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ملخص موجز

ظل موضوعالتعذيب وغيره من ضروبالمعدملة أوالعقوبةالقدسية أوالال إنسدنية
فسه ظلت
أو المهينة جزءا ال يتجزأ من أز مة البحرين المستمر .وفي الوقت ن
اللتزامدت العدمةبدلقضدء اعلى التعذيببندا رئيسيّدفي رد حكومة البحرين اعلى
االنتقدداتالدوليةالموج هةل هدبدلتورطفي إنت هدكدت واسعةالنطدقلحقوق اإلنسدن.
للبحرينسجل اعميق الجذورفي إستخدام التعذيبفي مواج هة المعدرضةالسيدسية؛
وقدظلت ريدريس والمركزالدولي إلاعدد ت أهيل ضحديدالتعذيبيعمالن معالعديد
من ضحديد التعذيب وسوء المعدملة من البحريناعلى امتداد  01اعدمد .وجدء الرد
فدضدت
اعلىالتظدهرات الجمدهيريةالتي جرت اعدم 3100فيالبحرين ،اعشية االنت
فريق
التي وقعتفي دول اعربية أخرى ،وحشيّد .وأاعلنت حدلة الطوارئ ،وتمت
التظدهرات واالاعتصدمدتبعنف شديد ممد أدى إلى وقوعوفيدت وإصدبدت اعديد
ف هم وتم ااعتقدل نحوثالثة آالف شخص حيث
فصل اآلالف من وظدئ
بجراح .و
يد وحوكموا أمدم محدكم اعسكرية خدصة.
فراد ّ
أحتجز العديد من همفي حجزا إن
ووردت مزااعمبأن العديد من هؤالء الذين أاعتقلوا قد خضعواللتعذيب وسوء
توفى العديد من
سئولينتدبعينللدولةفي أمدكن االحتجدز و
المعدملةاعلى أيدي م
1
ألشخدصتحتالتعذيب.
ويأتي هذا الردفي إطدر وتير ظلتتتكرر منذ منتصف القرن العشرينتقريبد.
وفي المقدبلفإن اإلضطرابدت السيدسية واإلجتمداعية ،واالضطرابدتفي مجدل
العمل ،وأاعمدل القمع العنيفة ،ظلت تمثل ملمحد متكررا للحكم البريطدني في
البحرين خالل القرن العشرين .واستمرتتلك التركة وتعززتبعد االستقالل إلى
أنقددت اإلصالحدتالتي جرتفي السنوات األولى من القرنالواحد واعشرينإلى
تراجع كبير .ولكن اإلصالحدت لمتتعدمل مع االنت هدكدت التي وقعتفي السدبق.
فجدر اإلضطرابدت مر أخرى اعددت الوتدئر القدي مةللظ هور من جديد.
ومع ان
في النصف الثدني من اعدم  3100قددت ال اعوات الدولية ،للقيدمبإجراءاتيجب
قلة لتقصي الحقدئقللنظرفي األحداث
اتخد ذهد ،الملك لتعيين اللجنة البحرينية المست
التي ااعقبتتظدهراتفبراير .وقد وجدت اللجنة أن اعندصرتدبعة للدولة كدنت
ئولة اعن اعدد من االنت هدكدت الخطير لحقوق اإلنسدن،بمدفي ذلك اإلستخدام
مس
المنتظمللتعذيب وسوء المعدملةفي أمدكن االحتجدز .وقد أوصت اللجنةبإجراء
مجمواعة من اإلصالحدت لمجدب هة االنت هدكدت السدبقة ولمنعتكر ارهد ،وإلتزمت
فد ذهد خالل 011يوم ،وتحديدابحلول مدرس .3103
الحكو مةبإن
فدذتلك
ينظر هذا التقرير في التعذيب وسوء ال معدملة في البحرين بعد إن
إلصالحدت .ويستندالتقرير إلىالتجدرب السدبقةلكل من ريدريس والمركزالدولي
إلاعدد ت أهيل ضحديد التعذيبفي البحرين ،ولمهمت همد المشتركةفي البحرين خالل
فتر ابريل -مديو  3103والتيتضمنت اعمليدتتوثيقلقضديدتشمل مزااعمتعذيب
ال
وسو ء معدملة ومتدبعدت وانخراطفي دراسة حدالت منذ ذلك الوقت .ويخلص هذا
تقرير المركز الدولي
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التقرير إلى أن اعمليدت التعذيب وسوء المعدملة مدزالت مستمر  ،وأن االلتزامدت
لوفدءب هد.
نحو الضحديدلميتم ا
تشيرتجدربندإلى أن حدالتالتعذيب وسوءالمعدملةفيالبحرينتجريفي اعدد من
السيدقدتال مختلفة أثندء االحتجدز،واعلى أيدي شرطةالشغبفيسيدقالتحكمبشكل
جلياعلى االحتجدجدت.وقدسمعت ووثقت كل من ريدريس والمركز الدولي إلاعدد
ت أهيل ضحديد التعذيب اعددا من األدلة ال هد مة لممدرسدت ال يمكنتبريرهدبأن هد
يلة
فظ االمن .و هذايشملفترات طو
ممدرسدت إستخدامقو ضرورية أو متندسبةلح
فسي ،والتييحت مل انترقىلمستوى
من سوءالمعدملة،اعلى الصعيدين البدني والن
التعذيب،في أمدكن أحتجدز "غير رسمية"؛ والعنف ضد المتظدهرين أثندءتحكم
الشرطةفي هم وقت االاعتقدل أو ضد المدر ؛ وإستخدام القو غير المتندسبة والتيقد
تكون متعمد  ،ضد المتظدهرين والمدر خالل االحتجدجدت،بمدفي ذلك اإلستخدام
فرطللعصي وإستخدامالغدزالمسيلللدموع دونتمييز وحتى االست هدافالمتعمد
الم
دفة إلى إلستخدام واسع النطدقلطلقدت
فراد،بدإلض
فعليّدبقندبل مسيلةللدموع ضد أ
الرصدص من ذخدئر الرصدص االنشطدريضد متظد هرين غير مسلحين.
ويتضمن التقرير إصالحدتتمتقديم هدبعد ان طرح المركز الدولي إلاعدد ت أهيل
التعذيببعض أشكدل الحمدية داخل الحراسدت لمنع التعذيب وسوء المعدملة ومع
دفةإلىذلكفإن الخطواتالتي
ذلكتتبقى هندكثغرات أسدسي ةفيالحمدية .وبدإلض
فتقر إلى الواعي التدريخي والسيدقي المطلوب لتحقيقتغيير مستدام؛ وال
أتخذتت
للجوءللتعذيب وسوء
تتعدمل اإلصالحدت مع الموضواعدت األسدسي ة المتعلقة بد
دفحت همد حينمديحدثد.وقدظلت التعديالتتجري
فشلفي مك
المعدملة،بمدفيذلك ال
فيوقت ظلفيه اعدد كبير من األفراديقبعونفيالسجن من جراءت هم وجهتل هم
الل حدلة الطوارئ اعدم ،3100في الوقت الذي كدنوا يخضعونفيهللتعذيب
وسوء المعدملة ،حسب التوثيق الذي قدمبه المركز الدولي لت أهيل ضحديد التعذيب،
قلوابجنح حرية التعبير.
فين قد أاعت
فس الوقتفإن اعددا من النشطدء المعرو
وفي ن
وفي أوسدط المحدمين وكيدندت المجتمع المدني والضحديد ،هندكافتقدر كبيرللثقة
فتبدلتحقيقفي االنت هدكدت
في مؤسسدت القطدع العدلي .و هذايشمل مؤسسدت كل
ال زاعو مة؛ و هندك مخدوف من أن الحكومة ظلت تتجه لـ"شراء ذمم" ضحديد
االنت هدكدت وتقديم التعويض المدليفقط .ومع أنه ظلتتجريبعض محدكمدت
شلت
ئولين متورطينفي انت هدكدت حقوق اإلنسدنفدن التحقيقدت والمحدكمدتف
لمس
في التعدمل مع التورط اعدلي المستوى ومسئولية القيدد  .وقد جرت التحقيقدت
والمحدكمدتفي اعدد من القضديد التيتمتقديم هدفيت هم أقل ،وانت هتفيبعض
القضديدإلى إخالءالسبيلبدلرغم من األدلةالواضحة وحدالت القتلالجدئر،بمدفي
ذلكتلك الحدالتالندتجة اعنالتعذيب
فسهفي البحرين :لقدتمتقديم اإلصالحدت لتقييد نطدق إستخدام
إن التدريخيكرر ن
التعذيب وسوء المعدملة خالل االحتجدز ،لكن دون مجدب هة صحيحة لالنت هدكدت
كلية األوسع التي أدت إلى ذلك .و هندك موضواعدت خطير
القدي مة أوللعوامل الهي
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فدح ضد التعذيب والمعدملة السيئةفي
وشدملةيجب مجدبهت هد ألجل النجدحفي الك
تطلب هذا،في ال جوهر ،اعملية إصالح أوسع داخل البالد ،تسمح
البحرين .وي
دفة االحترام
فيف من اعدم الثقة وترسيخ حكم القدنون وثق
بدستيعدب االختالفدت والتخ
قليدية ألشكدل الحمدية من التعذيب
العدم لحقوق اإلنسدن .وتعتبر االستراتيجيدت الت
وسوء المعدملة ومحدسبة مرتكبي همد اعندصر هد مةيجب أنتتأسس وتكملفي اطدر
إصالحدت أسدسي ة كيتكونف ّعدلة.

توصيات
إلى حكومة البحرين
تعذيب وسوء المعاملة
حول منع واالستجابة خصيصا لل
دفحة التعذيبتستند إلى التزامدت محدد ـ
فدذ سيدسدت لمك
 تطوير وإن
دفة إلى آليدت إشراففعدلة.
ي ة ومؤسسيةبدإلض
تشمل إصالحدتتشريع ّ
فالت من العقدبوافتقدرا اعميق
ويجب انتجدبه هذه السيدسة إرثد من اإل
توفير الحمدية
الجذورللثقةلدىالعديد منالبحرينيين منقدر النظدماعلى
والعدالة.
 يجب وبشكل اعدجل:
 oالتكريسفي قدنون لحق المعتقلفي الحصول العدجل اعلى محدميبعد
وقوع االاعتقدل‘ وأنيكون ذلك،في كل األحوال،قبلبداية اإلستجواب؛
يجب اعدمقبول المحك مة اليّ أدلة يتم الحصولاعلي هد اعبر إستجواب
المحتجزفي غيدب محدمي ه /هد ،ويجب انيؤدي مثل هذا اإلستجوابإلى
سئولين اعنذلك؛
ي ةضدالم
إجراءاتتأديب ّ
فحص الطبي المستقل
 oالتكريسفي قدنون لحق الحصول العدجل اعلى ال
بواسطة طبيب من اختيدرالشخصلمن هم رهن االحتجدز؛
 oالتكريسفي القدنونللحقفي التشريح المستقل للجثةفي كل حدالت
وفيدتفي أمدكن االحتجدز؛
لوفيدتالمشبو هة،بمدفيذلكال
ا
فرصالوصول دون اعدئق إلى
 oالسمدحلخبراء الطب الشراعي الدوليينب
فحص الطبي وتشريح الجثث حينمديطدلب الضحديد
البحرين إلجراء ال
واسر همبذلك؛
ي ةلتقصير
دفحة اإل رهدب وإصالحقدنون اإلجراءات الجندئ ّ
 oإلغدءقدنون مك
ي ةلعرض الشخص أمدمقدضيلـ 32سداعة؛
فتر الزمن ّ
ال
ي ة مندهضة التعذيب وغيره
فدق ّ
 oالمصددقةاعلى البروتكول اإلختيدري إلت
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من ضروب المعدملة أو العقوبة القدسية أو الإلنسدنية أو المهينة،
قلة
ي ة لمنع التعذيب لتأسيس هيئة مست
فراع ّ
للجنة ال
فدد من داعم ا
واالست
وفعدلةلإلشراف اعلى كل أمدكن االحتجدز.
 التأكيد اعلى تطبيق حظر التعذيب وسوء المعدملةفي سيدق المظدهرات
بلةللتطبيق.
توفير التدريب والتعليمدت الواضحةللقواتبشأن المعديير القد
و
ومن أجل هذا ال هدف،اعلى وجه الخصوص ،يجب إجراء المراجعة
ي ة إلستخدام القو في سيدق المظد هرات ،خصوصد
واإلمتثدلللمعديير الدول ّ
للجوءإلى إستخدامقندبلالغدزالمسيلللدموع وطلقدت الخرطوش؛
ا
 التع هدبإجراءتحقيقدت اعدجل ة ونزي هةوفعدلةفي مزااعم التعذيب وسوء
المعدملة ،سواءبعدتلقي شكدوى أوبحكم المنصب اعندمدتشير معلومدت
فعدال ك هذه قد ارتكبت ،ويجب انتكون التحقيقدت
ي ة إلى أن ا
ذات مصداق ّ
كلية الكدمنة خلف
لوقدئع ،بمد في ذلك الوتدئر الهي
قددر اعلى تحديد ا
االنت هدكدت وتحديد مرتكبي هد وتحديد سلسلة القيدد  ،المدنية والعسكرية،
سئولين اعن الجرائم الخطر ؛
ألولئكالم
دفية،بمدفيذلك
توفر أدلة ك
 التحقيق معالجند المشتبهين ومقدضدت هم اعندمدت
سئولين الرسميين المتورطينفي ارتكدب التعذيب وسوء المعدملة
كبدر الم
شلهمفي منع وقوع مثل هذه األاعمدل اعندمد
اعن طريق إاعطدء األوامر أوف
سئولية الرئيس) ،وإخضدع الجند
يكونوافي موقع القيدم بذلك (القيدد /م
المدانينلعقوبدت مالئ مة؛
 االاعترافبحقوقضحديدالتعذيب وسوءالمعدملة وأسرهم ،وحقوقالمحدمين
ومنظمدت المجتمع المدني للسعي من أجل الحصول اعلى أشكدل االنتصدف
فدلة حمدية الش هود ،ضد
دفة إلى ك
فدلة حمديت هم،بدإلض
والمطدلبةبدلعدالة ،وك
ي ة ذاتصلةبدو رهم؛
أيّت هديد أو أذى أوتبعدتسلب ّ
تلى خدرج إطدر
فين والق
 تزويد الضحديد،بمدفي ذلك أقرب ألقربينللمخت
فعدلة وجبر الضرر،بمدفي ذلك رد الحقوق،
القضدء،بأشكدل االنتصدف ال
والتعويض ،وإاعدد الت أهيل ،والرضد ،وضمدندت اعدم التكرار حسب
االقتضدء .ويجب أن يكون التعويض ،اعلى وجه الخصوص ،مالئمد كمد
يجب االّيتم اعلى حسدب المسئولية الجندئية للجند  .ويجب انتشكل مخدوف
الضحديد وآرائ هم وحقوق هم جزءا اليتجزأ من ايّ آليّدتتوضعفي االاعتبدر
أوتتخذلتقديم جبر الضررفي مديتعلقبدلتعذيب وسوء المعدملة.وفي هذا
فدذ المدد 02بواسطة الدول
الخصوصفإن التعليق العدم رقم  2حول إن
االطراف ،والذيتبنته مؤخرا لجنة أل مم المتحد لمندهضة التعذيب،يجب
فعدلة وجبر الضرر.
توفير اشكدل اإلنتصدفال
انيستخدم كوثيقة موج هةفي
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إلصالح المؤسسي
فدلة أن يتحلى الجيش
 القيدمبإجراء إصالح شدمل لقطدع األمنب هدف ك
فدذ القدنون واألمن الوطنيباعلى مستوى من االستقد مة وبدإلمتثدل
وقوات إن
ثلة للمجتمع البحريني .ويجب أن تشمل
ي ة وتكون م م
للمعديير الدول ّ
إلصالحدتاعلى وجه الخصوص:
سئولي الشرطة والجيش واألمن الوطني
فحص والتدقيق في م
 oال
ووكالء النيدبة والقضد الذينتترددحولهم مزااعمبأن هم مسئولون أو
متورطونفي التعذيب أو سوء المعدملة أوفي أيّ جرائم خطير
أخرى؛
فدلة أنيجري
 oإاعدد هيكلةتشكيل الجيش والشرطة واألمنالوطنيلك
نت مدء إلى مجمواعة
التجنيدفي هد دونتمييز ،خصوصد اعلى أسدس اإل
ي ة ،ومراجعةتجنيد األجدنبفي ظروف ضدر بإحترام
ي ة أو دين ّ
إثن ّ
حقوقالمواطنينالبحرينيين؛
ي ة؛
ي ة واآلليدتالتأديب ّ
 oالمحدسبةالداخل ّ
سلةالقيدد ؛
 oالمراقبةالخدرجيةلسل
 تعزيزفعدلية خدمدت الطب الشراعيالبحريني اعن طريق:
 oاعلى ال مدى القريب:تدريب اعدد كدف من األطبدء البحرينيينفي
نبول (حول
فةللطب الشراعيبموجببروتوكول اسط
تل
ألنظ مة المخ
التحقيق والتوثيقللتعذيب) وبروتوكول مينيسوتد (حول التحقيقفي
ي ة)،
ي ة واإليجدز ّ
فّ
إلاعدامدت خدرج نطدق القدنون واإلاعدامدت التعس
اعلى المدى البعيد،تأسيس نظدم لتعليم الطب الشراعي العدمفي
البحرين؛
دفي ة خدرج
قلة ومزود بموارد ك
 oتأسيس أج هز طب شراعي مست
فل
ي ة،بحيثتك
الهيكل التنظيمي لج هدز اإلداعدء العدم ووزار الداخل ّ
ضمدندتتح ّ
دفة
في هد (سواء كدنوا أجدنب أو مواطنين)بدإلض
كم موظ
إلى مراقبة وتقييمنشدطدت هد؛
فل استقالله ون زاهته،بمدفيذلك:
 القيدمبإجراء إصالحدتشدملةللقضدءتك
فوض السدمي لأل مم المتحد لحقوق اإلنسدن
 oاالنخراط مع مكتب ال م
فيتقييمشدمللعندصر واعمليدت وممدرسدتالنظدم القضدئي الحدلي؛
ي ة؛
دف ّ
ف
 oتأسيس اعمليةتوظيفتتميزبدلش
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 oإستبعدد القضد والمداعين العموميين الذين تورطوافي العملفي
محدكم اعسكرية خدصة؛
لمجتمع المدني
لقيود على ا
رفع ا


إطالقسراحسجندء الرأي وإصالح القوانينالتيسجنوابموجب هد؛

 االاعترافبدور المجتمع المدني والمحدمين والم هنيين الطبيين وغيرهم من
فدذفعدللحظرالتعذيب وسوء
دافعين اعن حقوق اإلنسدنفي المسده مةبإن
الم
المعدملة .وألجل هذه الغديةيتمتمكين المجتمع المدني،بمدفي ذلكتمكين
فعين ،الدوليين والمحليين ،اعن حقوق اإلنسدن ،واالنخراطبشكلفعدل
المدا
في مراقبة أداء البحرين الذييؤثر اعلى حقوق اإلنسدن .و هذايشمل الكف
فرض اعلى
اعن أيّ إجراءات ذات تأثير رادع ،خصوصد القيود التي ت
دافعون اعن حقوق
منظمدت حقوق اإلنسدن ،والمالحقدتالتييتعرضل هدالم
إلنسدن.
ولية
يانات الد
إلى الك










تبني سيدسة مبدئيةبدالنخراط مع حكومة البحرينفي موضوع التعذيب وسوء
فعّدل
فدذ ال
سلحة ،استندداإلى هدف التعزيز واإلن
المعدملة وإستخدام مواد وأجهز وأ
تعذيب وسوء المعدملة حسب االقتضدءفي القدنونالدولي؛
لحظرال
شكل مبدشر أو غير
تعديل أي سيدسدتتكونقددر اعلى المس دهمة –ب
مراجعة و
تعذيب وسوء المعدملة أو إل الت منالعقدب؛
تكدب أنمدط منال
مبدشر-في ار
ف هد اعمدلتغدضي
فسربوص
الكفاعن اتخدذ أيتدابير أو اإلدالءبتصريحدتقدت
فرط للقو أو ممدرسة
تعذيب أو سوء المعدملة أو إلستخدام الم
ترقى لمستوى ال
تعدرض معالتزامدتالبحرينبموجب القدنونالدولي؛
ت
شكل وثيق إلمتثدل البحرينبداللتزامدت الدولي ة ،بمدفي ذلك الحدجة
الرقدبةب
تعذيب
فدذالكدمل إلجراءات حدد هدتقرير المركز الدولي لتأ هيل ضحديد ال
الن
واإلصرار اعلى القيدمبمزيد من اإل الحدت المطلوبة حسب مد وردفي هذا
التقرير؛
فدذ هدبشكل
فوابدن
التقييم النقديبمدى مد انجزه أشخدص أجدنب من صالحدت كل
فعّدل معززين المعديير الدوليةلحقوق اإلنسدنالسدرية؛

فعين اعن حقوق اإلنسدن الذي يهدف إلى
 تعزيز اعمل المجتمع المدني والمدا
تعذيب وسوء المعدملةفي البحرينبغرضتعزيز الحمدية
مجدبهة موضوع ال

والعدالة وجبرالضررلضحديدالتعذيب وسوءالمعدملة.
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أ)تقديم

تعذيب وغيره من ضروب المعدملة أو العقوبة القدسية أو الال إنسدنية أو
ظل موضوع ال
المهينة (سوء المعدملة) جزءا ال يتجزأ من االزمة المستمر في البحرين .وقد طرح
إستخدام ه اعلى نطدق واسع ،والمقترنبمد يشدبه اإل التالكدمل من العقدب ،مخدوف
سليط
دفةإلىت
خطير بشأنالفتقدرللحمدية والمحدسب ة والعدالةبدلنسبةللضحديد،بدإلض
ّ
الضوءبشكل أوسع اعلى موضواعدت حكم القدنون والحكم الرشيد .وقد ظلت ريدريس
تعذيب وسوء المعد ملة من البحرين خالل السنوات الـ
تعمل معالعديد من الندجينبعد ال
تعذيب وسوءالمعدملةفي
 01ألخير وظلتتطرح مخدوف حول اإلستخدام المؤسسيلل
ال الد2.وفي السنوات األخير صدر المركز الدولي إلاعدد تأ هيل ضحديد التعذيب نشطد
ي ةفي البحرين.
ي ة مع الكيدندت المحل ّ
في اعم اعدد التأ هيل والمبددرات الطب ّ

تين (ريدريس والمركز
بعث ةمشتركةللمنظم
لتجربة ،واعلى
ويرتكز هذاالتقرير اعلىتلك ا
التعذيب) إلىالبحرينبداعو منالحكومةفيابريل -مديو ،3103
ديد
الدولي إلاعدد ت أهيل ضح
ي ة وإنخراطبعدتلك الرحلة  .وقدحصرتالحكوم ةالرحل ةفي  1أيدم اعمل،
واعلى متدبعةت
فصيل ّ
ثلوريدريسوالمركزالدولي إلاعدد
وبدلتدليفإنهد كدنت محدود .ولكن اللتلك المد التقى مم
4
3
فيعي المستوىفي الحكوم ة والمجتمع المدني لمندقشة
لتعذيب بأاعضدء ر
ت أهيل ضحديد ا
اللجن ة
توصيدت
فدذالحكومة ل
التعذيب وسوءالمعدملة ،وإن
ستخدام
مستمرالمتعلقةبإ
المخدوف ال
5
دئق .و الل الزيدر قدمت ريدريس والمركز الدولي إلاعدد
قصي الحق
قلة لت
مست
نية ال
البحري
لتعذيب أيضد بزيدر ل مد يزيد اعلى  03شخصد زاعموا ان هم/ن – أو ان
ت أهيل ضحديد ا
للتعذيب أو سوء المعدملة؛ وأخذت شهدداتهم/ن و (بقدر مد سمح
أقربدئهم/ن – قدتعرضوا
فقد لبروتوكول اسطنبول الخدصبدلتحقيق
الوقت المحدود للزيدر ) أجريتفحوصدت طبية و
6
للتعذيب.
ثيق
والتو
تعذيب ،ناع كثب،تطورات ألحداث منذ
دبعتريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيلضحديدال
ت
فسحتد وقتد لتقييم التقدم اعلى مستوى الموضواعدت التي شددت الحكوم ة
للبحرين وأ
زيدرت همد
توصيدت
خلتهدفي الشهور االولى من اعدم  3103اعقب ال
اعلى أنهدتصدت لهدبصالحدت أد
سبةوجبرالضررفي
قلةلتقصيالحقدئق ،وبدلسعيللمحد
مست
ني ةال
اللجنةالبحري
تيتقدمتبهد
ال
فدذتوصيدت
ي ة ،التي أنشئت إلن
فردية .واآلن،بعد اعدم من تقديم الم
قضديد ال
ال
فوضية الوطن ّ
دئق،تقري رهد ا
قصي الحق
قلةلت
نية المست
اللجنةالبحري
فدذ
لختدميللملك فإنند نقيّم مستوى اإلن
ي ة .ويركز هذا التقييمبشكل خدص اعلى
الفعدللإل الحدت والتقدم الذي أحرزفي القضديد ال
فرد ّ
فحة التعذيب وسوء المعدمل ةفي
القضديد الهيكلية الكدمنة والتييجب مجدبهت هدبشكلفعّدل لمكد
كلية من
بلغته معدلج ة هذه االسبدبالهي
فة المدىالذي
قيق لمعر
فحصوالتد
البحرين ،وإجراء ال
لتي جرتحتى اآلن.
الل المعدلجدت ا
7

لقانون والممارسةفي  21دولة مختارة،1112 ،
بر الضررفي التعذيب  :دراسةتقصي عن ا
 -2أنظر مثال ريدريس ’البحرين‘،في ج
.http://www.redress.org/downloads/country-reports/Bahrain.pdf
3
تقيابوزير العدل ووكيل وزير شئون العدللحقوق اإلنسان ،والوكيل المساعدللمحاكم
 المركز الدولي إلعادةت أهيل ضحايا التعذيب وريدريس الوالشئونالعدلية والمحامي العام االول وكبير وكالء النيابة ومستشاري وزير الداخلية جونييتز وجونتيموني.
4
فو‘) وجعية البحرين لحقوق اإلنسان ،ومركز
فحة العنف (’برا
 وهؤالءيضمون كبار المحامين وأعضاءفي منظمة البحرين إلعادة الت أهيل ومكافاق السياسية المعارضة.
البحرينلحقوق اإلنسان ،وجمعيةتمريض البحرين وجمعية الو
تقصي الحقائق12 ،نوفمبر .http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf ،1122
تقلةل
تقرير اللجنة البحرينية المس
-5
6
لقاسية أو الالإنسانية أو
لعقوبة ا
تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا
لفعالينلل
لمفوض الساميلحقوق اإلنسان ،دليل التقصي والتوثيق ا
 مكتب االمهينة (بروتوكول اسطنبول)،سلسلة التدريب المهني رقم ،1112 ،2 REV/3
. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
تقصي الحقائق 11 ،مارس ،1121
تقلة ل
بعة توصيات اللجنة البحرينية المس
لمفوضية الوطنية لمتا
 -7أنظر التقرير الختامي ل
بعة توصيات اللجنة
تقرير متا
( http://www.biciactions.bh/wps/themes/html/BICI/pdf/report/nc_report_en_1.pdf
تقصي الحقائق)
تقلةل
البحرينية المس
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السياق

البحرين هي أرخبيل من الجزر الصغير في الخليج تتصل بدل مملكة العربية
السعودية من ج هةالغرب اعبر جسر طول ه  31كيلومترا كمدتقعقطر إلى جنوب هد
الشرقي ،وتبعد إيران اعن شمدل هد وشرق هدبنحو  311كيلومترا .وقد حكم هدفي
ئلة
ي ة مختلفة اعرب وبرتغدليون وإيرانيون؛وفي اعدم  0872أحكمت اعد
حقب زمن ّ
فةسيطرت هد اعلى المنطقة منهيةقرند كدمال من سيطر مستوطنين إيرانيين،
آل خلي
8
ئلة آلخليفةفي الحكم حتىاليوم.
واستمرت اعد
تقع مملكة البحرينفي موقع استراتيجي هدم إذتقعبين ال مملكة العربية السعودية
فط .وحظي حكم هد المستقر بداعم ومسدند القوى
وإيرانفي الخليج الغني بدلن
فدئ همد
العدلمية إذتعتبر الواليدت المتحد وال مملكة المتحد البحرين من اعداد حل
ي ةبريطدنيةإلى أن
يين 9.ومنذ منتصف القرن التدسع اعشر ظلّت البحرين محم ّ
الرئيس ّ
فتر ظلتال مملكةالمتحد تتدخلبشكل
اعلنت إستالل هد اعدم  .0780و اللتلك ال
10
ئلة آل خليفة.
ي ة وقدمت مستشدرينبريطدنيين اقويدء لعد
منتظمفي الشئون الداخل ّ
وواصلت البحرينفيتقديم داعم أسدسي لمصدلح الواليدت المتحد  ،خصوصد
فت مقرقيدد سالحالبحرية االمريكيفي الخليجاعلى مدى
إحتواء إيران ،واستضد
11
 01اعدمد.
بلغ اعدد سكدن البحرين  0.3مليون نس مة؛ ويشكل االجدنب  % 12من السكدن
ي
12
فة
ئلة آلخلي
كلون  % 72من المجموع الكدملللقوى العدملة .ومع أن اعد
بينمديش
الحدك مةتنتميللس ّن ةفإن اعددا كبيرا منسكدن البحرينينتمونللشيعة (يقدر اعد دهم
فيةتتصدر المش هد منذ اعدم
بنحو  13.)%81 -%01وقد صدرت التوترات الطدئ
قلة لتقصي الحقدئقفإن
 .3100ولكن ،كمد الحظتقرير اللجنة البحرينية المست
صور البحرين كدولة منقس مةبشكل اعميقبين مجمواعتين إجتمداعيتين متجدنستين،
شيعة وسنة ،هي صور "غيرصحيحة وغير مكتملة:".
وفةبأن هدتضم جدليدت من مسيحيين وي هود اعدشوافي
" إن البحرين معر
تلفة،بمدفي
البالد لسنوات اعديد  .ويدين سكدن البحرينبأديدن أخرى مخ
ذلك الديدنة ال هندوسية وديدنة السيخ حيثيسمحللجميعبممدرسة اعبددات هم
لفقرات .27-21
تقصي الحقائق ،ا
تقلةل
تقرير اللجنة البحرينية المس
-8
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ّ
يعات أنظمة
فا رئيسيا من خارج الناتو‘ مانحةله الحقفي مب
فاعيا رسميا مع البحرين واسمته ’حلي
فا د
في عام  2992وقعت الواليات المتحدة حللكونغرس ،1122 ،ص،12
تزمان’ ،البحرين :اإلصالحات واألمن وسياسة الواليات المتحدة‘ ،خدمةبحوث ا
يكية متطورة :أنظر كينيث كا
أسلحة أمر
لكة المتحدةبالبحرين أنظر أدلة مكتوبة لوزارة الخارجية
 . http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/95-1013.pdfوحول عالقات المم
فقرات
لكة العربية السعودية والبحرين29 ،نوفمبر  ،1121ال
لكة المتحدةبالمم
لكومنولث إلىلجنة الشئون الخارجيةللتحريفي عالقات المم
وشئون ا
 ،29 – 22موجودة على الرابط
 ،http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab40.htmوأدلة مكتوبة
لروبن المب23 ،نوفمبر  ،1121موجودة على الرابط
.http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab55.htm
10
بمافي ذلك اسقاطثالثةقادة اعتبرتهم غير مناسبين 2331 ،و  2319و  : 2912أنظر أدلة مكتوبةلكريستيان كوتس اولريتشسين إلى لجنةلفقرة ،2
بر  ،1121ا
لكة العربية السعودية والبحرين 12 ،ديسم
لكة المتحدة بالمم
لكة المتحدة للشئون الخارجية للتحريفي عالقة المم
المم
.http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab60.htm
 -11المصدر السابق ،ص.i
لفقرتان  22و .99
تقصي الحقائق ،ا
تقلةل
تقرير اللجنة البحرينية المس
-12
13
سفلية رقم  9أعاله ،ص.2
تزمان ،الحاشي ة ال
 -كا
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دفة إلى ذلكفدن هندك اختالفدت ملحوظة ،وأحيدند كبير ،
بحرية .وبدإلض
داخل مجتمعدت الشيعة والسنةفي البحرينفيمد يتعلقبدنتمدءات هم الدينية
وآرائ همالسيدسية وثروات هم االقتصددية واإلجتمداعية".14
فية الدينية
قلة لتقصي الحقدئق أن "الخل
ومع ذلك وجدت اللجنة البحرينية المست
في واألصل اإلثني متداخلة ومتصلةبشكل وثيقبدآلراء السيدسي ة
واإلنتمدء الطدئ
فيةتمثلت همد
في والمحدبد الطدئ
والقدر االقتصددية" وأن "مزااعم التمييز الطدئ
15
مشتركةتشن هد كل مجمواعةاعلى األخرى داخل البالد" .
يجددل العديد من الشيع ةبأن هم ضحديد لتمييز منتظماعلى أسدس الدينيدلاعليه
العدد المحدود للشيعةفي األج هز الحكوميةال هد مة مثلقو دفدع البحرين ،وج هدز
فدع
األمن الوطني والشرطة (العدد الكبير من العدملين من الس ّن ة األجدنب) ،وارت
فقربين الشيعة أكثر ممد هواعليهبين الس ّن ة 16.وذكرتاللجنةالبحرينية
مستويدت ال
فضون مزااعم التمييز هذه
قلة لتقصي الحقدئق أن كثيرينفي أوسدط الس ّن ةير
المست
فوذ الشيعة داخلبعض الوزارات الحكومية وإلى وجود
مشيرين إلى مجدالت ن
تلكشركدت وأاعمدل مز دهر وإلى مظدهر
العديد من األسرالشيعيةالندجحةالتيت م
س ّن ة 17.والمالحظ أنه،بينمد أنالشخصيدتالقيددية الرئيسيةفي
فقربين أسر من ال ّ
ال
المعدرضة هم من الشيعة وأن العديد من الس ّن ة هم من مؤيدي األسر المدلكةفإن
بعض أسر الس ّن ة "ذاتتدريخ من النشدط السيدسي ،وتضم اعددا من الشخصيدت
فس الشعورتجده
القيددية من حركدت المعدرضةفي القرن العشرين التيتحمل ن
18
تظلمدتالتي اعبر اعن هد زمالء همفيالوطن منالشيعة".
ال
رافيته ومجتمعهتعتبر اعوامل هد مة من ديندميدت ه
لذلكفدنتدريخ البحرين وجغ
إلجتمداعية والسيدسيةوفيالن هجالذيتبندهالالاعبونالدوليونتجد هه .ومع أن هذه
الديندميدتتلعب دورا رئيسيدفي حل األز مة السيدسية الرا هنة إالّ ان هديجب ان
فدحضدالتعذيب وسوءالمعدملةفيالبحرين.
توضعفي الحسبدنبعنديةفيالك

تعذيب والحياة السياسيةفي البحرين
ج ) ال
قلة لتقصي الحقدئق لتنظرفي
فييونيو اعدم 3100تدسست اللجنة البحرينية المست
ألحداث التي أاعقبت احتجدجدت وقعتفيفبراير ومدرس  .3100ووجدت
فوضية اعشية األحداث أن :
الم
ج هدز األمن الوطني [ ]...ووزار الداخلية []...قدمتدبممدرسة منتظ مة من
فسية ،التيبلغتفي العديد من الحدالت مستوى
سوء المعدملة البدنية والن
19
التعذيب،تجده اعدد كبير منالمحتجزينفي حراسدت همد.
فقرة .72
 اللجنة البحرينية المستقلةلتقصي الحقائق  ،اللفقرة .72
 -15المصدر السابق ،ا
16
لفقرة .71
بق ،ا
– المصدر السا
لفقرة .72
 -17المصدر السابق ،ا
لفقرة .71
 -18المصر السابق ،ا
19
لفقرة .2123
 المصدر السابق ،ا14
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لكن هذالميكنبدألمرالجديدفي دولةالبحرين التيتتميزبإرث مثقل من إستخدام
للتعذيب بشكل من هجي لقمع المعدرضة السيدسية وقمع مطدلب الحصولاعلى
حريدتسيدسية أكبر.

قبل االستقالل

في مجدل العمل والرداعلي هدبدلقمع
كدنت أاعمدل التوتر السيدسية واإلجتمداعية و
العنيف ،ملمحد متكرراللحكم السيدسي البريطدني في البحرين خالل القرن
العشرين .وقد تولدت إضطرابدت اعن النشدط الوطني الرامي لالستقالل،
والنشدطدت السرية لالتحددات النقدبية ،والعنفبين الشيعة والسنة الذيبدأبعد
حددثة إ اعتقد اعديدون حينذاك أن هد كدنت تحريضد متعمدا من أولئك الذينفي
سلطدت المحلية ،بتوجيه من تشدرلسبلغريف ،المستشدر
سلطة 20.وكدنت ال
ال
فتر – 0732
فه "كبير اإلداريين" خالل ال
البريطدني لحدكم البالد ،يعملبوص
سئول ة اعن قمع المعدرضةبشكل
فعلفي األمدر " ،م
 0710و "أقوى رجلبدل
اعنيف 21.وقد تأججت اإلضطرابدت اعدم  0712وقددت إلى اعمليدت ااعتقدالت
واسعةالنطدق؛وفي اعدم  0710أدخلالبريطدنيونقواتلقمع التمرد .ونقلثالثة
فينةتدبعة لسالح البحرية الملكي ليسجنوافي
من الشخصيدت القدئد للتمردبس
22
جزير سدنت هيالندفي جنوبالمحيط االطلنطي.
فدضة شعبية أخرى حول الحقفيتكوين االتحددات
وفي اعدم  0701حدثت انت
داعت أيضد إلى إن هدء تحرش الشرطة ممد قدد إلى إضطرابدت اعد مة 23.وقدم
البريطدنيون مر أخرىبإرسدل قوات لقمع التمردتولت أمرترحيل اعدد منقدد
فدضة 24.وفي العدم التدلي نصّب البريطدنيون "مستشدرا" آخر ،هو إيدن
االنت
هندرسون ،رئيسد ألج هز أمنالدولة.ولقد كدن هندرسون ضدبط شرطة استعمدرية
في كينيد قبل وصوله إلى البحرين؛ وكدن قدتعرض لالت هدمفي كينيدبإستخدام
التعذيبفي قمعثور المدو مدوفي خمسينيدت القرن العشرين .25وتظ هر وثدئق
تعيين
بلومدسيين البريطدنيينفي البحرين أقنع الحدكم ب
وزار الخدرجية أن كبير الد
هندرسون كرئيس لمد كدن يسمى حينذاكبدلقسم الخدص وأن يمنحه "سلطدت كدملة
فعّدلة "ضد
يله إلى هيئة منظمةتقوم بدل مراقبة السرية ال
لتنظيم القسم الخدص وتحو
27
تىاعدم .0777
إلر هدب" .26وظل هندرسونفي منصبه كرئيسلجهدز أمنالدولة ح

 آدم كورتيزBlo ،If you take my advice, I’d repress them ،.http://www.bbc.co.uk/blogs/adamcurtis/posts/if_you_take_my_advice_ -_id_rep
21
لفقرة  ،2أنظر أيضا ً المصدر السابق و هيومان رايتس واتش’ ،انت هاكات
سفلية رقم  21أعاله ،ا
 أدلة مكتوبةكريستيان كوتيز الريتشسين ،الحاشية البط ..http://www.hrw.org/reports/1997/bahrain/
روتينية وانكار روتيني‘ ،2997 ،متاح على الرا
تفاصيل أنظر هيومان رايتس واتش ،المصدر السابق.
-22للمزيد من ال
 -23المصدر السابق.
24
 المصدر السابق.25
لفقرة .2
فلية رقم  21أعاله ا
 المصدر السابق  ،وأدلة مكتوبةلكريستيان كوتيز الريتشسين ،الحاشية الس26
فلية رقم  11أعاله ،مشيرا إلىفريدلوسون ،البحرين:
سفلية رقم  11أعاله ،أنظر أيضا ً هيوم ان رايتس واتش  ،الحاشية الس
 كورتيز ،الحاشية التفيوبريس ،2939 ،ص.17
تحديثالحكم األوتوقراطي ،بولدر  :ويس
27
برى التحقيق مع هندرسون
لك
بت ريدريس من شرطة لندن ا
لكة المتحدة ،طل
تعذيب موجودينفي المم
بعة مزاعملعدةبحرينيين ناجينبعد ال
 متاتعذيب أينما كان مكان ارتكابه .وبعد عدةسنوات من التحري،بمافي ذلك زيارةشرطة
لكة المتحدة الذييجرم ال
بهدف المقاضاةبموجبقانون المم
لمقاضاةضد هندرسون.
فيةللتقدمفي ا
برىللبحرينأبلغت ريدريسبانه التوجد أدلة كا
لك
لندن ا
20
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لقرن العشرين
التعذيب المنتظم وسوء المعاملة من سبعينيات إلىتسعينيات ا

فتر التيتلت االستقالل مبدشر إلى اتخدذ خطواتتدريجية مؤقتةتجده
قددت ال
ادخدل اعندصر من الديمقراطيةللبالد.وفي اعدم 0782تبنى األمير اعيسى آل
فل سلطة مراجعة التشريعدت ومسدءلة
خليفة ،رأس الدولة الجديد ،دستورا ك
الحكو مة لمجلس وطنييتكون من  21شخصديتم اختيدرهم اعن طريق االنتخدب
فعإلى  21اعضوابعد أول دور برلمدنية) و 00اعضوايتم اختيدرهم
المبدشر (يرت
فرد.
بدلتعيين .وقدوضع الدستور اعددا من الضمدندت ال هد مةفيمديتعلقبحقوق ال
فيينللعود .
وتم اطالق سراح السجندء السيدسيين من الع هد السدبق وداعي المن
فيذيةفي اعدد
ولكن،في اعدم ،0781بعد أن اعدرض المجلس الوطني السلطة التن
من الموضواعدت ح ّل االمير ال مجلس الوطني وج مّد مواد الدستور التيتخوله
28
بدلسلطةالتشريعية.
أحد الموضواعدت األسدسي ة التي كدن المجلس الوطني قد تح ّدىفي هد السلطة
سلة من االضرابدت .29وسمح
فيذية هوتبني قدنون أمن الدولة ردا اعلىسل
التن
القدنون الجديدبدإلاعتقدل والسجن دون محدك مة لمد تصل إلى  2سنوات ألي
شخص يشتبهبأنه "قدم أو ق ّدم ش هددات ،أو مدرس نشدطدت أو []...تورطفي
اتصدالت داخل وخدرج البالدتكون ذات طبيعةتمثل انت هدكد لألمن الداخلي أو
الخدرجيللبالد  30."...وبعد حل المجلس الوطنيتمت إجدز قدنون أمن الدولة
بواسطة أمر ملكي اعدم 0781؛ وتأسست محدكم أمنالدولةالتيظلتتؤدي اعمل هد
حتى اعدم .3110
وّ
فرت هذه الظروفبيئة الاعتقدالت جمداعية ولمدتردد من وجودتعذيب واسع
يلةلقمعالمطدلب السيدسيةاعلى مدىالعقدين ونصفالتدليين .وأاعقبت
النطدق كوس
الحكومة حلّ هد للمجلس الوطني "بموجة ااعتقدالت ،واعمليدت احتجدز دون محدك مة
في قسري أدى في ن هدية اعقد من السنوات إلىشلل المعدرضة اليسدرية
ون
31
تبلورت معدرضة شيعيةبدرز ؛وفي
اولعلمدنية والوطنية" .وبعد الثور االيرانية
بلدولة .وبعد
اعدم 0770تم ااعتقدل 82شخصبت ه مةالتخطيط مع إيرانلإلطدحة د
فرادي لعد أش هر ومزااعمبتعرض همللتعذيبتمت محدكمت هم
اعتقدل همفي حبس إن
يلة،بمدفيذلك
فترات طو
أمدم محكمة أمنالدولة وصدرت ضد هم أحكدمبدلسجنل
في ندشطي
 03حكمدبدلسجن ألكثر من  01اعدمد32.وتواصلت اعمليدت ااعتقدل ون
فجرت بسبب
فت اإلضطرابدت التي ت
المعدرضة الل السنوات الالحقة وتكث
وفقد لمجمواعة
صدامدتبين الشرطة ومتظدهرين من قرى شيعية اعدم  .0772و
ألزمدت الدوليةفدن األسبدب اعميقة الجذورلإلضطرابدت كدنت واسعةالنطدق:
االستبداد؛ غيدب الحقوق المدنية والسيدسية األسدسي ة؛ التمييز المكثف ضد
فسدد والمحسوبية داخل األسر المدلكة وبين أولئك القريبين من هد؛
الشيعة؛ ال
فيه من األجدنب؛ اقتصدد يعدني من الركود.
ج هدز أمن قمعي معظم موظ
سفلية رقم  12أعاله.
 -28هيومان رايتس واتش ،حاشية
29
– المصدر السابق.
 – 30المصدر السابق.
 – 31المصدر السابق.
32
– المصدر السابق.
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وش ّ
كل الشيعة العدد األكبر من المتظدهرين رغم أن السنة رحّبواب هدف
العود إلى دستور  0782وإجراء انتخدبدت الختيدر مجلس وطني
33
والمسداعد فيتنظيم اعرائض مؤيد لإلصالح وقع هد اعشرات اآلالف.
فسالمنظ مة رد السلطدتبأنه "وحشي":
فتن
ووص
في قدد المعدرضة ...وش هدت اعد سنوات
تم احتجدز آالف المتظد هرين ون
بعد ذلك دور متصداعد من القمع والعنف،بمدفي ذلك حرق إطدرات
السيدرات وحصب الشرطة بدلحجدر وإستخدام اسطواندت غدز الطبخ
كقندبلبدائية الصنع .وبينمدتراجعت ح ّد العنففي ن هدية المطدففدنه
فض حتى اعدم  .0777وقدوقع أكثر هجوم مميتفي
تواصلبمستوى منخ
فجير مطعم.
مطلع مدرس  0778حينمدقتل خمسة اعمدلبنغالديشيينفيت
وقدمتقوات األ من ،والتييعين معظم هد من منطقةبلوشيفيبدكستدن ،مع
ضبدط من األردن وغيره من الدول العربية،بتطويق قرى ومندزل نشطدء
روفين .وقدتعرض آالفالبحرينيينلالاعتقدل والتعذيب.
مع
إن الحوار الذي يمكن ان يوجدبين المعدرضة والنظدم ال يثمر شيئد إذ
تجريالحكومدت أثندؤه اعمليدت االحتجدز دونت ه مة أو محدك مة ،وكثيرا مد
فرادي ،ويسجن محدورو المعدرضة األسدسيين؛
يكون االحتجدزفي سجن إن
ويتعرّ ضالموقعون اعلى اعرائض اإلصالح،سواء كدنوا منالشيعة أو من
فقدان الوظدئف إلى
السنيين ،إلى اعقوبدت رسمية تمتد من المضديقة و
34
االحتجدز وسوءالمعدملة.
في اعدم  0778قدم المقرر الخدصبدلتعذيب حينذاك السير نديجل رودليتقريرا
فوضية األ ممالمتحد لحقوق اإلنسدن أنه:
إلى مد كدنيعرففيذلكالوقتبم
قلوا ألسبدب
تلقى معلومدتتشير إلى أن معظم األشخدص الذين ااعت
ظلي
فرادي ،وهو وضع احتجدز
سيدسيةفي البحرين وضعوافي الحبس اإلن
يؤدي إلى التعذيب .وهندك مزااعمبأن ج هدز األمن واالستخبدرات وشعبة
التحقيق الجندئييجريدنفي مرات اعديد اعمليدت إستجوابتحت التعذيب
لمثل هؤالء المحتجزين .وقيل أن ممدرسة هذين الج هدزينللتعذيبتجري
في ظل اعدم وجود حدالت
في ظلإفالت من العقدب لمن يمدرس هد ،و
مقدضد لمسئولين اعن ارتكدب أاعمدلتعذيب وسوء معدملة.وفي قضديد
ينوااعلى أسدس
اعرضت أمدم محك مة أمن الدولة ذكر ان المت همين أد
سئولينسيدسيين أو
رافدت غير مؤكد قيل ان هم أدلواب هدتحتالتعذيبلم
ااعت
سئولين .ومع ان المت همين ظلوا
أمنيينبندءااعلى ش هددات مثل هؤالء الم
ئفي‘ 1 ،مايو  ،1119موجود على الرابط
 مجموعة األزمات الدولية’ ،تحدي البحرين الطاhttp://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Bahrain/Bahrains%2
.0Sectarian%20Challenge.pdf
34
يكية’ ،تقرير دولة البحرين حول ممارساتحقوق اإلنسانللعام  2 ،‘1112مارس ،1111
 المصدر السابق ،أنظر أيضا وزارة الخارجية األمرلعفو الدولية’ ،انت هاكات البحرين لحقوق االنسان‘،2992 ،
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2001/nea/8246.htm؛ منظمة ا
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE11/001/1991/en/1308acfc-ee51-11dd-9381ص،2
يكية،تقرير دولة البحرين حول حقوق اإلنسان لعام ،2997 ،2991
bdd29f83d3a8/mde110011991en.html؛ وزارة الخارجية األمر
تحاد األوروبي رقم  ،B4-0777و 1731و ،0802/97قرار
فلية رقم  12أعاله ،ص . 91أنظر أيضاقرار اال
ص2؛ هيومان رايتس واتش ،حاشيةس
بر .2997
حول انتهاكاتحقوق اإلنسانفي البحرين،تمتبنيهفي 23سبتم
33
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رافدت" قد انتزاعت من همتحت التعذيبفقد قيل أن
يقولون بأن "االاعت
بتدتدبإجراءتحقيقدت نزي هةفي مثل هذه المزااعم.
المحدكم لمتصدر أوامر
دفة إلى ذلكفنددرا مد أمرت المحدكمبإجراءفحوصدت طبيةاعلى
وبدإلض
المت همين اال إذا أظ هر ال مت هم آثدر واضحة لالصدبدت .وذكر أن مثل هذا
العرض الخدرجي لالصدبدت غير مجدي طدلمد أن ضحديد التعذيبيجلبون
للمثول أمدمالمحدكم اعدد بعد وقت طويل من اندمدل جراحهم.
رافدت" فقد ورد انه
يلة النتزاع "ااعت
دفة إلستخدام التعذيب كوس
بدإلض
توقيعاعلىبيدندت يتع هدونفي هد
استخدم أيضد الجبدر المحتجزيناعلى ال
بلية ضد الحكو مة،
بإدانة انتمدءات هم السيدسية ،والكف اعن أي معدرضة مستق
بليغ بنشدطدت آخرين ،وإنزال العقوبة وغرس
واجبدر الضحيةاعلى الت
الخوففي قلوب المعدرضين السيدسيين .وذكر أن أسدليب التعذيب هذه
فلقة (الضرباعلىبدطن القدم) ،الجلد الشديد والذي يتم أحيدند
تشمل :ال
بخراطيم الميده؛ التعليق من األطراف بمصدحبة إنزال الضربدتاعلى
يلة؛ الحرمدن من النوم؛ منع
الجسد؛ اإلجبدراعلى الوقوف لسداعدت طو
الضحديد من قضدء الحدجة؛ التغطيسفي المدء حتى الوصول إلى مرحلة
قريبة منالغرق؛ الحرقبدلسجدئر؛ إحداثثقوبفي الجلدبواسطة مثقدب؛
االاعتداء الجنسي،بمدفي ذلك ادخدل أدواتفي الدبر أو الذكر؛ الت هديد
فراد األسر ؛وضع محتجزينيعدنون من أنيميد خاليد
بدإلاعدام أوبدألذى أل
الدم المنجلية (يقدل أنه منتشرفيالبالد)في غرفة مكيفةبدل هواءفيالشتدء
35
ممديمكن انيؤديإلى اإلضراربأاعضدء الجسدالداخلية.
اللتسعينيدت القرن العشرين ظل سجل انت هدكدت البحرين لحقوق اإلنسدن،
خصوصد التعذيب،يطرحبشكل متكررفي اعدد من مندبر األ مم المتحد  .وكدنت
دولة البحرين إحدى الدول التي خضعت لإلجراء رقم  36،0112وهو إجراء
قليدت
فراعية لمنع التمييز ضد األ
للشكدوى السرية كدن موضواعد لقرار اللجنة ال
دفة إلى مندشدات اعدجل ة من المقرر الخدصللتعذيب ومج مواعة
وحمديت هد37،بدإلض
في 38.وتعرضت البحرين أيضد إلى إداندت من
العمل الخدصة بدالحتجدز التعس
االتحدد األوروبي اعلى إستخدام هد التعذيب خاللتسعينيدت القرن العشرين ومن

لقاسية أو الال إنسانية أو
لعقوبة ا
تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا
-35مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،تقرير المقرر الخاص حول ال
فقرات .17-11
يقة األمم المتحدة  ،E/CN.4/1997/7ال
المهينة ،وث
36
لمفوض السامي لحقوق اإلنسان ،دولتمفحصهابموجب اإلجراء رقم 2912بواسطة
 من  2992الى  ،2992الجلسة  ،29- 27أنظر مكتب امفوضيةحقوق اإلنسان.http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/stat1.htm .
فرعية  ، 1/2997الذيتمتبنيهفي االجتماع الرابع والعشرين،في  12أغسطس ،2997
لمفوضية ال
 -37وضعحقوق اإلنسانفي البحرين ،قرار ا
سكان
لقةبالتدهور الخطيرفي وضعحقوق اإلنسانفي البحرين،بمافي ذلك التمييز ضد ال
تع
فرعيةفيه أن "المعلومات الم
لمفوضية ال
حيث الحظت ا
تعسففي معاملة
فة إلى ال
تعذيبفي سجون البحرين على نطاق واسعباإلضا
لقضاء ،واالستخدام المستمر لل
لقتل خارج نطاق ا
يعة ،وعمليات ا
الش
لفرصة أمام المحتجزينللحصول على المشورة القانونية "،
سفية دون محاكمة أو دون إتاحة ا
تع
النساء واألطفال المحتجزين ،وعمليات االحتجاز ال
يعة المنتظمة المزعومةلحقوق اإلنسانفي البحرين".
فظ
يقةبشأن االنتهاكات ال
تعبير عن "مخاوفها العم
وال
 -38انظر مثال وثية االمم المتحدة  9 ،E/CN.4/1996/35يناير  ،2991الفقرة 22؛ وثيقة االمم المتحدة 12 ،E/CN.4/1998/38
ديسمبر  ،2997الفقرة  12والرأي رقم  15/1997لمجموعة العمل حول االعتقاالت التعسفية ،وثيقة االمم المتحدة
 2 ،E/CN.4/1998/44/Add.1نوفمبر .2993
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39

إصالحات

بلتبوجود
نحو ن هديةتسعينيدت القرن العشرينبرزت إشدراتبأن الحكو مة ق
صليب األحمربأول
ضرور لإلصالح.وفي اعدم  0777قدمت اللجنة الدوليةلل
فدقية الدولية لمندهضة التعذيب وغيره
زيدرات هدللبالد .وصددقت الحكوم ةاعلى اإلت
فدا من
من ضروب المعدملة أو العقوبة القدسية أو الال إنسدنية أو المهينة وداعت و
40
في إلى زيدر البحرين .وفي
مجمواعة األ مم المتحد للعملبشأن االحتجدز التعس
فة والده كرأسللدولة وبددر
اعدم  0777خلف األمير شيخ حمد اعيسىبن خلي
بطرحسلسلة من اإلصالحدت.
فتدء شعبياعلى ميثدق
في اعدم 3110وافقت أغلبية كبير من البحرينيينفي است
وطني ينصاعلىتغيير لقب شيخ حمد إلى ملك وإاعدد إدخدل مجلس وطني
منتخب .ولكنبعد اعدم من ذلك أصدر الشيخ دستورا معدالبأمر جم هوري ااعتبر
فل هدفي األصل
بمثدبةتراجع اعن الحقوق الديمقراطية ال محدود التي كدن قد ك
41
دستور .0782
42
بطلتقدنون أمن
ومعذلكفدن الحكو مة أطلقتسراح مئدت السجندء السيدسيين  ،وا
الدولة وتع هدت بإجراء إصالحدت في مجدل تصريف العدالة .وشملت هذه
إلصالحدت إلغدء محدكم أمن الدولة وتحويل اإلداعدء العدم من وزار الداخلية إلى
43
وزار العدل.
أتدحت اإلصالحدتتصداعد آمدل كبير داخل البحرين وخدرجهبأن التعذيب وسوء
فشية ،وأن ضحديد هذهالممدرسدتسيحصلوناعلى
المعدملةلنتصير م مدرسدت مت
فدقية األ مم المتحد لمندهضة التعذيب 44.وندلت
تطلب هد ات
العدالة وجبر الضرر كمدت
البحرينالثندءبسببالتحسيندتالتي أدخلت هد اعلىسجل هدفي مجدل حقوق اإلنسدن؛
وحظيت الحكو مة بدإلشدد بسبب "المدى والنطدق الحدسمين إلصالحدت التي
فو" ،وأكدت للكيدندت الدوليةبـ"إرادت هد الحقيقية
اتخذت ومد صدحب هد من أاعمدل اع
45
ببندء دولة يسو دهد حكم القدنون" .وقد تقلصت أاعداد حدالت التعذيب وسوء
بليغب هد،في أمدكن االحتجدزبدرجة كبير  ،رغم ان منظ مة
المعدملة ،التييتم الت
لقتل والتعذيب" ،وأناعلى البحرين "إلغدءقدنون
تقلفي مزاعم ا
تحتحقيق مس
-39في اعدم  ،0771طدلب البرلمدن األوروبي أن "يتمف
نقدط  2و  1من القرار حول استمرار انت هدكدتحقوق
لقدنونية األخرى التيتقيد الحريدت وحقوق اإلنسدن" (ال
أمن الدولة واألحكدم ا
في اعدم  ،0778أصدر البرلمدن األوروبي قرارا آخربشأن البحرين داعيد
اإلنسدنفي البحرين  1317-B4و  ).71/1380و
فقر
فقدللمعديير الدولية المقبولة "(ال
نفيين وتأسيسقواعدقدنونيةسليمة ،و
فراج اعن السجندء السيدسيين ،وتسهيلاعود الم
الحكومة "لال
لقواعد اإلجرائيةتم االقرارب هدفي  07أيلول .)0778
فقدللقاعد  28من ا
 2منقرار الطوارئ و

براير  ،1121ص, 22
بعث من جديد :احياءسياسة اإلكراه الجسماني خالل عمليات اإلستجوابفي البحرين‘؛ف
 هيومان رايتس واتش’ :التعذيبيُhttp://www.hrw.org/ar/reports/2010/02/08/torture-redux-0
تي كانيملك ها المجلس الوطني ،والذي له صوت مرجحفي
 -41نص الدستور على مجلس استشاري غير منتخب ،مخوّلبسلطات مساوية لتلك ال
برلمان إلى الخضوعلسلطة الملك ،ويمنح الملك
حاالت حدوث مأزقبين الدائرتين .وهوينقل أيضا ً محكمة المراجعة العامة من الخضوعلسلطة ال
لقوانين.
لكلمة األخيرة حول دستورية ا
الحقفي إحالة اي مسودة دستور إلى المحكمة الدستورية (التييعين الملك اعضائها) والتي لها ا
42
لفقرة .33
تقصي الحقائق  ،ا
تقلةل
فلية رقم  21أعاله ،ص22؛تقرير اللجنة البحرينية المس
 أنظر هيومان رايتس واتش ،الحاشية الس43
فلية رقم  21أعاله ،ص.9
بعث من جديد‘ حاشيةس
 هيومان رايتس واتش’ ،التعذيبيُبكل المقاييسفانصعود الملك الحاليللسلطة ،جاللة الملك حمد،ب ّ
شر
لفقرة "( :37
تقصي الحقائق  ،ا
تقلةل
تقرير اللجنة البحرينية المس
 -44أنظر مثال،
تفاؤل أنتتم مجابهة المصادر السياسية واالقتصادية واإلجتماعيةلالستياءبين مواطني البحرين").
بعهد من األملب
سفي ،والتي
شكل خاص إلىتقرير مجموعة عمل األمم المتحدة حول االحتجاز التع
سفلية رقم  1أعاله ،ص9باشارةب
 -45أنظر ريدريس ،الحاشية ال
لفقرتان  91و .221
يقة األمم المتحدة ،E/CN.4/2002/77/Add.2 ،ا
زارت البحرين عام  ،1112وث
40
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هيومدن رايتس واتش قد ذكرت انبعض االنت هدكدت ،مثل الجلدبواسطة قوات
األمن أثندء التظدهرات واعند االاعتقدل ،46مد زالت مستمر .وفي أولفحص
للحكو مة أمدم اعملية المراجعة العدلمية الدورية لمجلس األ مم المتحد لحقوق
إلنسدن لعدم  3117حرصت الحكو مةاعلى التأكيدبأن التعذيب كدن قد وقعفي
47
المدضيلكنلميعدي مدرسفيالبحرين.
شلتفي معدلجة اإلرث السدبقللتعذيبفقد
ولكن اإلصالحدت جدءتبث من هد إذ أن هدف
اتخذت الحكومة خطوات أحبطت ايآفدقللمحدسبة والعدالة .وقد اعنى إصدار
سئول اعمد حدث منقبل منتعذيب وسوء
فو اعدم  3113أاليحدسب أي م
قدنونللع
معدملة ولم ي منح أي ضحية جبر ضرر لمد وقعاعليه /هد من ضرر .وقد رمى
فو شدملفي أيقضية
القدنون الذي سنفي المرسوم  10لعدم  3113إلى منح اع
(جندئية ام مدنية) اعن كل المسئولين الذين زاعم ان هم ارتكبوا جرائم (بمدفي ذلك
48
التعذيب)ضدضحديد أوسجندءسيدسيين.
وكدن من آثدر المرسوم أالي حدكم اي جدني مشتبهبدلتعذيب أو سوء المعدملة رغم
ان ممدرسة التعذيب خاللث مدنينيدت وتسعينيدت القرنالعشرين كدنت موثقةتوثيقد
فضت النيدبة العد مة البحريني ة النظرفي مزااعم
جيدا.وفي  00ديسمبر  3113ر
تعذيبتقدمب هد  7ضحديد ضد اعضو سدبق من ج هدز األمن و  01من زمالئه.
فو الخدص
فو العدم والع
وكدن رد النيدبة العد مة هو أن القضيةبدطلةبسبب الع
فض الندئب
للذان اتيب همد المرسومدن  01و 49.10وفي  00سبتمبر  3112ر
ا
العدم التحقيقفي شكوىتعذيب أخرىتقدمب هدثالثة أشخدصبحرينيين( .رجالن
وامرأ ) ضد أاعضدء سدبقين من ج هدز أل من50.وفي اعدم  3111أوصت لجنة
فدلة انيحصل الضحديد
فو ،كمد أوصت أيضدبك
مندهضة التعذيببإزالةقدنون الع
اعلىتعويض منصف .51ولكنلمتتخذ اي خطوات إلبطدل المرسوم.

تعذيب وسوء المعاملة أثناء االحتجاز
عودة االعتقاالت الجماعية وال

فدض األوليفي ممدرسة االحتجدزفدن الحكو مة
بدلرغم من اإلصالحدت واالنخ
يلية الكدمنة التي كدنت قد قددت إلى التعذيب
شلتفي التعدمل مع العوامل الهيك
ف
سلطدت ألنمدط
وسوء المعدملة وسهلت همد .وحين اعددت اإلضطرابدت اعددت ال
سفلية رقم  21أعاله ،ص. 22
تش ،حاشية
 -46منظمة هيومان رايتس وا
لقضايا
-47في عريضةحكومة البحرينفي أول دورةللمراجعة الدورية العالميةشددتالحكومة على انه "التوجد حاالتتعذيب"في البحرين وان ا
لفقرة
تعذيب كانتقد وقعتقبل عملية اإلصالح عام  :1112مجلسحقوق اإلنسان’ ،تقرير وطنيتمتقديمهبموجب ا
التي أحيلت إلىلجنة من اهضة ال
فقرة 11
فة لقرار مجلس حقوق اإلنسان  22 ‘2/9مارس  ، 1113وثيقة األمم المتحدة  ،A/HRC/WG.6/1/BHR/1ال
( 29أ) المضا
.http://www.upr-info.org/IMG/pdf/Bahrain_State_report_Off_EN_2008.pdf
48
فعها ،وأيا
لعفو ،ايا كان الشخص را
ينص المرسوم 91بأنه "عدم سماع اية دعوةتُقام أمام اي هيئةقضائية،بسبب ،أوبمناسبة الجرائم محل اوظفا عاما مدنيا أو عسكريا ،وأيا كانت مسا همتهفيتلك الجرائم،فاعال اصليا أوشريكا ،وذلك
كانتصفة المقامةضده،سواء كان مواطنا عاديا أو م
تعلقبـ"الجرائم التيتمس األمن
لعفوبموجب المرسوم 21لعام 1113فيماي
نفسهم ا
فترة السابقة على العملب هذا القانون"  .وقد ُمنح السجناء أ
خالل ال
يعفىعفواشامال عن الجرائم الماسةباألمن الوطني التي
لقضائية لمحكمة األمن الوطني .وينص المرسوم  21على انه "
الوطني".بموجب الوالية ا
لقانون".
لعقوبات والتي وقعت من مواطنيبنقبلصدور هذا ا
تختصبنظ رهاالمحكمة المنصوص عليهافي المادة  239منقانون ا
يفيل و 29
ب راهيم ومحمد رضاابو حسينضد عادلفل
بدهللا وعبدهللا السمالوي ومحمد احمد عبدهللا وعيسى ا
2قضايابواسطة المحامين :احمدقاسم ع
عضوا آخرين من جهاز األمن.
بر .1111
يفة الوسط 21 ،ديسم
-49صح
لقضيةبواسطة المحامين :د .حسن رضا وجليلة السيد.
-50تمتقديم هذه ا
51
لفقرتان ( 7د) و .2
يقة األمم المتحدة  CAT/C/CR/34/BHRا
تعذيب ،البحرين ،وث
 -المالحظات الختاميةللجنة من اهضة ال
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سلوك القدي مة.
ال
فة وان أاعمدل
توق
بحلول اعدم  3111ذكر مراقبوندوليون ان إصالحدتالبحرين م
التوترالطدئ
فيةتتصداعد 52.وقدقدد اإلصالح السيدسي غيرالمتوازيإلى خيبة أمل
وإحبدط من أن إجراءات اإلصالح كدنتت هدف حقيقة إلىتعزيز الدولة اولملك.
وقدفشلت اإلصالحدت أيضدفي معدلجة المظدلم السدبقة والتمييز وأاعمدل التوتر
53
فية.
الطدئ
تصداعدت صدامدتبين الحكو مة ومنتق دوهد من اعدم  3112ومد اله من أاعوام؛
فته مجمواعة األزمدت الدوليةبـ"تحركدت اعدوانية
وقد جرت مواج هة ذلكبمد وص
متزايد من الحكو مة التيتلتجئ أكثر وأكثر إلىتدكتيكدت الشرطة واإلجراءات
دفظة اعلى النظدم 54".واستمرت القوانين الجندئية القمعية ،التي
االستبداديةللمح
فدضد ،استمرت
فدفض
تسمحبداعتقدل المعدرضينفي جرائم ضد الدولة معرّفةتعري
دافع
موجود في القدنون الجندئي.55وفيسبتمبر  3112أاعتقل اعبدهللاالخواجة،الم
الشهير اعن حقوق اإلنسدن ،ممد أدى إلى قيدم مظدهرات تحولت بعض هد إلى
دفحة اإل رهدب"بدلرغم من
العنف.56وفي اعدم 3110تم سن قدنون جديد لـمك
المعدرضة الشديد لذلك من جدنب منظمدت محلية ودولية57.وقد استخف القدنون
فراسلطدت واسعة
بأشكدل الحمدية المعترفب هد ضد التعذيب وسوء المعدملة مو
الحتجدز وااعتقدلافرادلمديصلإلى 81يومد دون مراجعةقضدئية ،واعلى أسدس
58
فدض.
ف هدبشكلفض
أدلةسريةلجرائمتعتبرضد مصدلح الدولةتمتعري
منذ أواخر اعدم  3118قددت إضطرابدت متزايد وقعتفي األحيدء الشيعية إلى
ااعتقدالتبأ اعداد كبير وبدأتفي الظ هورتقدرير اعن التعذيب وغيره من ضروب
سوء المعدملةفي االحتجدز 59.وبدأ كل ذلكبعد اندالع احتجدجدتفي ألحيدء
فقاليوم الوطنيللبحرين،
فدقمتفييوم  00ديسمبر ،والذييوا
والقرى الشيعية وت
بعدوفد متظدهرشدب .وزاعمندشطونسيدسيون ان المتظد هر الشدبقدقتلبسبب
فلية رقم  22أعاله ،ص.2
 -52مجموعة األزمات الدولية ،الحاشية الس
 -53المصدر السابق.
54
 المصدر السابق.55
 مثل المادة  222أ (جريمة حضور مواطنيحضر اجتماعا عامافي الخارجبنية مناقشة االوضاع السياسية أو اإلجتماعية أو االقتصاديةفي دولةالبحرين "للنيل من هيبتها أو اعتبا رها") ،المادة ( 219جريمة "التحريضباحدى الطرق العلنية على كرا هية نظامالحكم أو االزدراءبه") ،المادة
ترويج عمدا ألي "اخبار أوبيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أوبث دعايات مثيرة اذا كان منشأن ذلك اضطراب األمن العام أو
( . 213جريمة ال
الغاء الرعببين الناس أو الحاق الضرربالمصلحة العامة" ) ،المادة ( .272اصدار أو امتال ك اي "صور من شأنها اإلساءة إلىسمعة البالد")،
بالد أو علم الدولة أو الشعار الوطني" ،أو "المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم
تان  122و ( . 121اهانة "امير ال
الماد
أو السلطات أو المصالحالعامة").
56
سفلية رقم  22أعاله  ،ص.2
 مجموعة األزمات الدولية ،الحاشية ال57
فحة اإل رهاب المثير للجدل،تم الطعنفيقانون األسرةفي البحرين, ،1119 ،‘ ،
يغي للسالم العالمي’ ،قانون مكا
 أنظر مثال :مؤسسة كارنhttp://carnegieendowment.org/2008/08/20/controversial-counterterrorism-law-family-courts-challenged-inفحة اإل رهاب،بالرغم من مناشدات األمم المتحدة ومن ظمة
 . bahrain/6c7fمركز البحرينلحقوق اإلنسان ،البحرينتصادق على "مشروعقانون مكا
فرونت الين ومنظمة العدل الدولية 22 ،اغسطس http://www.bahrainrights.org/en/ref14080601 ،1111
لعفو الدولية و
ا
58
لقوة أو التهديدبإستخدامها أو أية
تمع من أعمال اإل رهاب.يعرف اإل رهاببأنه " إستخدامل
لقانون رقم 93لعام 1111فيمايتعلقبحماية المج
افيذا ًلمشروع إجراميفردي أو جماعي،بغرض اإلخاللبالنظام
وسيلة أخرى غير مشروعةتشكل جريمة معاقب عليهاقانوناً،يلجأ إلي ها الجانيتن
تمع الدولي ،إذا كان منشأن ذلك إيذاء األشخاص وبث الرعب
لكة وأمنهاللخطر أو اإلضراربالوحدة الوطنية أو أمن المج
العام أوتعريضسالمة المم
فق أو المنشآت أو
تصاد الوطني أو المرا
ترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهمللخطر أو إلحاق الضرربالبيئة أو الصحةالعامة أو االق
بينهم و
بادة أو مع اهد العلم عن ممارسة أعمالها: " .
الممتلكات العامة أو االستيالء عليها وعرقلة أدائها ألعمالها ،أو منع أو عرقلة السلطاتالعامة أو دور الع
فقرات  11و
فاصيل أكثر عن القانون أنظر ريدريس’ ،المراجعةالعالمية الدوريةللبحرين  :ورقةمقدمة من منظمة ريدريس‘ ،1122 ،ال
المادة  .2ولت
.http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESSUPRsubmissiononBahrain-final.pdf .12
يمقراطية،حقوق اإلنسان ،والعمل ’ ،تقارير دولة عن ممارساتحقوق اإلنسان –
يكية ،مكتب الد
 -59المصدر السابق ،ص 22؛ وزارة الخارجية االمر
تقارير دولة عن ممارسات
براير  .http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/nea/119113.htm .1119و
 :1113البحرين‘19 ،ف
حقوق اإلنسان –  :1117البحرين‘ 22 ،مارس .http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100593.htm ،1113
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سلطدت بأن المتظدهر الشدبتوفىوفد
الغدز المسيلللدموع بينمد أصرت ال
طبيعية60.وفي  08ديسمبر 3118بدأ أاعضدء من القوات الخدصة موجة من
االاعتقدالتشملت  01شخصد .وزاعمبعضالمت همين أن هم حرموا من النوم وقيدوا
يلة وحرموا منتلقي الراعدية الصحية .أاعلن البعض أن همتعرضوا
فترات طو
ل
61
لالاعتداء الجنسي أثندء االحتجدز .وفي حدلة جدير بدلذكرتم استبعددقضية من
المحك مة اعلى أسدس أدلة قدم هد أطبدءتدبعين للحكو مةتداعمبعض هذه المزااعم
62
بدلتعذيب وسوءالمعدملة.
فتر
صلت موجدت أخرى من التظدهراتفي أغسطس وسبتمبر 3101في ال
توا
التي سبقت االنتخدبدت63،بمدفي ذلك ااعتقدل نحو  001من الشيعةتحت قدنون
دفحة اإل رهدب لعدم  ،3110منبين هم ندشطين سيدسيين ورجدل دينرفيعي
مك
64
فر الحسدبي (انظر النص المدرج) والذي
المستوى .ومنبين المحتجزين جع
طرحت ريدريس قضيته مع مقرر أل مم المتحد الخدصبدلتعذيب وتواصلفي
فر الحسدبي استمرارية
مالحقت هد للقضية حتى يومند هذا 65.وتوضح قضية جع
فر الحسدبي ظلوايتعرضونلخطر
فراد مثل جع
فالت منالعقدب:ث مة أ
التعذيب واإل
فس القدرفدنه
التعذيبفي معظم األوقدتفيتدريخالبحرين القريب حتىاليوم .وبن
توفر له أي حمدية أو ااعتراف أو
تلق مديجعلهيتوقعبأنسلطدت البحرين س
لمي
محدسبة أو أشكدل أخرى من جبر الضرراعلى مد لقيه منتعذيب وسوء معدملة.
فيد قضيته ،والقضديد األخرى المشدب هة ل هد ،كوسدئلتذكير واضحة لالفتقدر
وت
للعدالةفي مجدل التعذيبفي البحرين ،كمدتمثل معديير حدس مةفي مدى جدية
البحرينفيالتندولالحقيقي إلرثالتعذيب وسوءالمعدملةفيالبالد.
بدلرغم من األثر االيجدبي لإلصالحدتاعلى اعمليدت التعذيب وسوء المعدملةفي
البحرينفإن وتدئر إستخدام هد لقمع االنشقدقدت والمعدرضة اعددتللظ هورفي
فس المؤسسدت –
مجدب هة أاعمدل التوثر المتصداعد واالحتجدجدت .واستخدمت ن
يلة،
فترات طو
فس وتدئر االاعتقدل ،واالحتجدزل
الشرطة وج هدز األمن الوطني – ن
والتعذيب وسوء المعدملة ،التي كدنت قد استخدمتفي الع هد السدبق .وتمتسهيل
دفحة
وقوع مثل هذه الممدرسةبواسطةقوانين جندئيةقمعية،بمدفي ذلكقدنون مك
(في العديد من
إل رهدب ،واالفتقدر إلى اشكدل حمدية مالئ مة اثندء االحتجدز ،و
الحدالتوليسكل هد)بدذاعدن النيدبة العدم ة 66والقضدء 67.وهذا كدن هو الهيكل القدئم
صفحات .1- 2
فلية رقم  21أعاله ،ال
 -60هيومان رايتس واتش ،الحاشية الس
برلمانيةلحقوق اإلنسان :البحرين؛تجربةسياسيةفاشلة ،انتهاكات خطيرةلحقوق اإلنسان‘ 12 ،اغسطس ،1113
 -61ريدريس’ ،سمنار المجموعة ال
صhttp://www.redress.org/downloads/publications/Bahrain_seminar_presentation_main.pdf ،2؛ هيو مان رايتس
سفلية رقم  21أعاله ،ص.22
واتش ،الحاشية ال
62
تان  9و .11
صفح
 هيومان رايتس واتش ،المصدر السابق ،ال63
لكونغرث)  1 ،مارس  ،1122ص،2
تزمان ،البحرين :اإلصالح واألمن وسياسة الواليات المتحدة (خدمة بحوث ا
 كينيث كا. http://fpc.state.gov/documents/organization/158480.pdf
 -64المصدر السابق ،ص.2 2
65
 أنظر أيضا ً .http://www.redress.org/case-docket/allegation-letter-to-un-special-rapporteurs-on-jaafar-al-hasabi66
سفلية رقم  21أعاله ،ص"( 2-1احضر عدة محتجزين أيضا ً أمام وكالء النيابة الذينفشلوافي االستجابة
 أنظر هيومان رايتس واتش ،الحاشية الفي عدد من الحاالتفشل وكالء النيابةفيتسجيلشكاوى ،أو األمربإجراءفحوصات طبشرعي أو اطالق
شكاو اهم حولسوء المعاملة .و
المناسبةل
باط الشرطة الذين ُزعم ان هم مسئولون
فس ض
فيبعض الحاالت اعاد وكالء النيابة المحتجزين إلى حراسةن
أيتحقيقفي مزاعميتقدمب ها محتجز .و
تكى
شكل صائببان ارسلوا محتجزين إلى عملياتفحص طبي حينما اش
فواب
لمقام األول .وهنا ك وكالء نيابة آخرونتصر
عن االنتها كفي ا
تعذيب)".
المحتجزين من ال
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فجرت أضخمتظد هراتشهدت هدالبحرينفيفبراير .3100
فد حينمد ان
سل
تعسفي والتعذيب عام 1121
دراسة حالة :االعتقال ال
فر الحسابي مواطنبريطاني/بحريني مع ان جنسيته البحرينية قد أسقطت من جانب واحد هو جانب
جع
فمبر  1111انت هاكاللمعايير المتبعة دوليافي مطلعتسعينيات القرن العشرين .وبعد ان
حكومة البحرينفينو
ف ّر إلى المملكة المتحدة سعى من أجل الحصول على جبر الضرر من حكومة البحرين ال جدوى .و الل
في مع نحو 21شخصا آخرين
زيارةقامب هاللبحرينفي اغسطس 1121تم اعتقاله مرة أخرىبشكلتعس
واحتجز ألكثر منستة اش هرتع ّرضفي هالتعذيب مستمر.
في اغسطس  1121واثناء رحلة عودة الحسابي من زيارة أسرتهفي البحرينتم اعتقالهفي المطاربواسطة
ضباطيرتدون البس مدنية وأخذ إلى مبنىيستخدمه ج هاز األمن الوطنييسمى "القلعة"في المنامة .ويقول
الحسابي انه الل االسابيع الستة االولى من احتجازه ظل معصوب العينينبشكل مستمرتقريباـ كماتعرض
فلقة (الجلد علىباطن القدم) والوقوف القسري
للضرب والركل أثناء االستجواب وللصدمات الك هربائية وال
واالرغام على إتخاذ وضعية جسديةتسبب االج هاد ،وت هديد اسرته والحرمان من النوم .واالجبار على
التوقيع على اعترافقال انه زائف.
فرادي وحُرم من الوصول إلى محامي .وبعد 29يوما أ ُخذللمثول
لبدايةفي الحبس اإلن
واعتقل الحسابيفي ا
فرادبتاتا.
أمام محكمة ورغم وجود محامي إال ان الحسابيلميُمنحفرصةللحديث معهقبل الجلسة أو على إن
و الل الجلسة سأل المحا مي عن آثار على رسغي الحسابي وقال ان الحسابيتعرض للتعذيب .علمت
المحكمةبذلكلكن هالمتتخذ إجراءبشأنه .ولميسمحللحسابيبمقابلة اسرته االبعد  1أسابيع.
فاتتم الحصول علي هاتحت
تندفقط إلى اعترا
في أواخر عام ُ 1121وج هت للحسابيتُ هما جنائيةتس
التعذيب،وتمتقديمهللمحاكمة مع  11محتجزا آخرينبت هم إر هاب مزعومة .وحُرم ال محتجزون منفرص
فاع –تحدثوا مع محاميي هم ألول مرةلنصف ساعة الل الجلسة األولى .وقد زعموا أن همتعرضوا
إعداد د
فات.لم
للتعذيب األمر الذي طرحوهفي عدة مناسبات أمام المحكمةلكن المحكمةلمتنظرفي مقبولية االعترا
في
يتم إجراءتحقيق مستقلفي المزاعم ولميُسمحبإجراءفحص طبي مستقل ولميُحاسب اي شخص .و
ديسمبر  ،1121وبعد عدد من الجلسات ،قرر محامو المحتجزين االستقالةبشكل جماعي احتجاجا على
انت ه ك حقوق موكلي هم.
أطلق سراح الحسابي ومن كانوايُحاكمون معهفيفبراير 1122بعد قيام المواطنينبمظا هرات .وعاد
الحسابي إلى المملكة المتحدة حيثبقيب ها منذ ذلك الحين؛ لكن اآلخرين الذين كانوا محتجزين معه أعيد
اعتقال همفي مارس  1122وحكم علي هم (مع  9من السجناء السياسيين)في 11يونيو 1122بواسطة محكمة
ال ال مة الوطنية العسكريةبأحكامبالسجنتمتد من  29عاما إلى السجن مدى الحياة .وبعد عدد من
نقضفيفبراير .1122
فاتتمتعزيز هذه االحكامبواسطة محكمة ال
االستئنا

االنتفاضة والحملة القمعيةلعام 1122

فدضدت الشعبيةفي مصر وتونس اعدم  ،3100ش هدت البحرين
اعشية اندالع االنت
تظدهرات جمدهيريةفيفبراير ومدرس  3100من مواطنينيطدلبونبتغييرات
دستورية .وبعد ضربة قمعية مبكر قتل فيهد اعدد من المتظد هرين 68،لقيت
التظدهراتتسدمحد كبيرا من الحكو مة لعد اسدبيع .ولكنبعد محدولة غير ندجحة
فعوا عن
تقارير طبية ان المتهمينقد د
 وكاستثناء ،عندما اخليسبيل كل المتهمينبواسطة المحكمة ألنهم منناحية خلصتالمحكمة على اساسيفهم جسديالالعتراف ،أنظر المصدر السابق ،ص.11
طريقتخو
براير  1122احاطت قوات األمنبدوّار اللؤلؤة ،حيث كان المتظا هرونقدتجمعوا
 -68قتل متظ اهرانفي األيام األولى للتظا هراتثمفي 27ف
سفلية رقم  12أعاله ،ص.2
فريق المنطقة من المحتجين :كاتزمان ،الحاشية ال
لقات رصاص مطاطية وغاز مسيلللدموعلت
واستخدمتقوات األمن ط
67
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في الحوار الوطني ،قد دهد ولي الع هد األمير سلمدن ،وتصداعد أكثر لالحتجدجدت
أدى إلى إغالق المنطقة المدليةفي  02مدرس ،طلبت البحرين المسداعد من دول
مجلس التعدون الخليجي األخرى "لحمدية المواقع الرئيسية"69.وفي  02مدرس
 3100دخلتقواتسعودية وشرطة مندولة اإل مدراتالعربيةالمتحد البحرين،
وفي  01مدرس ،أاعلن الملك ’حدلة سالمة وطنية‘ 70لمد ثالثة أش هر .واستطداعت
للؤلؤ حيث كدنالمتظدهرونيتجمعون وأنهته
قواتالبحرين إخالء دوار (سدحة) ا
يوم  07مدرس  71.3100وطرد نحو  3811شخص ،معظم هم من الشيعة ،من
ف هم لمشدركت همفي االحتجدجدت كمدتمت هديم اعدد من مسدجد الشيعة 72.وتال
وظدئ
بوقة ،وأاعمدل احتجدز ،ومحدكمدت أمدم ’ محدكم
ذلك ااعتقدالت جمداعية غير مس
73
السال مة الوطنية‘ العسكرية الخدصة .أاعلنت حدلة السال مة الوطنيةفي ن هدي ة
74
األمرفي أوليونيو .3100
فتر منفبراير إلىيونيو 3100
واعقب ضغوط دولية كبير ،تمفحص أحداث ال
قلة لتقصي
للجنة البحرينية المست
رفتبدسم ا
بواسطة لجنة دولية اعين هد الملك واع
الحقدئق ،والتي قدمتتقريرهدفي ديسمبر  .3100وقد وجدت اللجنة ان أج هز
فتر
ئولة اعن اعدد من االنت هدكدت الخطير لحقوق اإلنسدن اللال
الدولة كدنت مس
75
منفبرايرإلىيونيو  .3100ووجدت أنقوات األمنقد أجرت ااعتقدالت:
دون إبراز مذكر ااعتقدل أو دون اخطدر الشخص المعتقل اعن أسبدب
ااعتقدله .وفي العديد من الحدالت لجأت أجهز أمن حكو مة البحرين
تل هم من إل رهدب،
سلوك مس
فرطة ال ضرور ل هد ،و
إلستخدام قو م
فددي هد .إن حقيقة وجود وتدئر منتظ مة من
تلكدت كدنيمكنت
وإضراربدلم م
فية التيتدربتاعلي هد قوات األمن هذه
سلوكتشير إلى أن هذه هي الكي
ال
76
توقع من هد انتتصرفوفقدل هد.
وبدلتدليي
فتر بين مدرس ويونيو :3100
فوضية أيضد انهفي ال
وقد وجدتالم
فسي
تعذيب وغيره من ضروب اإليذاء البدنيوالن
خضعالعديد من المحتجزينلل
سلوك الذي
اثندء الوجود داخل الحراسة .و هذا أيضد يشير إلى وتدئر معينةلل
تمدرسهبعض أ جهز الحكومة .لم يخضع كل المحتجزينلكل أسدليب إسدء

سفلية رقم  9أعاله ،ص.3
تزمان ،الحاشية ال
 كا70
فقة المجلس
يمكنتجديدهبمقتضى موا
فيةبمرسوملفترة الث أشهر ،و
بموجب الدستور،يمكن اعالن حالة السالمة الوطنية أو االحكام العرفيةتجميد العملباحكام الدستور ضمن الحدود التيينص عليها القانون:
الوطني  :الدستور ،المادة ( 21ب) .ويجوز خاللفترةسريان األحكام العر
الدستور ،القانون رقم ( 212االستثناء الوحيد هو ان اجتماعات المجلس االستشاري ودائرة النواب اليمكنتجميد ها ،كما انه اليمكن التدخلفي
حصانات اعضائها ).لكن هذا الينطبقصراحة على حالة السالمة الوطنية.
سفلية رقم  9أعاله ،ص.3
تزمان ،الحاشية ال
 -71كا
72
فقرات ( ، 2211 – 2222ازالة المساجد)؛ )( 2217 – 2227
تقصي الحقائق ،ال
تقلةل
 المصدر السابق،تقرير اللجنة البحرينية المس73
تقصي الحقائق ،ص  ،221 – 112أنظر أيضا ًتقارير منظمة هيومان رايتس واتش’ :،ازمةحقوق اإلنسانفي
تقلةل
تقرير اللجنة البحرينية المس
البحرين‘9 ،يوليو  ،1122ص،2
و
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Bahrain's%20Human%20Rights%20Crisis_0.pdf؛
صفون التعذيبفي االحتجاز‘ 12 ،اكتوبر http://www.hrw.org/news/2011/10/21/bahrain- .1122
’البحرين :مهنيون طبيون ي
تعذيبفي مركز
حفي الرياضيفيصل حياةيتحدث عن ال
medics-describe-torture-detention؛ مركز البحرين لحقوق اإلنسان ’ :الص
احتجازفي البحرين‘21 ،سبتمبر http://www.bahrainrights.org/en/node/4723 ،1122؛ هيومان رايتس واتش ’ ،اهداف إعادة الت أهيل:
هجماتضد مهنيين طبيين ،ومتظا هرون مصابونبجراح ومنشآتصحية‘،يوليو ،1122
..http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/bahrain0711webwcover.pdf
سفلية رقم  9أعاله ،ص.3
تزمان ،الحاشية ال
 -74كا
فصل  ، 21مالحظات عامة وتوصيات.
تقصي الحقائق ،ال
تقلةل
-75لالطالع على ملخص أنظرتقرير اللجنة البحرينية المس
76
لفقرة .2192
 المصدر السابق ،ا69
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لكن اعوضداعنذلك كدنت هندكالوتدئرشديد الوضوحلسوء المعدملة
المعدملة و
بعضفئدت المحتجزين .ان المدى الذيبلغه سوء المعدملة البدني
تي لحقتب
ال
فسي هذا واضح وجليفي ممدرسدت متعمد تهدففيبعض القضديد إلى
والن
رافدتوافددات من المحتجزينبدإلكراهبينمد أريد لهدفيقضديد أخرى
انتزاع إاعت
77
انتستخدم ألغراض االنتقدم والعقدب.
تعذيب
شكدل ال
تعذيب .وكدنت أ
يعة المؤسسدتية إلستمرار ممدرسة ال
أكدت النتدئج الطب
شكل كبير مع التقدرير القديمة التي وردت اعن األسدليب التي
المستخدمة متسقة ب
78
بعينيدت القرن العشرين ومدبعد هد ،كوتدئر ا اعتقدالت الجماعية،
أستخدمت منذ س
فتراتتزيد اعن  01يومد دون وجودفرص وصول لمحدمي أو لعدلم
واالحتجدز ل
الخدرجي ،ومحدكمدت لجرائم أ من وطني تستند إلى أدلة زاعم ان هد انتزاعت تحت
تعذيب.
ال
وبدلمثل،فدناللجنة اعتبرت ان قوات ألمن كدنت "[]فيالعديد من األوضدع [ ]...قد
بلةللتطبيق
انتهكت مبددئ ضرور وتندسب [ الرد اعلى المتظد هرين] ،و هي المبددئ القد
تعلقبإستخدام القو بواسطة مسئولي إن
اعمومدفي أمورت
فدذ القدنون" 79.وتشير األدلة
المتدحة لهم من اللتقدرير الطبالشراعي إلى أنه"فياعدد منالحدالت أطلقتقوات
تلة".80
فراد إلصدبدتقد
سلحتهد دون االهتمدمبضمدن أاليتعرض األ
األمنندر أ

سئولين اعن هذه
للجنة الدولية بمحدسبة الم
بلت حكومة البحرين توصيدت ا
ق
81
االنت هدكدت ،والقيدم بتعديالت ألحكدمفي قوانين هد الجندئية ،وإدخدل إجراءات
تلفة؛ وهذهتتضمنتدريب مسئولي األمن وإدخدل إجراءات أوتدابير ص ممت
مخ
للعمل كأشكدل حمدية أثندء االحتجدز ،وإقد مة وحد تحقيق خدصة داخل النيدبة
فعدل غير القدنونية وأاعمدل إل همدل التي أدت إلى
العدم ة من أجل "التحقيقفي األ
وفيدت ،وتعذيب المدنيين وإسدء معدملت هم" 82.ولكن لمتداعّمبدلتغييرات الهيكلية
فد وبشكل اعميقفي انت هدكدت حقوق اإلنسدن
المطلوبةفي المؤسسدت المتورطةسل
المعنية 83،إذ ان هدفشلتبشكل كبيرفي مخدطبة القضديد الكدمنة والتيتسدهمفي
تداعيمبيئةيمكنفي اطدرهد وقوع التعذيب وسوء المعدملة ،كمد سيأتيتوضيحه
فيمدبعد.

لفقرة .2192
 -77المصدر السابق ،ا
78
لفترات
لقسري
تقييد األيدي والوقوف ا
ئعةلسوء المعاملة التي استخدمت مع المحتجزين هي عصب العيون و
شكال الشا
 وجدت اللجنة ان معظم األلقدم) وباالسال ك المعدنية والسياط وااللواح الخشبية أو غي رها
يكية (بمافي ذلك على راحة ا
طويلة والجلد والركل وضرب المحتجزينبخراطيمبالست
ئفة
تقدات طا
لفظي؛ والتهديدباالغتصاب؛ وإهانة مع
باء؛ والحرمان من النوم؛ والتعريضلدرجة حرارة عالية؛ واإليذاء ال
من األدوات والصعقبالكهر
فقرة .2191
يعة) ،المصدر السابق ،ال
المحتجزين الدينية (الش
79
لفقرة .2199
 المصدر السابق ،ا80
 المصدر السابق.81
تقصي الحقائق12 ،نوفمبر " ،1122المسئولون الذين ال
تقرير اللجنة البحرينية المستقلةل
 انظر ،على سبيل المثال ،خطاب الملك حمد حولقبولتقون الى مستوى مهامهميجب انيحاسبوا ويستبدلوا" .موجود على الرابط ..http://www.bna.bh/portal/en/news/481652
ير
تقصي الحقائق،
تقلة ل
نفاذ للجنة البحرينية المس
تقصي الحقائق ،أعاله ،أنظرتقرير اال
تقلةل
 -82نصتوصية  2721منتقرير اللجنة البحرينية المس
تقدمفي التوصية  ،2721موجود على الرابط ..http://www.biciactions.bh/wps/portal/BICI
ال
بر  1121ص  ،17-11موجود على الرابط
لفيدرالية الدولية لحقوق االنسان" ،البحرين :اخماد صوت المعارضة" ،سبتم
 -83أنظر مثال ،ا
تش ’ ،البحرين :التزامات اصالح حاسمة‘ 13 ،مارس ،1121
http://www.fidh.org/IMG/pdf/rapbahrain595a.pdf؛ هيومان رايتس وا
متاح على الرابط ..http://www.hrw.org/news/2012/03/28/bahrain-vital-reform-commitments-unmet
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تعذيب وسوء المعاملة
د) أدلة على استمرارية ال

بعد ن هديةفتر الطوارئفييونيو  3100ومدتبع هد منتحقيق قدمتبه اللجنة
فدضدفي اإلستخدام المن هجي
قلة لتقصي الحقدئقتبين أن هندك انخ
البحرينية المست
ألسدليب التعذيب أثندء االحتجدز84.ولكنبدلرغم من االلتزامدت الظدهر لإلصالح
سئولي الدولةفي التعذيب وسوء المعدملة قد
فدن هندك أدلة قوية اعلى أنتورط م
فرطللقو في مجدل
استمرفي البحرين وأنه ليس محصورافقطفي اإلستخدام الم
السيطر اعلىالمتظدهرين.
كلت لدي ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد التعذيب صور اعن
تش
العنف المتواصلفي النصف األول من اعدم  3103خالل زيدر المنظمتين
سلة من االجتمداعدت مع كيدندت اعدبر للطوائف والتوثيق
للبحرين وذلك اعبرسل
فة من العنفاعلى أيدي
تل
الطبي لـ 03شخصد زاعموا أن هم خضعوا ألشكدل مخ
قوات أمن الدولة ،خصوصد شرطة الشغب .وقد أجري التوثيق الطبيفي قضديد
فريق الزائروفقد لبروتوكول
التعذيب وسوء المعدملةبواسطة خبراء طبيين من ال
فعدلينللتعذيب وغيره من
اسطنبول (دليل األ مم المتحد للتقصي والتوثيق ال
فريق
ضروب المعدملة أو العقوبة القدسية أو لالإنسدنية أو المهينة) .وقد إلتقى ال
بمحدمينوأفراد من أسر أشخدص آخرين زاعموا أن همتعرضواللتعذيب.
نتيجة لمحدودية الوقت المتدح لعمل البعثةفي البحرين وانحصدرهفي خمسة أيدم
أمكنفقط أخذ لقطدت قصير من األحداث .وبسبب ضغوط الوقت التيفرضت
اعلىالبعثةبواسطةالبحرينفإنفرصالوصولإلى أمدكن االحتجدز ااعتبرت غير
مجدية .ولكن من الواضح أن من الـ03فردا الذينتمتوثيق قضديدهمبسوء
فدذ
فينبدن
كل
فين م
المعدملةال زاعو مة كدنت  01من االاعتداءاتالتيوقعت من موظ
القدنونقد حدثت مؤخرا خالل الش هور األربعة األولى من اعدم .3103
واصلت ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد التعذيب مراقبة مزااعم
استمرارالتعذيب وإسدء المعدملة اعن كثب منذ زيدر بعثتي همدللبحرين؛ ووجدا أن
وتدئر األداء التيتب ّدت من خالل نمدذج محدود للغدية من الحدالت التي قدمت
فصل
لوقت .لذلكفدن ال
بتوثيق هد منتصف اعدم  3103مد زالت مستمر منذ ذلك ا
صلت إلي هد المنظمتدن ومالحظدت همد الل أبريل
التدلي سيستنداعلى النتدئج التيتو
– مديو  3103والتقدرير اعن االنت هدكدتال زاعو مةالتي ظ هرت منذذلك الحين.

تعذيب وسوء المعاملة خالل االحتجاز
ال

فدض الواضحفي حجم التعذيب وسوء المعدملةفي األ مدكن
بدلرغم من االنخ
الرسميةلالحتجدزفدن اعددا من الحدالتفيالنصف األول من اعدم  3103طرحت
مخدوف خطير بأن هذه الممدرسة ظلت مستمر حتىبعد إطالقتقرير اللجنة
بريل ،1121
 -84انظر ،على سبيل المثال ،هيومان رايتس واتش’ ،البحرين :قسوة الشرطة ،رغم تعهدات االصالح‘ 19 ،ا
.http://www.hrw.org/news/2012/04/29/bahrain-police-brutality-despite-reform-pledges
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قلة لتقصي الحقدئق .و هذهتشملوفيدت حدثتفي أمدكن االحتجدز
البحرينية المست
راحضحيت هد :منتظرسعيدفخر،اب راهيم اعلييعقوب،يوسف احمد موالي 85.ااعتقل
فخر ،البدلغ من العمر  28اعدمد ،اثندء مظدهر وأخذ إلى مركز الحور للشرطة
توفي خالل الـ32سداعةالتدليةاعلى ااعتقدله .وذكرش هود أنهتعرضللضرب
حيث
86
جلد.
أثندء ااعتقدله؛ وتظهر صور لجثته وجود جروحتنسجم مع القولبتعرضهلل
أمديعقوب ،البدلغ من العمر  07اعدمد،فقد قيل انهتعرض للركل واالاعتداءبعد
فسه .وقد اعزت وزار الداخلي ةوفدته
وفيفي الحراسةفي اليوم ن
ااعتقدله وأنهت
87
لتعقيدات ندتجة اعن مرض أنيميد الخاليد المنجلية وااعتقل موالي ،البدلغ من العمر
فرينيد،في يندير 3103؛ وقد وجدت
 32اعدمد والذي يعدني من مرض الشيزو
فسير رسمي
فيةفوق ميدهالبحر وأبدت اسرتهشكوكد حولت
جثتهبعدثالثة ايدم طد
88
لوفدته غرقد حينمد طرح احتمدل وجود اثدرتعذيباعلى جثته .وذكرت النيدبة
وفد  ،89لكن لم
العدم ةفي مديو  3103ان المزيد من التحقيقدت ستجريفي ال
تصدر معلومدت أخرى حتىاليوم.
فردية الـ 03التي وثقت هد زيدر ريدريس والمركز الدولي إلاعدد
منبين القضديد ال
بلة مع أحد األحداث (صبي
ت أهيل ضحديدالتعذيبإلىالبحرين إجراءالمنظمتدن مقد
قدصر) زاعم انهتعرضلمعدملةسيئة أثندء االحتجدز اعدم  3103وقدل انه أخذفي
البداية إلى مكدن احتجدز غير رسمي (انظر اإلشدر إلى ذلك الحقد) ،ثم نقل إلى
قلعة‘ حيثتعرض – حسبقوله – للضرب من
مركز شرطة يعرفبدسم ا’ل
توقيعاعلى
فض ال
الشرطة (بعيدا اعن نظر الندئب العدم لكن بعل مه) بعد أن ر
ااعتراف .وبعد هذا و ّ
قع اعلى وثيقة،لكنلميعرف مدتحتويه ،وحينمد رآ هد محدميه
فت.وقدلبعض محدميي ريدريس
فحدت اعديد أخرىقد أضي
فيمدبعد وجد أن ص
والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد التعذيب الذينتحدثوا معه ،أن هم مروابعدد
من القضديد المشدب هة المستمر التيتعرضفي هدافراد – خصوصد أحداث –
للضرب وكدنوا مديزالون محتجزين.
منذ الزيدر ظلتتصدر أاعداد من التقدرير األخرى اعن التعذيب أثندء االحتجدز،
90
ويبدو أن هذهالتقدريرإتج هتللتزايد مر أخرى.
سفلية رقم  32أعاله ،ص.21
لفيدرالية الدوليةلحقوق االنسان  ،الحاشية ال
 -85أنظر ا
 -86المصدر السابق،لالطالع على الصور أنظر http://www.crookedbough.com/?p=5332؛ وهذهتبدو انهاتظهر كدمات متكررة على
سفل من
الصدغ االيسر (ربما اثربوت /حذاثقيل) ورضوض وكدمات متكررة على الجزء االعلى من الذراع األيسر ومثلها كذلك على الجزء اال
الذراع االيسر.
 – 87المصدر السابق.
با وراء عملية غرق في البحرين‘ 23 ،مايو  ،1121موجود على الرابط
 -88أنظر الجزيرة (’ ، )1121التشريح يظهر تعذي
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/05/2012515155335968439.html؛ لالطالع على رد الحكومة أنظرقناة
فاة‘ 23 ،مايو ،1122
فض رواية الجزيرة عن الو
الجزيرة (’ )1121البحرينتر
.http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/05/201251815024938214.html
89
فحص الثانوي للضحية الغريق‘ 23 ،مايو .1121
 وكالة أنباء البحرين ’النيابة العامةتقارن نتائج التشريح االصلية وال. .http://5.153.12.16/portal/en/news/508968?date=2012-05-18
لقهبشأن خمسة مواطنين من مهزة :سعيد الحرز ،أحمد عبدهللا ،اب راهيم الشرقي،
بر مركز البحرين لحقوق اإلنسان عنق
-90في ديسمبر  1121ع
ت هم السلطات البحرينية .و ُزعم انهم ظلوافي الحراسةلعدة اسابيع دون معلومات عن مكان وجود هم ،وذُكر أن هم
طالب علي ،وحسن المعلم ،والذين اعتقل
بائية كما
فار هم وعليهمآثارصدمات ك هر
تعذيب وسوء المعاملة وحرموا منفرص الحصول على رعاية طبية مالئمة .و ُذكر ان همفقدوا اظ
تعرضوالل
بعة
فك .أنظر مركز البحرين لحقوق اإلنسان’ ،بحرين :تحديثات مزعجة حول الوضع ال راهن لطالب علي وار
أنبعضهم اصيبوابكسرفي ال
نطفتهم السلطات‘  21 ،ديسم
مواطنون آخرون اخ
بر  http://www.bahrainrights.org/en/node/5563 ،1121؛ ’ مركز البحرينلحقوق
براير http://bahrainrights.hopto.org/BCHR/wp- ، 1122
لقتل واالحتجاز‘  22 ،ف
عامين من ا
اإلنسان :
.content/uploads/2013/02/Second-Anniversary-Report-Published.pdfفي يناير  1122وكالة أنباء اهل البيت أوردت قضية
تقلفي  21ابريل  1121وأخذ إلى شعبة التحقيق الجنائيفي منطقة عدية حيث ُزعم انه
حبيب ايوب المغني ،البالغ من العمر  12عاما ،والذي أع
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فو الدوليةثالث حدالت وقعتفي مديو
وفينوفمبر  3103أوردت منظ مة الع
قل هم إلى مركز
ويوليو  3103تعرضفي هدأفرادللجلد اعند ااعتقدل هم وأثندء ن
الشرطة وأثندء اإلستجواب .وأحتجز أحد هؤالء األشخدص ،وهو حسين اعبدهللااعلي
فراديد ألكثر منثالثة اسدبيع؛ وزاعم انهتعرضللت هديد
محمود العلي ،حجزا إن
91
في أحمد راضي أن
بدالغتصدب وخضعلصدمدت ك هربدئية .وقدل آخر وهوالصح
92
اعينيهقد اعصبتدليومين كدملين وتعرضللجلد والت هديدبدالاعتداءالجنسي.
في أحمد حميدان ،والذي أخذ
ث مة قضية أخرى أكثر حداثةتتعلقبدلمصور الصح
سئولي األمنيرتدونثيدبد
من موقف سيدرات مركزتسوقبواسطة خمسة من م
مدنيةفييوم  37ديسمبر  .3103وذكر أن حميدان أبلغ اسرتهبأنه أجبر اعلى
لوقوفلسداعدتبينمد كدن مقيداليدين ومعصوبالعينينفيغرفةشديد البرود .
ا
وقدل أنهبينمد كدن معصوب العينين ومقيد اليدينفي شعبة التحقيق الجندئي أجبر
فجر.
بلة زمنية ستن
بلغه المحققون أن هد قن
روفة وأ
اعلى انيقبض اعلى أدا غير مع
وقد ظلت األدا غير المعروفةبينيديهلسداعدت وكدنيراقببشكل مستمر خالل
هذاالوقت وكدنوايصرخونفيه اذاتحرك .وذكر انالمحققين هددوهبدت هدم اخوته
بجرائم اذالميعترف ،ذاكرين أسمدء اشقدئه ،واختدروبشكل اعشوائيت همديمكن ان
فقضد هم .ومع ان هس مح ألسرتهبزيدرتهبعد اسبوع واحد من االحتجدزفقد حرم
تل
منفرص الوصولإلى محدمي حتىيوم 07يندير  .933102وات همبدالشتراكفي
تجمع غيرشراعي وبدنتدجقندبلمولوتوف.
فو الدولية أيضد اعددا من حدالتيزاعم
نحو ن هدية اعدم  3103اوردت منظ مة الع
فدل كدنوا محتجزينفيسجون
في هدوقوعتعذيب وسوء معدملة أثندء االحتجدز ألط
فيبعض الحدالت،بت همبموجب قدنون
للبدلغينبت هم "التجمع غير الشراعي" و
فدل من الحقفيالوصول إلى محدميلمد
دفحة اإلر هدب 94.وحرم اعدد من االط
مك
95
توقيع
فترات أطول ،وأجبروااعلى ال
يصل إلى  27سداعة،وفيبعض الحدالت ل
رافدت" دون وجود محدمي .وتأتي هذه الروايدت متسقة مع مزيد من
اعلى "ااعت
المعلومدت العد مة التي كدن المحدمون قد نقلوهد إلى المركز الدولي إلاعدد ت أهيل
ضحديد التعذيب وريدريس خالل زيدرت همد ،ومعتجربة الحدث الذي أجريت معه
بلة المشدر الي هد أ اله .وقد حكماعلى اثنيناعلى األقل من األحداث ،همد
المقد
بلغ من العمر 00
بلغ من العمر  01اعدمد) وج هدد صددق (ي
اب راهيم المقداد (ي
فتر اعشر سنوات سجن لكل من همد بعد أن تمت
اعدمد)،في أبريل  3102ل
باط الصليبيفي الركبة اليمنىتطلب إجراء عملية جراحية؛ أنظر وكالة
نفسي .وخالل هذا الوقت عاني المغني منتمزق الر
بدني وال
تعرضللتعذيب ال
براير 1122
أنباء اهل البيت’ ،البحرين :جلد محتجز،يعتمد اآلن علي كرسي متحر ك ومحروم من الرعاية الطبية لمابعد العملية‘22 ،ف
.http://abna.ir/data.asp?lang=3&Id=389798
بر  1121ص.27
عفو الدولية ’ ،البحرين:تجميد اإلصالح ،اطالقالعنانللقمع ‘نوفم
 -91منظمة ال
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mde110622012en.pdf
92
– المصدر السابق.
93
نفسي خالل التحقيق وحُرم من
تعذيب ال
حفي الشهير احمد حميدانتعرض لل
 أنظر مركز البحرين لحقوق اإلنسان’ ،البحرين :المصور الصتقل مصورا
االتصالبمحاميه‘ 29 ،يناير http://www.bahrainrights.org/en/node/5605 ،1122؛ لجنة حماية المحامين’ ،البحرينتع
موثق للمعارضة‘  9يناير .http://cpj.org/2013/01/bahrain-arrest-photographer-who-documented-dissent.php ،1122
أنظر أيضا ً التقرير (باللغة العربية) .http://www.alwasatnews.com/3803/news/read/735384/1.html :
فحات .12 – 29
سفلية  92أعاله ،الص
لعفو الدولية ،الحاشية ال
 - 94منظمة ا
لعفو الدولية ’ ،اطالقسراحطفل دون اتهامفي البحرين‘1 ،يناير http://www.amnestyusa.org/our-work/latest- .1122
 -95منظمة ا
victories/child-released-without-charge-in-bahrain

23

دفحة اإل رهدب اعلى حرقهم
محدكمت همدفي محك مة جندئية اعدديةتحت قدنون مك
رافدت
سيدر مدراعة 96.وأكد محدمي صددقبأن الحكم استندبشكل كدملاعلى ااعت
97
أخذتتحت اإلكراه.
أدى العدد المتزايد من التقدرير حول التعذيب وسوء المعدملةفي االحتجدز إلى
فدض األوليفي حجم التعذيب الذي ظ هربعد اطالق
تصداعد المخدوفبأن االنخ
قلة لتقصي الحقدئق مبدشر قدتغير إلىتزايد ،وأن
للجنة البحرينية المست
تقرير ا
مثل هذا التعذيب وسوء المعدملةيتواصل .وسيجريفحص العوامل التي سمحت
فصلالتدلي.
بأنيحدث هذافيال

تعذيب وسوء المعاملة خارج أماكن االحتجاز الرسمية
أدلة على وجود ال

كلتلدى ريدريس والمركزالدولي إلاعدد ت أهيلضحديد التعذيب الل زيدرت همد
تش
للبحرين صور واضحةبأن معظم أاعمدلالتعذيب وسوءالمعدملةالتيوقعت أثندء
ف هد اعنف
فتر التي سبقتيونيو  3100كدنت قد استبعدتبوص
االحتجدز الل ال
للشرطةضد متظدهرين وغيرهم خدرج أمدكن االحتجدز.
قانون
ال
فدقية مندهضة التعذيب
يتندول الع هد الدولي الخدصبدلحقوق المدنية والسيدسية وات
إستخدام القو بواسطةقواتتعزيز القدنون .ويحمي الع هدالدولي الخدصبدلحقوق
المدنية والسيدسية حق الحيد والحقفي الحرية واألمدن الشخصي،بمدفي ذلك
تع بحرية الرأي والتعبير
الحرية من التعذيب وسوء المعدملة 98،وضمدندت التم
فدصيل أكبر
فدقية األ مم المتحد لمندهضة التعذيبت
سلمي .99وتعكس ات
والتجمع ال
لحظر أاعمدل التعذيب وسوءالمعدملةالتي اعبّر اعن هدالع هدالدولي الخدصبدلحقوق
المدنية والسيدسية .وذلك الحظر ليس مقيّدابممدرسته األ مدكن الرسمية لالحتجدز؛
سئولينفي أي مكدنيرقىإلى مستوى معدملة
وبدلتدليفدن إستخدامالقو بواسطة م
100
ك هذه.
فيذ القدنونللقو بمبدئيالضرور والتندسبية.
فينبتن
فينالمكل
يضبط إستخدامالموظ
فيذ
فين بتن
كل
فين ال م
وتقدم الصكوك الدولية ،مثل مدونة قوااعد سلوك الموظ
القدنون 101،والمبددئ األسدسي ة بشأن إستخدام القو واالسلحة الندرية بواسطة
فيذ القدنون 102،موج هدتفيتقييم مد اذا كدنت القو التي
فينبتن
كل
فين ال م
الموظ
استخدمتضرورية ومتندسبة.
بريل
تقد عالميا‘ 21 ،ا
لقيان احكاماقاسيةبعشرسنواتسجن استنادا إلىقانون اإل رهاب المن
 -96مركز البحرينلحقوق اإلنسان’ ،البحرين:طفالنيت
http://www.bahrainrights.org/en/node/5701 ،1122
97
 المصدر السابق.98
 العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية ،المادتان  7و .999
 العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية ،المادتان  29و .12100
فاقية األمم المتحدةلمنا هضة التعذيب ،المادة .2
 العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية ،المادة .7اتلقانونبالقرار  27 )2979( 219/22ديسمبر "( 2979مدونة
نفيذ ا
لفينبت
وظفينالمك
-101تبنتالجمعيةالعامةلألمم المتحدة مدونة قواعدسلو ك الم
نفيذ القانون").
لفينبت
وظفينالمك
قواعدسلو ك الم
نفيذ القانون ،المؤتمر الثامنلألمم المتحدة حول منع الجريمة
لفينبت
وظفينالمك
لقوة واألسلحة الناريةبواسطة الم
 -102المبادئ األساسيةبشأن إستخدام ا
يقة األمم المتحدة )A/CONF.144/28/Rev.1 at 112 (1990
فانا 17 ،اغسطس – 7سبتمبر  ،2991وث
تكبي الجرائم ،ها
ومعاملة مر
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فدذ القوانين
فينبدن
كل
فين ال م
وتنص المدد  2من مدونة السلوك أنه "اليجوزللموظ
فىالحدودالالز مة الداء واجب هم".
استعمدلالقو االفي حدلةالضرور القصوى و
وينصالتعليق اعلىالمدد  2اعلى أن:
فدذالقوانين
فينبدن
فينالمكل
ا)يشدد هذا الحكماعلى ان استعمدل القو منقبلالموظ
ينبغي ان يكون امرا استثندئيد ،ومع انه يوحي بدنه قد يكون من المدذون به
فدذالقوانين انيستخدموا من القو مدتجعلهالظروف معقول
فينبدن
كل
فين ال م
للموظ
فيذ االاعتقدل القدنونيللمجرمين
فددى وقوع الجرائم أوفيتن
بدلضرور من أجلت
أو المشتبهبدن هم مجرمون ،أو المسداعد اعلى ذلك،ف هو ال يجيز إستخدام القو
بشكليتعدى هذا الحد،
فدذ
فينبدن
كل
فينال م
(ب)يقيد القدنونالوطنيفيالعدد استعمدلالقو منقبلالموظ
ف هم انه يتعين احترام مبددئ التندسبية
فقد لمبدأ التندسبية .ويجب ان ي
القوانين و
فسير
فسير هذا الحكم .واليجوزبدية حدلت
المعمولب هداعلى الصعيد الوطنيفيت
هذا الحكمبمديسمحبدستعمدلالقو بشكل اليتندسب معال هدفالمشروعالمطلوب
تحقيقه،
(ج) يعتبر استعمدل األسلحة الندريةتدبيرا اقصى .وينبغيبذل كل ج هد ممكن
فدل .وبوجه اعدم ،ال ينبغي
لتالفي استعمدل األسلحة الندرية ،وال سيمد ضد األط
سلحةالندري ة اال اعندمديبدى الشخصالمشتبهفي ارتكدبه جرمد مقدو مة
استعمدل األ
رفد
سلحة أويعرض حيد اآلخرينللخطربطريقة أخرى وتكونالتدابير األقلتط
م
دفية لكبح المشتبهبه أو إللقدء القبضاعليه.وفى كل حدلةيطلقفي هد سالح
غير ك
تصة دون إبطدء.
سلطدتالمخ
ندريينبغيتقديمتقريرإلىال
سلوك التي أدخلت اعلى
ل هذه األحكدم انعكدسدت هدفي قدنون البحرين،وفي مدونة ال
103
قلةلتقصيالحقدئق.
للجنةالبحرينيةالمست
الشرطة منذنشرتقرير ا
فرط للقو خرقدللقوانين الدولية والمحلية كمد جسدت هد الصكوك
يمثل اإلستخدام الم
فرادفي الحيد حيثيؤدي إستخدام
المشدر الي هد أ اله.ف هي قدتنت هك حقوق األ
104
فقدان هد .وقدتنت هك أيضد حظر التعذيب
القو إلى خطر المخدطر بدلحيد أوب
فدذ القدنونبشكل قصدي
سئولبدن
وسوء المعدملة.فمثال إذا مد است هدف موظف م
فدقية
فردا مدوأوقعبه /ب هد ألمد أو معدند ألحد االغراض المحظور بموجب ات
أل ممالمتحد لمندهضةالتعذيب (والتيتشملالعقدب والتخويف والتمييز)،فدنذلك
فرطفي إستخدام القو  ،وانمد سيرقى إلى
سلوك لنيكونفقط غير متندسب وم
ال

لفقرة الثالثة،
باط الشرطة  ،ا
لقانون الجنائي .المادة 231؛ قانون قوات األمن العام  ،المادة 22؛ مدونة قواعد سلو ك ض
 ا.http://www.biciactions.bh/wps/themes/html/BICI/pdf/1717/code_of_conduct_en.pdf
لفقر  .2أنظر أيضد الجمعية
يقة األمم المتحد  ،HRI/GEN/1/Rev.6 (2003),ا
-104لجنة األمم المتحد لحقوق اإلنسدن ،التعليقالعدم رقم  ، 1وث
كفدلةتعزيز وحمديةحقوق اإلنسدنفيسيدقتظدهراتسلمية:تقريرمفوض األمم المتحد
فضل الممدرسدتل
العمومية ( ’ ،)1122إجراءاتفعدلة ال
،
11
لفقر
ا
،A/HRC/22/28
المتحد
األمم
يقة
وث
،1122
 12يندير
اإلنسدن‘،
السدمي لحقوق
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.28.pdf
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مستوى التعذيببموجب القدنون الدولي105.وفي حدالت اقل شد قد يرقى إلى
معدملة أو اعقوبةقدسية أو ال إنسدنية أو مهينة ،والتيتغطي هد أيضدالنصوص التي
فدقية األ مم
تحظر ذلكفي الع هد الدولي الخدصبدلحقوق المدنية والسيدسية وات
المتحد لمندهضةالتعذيب.
موجزبالمخاوف
فدء البحرينبشأن أداء الشرطة منذ اطالقتقرير
إن المخدوف التي اعبّر اعن هد حل
قلة لتقصي الحقدئق ظلتبشكل اعدم محصور في االشدر
اللجنة البحرينية المست
فرطة" اثندء التظدهرات 106.ولكن خالل زيدر
إلى "حدالت من إستخدام القو الم
األيدم الخمسلريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد التعذيبللبحرينفي
ابريل – مديو  3103استمعت ريدريس والمركز وشدهدا أدلة هد مة اعن أداء
الشرطة الذي الي مكن ااعتبدره إستخدامد ضروريد أو متندسبدللقو في التعدمل مع
المتظدهرين.
اعريضة:
تتوزع مزااعم اعنف ك هذاالعنفاعلىثالثفئدت
فسيد ،ممديمكن انترقى
يلة منتظ مة من سوء المعدملة،بدنيد ون
 فترات طو
لمستوىالتعذيب،في أمدكن احتجدز غير رسمية؛
 ممدرسة اعنف ضد متظدهرين اثندء وجود هم لدي الشرطة (مثل تقييد
فدد المرنة أوفي سيدرات الشرطة) أو
حركت هم،ب مدفي ذلك استخدام االص
ضدالمدر ؛
تلة ضد متظدهرين أو مدر خالل
 إستخدامقو غير متندسبة أو متعمد أو قد
تظدهرات،بمدفيذلك إستخدام ألسلحةالندرية ،خصوصد إطالقالرصدص
بذخير حية،بدإلضدفة إلى إطالق قندبل الغدز المسيل للدموع مبدشر تجده
دفةقصير .
افراد من مس
تلفة يتمفحص هدبدلرجوع إلى
فئدتتطرح قضديد قدنونية مخ
وكلفئة من هذه ال
حدالتنموذجيةل هدنعرض هد أدنده.
سمية
تعذيب وسوء المعاملةفي أ ماكناحتجازغير ر
ال
ان إستخدام الشرطة أل مدكن احتجدز غير رسميةللقيدمبأاعمدلتعذيب وسوء معدمل ة
فصيل من جدنب منظ مة هيومدن رايتس واتشفي ابريل .3103
قد وردتبدلت
دوفهدبأنه واعقبفحص وتحقيق أكبر لمندطق االحتجدز
واعبّرت المنظ مة اعن مخ
قلةلتقصيالحقدئق ،صدر ضبدط
للجنةالبحرينيةالمست
الرسمية،بعد اطالقتقرير ا
لقاسية أو الال
لعقوبة ا
لمقرر الخاصللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا
تعذيب ،المادة 2؛الجمعية العمومية ’ ،تقرير ا
تفاقية من اهضة ال
 -105ا
لفقرة .12
براير  ، 1121ا
يقة األمم المتحدة  9 ،A/HRC/13/39ف
نفريد نوا ك‘ ،وث
إنسانية أو المهينة ،ما
فرطةفيتظ اهرات
( ، http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-39.pdfإستخدام قوة م
ترقىلسوء المعاملة).
106
شكل عام
بحرين‘ 21سبتمبر ’( ،1121الشرطةتواصلب
لكة المتحدة’ ،تحديثاتفصلية :ال
لكومنولثللمم
 أنظر مثال ،وزارة الخارجية وشئون ابر 1121
لقوة وإستخدام الغاز المسيل للدموع ما زالت مستمرة‘) ،و  22ديسم
لمفرط ل
شكل مهنيلكن حاالت اإلستخدام ا
فزازب
تعامل مع االست
ال
فرطة
لقوة الم
شكل مهني لكن حاالت إستخدام ا
فزاز ب
(’بالنسبة للجزء االعظم من الشرطة فانه ما زال يتعامل مع االست
مستمرة‘)http://fcohrdreport.readandcomment.com/the-arab-spring/case-study-bahrain/quarterly-updates-.
bahrain/
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وافقة رؤسدئ هم،يقومونبأاعمدلتعذيب وسوء معدملةتجده متظدهرين
الشر طة ،وب م
107
قل همإلى مراكزالشرطة.
بعد ااعتقدل هملكنقبلن
بلة مع أحد
أجرت ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد التعذيب مقد
ألحداث زاعمفي هد أنهبعد ااعتقدلهاثندء مروره مصددفةبتظدهر فيفبراير 3103
فت معدمل ة
أخذته شرطة الشغب إلى مبنى م هجور .وكدنت المعدملة التي وص
بلغت مستوى من الشد يرقى لمستوى
متعمد  ،وألغراضتمييزية واعقدبية ،و
التعذيببموجب القدنون الدولي والمحلي (انظرالنصالمظلل أدنده),ووفقدللصبي
الحدثفدن هذه لمتكن اول مر يخضعفي هد لمثل هذه المعدملة – المر االولى
للؤلؤ  .ولكنه
كدنت خالل اعدم  ،3100حينمد أاعتقل لتورطهفيتظدهرات دوّ ار ا
قدل انهلميتقدمبشكوىبشأنالمعدملة اذ ان الشرطة ووكالءالنيدبةالعد مة كدنوا هم
المتورطينفي إنزال المعدملة السيئة به .ولميسمع شيئد أكثر حول قضيته منذ
إطالقسراحهولميكنيرغبفي إثدر اهتمدم أكثربشخصه.
التعذيبفي مكان احتجاز غيررسمي

وثق المركز الدولي إلعادةتأ هيلضحايا التعذيب وريدريسقضيةصبي حدث التقطته الشرطةأثناء وجوده
قربتظا هرةفيفبراير  . 1121وقال انه هو وأصدقائهقدتعرضوالحصار الشرطةفي أحد األزقة حيث
تعرضواللضربباألسلحة كماتعرضواللركل.ثم أخذفيمابعد إلىسيارة جيبتابعةللشرطة حيثتعرض
لضرب أكثر وأخذ منه ما معه مننقود و هاتفنقّ ال وحذاء جديد .ومن هنا كنقل إلى مبنى م هجور حيث ظل
معصوب العينينلمدةساعاتتعرضفي هالجلد شديد وشتائم على أساس الدين وتهديداتلحياتهثمقذفبه
قيدتان) .وقال الصبي ان عددا كبيرا من رجال الشرطةشاركوافيماتعرضله من
في حمامسباحة (ويداه م
لبداي ة
فوابعد ان كانفي ا
يبدو أنه رئيس هم انيتوق
انت ه ك  ،ولميتوقف ذلك االبعد أن طلب من هم شخص
متسامحا مع مايحدث.ثم أُخذ الصبي إلى مركزشرطة وتم إستجوابه .وزعم الصبي انهتلقى عالجا طبيافي
فض التوقيع على اعتراف
سجنيُعرفبسجن القلعة  ،وتعرضلالذى مرة أخرىبواسطة الشرطةبعد ان ر
قدمهله المدعي العام .وقال انهلميُسمحلهبمقابلة محاميأثناء احتجازه مع ان همسمحوالهباالتصالبأسرته
في وقت إجراء المقابلةلميكنقدسمع أي
في اليوم الثالث العتقال،بعدتحويله إلىسجن الحوض الجاف .و
فحص الطبي متسقةبشكل كبير مع ما ذكرة من مزاعم.
شيء آخر حولقضيته .وجاءتنتائج ال

لمتظاهرينبواسطة الشرطة
جلد ا
قد يكون من الصعبفي األوضدع المحيطةبدلتظدهرات التمييزبين اإلستخدام
فرط للقو والتعذيب أو سوء المعدملة المتعمدين .ولكن المركز الدولي إلاعدد
الم
فددات من اعدد من الشخدص
تأ هيل ضحديدالتعذيب ومنظ مة ريدريس حصال اعلى إ
فوا ممدرسدت أشدرتبشكل ال لبسفيه إلى نوايد جدنب من أاعضدء قوات
وص
األمنبدنزال ألم أو اعذاب شديد ألغراض محظور دون انيكون ل هدتبريراعلى
أسس الضرور أوالتندسبية.
هندك أدلة جدير بدالاعتبدر لعمليدت جلد متعمد لمتظدهرين ومدر بواسطة شرطة
قلة لتقصي الحقدئق .وتشمل
الشغب منذ اطالق تقرير اللجنة البحرينية المست
 -107هيومان رايتس واتش’ ،البحرين :وحشية الشرطة،بالرغم منتعهدات اإلصالح‘19،ابريل .1121
.http://www.hrw.org/news/2012/04/29/bahrain-police-brutality-despite-reform-pledges
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الحوادث كبير األ همية اعمليدت جلد شديد لمتظدهرينبواسطة الشرطة إلتقطت هد
كدميرافي  00ديسمبر  108.3100ومؤخرا جدا،فينوفمبر ،3103قدلت وزار
داخلي ة البحرين ان هد شراعتفي إجراءتحقيقبعد انتمتصويرفيلم لضبدطفي
في ديسمبر  3103ظ هر
بني جمر سرا و هميجلدون متظدهرا غير مسلح 109.و
فع مواطند من منطقة اعدلي مرتين
فيديوللضدبط البحرينياعلى اعدرف و هويص
فال ’انتشر الشريط انتشدرا واسعد‘ (زاعم ان الحددثوقع
بينمد كدنالضحيةيحمل ط
فيديو نص مليون مشد هد ).وفي
بلغ اعدد المشدهداتلل
في  32ديسمبر  3103و
110
فس اليوم أاعلنت وزار داخلية البحرين ان الضدبط احتجز رهن التحقيق .
ن
ويجريفحصالرداعلى هذا الحددثبشكل أكبر أدنده.
بلت هم ريدريس والمركز الدولي إلاعدد تأ هيل ضحديد التعذيب
فراد الذين قد
قدم األ
مزيدا من األدلة حول مثل هذا الجلد المتعمد من شرطة الشغبفي ظروفيكون
فدتحت سيطر الشرطة .وكدن ستة منبين 03فردا،
فراد قد صدرواسل
في هد األ
جرت مع هم مقدبالت،قد أحتجزوافي أمدكن احتجدز غير رسميةلكن هم كدنواتحت
فيذ القدنونفي وقت
سيطر مسئولي قواتتن
بعةللشرطة
الجلدفيسيارات الجيب التا
إلاعتداء اعلي هم ( 2من هؤالء خالل اعدم
ذكر عدد من األشخاص الذين اجريت
 ،)3103بعد أن قبض اعلي هم وأحتجزوا
مع هم مقا الت أن شرطة الشغب أخذت هم
ف
في تن
بواسطة موظ
يذ القدنون ،وفي بعض فيسيارات الجيب التابعةل ها وجلدت همبعد
يكية مرنة .احتجاز هم .وقال احد هم أنه كان وحده
فددبالست
الحدالتقيدوابإستخدام اص
معصوب العينين مع خمسة من رجال
ف
في تن
و الل وجو دهم تحت سيطر موظ
يذ الشرطة الذين استجوبوهفي سيارة شرط ة
فدوت للجلدب
القدنونتعرضوابشكل مت
فة من
دلعصي وقدتعرض للجلد على أجزاء مختل
يب المعدنية وغيرهد من جسده (بما في ذلك الرأس) بماسورة
ندب
وال هراوات واأل
بندقية .وقال آخر أنهبينما كانفي سيارة
للكمبدألحذ
دفة إلى الركل وا
ألدواتبدإلض
ية جيبتابعةللشرطةتعرضللجلدبقبضات
يلة .وأظ هروا جراحد وآثدر متطد
الثق
بقة مع األيدي ومسدس الصعق وجلد على ظ هره
فزاز وأخيراتعرضللعض
وتعرض الست
ومتسقةب هذهالمزااعم.
على ظ هره .وحُرق شعره بنار وايضا
زاعم ثال
فعات على وج هه ولوى أحد
ثة أشخدص ان هم تعرضوا للجلد تعرض لص
واإلاعتداء في قدراعة الطر
يق من جدنب رجال الشرطة أصابعه إلى الوراء وبصق
في ال
فدذ القدنون اعدم  111،3103ثم عليه،بمافي ذلك البصقفيفمه .و
سئولي إن
م
فراد ان الجلد استمر لنحو
الحالتين قال األ
تعرضوا أيضد إلى ااع
تداء آخربعد ان أدخلوا نصفساعةثم اطلقسراح همابعد ذلك.
اعنو في سيدر شرطة .لكن لم ينقل أي من
هؤالء األشخدص الثالثةفيمدبعد إلى مركز
شرطة ولمتوجهل هم أيت ه مة .وقد أظ هرت حدلتدن من هذهالحدالتالثالث جروحد
تتندسببشكل كبيرب مدتحدثه ضربدتبأدوات حدد  ،واصدبدتتحمل آثدر ركل
 – .المصدر السابق.
109
يفيد هوبز’ ،سلطات البحرين تحققبعد شريط فيديو يظهر الشرطة وهي تجلد متظ اهرا (صور فيديو)‘ 21 ،نوفمبر 1121
 د. http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/11/12/bahrain-authorities-investigate-police-brutality_n_2117524.html
يفةنيويور كتايمز 13 ،ديسمبر ،1121
صفعه رجال‘،صح
برت ماكي’ ،البحرينتحتجزضابطال
 -110رو
لكة
http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/12/28/officer-detained-for-slapping-bahraini-man/؛ وزارة داخلية مم
نطقة عالي‘ 12 ،ديسمبر ،1121
البحرين ’ ،رجلشرطةيحول إلى محكمة لهجومه على رجلفي م
http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.aspx?type=1&articleId=16023
111
 هنا كشخصان ذكرا مثل هذه المعاملة خالل عام .1122108
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يلة.وفي الشخص اآلخريبدو أن اإلصدبدتال زاعو مة كدنتقد حدثتقبل
بأحذيةثق
بع إحدى اليدين إلى
فحصاعلي هدتتندسببمد يحدثه لوي أصد
يومينفقط من ال
الوراء .وذكر الشخص أيضد ان الشرطة استخدمت مسدس صعق (سالح صدم
في منسيدر شرطة.
ك هربدئي)اعليه أثندء احتجدزهفيالجزء الخل
فتوحبواسطة
زاعم شخص رابع أنهتمت مطدردته والقبضاعليهفيفضدء م
يلة قبل اعشر
للركلبأحذيةثق
شرطة الشغب حيثتعرض للجلدبأنبوب معدني و
فحصاعليه .وقد اعرض هذا الشخص آثدر كدمدت ورضوض
أيدم من إجراء ال
تشير إلى ضربدت من أدا اسطوانية حدد  .وأظ هر جسده أيضد معدلمتمزقتدل
يلة وصدمدت حدد أخرى.
اعلى ضربدت من أحذيةثق
فدذ حكم القدنون إستخدام قو "ضرورية" و "متندسبة"
فينبدن
كل
فين ال م
يجوزللموظ
112
فد وصدروا
للقيدمبداعتقدلقدنوني .ولكن إستخدام العنف ضدافرادتم ااعتقدل همسل
سلطة شرطةتعزيز القدنون – مثل أولئك الذين قيدوا أو كبلت
تحت سيطر و
فد – اليصل لهذا الحد من إستخدام العنف والقو وبدلتدليفدنه اعدد مد
ايددي همسل
113
يرقىإلىسوءالمعدملة أوالتعذيب.
ستخدام المفرط للقوة خاللالتظا هرات
إل
فدذ القدنونفي البحرين مظدهراتفي الشوارع وأيضد
كثيرا مديواجه مسئولو إن
في مندطقفي المدن حيث التوجد مظدهرات .وهندك
فيذ اعمليدتفي القرى و
تن
مخدوففي ان هميواصلون إستخدام القو في مثل هذه االوضدعبطرقي حظرهد
القدنون الدولي.
سلطدتفقط
سلمي؛ ويجوزلل
فلالقدنوندن ،الوطني والدولي ،الحقفيالتجمع ال
ويك
تقييد هذا الحق األسدسيللدرجة الضروريةفي مجتمع ديمقراطي لحمدية األمن
الوطني ،والنظدم العدم ،والصحة العد مة أو األخالق العد مة ،أو حقوق وحريدت
فويض اإلجراءات الخدص ةبدأل ممالمتحد مؤخرااعلى
اآلخرين 114.وقدش ّدد حدملوت
115
يلةلتعزيز حقوق اإلنسدن والديمقراطية،
سلمية كوس
الدور االيجدبيللتظدهرات ال
فدوض
سلمية،بمدفيذلك اعبرالت
وأنهيجباعلى الدولتس هيل وحمديةالتجمعدت ال
فريق التجمعدتفقط آخر إجراءيمكن اللجوء اليه.
والوسدطة 116.ويجب انيكونت
سلمية،
ويجباعلى سلطدتتعزيز القدنون أالتلجأ إلى القو خالل التجمعدت ال
فل أالّتسخدم القو إالاعلى أسدس استثندئي 117.اعلى الدول االلتزام
ويجب انتك
فدية ،خصوصد
سئولوتعزيزالقدنون مدربين ومج هزينبمدفيهالك
فدلة انيكون م
بك
لفقرة (أ).
تعليق علىتلك المادة ،ا
نفيذ القانون ،المادة  ،2وال
لفينبت
وظفينالمك
 مدونةقواعدسلو ك الم113
نفريد
لعقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة ،ما
تعذيب وغيره منضروب المعاملة أو ا
تقرير المقرر الخاص حول ال
 أنظر الجمعية العمومية’ ،.12
لفقرة
ا
،1121
براير
ف
9
،A/HRC/13/39
المتحدة
األمم
يقة
وث
نوا ك‘،
فرطة في
لقوة الم
( ،http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-39.pdfإستخدام ا
التظا هراتترقىلمستوىسوء المعاملة).
114
لكة البحرين ،ال مادة ( 13ب) ("االجتماعات العامة والمواكب
 العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية ،المادتان  29و 12؛ دستور ممفقاللشروط واألوضاع التييبينها القانون ،على انتكون اغراض االجتماع ووسائلهسلمية ").
تجمعات مباحة و
وال
115
لكفالةتعزيز وحمايةحقوق اإلنسانفيسياق احتجاجاتسلمية :تقريرمفوض األمم
فضل الممارسات
لفعالة وا
الجمعية العمومية’ ،اإلجراءات الفقرة .9
يقة األمم المتحدة  ،. A/HRC/22/2ا
المتحدة الساميلحقوق اإلنسان‘12 ،يناير  ،1122وث
لفقرة .3
 –116المصدر السابق ،ا
117
لفقرة .22
 المصدر السابق ،ا112
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فيمديتعلقبدلتحكمفيالحشودوفي إستخدام القو  118،ويجباعلي هم االلتزامبمعديير
فريق الجموع أو القيدمبعمليدت ااعتقدل قدنوني لمنيقومون
إستخدام القو اعندت
119
بأاعمدل اعنف.
قلة لتقصي الحقدئق إلى ان قوات األمن
خلص تقرير اللجنة البحرينية المست
(الشرطة والجيش)في البحرين ،خالل اعدم "،3100في كثير من األحوال ...
للذين يعتبران
انت هكت مبدأي الضرور والتندسبية[في الرداعلىتظدهرات] ،وا
فدذ
سئولي إن
بلةللتطبيقفي أمورتتعلقبإستخدام القو بواسطة م
اعمومد مبددئ قد
القدنون" .120واشدرت األدلة المتدحة للجنة منتقدرير الطب الشراعي والتقدرير
في اعدد من الحدالت اطلقت قوات األمن نيران أسلحت هد دون
الرسمية أيضد انه ’
121
تلة‘ .
فراد إصدبدتقد
أخذ إاعتبدرلضمدن أاليصدب األ
قلة لتقصي
بدلرغم من اإلصالحدت التي أدخلت اعقبتقرير اللجنة البحرينية المست
الحقدئقفدن الحوادث ال مستمر تشير إلىتواصل انت هدكدت هذين المبداينبواسطة
فدذ القدنون.وفيبعض الحدالت،في اعدم  ،3103أدى إستخدام القو
سئولي إن
م
في احمد
فدذالقدنونإلىوفيدت .وشمل هذا مقتل المواطنالصح
فينبإن
كل
بواسطة م
122
دلغ منالعمر  33اعدمد،في مدرس  3103؛ ومقتلالمتظدهرفدضل
اسمداعيل،الب
123
بلة غدز مسيلللدموع،في مدرس  3103؛
اعلي اعبيدلي ،من جروحنتجت اعنقن
ومقتلالمتظدهر صالح اعبدس حبيب،في ابريل 3103؛ 124ومقتل متظدهرين ،همد
حسدم الحداد وحسينالنع مة،في اغسطس وسبتمبر 125.3103وفيفبراير 3102
قتل متظدهران آخران همد حسين الجزيري الذي قتلفي 02فبرايرتحتتأثير
دفةقريبة ،وابن اع مه محمود
جراحفي البطنتسببتفي هد طلقدت خرطوش من مس
بلة
فيبعد ان أصيباعلى رأسهبقن
دلغ منالعمر  31اعدمد ،والذيتو
الجزيري،الب
غدز مسيل للدموع اطلقت هداعليه الشرطة 126.ومع انه كدنت هندك أدلة بوجود
فرطللقو في كل هذه الحدالتفدن واحد فقط من هدقد أدتإلى مقدضد ،
إستخدام م
سلطدت اعلى هذه
مد زالتفي مراحل هد االولية( 127انظر القسم التدليبشأن ردود ال
القضديد).
لفقرة .27
 المصدر السابق ،ا119
بقة رقم  212أعاله
نفيذ القانون  ،حاشيةسفلية سا
لفينبت
ظفين المك
فقرة  .11أنظر على وجه الخصوص قواعد سلو ك المو
 المصدر السابق ،البقة رقم  211أعاله.
سفليةسا
لقانون ،حاشية
نفيذ ا
لفينبت
وظفينالمك
لقوة واألسلحة الناريةبواسطة الم
ومبادئ األمم المتحدةبشأن إستخدام ا
120
لفقرة .2199
تقريرمفوضية البحرين الدولية المستقلة ،ا
121
 - .المصدر السابق.
صفحات .22- 21
فلية  32أعاله ،ال
لفيدرالية الدوليةلحقوق اإلنسان ،الحاشية الس
 -122ا
123
نفجارصداماتبعد موكبتشييعفي البحرين‘ 22 ،مارس http://www.cbsnews.com/8301-202_162- ،1121
 اخبارسيبي اس ’ا.57394947/clashes-erupt-after-funeral-in-bahrain/
بريل .1121
برى)‘ 12 ،ا
لك
يكس (سباق الجائزة ا
 -124الجارديان’ ،العثور على متظا هر ميت عشية جراند بر
فلية 217
 ، http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/21/bahrain-protester-dead-grand-prixأنظر أيضا ً الحاشية الس
ادناه.
125
سفلية رقم  211أعاله.
لفصلي :البحرين‘21 ،سبتمبر  ،1121حاشية
 وزارة الخارجية البريطانية’ ،التحديث ا126
براير http://www.bbc.co.uk/news/world- ،1122
بقنبلة غاز مسيلللدموع‘11 ،ف
فاةبحرينيبعدتعرضهللضرب
بيبيسي ’ ،والرابط
أنظر
محمد
اصابة
على
يحتوى
الذي
لفيديو
ا
لمش اهدة
،middle-east-21547109
.http://www.youtube.com/watch?v=Ump2Pz7NnfM
127
بقتلصالح عباس حبيب.
في 22ابريل  1122اعلن رئيس االدعاءالعام انهقدتمتحريك التهمضد رجلشرطة منقوات األمن الخاصة متهمتكبها موظف خدمة مدنية) ،المادة ( )2( 297تعريف موظف
و ُذكر ان التهم التي وجهت اليه هيتحت المادة ( ) 2( 79الظروف المشددةلجريمة ار
بريل ،1122
لقتل من القانون الجنائي ’ BNA :االدعاء العام  :بيان‘ 22 ،ا
الخدمة المدنية) والمادة  )2( 222ا
. http://www.bna.bh/portal/en/news/556043
118
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فحص التي أجريت خاللبعثة ريدريس والمركز الدولي إلاعدد
طرحت اعمليدت ال
فرطللقو بواسطة
ت أهيل ضحديدالتعذيب ،ايضد ،مخدوفشديد حول اإلستخدامالم
فدذ القدنون،اعلى وجه الخصوص ،من الل اإلست هداف العشوائي أو
في ان
موظ
المتعمدللمتظد هرين والمدر بقندبلالغدزالمسيلللدموع.
مسيل للدموع
قنابل الغاز ال
ناتجة عن
صابات ال
اال
يبوا الل اعدم 3103بقندبل
زاعم أربعة أشخدص من مجموع 03شخصد أنهم أص
دفة قريبة
يلة للدموع من مس
مس
اصابةبقنبلة غاز مسيلللدموعتؤدي إلى كسر
وتعرضوا الصدبدت من مد ااعتقدوا ان هد
قدم
قندبل غدز مسيل للدموع اطلقتاعلي هم
فراد الذينقابلت همريدريس والمركز
زعم احد األ
سئولي إن
بواسطة م
فحة
فدذ القدنون .وقد زاعم الدوليلتأ هيل ضحايا التعذيب انشرطة مكا
احد األشخدص (أنظر النص المدرج) الشغب أطلقت قذائف غاز مسيل للدموع عليه
ف هم أمامباب منزل هم
فراد اسرتهأثناء وقو
وعلى أ
بلة
أنه تعرض لضربة مبدشر من قن
فراد أسرت ه
في زقاق ضيق .وبينما أصيب أ
يلة للد موع تحت ركبته تمد مد ن
مس
تج اآلخرينبجراح من قنابل الغاز المسيل للدموع
يد فانه زعم انهتعرض لضربة مباشرة من قنبلة
اعن هد كسرفي اعظم السدق األكبر .وتؤ
غاز مسيل للدموعتحت ركبتهتماما مما أدى
اصدبته مد أدلى به من مزااعم كمد أن
إلى اصابتهبكسرفي عظم القدم الكبيرتطلبت
اآلثدراعلىقد مهتتشدبه مع مظ هر وحجم
معالجته إجراء عملية جراحية .وعرض
ينتعرضوا إصابات تنسجم مع هذا الزعم و المات
فراد آخر
آثدر شوهدتاعلى أ
(كدمات)تتسق مع اصابةباداة حادة ذات ن هاية
إلصدبدت نتجت اعن ضربدت مبدشر
دائريةتشبه علبة غاز مسيل للدموع أو هراوة
يلةللدموع .وذكر آخر،
من قندبل مس
ستديرة (مايسمى ب"طلقة مطاطية").
م
وهو صبي من األحداث ،أنه كدنفي
م ه مة في قرية كدنت تش هد حينذاك
دفة
يلةللدموع من مس
بلة مس
تظدهر سلمية اعندمد أتت شرطة الشغب وأطلقت قن
تبعد نحو  01 – 01مترافأصدبتهفي رأسه وأحدثت كسرافي الجمج مةتطلب
فى لمد 03يومدثم إجراء جراحة الحقة .وقدل انه لم
فدء أوالفي المستش
االستش
بلة الغدز المسيلللدموع.
يكن هندك أي شخص آخرفي الطريق لحظة اطالق قن
وأكدالتقريرالطبي ان االصدبدت الموثقة والصورالتي أخذتبعد وقت وجيز من
بلة الغدز المسيل
وقوع الحددثتتسقبشكل كبير مع الضربة التي نتجت اعن قن
للدموع.
زاعم الشخصدن اآلخران أيضد ان همدتلقيد ضربدت مبدشر من قندبل غدز مسيل
للدموعبعد إطالق هداعلىتظدهراتفي الشدرع منأفراد منقوات األمن .وأظ هر
الرجالن اعالمدت دائرية متحد المركز أو اعالمدت بيضدوية مخضبةاعلى
ألطراف الدنيد تتسق كثيرا مع االصدبدت الحدد الندتجة اعن أدا ذات قداعد
مستدير مثل أسطوانة غدز مسيلللدموع أو هراو مستدير .
توفير قندبل غدز مسيل للدموع كجزء من أسدليب التحكمفي
وبينمدفي اإل مكدن
اعمليدت الشغبفدن إستخدام هديجب أنيتم ضبطهبشكل صدرمبقوااعد االشتبدك
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فدذ حكم القدنون أن
سئول اعن إن
وإجراءات اإلستخدام المعيدرية 128.ويجب ألي م
يستخدم وسدئل التحكمفي الحشود وأن يكون مدربداعلى إستخدام هذه الوسدئل
بشكل صحيح وأنيتلقىتدريبد مستمرا 129.ويبدو أن القضديد أاعالهتوضح االفتقدر
اللتزامبأي قوااعد لالنخراط .وتشير الحدالت التيتمتوثيق هدفي البحرين إلى أن
فراد من
قندبل الغدز المسيل للدموع قد استخدمت كسالحتمتوجي هه نحو أجسدد أ
دفدتقريبةبشكل كدف كيتتسببفي كسر اعظدم و/أوترك آثدر
الجم هور من مس
بل ة غدز مسيلللدموع
دائ مة .ومن الواضح أن قو الضربة المبدشر من قذيفة قن
صدرتتستخدم ك الحقدتل.
من المحتمل أنتحدث حدلة اعرضية خالل مواج هدت مع متظ دهرينيقدمفي هد أحد
يلةللد موع من مدىقريب
بلة مس
فدذ القدنونب إهمدلاعلى إطالققذيفةقن
فينبدن
كل
ال م
بحيث تنتج اعن هد إصدبدت مبدشر  .ولكن العدد المتزايد لحدالت إصدبدت
المتظدهرين المتسقة مع استخدام القو المبدشر من قذائف قندبل الغدز المسيل
فيديوفيبعض الحدالت130،تشير إلى است هداف متعمد
للدموع ،وأدلة اشرطة ال
فس هد 131.وهذا كدن أيضد هوتصور المتظدهرين الذي أاعيد
للندسبقذائف الغدز ن
طرحه مرارا وتكرارا اعلى كل من ريدريس والمركزالدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد
التعذيب الل زيدرت همدللبحرين.
ناتجة عن طلقات الخرطوش
صابات ال
اال
فدذ القدنونفي البحرين ،التي ظلت
إن األسلحة األخرى التي استخدم هد ضبدط إن
ف هد األسلحة التيتتسببفي االصدبةبجراح
تردبشكل منتظمفي التقدريربوص
لوفد  ،هيبندقية صغير معبأ بقذائفتحتوياعلى طلقدت
وفيبعض حدالت ا
فةالسالح
خرطوش.وطلقدتالخرطوش هي حبيبدت صغير متعدد تنبعث منقذي
الندري اعند اطالق هد .وتحتويقذائفطلقدت الخرطوش اعلى اعدد من الحبيبدت ذات
قطر محدد يتراوحقطر هدبين  2.2 – 0.2ملمتراتقريبد.
وفيثالثة من الحدالت التي وثقت هدبعثة ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل
ضحديدالتعذيبإلىالبحرين أصيب أشخدصبجراحتتندسببشكل كبير معقذائف
صغير متنواعةتتطدبق مع اصد
بدت طلقدت خرطوش منبندقية.132وفي احدى
فيالحدلتين األخريتين أظهر
فلى .و
الحدالت كدنت االصدبدت محصور في األطراف الس
لعليدوالصدروالبطن.
رصدصال الحالندري وتير انتشرتاعلى األطراف ا

فالة وحمايةحقوق اإلنسانفي سياق التظا هرات السلمية:تقريرمفوض األمم
فضل الممارساتلك
لفعالة وا
 -128الجمعية العمومية  ’ ،اإلجراءات ا
لفقرة .27
يقة األمم المتحدة 12 ،A/HRC/22/28يناير  ،1122ا
المتحدة الساميلحقوق اإلنسان‘ ،وث
129
فيذ القانون ،المادة .11
فينبتن
فين المكل
 المصدر السابق .أنظر أيض ا ً مبادئ األمم المتحدة األساسيةبشأن إستخدام القوة واألسلحة الناريةبواسطة الموظسفلية رقم  211أعاله.
 -130مثالفيقضية محمود الجزيري – أنظر الحاشية ال
شكل مميت‘ 11 ،يناير ،1121
تزايد ب
لعفو الدولية’ ،إستخدام البحرين للغاز المسيل للدموع ي
 -131أنظر منظمة ا
.http://www.amnesty.org/en/news/bahrain-s-use-tear-gas-against-protesters-increasingly-deadly-2012-01-26
132
لفحص.
لقات رصاص خاللتظا هراتفي الشارعقبل اسبوعين من إجراء ا
لقوا عليهما ط
 زعماثنان من الضحايا ان أعضاء منقوات األمن اطسفلى والجذع .والتزالبعض
يقها إلى االندمال ،ومعظمهافوق االطراف العليا وال
تعددةفي طر
واظهر كال الرجلين وهماشابين جروحصغيرة م
بقة من المواد الصلبة علىسطحها ،وثمة جروح أخرى كان مايزالبها خيوط حيثقال الضحايا ان الرصاصقد أزيل مؤخرا
الجروح متغضنةبط
تعددة ،كالتيتأتي من
بواسطة مهنيي الصحةفي عيادات خاصة أوفي منازلهم .وتتطابق الجروح مع وصف انها جراحبواسطةقذائفصغيرة م
لقات منالعيار الصغيرلبندقية.
ط
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تنص مبددئ األ ممالمتحد األسدسي ةبشأن إستخدام القو واألسلحةالندرية أن اعلى
فدذ القدنون ،إذ يؤدون واجب هم ،أن يستخدموا إلى أبعد حد
فينبدن
فين المكل
الموظ
ممكن وسدئل غير اعنيفة قبل اللجوء إلى إستخدام القو واألسلحة الندرية" .وال
يجوز ل هم إستخدام القو " اال حيثتكون الوسدئل األخرى غيرفعدلة"133.وفي
فدذ
فينبدن
كل
فين ال م
الحدالت التي ال مندصفي هد من إستخدام القو فدناعلى الموظ
فسفي إستخدام القو والتصرفبطريقةتتندسب مع
القدنون "ممدرسة ضبط الن
134
قليل الضرر واالصدبة واحترام وصون حيد اإلنسدن".
خطور الجرم" و "ت
فدذ القدنون غض الطرف اعن هذه المتطلبدت
فونبدن
كل
فون ال م
ال يستطيع الموظ
لمجرد أن هم يستخدمون طلقدتبنددق صيد الطير (طلقدت الخرطوش)بدال من
دفدتبعيد فدن
الرصدص .وحينمدتستخدم طلقدت الخرطوش اعلى البشر من مس
من المرجح أنيكون إحتمدل أنتتسبب الحبيبدتفي حدوثوفيدت هو االحتمدل
ألقلولكنيمكنبوضوح انتسبب جروحد غدئر  .ويمكنل هذه الجروح أنتشوه
الشخص إ ذا اصدبت العين .ولكن كمد في ذخير البندقية فدنه حتى طلقدت
تلة إذا أطلقت من مدى قريب إذ ان الطلقة ذات
الخرطوش يمكن أنتكون قد
الحبيبدت المتعدد لنتنتشربشكلفعّدل ،ويمكنللخرطوشة أنتسبب جروحد
غدئر .
بلت هم و من وتدئر جراح طلقدتالخرطوش
توفرت منالذينتمت مقد
إن ألدلةالتي
فسفي
تطلبدت ضبط الن
لوفيدت،تشير إلى ان م
التي ذكرت،بمدفي ذلك اعدد ا
ئلة هد مةبشأن التدريب الذيتم
سلحة الندرية لمتتبع .و هذايطرح أس
إستخدام أل
فشلفي اتبدع ذلك التدريب واألوامر ،ممد قد ينتج اعنه
دفة إلى ال
تلقيه،بدإلض
135
للجوء المستمر
إن ا
انت هدكدت لحق الحيد  ،وحظر التعذيب وسوء المعدملة.
فس
دفدع اعن الن
لل مزااعم التيتقول أن مثل هذه األسلحةتستخدمفقطفي حدلة ال
دفةفي
ف
يليةللممدرسة ،وبواسطةتحقيقدت مستقلة وش
فص
يجب انيخضعلمراجعةت
فصلالتدلي).
فشلفي القيدمبذلك ،انظرال
ية (لمراجعة حدالت ال
فرد
الحدالتال
ملفاتالجناة المزعومين
كدن من الواضح ،من خالل الش هددات ،ان الجند المبدشرين ال زاعومين كدنوافي
بلغد
الغدلب أجدنب أو مواطنينبدلجنسية (التجنس) رغم ان هندك حدلتينلشخصين أ
بتورط مبدشر لضبدط شرطةبحرينيةفي االنت هدكدت .وهذايعكستركيب قوات
أل من ،والتي ظلتتعتمد منذ ستينيدت القرن العشريناعلى أجدنب منأقطدر ذات
136
أغلبيةسنية مثلسوريد وبدكستدن واليمنلملء وظدئفقوات أمنه.

سيل للدموع
إستخدام الغاز الم
نفيذ القانون ،حاشيةسفلية رقم  211أعاله،
لفينبت
فين المك
لقوة واألسلحة الناريةبواسطة الموظ
 -133مبادئ األمم المتحدة األساسيةبشان إستخدام ا
المادة .2
 -134المصدر السابق ،المادة ( 9أ) و (ب).
سفلية رقم .219 – 212
 -135أنظر أعاله  ،حاشية
136
فلية رقم  22أعاله ص.1
فلية رقم  12و  13أعاله ؛ مجموعة األزمات الدولية ،حاشيةس
 -هيومان رايتس واتش ،حاشيةس
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دفة إلى االست هداف المبدشربقندبل الغدز المسيلللدموع هندك خوف مستمر
بدإلض
آخر هو اإلستخدامالعشوائيللغدزالمسيلللدموعفي السيطراعلىالمظدهرات.
تم التوثيقبشكل مكثف لآلثدر الضدر والسدمةللغدز المسيلللدموعفيتقرير
ألطبدء حقوق اإلنسدنبعنوان "استخدام الغدز المسيلللدموع كسالح" نشرفي
فرط وغير المتندسبللغدز
فحصذلكالتقرير اإلستخدام الم
اغسطس  137.3103و
فريق التظدهرات وإستخدام ه المتعمدفيفضدءات مغلقة مثل
المسيل للدموعفيت
فيدت ومد زالتتعزى إلستخدام
المندزل السكنية والسيدرات .وكدنت العديد من الو
138
مثل هذاالغدز.
إن الرسدلة التيتلقت هد ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد التعذيب من
خالل زيدرت همدللبحرين هي أنهبمد أن هذه االحتجدجدتتحدثفيقرىشيعيةفدن
فس هدتحت ال هجوم .وأينمديمكن أنيرى مثل
كلتلك القرى والمجتمعدتتعتبر ن
هذا اإلستخدامللغدزالمسيلللدموعبأنه غير متندسبفدن هندك حجةبأن إستخدام ه
دف هم،سواء كدنواافرادافي
يرقى،اعلى االقل،لمستوىسوء المعدملةتجده منيست ه
المندزل أو المجمواعةكل هد .وتم التعبير اعن مخدوفبشأن إستخدام الغدز المسيل
فدذالقدنون .ووجدتالمحك مة األوربيةلحقوق اإلنسدن مؤخرا
للدموعفي اعمليدت ان
تلك الحدلة
ان إستخدام الغدز المسيل للدموع دون مبرريرقى النت هدك المدد ( 2
فراداعلى الوجهبغدز مسيل للدموعبعد احتجدزه). 139
تتعلقبعملية رش ألحد اال
وفي الحدالت التييظ هرفي هد إستخدام ك هذابشكل متعمد ألغراض محظور مثل
140
التخويف أوالعقوبة أوالتمييز،فدنهيرقىإلى مستوىالتعذيب.
دولية
التزاماتالبحرين ال
إستخدام القوة و
فين،بمدفي ذلك
بع ،كدنوا دون شك ،اعني
بعض المتظ دهرين ،وليسكل همبدلط
لوفيدتبين
إستخدام هملقندبلمولوتوف.وقد أدىذلكالعنفإلى اصدبدت وبعض ا
ضبدط الشرطة .141وحينمد طرحت ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد
فرط للقو مع مستشدرينفي وزار الداخلية ،كدن أحد
التعذيب حدالت إلستخدام م
الردود هو أنهبعد أن صدر المتظدهرونيلجأونبشكل متزايد إلى العنف صدر
دفدع الذاتي .وقد كدن
اعلى قوات الشرطة أنتلجأ إلستخدام مثل هذه القو ألجل ال
لوفيدت التي حدثت أثندء
هذا أيضد هو الموقف الذيتمتبنيهفي التحقيقدتفي ا
فصلالتدلي).
التظدهراتالتي جرت اعدم ( 3103انظرللمزيدفيال
لكيماوية السامة ضد مدنيين" ،اغسطس
 أطباءلحقوق اإلنسان" ،استخدام الغاز المسيلللدموع كسالح :إستخدام البحرين غير المسبوقللمواد اhttps://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/Bahrain-TearGas-Aug2012-small.pdf ، 1121
لقطان ؛ اإلستخدام المكثفللغاز المسيلللدموعبواسطة سلطات
ثال ،مركز البحرين لحقوق اإلنسان’ ،البحرين:باسل ا
 -138انظر ،علىسبيل الم
تقاد
بر  , http://www.bahrainrights.org/en/node/5585 ،1121؛ كريستين هوسر’ ،ان
البحرينتقضي على شخص آخر‘ 21 ،ديسم
البحرينبسبب إستخدام الغاز المسيلللدموعبعدتشييع جنازةصبي‘19 ،يناير ،1122
http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/01/29/bahrain-criticized-for-use-of-tear-gas-following-boys-funeral؛
بلغ من العمر  37عاما؛ ضحيتانفي شهر واحدلعقوبة
مركز البحرينلحقوق اإلنسان" ،البحرين :صبيفي الثامنة من العمر ورجل كبير السني
جماعيةللغاز المسيلللدموع"17 ،يناير ..http://www.bahrainrights.org/en/node/5617 ،1122
139
لفقرات .22 – 27
 على جونسضدتركيا،بالغ رقم ، 17/9319حكمصادرفي 21ابريل  ،1121ا140
سفلية رقم  227أعاله ،ص.22
 أنظر اطباءلحقوق اإلنسان ،حاشيةتفجير"  29اكتوبر http://www.bbc.co.uk/news/world- .1121
 -141أنظر أخباربيبي سي" ،رجل شرطةبحريني يموتبعد
.middle-east-20002393
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ية
قل ّ
بنوابواعي اع
فدذ القدنونت
فينبدن
كل
فين ال م
بسببتصداعد التوتريبدو أن الموظ
فة –
فة أم غير اعني
ان همفي اعملية السيطر اعلى المظدهرات – سواء كدنت اعني
تطلب إستخدام القو  .واستمر هذا الردفي ظل
فدن هميجدب هونقوى معددية – ممدي
االفتقدر لتدريب كدف (أوتدريب م ّ
تبعبشكل كدف) .وصدحبت ذلك أاعمدل متعمد
فدذ القدنون،بمدفيذلكجلدالمتظدهرينالذينتمت
فينبدن
كل
فينال م
من جدنبالموظ
السيطر اعلي هم ،ممد انتج مزيد منالعنف والتصعيد أدى من جدنبهإلىتبريرلجوء
142
سئولين إلستخدامالعنف.
الم
وهذانمط ظليتجلىفيالمدضي .ومنالملفللنظر انهفي اعدم 3111ـفي وقت
اتسمبتصداعد التوتر ،ذكرت مجمواعة االزمدت الدولية أن"الحكو مة اتج هتبشكل
اسرع للتحول نحو أسدليب مواج هة ،ممد أجج المظدلم التيدفعتالمتظدهرين إلى
التظدهرفيالشوارعفيالمقدم االول”.143
إن المبددئ األسدسي ة لأل مم المتحد بشأن إستخدام القو واألسلحة الندريةبواسطة
فدت
تع بدلص
فدذ القدنون تعترف بأن اعلى الشرطة "التم
فين بإن
كل
فين ال م
الموظ
تلقي هدتدريبد م هنيد
فدء و
فسية والبدنية المالئ مة لممدرسة م هدم هدبك
االخالقية والن
144
مستمرا وشدمال" .وأكدت المحكم ة األوربية لحقوق اإلنسدن هذا المبدأ ،معتبر
توقع
انه حينتقوم الشرطةبأداء واجبدت هدفي منطقةتتميزبدلتوتر الشديد ،حيثي
حدوث اضطراب اعدم اعنيف ،فدنه يجب اعلى الشرطة ان تتميز بخدصيدت
فوق ذلك،
قليص خطر وقوع اصدبدتللحد األدنى .145و
ضرورية لذلك الوضع لت
فرطللقو في مثل ذلك الوضع واليتعرض لمحدسبة مد،
واعندمديتم اإلستخدام الم
فدن هذايمكن انيرى كمسوّ غيعطيقوات أخرىفيالمنطقة "شيكاعلىبيدض"
146
لالستمراربإستخدام القو ب هذهالطريقة.
فوابشكل معقول" ان
فدذ القدنون ان "ين
فينبدن
كل
فين ال م
من الس هلبدلنسبةللموظ
تكون االصدبدتقد جرتبشكل متعمد أوبإ همدلفيسيدق االحتجدجدت ،خصوصد
فة .وقديكون منالمغري أيضدالمبدلغةفي
حينتكونبعض هذه االحتجدجدت اعني
طبيعة اعنف المتظدهرين إليجددتبريرللمزيد من القمع .ولكن العديد من الحدالت
التي أشير إلي هدتظ هر انت هدكدت واضحة للقدنون الدولي لحقوق اإلنسدن ولقوااعد
إستخدام القو  ،كمدتظ هر وجود سيدسة متعمد تسمحبمثل هذا اإلستخدام للقو أو
االفتقدرللتدريبالمندسب أو االفتقدرلتعزيز مثل هذاالتدريبللضبدطالمعنيين.

بريل  ،1121موجود على
 -142حول هذا أنظر هيومان رايتس واتش’ ،البحرين :قسوة الشرطة ،رغم تعهدات اإلصالح‘  19ا
.http://www.hrw.org/news/2012/04/29/bahrain-police-brutality-despite-reform-pledges
143
فلية رقم  22أعاله ص.2
 مجموعة األزمات الدولية ،الحاشية الس144
سفلية رقم  211أعاله ،المادة .23
لقوة واألسلحة النارية ،حاشية
بادئ األساسيةلألمم المتحدةبشأن إستخدام ا
 الم145
فقرة .99
 ايدانضدتركيا،بالغ رقم ، 21/29132حكمصادرفي  21مارس  ،1122اللفقرة (“l’absence d’imposition d’une sanction pénale à un gendarme qui a utilisé de manière :211
 -146المصدر السابق ا
injustifiée son arme à feu risque d’être interprétée comme une carte blanche donnée aux forces de l’ordre qui
accomplissent leurs fonctions dans cette région et qui doivent s’assurer que de telles armes ne sont utilisées que
dans des circonstances appropriées et de manière à minimiser le risque de dommages inutiles (voir le principe no
11 b) des Principes de base des Nations Unies de 1990, paragraphe 47 ci-dessus)”.
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قلة ونزي ه ةفي أي من مثل هذه التقدرير أو الشكدوى
يجب إجراءتحقيقدت مست
فل التحقيقدت
وإنزال اعقوبدت مندسبة ومتندسبةاعلى منتتم ادانت هم .147ويجب أنتك
سئولية القيدد أيضد.
سئولينبموجب مبددئ م
والمحدكمدت ان يحدسب القدد الم
فدذ القدنون إلى المراجعة والتدريب
فون بإن
كل
فون ال م
ويجب ان يخضع الموظ
بدلمندهجالصدئبةللسيطر اعلى الحشودبمدفيذلك درجة وتندسبية إستخدام القو ،
وفيقوااعد االشتبدك واإلجراءات المعيدريةلألداء إلستخدام مثل هذهالقو  .ويجب
توفيره للقوات
توقيت
أن يقيد،بشكل خدص ،إستخدام الغدز المسيلللد موع ،و
ويجب أنيستخدمبشكلتندسبي ويخضع لتحكم صدرم ومراجعة .ويجب أنيكون
إستخدام السالح الندري،بمدفي ذلك البنددق المعبأ بحبيبدت طلقدت الخرطوش
يلةيلجأ ل هد ،وأنيخضع اي
آخر وس
بدري ومراجعة .لمتتخذ الشرطة خطواتتجاه مضايقات العنف
بليغ اج
إستخدام آلليةت
فراد اسرة
تقت ريدريس خالل زيارتها إلى البحرينبأ
ال
 148ويجب ان ي منح جبر أضرار
تعلقبعملية ألحد رجال الشرطة اكتسبت
تقل ابنهافيماي
أع
للضحديد أو لعدئالت هماعلى مثل هذا
تعرض لهجمات
تقاله ظلت اسرتهت
ا همية كبيرة .ومنذ اع
فراد .وقدبقيت السرة
تكررة على منزلها من جانب ا
م
إلستخدام غير المتندسب وغير
بعيدا عن منزلهالمدة عاملكنها رجعتفي مارس .1121
المندسب للقو  149.غير أنه ،كمد
في الحادثة الولىبعد رجوع السرة إلى منزلهاتمقذف
و
لوتوف على المنزلتركتاثر حريق على الحائط.
دليفدن هذا لم قنبلة مو
فصل الت
سنندقشفي ال
نصبت السرة كاميرات امنبعد ايامقليلة من ذلكلكن
.و
بع حتى كتدبة هذا
سلوك المت
يكن ال
الكاميراتتعرضتبعد وقت قليل من ذلك للتحطيم.
تقديمشكوى
وذهبت السرة إلى الشرطةفي اليوم التالي ل
التقرير.
واعطت الشرطة رقمسيارةتشكفي انلها صلةبالهجوم
الفشلفي الحماية
لكنلميتماتخاذ خطوة أخرى.
سبوعين من ذلك سرقت احدى الكاميرات االمنية
ترام حقوق بعد ا
سئولية اح
تقعاعلى الدول م
تكت السرة مرة أخرىلكن ،مرة أخرى،لمتتخذ اي
واش
إلنسدن ومنع أاعمدل لكيدندت خدصة
سبوع اشعلت النار في منزل السرة
بعد ا
خطوة .و
فراد
تع األ
أو غير معروفةتضعفتم
تصف الليل واتصلت السرةفي الحالبالشرطة وسئلت
من
المتصلة عن اخيها الذييوجدفي السجن .انتظرت السرة
قوق هم اإلنسدنية 150.وفي الحدالت
بح
يقة ولم
فاء الحرائق  29دق
وصول الشرطة وشرطة اط
فرادللعنف أو غ
التييخضعفي هد أ
نفسهم.
فاء الحريقبأ
فراد السرةباط
يره تظهر .وبعد ذلكقام ا
تقديمشكوى؛
في اليوم التالي ذهبت السرة مرة أخرى ل
و
من ال هجمدت بواسطة مثل هذه
يعيد
شكوى وأبلغت السرة ان احد ألشخاصس
وسجلت ال
الكيدندت ،فدن اعلى الدولة التزام
تصالب هم.
ال
شكاوا ها،
زودت السرة الشرطة ،خالل تقدي مها ب
إستخدام كل الوسدئل الضرورية
سئول عن الهجمات
تقد بأنه م
بمعلومات حول منتع
المتدحة في ظل الظروف ،وهي
وبصور كاميرات المراقبة وصور الضرار التي وقعت
فراد المشتبهين وبالرغم من ذلكلمتُتخذ اي
ورقمسيارة اال
الوسدئل المعروفة بدسم العندية
فراد
خطوة .وخاللفترة الحديث معهم عن الهجمات كان ا
الواجبة ،لمنع ورد مثل هذه االفعدل
السرةيتناوبونفي حراسة منزلهم.
اعن طريق التحقيق مع أولئك
.
سئولين اعن هد ومقدضدت هم .واذا
الم

تعذيب ،المواد  7و  22و .22
تفاقية األمم المتحدةلمن اهضة ال
 -147ا
148
سفلية رقم  211أعاله ،المادتان  29و.11
لقوة واألسلحة النارية ،الحاشية ال
 مبادئ األمم المتحدة األساسيةبشأن إستخدام ا149
تعذيب ،المادة .22
فاقية األمم المتحدةلمن اهضة ال
 العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية ،المادة ) 2( 1؛اتلفقرة 3؛
تحدة  ،)1112( CCPR/C/21/Rev.1/Add.13ا
يقة األمم الم
تعليقالعام رقم  ،22وث
 -150أنظر ،علىسبيل المثال،لجنةحقوق اإلنسان ،ال
لفقرة .23
يقة األمم المتحدة ) ،CAT/C/GC/2 (2008ا
تعليقالعام رقم  ، 1وث
تعذيب  ،ال
لجنة منا هضة ال
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ئولةبموجبالقدنون
شلت الدولةفي أنتقومبذلكبدلشكلال مندسبفدن هدتكون مس
ف
فراد،بمدفيذلك الحقفي انتصدف
الدوليلحقوق اإلنسدن اعن انت هدكدت حقوق األ
فعدل.151
فراد ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد
بلغ اعدد من األ
في البحرين ،أ
تلكدت شركدت
فضت بشكل متكرر حمدية سال مة وم م
التعذيب بأن الشرطة ر
ثلة الشهير اعلى
وأاعمدليملك هدالشيعة أو اسر ذاتصلةبمحتجزين .ومنبين أل م
ذلك هجوموقعاعلى سيوبرمدركت جوادفي أبريل .3103فقد اظ هرت صور
فرادبدقتحدم المتجر
الكدميرا األ منية الشرطة وهيتقف جدنبدبينمديقومبعض اال
152
ونهبه.
فحة السدبقة ،هندك أدلة
فيبعض الحدالت ،مثل دراسة الحدلة الموجود اعلى الص
فسية شديد اعلي هم.
ف هم وممدرسة ضغوط ن
فراد أو أسربنيةتخوي
بأاعمدل ضد أ
153
وبدلتأكيديمكنلمثل هذه المعدملة أنتعتبرسلوكديرقى لمستوىسوء المعدملة.
سلطدتفي الرداعلى شكدوىتمتقديم هد حول
فشل المستمر من جدنب ال
أن ال
تلكدت والحيد والسال مة الشخصية قدترقى إلى االذاعدن
هجمدت خطير اعلى الم م
سئوليةالبحرينفي انت هدكالمدد ( 00سوءالمعدملة) انلم
لالنت هدك ممديزيد من م
فدقية األ مم المتحد لمندهضةالتعذيب.
يكن انت هدكالمدد ( 0التعذيب) منات

يكية لحقوق اإلنسان،تقرير رقم  ،12/29قضية رقم  ،21.192ماريا ديبنها مايافيرناندز
ثال  ،محكمة الدول األمر
 أنظر ،على سبيل المبريل 1122؛المحكمة االوربيةلحقوق اإلنسان ،اوبوزضدتركيا،بالغ رقم 9 ،11/22212يونيو .،1119
برازيل)  21ا
(ال
152
 أنظر مار ك اوين جونز  22 ‘ Police Assist in Vandalising & Looting a Supermarket in Bahrain’ ،ابريل 1121.http://marcowenjones.wordpress.com/2012/04/13/police-assist-in-the-looting-of-a-supermarket-in-bahrain/
يقة األمم المتحدة
فيا ،بالغ رقم  ،1111/212وث
تعذيب ،هاجريسي ديماجيل ضد يوغسال
فاقية منا هضة ال
 -153حول هذا أنظر ات
CAT/C/29/D/161/2000
151
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هـ) الردود على استمرار التعذيب وسوء المعاملة

فدقيدت حقوق اإلنسدن ألخرى ،البحرين والدول
فدقية مندهضة التعذيب وات
تلزم ات
ألطراف األخرى ،اتخدذ إجراءات تشريعية وإداري ة وقضدئية أو غيرهد من
فعدلة لمنع ومجدب هة أاعمدل التعذيبفي أي أرضتقع داخل واليت هد
إلجراءات ال
ثندء
وفدءب هذا االلتزام الخدصبدلتعذيب أ
القضدئية 154.وأحد الخطوات الضروريةلل
قلص للحد األدنىفرصة
االحتجدز هو إدخدل أشكدل ح مدية داخل الحراسدتت
فدذ
فينبدن
كل
فين ال م
فزات القيدمبتعذيب 155.والخطو الثدنية هيتدريب الموظ
ومح
فين العموميين اآلخرين حول حظر التعذيب وسوء
القدنون واألطبدء والموظ
تع ضحديد التعذيب وسوء المعدملة
فدلة أن يتم
المعدملة 156.والخطو الثدلثة هي ك
سلطدتفيتلك
بدلحقفيتقديم شكدوى حول مثلتلك المعدملة 157،وأنتحقق ال
الشكدوى 158،وأنيحصل الضحديداعلى االنصدف 159.وكدنت كل واحد من مظدهر
قلة
المنع والمجدب هةاعلى ااعمدلالتعذيب موضواعدلتوصيدتاللجنة البحرينية المست
لتقصيالحقدئق.
طرحت ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد التعذيب ،خالل زيدرت همد
للبحرين ،مخدوف مع مسئولي ومستشدري الحكو مة حول أدلة استمرار التعذيب
وسوء المعدملة التي اطلعت المنظمتدناعلي هد ،والتي أوردت هد منظمدت أخرىفي
بلت هذهالمخدوفبعدد منالردود.
تقدريرهد.وقدقو
أوال ،كدن هندك ااعترافبأنث مة انت هدكدت كدنتقدوقعت لكنتلك االنت هدكدتقد
قلة لتقصي
فدذتوصيدت اللجنة البحرينية المست
تمت مجدبهت هدبددخدل إصالحدت الن
الحقدئق .ومن اإلصالحدت الرئيسية التيتمتركيز الضوءاعلي هد إدخدل أشكدل
حمدية أكثر أثندء االحتجدز ،وتدريب الشرطة والجيش وكيدندت قطدع العدالة،
وإدخدل مدونةسلوكللشرطة وتوظيف مستشدرين دوليين ،وإزالةسلطدت االاعتقدل
واالحتجدز من ج هدز األمن الوطني ،وإجراء التحقيقدتفي مزااعم التعذيب وسوء
المعدملة بواسطة وحد تحقيقدت خدصة للنيدبة العدم ة انشئت حديثد ،وتقديم
تعويضدت لضحديد االنت هدكدت التي ارتكبت الل اعدم  .3100وبمد انتقرير
قلة لتقصي الحقدئق كدنقد اطلققبل ذلكبأربعة أش هرفقط
للجنة البحرينية المست
ا
فسحة منالوقت كيتؤثر وتظ هرنتدئج هد.
فقد ا مهلت هذه اإلصالحدتب
ثدنيد،فيمديتعلقبمدتردد من مزااعم وردت مؤخرا،قدل مسئولون انه إلى أنيتم
تقديم شكوى رسميةفدن من غير الممكن التحقيقفي المزااعم أوتشجيع أولئك

تان  1و7؛
تعذيب  ،المادة 1؛ العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية  ،الماد
تفاقية األمم المتحدة لمنا هضة ال
 أنظر ،علىسبيل المثال ،الفقرة .7
سفلية رقم  291أعاله ،ا
لجنةحقوق اإلنسان ،التعليقالعام رقم  ، 22حاشية
155
لفقرة 22؛ الجمعية العمومية’ ،تقرير المقرر الخاص عن موضوع
سفلية رقم  299أعاله ،ا
تعليق العام رقم  ،1حاشية
لجنة من اهضة التعذيب ،اللفقرات – 22
لعقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة‘ ،وثيقة األمم المتحدة 2 ،A/56/156يوليو  ،1112ا
تعذيب وغيره منضروب المعاملة أو ا
ال
.27
156
تعذيب ،المادة .21
تفاقية األمم المتحدة لمنا هضة ال
اتفاقية األمم المتحدةلمن اهضة التعذيب ،المادة .22
 -157ا
تفاقية األمم المتحدةلمن اهضة التعذيب ،المادة .21
 -158ا
159
تعذيب ،المادة .22
تفاقية األمم المتحدةلمن اهضة ال
ا154
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الذين زاعموا ان هم خضعوا النت هدكدتللتقدمبشكدوى رسمية للشرطة من خالل
المحدكم.
فس هدللتظدهرات وحقيق ة ان
سئولين لمد أسموهبدلطبيعة العنيفة ن
ب هبعض الم
ثدلثد ،ن ّ
روفد صعبةللغدية،بمدفي ذلك الخطراعلى حيدت هم هم.
شرطة الشغب واج هت ظ
وأشيرإلى ان مديمكن أنيزاعمبدنه ندتج اعن اعنف وسوء معدملةيمكن أنيكون
فس
في الحقيقة ندتجد اعن قو مشرواعة استخدم هد ضبدط الشرطةدفداعد اعن الن
إلستعدد النظدم واأل من.
فس هم كدنوا متشككين
ولكن مجمواعدتالمجتمع المدني وكبدر المحدمين والضحديد أن
كثيرابشأن مستوى اإلراد الحقيقية داخل الحكو مة لمجدب هة هذه المواضيع.فمن
ندحيةترى الحكومةبأن هدتقولللكيدندت الدولية ان هد ملتزمةبدإلصالح واالنصدف،
فرادبدلتعذيب وسوء المعدمل ة
بينمدتواصل األج هز  ،من ندحية أخرى ،است هداف أ
والمقدضد بجنح حرية التعبير 160.وهندك مخدوف تتخلل مجمواعة واسعة من
القضديد .وهذه المخدوفتشمل وجودافتقدر كبيرللثقةفي مؤسسدتقطدع العدالة،
سئولو
كلفةبدلتحقيقفي االنت هدكدت ال زاعو مة (وكالء نيدبة وم
بمدفي ذلكتلك ال م
فشلفي اإلستجدبةلشكدوىتقدمللشرطة حول
فحصالطبي) والمحدكم ،وحدالتال
ال
التعذيب وسوء المعدملة ،واعدم أهلية وصالحيةتحقيقدت النيدبة العدم ةفيمديتعلق
بمزااعم التعذيب وسوء المعدملة ،والخوف من أن الحكو مةتحدول "شراء ذمم"
ضحديد االنت هدكدتبتعويض مدليفقط .وأشدروا أيضد لمخدوف أوسع حول التمييز
فشل المستمر للقضد في
فراد من الشيعة ،وال
المستمربدست هداف الشرطة لقرى وأ
رفع هد مت همون ،واالحتجدز المستمرللقدد السيدسيين وغيرهم
إلستجدبة لشكدوىي
قلة
للجنةالبحرينيةالمست
منالذين جرت محدكمت هماعلى أسدس أدلة ااعترفتقرير ا
لتقصي الحقدئقبأن هد انتزاعتتحت التعذيب ،والمحدكمدت وأحكدم اإلدانة التي
صدرت ضد ندشطي حقوق اإلنسدنفي جنحتتعلقبحرية التعبير .وسيجري أدنده
فحص هذه القضديد وأثرهداعلى التقدم الحقيقي نحو القضدءاعلى التعذيب وسوء
المعدملة.

أشكال الحماية أثناء االحتجاز

إن أنمدط أشكدل الحمدية التيتعتبر،بشكل اعدم ،هد مةفي منع التعذيب وسوء
فدلة 161أن:
المعدملةتشمل ك

 -160وبشأنها  ،أنظرفماسيأتي الحقا.
161
بط
لفصل الثاني ،1112 ،متاح على الرا
لقضاة والمدعين العموميين ،ا
تعذيب :دليلل
فحة ال
للمزيد من المعلومات عموما أنظر ،كونرفولي ،مكاسفلية رقم
تعذيب ،التعليق العام رقم  ،1الحاشية ال
http://www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook/manual/؛ لجنة من اهضة ال
فقرة 22؛ الجمعية العمومية’ ،تقرير المقرر الخاصبموضوع التعذيب
لفقرة 22؛لجنةحقوق اإلنسان ،التعليقالعام رقم  ،)2991( 11ال
 291أعاله  ،ا
لفقرات 27 – 22؛لجنة
يقة األمم المتحدة 2 ،A/56/156يوليو  ،1112ا
لعقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة‘ ،وث
وغيره منضروب المعاملة أو ا
يقة
فين‘ ،وث
تقرير المقرر الخاص،ثيوفانبو
لقاسية أو الال إنسانية أو ال مهينة،
لعقوبة ا
تعذيب وغيره منضروب المعاملة أو ا
حولحقوق اإلنسان ’ ،ال
يقة األمم
تعذيب‘ ،وث
لفقرات 29 – 17؛ الجمعية العمومية’ ،تقرير المقرر الخاص حول ال
بر  ،1112ا
األمم المتحدة  12 ،E/CN.4/2004/56ديسم
لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (، )2999تمتبنيهابواسطة اول مؤتمر
لفقرات 91 – 91؛ ا
المتحدة 9 ،A/HRC/13/39فبراير  ،1121ا
فقة عليهبواسطة المجلس االقتصادي
لألمم المتحدة حول منع الجريمة ومعاملة المجرمينُ ،عقدفي جنيففي  21اغسطس  ،2999وتمت الموا
ثاني والستين) الصادرفي  22مايو 2977؛قواعد
واالجتماعيبقراراته رقم  112ج (الرابع والعشرين) الصادرفي 22يوليو  2997و ( 1171ال
تكب ات الجرائم (قواعدبانكو ك) ،تمتبنيهابواسطة الجمعيةالعامةلألمم المتحدةفي
تدابير غير االحتجازيةللنساء مر
األمم المتحدةلمعاملة السجينات وال
يقة األمم المتحدة .A/RES/65/229
بر  ،1121وث
 12ديسم
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 يخطر المحتجزون بشكل اعدجل بأسبدب ااعتقدل هم واحتجدز هم وإبالغ هم
قوق هم (بمدفي ذلك إخطدر شخص من اختيدرهمبداعتقدل هم وأن ي منحوا
بح
فرص الوصول لمحدمي وطبيب من اختيدرهم) ،ويجب أن تطبق هذه
162
فل منذبداية احتجدزهم.
الحقوق وتك
فل الخصوصية للوصول إلى
يد تك
 يحصل المحتجزوناعلىفرص غير مق ّ
في أي حدل قبل إجراء اي
محدمي من اختيدرهمفي أسرع وقت ممكن ،و
163
إستجواب وأنيكونالمحدمي حدضرا الل أي إستجواب؛
164
 يخضع االحتجدزلمراجعة اعدجل ة ومنتظ مة من المحدكم؛
165
فرادي؛
 اليجب وضعالمحتجزينفي الحجز اإلن
توفر
 يحبس المحتجزونفي أمدكن رسمية معترفب هد كأمدكن احتجدز وأنت
166
فعول وتكون متدحةلألقدرب.
سجالت حراسةسدريةالم
 يجري استعراض منظم لقوااعد اإلستجواب وتعليمدته وأسدليبه وممدرسدته
167
إلمتثدلب معديير حقوق اإلنسدن.
 يحصل المحتجزوناعلىفحص طبي مندسب بأسرعفرصة ممكنة بعد
إدخدلهم لمكدن االحتجدز أو السجن ،ويمنح ل هم هذا الحقبعد ذلكبشكل
للمحتجزين الحقفي طلب رأي طبيثدنيبواسطة طبيب من
منتظم؛ و
168
اختيدرهم وأنيمنحالطبيبفرصةالوصولإلىسجالت همالطبية؛
 إذا أصبحتفي حوز أاعضدء النيدبة العد مة أدلة ضد أشخدص مشتبهفي هم
اعلموا أو ااعتقدوا ،استنددا إلى أسبدب وجي هة ،أن الحصولاعلي هد جرى
بأسدليب غير مشرواعةتشكل انت هدكد خطيرالحقوق اإلنسدنبدلنسبةللمشتبه
فيه ،وخصوصد بإستخدام التعذيب أو المعدملة أو العقوبة القدسية أو
الالإنسدنية أو الم هنية ،أوبواسطة انت هدكدت أخرى لحقوق اإلنسدن ،وجب
فض إستخدام هذه األدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا
اعلي هم ر
دفة التدابير الالزمة
األسدليب المذكور أو إخطدر المحك مةبذلك ،واتخدذ ك
169
لضمدنتقديمالمسؤولين اعن إستخدام هذه األسدليبإلىالعدالة؛
بلةلإلستخدام ألغراضالتعذيب
 ينبغيخلو أمكنة االحتجدز من أي معداتقد
170
وسوءالمعدملة؛

فقرات  21و .21
تقرير العام رقم  ،1111 ،‘21ال
تعذيب’ ،CPT/Inf/E ،مقتطف من ال
-162لجنة حول منع ال
163
لقانونية لمنع التعذيب :حق الوصول إلى محامي ألشخاص حرموا من الحرية ،مارس
شكال الحماية ا
تعذيب ،ا
شكل عام ،رابطة منع ال
 انظر،ب ،1121متاح على الرابط .http://www.apt.ch/content/files_res/LegalBriefing2_Lawyers.pdf
 -164كماتتطلبه المادة  9من العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية
165
لفقرة  .22أنظر أيضا ًتقرير المقرر الخاص حول التعذيب ،وثيقة األمم المتحدة
تعليق العام رقم  ،)2991( 11ا
 لجنة حقوق اإلنسان ،اللفقرة ( 29و).
2 ،A/56/156يوليو  ،1112ا
166
فة األشخاص الذين
فقرة  .22أنظر أيضا ً مجموعة مبادئ األمم المتحدةبشأن حماية كا
تعليق العام رقم  ، )2991( 11ال
لجنةحقوق اإلنسان ،الشكال االحتجاز أو السجن ،القاعدة .21
تعرضون أليشكل من ا
ي
تعذيب ،المادة .22
تفاقية األمم المتحدةلمن اهضة ال
 -167ا
168
لقاعدة  12و  ،19أنظر
شكال االحتجاز أو السجن  ،ا
فة األشخاص الذينيتعرضون أليشكل من ا
 مجموعة مبادئ األمم المتحد ةبشأن حماية كاً
لفقرة ( 29و).
فلية رقم  219أعاله ،ا
أيضاتقرير المقرر الخاص حول التعذيب ،الحاشية الس
 -169مجموعة المبادي التوجيهيةلألمم المتحدةبشأن دور النيابةالعامة  ،المبدأ .21
170
فقرة .22
تعليقالعام رقم  )2993( 11ال
-لجنةحقوق اإلنسان ،ال
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قلةيمكن هد أن
 إخضدع أمدكن االحتجدز لمراقبة منتظ مة من هيئة مؤهل ة مست
تصدر توصيدت تؤخذ بجدية .وقد حظي ذلك بدالاعتبدر لدي المقررين
دفحة
الخدصين لأل مم المتحد للتعذيب كواحد من أكثر الطرقفعدليةفي مك
171
التعذيب وسوءالمعدملةأثندء االحتجدز؛
هندك أيضد أشكدل حمدية محدد يجب أنتستخدمفيمديتعلقبمعدملةفئدت معين ة
منالمحتجزين،بمدفيذلكالنسدء 172،واألحداث 173،واألشخدص من ذويالمشدكل
174
قلية.
الع
ومع انه كدنللبحرين ،ظد هريد،بعض اشكدل الحمديةفي قوانين هد لمنع االحتجدز
قلة لتقصيالحقدئق175،فإن أشكدل
للجنة البحرينية المست
فيقبل صدورتقرير ا
التعس
الحمدية هذهقد أاعتبرت ،وبشكل واسع ،غيرف ّعدلة نسبيد إذ أنتقدرير ذات جدار
ورصدنة وإتسدق اثبتت أن أشكدلالحمدية ذات الحد األدنى هذهقدتم انت هدك هد.
يلة دون رقدبة قضدئي ة
فترات طو
وفوق ذلكفدن القوانين التيتسمحبدالحتجدز ل
دفحة اإل رهدب ،كدنت
والتيتمنحسلطدت هد مةللندئب العدم ،خصوصد قوانين مك
كثير اإلشكدليدت إذ أن هدتس هلاللجوءللتعذيب 176.اعلى مستوىالممدرسةفدن هذا
فرادي لمد 01يومد ،ومنحفرص وصول
فرادفي الحبس اإلن
قد قدد إلى وضع أ
سريع لمحدميتحت اإلشرافبعد هذه المد وإالفدن هم يحتجزون دون اتصدل
فترات أطول.
بدلعدلمالخدرجيل
قلة لتقصي الحقدئق ،أجرت حكو مة
اعقب نشر تقرير اللجنة البحرينية المست
البحرين إصالحدت قصدتب هدتندول البعض من أشكدل القصور هذه .وأصدر
فتيش السجون ومراكز
المجلس القضدئي األاعلى قدنوند ينظم زيدرات واعمليدتت
االحتجدز يسمحللقضد وأاعضدء النيدبةبزيدر السجون ومراجعة أوامر السجن
ومذكرات االاعتقدل والتحقق من صحة وأوضدع السجندء 177.ويخطر الندئب العدم
بأي انت هدكدتيتم العثوراعلي هد.وفي  33ديسمبر  3100اصدر وزير الداخلية
قوقهم،
أيضد قرارايدخل إجراءات جديد واستمدر يوقعاعلي هد النزالءتوضح ح
فل االتصدلالعدجلبدلمحدمين وأنيسمح
بمدفيذلك أنتقدم مذكر ااعتقدل وأنيك
178
تطلب اإلستمدر أيضد ان
فقد لقدنون اإلجراءات الجندئية  .وت
بزيدرات األسر و
فحصبواسط ة طبيبفي مواعد أقصده اليوم
يدقق إذا مد كدنبدلشخص إصدبدت وي
يقة األمم المتحدة
تعذيب ،وث
لفقرات 23 – 22؛تقرير المقرر الخاص عن ال
سفلية رقم  219أعاله ،ا
تعذيب ،الحاشية ال
تقرير المقرر الخاصلللفقرة .91
يقة األمم المتحدة 9 ،A/HRC/13/39فبراير  1121ا
تقرير المقرر الخاصللتعذيب ،وث
لفقرة 77؛
 22 ،A/61/259اغسطس  ، 1111ا
 -172انظر ،مثال،قواعد الحد األدنى النموذجيةلمعاملة السجناء  ،المواد ( 3أ) و  12و  ،92وقواعد األمم المتحدةلمعاملة السجينات واإلجراءات غير
نكو ك).
بات الجريمة (قواعدبا
تك
االحتجازيةللنساء مر
طفل ،المادة .27
 -173انظر ،علىسبيل المثال ،معا هدةحقوق ال
174
فاقيةحقوق األشخاص ذوي االعاقة ،المادة  )1( 22و.22
لفقرة 31؛ات
 انظر ،علىسبيل المثال،قواعد الحد األدنى النموذجيةلمعاملة السجناء ،ا175
تقلين الحقفي أنيُخطروابأسباب اعتقالهم ،والحقفي االتصال
 مثال،بموجبقانون اإلجراءات الجنائيةفان لألشخاص المحتجزين أو المعيعي رقم 21لعام  ،1111المادة .12
بأقارب والسعيلمساعدة محامي:قانون اإلجراءات الجنائية الصادربالمرسوم التشر
176
ترات متتاليةتصل إلى ما مجموعه 29يوما:
لف
لفترةبواسطةقاضي محكمة دنيا
بعة أيامبموجبقانون اإلجراءات الجنائية :يمكنتمديد هذه ا
سلقانونيجوزللنائب العامتمديد االحتجاز إلى
تقع الجرائم المزعومةفي اطارفصل األمن الوطني من ا
قانون اإلجراءات الجنائية ،المادة  . 227حينما
فق علىفترة أخرى من احتجاز ماقبل المحاكمةبف
29يوما ،ويمكنللمحكمة الجنائية العليا حينذا ك انتوا
ترات متتالية من 29يوما (المواد - 221
تقالقضائي‘ ،وتمددلعشرة ايام أخرى
بط اع
لفرد لخمسة أيامبأمر من (جهة غيرقضائية) ’ضا
 .) 223وبموجبقانون اإل رهابيمكن انيحتجز ا
تمعضد أعمال اإلر هاب ،المواد .)13 - 11
تعلقبحماية المج
لقانون رقم 93لعام 1111فيماي
بواسطة النائبالعام،ثم إلى 11يوما أخرى (ا
177
فاذتقرير اللجنة
سفلية رقم  7أعاله ،ص  .29أنظر أيضا ً وزارة الداخلية’ ،ان
تقصي الحقائق  ،الحاشية ال
تقلةل
بعةللجنة البحرينية المس
تقرير متابر http://www.policemc.gov.bh/en/BICI_Report.aspx ،1121
تقصي الحقائق ‘ 2 ،ديس م
تقلةل
البحرينية المس
فحات  .27 – 21ونسخة االستمارة متضمنة أيضا ًفي
سفية رقم  7أعاله  ،ص
تقصي الحقائق ،الحاشية ال
تقلةل
بعةللجنة البحرينية المس
تقرير متا
-178
ص( 237الملحق . )29
171
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التدلي من اخذه /هد إلى الحراسةوفي أي حدلقبل إطالق سراحه /هد ،وأنيسجل
وقت محددثته /هد مع محدميه /هد 179.وكدن أحد اإلصالحدت األخرى هو إقد مة غرف
إستجواب مج هز بإ مكدنيدتتسجيلفيديو 180،وتدريب القضد ووكالء النيدبة العدم ة
181
فدلة انتسدهمنشدطدت همفي منعالتعذيب وسوءالمعدملة.
لك
أجريتتحسيندت هد مةفيمديتعلقبوقوعالتعذيب اثندء االحتجدز منذ اطالقتقرير
قلة لتقصي الحقدئق 182.ولكن ،وكمد ورد ااعالهفي خطوط
للجنة البحرينية المست
ا
اعريضة،فقدتواصل طرحالمزااعم ممديقودإلىبروز مخدوفبأن أشكدل الحمدية
دفةإلىذلكفدن أدلة إبعدد
فر دهدلمنعالتعذيب وسوءالمعدملة .وبدإلض
دفيةبم
غير ك
التعذيب إلى خدرج أمدكن االحتجدزتنبه إلى أن ه اليجبتركيز كل االهتمدماعلى
قليدية هذهبالشك
قليدية ضد االحتجدز؛فمع ان أشكدل الحمديةالت
أشكدل الحمدية الت
هد مةفدنهيجب مطدبقت هدبتغييرات أخرىفي أداء الشرطة ووكالء النيدبة العد مة
في آليدت اعملية الشكدوى والنظدم القضدئي .وقد جرتتحسيندت كبير في مطلع
و
اعقد السنوات األول من القرن الحددي والعشرينفيمد يتعلقبممدرسة التعذيب
وسوء المعدملة؛ لكنفي أقل من اعقد من السنوات اعددت هذه الممدرسدتللظ هور
بمستوى كبير.
يلعب القضد ووكالء النيدبة أدوارا حدسمةفي اعمل أشكدل الحمدية .وإلى أنيتم
بندء الثقةفي هذه المؤسسدتفدن الكثيرين سينظرون إلى أشكدل الحمدية هذه
فعة اعملية ضئيلة.فمثال ق ّدم أحد المحدمين مثال
ف هد أشكدل حمدية ذات من
بوص
لـ"تنقية"يقومب هد قضد لشكدوى التعذيب التيتوجهفي المحك مة – مع انهيمكن
فددات
للقدضي اآلن انيسمحللمحتجزبدلحديث اعن التعذيبفدنه اليسجل هذه اإل
في سجل الجلسة .ويشير آخرون إلى حقيقة ان القدد السيدسيينيبقونفي السجن
اعلى أسدس أدلةيعترف ،اعلىنحو واسع،بأن هدقد انتزاعتتحتالتعذيب .ويجري
فحدت الحقة من هذاالتقرير.
تندول هذهالمواضيع األوسعنطدقدفيص
فل
دفة إلى ذلكيتبقى اعدد من الثغرات الرئيسةفيمديتعلقبأشكدل حمديةتك
بدإلض
دفية أليتحسيندت أجريت .ومن الثغرات
ف
حمدية أكبر لألشخدص المحتجزين وش
الرئيسيةبين هد مديلي:
في أي حدل قبلبدايةتوجيه
 الوصول إلى محدميبعد االاعتقدل مبدشر  ،و
ئلة؛ أي إستجواب يتم دون حضور محدمي يجب أال يكون مقبوالفي
اس
المحك مة .واعند زيدر ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد
صلون اآلنبشكل اعدماعلى
التعذيب ذكر محدمون أنهبدلرغم من أن هميح
فرص الوصولللمحدمينفدن اعددا من العواملتعيق هذا األمر.فكثيرا مد
لليل لحضور إستجواب واذا لم يستقبلوا
يتم استداعدء هم اعند منتصف ا
فية حتى صبدحاليومالتدليفدن اإلستجوابيتم دون حضور هم
المحددثةال هدت
في السداعةالثدلثة أوالرابعة صبدحد.وفيبعض االحيدنيتم استداعدؤهم إلى
 المصدر السابق. -180المصدر السابق ،ص .211 – 299
صفحتان .92 – 91
 -181المصدر السابق ،ال
تقاريرلمنظماتحقوق إنسان أخرى وأشير إلى انها هيقضية محامينتحدثت معهم ريدريس والمركز الدوليلت أهيل ضحايا
-182تأكد هذا من خالل
تعذيب .
ال
179
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فرض اعلي هم االنتظدر لسداعدت قبلبدء اإلستجواب.
مراكز الشرطةثم ي
صول هم
ويتسرب الشعوربأن مديجري هو محدولة متعمد إلحبدط اعملية و
بلت هم ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل
كلي هم .وقدل أحد الذين قد
لمو
ئلة دون
ضحديد التعذيب انه حينمدرفضفيفبراير  3103اإلجدبةاعلى أس
رفة اإلستجواب وتعرضللجلدبواسطة
حضور محدمي أخذ إلى خدرج غ
فراد لم
الشرطة .ومنذ ذلك الوقت ظلتترد أاعداد كبير من التقدرير اعن أ
فدلة
فتراتتمتدلعد أسدبيع 183.ولك
صلوااعلى حقالوصولإلى محدمينل
يح
مثل هذا الوصولفإن أي إستجوابيجري دون حضور محدمييجب أال
يقبلفي محك مة.
 الوصول العاجل لفحص طبي ومستقل وغير متحيز إذا جرى طلب ذلك.
فعدل .ومع أنهفيبعض الحدالت النددر
فحص الطبي ال
تعيق اعد اعوامل ال
سجلت تقدرير الطب الشراعي أدلة اعن التعذيب وسوء المعدملة (انظر
ا اله).فدن اعمليدتفحص المحتجزينتجرى اعن طريق أطبدءتدبعين
فشلفي التقدرير الطبية التي تأمر ب هد المحك مة
لوزار الداخلية ،وأن ال
لتسجيل أدلة التعذيبفي اعدد من القضديد اعدلية األ همي ة184قد أدى إلىافتقدر
خطيرللثقةفي سالم ة التقدرير التييص درهد هؤالء األطبدء .ويجباعلى
قلين مندسبين إلجراء
سلطدت انتسمحبدلوصول إلى م هنيين طبيين مست
ال
فدلة الثقةفي
فحوصدتبشكلفوري إذا طلب هد محتجز /أو محدميه /هد لك
ال
التقدرير التيتعد .وبدلمثل،فدنتقدريرالطب الشراعيفيالتحقيقدت الجندئي ة
تعدبواسطة اطبدء من وكدلةتخضع للندئب العدم 185.لذلكفدن من األمور
قلة حينمد
فسالقدرالسمدح لمشرحينبإجراء اعمليدتتشريح مست
الحدس مةبن
فدذ القدنون أوبأيدي هم حسب
فينبدن
كل
فين م
لوفيدتفي حراسدت موظ
تسجل ا
المزااعم .وهندك موضوع آخر طرحه أحد األطبدء وهو انالطبالشراعي ال
يدرَّس اعمومدفيكليدت الطب البحرينية؛ وبدلتدليفدن الم هنيين المؤهلين
الوحيدين داخل البحرين هم أولئك الذينتستخدم هم اإلدار العد مة لألدلة
المددية التيتقعتحت إ دار الندئب العدم.ووفقدلذلك الطبيبفدن واحدافقط
من خبراء الطب الشراعي هؤالء هو مواطنبحرينيبينمد اآلخرون غير
بحرينيين وبدلتدلي ال يملكون أمدن وضع اقدمت هم ممد ي هدد استقالليت هم
ون زاهت هم.
فحص الطبي وتحقيق الطب الجندئيفي البحرين يجب
إن إاعدد تنظيم نظدم ال
تطلب،اعلى المدى القصير،تدريب
بدلتدلي ،ايضد،تندوله كموضوع اعدجل .و هذاي
لعفو الدولية (زعم انه احتجز
فمثال،فيقضية احمد حميدان ،المشار اليها أعاله ،وقضية حسن عبدهللا علي محمود العلي ،التي أوردتها منظمة ابلغ من
سفلية رقم  92أعاله ،ص21؛ وقضيةصبيي
لعفو الدولية ،الحاشية ال
تاحةفرصة الوصول إلى محامي )؛ منظمة ا
ألكثر من خمس أسابيع دون ا
لعفو الدولية’ ،البحرينطفليحتجز دونتوجيه
عفو الدولية) :منظمة ا
بر ( 1121أوردته منظمة ال
بالغينفي ديسم
الع مر  21عاما احتجزفيسجنلل
بر http://www.amnesty.org/en/news/bahrain-child-held-without-charge-adult- ، 1121
اتهامفيسجنللبالغين‘ 29 ،ديسم
.prison-2012-12-19
184
تش ’ ،ال عدالةفي البحرين :محاكمات
فر الحسابي ،مشار إليها أعاله ،ص 29وأنظر أيضا ً هيومان رايتس وا
 انظر ،علىسبيل المثال،قضية جعغير عادلةفي محاكم عسكرية ومدنية‘،فبراير  ،1121ص .93- 97
.http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/bahrain0212webwcover.pdf
185
بير المدعين العموميين 1 ،مايو .1121
تعذيب مع المحامي العام األول وك
 اجتماعلريدريس والمركز الدوليلت أهيلضحايا ال183
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اعدد كدف من المواطنين البحرينيينفي أنظمة الطب الشراعي ذات الصلةوفقد
لبروتوكول اسطنبول (حول التعذيب وسوء المعدمل ة) 186،وبروتوكول مينيسوتد
تطلبتأسيس
(حول اإلاعدامدت خدرج نطدق القضدء) 187.اعلى المدى الطويل ي
تعليم اعدمللطب الشراعيفي البحرين .ويجب،بشكل اعدجل،تأسيس خد مة طب
دفة االحتيدجدت خدرج الهيكل التنظيميللنيدبة العدم ة
قلة مزود بك
شراعي مست
في هد (سواء كدنوا أجدنب أو مواطنين
فظ التملك لموظ
ووزار الداخليةبضمدندت ح
دفة إلى ذلك يجب أن ينص
بحرينيين) مع اإلشراف والتقييم لنشدطدت هد .وبدإلض
القدنوناعلى إتدحةفرص وصول اعدجلوفعدل لطبيب من إختيدر المحتجزين،
فد التييكون لوكالء الدولةصلةب هد .وأنيسمح
وإتدحة ذلكفي كل حدالت الو
بدخول خبراء طبيين أجدنببطلب من ضحديد يزاعمون أن همتعرضواللتعذيب
وسوءالمعدملة وألسرهم.
قصير
ئيةلت
فحة اإلر هاب وإصالحقانون اإلجراءات الجنا
 إبطالقانون مكا
لمثول أمام قاضي إلى  42ساعة.تعتبرفتر 27 – 32
منية ل
لفترة الز
ا
بولة ،اعمومد ،التييجب أنيمثل خالل هد الشخص
فتر الز منية المق
سداعة ال
المحتجز أمدمقدضي 188،وبدلنظرلتدريخالبحرينفي إستخدامالتعذيب وسوء
قبولفتر اطول من 32سداعة.
المعدملةفدنه اليجب
قبة أماكن االحتجاز ،تعزز
 إنشاءهيئةمستقلة مؤ هلةبشكل مناسب لمرا
رفدفي
توصياتتؤدي إلى إصالحات.لمتصبحالبحرين حتى اآلن ط
بوضع
فدقية مندهضة التعذيب والذي أسس نظدمد للقيدم
البروتوكول اإلختيدري الت
قلة إلى أمدكنيحرمفي هد
بزيدرات منتظ مةبواسطة هيئدت دولية ووطنية مست
189
فراعية لمنع
الندس من حريت هم ،لمنع التعذيب وسوء المعدملة .واللجنة ال
فويض زيدر أمدكن
التعذيب التي نشأت بموجب البروتوكول تملك ت
االحتجدزفي الدول الموقعةاعلى البروتوكول ،وإسداء النصحفي سبيل
إنشدء آليدت محليةفعدلةللمنع .وإذا كدنت حكو مة البحرين ملتزمةبمنع
رفد
فليس هندكسبب معقوليحول دون أنتصير ط
التعذيب وسوءالمعدمل ة
فدقية مندهضة التعذيب ،لمسداعدت هدفيتأسيس
في البروتوكول اإلختيدري الت
دفظةاعلي هد.
مثلتلكالهيئة والمح

لضرر
الحقفيتقديم الشكاوى والتحقيقات والمحاسبة وجبر ا

لعقوبة القاسية أو الال إنسانية أو ال مهينة ،المعروف
لفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا
تقصي والتوثيق ا
 دليل األمم المتحدة للببروتوكول اسطنبول)2999( .
187
سفي واإلعدام دون محاكمة .
لقانونيفي علميات اإلعدام خارجنطاق القانون واإلعدام التع
تعلقبالتحقيق ا
 دليل األمم المتحدة النموذجي ال م188
فرد أمام
فقالكل حالة على حدة،فان الوقتقبل مثول ال
تفسر و
شكل عاجل"في المادة 9يجب ان
تقدلجنةحقوق اإلنسان انه رغم ان عبارة "ب
تعيقة األمم
يكا (تمتبني االراءفي  23اكتوبر ،)2999في وث
فن ضد جاما
سلطةقضائية "يجب االيتعدىبضعة ايام" :بالغ رقم  373/1989ل.ستي
المتحدة  ،GAOR, A/51/40 (vol. II), p. 9, para. 9.6أنظر أيضا ً ECtHR, Brogan and Others v. the United Kingdom,
.judgment of 29 November 1988, Series A, No. 145, pp. 31-32, paras. 58-62
لعقوبة القاسية أو الال إنسانية أو ال مهينة،تمتبنيهفي 23
تفاقية من اهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا
بروتوكول اإلختياري ال
 -189ال
نفيذفي 11يونيو .1111
ديسمبر 1111في الجلسة الـ97للجمعية العموميةلألمم المتحدةبالقرار رقم  ،A/RES/57/199دخل حيز الت
186
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فدقية األ ممالمتحد لمندهضةالتعذيب منالدول أنتحقق وتقدضي وتعدقب
تطلب ات
ت
فدقية منالدول أيضد
تطلب االت
بشكل مالئم كل أاعمدلالتعذيب وسوءالمعدملة 190.وت
فلفي انظمت هد القدنونية أنيحصل ضحية التعذيباعلى انصدف وأنيكون
أنتك
له/ل هد حق قدبلللتعزيزبتعويض منصف ومالئم،بمدفي ذلك وسدئلتمكن من
تطلبدتتعكس أحكدمد وارد في
يل ه /هد اعلى أكمل وجه ممكن 191.وهذه ال م
إاعدد ت أه
فدقيدت وصكوك حقوق اإلنسدن ألخرى ،بمدفي ذلك الع هد الدولي الخدص
ات
192
بدلحقوقالمدنية والسيدسية.
فدقية األ ممالمتحد لمندهضةالتعذيبتنص أيضد
فدلة أنيكون هذا ممكندفدن ات
ولك
اعلى أن أليفرديزاعمبأنه قد أخضعللتعذيب الحقفي التقدمبشكوىوفي أن
تصة .وتتطلب
يحققفي قضيت هاعلى وجه السراعة وبن زاهةبواسطةسلطدت مخ
فولة لمقدم الشكوى والش هود
فدقية إتخدذ خطوات لضمدن انتكون الحمدية مك
االت
193
ضد كل أشكدلسوءالمعدملة أوالتخويف كنتيجةلشكواهم أو ألي أدلةتقدم .وقد
قدمت لجنة مندهضة التعذيب،فيتعليق هد العدم رقم  2لعدم 3103توجي هدت
يلية لكيف أن هذه االلتزامدت مرتبطةببعض هد البعض واعن الخطوات التي
فص
ت
194
يجب أنتتخ ذهد الدوللضمدنتقديم اإلنصدفلضحديدالتعذيب وسوءالمعدملة.
وكمد ورد أاعالهفدن مزااعمالتعذيب وسوءالمعدملةفيالبحرين ،حتى اعدم 3100
فالت من
لميكنيتمالتحقيقفي هدبشكل جدي ،وكدن هندك إرث طويل أل مد من اإل
العقدب 195،مع أن التعذيبقدق ّنن كجري مةفي القدنون الجندئيفدنذلكلميكن متسقد
فدقية األ ممالمتحد لمندهضةالتعذيب 196،إذلميرد ذكر أي
تمدمد معالمدد  0من ات
مالحقدتقضدئيةفي ذلك .والينصقدنون البحريناعلى أشكدل انتصدف واضحة
أو محدد بدلتعذيب أو سوء المعدملة :وكدن الخيدر الوحيدبموجب قدنون البحرين
هو أنيشرع ضحديد التعذيبفي إجراءات مدنية 197،لكن نسبة لعدم رغبة القضد
فو،فدن
في التعدمل مع شكدوى التعذيبفي القضديد الجندئية ،ولوجود قدنون الع
الضحديد أو محدمي هملميروا هذا الخيدر طريقدواقعيد لالنصدف.وقدتدكدذلك من
يلةالتي كدنقدتمالتقدمب هدنيدبة اعن
فض القضديداقلل
فعليةبعد ر
اللالممدرسةال
198
ضحديدتعذيب.
رافدت" التييتم الحصولاعلي هدتحت التعذيب،
نتيجة لالاعتمدد المعتدداعلى "االاعت
في المحدكمدت الجندئية،فدن نظدم العدالة الجندئية ككل ظل متورطدبشكل اعميق

تعذيب ،المواد  21و  9و.7
تفاقية األمم المتحدةلمن اهضة ال
 -190ا
191
تعذيب ،المادة .22
تفاقية األمم المتحدةلمن اهضة ال
ا192
لفقرة .21
فلية رقم  291أعاله ،ا
تعليق العام رقم  ،22الحاشية الس
 انظر ،علىسبيل المثال،لجنةحقوق اإلنسان ،التعذيب ،المادة .22
تفاقية األمم المتحدةلمن اهضة ال
 -193ا
يقة األمم المتحدة ).CAT/C/GC/3 (2012
تعليقالعام رقم  ،2وث
-194لجنة من اهضة التعذيب ،ال
195
يقة االمم المتحدة ،CAT/C/CR/34/BHRفي 12يونيو ،)1119
تعذيب حول البحرين عام ( 1119وث
تاميةللجنة من اهضة ال
 المالحظات الختعذيب وسوء المعاملة ولمحاكمة الجناة
شكل عاجل ونزيه وكاملفي المزاعم العديدة عن ال
فشل الواضحفي التحقيقب
حيث الحظتبقلق "ال
ف اذ القانونفي
وظفون المسئولون عن ان
تكبها الم
شكالسوء المعاملة التي ار
تعذيب وغيره من أ
لعقابفي ال
فالت من ا
المزعومين ،وخصوصا وتائر اال
لفقرة ( 1و)). .
الماضي" (ا
تعذيب.
لقانون الجنائيلكن الحظ انه اليوجدتعريفلل
 -196المادة  113من ا
يعي رقم 29لعام  ،1112المادة .293
 -197المادة  11منقانون اإلجراءات الجنائية؛ القانون المدني الصادربالمرسوم التشر
198
 -أنظر أعاله ص.22
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شلت النيدبة العدم ة،في العديد من
في إستخدام التعذيب وسوء المعدملة199.وف
الحدالت،في الردبشكل متندسباعلى مزااعم التعذيب وسوءالمعدملة 200.وقد كدن
رفضوا
من المعتدد أيضدبدلنسبة للقضد (معبعض استثندءات ملحوظة ).201أني
الستمدع أو التحريفي شكدوىتعذيبيطرح هد مت همون خالل محدكمدت هم 202.وقد
أجريت اعمليدتفحص طبيةبأمر من المحك مةبواسطة أطبدء مرتبطينبمكتب
الندئب العدم حيثتجددل النيدبةبأن هد "الهيئة الوحيد ذات الخبر التقنية لتحديد
االصدبدت" 203وقدتعرضتالتقدريرالطبية الصددر اعن مثل هؤالء األطبدءللطعن
في العديد من الحدالت من جدنب المت همينبأن هد غير صدلحة؛ ومع ذلكفدن هؤالء
204
المت همينلميستطيعواالحصولاعلىفحص طبي من أطبدء من اختيدرهم.
فتر من مدرسإلىيونيو  ،3100ومد
الل االاعتقدالت الجمداعيةالتي جرتفي ال
تبع هد من محدكمدت اعسكرية وغيرهد،تعدظم حجم هذه الموضواعدتبعد ااعتقدل
فيةبندءا اعلى أدلة كثيرا مد
آلالف وتقديم هم ل محدكمدت دون ضمدندت قدنونية كد
قلة لتقصي
ي ة المست
للجة البحرين ّ
يزاعمبأن هد أنتزاعتتحت التعذيب 205.وقد وجدت ا
سئولين داخل نظدم األمنفي البحرين "قدد إلى
الحقدئق أن االفتقدر لمحدسبة الم
في األمن سوىبوااعث
فالت من العقدب حيث التوجد لدي موظ
فشي ممدرسة اإل
ت
يلةلتحدشي اسدء معدملةالسجندء أو اتخدذ خطواتلمنع اسدء معدملةيقومب هد
ضئ
فين
فوضية أيضد أن هد "تلقت أدلةتشيرإلى أنالموظ
سئولين آخرين"206.وقدلتالم
م
في النيدبة قد يكونوا قد غضّوا الطرفبشكل ضمني اعن هذا
القضدئيين وموظ
207
االفتقدرللمحدسبة".
وضية
توصيات للمف
قلة لتقصي الحقدئقتوصيدت محدد واعميقة حول
طرحت اللجنة البحرينية المست
إدخدل آليدت محدسبةللتعذيب وسوء المعدملة وغيرهد من الجرائم الخطير التي
فو األج هز االمنية.وفيمديتعلقبجرائم ارتكبت خالل اعدم 3100فدن
ارتكب هد موظ
قلة ونزي هة لتحدد محدسبة العندصر
التوصيدت شملت إنشدء آلية وطنية مست
الحكومية التي ارتكبت أاعمدال غير قدنونية أو حدالت إ همدل أدت إلىوفيدت أو
تعذيب وإسدء معدملة مدنيينب هدف إتخدذ إجراءاتقدنونية وتأديبية ض دهم 208.وتم
فلية رقم  232أعاله،
صفحات  2و  9و22؛ هيومان رايتس واتش ،الحاشية الس
سفلية رقم  21أعاله ،ال
أنظر هيومان رايتس واتش ،الحاشية ال
ص.1
صفحات  9 ،2و .22
فلية رقم  21أعاله ،ال
 -200هيومان رايتس واتش ،الحاشية الس
 -201المصدر السابق ،ص.2
202
تقدم المتهمونبها،في محاضر الجلسة واشار القاضي
تعذيب ،التي
 مثال،فيقضية الحسابي (الواردةفي ص 29أعاله)لميتمتسجيل مزاعم الفة إلى ذلكفان عرض
فقط إلى ان "المتهمين عرضوا علي ارجلهم"(  ، )http://www.frontlinedefenders.org/node/13947وباإلضا
لقاضي لميسمحبه لجميع المتهمين (وانما لبعضهم)  ،http://bahrainrights.hopto.org/en/node/3695أنظر ،
اصابات المتهمين على ا
لفقرة .2122
تقلةلتقصي الحقائق  ،ا
تقرير اللجنة البحرينية المس
فلية رقم  232أعاله  ،ص 99؛
هيومان رايتس واتش  ،الحاشية الس
سفلية  232أعاله ،ص 97الحظت منظمة هيومان رايتس واتش انهفي السابق ،حينما كان أطباء وزارة الداخلية
 -203هيومان رايتس واتش ،الحاشية ال
صفحات . 99 – 93
تقارير كانتفيبعض األحيانقد أيدت مزاعمتعذيب وسوء معاملة  :أنظر ال
تقارير طبيةبطلب منالمحكمةفان هذه ال
يقدمون
تقاريربواسطة أطباء النيابة العامة واطباء وزارة الصحة إلى
سفلية رقم  21أعاله ،ص 99حيثتشير
أنظر ايضا ،هيومان رايتس واتش ،الحاشية ال
تعذيب وسوء المعاملة.
تأييد مزاعم ال
 – 204المصدر السابق.
205
فقرات  2121 ،2112 ،2291و .2122
سفلية رقم  9أعاله ،ال
تقلةلتقصي الحقائق  ،الحاشية ال
تقرير اللجنة البحرينية المس
206
لفقرة .2193
 المصدر السابق ،ا -207المصدر السابق.
208
لفقرة .2721
 المصدر السابق ،ا199
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التشديداعلى أن هذه اإلجراءات يجب انتشمل من همفي مراكز القيدد التي
تصدر األوامر ،سواء كدنوا اعسكريين أم مدنيين ،من الذينثبت أن هم المسئولون
فوضية أيضد
سئولية كبدر المسئولين .209وأوصت الم
بموجب المعديير الدولية لم
بدلتحقيقفي كل مزااعم حدالت القتل غير المشروع والتعذيب وسوء المعدملة
نبول ،ويجب أنيكون
بع مبددئبروتوكول اسط
قلة ومحديد تت
بواسطة هيئة مست
فراد المتورطين،بشكل مبدشر واعلى
التحقيق قددرااعلى أنيقود إلى محدك مة األ
فدلة أنتكون العقوبة متندسبة معفداحة الجرم.
سئولية،ب هدف ك
كل مستويدت الم
فوضية أيضدبأنتقومالحكومةبدلتعويض وتقديم جبر الضرر ألسر
210وأوصتالم
فرادي
من قتلوا ولكل ضحديد التعذيب وسوء المعدملة أو من نعرّضوا للحبس اإلن
211
طويل االمد.
للجن ة ،وهي تنظر نحو المستقبل ،بإدخدل تشريع يطدلب الندئب العدم
أوصت ا
بدلتحقيق في مزااعم التعذيب وسوء المعدملة ،بإستخدام خبراء طب شراعي
قلين ،وتنصاعلىتقديم أشكدل انتصدف لكل شخص زاعمبأنه /هدتعرض
مست
فوضيةبإنشدء
دفة إلى ذلك أوصت الم
للعقدببسببتقد مه /هدبشكوى 212.وبدإلض
قلةللتحريفي كل شكدوى التعذيب وسوء المعدملة،وفي اإلستخدام
هيئة مست
213
سلطدت  .وأوصت كذلك
فرط للقو أو غيرهد من أشكدل التعسفاعلى أيدي ال
الم
بإنشدء آلية مراقبة لوزار الداخلية يمكن هد أنتعزز المستويدت الم هنيةللشرط ة
فراد والمنظمدت ،وحمدية مقدمي الشكدوى
تلقى شكدوى األ
وتجري التدريب وت
214
دفةإلى إلجراءاتالتأديبية والجندئية.
قلة،بدإلض
وإجراءتحقيقدت مست
إلنفاذبواسطةالحكومة
في اليوم الذي أطلقفيه التقرير أصدر الملك حمدبيدند يقبلفيه إنتقدد التقرير
فدذ التوصيدت
فوضية وطنيةبمراقبة إن
فت م
فدذتوصيدته .وكل
للحكو مة ويعدبإن
فوضية
وتقديمتقريرهد الن هدئيللملكفي  31مدرس  215.3103ولكيتجري الم
الوطنيةتحقيقدتفي اعمليدت القتل غيرالقدنوني ومزااعمالتعذيبقدمتبتكوين مد
أطلق اعليه اسم "وحد تحقيقدت خدصة" داخل هيئة النيدبة العدم ة .وتتكون هذه
تلقيتدريب محدد حول
سلوال
فين من هيئةالنيدبةالعدم ة كدنواقد أر
الوحد من موظ
نبول.
حقوق اإلنسدن وإجراءالتحقيقدتبدستخدامبروتوكول اسط
فيفبراير  3103انشأت الحكومة أيضد أميندللمظدلم ،خدرج وزار الداخلية،
كلفةبمراجعة االوامر التأديبية
وشعبة جديدللشئون الداخليةفي وزار الداخلية م
217
االولية216.وقدتمتعييننوافالمعدود ل هذا الدورفي اغسطس  . 3103وذكر أن
 -209المصدر السابق.
210
لفقرة ( 2711أ).
 المصدر السابق ،ا211
لفقرات ( 2711ي) و  ( 2711ك).
 المصدر السابق ،ا212
لفقرة .2729
 المصدر السابق ،ا213
لفقرة ( 2711ب).
 المصدر السابق ،الفقرة .2727
 -214المصدرالسابق ،ا
215
سفلية رقم  7أعاله.
تقصي الحقائق  ،الحاشية ال
تقلةل
تقرير اللجنة البحرينية المس
نفاذتوصيات
ابر .1122
لقي كلمة رئيسية‘ 12 ،نوفم
تقلة لتقصي الحقائق وي
لقىتقرير اللجنة البحرينية المس
 -216وكالة أنباء البحرين ’ ،اللة الملك حمديت
http://www.bna.bh/portal/en/news/481652
217
صفحة موقع  :وزارة الداخلية ’ أمين مظالم وزارة الداخلية‘
-
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مرسومد سيصدر قريبد سيوسع سلطة أمين المظدلم لتشمل زيدر ومراقبة مراكز
218
االحتجدز والتحقيقفيسوء أداء الشرطة حتىفي اعدم وجودشكدوىفردية.
تم أيضدتبنيقوانينتتضمنتعريف التعذيبفي القدنونالجندئي (مع أنالتعريف
فدقية األ ممالمتحد لمندهضةالتعذيب
اليتسقبشكل كدمل معالتعريفالواردفيات
حيث أنه الينطبقاعلى كل األغراضالمحظور وإنمدينطبقفقطاعلى األشخدص
توفير إمكدني ة
المحتجزين)219،لتجريم االنتقدم منأولئكالذينيتقدمونبشكدوى 220،و
فرنس) من الخدرج
فددات هم اعبر كدميرافيديو(فيديو كون
انيقدمالضحديد والش هود إ
فدلة
كولوجية ،التخدذتدابيرلك
إذا كدنت هندك مخدوفتتعلقبدلسال مة أو مخدوفسي
221
حمديةالش هود والضحديد.
فدذ توصيدت اللجنة حول جبر ضرر أسر
اعلنت الحكوم ة أيضد إجراءات الن
فتر من مدرس
ضحديدالقتل غيرالمشروع وضحديد االنت هدكدتالتيوقعت خاللال
إلىيونيو  .3103وكدن أول اإلجراءات التي أاعلنت هو انشدء صندوق وطني
تطلب إدانة الجدني 222.وأاعلنت
لتعويض الضحديد .ولكن الوصول إلى الصندوقي
فصل ،ان هدستنشيء محدكم متخصصةللنظرفيقضديدتعويض
الحكو مة،بشكل من
223
ندبعة من أحداث  .3103وكإجراءثدلث أطلقت وزار العدل والشئون الدينية
لطلبدت هو
"مبددر التسوية المدنية" ،وكدن ال هدف المعلن ل هدبدلنسبة لمقدمي ا
سلوب يقوم اعلى التراضي" 224.وكدنت المبددر
"تسوية مطدلب همبشكل سريع وبأ
توفين وأولئك الذينتعرضوا الصدبدت العدم المدضي
تتجه نحو أسر الضحديد الم
والذين كدنوا،بغيرذلك،سيعتمدوناعلىصدور أحكدم من محدكم مدنية ضدالدولة
للحصولاعلى انصدف.
مشاكل االنفاذ
مع أن اإلصالحدت قد قددت إلىبعض التحقيقدتفدن من الواضح أن البحرين
قلة لتقصي الحقدئقفيمد
للجنة البحرينية المست
فدذتوصيدت ا
شلتبشكل كبيرفي إن
ف
يتعلقبدلتحقيقدت والمحدسبة وجبر ضرر ضحديد االنت هدكدت التي أرتكبت اعدم
 225.3100وقد حدثفشل مشدبه لهذافي الردوداعلى مزااعم التعذيب وسوء
المعدملةالتيتصداعدت منذذلكالحين.

. http://iaa.bh/downloads/3-Ministry_of_Interior_Ombudsman.pdf،
218
براير http://www.hrw.org/news/2013/02/28/bahrain- .1122
تقدم حول اإلصالح‘13 ،ف
 هيومان رايتس واتش’ ،البحرين  :ال.no-progress-reform
فلية رقم  1أعاله ،ص  ،22-21والملحق .2
نفاذتقرير اللجنة البحرينية المستقلةلتقصي الحقائق ،الحاشية الس
 -219ا
 -220المصدر السابق.
 -221المصدر السابق ،ص 22- 21والملحق .9
222
تعويض الضحايا
تعويض الضحايا ،ومرسوم  1121/22لتنظيم الصندوق الوطني ل
 أنظر المرسوم  1122/21حول إنشاء صندوق وطني لالمصابينفي األحداث.
223
سفلية رقم  7أعاله ،ص.111
تقلةلتقصي الحقائق ،الحاشية ال
بعةللجنة البحرينية المس
تا
 أنظرتقرير م -224المصدر السابق ،ص ،97والملحق .12
225
بقة رقم  9أعاله ،ص  . 22 -21أنظر أيضا ً روميد "بعد عام:تقييم
سفليةسا
تزمان ،حاشية
فاذ أنظر كا
تقييملمستوى االن
للحصول على ملخصتقصي الحقائق" ،نوفمبر http://pomed.org/one-year-later-assessing- .1121
نفاذ البحرين لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة ل
ا
بقة رقم  92أعاله؛ هيومان رايتس واتش،
سفلية السا
لعفو الدولية الحاشية ال
bahrains-implementation-of-the-bici-report/؛ منظمة ا
سفلية رقم  123أعاله.
الحاشية ال
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هندك مخدوففيمديتعلقبإمتثدل البحرينلواجب هدبمحدسبة مرتكبي جرائمالتعذيب
وسوء المعدمل ةفيمديتعلقبعدد من القضديد لمتبدأ التحقيقدتفي هدبعد ،و مخدوف
فية لمعظم
فضفي الدرجة الوظي
حول العدد المحدودللمحدكمدت ،والمستوى المنخ
فين الذين يحدكمون ،وأنواع الت هم التيتمتوجي ه هد ،وحدالتفشلبعض
الموظ
دفية التي تقدم للضحديد فيمد يتعلق
وكالء النيدبة ،واالفتقدر للمعلومدت الك
بلغ بعض المحدمين ريدريس
بدلمحدكمدت .إمدفيمد يتعلق بجبر الضررفقد ا
والمركز الدولي لت أهيل ضحديد التعذيب ان أسر الضحديد شعروابدن الحكومة
فس هم اعن
دفد مندسبد؛ واعبّر الضحديد أن
تحدولبيع صمت هم دون أنتقدم لهم انتص
ضعفثقت همفي اإلجراءاتالمقترحة.
صلةالتحقيقدت والمحدكمدت
مح
أخطر المحدمي العدم األول ريدريسفي ديسمبر  3103أن وحد التحقيقدت
الخدصة قد حققتفي  311قضية ذاتصلةبدنت هدكدت زاعو مة أرتكبت خالل
يلت
فسهم وأح
.3100وقد أتت  72قضية من هذه القضديد من مقدمي الشكدوى أن
033قضيةبواسطة وزار الداخلية وج هدز األمنالوطني .وبحلول ديسمبر أحيلت
226
بوفيدت،إلىالمحدكم.
02قضيةتعذيب وسوء معدملة و0قضديدتتعلق
في
في أغسطس  3103ورد ان التحقيقدتقددت إلىتوجيهت هم ضد  33من موظ
الدولة (لكن لمتذكر الت هم التي وج هت ل هم) 227.وفي سبتمبر  3103وجه الندئب
العدمت همد ضد  8آخرين ،هم من ضبدط الشرطة،فيمديتعلقبمزااعمتعذيب وسوء
معدملة اعدد من األطبدء كدنوا قد احتجزوا اعدم ( 3100لكن اثنينفقط حوكمد
228
بدلتعذيب) .
صلتين اعضو
ف
ورد مؤخرا أن أحد المسئولين الذين كدنواقد أت هموافي محدكمتين من
ئلة المدلكة ،وهو الشيخة نورابنت اب راهيم آل خليفة .وكدنت المحدك مة
من العد
ألولى،التيبدأتفي اكتوبر ،3103تتعلقبإستخدامالتعذيب والقو والت هديد ضد
الطبيبدت :زهر السمدك وخلود الدورازي إلجبدرهناعلى االاعتراف 229.أمد
المحدك مة الثدنية ،والتيبدأتفييوليو  3103المتعلقةبإسدء معدملة الشداعر
سلوك
والندشطة آيدت القرمزي،فدن هد التنض مّنت همدبدلتعذيب لكن يبدو أن ال
بلغ اعتبة إاعتبدرهتعذيب.
ال زاعوم
ولكن ،الل م ه مةقدمتب هد منظ مة هيومدن رايتس واتشفي البحرينفيفبراير
صلت إلى
بلغ وزير الداخلية الشيخ راشد ال منظ مةب أن "تحقيقدت داخليةتو
 3102أ
فةقدئد
ئولي شرطةفي مستوى وظي
أنهلميقع إاعتداء أوسوءسلوك إالفقط من مس
كتيبة .وقدل ان التحقيقدت الداخلية لمتوجه إدانة لمن همفي رتب أاعلى منتلك
بر .1121
تاريخ  21ديسم
بد الرحمن السيد محمد احمد إلى ريدريس،ب
 -226رسالة من المحامي العام األول ع
 -227هيومان رايتس واتش’ ،البحرين :قانون حول التزامات األمم المتحدة بحقوق اإلنسان‘ 29 ،سبتمبر  ،1121موجود على الرابط
.http://www.hrw.org/news/2012/09/19/bahrain-act-un-human-rights-commitments
228
بط
 الجزيرة ’البحرينيتهمضباطشرطةبالتعذيب‘23 ،سبتمبر  ،1121موجود على الرا .http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/09/201291812655610450.htmlتم تحويل المتهمين االثنين اللذين
تعذيب والتهديداتضد  1محتجزين من ذوي المهن الطبيةبهدف اجبا رهم
ثر خطورة" إلى المحكمة الجنائيةالعليا حول "استخدام ال
يواجهان التهم "األك
تراف"،بينما أتهم خمسةضباطبتهم أمام محكمة جنائيةصغرى .
على االع
براير ،1122
فيع المستوى‘2 ،ف
تعذيب :مسئول ر
بطشرطةتحاكمبال
 -229الوطني ’ ،أميرةبحرينيةتعملضا
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/bahraini-princess-who-works-as-police-officer-on-trial-for. torture-senior-official#ixzz2NnWD7fYo
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سئولينالكبدرللتوبيخ أو
الرتبةبسوءسلوكولميتعرض أيقدد أو غي رهم منالم
فض رتبته أو أوقف اعن العمل أو انت هت خدمته".230وفوق ذلك
اإلستقدلة أو إلى خ
فإنه ،رغم ان رئيسالوحد قد جرت محدكمتهفيمديتعلقبتعذيب األطبدء إالّ أنهلم
سئولية القيدد اعن االنت هدكدت واسعة النطدق التي
توجه إليهت ه مةبموجب مبددئ م
قدمتب هد وحدته.
وفقدللمعلومدت المتدحة لريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد التعذيب
فإن المحدكمدت أدت حتى اآلنإلىالتدلي:
 في سبتمبر  3103أدين مالزم من وزار الداخلية وحكماعليهبدلسجن 8
سنوات بسبب "إاعتداء أدى إلىوفد " متظدهر غير مسلح .وقد أصيب
المتظدهربطلقدت ندريةثالث مراتاعلى االقل اثندء ركضهبعيدا اعن
فسالت همبقتل
الشرطة231.ولكن ضدبطين آخرين مت همين مثال أمدمالمحك مةبن
شخصين آخرين (كالهمد متظدهرين غير مسلحين ،أح دهمد هو الذي أصيب
فخذ
في الرأس من مدىقريب ،وآخر أصيبثالث مراتاعلى األقل اعلى ال
من مدى قريب .)232قدتمتتبرئت همد .وتقدم الندئب العدمبدستئندف لكنتم
233
ير .3102
تأكيدالبراء فيفبرا
 أدين اعريففي يونيو " 3103بدلتسبب دون اعمدفي إاعدقة دائ مة ألحد
الضحديد" وحكماعليهبدلسجن  1سنوات 234.وذكر انهتمتقليص الحكم اعليه
235
نوفمبر  3103إلى 2سنواتسجند وأوقف منالعمل.
يوم 7
 حوكم ضدبط شرطةبت هم إستخدام القو النتزاع ااعتراف (من نزي هة سعيد،
يلهفي أكتوبر
سلة إذااعةفرنسد  32وإذااعة مونت كدرلو) ،وأخلي سب
مرا
( 3103وتقدم الندئب العدمبدستئندف) 236.وألن نزي هة سعيد أاعدتتقدرير
للؤلؤ فيالبحرين
اعنالمظدهراتالمؤيد للديمقراطيةالتي جرتفي دوّ ار ا
في ربيع 3100فقدتم استداعدؤهدفي مركز شرطةبدلبحرين إلستجواب هد.
فع .وتعرضت لشد
للكم والص
وهندك اعصبت اعيندهد وتعرضتللركل وا
الشعر والجلدبأنبوببالستيكي وأدخل حذاءفيفم هد وأغرق رأس هدفي
فقت مدد كدوية قيل أن هد بولاعلى وج ه هد .وتعرضت
مرحدض .وقد د
رافدت مزيفة .وقد
فسي وطلب من هد أن تدلي بداعت
إل هدندت والتع ّدي الن
سفلية رقم  119أعاله.
 -230هيو مان رايتس واتش  ،الحاشية ال
فاة هاني عبدالعزيز عام  . 1122ميدل ايست اونالين’ ،الحكم علىشرطي من البحرينبالسجن 7سنواتلقتله متظا هرا‘17 ،سبتمبر
-231يتعلقبو
فالت منالعقابلقتلة متظ اهرين :إخالء
http://www.middle-east-online.com/english/?id=54606 ،1121؛ أنظر أيضا’ :البحرين :اإل
تقلة
سبيل  1من رجال الشرطة وحكمخفيف على الثالث‘http://abna.ir/data.asp?lang=3&id=353196،؛تقرير اللجنة البحرينية المس
فاة‘قدتأكدتفي رسالة من المحامي العام األول ،عبد الر
لفقرات  .929 – 929وهو ان التهم التي كانت ’جلد أدى إلى الو
تقصي الحقائق  ،أعاله  ،ا
ل
حمن السيد محمد احمد إلى ريدريسبتاريخ  21ديسمبر .1121
لفقرات
تقصي الحقائق ،أعاله  ،ا
تقلةل
فاة كل من احمدفرحان علىفرحان وعلي احمد عبدهللا مؤمن ،أنظرتقرير اللجنة البحرينية المس
تعلقبو
-232ي
.919-912
233
بر .1121
تاريخ  21ديسم
بد الرحمن السيد محمد احمد إلى ريدريسب
 رسالة من المحامي العام األول ع234
بر ،1121
 هيومان رايتس واتش’ ،البحرين :قانون حول التزامات األمم المتحدةبحقوق اإلنسان‘29 ،سبتمhttp://www.hrw.org/news/2012/09/19/bahrain-act-un-human-rights-commitments؛بيبيسي’ ،ثالث رجالشرطة من
البحرينيوا جهون محاكمةقتل عمد‘17 ،يونيو .http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18606537 ،1121
235
لقمع‘9 ،نوفمبر 1121
 مار ك اوين جونز’ ،الجمعة التاسع مننوفمبرفي البحرين :تصاعد ا.http://marcowenjones.wordpress.com/2012/11/09/today-in-bahrain-the-crackdown-escalates/
بط
باط أمن‘ 19 ،اكتوبر  ،1121موجود على الرا
 -236وكالة أنباء البحرين ’ ،احكام محكمة استئناف النيابة العامةفي قضيتين شهدتاتورط ض
.http://www.bna.bh/portal/en/news/531061
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ّ
قلة ،إثندن من همد ألطبدء من حكو مة البحرين،
اعززتثالثتقدرير طبية مست
ثندء وجو دهدفي الحراسة.237
رواية نزي هة سعيد اعن التعذيب الذي واجهته أ
وتزاعم نزي هة سعيد أن هندك مسئولين آخرين ،حددت هم بدالسم ،كدنوا
منخرطينبشكل مبدشرفيتعذيب هد238،لكن هؤالء األفرادلميحدكموا .وتزاعم
أيضد أنه اعند االستئندف "لم تبذل النيدبة اي ج هد إلقندع المحك مة بأن
يل هم  239"...وتقدمت نزي هة سعيد
المحك مة االبتدائيةقد اخطأتفي إخالء سب
فويضفي إطدر اإلجراءات الخدصة لأل مم
فينبت
كل
ببالغ إلى اثنين من ال م
فشل حكومة البحرينفي إجراءتحقيق نزيهفيتعرض هد
المتحد تزاعمفيهب
240
إليذاء ومحدسبة ضبدطالشرطةالمسئولين اعنه.
 ذكر أن ضدبطينقد حكم اعلي همدفييونيو 3103بدلسجنثالثة أش هرلسوء
241
المعدملة.
 في  21ديسمبر  3103أدين ضدبطدن من ج هدز األمن الوطنيبقتل اعبد
فةالوسط ،وحكم اعلي همدبدلسجن 8
الكريمفخراويالمؤسسالمشدركلصحي
توفيبعد أنتعرض للضرب من
سنوات .242وكدن اعبد الكريمفخراوي قد
الضدبطينبشكل متكرر بمقعد مرحدض ،لكن لم توجه للضدبطين ت همة
لوفد  243.وكدن
ارتكدب الجري مة األكثر خطور بدلتعذيب الذي أدى إلى ا
فشلهفي التحقيقفي هد كمد
القضد قد أرجعوا القضية إلى الندئب العدم ل
244
ينبغي.
بع
 في  20يندير حكماعلى ضدبط شرطة وحد أمنفي منطقة الديهبس
تلة اعلى اعبد ال هددي المشي مة الذي
سنوات سجندبسبب اعملية اطالق ندر قد
كدن أول شخص يندل مصراعه خالل االحتجدجدت التي جرتفيفبراير
245
.3100
 في 30فبراير  3102أخلي سبيل ضدبطي شرطة من مقتل المتظدهر
فدضل المتروك الذي كدن قد أصيببطلق ندريفي الظ هر؛ 246وقد اعزت
قلة لتقصي الحقدئق السببفيوفدته إلستخدام القو
للجنة البحرينية المست
ا
حفيةنزيهةسعيد المقرر الخاصلألمم المتحدةللتحقيقفيفشلسلطات البحرينفي محاسبة من عذب وها"22 ،يناير
حفي "تدعو الص
تصريحصwww.bahrainrights.org/en/node/5598 ،1122
238
حفية‘ 12 ،اكتوبر http://cpj.org/2012/10/bahrain- ،1121
حفيين’ ،البحرينتخليسبيل ضابط منتهمتعذيب ص
لجنة حماية الص.acquits-officer-on-charges-of-torturing-a.php
حفيةنزيهةسعيدتدعو المقرر الخاصلألمم المتحدةللتحقيقفيفشلسلطات البحرينفي محاسبة من عذب وها‘22 ،يناير
حفي’ :الص
-239تصريحص
.www.bahrainrights.org/en/node/5598 ،1121
240
 المصدر السابق.-241فضائية الجزيرة ’ ،البحرينتتهم 29ضابطشرطةبالتعدي‘2 ،يوليو ،1121
.http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/07/201273131258783118.html
 -242الوسط 11’ ،حالةقتل من  13حالةلبحرينيينتمتوثيق هافيتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولمتُحالبعد إلى المحاكم‘1 ،
فبراير .www.alwasatnews.com/ipad/news-734899.html ،1122
243
تفتقرللجدية‘2 ،يناير ،1122
شفقنا .كوم ’االحكامفيقضيةتعذيبفخراوي حتى الموت
http://shafaqna.com/english/countries/bahrain/item/10906-judgments-in-fakhrawis-case-of-torture-to-death.lack-seriousness.html
244
 نور ز هرة 7’ ،سنوات سجن الثنينفي عملية قتل عمد‘ ،جلف ديلي نيوز 22 ،ديسمبر , http://www.gulf-daily- ، 1121.news.com/Print.aspx?storyid=344716.
245
براير http://news.yahoo.com/bahraini- .1122
فاة متظا هر‘2 ،ف
 رويترز’ ،محكمةبحرينيةتصدر حكمابسجن رجلشرطةفي و. court-jails-policeman-protester-death-agency-082536575.html
فبراير ،1122
تظا هر‘17 ،
فاة م
تعلقبو
-246بيبيسينيوز ’اخالءسبيل رجالشرطةفي البحرينفيقضايات
.http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21601016
237
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فرطة بواسطة ضبدط الشرطة 247،لكن المحك مة وجدت ان ضدبطي
الم
فس.
رفددفداعد اعنالن
الشرطةقدتص
 في  03مدرس  3102أدين إثندن من ضبدط الشرطةبتعذيباعلى الصقر
قلة لتقصي الحقدئقوفدته،
للجنة البحرينية المست
حتى الموت ،والذي اعزت ا
التي جرتيوم  7ابريل  ،3100إلى التعذيبفي مركز احتجدز الحوض
لوفد بأنهنعرضلـ "صدمة نقص حجم الدم
الجدف248.وقدتمتسجيلسبب ا
والندتج اعن التعرضللعديد من الصدمدت والكدمدت249".وقد حكماعلي همد
بليغ اعن
فشلفي الت
بدلسجن  01سنوات وأخلي سبيلثالثة ضبدط آخرون لل
فسه منت ه مة قتل زكريد اعشيري
الجري مة ،وأخلي سبيل الخمسةفي اليوم ن
250
الذي مدت اعدم 3100اثندء احتجدزه.
معمطلعفبراير 3102تمتقديم  7قضديدفقط ،منبين  37قضية لحدالتوفد
قلة لتقصي الحقدئق ،إلى المحدك مة.
غير قدنونيةفيتقرير اللجنة البحرينية المست
 251وهذافيتعدرض مع المحدكمدت األكثر اعددا وأحكدم اإلدانة السريعة لندشطي
252
فتراتسجن أطول،بمدفيذلك السجن مدى الحيد .
ال معدرضة وغير همول
المالحظ أنه،في القضديد التي وردت أ اله ،وبدلرغم من النتدئج التي خلصت ل هد
قلة لتقصي الحقدئقبأن التعذيبقد استخدمبشكل منتظم ،لم
للجنة البحرينية المست
ا
يصدر حكمبإدانة أي شخصبدرتكدب ااعمدل"التعذيب"بموجب المدد  317من
القدنون الجندئي .وبدال منذلك ،وحيثمدنتجت حدلةوفد فدنت ه مة "إاعتداء أدىإلى
ينوالميخضعواللمدد 81
دفةإلىذلكفإن من أد
لوفد " هيالتيتستخدم .وبدإلض
ا
فد اعدمد وأن الجري مة وقعت
من القدنون الجندئي والتيتحدد حقيقة ان المت هم موظ
فدقمديقودإلى مضداعفةفتر السجن
رفد م
اثندء أدائه /هدلواجبدت اعد مة ممديعتبر ظ
253
بلةللتطبيق.
القصوى القد
فين
لوفيدت األخرى وحدالت الجلد ال زاعومةاعلى أيدي الموظ
فيمد يتعلق بد
و
فدذ القدنون خالل اعدمي  3103و 3102فقد أاعلن اعنتحقيقدت لكن،
فينبدن
كل
ال م
اعلى حد اعلم ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد التعذيب ،فدن
التحقيقدت قددت إلى مقدضد واحد (الت هم التي أثيرت مؤخرافي قضية صالح
دفة
ف
اعبدس حبيبالمشدر إلي هدفي ص 21أاعاله)  .ولمتتمتحقيقدت أو محدكمدتش
فيمديتعلقبحدالتوفد كل منيوسف أحمد موالي ومنتظرسعيدفخر (أشيرالي هد
بلغ منالعمر  33اعدمد أحمد اسمداعيل
فيالذيي
ص 33ا اله) ،أوالمواطن الصح
قلةفي أي
(قتلفي مدرس  254.)3103ولميسمحبإجراء اعمليدتفحص طبية مست
لفقرة .919
تقلةلتقصي الحقائق ،ا
تقرير اللجنة البحرينية المس
-247
فقرة .991
248المصدر السابق ،ال
249
لفقرة .991
 المصدر السابق ،ا250
تعذيبهم متظا هرين حتى الموت‘ 21 ،مارس  ،1121موجود على الرابط
 العربية ’ ،سجن شرطة من البحرين ل.http://english.alarabiya.net/en/News/2013/03/12/Bahrain-police-jailed-for-torturing-protesters-to-death-.html
251
فاة منبين  13حالةلبحرينيينقدتمتوثيق هافيتقرير اللجنة البحرينية المستقلةلتقصي الحقائق ولمتُحولبعدللمحاكم‘1 ،
 الوسط 11’ ،حالة وفيرابر 1122ن موجود على الرابط .www.alwasatnews.com/ipad/news-734899.html
252
سفلية رقم  232أعاله.
شكل عام  ،هيومان رايتس واتش ،حاشية
 أنظربُ
 -253مع انه ذكر ان هذاقد احتكم اليه اآلنفي المحاكمة التي جرتفيابريل 1122لرجلشرطةقوات األمن الخاصةفيمقتلصالح عباس حبيب،
سفلية رقم  217أعاله.
أنظر الحاشية ال
254
صفحتان .22-21
لفيدرالية الدوليةلحقوق اإلنسان ،ال
-ا
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فلين ،حسدم الحداد وحسينالنع مة،
من هذه القضديدولمتؤديالتحقيقدتفيوفد الط
في أغسطس وسبتمبر اعدم ،3103إلىتقديمت همبعد انخلصتالتحقيقدتإلى أن
فس 255.وذكر أن ضدبطين قد أاعتقال
فوادفداعد اعن الن
الضبدط المتورطين قدتصر
توفيفيفبراير  3102متأثرابجراحفيالمعد
بسببوفد حسينالجزيري،الذي
256
نتجت اعن اصدبتهبطلقدت خرطوش من مدىقريب .وأثندء كتدبة هذا التقريرلم
بلغ من
بوفد أحد أقربدئه ،محمود الجزيري (ي
يكن هندكتقرير ااعتقدل ذيصلة
بلة غدز مسيل
فس اليومبقن
توفيبعد ان أصيبفي ن
العمر  31اعدمد) والذي
للدموعاطلقت هد الشرطة.
الل زيدر ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديدالتعذيبسمعد انتقددات
من محدمين وضحديد حول العملية التيتمتبني هد اعند التقدمبشكوىتعذيب أو سوء
معدملة خالل اعدم  .3103وقدل أحد المحدمين أنه حضر اعملية إستجواب مقد مة
شكوى ،والتي استمرت لعد سداعدت حيثتم إستجواب مقد مة الشكوى وكأن هد
المت هم.وفي شكوى أخرىبلغت مستوى المحدك مة قدل الشدكون أن محدمي هم لم
يزوّ دبأي أدلةفيالقضية حتىاليومالسدبقلمحدكمت هم.
وجدءاعلىلسدنالعديد من هؤالء ،الذينقدلو أن همتقدموابشكدوى ،انهتم االتصدل
تلقوا أي اتصدلبعد
ب هم مر أو مرتينبعد ش هور منتقديم هم لشكدو اهم لكن هم لمي
لوفدق
ذلك .وهذا هو الحدل مثالفيمديتعلقبدلندئب البرلمدني السدبق اعن حزب ا
يلية،تتعلقبدلتعذيب
فص
جوادفيروز الذي أرسليوم  38سبتمبر  3100شكوىت
وسوء المعدملة التيتعرض ل هد خالل ااعتقدله اعدم  3100لمد ثالثة أش هر ،إلى
بلغ جوادفيروز كل من ريدريس والمركز
سلطدت البحرينية .وقد أ
اعدد من ال
الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديدالتعذيب أنشكواهلمتؤدإلى أينتيجة .وبدال اعنذلك
فإنه أدين يوم 8نوفمبر  3103بواسطة محك مة جندئية صغرى بدلمشدركة
وتحريض آخريناعلى المشدركةفيتجمع غير مشروعاعلى أسدس أدلة تم
الحصولاعلي هد خاللفتر االحتجدزتلك ،وحكماعليهبدلسجن  01ش هرا معتجميد
اعقوبة السجن.وفي اليوم السدبق اعلى هذا األمر ،وبينمد كدنفي رحلة قصير
خدرج البحرين ابطلت جنسيته من جدنب واحدبواسطة السلطدت وهويعيش اآلن
257
صلةللقدنونالدولي.
بال جنسية،في خرقللمبددئ ذات ال

بعسنوي  :البحرين‘21 ،سبتمبر  ،1121أعاله  .أنظر رد الحكومة علىبالغ إلى المقرر الخاصالمكلف
بريطانية ’تحديث ر
 -255وزارة الخارجية ال
بط
فيات على الرا
تفويضفي اطار اإلجراءات الخاصةلألمم المتحدةفي هذه الو
بال
.https://spdb.ohchr.org/hrdb/22nd/Bahrain_21.12.12_(9.2012)_Trans.pdf
براير http://www.bbc.co.uk/news/world-middle- ،1122
بقنبلة غاز مسيلللدموع‘11 ،ف
فاةبحرينيبعد اصابته
-256بيبيسي’ ،و
فلية رقم  123أعاله.
 ،east-21547109؛ هيومان رايتس واتش  ،حاشيةس
في القمع ،البحرين تلغي جنسية  22شخصا‘ ،نيويور ك تايمز 7 ،نوفمبر ،1121
 -257كريم فهيم ’ /
http://www.nytimes.com/2012/11/08/world/middleeast/bahrain-revokes-citizenship-of-31-people-in-bid-toquell-dissidents.html؛ بي بي سي نيوز ’ ،البحرين تبطل جنسية  22من ناشطي المعارضة‘ 7 ،نوفمبر ،1121
لمفوض السامي لحقوق اإلنسان البيان
تب ا
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20235542؛في  12نوفمبر اصدر مك
سقاط جنسية  22مواطنا
سفهاللقرار الذي اتخذته السلطات البحرينيةفي 7نوفمبر 1121با
لمفوض السامي عن ا
تعبر ا
سقاط الجنسية "
التالي حول ا
لقرار والذي
ألن هم "قوّضوا أمن الدولة" وقديتر كقرار ك هذا  21متهمبال جنسية .وحضت المفوض الساميالحكومة على انتعيد النظرفي هذا ا
لكلفرد حق التمتعبجنسية ما" و "اليجوز حرمانشخص
شكل واضح المادة  29من االعالن العالميلحقوق اإلنسان الذيينص على ان "
ينتهكب
سفا أوانكارالحقهفيتغيي رها"".
من جنسيتهتع
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12828&LangID=E
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فسهبطرح موضوع
مر أخرىيقومالمجتمعالمدني والمحدمون والضحديدبدلقدرن
هدم،يختصبآليدتالتحقيق والمحدسبة ،وهو االفتقدرإلىالثقةفيالمؤسسدتالتي
فين
تقومبإجراء التحقيق والمحدسبة .ان وحد التحقيقدت الخدصةتتكون من موظ
فس مكتب االداعدء العدم الذي كدن مسئوال اعن المحدكمدت ذاتالبوااعث
من ن
السيدسيةقبل واثندء وبعد احتجدجدت  3100والتي استندتالعديد من هد إلى أدلةتم
فس المكتب المسئول اعن محدكمدت
الحصولاعلي هد تحت التعذيب 258.وهو ن
الشخصيدت القيددية من المعدرضة ومن منظمدت حقوق اإلنسدنفيت همتتصل
بحرية التعبير خالل  .3100ولميسمح المكتب،في ايقضيةتتعلقبدالشتبدهفي
قلة.
وفيدت أوتعذيب أو سوء معدملة زاعو مة ،إجراء اعمليدتفحص طبي ة مست
فراد داخل المكتب ملتزمونبإجراء التحقيقفي القضديد
ومع انه قديكون هندك أ
بشكل صحيحفدن مثل هذه التحقيقدتتبدو اآلن ،وبشكل شبه حتمي ،ان هد مشوبة
بعدمالثقة.
توفير
قلةوقددر اعلى
وبدلمثلفدن هندكفقدانللثقةفي القضدء كهيئة نزي هة ومست
المحدسبة إذ أن هد كدنت هي األخرى متورطةبشكل اعميقفي انت هدكدتالمدضي ومد
وافع السيدسية
زالت مستمر في أنتكون الحكم األخيرفي المحدكمدت ذات الد
اليوم .وكمد وردفيالنقدش أاعالهفدنه خاللالعقد األول منالقرنالحدلي (الحددي
والعشرين) ،وبعد اإلصالحدت التيتمتقديم هد مع الدستور الجديد ،حدول محدمون
التقدم بداعوى مدنية بدلتعذيب لكن هم ووج هو بصد المحدكم ل هم 259.ومد زال
فضون النظرفي أوتسجيل أدلةتعذيب أو سوء
بلغون اعن قضد ير
المحدموني
قلة .ويمضي
فض األمربإصدارتقدرير طبية مست
معدملةيتقدمب هد محتجزون ور
يلة من الوقت(في إحدى
كلي هؤالء المحدمينفي السجنفترات طو
بعض مو
الحدالت الحكمبدالاعدام)في جرائميزاعم ان هد ارتكبت خالل اعدم  3100حينمد
كدنت كل اعمليدتالمحدك مة مشوبةبمزااعمالتعذيب وسوءالمعدملة.
قدل أحد كبدر المحدمين انهيعتقد أن الطريق الوحيدللتقدم إلى أل مدم هو أنيتم
فين
قلة حقيقة وذات موظ
التحقيقفيالمزااعم وإجراء المحدكمدتبواسطة هيئة مست
من خدرج البحرين .ومن رأيه ان األحداثقدخلقت استقطدبدفي المجتمعبطريقة
اليمكنب هد رؤية شخصفي البحرين -سواء من الحكومة أو من اجهزت هد أو من
في إلجراء التحقيق والمقدضد كمدينبغي .لمتندقش
المعدرضة – محديدابدرجةتك
الرغبة أو إل مكدنيةلمثل هذاالن هجفيالتحقيق والمحدسبةبشكل موسع مع آخرين
للبحرين) لكن هندك سوابق آلليدت دولية من هذا النوعيمكن البندء
خالل الزيدر (
260
اعلي هد إذا استداعى األمر السعيالبحث أكثرفي مثل هذه اآلليدت.
الحقفيتقديمشكوى
من الموضواعدت التي طرح هد مسئولو الحكو مةبشكل متكرر ،ردااعلى مزااعم
التعذيب وسوء المعدملة التي ذكرت هد ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل
سفلية رقم  92أعاله ص.9
لعفو الدولية  ،الحاشية ال
نقطة أنظر منظمة ا
تعلقبهذه ال
-258فيماي
 -259المصدر السابق أعاله ص.22
260
بقة ورواندا والمحاكم الهجينفيتيمور الشرقية وسيراليون وكمبوديا.
 -مثال المحاكم الجنائية الدولية الخاصةبيوغسالقيا السا
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ضحديد التعذيب خالل اعدم  ، 3103مد ذكروه من أناعلى الضحديد أنيتقدموا
بشكدوى كي يتم التحقيقفي ال موضوع ،وأن أج هز الحكو مة رحبتبمثل هذه
سئولين أن هندك
بلغند أحد الم
الشكدوى وستحققفي هدبشكل جديتحقيقد واسعد .وأ
خط اتصدل سدخنيمكن أنتقدم الشكدوى اعن طريقه لكن لميسمع اعن هذا الخط
أي محدمين أو ضحديد أو ندشطين من الذين سألندهم اعنه .ولكن حين اقترحنداعلى
أحد ألشخدص انهيمكنه محدولة إستخدام الخط قدل أنهفعل ذلك وأن شكواه قد
261
سجلت.
ظل القولبأن الشكدوى ضرورية ومرحبب هد هوالموقفالذيتتبندهالحكو مةفيمد
فال
فيديوالتيتظ هر رجاليحمل ط
يتعلقبدلحوادثالتيوقعت مؤخرا ،مثلصور ال
فعاعلى وج هه مرتينبواسطة ضدبط شرطة (أشير اليه أ اله)،
وهويتعرض للص
وفمبر  .3103وبعد أن وضعشريطفيديولحددث ممدثلاعلى
والذيتمتداولهفين
االنترنت أصدر وزير داخليةالبحرينبيدند "أدانسلوك رجدل شرطة ظهرو مؤخرا
في أشرطةفيديوتمتداول هدفي مواقع االاعالم االجتمداعي" وطلب منالذينيسجلون
262
بليغب هدللشرطة.
مثل هذهالحوادثالت
ف هد ردودا متندقضة.
ومع ذلك،ينظر إلى الردود الرسمية،اعلى نحو واسع،بوص
وكمد أشدر أحد ندشطي المعدرضة263،فدن من المخدلفللمنطق أنتشجع الحكو مة
علنوا ل هد اعن ذلكبعد أقل من
سلوك االنت هدكيللشرطة أني
الش هود الذين سجلوا ال
اسبواعين من سجن هد لندشط حقوق إنسدن لتوثيقه إصدبدتتعرض ل هد متظدهراعلى
موقعتويتر 264 .وتم أيضدتقويضتصريحدت رسمية لوزار الداخلية لسلسلة من
التعليقدت التي أدلىب هد رئيسشرطةالبحرين ،طدرقالحسن،اعلى حسدبه الخدص
فيتويتر .وكمد أشدر محمد حسنفي مشدركةل هاعلى جلوبدلفويس265،فدن رئيس
الشرطةاقترحبأن اشرطةفيديو ك هذه اعنقسو الشرطةتمثل جزءا من مخطط:
في هد هي جزء من حرب شرسة
إن محدوالتتشويه وزار الداخلية وموظ
روفون ومنظمدتبعدفشل خطط هم السدبقة.
يقومب هد أشخدص مع
وتستخدم هذه المنظمدت والموالون ل هد اعبدرات مهينةتجده رجدل الشرطة
لتحقيرشخصيدت هم والتحريضاعلى ك راهيت همبين الشبدب والكبدر.
وينصبون كمدئن لرجدل الشرطةتستند إلى سيندريوهدت يع دهد م هنيون
روفةفي دول أخرىثميصورون هد
إاعالميونيعملونفيقنوات إاعالمية مع
يطلقون هد حينمديحتدجون هدلذلك.
و
غدلونفي هد كمديؤمرون وبدلطريقة
فقون الخونة مشدهد وي
وينشر هؤالء المل
شكوى وقررفي وقت الحق
فا من االستمرارفي عملية ال
تقدم أبلغنا ان الضحية كان خائ
شكاوىت
 -261حينماتحرينابعد ذلك حول ما إذا كانت ال
سحبها.
262
ترنت ،اشرطةفيديو ‘ 19 ،ديسمبر 1121
فات رجال الشرطة على االن
 ’أدان الوزيرتصر. . http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.aspx?type=1&articleId=16038،
263
فعه احد الرجال‘ 13 ،ديسمبر
بحرينتحتجز ضابطا لص
برت ماكيي  :روبرت ماكيي’ ،ال
يفة نيويور كتايمز لرو
 ووردفي مدونةفي صح.http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/12/28/officer-detained-for-slapping-bahraini-man/ ،1121
264
فظة :ليامستا ك وروبرت ماكيي’ ،البحرينتسجنناشطبسببتغطيته الحتجاجات على موقعتويتر‘, ،
تقارير اعتقال السيديوسف المحا
 أنظر.http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/12/19/bahrain-jails-activist-for-covering-protests-on-twitter/
صفع‘شرطة البحرين‘  19ديسمبر ،1121
 -265محمد حسن  ’ ،انتشارشريطفيديو ’
http://globalvoicesonline.org/2012/12/25/bahrain-police-slap-video-goes-viral/
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داف هم.
التيتندسب أ هداف هذهالبلدان وأه
خالل زيدر ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديدالتعذيبللبحرين وجدت
فراد الذين يزاعمون
بعثة المنظمتينثالثة ردود رئيسية لموضوع مد إذا كدن أل
بدلتعرضللتعذيب وسوءالمعدملةقدتقد موابشكدوىللشرطة .وكدن الرد األول ان هم
روفة المشدر إلي هد أ اله،تقدموابمد ال
قدتقدموابشكدوى(في إحدى الحدالت المع
يقل اعن خمس مندسبدت)،لكنلميتخذ أي إجراءفيذلك .وكدنالردالثدني هو أن هم
فدلمشدكل مع الشرطة واليريدون
اليريدون أنيتقدموابشكدوى ألن همتعرضواسل
جذب المزيد من انتبده هد نحو هم ،خصوصد إذا كدنتل همقضديد مد زالينظرفي هد.
فعلشيء،
أمدالردالثدلثف هو أن هميشعرونتمدمدبأيثقة من أنالشرطةقدتقومب
لوقت.
بليغسيكون مضيعةل
وبدلتدليفأنالت
فرادبدلحقفي الشكوى من
من الصعببدلنسبةللحكو مة أنتؤكد ان هد زوّ دت األ
فيين وأاعضدء
التعذيب وسوءالمعدملة وسط محدكمدت مستمر ألفرادبمنفي هم صح
منظمدت حقوق إنسدن ،فيمد يتعلق بتغطيت هم لالحتجدجدت وقضديد انت هدكدت
زاعو مة .وحتى ذلك الحين ،وإلى أنتستعدد الثقةفي الشرطةوفي أنظ مة العدالة
الجندئية والقضدء،فإن من الصعبتصور كيف ان ذلك الحق سيكونفعدالاعلى
تعبدستاللية حقيقية.
مستوىالممدرسة ،إال إذا أدخلتآليةللشكدوىتتم
266

ي جبر الضرر
الفشلف
فدقية األ مم المتحد لمندهضة
ينص القدنون الدولي لحقوق اإلنسدن،بمدفي ذلك ات
التعذيب،اعلى أنه يحق لضحديد التعذيب وسوء المعدملة الحصول اعلى انتصدف
فعدل وجبرللضرر 267،ويجب أنيشمل مثل هذا الجبر إجراءاتلرد الحقوق (إاعدد
مد أخذ) ،والتعويض ،وإاعدد الت أهيل ،والرضد (إجراءاتتعترفبوقوع خطأ)
وضمدندت اعدمالتكرار (إجراءات اعد مةت هدف إلى منع حدوث االنت هدك مر أخرى
في المستقبل) 268.وبدلنسبةللتعذيبفدن االنتصدف القضدئي مطلوب دائمد 269.إن
فدء
في وح دهدبدالي
تقديم التعويض أو الخدمدت اإلجتمداعية ألخرى للضحديد التك
بحق الضحديدفي االنصدف .ويحتدج أي انتصدفقضدئيللضحديد إلى االاعتراف،
واالاعتبدر والعدالة.
تشكل حقوق الضحديد الحق اإلجرائيفي الوصولللعدالة والحق الموضواعيفي
التعويض وإاعدد الت أهيل أو غيرهد من أشكدل جبر الضرر .ويعتبر هذان الجدنبدن
جزءا من كل .والهدف الن هدئيلعملية السعيلالنصدف هو إستعدد كرا م ةالضحية،
دفةإلىالجوانب
ي ة من حيث االاعترافبدلضرربدإلض
وهذايشملسالمته /هدالمعنو ّ
فسي ة أو إلجتمداعية للضرر الذيوقع .ويعكس هذان المكوندن الن هج
البدنية أو الن
التكدملي – وهو ن هج ندلتأييدلجنة مندهضة التعذيبفيتعليق هد العدمرقم  2الذي
صدر مؤخرا حول المدد  02حيثيشدداعلى " أ همية مشدركةالضحديدفي اعملية
 -266المصدر السابق.
267
تعذيب ،المادة 22؛ العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية ،المادة )2( 1؛ أنظر أيضا ًلجنة حقوق
فاقية األمم المتحدة لمنا هضة ال
 اتلفقرة .21
سفلية رقم  291أعاله ،ا
تعليق العام رقم  ،22الحاشية ال
اإلنسان ،ال
لفقرة .1
يقة األمم المتحدة ) ،CAT/C/GC/3 (2012ا
تعليقالعام رقم  ،2وث
-268لجنة من اهضة التعذيب ،ال
269
لفقرة .21
– المصدر السابق ،ا
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توفير االنصدف"
االنصدف وأن استعدد كرا مةالضحية هيال هدفالن هدئيفي
للجنة
إن اإلجراءات المحدود التي أدخلت من خالل اإلصالحدت بعد تقرير ا
البحرينية المست
قلة لتقصي الحقدئق (انظر أاعاله من ص )27-28تبدو وااعد  ،إذا
توفير درجة من درجدت االنتصدف واالنصدف
نفذت اعلى كل المستويدت ،ب
للضحديد .ويجب أن تسمح بإجراء تحقيقدت ومحدكمدت وداعدوى مدنية ،وتقديم
تعويض .ولكن،اعلى مستوى الممدرسة،فيمديتعلقبجبر أضرار االنت هدكدت التي
أرتكبت الل اعدم  3100وأدت إلىوفيدت،فإن الحكومة ااعتمدتاعلى مبددر
التسوية المدنية لتقديمتعويضدت إلى أسر الضحديد 271.وقدل محدمو األسر ذات
قبولالتعويض إذ أن هم كدنوا
الصلةبدلموضوع أن أسر اعديد من هم كدنت متردد في
بلغ الممنوحللتعويض والذي كدن محدودا سيسحب حقهم
خوفين من أن حجم الم
مت
قوق هم اعن أشكدل أخرى من جبر
فيتعويض أكثر ،وأنه قديعني التخلي اعن ح
فضتبعض األسر التعويض ،لكن وجدفي حدلة واحد اعلى
الضرر 272.وقد ر
ألقل أنهوضع ضد رغبت همفي الحسدب البنكي ألحد أاعضدء ألسر  273.إن مثل
فصلبشكل كدمل اعن
هذه الطريقةفي منح التعويض ضد رغبدت األسر  ،والمن
فية التيتستشدر األسر خول هد وتنخرطفي هد
التحقيقفيمد حدث والع ملية االنتصد
يتعدرضبشكل واضح مع حقوقالضحديد وأهداف جبرالضرر.
وبدلمثلفمع أن ضحديد انت هدكدتالحقوق األخرىيمكن أنيتقدموابطلبدتللحصول
اعلىتعويض مددي من خالل مبددر التسوية 274،كمد موضح أ اله،فدن هذهالعملي ة
توفير انتصدف لالنت هدك وغيره من اشكدل
صلةبشكل كدملتقريبد اعن
ف
تظل من
توفير موارد إلاعدد ت أهيل
وفير خدمدت أو
الجبر.وفوق ذلكيظل هندكفشلفيت
فدقية األ ممالمتحد
تطلبهالمدد  02منات
ضحديدالتعذيب وسوءالمعدملة ،حسب مدت
لمندهضة التعذيب .وخالل زيدرتند للبحرين ش ّدد أاعضدء المجتمع المدني من
توفير إاعدد الت أهيل من خالل هيئدتتزويد
مجمواعدت مختلفةاعلى الحدجةالعدجل ةل
قلة إلاعدد التدهيل إلى اآلالف من ضحديد التعذيبفي البالد .ويدار مركز
مست
الكرا مة ،المركز المستقل الوحيد إلاعدد الت أهيلفي البالد،بواسطة جمعية البحرين
275
لحقوق اإلنسدن ،والتي أغلقتفيسبتمبر .3101
ظل الضحديد ومحدميي هم حذرينفي التقدم للج هدز القضدئي للحصولاعلى انصدف
مدني وذلك ألن مثل هذه الداعدوى لمتنجحفي المدضي ،وأيضدبسببتصور
بلغند أن المحدمينتقدموا
االنحيدز المستمرللنظدم القضدئي لصدلح الحكو مة .وقد أ
فرطللقو فيتظدهر خالل اعدم
ب اعوى مدنية اعدم 3111فيمديتعلقبدإلستخدامالم
270

لفقرة .2
 –270المصدر السابق ،ا
ُ
لكومنولث إلىتحريلجنة الشئون
يكي  :أدلة مكتوبةلوزارة الخارجية وشئون ا
بر  1121ذكر انهتمتوزيع  1.1مليون دوالر امر
 -271وكمافينوفم
لفقرة .21
لكة العربية السعودية والبحرين 29 ،نوفمبر  ،1121ا
لكة المتحدة بالمم
الخارجية في عالقات المم
.http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab40.htm
272
بريل .1121
 اجتماعبين كل من ريدريس والمركز الدولي إلعادةت أهيلضحايا التعذيب مع محامين ،المنامة 19 ،ا273
فاة منبين  13حالة لبحرانيينتمتوثيق هافيتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولمتُحالبعد للمحاكم‘1 ،
 الوسط 11’ ،حالة وفبراير  ،1122متاح على الرابط ُ ،www.alwasatnews.com/ipad/news-734899.htmlذكر ان هذه هي القضية التيتتعلقبالضحية حسن
مكي.
-274لقاءبين مركز إعادةت أهيل الضحايا وريدريس مع وزير العدل 1 ،مايو .1121
تعذيب الحصول على خدمات
تعذيب :إلىحك ومة البحرين:اكفلوا انيستطيع ضحايا ال
حفي ’ :المركز الدولي إلعادةت أهيل ضحايا ال
-275تصريح ص
إعادة الت أهيل‘12 ،سبتمبر .http://www.bahrainrights.org/en/node/3426 ،1121
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،3112لكن هذالميكللبدلنجدح .وأشدر األطبدء الذينتحدثند مع همإلى أن مثل هذا
تطلب معيدرا اعدليدللغدية من الب راهين
فشل ألن المحدكمت
التحرك كدن مصيره ال
تطلببشكل أسدسي إدانة جندئية) ،وهندك احتمدل حقيقيللتالاعببدألدلةبواسطة
(ت
بعللدولة .وتمتقديمشكدوى جندئيةبواسطة محدمين اللتسعينيدتالقرن
المت همالتد
العشرين والعقد االول من القرن الحدلي أيضد بدون إحراز نجدح .ولم يرى
فلنجدحقضديد مدنية جديد .
المحدمون انشيئدقدتغيرفيالنظدمالقضدئيبحيثيك
توفير جبر الضررفي انت هدكدت
اعلى العمومفدن النظدم الموجودفي البحرين ل
حقوق اإلنسدن التي ارتكبت الل اعدم  3100قد ر ّ
كز اعلىتقديمتعويض مدلي
لعدد محدود منالحوادث دون ااعترافب مد حدث وسبب حدوثه.وليسللضحديد اي
قلة لتقصي الحقدئق،بيد أن
انخراطفي طرح العمليدت أمدم اللجنة البحرينية المست
ل هم قدر محدود من االنخراطفي اعمل هد ،ولمتكن العمليدتتستجيب لحدجدت هم .أمد
جبر الضرر النت هدكدت حقوق اإلنسدن التي أرتكبت خاللفترات أخرىفقد ااعتبرت
وكأن هد غير موجود  ،إذ أن المحدكملمتعتبر محدكم مندسبةلتعزيز حقوقالضحديد.
تطلب التندول الجدد ل هذه الموضواعدت إراد سيدسية لكشف حقيقة مد حدث
وي
فعدل للضحديدفي اعملية االنتصدف ،وخلق آليدتيمكنللضحديد الثقة
واالنخراط ال
فشلفي القيدمبذلك إلى استمرار
قوق هم .و من المرجح أنيؤدي ال
في أن هد ستثبت ح
فد ظل هذا واحدا من العوامل التي سدهمتفي
إلحسدسبدلمظدلم وسط اعديدين ،و
276
فدضةثم القمع.
الحلقدتالمتتدليةلالنت

تعذيب وسوء المعاملة لمتتم مجابهتها عام ،1119
يعية ناتجة عنحقيقة ان التظلماتبشأن ال
 -276مالحظة سوء النيةفي العديد من المجتمعات الش
فلية رقم  22أعاله ص.1
أنظر مجموعة األزمات الدولية ،الحاشية الس
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لقانون واحترامحقوق اإلنسان
و) أساسيات:ترسيخحكم ا

فدذ اإلصالحدت حتىاليوم ممد وردنقدشه أاعالهفدن
فدقدتفي ان
كمد اتضح من االخ
فدح
ندول هد من أجل النجدحفي القيدمبك
هندك موضواعدت أسدسي ة خطير يجبت
فعّدل ضد التعذيب وسوء المعدملة .وهندك حدجة لعملية إصالح أوسع تسمح
فيف من اعدمالثقةفيمدترسخ حكمالقدنون واحترام حقوق
بدستيعدب االخ الف والتخ
قليديةبدشكدل الحمدية ضد التعذيب
إلنسدن .وبينمد هندك أ همية لالستراتيجيدت الت
فشل.
وسوء المعدملة ومحدسبة الجند فدن االاعتمدداعلي هد وح دهد سيكون مصيره ال
فشي
فد اعملية إصالح كدن ل هدفي البداية أثراإيجدبيد ضدت
لقد رأت البحرينسل
التعذيب وسوء المعدملة خالل العقد األول من القرن الحددي والعشرين لكنه
فضبشكل حددبسببتغييرالن هج اإلداري؛لذلكيجباعلى حكومةالبحرين ان
انخ
قلة لتقصي الحقدئق من أجل
تمضي إلى أبعد منتوصيدت اللجنة البحرينية المست
دفيد نحو السمدحبدنخراط نقدي مع
تطلبتحوالثق
ترسيخ حكم القدنون .و هذا ي
مؤسسدت الحكو مة وممدرسدت هد وإنشدء نظدم حقيقي لضوابط وتوازندت السلطة
فيذية،بمدفي ذلك إحداث إصالحدت اعميقةفي النيدبة العدم ة والقضدء ،وبإزالة
التن
القيود اعن المجتمع المدني والتمثيل الديمقراطي .وتمضي المجمواعة الكدملة من
هذه الموضواعدت إلى أبعد من نطدق هذا التقرير ،لكنند وضعند أدنده اعددا من
فة اعدجل ة إلحداثتغيير مستدام.
ندول هدبص
الجوانبالتينقترح أنيتمت
نينالتي حوكموابمقتضا ها.يرتبط
 إلفراج عنسجناء الرأي وإصالح القوا
ااعتقدل وإدانة شخصيدت رئيسية من المعدرضة واالتحددات النقدبية،بشكل
سلمي وتكوين االتحددات وبنسق
جوهري،بقيود حرية التعبير والتجمع ال
277
للجنة
فية واالحتجدز والتعذيب .وقد وجدت ا
سدبق من االاعتقدالت التعس
قلة لتقصي الحقدئق أن العديد من أولئك المحتجزين حدليد
البحرينية المست
ظلوا يخضعونللتعذيب وسوء المعدملة 278.ويرقى التمسكبعقوبدت هم التي
صدرتفي يندير  3102اعن محك مة النقض ،واستمرار احتجدز هم ،ألن
يمثل انت هدكد مستمراشديدالعلنيةللمعديير الدوليةلحقوق اإلنسدن 279.وإلى أن
يتم اطالق سراح سجندء الرأي ،وااعتبدر القوانين التي ااعتقلوا بموجب هد
بدطلة ،لنتكون هندكثقةفي التزام الحكو مةبدإلصالحوفي أي ج هود
ظدهرية إلاعدد تشكيل مؤسسدت هد،بمدفيذلكالنيدبةالعدم ة والقضدء.

صفلية رقم  92أعاله ،ص
لعفو الدولية ،الحاشية ال
سفلية رقم  232أعاله ص 21-21؛ منظمة ا
 أنظر عموما ،هيومان رايتس واتش ،الحاشية ال.21-21
278
فقرات  2121و .2122
سفلية رقم  9أعاله ،ال
تقصي الحقائق ،الحاشية ال
تقلةل
تقرير اللجنة البحرينية المس
279
براير ،1122
فع ثمنا با هظا للحرية‘ ،22ف
عفو الدولية’ ،البحرين :ما زال يد
ثال ،منظمة ال
 انظر ملعفو الدولية،
منظمة ا
https://www.amnesty.org/en/news/bahrain-still-paying-heavy-price-freedom-2013-02-13؛
لقوا سراح كل سجناء الرأي‘ 3 ،نوفمبر http://www.amnesty.ca/get-involved/take-action-now/bahrain- ،1121
’البحرين :اط
براير ،1122
release-all-prisoners-of-conscience؛ هيومان رايتس واتش’ ،البحرين :ال تقدم في االصالح‘ 13 ،ف
.http://www.hrw.org/news/2013/02/28/bahrain-no-progress-reform
277
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 المراجعة مرة أخرى الحكام اإلدانة التي صدرت ضد من حوكموابالسجن
بعد اعتقال خالل عام  ،4122حيثماتطرح مزاعم التعذيب 280.إن المخدوف
ليست حصرااعلى إدانة أشخدصفي جنح تتعلق بحرية التعبير .و مع
إلستخدام ،واسع النطدق،للتعذيب وسوء المعدملة اعقب االاعتقدالت التي
فتر من مدرس إلى يونيو 3100فمد زالت هندك مخدطر
جرت خالل ال
فتر ،بمد
جدية متبقية حول اعدد األحكدم التي صدرت بدإلدانة خاللتلك ال
في ذلك جرائم العنف ،والتي قددتفيبعض الحدالت إلىفرض اعقوبة
االاعدام 281.وسمعت ريدريس والمركز الدولي إلاعدد ت أهيل ضحديد التعذيب
فراد بقوافي السجنفي جرائم
اعن تعذيب وسوء معدملة تعرض ل هد أ
خطير ،بمدفي ذلك القتل العمد ،واعيوب خطير في أدلة استخدمتفي
إدانت هم .إن كل مزااعم التعذيب وسوء المعدملةفي هذه القضديديجب انيتم
التحقيقفي هد كأولوية ،وحيثمدتكون األدلة شدئ ه ةيجب إسقدط أحكدم اإلدانة
سئولين اعنذلك.
المستند اعلي هد ومحدسبةالم
بير وحريةالتجمع
تع
نين ووقف المحاكمات ضد حرية ال
 إصالح القوا
فراد المحتجزينفيت هم حرية
السلمي.بدلرغم من التأكيداتبأن كل األ
التعبير الذين ااعتقلوافي اعدم  3100قد أطلق سراح هم ،كمد جرت اإلشدر
سلة
إليه أ اله،فدن سجندء رأيرفيعي المستوىبقوا سجندء ،وظلتتقعسل
من االاعتقدالت الالحقة والمحدكمدتفي جنحتتعلقبحرية التعبير خالل اعدم
 ،3103بخدصة قضية نبيل رجب 282،وزينب الخواجة 283،وسيد يوسف
فيدن احمد راضي (سجن لمد  037يومد )285واحمد
دفظة 284،والصح
المح
286
قلقبشكل خدص ،والذي أستخدمفي مثل
حميدان .وأحد القوانين المثير لل
فرض
هذه المحدكمدت ،هو المدد  007من القدنون الجندئي والتيتخولب
غرا مة والسجن لمديصل لمد سنتين ألي شخصينشر اعمدا أخبدر مزيفة
وهو يعرف ان هد قدتؤدي إلى إضراربدأل من الوطني أوبدلنظدم العدم أو

سفلية رقم  232أعاله ،ص.27
 أنظر هيومان رايتس واتش ،الحاشية البراير ،1122
فاتتحت التخويف‘21 ،ف
 -281أنظر مثال ،مركز البحرينلحقوق اإلنسان’ ،البحرين :محكمةتتمسكبعقوبة االعدام استنادا إلى اعترا
تعلقبقضية علييوسف عبد ال وهاب الطويلُ ،حكم عليهباالعداملقتل رجل شرطة.
،http://www.bahrainrights.org/en/node/5642ت
تظ اهرين‘،ابريل  ،1121ص.22
تفشلفيتحقيقالعدالةلم
فو الدولية’ ،إصالحات معيبة  :البحرين
أنظر أيضا ً منظمة الع
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE11/014/2012/ar/a23b192e-c518-49e1-8a97.c11e4789f06f/mde110142012en.pdf
282
 أنظر ملخص بالغ إلى اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة ،وردالحكومة،في مجلس حقوق اإلنسان’ ،تقرير بالغات لإلجراءاتبراير  ،1122ص،91
الخاصة‘11 ،A/HRC/22/67،ف
 .http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-67_EFS.pdfأنظر
لفيدرالية الدوليةلحقوق اإلنسان’ ،حُكم عليهبالسجن عامين لمناصرة وممارسة الحقفي التجمع
أيضا ً المنظمة العالميةلمنا هضة التعذيب  OMCTوا
السلمي‘ ،فبراير . http://life.fidh.org/BAHRAIN-Sentenced-to-two-years-in-12878،1122
283
لعفو الدولية (’ ، )1121البحرين:تجميد اإلصالح ،اطالق العنان للقمع‘ ،الحاشية
 مجلسحقوق اإلنسان ،المصدر السابق ،ص229؛ منظمة اسفلية رقم  92أعاله  ،ص.19
ال
يفة على موقعتويترفي مارس ،1122لكنه كانفي ذلك الوقتقدقضىشهرافي االحتجاز.
فظةاعفيسبيله منتهمنشر معلومات مز
 -284المحا
لعفو الدولية ،المصدر السابق ،ص.19
وعن االعتقاالت األخرى أنظر منظمة ا
فة عام  :1121البحرين‘, http://www.cpj.org/2013/02/attacks-on-the-press-in-،
حفيين ’ ،هجمات على الصحا
-285لجنة حماية الص
.2012-bahrain.php#more
286
 أنظر أعاله ص.19280
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السال مة إذا كدن النشريرقى إلى التحريض المبدشربدلعنف 287.وقد أاعتقل
آخرين كثيريناعلى إمتداد العدمفيت هم "التجمع غير المشروع" .ويمكن
فينبواليدتفي إطدر
كل
ثلةللقضديدفيبالغدت أرسلت إلىال م
رؤيةبعض ا م
إلجراءات الخدصة لأل مم المتحد تزاعم بوجود قيود اعلى حرية التعبير
فرطللقو في
والتجمع والسجنبسبب "التجمع غيرالمشروع" واإلستخدامالم
التحكمفي التظدهرات 288.وقد نزاعت جنسيدت  20من منتقدي النظدم خدرج
البحرين أيضدفينوفمبر ،3103في انت هدكللقدنون الدولي 289.ومثل هذه
ألاعمدل التبنيثقةفي دولةتحكم هد حقوق اإلنسدن وحكم القدنون ،وإنمد
تواصلتقويضشراعيةالنيدبةالعدم ة والمحدكم.
لمجتمع المدني .أحد أشكدل الضبط والرقدبة الرئيسية اعلى
 رفع القيود عن ا
سلطة الدولة هو وجود مجتمع مدنيقويوفعّدل .ولكن الرداعلى احتجدجدت
اعدم 3100سد الطريق أمدمالمعدرضة السيدسيةواعلىالمجتمعالمدنيالذي
كدنقدتمت السيطر اعليهبشد  ،مع (كمد وصف أ اله) ااعتقدل الشخصيدت
سئولي النقدبدت.
البدرز للمعدرضة ونشطدء حقوق اإلنسدن والمحدمين وم
قلة
وبدلرغم من االلتزامدتبدإلصالح اعقبتبنيتقريراللجنةالبحرينيةالمست
لتقصي الحقدئقفإن القيود الشديد اعلى حرية التعبير وحرية التنظيم قد
صلت .وقد اعدنتبعض منظمدتالمجتمعالمدنيالموجود منقبل ااعتقدل
توا
291
290
ومحدك مة أاعضدئ هدالقيدديين ،وشوّ هتفي اإلاعالمسمعة أاعضدئ هد ،أوتم
التدخلفي اعمل هد 292.وقد أصبح هذا ممكند اعن طريق قوانين مقيد  ،مثل
فقة
القدنون رقم 30لعدم  0777حولتكوين االتحددات والذييجعل منالموا
تطلبد ألي نشدط لهيئة أوتنظيم.
المسبقة الواضحة لوزار حقوق اإلنسدن م
293
وفي فبراير  3102ذكرت هيومدن رايتس واتش ان وزار التنمي ة
إلجتمداعية قدمت مسود قدنون آخر ،أكثرتقييدا ،للحكو مة لتنظيم المنظمدت
دافعين اعن حقوق اإلنسدن
غير الحكومية 294.إن القيود التيفرضتاعلى الم
في الممدرسة،بمدفي ذلكفي العالقةبنشدطدت التدريبللتوثيقللتعذيب
وسوء المعدملةفي اتسدق معبروتوكول اسطنبول،تتندقض مع إاعالن األ مم
سلة من الشروط
دافعين اعن حقوق اإلنسدن 295.وهندكسل
المتحد بشأن الم
فرضتاعلى منظمدت حقوق اإلنسدن الدولية التيترغبفي زيدر البحرين
براير http://www.hrw.org/news/2013/02/28/bahrain- ،1122
 -287هيومان رايتس واتش’ ،البحرين :التقدمبشأن اإلصالح‘13 ،ف
no-progress-reform
يقة األمم المتحدة
 -288أنظر البالغات وردودالحكومة في مجلس حقوق اإلنسان (’ ،)1122تقرير بالغات لإلجراءات الخاصة‘  ،وث
براير  ، 1122ص .219 ،229 ،17 ،22
11 ،A/HRC/22/67ف
.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-67_EFS.pdf
سفلية رقم  197أعاله.
 -289أنظر الحاشية ال
290
لعفو الدولية’ ،معلمو البحرين االن
بقين التحاد معلمي البحرين ،مهدي عيسى مهدي ابو ديب وجليلة السلمان :منظمة ا
 مثل محاكمة القادة الساسجناء ضمير‘ 29 ،اكتوبر http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/JalilaAndMahdi ،1121
291
سفلية رقم  92أعاله ،ص .12-11
لعفو الدولية  ،الحاشية ال
 انظر ،منظمة ا292
بر .1122
 مثال،كان انتخاب مجلس مدراءاتحاد المحامين البحرينيينفينوفمبر 1122قدألغيبواسطة وزارةحقوق اإلنسانفي ديسمسفلية رقم  32أعاله ،ص.27
لفيدرالية الدوليةلحقوق اإلنسان ،الحاشية ال
 -293أنظر ا
294
 هيوان رايتس واتش’ ،البحرين :التقدمفي اإلصالحات‘13 ،فبراير http://www.hrw.org/news/2013/02/28/bahrain- ،1122. no-progress-reform
فراد ومجموعات ومنظمات المجتمعفيتعزيز وحمايةحقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترفبها
 -295أنظر االعالن عنحقوق ومسئولية ا
عالميا،قرارالجمعية العموميةلألمم المتحدة  3 ، 53/144مارس .2999
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قوضت من فعدلية نشدطدت هد الخدصة بدلمراقبة .وهذا شمل حصر اعدد
المنظمدت الدولية المسموح ل هدبزيدر البالد ،وتقييد التأشيرات لخمسة أيدم
اعملفقط ،والحد من أنواع نشدطدت حقوق اإلنسدن المصدق بدلقيدم ب هد
للمنظمدت غير الحكومية .ويجبرفع هذه القيود للسمدحبدلممدرسة الحر
لحقوق التعبير والتجمع والسمدح ألصوات تستطيع بجدار الطعن في
سلطة.
االنت هدكدتالرسميةلل
يين
تخبارات والمدعين العموم
الجيش واالس
 فحص مسئولي الشرطة و
تعذيب أو سوء
والقضاة الذينيزعم ان هم مسئولون عن أومتورطينفي ال
المعاملة .من األ مور الحدس مةلتأسيس احتراملحقوق اإلنسدن وحكمالقدنون،
دع اعنك ذكر منع التعذيب وسوء المعدملة ،اإلصالح ألسدسي أل من ونظدم
العدالة الجندئية ،والذي ينظر إليهبأنه متورطبشكل اعميقفي انت هدكدت
المدضي ،وبدلنظر إلى هذافدن التدريباعلى حقوق اإلنسدن الدولية يعتبر
هدمد لكن غير كدف إن لم يتكدمل مع إجراءات أخرى؛ ويعتبرفحص
تطلبد أسدسيد إلاعدد
سئولين الذينيشدركونفي انت هدكدت حقوق اإلنسدن م
الم
296
بندء مؤسسدتشراعيةتندلثقة السكدن.
فد من اإلستجواب أو
 تأمين الوصول دون عوائق إلى الرعاية الصحية.تخو
فى أو اعيدد حكومية لعالج أي
االاعتقدلفي حدلة االقتراب من أي مستش
فسربربط همبمظد هرات أوبنشدطدت معدرضةللنظدم،فدن العديد
إصدبةقدت
من األشخدص الذين اجرى مع هم المركز الدولي إلاعدد الت أهيل وريدريس
مقدبالتقدسعواللعالجفي اعيدداتخدصة أوفي مندزل خدصة .ان العالج
في مثل هذه األ مدكن ،دونفرص وصول كدملةلمنشآت صحية مندسبة ،واعند
فرادفي الحدل
فى،قديعرضصحة األ
االقتضدء إلحدلةإلى اعالجفيالمستش
أو اعلىالمدىالبعيدإلى خطر كبير .وهندك ،منالجدنبالمقدبل ،خوف بين
العدملينفيالمجدل الصحيبأن هم أيضدقديتعرضونلإلستجواب أو االاعتقدل
فراد قد يعتبروا مشدركينفي نشدطدت المعدرضة
بسببتقديم هم العالج أل
فرض أخالقيدت الراعدية الصحية والقوانين المطبقة دوليد أنيق ّدم
للنظدم .وت
ية
العالج والراعدية دونتمييز ألي شخص استنددافقط إلى حدجته /هد الطب ّ
ودون أي خوف من التعرض لعمليدت إنتقدم ضد الم هنيين الطبيين الذين
مريضة الجريح /السداعين
يقدمون مثل هذه الخدمة أو ضد المريض/ال
سلطدت واجب احترام وحمدية المؤسسدت الطبية والم هنيين
للعالج.واعلى ال
رفون اعلىالعنديةبدلجرحى والمرضى.
الطبيينالذينيش
عزيزاستقاللي ة وقدرات خدمة الطب الشرعي .يجب إدخدل التدريباعلى
ت
توكول اسطنبول)في المقرر
تعذيب وسوء المعدملة (برو
المعديير الدولية لتوثيق ال
تعذيب وسوء المعدملة وغير هد من أشكدل
الدراسي الطبي.وفي حدالت زااعم ال
العنففدناعمليدتتقييم الطب ال راعي وتقدرير اإلمتثدل لهذه المعديير الدولية
يجب انتتمبطريقة اعدجل ة ومستقلة ونزيهة.

لقانون لدول مابعد النزاعات :فحص :اطار عملياتي‘،1111 ،
لمفوض السامي لحقوق اإلنسان’ ،أدوات حكم ا
تب ا
 -296أنظر مك
http://www.unrol.org/files/RuleoflawVettingen.pdf
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ز) دور الكيانات الدولية
حلفاءالبحرين

نتقددالجديالخدصبسجلهدالخدصبمجدل حقوق
لبحرين أنهد سترد اعلى اال
ا ظهرت حكومة ا
ني ة
لبحري
تي ظ هرت من الل قرار إنشدءاللجنة ا
دئ هد ،ال
ف
نتقددات حل
اإلنسدن ،خصوصد ا
لتي
فدئهد ا
فس القدر أشدرتالىتصريحدت وسيدسدتحل
بن
دئق.ولكنهد ،و
قصي الحق
قلةلت
مست
ال
تبريراستمرارانتهدكدت حقوق اإلنسدن .مثالفي  00نوفمبر
أيدتالبحرين ،اعندسعيهد ل
صير منفرض حكوم ةالبحرين حظرا كد ال اعلىالتظدهرات( ،التي
،3103وبعد وقت ق
297
سية  20مواطند،
بيرت ) وسحبهدجن
ني ة
نتقدداقويد من الوزيربوزار الخدرجيةل ابريطد
القت ا
فير البريطدنيفيالبحرين يدين أاعمدلالعنففي
سمية أن "الس
نبدء الر
أوردت وكدلة األ
298
فحة اإل رهدب ".وأشدرت وكدلة األنبدء إلى إدان ة
لتعدون معالبحرينفي مكد
البحرين؛ويؤكد ا
ستمرفي موضواعدت األمن المحلي
فة إلىتعدون المملكة المتحد الم
للعنفبدإلضد
فير
الس
299
قيدتالتجدرية.
فد
واالت

فدء البحرين،فدن رسم صور اعنتقدم متدرج لحقوق اإلنسدن 300البد أن
بدلنسبة لحل
تيبنتدئجاعكسية ،إذ أن ا صالحدت كدنت مجزأ
يكون اعرضة ألنيسدءفهمه أويأ
وسطحية ،و هندك مؤشرات واضحةبأن وضع حقوق اإلنسدنيتد هور مر اخرى.
فدء البحرين دور هدم يجب أنيقومونبهفي الرداعلى المخدوف المستمر
اعلى حل
لكة المتحد بشكل خدص مسئوليةتدريخية
بهدفتعزيز االحترام لحقوق االنسدن؛ولل مم
سكة
فدء البحرين الخدرجية سيدسة مبدئية ومتمد
للقيدمبذلك.فيجب أنتعكس سيدسدتحل
حول حقوق اإلنسدن ويجب أاليجعلوا المصدلح ألمنية واالقتصدديةتغطي اعلى هذا.
يكونوا أكثر وضوحد حول
ويجباعلى واضعي السيدسدت أنيتحدثوابصوت اعلى و
بلية مع البحرين إلى احرازتقدم حقيقيفيتعزيز حقوق
اخضدع االرتبدطدت المستق
فعّدل آلليدت المحدسبة وجبر الضرر لضحديد
في التشغيل ال
اإلنسدن بشكل اعدم و
االنتهدكدت.
ولية
لخبرة الد
دور ا
قلق من أن حكومة
تعذيببدل
تشعر ريدريس والمركز الدولي اعدد تأ هيل ضحديد ال
ئلة اعن سجلهدفي حقوق اإلنسدن اعن طريق
البحرين قد استطاعتتشتيت انتقددات هد
فدذ ا الحدتفيقطاعي العدالة واألمن.ولكن لميتم
جلب خبر دوليةللمساعد في ان
شكل منتظم
بعواب
ترسيخفحصفعدلفي العمليةليسمحللخبراء المنخرطينفيهد بأنيتد
فدذ موض اعد
فعدلةلالن
فدذ لمقترحدت هم أوتوصيدت هم .وتعتبر المتدبعة ال
فعّدل واالن
التأثير ال
بلي حول ا الحدت
شكل محددفي أيتعدون دولي مستق
تضمينهب
يجب معدلجته و
قطاعي األمنوالعدالة،وفحص انتهدكدت حقوق اإلنسدنال زاعومة.

تاح على الرابط
بريطانية ’ ،وزيربوزارة الخارجية قلقتجاه حظر االحتجاجاتفي البحرين‘ 21 ،اكتوبر  ،1121م
 -297وزارة الخارجية ال
.http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=News&id=828585982
298
فحة االر هاب‘22 ،
تعاون مع البحرينفي مكا
بريطانيفي البحرينيدين أعمال العنففي البحرين؛ ويؤكد ال
سفير ال
 وكالة األنباء البحرينية’ ،النوفمبر  1121موجود على الرابط .http://www.bna.bh/portal/en/news/532630
299
يفة االندبندنت13 ،
يقين حول المشاكل معبريطانيا؟‘،صح
 ألجل مثال ظهر مؤخرا انظر آندي ماكسميث  ’ ،هلتواجه وزارة الداخلية كال الطرhttp://blogs.independent.co.uk/2013/03/28/is-the-foreing-office-facing-both-ways-over-the،1122
مارس
.troubles-in-bahrain/
300
 انظر على سبيل المث ال ’ ،وزير الخارجيةيناقش التقدمفي الحوار السياسي مع ولي عهد البحرين‘ 21 ،اكتوبر  ،1121متاح على الرابطبع السنوي) :
لفصلي (ر
http://ukinbahrain.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=821501882؛ ’وزارة الخ ارجية’ ،التحديث ا
بط http://fcohrdreport.readandcomment.com/the-arab-
بر  1121و  21يونيو  ، 1121متاح على الرا
البحرين‘ 21 ،سبتم
spring/case-study-bahrain/quarterly-updates-bahrain/
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