللصل    11امتي ي    دإنترنب ن شلطي  لحق ظلح فيين اىصلّونين ا

نظل  ا لتي تح يت اتع ي     دا لع اةلتع اف لمسلتل ىي اإنترنب بغربع  ىوّ ب إلى ىسلتل ىي ستويتر 

ةلحت  لكتراني يوةلا الامريدل ليت  اامت ا   يسلّي لك  ىن المح ىي إلراهيأ ةلرا د االي شلط اإ

ترا يص ىراةللللري الوصل اد األ يبيلع  اامتيل لعأ افر" غراىل د مريعأ لتعأ سالحمل  ىن داد  

 دن صع  ااةتع اف ىصون اص لع األنب   األلم نيع ى ـد ىع ي اإظ لتب في ظعرظ

2018: 

ع  لشلك  ا ةلأ  في قضل ي  يمكن تصلييف  2018 ”ي اليصلا األاي ىن ه ا الح م    قضل ئي   اإ را     14

ا اد اةتاواب لموااييند اق    6ا لع امتي ي ا  14مرى بنع  قض ي  اريع نبي اتحبيرد صم  نظ د  

شلّكرب اليضل ي  المحّرصع ضل ّ ىسلتل ىي اةل ئ  التواظل  اا تم مي اليسلبع األصبر ىن ه ظ اليضل ي د  

التواظلل   ةللتل ام اةلل ئ   اتتيّوـ التعأ المو عع لعأ لين سالتحريأ مرى صراهيع الي“ م  اسإةلل  ى ا

اا تم مي  اسالتحر" ل لشلتأ لرىوـ ىرع ىحييعسد ااّ  الصلح فيود االمصلّوناد في المرتبع الث نيع  

لح  المءّردين مرى ق ئمع المسللتع فين  ”ي الفترى ىوضللع الّرظلل د الأ يح  األىر ييتصللر مرى بالم   

   ا لب بيضل    ثمع اةلتاوال د فالصلح فيين االمصلّونين ال ين ياري ااتسل لعأ مرى الفم د المح نضلع  

 ظحفييند 3صم  تأ اةي ا الايسيع من ىوالين لري“ مد   بالم  ال ين يصيّفود تيري ي  

2019: 

يع االصللح فيع ااريع الربي االتحبير  م”ىيمكن تصللييفع  ص نتع ص د ىب شللرى لرحري د اإ   انتع ص    68

ضل  ظلحفيين     اإ را   قضل ئي    اكم    21ااريع اليشلر ااق الوظلوي إلى المحروى دد اهي تتضلّمن  

ا لع مب نى من    16   اىءردين لأ يي  بي با  ىيعأ التبرئع ى  م ا في ا لع ااا ىد صم  تتضللمن بيضلل  

ا لع إم قع من الحم  با تع ي ادد إضللل فع إلى ص    22ا اد امتي ي ا  9اةلللت م  اد إلى التحييق ا

تتحرق ل ةللت م  اد اامتي اد لرلطب    ا لع    51   ذل  في  نظلل د نالطع الصللح فع البحريييع بيضلل  

 االميش ين ال يييين  ”ي ىوةأ م شونا  ال يييد اق  بفردد ا لع   ظع ل ل د

2020: 

مب الح اد  ا مرى الحري د   ي  تح ّ   111 ـّ با إا لع إلى اليي لع     إ را   قضل ئي    51  :مرى اليحو الت ليتو

ا لع تضلميب    23ا لع اةلت م   إلى ااةلتاواب إضل فع إلى   12ا لع امتي ي ام د    25الح ىع ام د 



ن الحم  ااةلتح ا  تشلريح د ىضليّيع  ىانتع ص د ب را  تشلم  التع ي اد ااات المواقع االتسلريص  

 مرى الحري دد

2021: 

يع ااريع الربي االتحبير في البحريند نصللا ه ظ ىم”مرى الحري د اإ  2021 ”ي الح م   ي  تح    49

ا لعد اترصزد ىح“أ الح اد الموثيع مرى اةلللت م  اد   26تحرق ليضللل ي  اإنترنب لواقع  يالتح ي د 

التحييق في ىراصز الشللراع االيي لع الح ىع لمواايين بل اا آنا هأ ل ةللتل ام اةلل ئ  التحبير الملترفع  

د صم    31لواقع    ا  ظلللع اةللل ئ  التواظللل  اا تم مي إ را اد  7امتي اد ا  6  تأ توثيقاةلللت م   

ا اد مب نى من انتع ص د ىلترفعد بلرـ التعأ التي ا عب لرمسلللتاولين االموقوفين با   4قضللل ئيع ا

الل ين بدييوا في المحل صأ با مبر إ را اد إدانيلع تمثرلب في سانتيل د تطبيع الح”قل د لين البحرين  

  انتي د  اصونان   ا إه نع اليض      اإةرائي   ا التشكي  في  عود الفريق الوايي لمك فحع فيراس

 اإداب الح ىع د ىل لفع ااـانى ال ا ريع  

يع في البحرين الصل دنى من  م”ىلى التي نير السليويع لرحري د اإإتسلتي  اإاصل ئي د في ه ا التيرير  

 12نالطع الصح فع البحريييعد
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