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 ملخص موجز
ية إنسدن الال وأالقدسية أو العقوبة المعدملة  بوع التعذيب وغيره من ضروظل موض

مة البحرين المستمر . وفي الوقت نفسه ظلت  أال يتجز ا  المهينة جزء وأ من أز
تزامدت العدمة بدلقضدء اعلى التعذيب بندا  رئيسيّد  في رد حكومة البحرين اعلى لال

هة لهد بدلتورط   .نسدنفي إنتهدكدت واسعة النطدق لحقوق اإلاالنتقددات الدولية الموج
التعذيب في مواجهة المعدرضة السيدسية؛  إستخدامين سجل اعميق الجذور في رللبح

أهيل اعدد وقد ظلت ريدريس والمركز الدولي إل ضحديد التعذيب يعمالن مع العديد  ت
رد اعدمد . وجدء ال 01من ضحديد التعذيب وسوء المعدملة من البحريناعلى امتداد 

في البحرين، اعشية االنتفدضدت  3100اعلى التظدهرات الجمدهيرية التي جرت اعدم 
، وحشيّد . وأاعلنت حدلة الطوارئ، وتم تفريق أخرىالتي وقعت في دول اعربية 

وقوع وفيدت وإصدبدت اعديد  إلى  التظدهرات واالاعتصدمدت بعنف شديد ممد أدى
شخص حيث  حو ثالثة آالفصل اآلالف من وظدئفهم  وتم ااعتقدل نبجراح. وف  

محدكم اعسكرية خدصة.  أمدموحوكموا  د  يّ نفرادا  إحجزأحتجز العديد منهم في 
هؤالء الذين أ  اعووردت مزا اعتقلوا  قد خضعوا للتعذيب وسوء م بأن العديد من 

من  االحتجدز وتوفى العديد أمدكنيدي مسئولين تدبعين للدولة في أالمعدملةاعلى 
 1تحت التعذيب. شخدصأل

العشرين تقريبد .  نويأتي هذا الرد في إطدر وتير  ظلت تتكرر منذ منتصف القر
في مجدل االضطرابدت و ،جتمداعيةالسيدسية واإل ضطرابدتوفي المقدبل فإن اإل

ظلت تمثل ملمحد  متكررا  للحكم البريطدني في  ،القمع العنيفة أاعمدلو ،العمل
إلى  لتركة وتعززت بعد االستقاللالبحرين خالل القرن العشرين. واستمرت تلك ا

إلى  ولى من القرن الواحد واعشريندت التي جرت في السنوات األصالحأن قددت اإل
 ي وقعت في السدبق.دت لم تتعدمل مع االنتهدكدت التصالحتراجع كبير. ولكن اإل

مة للظهور من جديد. اعددت أخرىمر   ضطرابدتومع انفجدر اإل  الوتدئر القدي
ات يجب إجراءللقيدم ب ،قددت الاعوات الدولية 3100ني من اعدم ي النصف الثدف

ذهد  حداثللنظر في األ اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقدئقالملك لتعيين  ،اتخد
أن اعندصر تدبعة للدولة كدنت  اللجنةالتي ااعقبت تظدهرات فبراير. وقد وجدت 

 ستخدامبمد في ذلك اإل ،نسدنالنتهدكدت الخطير  لحقوق اإلمسئولة اعن اعدد من ا
إجراء ب االحتجدز. وقد أوصت اللجنة أمدكنالمنتظم للتعذيب وسوء المعدملة في 

هة االصالحمجمواعة من اإل ارهد، وإندت لمجدب لتزمت تهدكدت السدبقة ولمنع تكر
ذهد خالل  مة بإنفد  .3103يوم، وتحديدا  بحلول مدرس  011الحكو

معدملة في البحرين بعد إنفدذ تلك ذا التقرير في التعذيب وسوء الهظر ين
لى التجدرب السدبقة لكل من ريدريس والمركز الدولي ند التقرير إدت. ويستصالحإل
أهيل اعدد إل لبحرين خالل متهمد المشتركة في اضحديد التعذيب في البحرين، ولمه ت

مزااعم تعذيب التي تضمنت اعمليدت توثيق لقضديد تشمل و 3103مديو -الفتر  ابريل
هذا وسو ء معدملة ومتدبعدت وانخراط في دراسة حدالت منذ ذلك الوقت. ويخلص 

                                                             
"تقرير المركز الدولي  rg.bh/BICIreportEN.pdfhttp://www.bici.o 1122نوفمبر  12تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ،  -1

أهيل ضحايا التعذيب"، الفقرة   . 372إلعادة ت
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أن اعمليدت التعذيب وسوء المعدملة مدزالت مستمر ، وأن االلتزامدت إلى  التقرير
 نحو الضحديد لم يتم الوفدء بهد.

البحرين تجري في اعدد من  التعذيب وسوء المعدملة فيحدالت أن إلى ند تشير تجدرب
ل غب في سيدق التحكم بشكشرطة الش ،واعلى أيدياالحتجدز أثندء مختلفةدقدت الالسي

 اعدد س والمركز الدولي إلجلياعلى االحتجدجدت. وقد سمعت ووثقت كل من ريدري
أهيل مة لممدرسدت ال يمكن تبريرهد بأنهد  دلةديد التعذيب اعددا  من األضح ت الهد

هذا يشمل فترات طويلة لحفظ االمن متندسبةأو  قو  ضرورية إستخدامممدرسدت  . و
ستوى ل ان ترقى لممالبدني والنفسي، والتي يحت من سوء المعدملة،اعلى الصعيدين

غير رسمية"؛ والعنف ضد المتظدهرين أثندء تحكم أحتجدز " أمدكني التعذيب، ف
والتي قد  غير المتندسبةالقو   إستخدامضد المدر ؛ وأو  الشرطة فيهم وقت االاعتقدل

 ستخدامضد المتظدهرين والمدر  خالل االحتجدجدت، بمد في ذلك اإل تكون متعمد ،
 الغدز المسيل للدموع دون تمييز وحتى االستهداف المتعمد إستخدامالمفرط للعصي و

لنطدق لطلقدت واسع ا ستخدامإلضدفة إلى ضد أفراد، بدإل فعليّد  بقندبل مسيلة للدموع
 هرين غير مسلحين.ضد متظد الرصدص من ذخدئر الرصدص االنشطدري

هد بعد إصالحويتضمن التقرير  أهيل اعدد ان طرح المركز الدولي إلدت تم تقديم  ت
تعذيب وسوء المعدملة ومع دية داخل الحراسدت لمنع الالتعذيب بعض أشكدل الحم

ذلك فإن الخطوات التي ضدفة إلى ة في الحمدية. وبدإلأسدسيثغرات  ذلك تتبقى هندك
وال  ؛ي التدريخي والسيدقي المطلوب لتحقيق تغيير مستدامالواعإلى  أ تخذت تفتقر

ة المتعلقة بدللجوء للتعذيب وسوء سدسيدت مع الموضواعدت األصالحإلتتعدمل ا
. وقد ظلت التعديالت تجري يحدثدحينمد  مدالمعدملة، بمد في ذلك الفشل في مكدفحته

جهت لت  في وقت ظل فيه اعدد كبير من األفراد يقبعون في السجن من جراء  هم هم و 
، في الوقت الذي كدنوا يخضعون فيه للتعذيب 3100الل حدلة الطوارئ اعدم 

أهيلوسوء المعدملة، حسب التوثيق الذي قدم به المركز الدولي ل ضحديد التعذيب،  ت
قد أاعتقلوا بج نح حرية التعبير.  قت فإن اعددا من النشطدء المعروفينوفي نفس الو

دت المجتمع المدني والضحديد، هندك افتقدر كبير للثقة وفي أوسدط المحدمين وكيدن
هذا يشمل مؤسسدت ك لفت  بدلتحقيق في االنتهدكدت في مؤسسدت القطدع العدلي. و

مة؛ زاعو مخدوف من أن الحكومة ظلت تتجه لـ"شراء ذمم" ضحديد هندك و ال
االنتهدكدت وتقديم التعويض المدلي فقط. ومع أنه ظلت تجري بعض محدكمدت 

فدن التحقيقدت والمحدكمدت فشلت  نسدنمتورطين في انتهدكدت حقوق اإلئولين لمس
في التعدمل مع التورط اعدلي المستوى ومسئولية القيدد . وقد جرت التحقيقدت 
هم أقل، وانتهت في بعض  هد في ت  والمحدكمدت في اعدد من القضديد التي تم تقديم

لقتل الجدئر، بمد في اضحة وحدالت االو دلةإخالء السبيل بدلرغم من األإلى  القضديد
 الندتجة اعن التعذيب   الحدالت ذلك تلك

 إستخدامدت لتقييد نطدق صالحتم تقديم اإللقد إن التدريخ يكرر نفسه في البحرين: 
هة صحيحة لالنتهدكدت  التعذيب وسوء المعدملة خالل االحتجدز، لكن دون مجدب

مة هندك موضواعدت خطير  وذلك. إلى  دتللعوامل الهيكلية األوسع التي أأو  القدي
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نجدح في الكفدح ضد التعذيب والمعدملة السيئة في ال جلوشدملة يجب مجدبهتهد أل
هذا، في الجوهر، اعملية  أوسع داخل البالد، تسمح  إصالحالبحرين. ويتطلب 

االحترام  وثقدفةالقدنون اعدم الثقة وترسيخ حكم  دت والتخفيف منستيعدب االختالفبد
التعذيب  من. وتعتبر االستراتيجيدت التقليدية ألشكدل الحمدية نسدنحقوق اإلالعدم ل

مة يجب أن تتأسسوسوء المعدملة  اطدر وت كمل في  ومحدسبة مرتكبيهمد اعندصر هد
 ة كي تكون فعّدلة. أسدسيدت إصالح

 توصيات
 إلى حكومة البحرين 

 حول منع واالستجابة خصيصا للتعذيب وسوء المعاملة

 ـ  التزامدت محدد إلى  لمكدفحة التعذيب تستند فدذ سيدسدتتطوير وإن
فعدلة.  إشرافآليدت ضدفة إلى دت تشريعّية ومؤسسية بدإلإصالح تشمل
هذه السيدسة إرثد  ويج اعميق  ا  من العقدب وافتقدر فالتمن اإل ب ان تجدبه 

الجذور للثقة لدى العديد من البحرينيين من قدر  النظدماعلى توفير الحمدية 
  العدالة. و

  اعدجلوبشكل يجب: 

o اعلى محدمي بعد  عدجلصول الحق المعتقل في الحل في قدنون تكريسال
؛ ستجوابقبل بداية اإل ،حوالوأن يكون ذلك، في كل األ‘ لاالاعتقد وقوع

مة الّي   إستجوابيتم الحصولاعليهد اعبر  أدلةيجب اعدم قبول المحك
/هدمحدمي المحتجز في غيدب ستجواب إلى هذا اإل، ويجب ان يؤدي مثل ه

 ات تأديبّية ضد المسئولين اعن ذلك؛إجراء

o اعلى الفحص الطبي المستقل  عدجلالتكريس في قدنون لحق الحصول ال
 بواسطة طبيب من اختيدر الشخص لمن هم رهن االحتجدز؛

o  التكريس في القدنون للحق في التشريح المستقل للجثة في كل حدالت
هة، بمد في ذلك ال  االحتجدز؛ أمدكنوفيدت في الوفيدت المشبو

o  إلى  اعدئق دونالسمدح لخبراء الطب الشراعي الدوليين بفرص الوصول
الفحص الطبي وتشريح الجثث حينمد يطدلب الضحديد  جراءالبحرين إل

هم بذلك؛  واسر

o ات الجندئّية لتقصير جراءقدنون اإل إصالحو رهدبلغدء قدنون مكدفحة اإلإ
 سداعة؛ 32قدضي لـ  أمدمالفتر  الزمنّية لعرض الشخص 

o إلتفدقّية مندهضة التعذيب وغيره  ختيدريالمصددقةاعلى البروتكول اإل
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المهينة، أو  يةنسدنالإلأو  العقوبة القدسيةأو  من ضروب المعدملة
قلة ّية لمنع التعذيب لتأسيس هيئة مستواالستفدد  من داعم اللجنة الفراع

 االحتجدز. أمدكناعلى كل  شرافوفعدلة لإل

 ات راعلى تطبيق حظر التعذيب وسوء المعدملة في سيدق المظده تأكيدال
. وتوفير التدريب والتعليمدت الواضحة للقوات بشأن المعديير القدبلة للتطبيق

المراجعة  إجراءيجب هذا الهدف،اعلى وجه الخصوص،  أجلومن 
ة إل متثدلواإل هرات، خصوصد   القو  في ستخدامللمعديير الدولّي سيدق المظد

 ؛الخرطوشطلقدت قندبل الغدز المسيل للدموع و إلى إستخدام اللجوء

 هة وفعدلةاعدجلتحقيقدت  إجراءالتعهد ب في مزااعم التعذيب وسوء  ة ونزي
ندمد تشير معلومدت اع بحكم المنصبأو  شكدوى سواء بعد تلقيالمعدملة، 

كون التحقيقدت ، ويجب ان تأن افعدال  كهذه قد ارتكبتإلى  ذات مصداقّية
بمد في ذلك الوتدئر الهيكلية الكدمنة خلف  تحديد الوقدئع،لى قددر  اع

االنتهدكدت وتحديد مرتكبيهد وتحديد سلسلة القيدد ، المدنية والعسكرية، 
 ألولئك المسئولين اعن الجرائم الخطر ؛

  كدفية، بمد في ذلك  أدلةالتحقيق مع الجند  المشتبهين ومقدضدتهم اعندمد تتوفر
ين المتورطين في ارتكدب التعذيب وسوء المعدملة كبدر المسئولين الرسمي

هذه األوامر أو اعن طريق إاعطدء األ اعندمد  اعمدلفشلهم في منع وقوع مثل 
موقع القيدم بذلك )القيدد /مسئولية الرئيس(، وإخضدع الجند  يكونوا في 

مة؛  المدانين لعقوبدت مالئ

 وق المحدمين وحق سرهم،يد التعذيب وسوء المعدملة وأاالاعتراف بحقوق ضحد
شكدل االنتصدف الحصول اعلى أ أجلومنظمدت المجتمع المدني للسعي من 

كفدلة حمدية الشهود، ضد ضدفة إلى المطدلبة بدلعدالة، وكفدلة حمديتهم، بدإلو
رهم؛ أو  أذىأو  أّي تهديد  تبعدت سلبّية ذات صلة بدو

  ج إطدر فين والقتلى خدرين للمختقربأل أقربتزويد الضحديد، بمد في ذلك
بمد في ذلك رد الحقوق، شكدل االنتصدف الفعدلة وجبر الضرر، القضدء، بأ

أهيلال إاعدد ووالتعويض،  حسب  ، والرضد، وضمدندت اعدم التكرارت
االقتضدء. ويجب أن يكون التعويض، اعلى وجه الخصوص، مالئمد  كمد 

وف يجب االّ يتم اعلى حسدب المسئولية الجندئية للجند . ويجب ان تشكل مخد
 من اّي آليّدت توضع في االاعتبدر أال يتجز اآرائهم وحقوقهم جزء  والضحديد 

تتخذ لتقديم جبر الضرر في مد يتعلق بدلتعذيب وسوء المعدملة. وفي هذا أو 
سطة الدول بوا 02حول إنفدذ المدد   2الخصوص فإن التعليق العدم رقم 

، يجب دهضة التعذيبمنالمتحد  ل ممألمؤخرا  لجنة  ، والذي تبنتهاالطراف
 ر اشكدل اإلنتصدف الفعدلة وجبر الضرر.يهة في توفان يستخدم كوثيقة  موج  
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 المؤسسي صالحإل

 تحلى الجيش يبهدف كفدلة أن األمن  شدمل لقطدع إصالح إجراءالقيدم ب
مة وبدإل الوطنيواألمن  القدنون إنفدذوقوات   متثدلباعلى مستوى من االستقد

تكون ممثلة للمجتمع البحريني. ويجب أن تشمل للمعديير الدولّية و
 دتاعلى وجه الخصوص:صالحإل

o الوطنيواألمن  الجيشالفحص والتدقيق في مسئولي الشرطة و 
أو  مسئولونمزااعم بأنهم حولهم والقضد  الذين تتردد  ووكالء النيدبة

في أّي جرائم خطير  أو  سوء المعدملةأو  متورطون في التعذيب
  ؛أخرى

o  الوطني لكفدلة أن يجري جيش والشرطة واألمن يكلة تشكيل اله إاعدد
مجمواعة إلى  مدءنت، خصوصد  اعلى أسدس اإلالتجنيد فيهد دون تمييز

جدنب في ظروف ضدر  بإحترام ومراجعة تجنيد األ دينّية،أو  إثنّية
 حقوق المواطنين البحرينيين؛

o المحدسبة الداخلّية واآلليدت التأديبّية؛ 

o جية لسلسلة القيدد ؛المراقبة الخدر  

 دمدت الطب الشراعي البحريني اعن طريق:خعزيز فعدلية ت 

o تدريب اعدد كدف من األطبدء البحرينيين في  مدى القريب:اعلى ال
مة المختلفة للطب األ حول طنبول )لشراعي بموجب بروتوكول اسنظ

في حول التحقيق ق للتعذيب( وبروتوكول مينيسوتد )التحقيق والتوثي
ة اعدامدتدرج نطدق القدنون واإلخ اعدامدتإل (، التعسفّية واإليجدزّي

الطب الشراعي العدم في  لتعليم اعلى المدى البعيد، تأسيس نظدم
 البحرين؛

o ة خدرج تأسيس أجهز  طب شراعي مستقلة ومزود  بموارد كدفي
حيث تكفل داعدء العدم ووزار  الداخلّية، بالهيكل التنظيمي لجهدز اإل

ضدفة مواطنين( بدإلأو  سواء كدنوا أجدنب)ضمدندت تحّكم موظفيهد 
 مراقبة وتقييم نشدطدتهد؛إلى 

  زاهته، بمد في ذلك: إصالح إجراءبالقيدم   دت شدملة للقضدء تكفل استقالله ون

o نسدنالمتحد  لحقوق اإل ممفوض السدمي لألماالنخراط مع مكتب ال 
 ي؛الحدل في تقييم شدمل لعندصر واعمليدت وممدرسدت النظدم القضدئي

o تأسيس اعملية توظيف تتميز بدلشفدفّية؛ 
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o  إستبعدد القضد  والمداعين العموميين الذين تورطوا في العمل في
 محدكم اعسكرية خدصة؛ 

 رفع القيود على المجتمع المدني

 قوانين التي سجنوا بموجبهد؛لا إصالحإطالق سراح سجندء الرأي و 

  الطبيين وغيرهم من االاعتراف بدور المجتمع المدني والمحدمين والمهنيين
مة بإنفدذ فعدل لحظر التعذيب وسوء  نسدنالمدافعين اعن حقوق اإل في المسده

تمكين بمد في ذلك  ،تمكين المجتمع المدني غدية يتمهذه ال جلألالمعدملة. و
 ، واالنخراط بشكل فعدلنسدنوالمحليين، اعن حقوق اإل ، الدوليينفعينالمدا
هذا يشمل الكف  .نسدناعلى حقوق اإل مراقبة أداء البحرين الذي يؤثرفي  و

ات ذات تأثير رادع، خصوصد  القيود التي تفرض اعلى إجراءاعن أّي 
والمالحقدت التي يتعرض لهد المدافعون اعن حقوق  ،نسدنمنظمدت حقوق اإل

            .نسدنإل

 إلى الكيانات الدولية

 عذيب وسوء تبني سيدسة مبدئية بدالنخراط مع حكومة البحرين في موضوع الت
هدف التعزيز واإلنفدذ الفعّدل إلى  مواد وأجهز  وأسلحة، استنددا إستخدامالمعدملة و

 لحظر التعذيب وسوء المعدملة حسب االقتضدء في القدنون الدولي؛

  غير أو  بشكل مبدشر –مراجعة وتعديل أي سيدسدت تكون قددر اعلى المسدهمة
 من العقدب؛ التإلأو  لمعدملةفي ارتكدب أنمدط من التعذيب وسوء ا -مبدشر

 تغدضي  اعمدلاإلدالء بتصريحدت قد ت فسر بوصفهد أو  الكفاعن اتخدذ أي تدابير
ممدرسة أو  المفرط للقو  ستخدامإلأو  سوء المعدملةأو  ترقى لمستوى التعذيب

 تتعدرض مع التزامدت البحرين بموجب القدنون الدولي؛ 

 بمد في ذلك الحدجة ةن بداللتزامدت الدوليالبحري متثدلالرقدبة بشكل وثيق إل ،
هد تقرير المركز الدولي لجراءالنفدذ الكدمل إل هيلات حدد ضحديد التعذيب  تأ

هذا الحاعلى القيدم بمزيد من اإل صرارواإل دت المطلوبة حسب مد ورد في 
 التقرير؛

  هد بصالحأجدنب من  أشخدصالتقييم النقدي بمدى مد انجزه شكل دت ك لفوا بدنفدذ
 السدرية؛ نسدنفعّدل معززين المعديير الدولية لحقوق اإل

 اعن حقوق اإل إلى  الذي يهدف نسدنتعزيز اعمل المجتمع المدني والمدافعين
مجدبهة موضوع التعذيب وسوء المعدملة في البحرين بغرض تعزيز الحمدية 

 والعدالة وجبر الضرر لضحديد التعذيب وسوء المعدملة. 
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 تقديم  ( أ
 وأية إنسدن الال وأالعقوبة القدسية  وألتعذيب وغيره من ضروب المعدملة ظل موضوع ا

هينة )سوء المعدملة( جزء   ة المستمر  في البحرين. وقد طرح  أال يتجز االم من االزم
اعلى نطدق واسع، والمقترن بمد يشدبه اإلإستخدام الكدمل من العقدب، مخدوف  الته

تسليط ضدفة إلى ة والعدالة بدلنسبة للضحديد، بدإلخطير  بشأن الفتقدر للحمدية والمحدسب
ريدريس  وسع اعلى موضواعدت حكم القدنون والحكم الرشيد. وقد ظلّتالضوء بشكل أ

الـ لة من البحرين خالل السنوات مين بعد التعذيب وسوء المعدتعمل مع العديد من الندج
سوء المعدملة في المؤسسي للتعذيب و ستخداموظلت تطرح مخدوف حول اإل خير أل 01

هيل اعدد خير  صدر المركز الدولي إلوفي السنوات األ 2.الالد ضحديد التعذيب نشطد   تأ
اعم  هيلال اعدد في    والمبددرات الطبّية مع الكيدندت المحلّية في البحرين. تأ

ريدريس والمركز مشتركة للمنظمتين ) بة، واعلى بعثةويرتكز هذا التقرير اعلى تلك التجر
أهيل اعدد إلالدولي  ، 3103مديو  -البحرين بداعو  من الحكومة في ابريلإلى  ضحديد التعذيب( ت

ة وإنخراط بعد تلك الرحلة ة الرحلة في واعلى متدبعة تفصيلّي يدم اعمل، أ 1. وقد حصرت الحكوم
الل تلك  ممثلو ريدريس والمركزوبدلتدلي فإنهد كدنت محدود . ولكن   اعدد إلالدولي  المد  التقى 

أهيل ة أاعضدءضحديد التعذيب ب ت لمندقشة  4والمجتمع المدني 3رفيعي المستوى في الحكوم
اللجنة التعذيب وسوء المعدملة، وإنفدذ الحكومة لتوصيدت  إستخدامالمستمر  المتعلقة ب المخدوف

الل الزيدر  قدمت ريدريس والمركز الدولي إل 5.البحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق  اعدد و
أهيل ان أو  – /نشخصد  زاعموا انهم 03يد اعلى زمد يلبزيدر  أيضد   التعذيبضحديد  ت
مد سمح  بقدرو ) /نخذت شهدداتهمسوء المعدملة؛ وأ  أو  وا للتعذيبعرضقد ت – /ندئهمأقرب

الوقت المحدود للزيدر ( أجريت فحوصدت طبية وفقد  لبروتوكول اسطنبول  الخدص بدلتحقيق 
 6.والتوثيق للتعذيب

أهيل اعدد س والمركز الدولي إلتدبعت ريدري منذ  حداثألتطورات ، اعن كثب، ضحديد التعذيب ت
همد للبحرين وأفسح ة تزيدرت د وقتد  لتقييم التقدم اعلى مستوى الموضواعدت التي شددت الحكوم

اعقب التوصيدت  3103دت أدخلتهد في الشهور االولى من اعدم صالحاعلى أنهد تصدت لهد ب
، وبدلسعي للمحدسبة وجبر الضرر في بحرينية المستقلة لتقصي الحقدئقاللجنة الالتي تقدمت بهد 

ة، التي أنشئت إلنفدذ توصيدت فقديم المتبعد اعدم من   القضديد الفردية. واآلن، وضية الوطنّي
رهد الختدمي للملكاللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق فإنند نقّيم مستوى اإلنفدذ  7، تقري

هذا التقييم بشكل خدص اعلى دت الحالفعدللإل ة. ويركز  والتقدم الذي أ حرز في القضديد الفردّي
القضديد الهيكلية الكدمنة والتي يجب مجدبهتهد بشكل فعّدل لمكدفحة التعذيب وسوء المعدملة في 

المدى الذي بلغته معدلجة  هذه االسبدب الهيكلية من الفحص والتدقيق لمعرفة  إجراءالبحرين، و
     .لجدت التي جرت حتى اآلنالل المعد

                                                             
، 1112دولة مختارة،  21، في جبر الضرر في التعذيب : دراسة تقصي عن القانون والممارسة في ‘البحرين’أنظر مثال ريدريس  - 2

reports/Bahrain.pdf-http://www.redress.org/downloads/country  . 
3
أهيل ضحايا التعذيب وريدريس التقيا بوزير العدل ووكيل وزير  شئون العدل لحقوق اإلنسان، والوكيل المساعد للم -  حاكم المركز الدولي إلعادة ت

 وكبير وكالء النيابة ومستشاري وزير الداخلية جون ييتز وجون تيموني.  والشئون العدلية والمحامي العام االول 
أهيل ومكافحة العنف  - 4 وجعية البحرين لحقوق اإلنسان، ومركز ‘( برافو)’وهؤالء يضمون كبار المحامين وأعضاء في منظمة البحرين إلعادة الت

 سياسية المعارضة.البحرين لحقوق اإلنسان، وجمعية تمريض البحرين وجمعية الوفاق ال
 . http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf، 1122نوفمبر  12تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،  -5 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  - 6
 ، REV 2 ،1112/3)بروتوكول اسطنبول(، سلسلة التدريب المهني رقم  المهينة

ng8Rev1en.pdfhttp://www.ohchr.org/Documents/Publications/traini.  
 

، 1121مارس  11أنظر التقرير الختامي للمفوضية الوطنية لمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،  - 7
/html/BICI/pdf/report/nc_report_en_1.pdfhttp://www.biciactions.bh/wps/themes  تقرير متابعة توصيات اللجنة(

 البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق(

http://www.redress.org/downloads/country-reports/Bahrain.pdf
http://www.redress.org/downloads/country-reports/Bahrain.pdf
http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
http://www.biciactions.bh/wps/themes/html/BICI/pdf/report/nc_report_en_1.pdf
http://www.biciactions.bh/wps/themes/html/BICI/pdf/report/nc_report_en_1.pdf
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 السياق   
بدلمملكة العربية صغير  في الخليج تتصل الجزر ال رخبيل منن هي أالبحري

هة الغرب  جنوبهد إلى  تقع قطر كمدكيلومترا   31ه لاعبر جسر طوالسعودية من ج
هد في  311نحو شمدلهد وشرقهد ب اعنالشرقي، وتبعد إيران  كيلومترا . وقد حكم

أحكمت اعدئلة  0872؛ وفي اعدم نوإيرانيمختلفة اعرب وبرتغدليون و حقب زمنّية
إيرانيين، سيطر  مستوطنين  ل خليفة سيطرتهد اعلى المنطقة منهية قرند  كدمال  منآ

 8في الحكم حتى اليوم. اعدئلة آل خليفة واستمرت
إذ تقع بين المملكة العربية السعودية تقع مملكة البحرين في موقع استراتيجي هدم 

هد المستقر بداعم ومسدند  القوى إيران في الخليج الغني بدلنفط. وح  و ظي حكم
 العدلمية إذ تعتبر الواليدت المتحد  والمملكة المتحد  البحرين من اعداد حلفدئهمد

أن إلى  ومنذ منتصف القرن التدسع اعشر ظلّت البحرين محمّية بريطدنية 9الرئيسيّين.
الل ت0780اعلنت إستاللهد اعدم  ظلت المملكة المتحد  تتدخل بشكل  لك الفتر . و

 10منتظم في الشئون الداخلّية وقدمت مستشدرين بريطدنيين اقويدء لعدئلة آل خليفة.
لمصدلح الواليدت المتحد ، خصوصد   أسدسيوواصلت البحرين في تقديم داعم 

قيدد  سالح البحرية االمريكي في الخليجاعلى مدى  واستضدفت مقر ،إحتواء إيران
     11اعدمد . 01

مة؛ ويشكل االجدنب  0.3يبلغ اعدد سكدن البحرين  % من السكدن  12مليون نس
ومع أن اعدئلة آل خليفة  12.% من المجموع الكدمل للقوى العدملة 72بينمد يشكلون 

مة تنتمي للس   دهم ) ة فإن اعددا  كبيرا  من سكدن البحرين ينتمون للشيعةنّ الحدك يقدر اعد
هد منذ اعدم ات الطدئفية تتصدر المشرد صدرت التوتوق 13%(.81 -%01بنحو 

فإن  اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق، كمد الحظ تقرير . ولكن3100
مة بشكل اعميق بين  مجمواعتين إجتمداعيتين متجدنستين، صور  البحرين كدولة منقس

   غير صحيحة وغير مكتملة.":ر  "هي صو شيعة وسنة،
 

مسيحيين ويهود اعدشوا في  من بأنهد تضم جدليدت" إن البحرين معروفة 
مختلفة، بمد في  أخرىأديدن بسكدن البحرين  يدينوالبالد لسنوات اعديد . 

ذلك الديدنة الهندوسية وديدنة السيخ حيث يسمح للجميع بممدرسة اعبدداتهم 
                                                             

 . 27-21تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الفقرات  - 8
مانحة له الحق في مبيعات أنظمة ‘ سيا من خارج الناتوحليفا رئي’وقّعت الواليات المتحدة حلفا دفاعيا رسميا مع البحرين واسمته  2992في عام  - 9

، 12، ص1122، خدمة بحوث الكونغرس، ‘البحرين: اإلصالحات واألمن وسياسة الواليات المتحدة’أسلحة أمريكية متطورة: أنظر كينيث كاتزمان، 
1013.pdf-gp/crs/mideast/95http://www.fas.org/s وحول عالقات المملكة المتحدة بالبحرين أنظر أدلة مكتوبة لوزارة الخارجية .

، الفقرات 1121نوفمبر  29وشئون الكومنولث إلى لجنة الشئون الخارجية للتحري في عالقات المملكة المتحدة بالمملكة العربية السعودية والبحرين، 
 ابط  ، موجودة على الر29 – 22

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab40.htm وأدلة مكتوبة ،
 لرابط ، موجودة على ا1121نوفمبر  23لروبن المب، 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab55.htm . 
: أنظر أدلة مكتوبة لكريستيان كوتس اولريتشسين إلى لجنة  2912و  2319و  2331ن، بما في ذلك اسقاط ثالثة قادة اعتبرتهم غير مناسبي - 10

، 2، الفقرة 1121ديسمبر  12المملكة المتحدة للشئون الخارجية للتحري في عالقة المملكة المتحدة بالمملكة العربية السعودية والبحرين، 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab60.htm. 

 . iالمصدر السابق، ص - 11
 . 99و  22تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الفقرتان  - 12
 . 2أعاله، ص 9ة السفلية رقم كاتزمان، الحاشي - 13

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/95-1013.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/95-1013.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab40.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab40.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab55.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab55.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab60.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmfaff/writev/bahrain/sab60.htm
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، وأحيدند كبير ، هندك اختالفدت ملحوظة نذلك فدضدفة إلى بحرية. وبدإل
الشيعة والسنة في البحرين فيمد يتعلق بدنتمدءاتهم الدينية  داخل مجتمعدت

 . 14"جتمداعيةوآرائهم السيدسية وثرواتهم االقتصددية واإل
 

أن "الخلفية الدينية  اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقدئقومع ذلك وجدت 
ة بشكل وثيق بدآلراء السيدسي ومتصلة ثني متداخلةنتمدء الطدئفي واألصل اإلواإل

همد والقدر  االقتصددية" وأن "مزااعم التمييز الطدئفي والمحدبد  الطدئفية تمثل ت  
 .15داخل البالد" خرىمشتركة تشنهد كل مجمواعةاعلى األ

سدس الدين يدلاعليه ماعلى أة بأنهم ضحديد لتمييز منتظيجددل العديد من الشيع
مة مثل قو    جهدزدفدع البحرين، والعدد المحدود للشيعة في األجهز  الحكومية الهد

ة األجدنب(، وارتفدع نّ الوطني والشرطة )العدد الكبير من العدملين من الس  األمن 
اللجنة البحرينية وذكرت 16 ة.نّ ممد هواعليه بين الس   أكثربين الشيعة مستويدت الفقر 

ييز هذه اعم التمة يرفضون مزانّ أن كثيرين في أوسدط الس   المستقلة لتقصي الحقدئق
عة داخل بعض الوزارات الحكومية وإلى وجود مجدالت نفوذ الشيإلى  مشيرين

دهر  وإسر الشيعية الندجحة التي تمتلك شركدت والعديد من األ لى مظدهر أاعمدل مز
 والمالحظ أنه، بينمد أن الشخصيدت القيددية الرئيسية في 17ة.نّ الفقر بين أسر من السّ 

سر  المدلكة فإن ة هم من مؤيدي األنّ العديد من الس   المعدرضة هم من الشيعة وأن
ة "ذات تدريخ من النشدط السيدسي، وتضم اعددا من الشخصيدت نّ بعض أسر الس  

القيددية من حركدت المعدرضة في القرن العشرين التي تحمل نفس الشعور تجده 
هم في الوطن من الشيعة."   18 التظلمدت التي اعبر اعنهد زمالء

مة من ديندميدته لذلك فدن تدريخ البحرين وجغراف اعوامل هد يته ومجتمعه تعتبر
هذه  جتمداعيةإل هه. ومع أن  والسيدسية وفي النهج الذي تبنده الالاعبون الدوليون تجد

هنة إالّ االديندميدت تلعب دورا رئيسيد في حل األز نهد يجب ان مة السيدسية الرا
 البحرين.توضع في الحسبدن بعندية في الكفدح ضد التعذيب وسوء المعدملة في 

 التعذيب والحياة السياسية في البحرين (ج 
 

لتنظر في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق تدسست  3100في يونيو اعدم 
. ووجدت 3100التي أاعقبت احتجدجدت وقعت في فبراير ومدرس  حداثأل

 أن : حداثالمفوضية اعشية األ
مة من  ]...[ وزار  الداخليةالوطني ]...[ واألمن  جهدز قدمتد بممدرسة منتظ

مستوى  ، التي بلغت في العديد من الحدالتسوء المعدملة البدنية والنفسية
 19 تجده اعدد كبير من المحتجزين في حراسدتهمد. التعذيب،

                                                             
 .72اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، الفقرة  -14
 . 72المصدر السابق، الفقرة  -15
 . 71المصدر السابق، الفقرة  –16
 . 72المصدر السابق، الفقرة  -17
 . 71المصر السابق، الفقرة  -18
 . 2123المصدر السابق، الفقرة  -19
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  ستخداممن إ دولة البحرين التي تتميز بإرث مثقل لكن هذا لم يكن بدألمر الجديد في
السيدسية وقمع مطدلب الحصولاعلى لقمع المعدرضة  بشكل منهجي للتعذيب

 .حريدت سيدسية أكبر

 قبل االستقالل
في مجدل العمل والرداعليهد بدلقمع و جتمداعيةالتوتر السيدسية واإل أاعمدلكدنت 

خالل القرن العنيف، ملمحد متكررا للحكم السيدسي البريطدني في البحرين 
لالستقالل، اعن النشدط الوطني الرامي  إضطرابدتالعشرين. وقد تولدت 

دبية، والعنف بين الشيعة والسنة الذي بدأ بعد السرية لالتحددات النق توالنشدطد
اعتقد اعديدون حينذاك أنهد كدنت تحريضد متعمدا من أولئك الذين في حددثة إ
، بتوجيه من تشدرلس بلغريف، المستشدر وكدنت السلطدت المحلية 20السلطة.

 – 0732ين" خالل الفتر  داريكبير اإل" البالد، يعمل بوصفه لحدكمالبريطدني 
اعن قمع المعدرضة بشكل  ة، مسئول"و "أقوى رجل بدلفعل في األمدر  0710
اعمليدت ااعتقدالت إلى  وقددت 0712اعدم  ضطرابدتججت اإلوقد تأ21 اعنيف.

ثالثة  لقمع التمرد. ونقلأدخل البريطدنيون قوات  0710واسعة النطدق؛ وفي اعدم 
جنوا في ينة تدبعة لسالح البحرية الملكي لي سللتمرد بسفمن الشخصيدت القدئد  

  22 جزير  سدنت هيالند في جنوب المحيط االطلنطي.
حول الحق في تكوين االتحددات  أخرىحدثت انتفدضة شعبية  0701وفي اعدم 

مة. إلى إضطرابدت إنهدء تحرش الشرطة ممد قددأيضد  إلى  داعت وقدم 23 اعد
ترحيل اعدد من قدد  تولت أمر قوات لقمع التمرد  رسدلبإ أخرىالبريطدنيون مر  

، هو إيدن نّصب البريطدنيون "مستشدرا" آخر وفي العدم التدلي 24االنتفدضة.
سد ألجهز  أمن الدولة. ولقد كدن هندرسون ضدبط شرطة استعمدرية يهندرسون، رئ

 إستخدامقد تعرض لالتهدم في كينيد بكدن و ؛البحرينإلى  في كينيد قبل وصوله
ظهر وثدئق وت   .25التعذيب في قمع ثور  المدو مدو في خمسينيدت القرن العشرين

وزار  الخدرجية أن كبير الدبلومدسيين البريطدنيين في البحرين أقنع الحدكم بتعيين 
هندرسون كرئيس لمد كدن ي سمى حينذاك بدلقسم الخدص وأن يمنحه "سلطدت كدملة 

ة هيئة إلى  لتنظيم القسم الخدص وتحويله فعّدلة "ضد السرية المراقبة تقوم بدلمنظم
هدبإل هندرسون في منصبه كرئيس لجهدز أمن الدولة حتىاعدم . 26"ر   27 .0777وظل 

                                                             
متاحة على  If you take my advice, I’d repress them ،, BBC Blo ،1121آدم كورتيز،  -20

_id_rep-http://www.bbc.co.uk/blogs/adamcurtis/posts/if_you_take_my_advice_. 
هيومان رايتس واتش، 2أعاله، الفقرة  21يز الريتشسين، الحاشية السفلية رقم أدلة مكتوبة كريستيان كوت - 21 انتهاكات ’، أنظر أيضاً المصدر السابق و

  . ./http://www.hrw.org/reports/1997/bahrain، متاح على الرابط 2997، ‘روتينية وانكار روتيني
 للمزيد من التفاصيل أنظر هيومان رايتس واتش، المصدر السابق.  -22
 المصدر السابق. -23
 المصدر السابق.   -24

 . 2أعاله الفقرة  21المصدر السابق ، وأدلة مكتوبة لكريستيان كوتيز الريتشسين، الحاشية السفلية رقم  - 25
هيوم 11كورتيز، الحاشية السفلية رقم  - 26 أعاله، مشيرا إلى فريد لوسون، البحرين:  11ان رايتس واتش ، الحاشية السفلية رقم أعاله، أنظر أيضاً 

  . 17، ص2939تحديث الحكم األوتوقراطي ، بولدر : ويستفيو بريس، 
ع هندرسون متابعة مزاعم لعدة بحرينيين ناجين بعد التعذيب موجودين في المملكة المتحدة، طلبت ريدريس من شرطة لندن الكبرى التحقيق م - 27

ة شرطة بهدف المقاضاة بموجب قانون المملكة المتحدة الذي يجرم التعذيب أينما كان مكان ارتكابه. وبعد عدة سنوات من التحري، بما في ذلك زيار
 لندن الكبرى للبحرين أبلغت ريدريس بانه ال توجد أدلة كافية للتقدم في المقاضاة ضد هندرسون. 

http://www.bbc.co.uk/blogs/adamcurtis/posts/if_you_take_my_advice_-_id_rep
http://www.bbc.co.uk/blogs/adamcurtis/posts/if_you_take_my_advice_-_id_rep
http://www.hrw.org/reports/1997/bahrain/
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 تسعينيات القرن العشرينإلى  التعذيب المنتظم وسوء المعاملة من سبعينيات
اتخدذ خطوات تدريجية مؤقتة تجده إلى  قددت الفتر  التي تلت االستقالل مبدشر 

مير اعيسى آل تبنى األ 0782دخدل اعندصر من الديمقراطية للبالد. وفي اعدم ا
سلطة مراجعة التشريعدت ومسدءلة  ، رأس الدولة الجديد، دستورا كفلخليفة

مة لمجلس وطني يتكون من   يتم اختيدرهم اعن طريق االنتخدبشخصد  21الحكو
وا يتم اختيدرهم اعض 00اعضوا بعد أول دور  برلمدنية( و 21إلى  المبدشر )يرتفع

مة فيمد يتعلق بحقوق الفرد.  .بدلتعيين وقد وضع الدستور اعددا من الضمدندت الهد
وتم اطالق سراح السجندء السيدسيين من العهد السدبق وداعي المنفيين للعود . 

، بعد أن اعدرض المجلس الوطني السلطة التنفيذية في اعدد 0781ولكن، في اعدم 
مجلس الوطني وجّمد مواد الدستور التي تخوله من الموضواعدت حّل االمير ال

 28 بدلسلطة التشريعية.
ة التي كدن المجلس الوطني قد تحّدى فيهد السلطة سدسيأحد الموضواعدت األ

هو تبني قدنون أمن الدولة ردا   . وسمح 29اعلى سلسلة من االضرابدت التنفيذية 
مة لمد  تصل نالسجاعتقدل وإلالقدنون الجديد بد سنوات ألي  2إلى  دون محدك

]...[ تورط في أو  مدرس نشدطدتأو  قّدم شهددات،أو  شخص يشتبه بأنه "قدم
أو  درج البالد تكون ذات طبيعة تمثل انتهدكد لألمن الداخليخاتصدالت داخل و

وبعد حل المجلس الوطني تمت إجدز  قدنون أمن الدولة  30 ."... الخدرجي للبالد
محدكم أمن الدولة التي ظلت تؤدي اعملهد ؛ وتأسست 0781بواسطة أمر ملكي اعدم 

 . 3110حتى اعدم 
ت هذه الظروف بيئة الاعتقدالت جمداعية ولمد تردد من وجود تعذيب واسع وّفر
دق كوسيلة لقمع المطدلب السيدسيةاعلى مدى العقدين ونصف التدليين. وأاعقبت طالن

هد للمجلس الوطني "بموجة ااعتقدالت، واعمليدت احتجدز دو مة الحكومة حلّ ن محدك
شلل المعدرضة اليسدرية إلى  ونفي قسري أدى في نهدية اعقد من السنوات

وفي  يرانية تبلورت معدرضة شيعية بدرز ؛وبعد الثور  اال"31 والعلمدنية والوطنية.
مة التخطيط مع إيران لإل 82ااعتقدل تم  0770اعدم  طدحة بدلدولة. وبعد شخص بته

زااعم بتعرضهم للتعذيب تمت محدكمتهم ي لعد  أشهر ومإنفرادقدلهم في حبس تاع
هم أمحكمة أمن الدولة وصدرت ض أمدم فترات طويلة، بمد في ذلك لبدلسجن  حكدمد
اعتقدل ونفي ندشطي اوتواصلت اعمليدت 32 اعدمد. 01من  كثرحكمد بدلسجن أل 03

الل السنوات الالحقة وتكثفت اإل التي تفجرت بسبب  ضطرابدتالمعدرضة 
. ووفقد لمجمواعة 0772يعية اعدم تظدهرين من قرى شصدامدت بين الشرطة وم

 كدنت واسعة النطدق:  ضطرابدتسبدب اعميقة الجذور لإلدن األزمدت الدولية فأل
ة؛ التمييز المكثف ضد سدسياالستبداد؛ غيدب الحقوق المدنية والسيدسية األ

؛ ولئك القريبين منهدسر  المدلكة وبين أالشيعة؛ الفسدد والمحسوبية داخل األ
جدنب؛ اقتصدد يعدني من الركود. جهدز أمن قمعي معظم موظفيه من األ

                                                             
 أعاله.  12ية سفلية رقم هيومان رايتس واتش، حاش -28
 المصدر السابق.  – 29
 المصدر السابق. – 30
 المصدر السابق. – 31
 المصدر السابق. – 32
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ن السنة رحّبوا بهدف كبر من المتظدهرين رغم أوشّكل الشيعة العدد األ
انتخدبدت الختيدر مجلس وطني  إجراءو 0782دستور إلى  العود 

 33 وقعهد اعشرات اآلالف. صالحوالمسداعد  في تنظيم اعرائض مؤيد  لإل
مة رد السلطدت بأنه "وحشي":ووصفت نفس   المنظ

هرين ون   في قدد  المعدرضة... وشهدت اعد  سنوات تم احتجدز آالف المتظد
طدرات ن القمع والعنف، بمد في ذلك حرق إبعد ذلك دور  متصداعد  م

اسطواندت غدز الطبخ  إستخدامالسيدرات وحصب الشرطة بدلحجدر  و
لعنف في نهدية المطدف فدنه ا ت حّد ع. وبينمد تراجعنكقندبل بدائية الص

هجوم مميت في  أكثر. وقد وقع 0777تواصل بمستوى منخفض حتى اعدم 
ين في تفجير مطعم. حينمد ق تل خمسة اعمدل بنغالديشي 0778مطلع مدرس 

هد من منطقة بلوشي في بدكستدن، من، والتي ي  وقدمت قوات األ مع عين معظم
قرى ومندزل نشطدء طويق غيره من الدول العربية، بتردن وضبدط من األ

 عرض آالف البحرينيين لالاعتقدل والتعذيب.تمعروفين. وقد 
إن الحوار الذي يمكن ان يوجد بين المعدرضة والنظدم ال يثمر شيئد إذ 

مة اعمليدت االحتجدزأثندؤه جري الحكومدت ت مةأو  دون ته وكثيرا مد  ،محدك
ين؛ سدسيضة األالمعدر ي، ويسجن محدوروإنفراديكون االحتجدز في سجن 

من أو  ، سواء كدنوا من الشيعةصالحاعلى اعرائض اإل ويتعّرض الموقعون
إلى  اعقوبدت رسمية تمتد من المضديقة وفقدان الوظدئفإلى  ،السنيين

  34 االحتجدز وسوء المعدملة.
 دلتعذيب حينذاك السير نديجل رودلي تقريراقدم المقرر الخدص ب 0778ي اعدم ف

 أنه: نسدنالمتحد  لحقوق اإل ممذلك الوقت بمفوضية األمد كدن ي عرف في إلى 
قلوا ألسبدب ين ااعتذال شخدصأن معظم األإلى  يتلقى معلومدت تشير ظل

ي، وهو وضع احتجدز نفرادضعوا في الحبس اإلسيدسية في البحرين و  
واالستخبدرات وشعبة األمن  بأن جهدز مالتعذيب. وهندك مزااعإلى  يؤدي

تحت التعذيب  إستجوابريدن في مرات اعديد  اعمليدت التحقيق الجندئي يج
هذين الجهدزين للتعذيب تجري  لمثل هؤالء المحتجزين. وقيل أن ممدرسة 

من العقدب لمن يمدرسهد، وفي ظل اعدم وجود حدالت  إفالتفي ظل 
تعذيب وسوء معدملة. وفي قضديد  أاعمدلين اعن ارتكدب لمقدضد  لمسئو

مة أمن الد أمدمرضت اع   سدس كر ان المتهمين أدينوااعلى أذ  ولة محك
أو  تحت التعذيب لمسئولين سيدسيين أدلوا بهد غير مؤكد  قيل انهم ااعترافدت

. ومع ان المتهمين ظلوا مثل هؤالء المسئولين أمنيين بندءااعلى شهددات

                                                             
33

 ، موجود على الرابط 1119مايو  1، ‘تحدي البحرين الطائفي’مجموعة األزمات الدولية،  - 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Bahrain/Bahrains%2

0Sectarian%20Challenge.pdf . 
، 1111مارس  2، ‘1112تقرير دولة البحرين حول ممارسات حقوق اإلنسان للعام ’ المصدر السابق، أنظر أيضا وزارة الخارجية األمريكية، - 34

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2001/nea/8246.htm9922، ‘انتهاكات البحرين لحقوق االنسان’منظمة العفو الدولية،  ؛ ،
11dd-ee51-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE11/001/1991/en/1308acfc-9381-، 2ص

bdd29f83d3a8/mde110011991en.html2997، 2991وزارة الخارجية األمريكية، تقرير دولة البحرين حول حقوق اإلنسان لعام  ؛ ،
، قرار 0802/97و  1731، وB4-0777. أنظر أيضا قرار االتحاد األوروبي رقم 91أعاله، ص 12؛ هيومان رايتس واتش، حاشية سفلية رقم 2ص

 . 2997تمبر سب 23حول انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين، تم تبنيه في 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Bahrain/Bahrains%20Sectarian%20Challenge.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Bahrain/Bahrains%20Sectarian%20Challenge.pdf
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2001/nea/8246.htm؛
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE11/001/1991/en/1308acfc-ee51-11dd-9381-bdd29f83d3a8/mde110011991en.html؛
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE11/001/1991/en/1308acfc-ee51-11dd-9381-bdd29f83d3a8/mde110011991en.html؛
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE11/001/1991/en/1308acfc-ee51-11dd-9381-bdd29f83d3a8/mde110011991en.html؛
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انتزاعت منهم تحت التعذيب فقد قيل أن قد  "االاعترافدت"بأن  يقولون 
هةتحقيقدت  إجراءدتد ببت أوامرلم تصدر  المحدكم في مثل هذه المزااعم.  نزي

فحوصدت طبيةاعلى  إجراءذلك فنددرا مد أمرت المحدكم بضدفة إلى وبدإل
كر أن مثل هذا تهم آثدر واضحة لالصدبدت. وذ  مذا أظهر ال إالمتهمين اال

جلبون طدلمد أن ضحديد التعذيب ي  مجديلالصدبدت غير  خدرجيالعرض ال
 كم اعدد  بعد وقت طويل من اندمدل جراحهم. المحد أمدمللمثول 

فقد ورد انه  التعذيب كوسيلة النتزاع "ااعترافدت" ستخدامإل ضدفةبدإل
الجبدر المحتجزيناعلى التوقيعاعلى بيدندت يتعهدون فيهد أيضد   استخدم

مة،  بإدانة انتمدءاتهم السيدسية، والكف اعن أي معدرضة مستقبلية ضد الحكو
نزال العقوبة وغرس بنشدطدت آخرين، وإ التبليغيةاعلى واجبدر الضح

هذه  الخوف في قلوب المعدرضين السيدسيين. وذ كر أن أسدليب التعذيب 
الجلد الشديد والذي يتم أحيدند  : الفلقة )الضرباعلى بدطن القدم(،تشمل

ف بمصدحبة إنزال الضربدتاعلى طرابخراطيم الميده؛ التعليق من األ
قوف لسداعدت طويلة؛ الحرمدن من النوم؛ منع جبدراعلى الولجسد؛ اإلا

مرحلة إلى  الضحديد من قضدء الحدجة؛ التغطيس في المدء حتى الوصول
؛ مثقدبوب في الجلد بواسطة قث حداثإقريبة من الغرق؛ الحرق بدلسجدئر؛ 

أو الذكر؛ التهديد  بري، بمد في ذلك ادخدل أدوات في الداالاعتداء الجنس
أنيميد خاليد سر ؛ وضع محتجزين يعدنون من فراد األأو بدألذى أل اعدامبدإل

)ي قدل أنه منتشر في البالد( في غرفة مكيفة بدلهواء في الشتدء  الدم المنجلية
 35 الجسد الداخلية. أاعضدءضرار بإلى اإل ممد يمكن ان يؤدي

 
، نسدنانتهدكدت البحرين لحقوق اإلالل تسعينيدت القرن العشرين ظل سجل 

المتحد . وكدنت  ممب، يطرح بشكل متكرر في اعدد من مندبر األخصوصد التعذي
 إجراءوهو  0112،36رقم  جراءحدى الدول التي خضعت لإلإدولة البحرين 

قليدت لجنة الفراعية لمنع التمييز ضد األللشكدوى السرية كدن موضواعد لقرار ال
مواعة ة من المقرر الخدص للتعذيب ومجاعدجلمندشدات ضدفة إلى بدإل 37وحمديتهد،

من إداندت أيضد  إلى  وتعرضت البحرين38 العمل الخدصة بدالحتجدز التعسفي.
خالل تسعينيدت القرن العشرين ومن هد التعذيب إستخداماعلى االتحدد األوروبي 

                                                             
أو مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، تقرير المقرر الخاص حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية  -35

 . 17-11، الفقرات E/CN.4/1997/7المهينة، وثيقة األمم المتحدة 
بواسطة  2912السامي لحقوق اإلنسان، دول تم فحصها بموجب اإلجراء رقم  ، أنظر مكتب المفوض29-27، الجلسة 2992الى   2992من  - 36

  . http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/stat1.htmمفوضية حقوق اإلنسان. 
، 2997أغسطس  12، الذي تم تبنيه في االجتماع الرابع والعشرين، في  2997/1فرعية وضع حقوق اإلنسان في البحرين ، قرار المفوضية ال - 37

لسكان حيث الحظت المفوضية الفرعية فيه أن "المعلومات المتعلقة بالتدهور الخطير في وضع حقوق اإلنسان في البحرين، بما في ذلك التمييز ضد ا
م المستمر للتعذيب في سجون البحرين على نطاق واسع باإلضافة إلى التعسف في معاملة الشيعة، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، واالستخدا

ية "، النساء واألطفال المحتجزين، وعمليات االحتجاز التعسفية دون محاكمة أو دون إتاحة الفرصة أمام المحتجزين للحصول على المشورة القانون
 فظيعة المنتظمة المزعومة لحقوق اإلنسان في البحرين." والتعبير عن "مخاوفها العميقة بشأن االنتهاكات ال

 E/CN.4/1998/38 ،12؛ وثيقة االمم المتحدة 22، الفقرة 2991يناير  E/CN.4/1996/35 ،9انظر مثال وثية االمم المتحدة  - 38

م المتحدة لمجموعة العمل حول االعتقاالت التعسفية، وثيقة االم 15/1997والرأي رقم  12، الفقرة 2997ديسمبر 

E/CN.4/1998/44/Add.1 ،2  2993نوفمبر . 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/stat1.htm
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  39 (.0778والثدني اعدم  0771البرلمدن االوروبي الذي أجدز قرارين )االول اعدم 

  اتإصالح
مة قبلت بوجود إين برزت نحو نهدية تسعينيدت القرن العشر شدرات بأن الحكو

حمر بأول قدمت اللجنة الدولية للصليب األ 0777. وفي اعدم صالحضرور  لإل
تفدقية الدولية لمندهضة التعذيب وغيره إلزيدراتهد للبالد. وصددقت الحكومةاعلى ا

ن م المهينة وداعت وفدا  أو  يةإنسدنالال أو  العقوبة القدسيةأو  من ضروب المعدملة
وفي 40 زيدر  البحرين.إلى  االحتجدز التعسفي المتحد  للعمل بشأن مممجمواعة األ

مير شيخ حمد اعيسى بن خليفة والده كرأس للدولة وبددر خلف األ 0777اعدم 
 دت.صالحسلسلة من اإلطرح ب

وافقت أغلبية كبير  من البحرينيين في استفتدء شعبياعلى ميثدق  3110في اعدم 
دخدل مجلس وطني إاعدد  إملك وإلى  لقب شيخ حمدوطني ينصاعلى تغيير 

هوري ااعتبر  معدال   منتخب. ولكن بعد اعدم من ذلك أصدر الشيخ دستورا   بأمر جم
صل محدود  التي كدن قد كفلهد في األبمثدبة تراجع اعن الحقوق الديمقراطية ال

 41 .0782دستور 
مة أ ابطلت قدنون أمن و ،42طلقت سراح مئدت السجندء السيدسيينومع ذلك فدن الحكو

هذه إصالح إجراءالدولة وتعهدت ب دت في مجدل تصريف العدالة. وشملت 
إلى  داعدء العدم من وزار  الداخليةلغدء محدكم أمن الدولة وتحويل اإلدت إصالحإل

 43وزار  العدل.
دت تصداعد آمدل كبير  داخل البحرين وخدرجه بأن التعذيب وسوء صالحأتدحت اإل

لوناعلى مدرسدت متفشية، وأن ضحديد هذه الممدرسدت سيحصالمعدملة لن تصير م
وندلت 44 المتحد  لمندهضة التعذيب. ممتطلبهد اتفدقية األالعدالة وجبر الضرر كمد ت

؛ نسدنالبحرين الثندء بسبب التحسيندت التي أدخلتهد اعلى سجلهد في مجدل حقوق اإل
مة بدإلوح   دت التي صالحإلالمدى والنطدق الحدسمين "شدد  بسبب ظيت الحكو

رادتهد الحقيقية "إـ"، وأكدت للكيدندت الدولية باعفو أاعمدلاتخذت ومد صدحبهد من 
دهد حكم القدنون". تعذيب وسوء اعداد حدالت الوقد تقلصت أ 45ببندء دولة يسو

مة  أمدكن، التي يتم التبليغ بهد، في المعدملة االحتجدز بدرجة كبير ، رغم ان منظ
                                                             

قدنون إلغدء " البحرينالتعذيب"، وأناعلى القتل و في مزاعم تحقيق مستقليتم فتح أن " البرلمدن األوروبي طدلب، 0771في اعدم  - 39
 انتهدكدت حقوق استمرار حول قرارمن ال 1و  2النقدط ) وحقوق اإلنسدن" الحريدت التي تقيد واألحكدم القدنونية األخرى أمن الدولة

اعدم .( 1380/71 و B4-1317 اإلنسدن في البحرين داعيد  البحرين آخر بشأن األوروبي قرارا أصدر البرلمدن، 0778وفي
ة )الفقر  " الدولية المقبولة وفقد للمعديير، قدنونية سليمة وتأسيس قواعد المنفيينتسهيلاعود  السجندء السيدسيين، ولالفراج اعن " الحكوم

 .(0778 أيلول 07في  تم االقرار بهد القواعد اإلجرائية من 28 وفقد للقاعد  الطوارئ من قرار 2
 , 22، ص1121؛ فبراير ‘التعذيب يُبعث من جديد: احياء سياسة اإلكراه الجسماني خالل عمليات اإلستجواب في البحرين’هيومان رايتس واتش:  - 40
0-redux-http://www.hrw.org/ar/reports/2010/02/08/torture  

نص الدستور على مجلس استشاري غير منتخب، مخّول بسلطات مساوية لتلك التي كان يملكها المجلس الوطني، والذي له صوت مرجح في  - 41
وهو ي ً محكمة المراجعة العامة من الخضوع لسلطة البرلمان إلى الخضوع لسلطة الملك، ويمنح الملك حاالت حدوث مأزق بين الدائرتين.  نقل أيضا

 الحق في إحالة اي مسودة دستور إلى المحكمة الدستورية )التي يعين الملك اعضائها( والتي لها الكلمة األخيرة حول دستورية القوانين.
 . 33؛ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، الفقرة 22أعاله، ص 21فلية رقم أنظر هيومان رايتس واتش، الحاشية الس - 42
 .9أعاله، ص 21حاشية سفلية رقم ‘ التعذيب يُبعث من جديد’هيومان رايتس واتش،  - 43
ود الملك الحالي للسلطة، جاللة الملك حمد، بشّر : )"بكل المقاييس فان صع37أنظر مثال، تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، الفقرة  - 44

 بعهد من األمل بتفاؤل أن تتم مجابهة المصادر السياسية واالقتصادية واإلجتماعية لالستياء بين مواطني البحرين"(.
االحتجاز التعسفي، والتي  باشارة بشكل خاص إلى تقرير مجموعة عمل األمم المتحدة حول 9أعاله، ص 1أنظر ريدريس، الحاشية السفلية رقم  - 45

  . 221و  91، الفقرتان E/CN.4/2002/77/Add.2، وثيقة األمم المتحدة، 1112زارت البحرين عام 

http://www.hrw.org/ar/reports/2010/02/08/torture-redux-0
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 مثل الجلد بواسطة قوات ،كرت ان بعض االنتهدكدتهيومدن رايتس واتش قد ذ
مد زالت مستمر . وفي أول فحص  ،46ثندء التظدهرات واعند االاعتقدلأاألمن 

مة  المتحد  لحقوق  مماعملية المراجعة العدلمية الدورية لمجلس األ أمدمللحكو
مةاعلى ال 3117لعدم  نسدنإل بأن التعذيب كدن قد وقع في  تأكيدحرصت الحكو

 47 ي لكن لم يعد ي مدرس في البحرين.المدض
لتعذيب فقد رث السدبق لمنهد إذ أنهد فشلت في معدلجة اإلدت جدءت بثصالحولكن اإل

صدار بة والعدالة. وقد اعنى إحبطت اي آفدق للمحدست الحكومة خطوات أذاتخ
من تعذيب وسوء  ي مسئول اعمد حدث من قبلحدسب أأال ي   3113قدنون للعفو اعدم 

/هد من ضرر. وقد رمى  ي ضحية جبر ضررمنح أي   معدملة ولم لمد وقعاعليه
منح اعفو شدمل في أي قضية إلى  3113لعدم  10القدنون الذي س ن في المرسوم 

ا جرائم )بمد في ذلك واعم انهم ارتكبكل المسئولين الذين ز  )جندئية ام مدنية( اعن 
  48 سجندء سيدسيين.أو  التعذيب( ضد ضحديد
سوء المعدملة رغم أو  حدكم اي جدني مشتبه بدلتعذيبسوم أال ي وكدن من آثدر المر

مدنينيدت وتسعينيدت القرن العشرين كدنت موثقة توثيقد ثان ممدرسة التعذيب خالل 
مة ترفض 3113ديسمبر  00ا. وفي جيد   النظر في مزااعم  ةالبحريني النيدبة العد

ئه. من زمال 01و األمن  ضحديد ضد اعضو سدبق من جهدز 7تعذيب تقدم بهد 
مة و الخدص ن القضية بدطلة بسبب العفو العدم والعفهو أ وكدن  رد النيدبة العد
 رفض الندئب  3112سبتمبر  00وفي 49 .10و  01ن اللذان اتي بهمد المرسومد

)رجالن بحرينيين.  أشخدصتقدم بهد ثالثة  أخرىالعدم التحقيق في شكوى تعذيب 
أوصت لجنة  3111وفي اعدم 50 من.ألسدبقين من جهدز  أاعضدءوامرأ ( ضد 

بكفدلة ان يحصل الضحديد أيضد   وصتزالة قدنون العفو، كمد أمندهضة التعذيب بإ
 . ولكن لم ت تخذ اي خطوات إلبطدل المرسوم. 51اعلى تعويض منصف

 ثناء االحتجازلجماعية والتعذيب وسوء المعاملة أعودة االعتقاالت ا
مة صالحدت واالنخفدض األبدلرغم من اإل ولي في ممدرسة االحتجدز فدن الحكو

التعذيب إلى  فشلت في التعدمل مع العوامل الهيكيلية الكدمنة التي كدنت قد قددت
اعددت السلطدت ألنمدط  ضطرابدتوسوء المعدملة وسهلتهمد. وحين اعددت اإل

                                                             
 .  22أعاله، ص 21منظمة هيومان رايتس واتش، حاشية سفلية رقم  - 46
انه "ال توجد حاالت تعذيب" في البحرين وان القضايا  في عريضة حكومة البحرين في أول دورة للمراجعة الدورية  العالمية شددت الحكومة على - 47

اهضة التعذيب كانت قد وقعت قبل عملية اإلصالح عام  تقرير وطني تم تقديمه بموجب الفقرة ’: مجلس حقوق اإلنسان، 1112التي أحيلت إلى لجنة من
 11، الفقرة A/HRC/WG.6/1/BHR/1دة ، وثيقة األمم المتح 1113مارس  22‘ 9/2)أ( المضافة لقرار مجلس حقوق اإلنسان  29

info.org/IMG/pdf/Bahrain_State_report_Off_EN_2008.pdf-http://www.upr. 
هيئة قضائية،  91ينص المرسوم  - 48 بسبب، أو بمناسبة الجرائم محل العفو، ايا كان الشخص رافعها، وأيا بأنه "عدم سماع اية دعوة تُقام أمام اي 

همته في تلك الجرائم، فاعال اصليا أو ش ريكا، وذلك كانت صفة المقامة ضده، سواء كان مواطنا عاديا أو موظفا عاما مدنيا أو عسكريا، وأيا كانت مسا
فيما يتعلق بـ"الجرائم التي تمس األمن  1113لعام  21سجناء أنفسهم العفو بموجب المرسوم خالل الفترة السابقة على العمل بهذا القانون" . وقد مُنح ال

على انه "يعفى عفوا شامال عن الجرائم الماسة باألمن الوطني التي  21الوطني." بموجب الوالية القضائية لمحكمة األمن الوطني. وينص المرسوم 
رها المحكمة المنصوص عليها في الماد هذا القانون." 239ة تختص بنظ  من قانون العقوبات والتي وقعت من مواطنيبن قبل صدور 

راهيم ومحمد رضا ابو حسين ضد عادل فليفيل 2  29و  قضايا بواسطة المحامين: احمد قاسم عبدهللا وعبدهللا السمالوي ومحمد احمد عبدهللا وعيسى اب
 عضوا آخرين من جهاز األمن.

 . 1111ديسمبر  21صحيفة الوسط،  - 49
 تم تقديم هذه القضية بواسطة المحامين: د. حسن رضا وجليلة السيد.  - 50
اهضة التعذيب، البحرين، وثيقة األمم المتحدة  - 51  . 2)د( و  7الفقرتان  CAT/C/CR/34/BHRالمالحظات الختامية للجنة من

http://www.upr-info.org/IMG/pdf/Bahrain_State_report_Off_EN_2008.pdf
http://www.upr-info.org/IMG/pdf/Bahrain_State_report_Off_EN_2008.pdf
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مة.  السلوك القدي
 أاعمدلدت البحرين متوقفة وان إصالحذكر مراقبون دوليون ان  3111بحلول اعدم 

إلى خيبة أمل  السيدسي غير المتوازي صالحوقد قدد اإل 52 التوتر الطدئفية تتصداعد.
تعزيز الدولة والملك. إلى  كدنت تهدف حقيقة صالحات اإلإجراءن وإحبدط من أ
التوتر  أاعمدلفي معدلجة المظدلم السدبقة والتمييز وأيضد   دتصالحوقد فشلت اإل

   53 الطدئفية.
دوهد من اعدم تصداعدت صدامدت بي مة ومنتق اله 3112ن الحكو اعوام؛ من أ ومد 

هة ذلك بمد وصفته مجمواعة األ وقد جرت "تحركدت اعدوانية ـزمدت الدولية بمواج
مة التي تلتجئ  ات جراءتدكتيكدت الشرطة واإلأكثر إلى و أكثرمتزايد  من الحكو
قمعية، التي واستمرت القوانين الجندئية ال 54".االستبدادية للمحدفظة اعلى النظدم

تسمح بداعتقدل المعدرضين في جرائم ضد الدولة معرّفة تعريفد فضفدضد، استمرت 
اعتقل اعبدهللا الخواجة، المدافع أ   3112وفي سبتمبر  .55موجود  في القدنون الجندئي

إلى  قيدم مظدهرات تحولت بعضهدإلى  دىنسدن، ممد أالشهير اعن حقوق اإل
" بدلرغم من رهدبجديد لـمكدفحة اإل تم سن قدنون 3110وفي اعدم  .56العنف

وقد استخف القدنون 57 المعدرضة الشديد  لذلك من جدنب منظمدت محلية ودولية.
سلطدت واسعة  شكدل الحمدية المعترف بهد ضد التعذيب وسوء المعدملة موفرا  بأ

سدس يومد دون مراجعة قضدئية، واعلى أ 81إلى  الحتجدز وااعتقدل افراد لمد يصل
   58 لجرائم تعتبر ضد مصدلح الدولة تم تعريفهد بشكل فضفدض.سرية  أدلة

إلى  حيدء الشيعيةإضطرابدت متزايد  وقعت في األقددت  3118واخر اعدم منذ أ
اعداد كبير  وبدأت في الظهور تقدرير اعن التعذيب وغيره من ضروب ااعتقدالت بأ

حيدء أل ل ذلك بعد اندالع احتجدجدت فيوبدأ ك59 سوء المعدملة في االحتجدز.
ديسمبر، والذي يوافق اليوم الوطني للبحرين،  00والقرى الشيعية وتفدقمت في يوم 

هر الشدب قد ق تبعد وفد  متظدهر شدب. وزاعم ندشطون  ل بسبب سيدسيون ان المتظد
                                                             

 . 2أعاله، ص 22مجموعة األزمات الدولية، الحاشية السفلية رقم  - 52
 در السابق.المص - 53
 المصدر السابق.  -54

أ )جريمة حضور مواطن يحضر اجتماعا عاما في الخارج بنية مناقشة االوضاع السياسية أو اإلجتماعية أو االقتصادية في دولة  222مثل المادة  - 55
رها"(، المادة  هية نظام الحكم أو االزدراء به"(،  المادة )جريمة "التحريض باحدى الطرق العلنية على كرا 219البحرين "للنيل من هيبتها أو اعتبا

أو . )جريمة الترويج عمدا ألي "اخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن ذلك اضطراب األمن العام  213
 ك اي "صور من شأنها اإلساءة إلى سمعة البالد"(، . )اصدار أو امتال272الغاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة" (، المادة 

)اهانة "امير البالد أو علم الدولة أو الشعار الوطني"، أو "المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم  121و  122المادتان   .
 أو السلطات أو المصالح العامة".(

 . 2أعاله ، ص 22سفلية رقم مجموعة األزمات الدولية، الحاشية ال -56
رهاب المثير للجدل، تم الطعن في قانون األسرة في البحرين، ’أنظر مثال: مؤسسة كارنيغي للسالم العالمي،  - 57  ,، 1119، ‘قانون مكافحة اإل

-in-challenged-courts-family-law-counterterrorism-http://carnegieendowment.org/2008/08/20/controversial
bahrain/6c7fرهاب، بالرغم من مناشدات األمم المتحدة ومن ظمة . مركز البحرين لحقوق اإلنسان، البحرين تصادق على "مشروع قانون مكافحة اإل

 http://www.bahrainrights.org/en/ref14080601، 1111اغسطس  22العفو الدولية وفرونت الين ومنظمة العدل الدولية، 
رهاب ب 1111لعام  93القانون رقم  - 58 رهاب. يعرف اإل إستخدام للقوة أو التهديد بإستخدامها أو أية  أنه "فيما يتعلق بحماية المجتمع من أعمال اإل

نظام وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض اإلخالل بال
الرعب  لمجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص وبثالعام أو تعريض سالمة المملكة وأمنها للخطر أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو أمن ا

و المنشآت أو بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو االقتصاد الوطني أو المرافق أ
اهد العلم عن ممارسة أعمالها.العامة أو االستيالء عليها وعرقلة أدائها ألعمالها،  الممتلكات " :  أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو مع

و  11، الفقرات 1122، ‘المراجعة العالمية الدورية للبحرين : ورقة مقدمة من منظمة ريدريس’. ولتفاصيل أكثر عن القانون أنظر ريدريس، 2المادة 
12 .final.pdf-http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESSUPRsubmissiononBahrain .  

 –عن ممارسات حقوق اإلنسان  تقارير دولة’؛ وزارة الخارجية االمريكية، مكتب الديمقراطية، حقوق اإلنسان، والعمل ، 22المصدر السابق، ص -59
. وتقارير دولة عن ممارسات http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/nea/119113.htm. 1119فبراير  19، ‘: البحرين1113

 . http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100593.htm ،1113مارس  22، ‘: البحرين1117 –حقوق اإلنسان 

http://carnegieendowment.org/2008/08/20/controversial-counterterrorism-law-family-courts-challenged-in-bahrain/6c7f
http://carnegieendowment.org/2008/08/20/controversial-counterterrorism-law-family-courts-challenged-in-bahrain/6c7f
http://www.bahrainrights.org/en/ref14080601
http://www.redress.org/downloads/publications/REDRESSUPRsubmissiononBahrain-final.pdf
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/nea/119113.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100593.htm
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الغدز المسيل للدموع بينمد أصرت السلطدت بأن المتظدهر الشدب توفى وفد  
من القوات الخدصة موجة من  أاعضدءبدأ  3118ديسمبر  08وفي 60 طبيعية.

رموا من النوم وق يدوا شخصد. وزاعم بعض المتهمين أنهم ح   01االاعتقدالت شملت 
وا رموا من تلقي الراعدية الصحية. أاعلن البعض أنهم تعرضلفترات طويلة وح  
تم استبعدد قضية من وفي حدلة جدير  بدلذكر  61 ثندء االحتجدز.لالاعتداء الجنسي أ

مة اع هد أسدس لى أالمحك هذه المزااعم أدلة قدم مة تداعم بعض  طبدء تدبعين للحكو
 62.بدلتعذيب وسوء المعدملة

في الفتر   3101غسطس وسبتمبر تواصلت موجدت أخرى من التظدهرات في أ
من الشيعة تحت قدنون  001بمد في ذلك ااعتقدل نحو  63التي سبقت االنتخدبدت،

طين سيدسيين ورجدل دين رفيعي ، من بينهم ندش3110لعدم  رهدبمكدفحة اإل
( والذي المحتجزين جعفر الحسدبي )انظر النص المدرجومن بين  64المستوى.

في  تواصلالمتحد  الخدص بدلتعذيب و ممأل رطرحت ريدريس قضيته مع مقر
وتوضح قضية جعفر الحسدبي استمرارية 65 حتى يومند هذا.للقضية مالحقتهد 

مةمن العقدب:  فالتالتعذيب واإل ر خطفراد مثل جعفر الحسدبي ظلوا يتعرضون لأ ث
وقدت في تدريخ البحرين القريب حتى اليوم. وبنفس القدر فدنه التعذيب في معظم األ
أو  ااعترافأو  ي حمديةوقع بأن سلطدت البحرين ستوفر له ألم يتلق مد يجعله يت

. لقيه من تعذيب وسوء معدملةمن جبر الضرراعلى مد  شكدل أخرىأو أ محدسبة
هة لهد، كوسد خرىقضيته، والقضديد األ وتفيد الفتقدر ئل تذكير واضحة لالمشدب

مة في مدى جدية  للعدالة في مجدل التعذيب في البحرين، كمد تمثل معديير حدس
 التعذيب وسوء المعدملة في البالد. البحرين في التندول الحقيقي إلرث

عذيب وسوء المعدملة في تدتاعلى اعمليدت الصالحثر االيجدبي لإلبدلرغم من األ
لقمع االنشقدقدت والمعدرضة اعددت للظهور في  دهإستخدامن وتدئر البحرين فإ

هة   –ت. واستخدمت نفس المؤسسدت دالتوثر المتصداعد  واالحتجدج أاعمدلمجدب
نفس وتدئر االاعتقدل، واالحتجدز لفترات طويلة،  –الوطني األمن  الشرطة وجهدز

لتي كدنت قد استخدمت في العهد السدبق. وتم تسهيل والتعذيب وسوء المعدملة، ا
وقوع مثل هذه الممدرسة بواسطة قوانين جندئية قمعية، بمد في ذلك قدنون مكدفحة 

مة اثندءإلى  ، واالفتقدررهدبإل من )في العديد االحتجدز، و اشكدل حمدية مالئ
 هيكل القدئمو الوهذا كدن ه 67والقضدء. 66ةالعدم الحدالت وليس كلهد( بدذاعدن النيدبة

                                                             
 . 1-2أعاله، الصفحات  21هيومان رايتس واتش، الحاشية السفلية رقم  - 60
، 1113اغسطس  12، ‘بة سياسية فاشلة، انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسانسمنار المجموعة البرلمانية لحقوق اإلنسان: البحرين؛ تجر’ريدريس،  - 61
مان رايتس هيو ؛http://www.redress.org/downloads/publications/Bahrain_seminar_presentation_main.pdf، 2ص

 . 22أعاله، ص 21واتش، الحاشية السفلية رقم 
 .  11و  9هيومان رايتس واتش، المصدر السابق، الصفحتان  - 62

63
، 2، ص1122مارس  1كينيث كاتزمان، البحرين: اإلصالح واألمن وسياسة الواليات المتحدة )خدمة بحوث الكونغرث( ،  - 

http://fpc.state.gov/documents/organization/158480.pdf.  
 . 2 2المصدر السابق، ص - 64

 .hasabi-al-jaafar-on-rapporteurs-special-un-to-letter-docket/allegation-s.org/casehttp://www.redresأنظر أيضاً  -65 
66

)"احضر عدة محتجزين أيضاً أمام وكالء النيابة الذين فشلوا في االستجابة  2-1أعاله، ص 21أنظر هيومان رايتس واتش، الحاشية السفلية رقم  - 
اهم حول سوء المعاملة. وفي  عدد من الحاالت  فشل وكالء النيابة في تسجيل شكاوى، أو األمر بإجراء فحوصات طب شرعي أو اطالق المناسبة لشكاو

ولون أي تحقيق في مزاعم يتقدم بها محتجز. وفي بعض الحاالت اعاد وكالء النيابة المحتجزين إلى حراسة نفس ضباط الشرطة الذين ُزعم انهم مسئ
وهنا ك و كالء نيابة آخرون تصرفوا بشكل صائب بان ارسلوا محتجزين إلى عمليات فحص طبي حينما اشتكى عن االنتها ك في المقام األول. 

 المحتجزين من التعذيب."(

http://www.redress.org/downloads/publications/Bahrain_seminar_presentation_main.pdf؛
http://fpc.state.gov/documents/organization/158480.pdf
http://fpc.state.gov/documents/organization/158480.pdf
http://www.redress.org/case-docket/allegation-letter-to-un-special-rapporteurs-on-jaafar-al-hasabi
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هرات شهدتهد البحرين في فبراير حينمد انفجرت أ سلفد    . 3100ضخم تظد
 

  

  
 

 1122االنتفاضة والحملة القمعية لعام 
، شهدت البحرين 3100اعشية اندالع االنتفدضدت الشعبية في مصر وتونس اعدم 

ن مواطنين يطدلبون بتغييرات م 3100تظدهرات جمدهيرية في فبراير ومدرس 
هرين لقيت  68،دستورية. وبعد ضربة قمعية مبكر  ق تل فيهد اعدد من المتظد

مة لعد  اسدبيع. ولكن بعد محدولة غير ندجحة  التظدهرات تسدمحد كبيرا من الحكو
                                                                                                                                                                              

ن وكاستثناء، عندما اخلي سبيل كل المتهمين بواسطة المحكمة ألنهم من ناحية خلصت المحكمة على اساس تقارير طبية ان المتهمين قد دفعوا ع - 67
 . 11ا لالعتراف، أنظر المصدر السابق، صطريق تخويفهم جسدي

هرات ثم في  - 68 اهران في األيام األولى للتظا هرون قد تجمعوا  1122فبراير  27قتل متظ احاطت قوات األمن بدّوار اللؤلؤة، حيث كان المتظا
 . 2أعاله، ص 12الحاشية السفلية رقم  واستخدمت قوات األمن طلقات رصاص مطاطية وغاز مسيل للدموع لتفريق المنطقة من المحتجين: كاتزمان،

 1121دراسة حالة: االعتقال التعسفي والتعذيب عام 
هو جانب ر الحسابي مواطن بريطاني/بحريني جعف مع ان جنسيته البحرينية قد أسقطت من جانب واحد 

ة البحرين في نوفمبر انتهاكا للمعايير المتبعة دوليا في مطلع تسعينيات القرن العشرين. وبعد ان  1111 حكوم
الل  أجلالمملكة المتحدة سعى من إلى  فرّ  ال جدوى. و ة البحرين  الحصول على جبر الضرر من حكوم

شخصا آخرين  21بشكل تعسفي مع نحو  أخرىتم اعتقاله مرة  1121زيارة قام بها للبحرين في اغسطس 
 فيها لتعذيب مستمر. كثر من ستة اشهر تعّرضحتجز ألوا

تم اعتقاله في المطار بواسطة  في البحرين سرتهزيارة أ واثناء رحلة عودة الحسابي من 1121في اغسطس 
البس مدنية وأخذ ة. ويقول األمن  مبنى يستخدمه جهازإلى  ضباط يرتدون  الوطني يسمى "القلعة" في المنام

الل اال سابيع الستة االولى من احتجازه ظل معصوب العينين بشكل مستمر تقريباـ كما تعرض الحسابي انه 
صدمات الكهربائية والفلقة )الجلد على باطن القدم( والوقوف القسري ضرب والركل أثناء االستجواب ولللل
على  لحرمان من النوم. واالجباروتهديد اسرته وا االرغام على إتخاذ وضعية جسدية تسبب االجهاد،و

 التوقيع على اعتراف قال انه زائف.

خذ للمثول يوما أُ  29محامي. وبعد إلى  ي وُحرم من الوصولنفرادواعتقل الحسابي في البداية في الحبس اإل
بتاتا.  إنفرادعلى أو  محكمة ورغم وجود محامي إال ان الحسابي لم يُمنح فرصة للحديث معه قبل الجلسة أمام

الل الجلسة سأل المحا مي عن آثار على رسغي الحسابي وقال ان الحسابي تعرض للتعذيب. علمت و
 أسابيع.  1بشأنه. ولم يسمح للحسابي بمقابلة اسرته اال بعد  إجراءالمحكمة بذلك لكنها لم تتخذ 

ها تحت ول عليلى اعترافات تم الحصهما جنائية تستند فقط إجهت للحسابي تُ وُ  1121في أواخر عام 
ة مع التعذيب، وتم تق هابمحتجزا آخرين بتهم  11ديمه للمحاكم محتجزون من فرص مزعومة. وُحرم ال إر

الل الجلسة األولى. وقد زعموا أنهم تعرضوا  –عداد دفاع إ تحدثوا مع محامييهم ألول مرة لنصف ساعة 
ترافات. لم المحكمة لكن المحكمة لم تنظر في مقبولية االع أمامللتعذيب األمر الذي طرحوه في عدة مناسبات 

فحص طبي مستقل ولم يُحاسب اي شخص. وفي  إجراءتحقيق مستقل في المزاعم ولم يُسمح ب إجراءيتم 
الجلسات، قرر محامو المحتجزين االستقالة بشكل جماعي احتجاجا على  ن، وبعد عدد م1121ديسمبر 

 انته ك حقوق موكليهم.

هرات. وعاد  1122 ن معه في فبرايروأطلق سراح الحسابي ومن كانوا يُحاكم بعد قيام المواطنين بمظا
أعيد  خرين الذين كانوا محتجزين معهالمملكة المتحدة حيث بقي بها منذ ذلك الحين؛ لكن اآلإلى  الحسابي

بواسطة محكمة  1122يونيو  11من السجناء السياسيين( في  9وحكم عليهم )مع  1122اعتقالهم في مارس 
ال ة الوطنية العسكرية بأحكال السجن مدى الحياة. وبعد عدد من إلى  عاما 29سجن تمتد من ام بالم

هذه االحكام بواسطة االستئنافات تم  ة التعزيز    .1122في فبراير  نقضمحكم
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دهد ولي العهد األفي الحوار ال أكثر لالحتجدجدت مير سلمدن، وتصداعد وطني، قد
مدرس، طلبت البحرين المسداعد  من دول  02قة المدلية في غالق المنطإلى إ دىأ

مدرس  02وفي  69"لحمدية المواقع الرئيسية". خرىمجلس التعدون الخليجي األ
د  البحرين، مدرات العربية المتحلت قوات سعودية وشرطة من دولة اإلدخ 3100

داعت شهر. واستطلمد  ثالثة أ 70‘حدلة سالمة وطنية’اعلن الملك مدرس، أ 01وفي 
نهته ؤ  حيث كدن المتظدهرون يتجمعون وأاللؤل دوار )سدحة(قوات البحرين إخالء 

هم من الشيعة، من  3811وط رد نحو 71 .3100مدرس  07يوم  شخص، معظم
وتال 72 وظدئفهم لمشدركتهم في االحتجدجدت كمد تم تهديم اعدد من مسدجد الشيعة.

محدكم ’ أمدمومحدكمدت احتجدز،  أاعمدلذلك ااعتقدالت جمداعية غير مسبوقة، و
مة الوطنية مة الوطنية في نهدية أاعلنت ح73 العسكرية الخدصة.‘ السال دلة السال

 74 .3100ول يونيو األمر في أ

 3100يونيو إلى  الفتر  من فبراير أحداثاعقب ضغوط دولية كبير ، تم فحص و
لتقصي اللجنة البحرينية المستقلة دولية اعينهد الملك واع رفت بدسم  لجنةبواسطة 
جهز  أان  اللجنة. وقد وجدت 3100، والتي قدمت تقريرهد في ديسمبر الحقدئق

الل الفتر   نسدنالدولة كدنت مسئولة اعن اعدد من االنتهدكدت الخطير  لحقوق اإل
 قد أجرت ااعتقدالت:األمن  أن قوات ووجدت 75 .3100يونيو إلى  من فبراير

سبدب المعتقل اعن أ اخطدر الشخصدون أو  براز مذكر  ااعتقدلدون إ
مة البحرين  ااعتقدله. وفي العديد من الحدالت لجأت أجهز  أمن حكو

، رهدبإل مستلهم منقو  مفرطة ال ضرور  لهد، وسلوك  ستخدامإل
مة من حقيقة وجود وإن دلممتلكدت كدن يمكن تفدديهد. وإضرار ب تدئر منتظ

هذه هي الكيفية التي تدربتاعليهد قواأإلى  السلوك تشير هذه األمن  تن 
    76 وبدلتدلي ي توقع منهد ان تتصرف وفقد لهد.

 :3100انه في الفتر  بين مدرس ويونيو أيضد   وقد وجدت المفوضية
يذاء البدني والنفسي حتجزين للتعذيب وغيره من ضروب اإلخضع العديد من الم

هذا  ئر معينة للسلوك الذيوتدإلى  يشيرأيضد   اثندء الوجود داخل الحراسة. و
ة. لمبعض أ تمدرسه سدء  إ زين لكل أسدليبيخضع كل المحتج جهز  الحكوم

                                                             
 . 3أعاله، ص 9كاتزمان، الحاشية السفلية رقم  - 69
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 .3أعاله، ص 9كاتزمان، الحاشية السفلية رقم  - 71
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 ، 2، ص1122يوليو  9، ‘البحرين
related_material/Bahrain's%20Human%20Rights%20Crisis_0.pdfhttp://www.hrw.org/sites/default/files/و  ؛

bahrainhttp://www.hrw.org/news/2011/10/2/1-. 1122اكتوبر  12، ‘البحرين: مهنيون طبيون يصفون التعذيب في االحتجاز’
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 .3أعاله، ص 9كاتزمان، الحاشية السفلية رقم  - 74
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الوتدئر شديد  الوضوح لسوء المعدملة هندك  تكدن ن ذلكاعوضداعلكن والمعدملة 
 ببعض فئدت المحتجزين. ان المدى الذي بلغه سوء المعدملة البدني التي لحقت

ممدرسدت هذا واضح وجلي في  إلى  ض القضديدمتعمد  تهدف في بع والنفسي 
 أخرىكراه بينمد أريد لهد في قضديد ترافدت وافددات من المحتجزين بدإلاعانتزاع إ

  77.ان ت ستخدم ألغراض االنتقدم والعقدب
شكدل التعذيب يب. وكدنت أممدرسة التعذستمرار إل الطبيعة المؤسسدتية أكدت النتدئج

ة التي و المستخدمة متسقة بشكل سدليب التي اعن األ ردتكبير مع التقدرير القديم
هد،منذ سبعينيدت القرن العشرين ومد بستخدمت أ   اعتقدالت الجماعية،  78عد كوتدئر ا

اعن واالحتجدز ل لعدلم لأو  وصول لمحدمييومد دون وجود فرص  01فترات تزيد
اعم انهد انتزاعت تحت  أدلةلى من وطني تستند إم أالخدرجي، ومحدكمدت لجرائ ز 

 التعذيب.
قد وضدع ]...[ كدنت "][ في العديد من األألمن  اعتبرت ان قوات اللجنة وبدلمثل، فدن

هرين[، وهي المبددئ القدبلة للتطبيق  انتهكت مبددئ ضرور  وتندسب ] الرد اعلى المتظد
 دلةوتشير األ 79.القدنون" القو  بواسطة مسئولي إنفدذ إستخداماعمومد في أمور تتعلق ب

الل تقدرير الطب  طلقت قواتأنه "فياعدد من الحدالت أإلى  الشراعي المتدحة لهم من 
هتمدم بضمدناألمن   . 80ت قدتلة"دصدبأال يتعرض األفراد إل ندر أسلحتهد دون اال

بمحدسبة المسئولين اعن هذه  اللجنة الدوليةقبلت حكومة البحرين توصيدت 
ات إجراءدخدل وإ ،حكدم في قوانينهد الجندئيةت ألوالقيدم بتعديال 81االنتهدكدت،

ممت تأو  اتإجراءدخدل وإاألمن  وهذه تتضمن تدريب مسئولي ؛مختلفة دابير ص 
مةثندء االحتجدللعمل كأشكدل حمدية أ  وحد  تحقيق خدصة داخل النيدبة ز، وإقد

إلى  همدل التي أدتإل أاعمدلفعدل غير القدنونية و"التحقيق في األمن أجل  ةالعدم
ولكن لم ت داّعم بدلتغييرات الهيكلية  82م".سدء  معدملتهوفيدت، وتعذيب المدنيين وإ

 نسدنتهدكدت حقوق اإلنالمطلوبة في المؤسسدت المتورطة سلفد وبشكل اعميق في ا
ي الكدمنة والتي تسدهم ف لت بشكل كبير في مخدطبة القضديدإذ انهد فش 83المعنية،

التعذيب وسوء المعدملة، كمد سيأتي توضيحه  تداعيم بيئة يمكن في اطدرهد وقوع
 فيمد بعد.

  

                                                             
 . 2192المصدر السابق، الفقرة  - 77
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اللجنة ان معظم األشكال الشائعة لسوء المعاملة التي استخدمت مع المحتجزين هي عصب العيون وتقييد األيدي والوقوف القسري لفترات وجدت  - 
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  على استمرارية التعذيب وسوء المعاملة أدلةد( 
لجنة قدمت به الومد تبعهد من تحقيق  3100بعد نهدية فتر  الطوارئ في يونيو 

 المنهجي ستخدامن هندك انخفدضد في اإلتبين أ البحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق
 صالحتزامدت الظدهر  لإلولكن بدلرغم من االل84 .ألسدليب التعذيب أثندء االحتجدز

قد ب وسوء المعدملة تورط مسئولي الدولة في التعذيأن لى قوية اع أدلةفدن هندك 
مجدل المفرط للقو  في  ستخدامفي اإلفقط ليس محصورا  وأنه استمر في البحرين

 السيطر اعلى المتظدهرين.
أهيل اعدد تشكلت لدي ريدريس والمركز الدولي إل ن   اعضحديد التعذيب صور ت

زيدر  المنظمتين  خالل  3103ول من اعدم العنف المتواصل في النصف األ
توثيق السلسلة من االجتمداعدت مع كيدندت اعدبر  للطوائف و للبحرين وذلك اعبر

يدي عوا ألشكدل مختلفة من العنفاعلى أشخصد زاعموا أنهم خض 03طبي لـال
بي في قضديد التوثيق الط دولة، خصوصد شرطة الشغب. وقد أجريقوات أمن ال

التعذيب وسوء المعدملة بواسطة خبراء طبيين من الفريق الزائر وفقد لبروتوكول 
م المتحد  للتقصي والتوثيق الفعدلين للتعذيب وغيره من مدليل األاسطنبول )

 لتقى الفريق. وقد إ(ضروب المعدملة أو العقوبة القدسية أو لالإنسدنية أو المهينة
 آخرين زاعموا أنهم تعرضوا للتعذيب. شخدصأسر بمحدمين وأفراد من أ

نتيجة لمحدودية الوقت المتدح لعمل البعثة في البحرين وانحصدره في خمسة أيدم  
رضت . وبسبب ضغوط الوقت التي ف  حداثأمكن فقط أخذ لقطدت قصير  من األ

االحتجدز ااعتبرت غير  إلى أمدكن ن فرص الوصولاعلى البعثة بواسطة البحرين فإ
ديدهم بسوء فردا الذين تم توثيق قض 03من الـ من الواضح أنلكن مجدية. و

مة كدنت زاعو  مكلفين بدنفدذموظفين من االاعتداءات التي وقعت من  01 المعدملة ال
 . 3103ولى من اعدم خالل الشهور األربعة األ ون قد حدثت مؤخرا  القدن

أهيل اعدد واصلت ريدريس والمركز الدولي إل بة مزااعم مراق ضحديد التعذيب ت
يهمد للبحرين؛ ووجدا أن اعن كثب منذ زيدر  بعثت إسدء  المعدملةاستمرار التعذيب و

داء التي تبّدت من خالل نمدذج محدود  للغدية من الحدالت التي قدمت وتدئر األ
الفصل  مد زالت مستمر  منذ ذلك الوقت. لذلك فدن 3103بتوثيقهد منتصف اعدم 

الل ألي توصلت إنداعلى النتدئج التالتدلي سيست بريل يهد المنظمتدن ومالحظدتهمد 
مة التي ظهرت منذ ذلك الحين. 3103مديو  – زاعو  والتقدرير اعن االنتهدكدت ال

 التعذيب وسوء المعاملة خالل االحتجاز
 مدكنالتعذيب وسوء المعدملة في األ حجم بدلرغم من االنخفدض الواضح في

طرحت  3103من اعدم  ولفي النصف األدا من الحدالت الرسمية لالحتجدز فدن اعد
لجنة الطالق تقرير ذه الممدرسة ظلت مستمر  حتى بعد إمخدوف خطير  بأن ه

                                                             
، 1121ابريل  19، ‘البحرين: قسوة الشرطة، رغم تعهدات االصالح’انظر، على سبيل المثال، هيومان رايتس واتش،  - 84
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هذه تشمل وفيدت حدثت في المستقلة لتقصي الحقدئق يةالبحرين االحتجدز  أمدكن. و
راهيم اعلي يعقوب، يوسف احمد موالي ااعتقل  85 .راح ضحيتهد: منتظر سعيد فخر، اب

ر  للشرطة ومركز الحإلى  اعدمد، اثندء مظدهر  وأخذ 28من العمر فخر، البدلغ 
عرض للضرب سداعة التدليةاعلى ااعتقدله. وذكر شهود أنه ت 32حيث توفي خالل الـ

 86.تعرضه للجلدور لجثته وجود جروح تنسجم مع القول بظهر صوت   ؛ثندء ااعتقدلهأ

لركل واالاعتداء بعد ض لاعدمد، فقد قيل انه تعر 07أمد يعقوب، البدلغ من العمر 
ة وفدته نه توفي في الحراسة في اليوم نفسه. وقد اعزت وزار  الداخليااعتقدله وأ

وااعتقل موالي، البدلغ من العمر  87لتعقيدات ندتجة اعن مرض أنيميد الخاليد المنجلية
وقد وجدت  ؛3103مرض الشيزوفرينيد، في يندير اعدمد والذي يعدني من  32

اسرته شكوكد حول تفسير رسمي  فية فوق ميده البحر وأبدتايدم طد جثته بعد ثالثة
 وذكرت النيدبة 88 .لوفدته غرقد حينمد طرح احتمدل وجود اثدر تعذيباعلى جثته

لكن لم   ،89ان المزيد من التحقيقدت ستجري في الوفد  3103في مديو  ةالعدم
 حتى اليوم.  أخرىتصدر معلومدت 

 اعدد وثقتهد زيدر  ريدريس والمركز الدولي إلالتي  03من بين القضديد الفردية الـ
أهيل )صبي  حداثالمنظمتدن مقدبلة مع أحد األ إجراءالبحرين إلى  ضحديد التعذيب ت

خذ في وقدل انه أ   3103ندء االحتجدز اعدم ثأدصر( زاعم انه تعرض لمعدملة سيئة ق
إلى  ن قل ذلك الحقد( ، ثمإلى  شدر مكدن احتجدز غير رسمي )انظر اإلإلى  البداية

للضرب من  –حسب قوله  –حيث تعرض ‘ القلعة’مركز شرطة ي عرف بدسم 
مه( بعد أ ظر الندئبالشرطة )بعيدا اعن ن ن رفض التوقيعاعلى العدم لكن بعل

هد محدميه  هذا وقّع اعلى وثيقة، لكن لم يعرف مد تحتويه، وحينمد رآ ااعتراف. وبعد 
ريدريس  يوقدل بعض محدمي قد أضيفت. أخرىفيمد بعد وجد أن صفحدت اعديد  

أهيل اعدد والمركز الدولي إل نهم مروا بعدد حديد التعذيب الذين تحدثوا معه، أض ت
هة المستمر    – أحداثخصوصد  –تعرض فيهد افراد التي من القضديد المشدب

 للضرب وكدنوا مد يزالون محتجزين. 
حتجدز، ثندء االاعن التعذيب أ خرىد من التقدرير األااعدأصدر تمنذ الزيدر  ظلت 

هذه التقدرير إتجهت   90 .أخرىتزايد مر  لل ويبدو أن 
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 ، 1122مايو  23، ‘البحرين ترفض رواية الجزيرة عن الوفاة( ’1121ة )الجزير

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/05/201251815024938214.html . 
. 1121مايو  23، ‘ابة العامة تقارن نتائج التشريح االصلية والفحص الثانوي للضحية الغريقالني’وكالة أنباء البحرين  - 89
18-05-http://5.153.12.16/portal/en/news/508968?date=2012 .. 
راهيم الشرقي، عبر مركز البحرين لحق 1121في ديسمبر  -90 وق اإلنسان عن قلقه بشأن خمسة مواطنين من مهزة : سعيد الحرز، أحمد عبدهللا، اب

هم،  وذُكر أنهم طالب علي، وحسن المعلم، والذين اعتقلتهم السلطات البحرينية. وُزعم انهم ظلوا في الحراسة لعدة اسابيع دون معلومات عن مكان وجود
هم وعليهم آثار صدمات كهربائية كما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وح رموا من فرص الحصول على رعاية طبية مالئمة. وذُكر انهم فقدوا اظفار

راهن لطالب علي واربعة ’أن بعضهم اصيبوا بكسر في الفك. أنظر مركز البحرين لحقوق اإلنسان،  بحرين : تحديثات مزعجة حول الوضع ال
مركز البحرين لحقوق ’؛  http://www.bahrainrights.org/en/node/5563، 1121يسمبر د 21، ‘ مواطنون آخرون اخنطفتهم السلطات

http://bahrainrights.hopto.org/BCHR/wp-،  1122فبراير  22، ‘ اإلنسان :  عامين من القتل واالحتجاز
Published.pdf-Report-Anniversary-content/uploads/2013/02/Second اهل البيت أوردت قضية  1122. في يناير وكالة أنباء 

وأخذ إلى شعبة التحقيق الجنائي في منطقة عدية حيث ُزعم انه  1121ابريل  21ي عاما، والذي أعتقل ف 12حبيب ايوب المغني، البالغ من العمر 

http://www.crookedbough.com/?p=5332؛
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/05/2012515155335968439.html؛
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/05/201251815024938214.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/05/201251815024938214.html
http://5.153.12.16/portal/en/news/508968?date=2012-05-18
http://5.153.12.16/portal/en/news/508968?date=2012-05-18
http://www.bahrainrights.org/en/node/5563
http://bahrainrights.hopto.org/BCHR/wp-content/uploads/2013/02/Second-Anniversary-Report-Published.pdf
http://bahrainrights.hopto.org/BCHR/wp-content/uploads/2013/02/Second-Anniversary-Report-Published.pdf
http://bahrainrights.hopto.org/BCHR/wp-content/uploads/2013/02/Second-Anniversary-Report-Published.pdf
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مة العفو الدولية ثالث حدأ 3103وفي نوفمبر  الت وقعت في مديو وردت منظ
مركز إلى  ثندء نقلهمأفراد للجلد اعند ااعتقدلهم وأفيهد تعرض  3103ويوليو 

ين اعبدهللااعلي ، وهو حسشخدصهؤالء األ حد. وأحتجز أستجوابالشرطة وأثندء اإل
تعرض للتهديد  ثالثة اسدبيع؛ وزاعم انهمن  كثريد ألإنفرادمحمود العلي، حجزا 

وقدل آخر وهو الصحفي أحمد راضي أن  91.بدالغتصدب وخضع لصدمدت كهربدئية
 92 اعينيه قد اع صبتد ليومين كدملين وتعرض للجلد والتهديد بدالاعتداء الجنسي.

مة قضية  دلمصور الصحفي أحمد حميدان، والذي أخذ حداثة تتعلق ب أكثر أخرىث
يرتدون ثيدبد األمن  من موقف سيدرات مركز تسوق بواسطة خمسة من مسئولي

جبر اعلى ذ كر أن حميدان أبلغ اسرته بأنه أ  . و3103ديسمبر  37مدنية في يوم 
الوقوف لسداعدت بينمد كدن مقيد اليدين ومعصوب العينين في غرفة شديد  البرود . 

جبر بينمد كدن معصوب العينين ومقيد اليدين في شعبة التحقيق الجندئي أ   وقدل أنه
اعلى ان يقبض اعلى أدا  غير معروفة وأبلغه المحققون أنهد قنبلة زمنية ستنفجر. 
وقد ظلت األدا  غير المعروفة بين يديه لسداعدت وكدن ي راقب بشكل مستمر خالل 

ن هددوه بدتهدم اخوته ان المحققي ن فيه اذا تحرك. وذ كرهذا الوقت وكدنوا يصرخو
بجرائم اذا لم يعترف، ذاكرين أسمدء اشقدئه، واختدرو بشكل اعشوائي تهمد يمكن ان 

هم. ومع ا مح ألسرته بزيدرته بعد اسبوع واحد من االحتجدز فقد ح رم نت لفق ضد ه س 
دالشتراك في . واتهم ب310293يندير  07محدمي حتى يوم إلى  من فرص الوصول

  .ير شراعي وبدنتدج قندبل مولوتوفغتجمع 
مة العفو الدولية 3103نحو نهدية اعدم  اعددا من حدالت ي زاعم أيضد   اوردت منظ

فيهد وقوع تعذيب وسوء معدملة أثندء االحتجدز ألطفدل كدنوا محتجزين في سجون 
هم بموجب قدنون  هم "التجمع غير الشراعي" وفي بعض الحدالت، بت  للبدلغين بت 

محدمي لمد لى إ صولرم اعدد من االطفدل من الحق في الووح   94 .هدبرمكدفحة اإل
وأجبروااعلى التوقيع  95طول،أسداعة، وفي بعض الحدالت لفترات  27إلى  يصل
مزيد من "ااعترافدت" دون وجود محدمي. وتأتي هذه الروايدت متسقة مع اعلى 

مة أهيل اعدد إل المركز الدولي التي كدن المحدمون قد نقلوهد إلى المعلومدت العد  ت
جريت معه تجربة الحدث الذي أومع التعذيب وريدريس خالل زيدرتهمد، ضحديد 

اله ، همد حداثقل من األوقد ح كماعلى اثنيناعلى األ .المقدبلة المشدر اليهد أ
راهيم المقداد )يبلغ من العمر   00دق )يبلغ من العمر اعدمد( وجهدد صد 01اب

لكل منهمد بعد أن تمت سجن سنوات اعشر لفتر   3102بريل اعدمد(، في أ
                                                                                                                                                                              

هذا الوقت عاني المغني من تمزق الرباط الصليبي في الركبة اليمنى تطلب إجراء عملية جراحية؛ أنظ ر وكالة تعرض للتعذيب البدني والنفسي. وخالل 
اهل البيت،   1122فبراير  22، ‘لي كرسي متحر ك ومحروم من الرعاية الطبية لما بعد العمليةالبحرين: جلد محتجز، يعتمد اآلن ع’أنباء 

http://abna.ir/data.asp?lang=3&Id=389798. 
 . 27ص 1121نوفمبر ‘ البحرين: تجميد اإلصالح، اطالق العنان للقمع ’منظمة العفو الدولية ،  - 91

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mde110622012en.pdf  
 المصدر السابق.  – 92
هير احمد حميدان تعرض للتعذيب النفسي خالل التحقيق وُحرم من البحرين: المصور الصحفي الش’أنظر مركز البحرين لحقوق اإلنسان،  - 93

البحرين تعتقل مصورا ’لجنة حماية المحامين،  ؛http://www.bahrainrights.org/en/node/5605، 1122يناير  29، ‘ االتصال بمحاميه
. dissent.php-documented-who-photographer-arrest-http://cpj.org/2013/01/bahrain، 1122ير ينا 9‘ موثق للمعارضة

 .http://www.alwasatnews.com/3803/news/read/735384/1.htmlأنظر أيضاً التقرير )باللغة العربية( : 
 . 12 – 29أعاله، الصفحات  92منظمة العفو الدولية، الحاشية السفلية  -  94

work/latest-http://www.amnestyusa.org/our-. 1122يناير  1، ‘اطالق سراح طفل دون اتهام في البحرين’منظمة العفو الدولية ،  -95 
bahrain-in-charge-without-released-victories/child  

http://abna.ir/data.asp?lang=3&Id=389798
http://abna.ir/data.asp?lang=3&Id=389798
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mde110622012en.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mde110622012en.pdf
http://www.bahrainrights.org/en/node/5605؛
http://cpj.org/2013/01/bahrain-arrest-photographer-who-documented-dissent.php
http://www.alwasatnews.com/3803/news/read/735384/1.html
http://www.amnestyusa.org/our-work/latest-victories/child-released-without-charge-in-bahrain
http://www.amnestyusa.org/our-work/latest-victories/child-released-without-charge-in-bahrain
http://www.amnestyusa.org/our-work/latest-victories/child-released-without-charge-in-bahrain
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مة جندئية اعددية تحت قدنون مكدفحة اإل دمحدكمتهم اعلى حرقهم  رهدبفي محك
وأكد محدمي صددق بأن الحكم استند بشكل كدملاعلى ااعترافدت 96 سيدر  مدراعة.

  97 .اإلكراهتحت أخذت 
إلى  أدى العدد المتزايد من التقدرير حول التعذيب وسوء المعدملة في االحتجدز

الذي ظهر بعد اطالق  في حجم التعذيب تصداعد المخدوف بأن االنخفدض األولي
تزايد، وأن إلى  مبدشر  قد تغيرلتقصي الحقدئق المستقلة  اللجنة البحرينيةتقرير 

. وسيجري فحص العوامل التي سمحت التعذيب وسوء المعدملة يتواصلمثل هذا 
 بأن يحدث هذا في الفصل التدلي. 

 االحتجاز الرسمية أماكنوجود التعذيب وسوء المعاملة خارج على  أدلة
أهيل اعدد ريدريس والمركز الدولي إل تشكلت لدى الل زيدرتهمد ضحديد ا ت لتعذيب 

تعذيب وسوء المعدملة التي وقعت أثندء ال أاعمدلصور  واضحة بأن معظم  للبحرين
الل الفتر  التي سبقت ت بوصفهد اعنف كدنت قد استبعد 3100يونيو  االحتجدز 

 االحتجدز. أمدكنللشرطة ضد متظدهرين وغيرهم خدرج 
 

 القانون
 واتفدقية مندهضة التعذيبالعهد الدولي الخدص بدلحقوق المدنية والسيدسية  يتندول

القو  بواسطة قوات تعزيز القدنون. ويحمي العهد الدولي الخدص بدلحقوق  إستخدام
الحرية واألمدن الشخصي، بمد في ذلك المدنية والسيدسية حق الحيد  والحق في 

وضمدندت التمتع بحرية الرأي والتعبير  98الحرية من التعذيب وسوء المعدملة،
المتحد  لمندهضة التعذيب تفدصيل أكبر  مم. وتعكس اتفدقية األ99والتجمع السلمي

التعذيب وسوء المعدملة التي اعّبر اعنهد العهد الدولي الخدص بدلحقوق  أاعمدللحظر 
الرسمية لالحتجدز؛  مدكننية والسيدسية. وذلك الحظر ليس مقّيدا بممدرسته األالمد

مستوى معدملة إلى  القو  بواسطة مسئولين في أي مكدن يرقى إستخداموبدلتدلي فدن 
  100 كهذه.
الضرور  والتندسبية.  لفين بتنفيذ القدنون للقو  بمبدئيالموظفين المك إستخدام ي ضبط

، مثل مدونة قوااعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ وتقدم الصكوك الدولية
القو  واالسلحة الندرية بواسطة  إستخدامبشأن ة سدسيوالمبددئ األ 101القدنون،

موجهدت في تقييم مد اذا كدنت القو  التي  102الموظفين المكلفين بتنفيذ القدنون،
 استخدمت ضرورية ومتندسبة. 

                                                             
رهاب المنتقد عالمياالبحرين: طفالن يتلقيان احكاما قاسية ب’مركز البحرين لحقوق اإلنسان،  - 96 ابريل  21، ‘عشر سنوات سجن استنادا إلى قانون اإل

1122 ،http://www.bahrainrights.org/en/node/5701  
 المصدر السابق.  -97

 . 9و  7العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان  - 98
 .12و  29العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان  - 99

هضة التعذيب، المادة 7العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  - 100  . 2. اتفاقية األمم المتحدة لمنا
)"مدونة  2979ديسمبر  27( 2979) 22/219بتنفيذ القانون بالقرار  تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة  مدونة  قواعد سلو ك الموظفين المكلفين - 101

 قواعد سلو ك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون"(.
ل منع الجريمة المبادئ األساسية بشأن إستخدام القوة واألسلحة النارية بواسطة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، المؤتمر الثامن لألمم المتحدة حو - 102

 A/CONF.144/28/Rev.1 at 112 (1990)، وثيقة األمم المتحدة 2991سبتمبر 7 –اغسطس  17لة مرتكبي الجرائم، هافانا، ومعام

http://www.bahrainrights.org/en/node/5701
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يجوز للموظفين المكلفين بدنفدذ القوانين  من مدونة السلوك أنه "ال 2وتنص المدد  
مة الداء واجبهم".  استعمدل القو  اال في حدلة الضرور  القصوى وفى الحدود الالز

 اعلى أن: 2اعلى المدد   وينص التعليق
 

ا( يشدد هذا الحكماعلى ان استعمدل القو  من قبل الموظفين المكلفين بدنفدذ القوانين 
يد، ومع انه يوحي بدنه قد يكون من المدذون به ينبغي ان يكون امرا استثندئ

للموظفين المكلفين بدنفدذ القوانين ان يستخدموا من القو  مد تجعله الظروف معقول 
 في تنفيذ االاعتقدل القدنوني للمجرمينأو  تفددى وقوع الجرائم أجلدلضرور  من ب

القو   خدامإستالمسداعد اعلى ذلك، فهو ال يجيز أو  المشتبه بدنهم مجرمون،أو 
هذا الحد،  بشكل يتعدى 

 
بدنفدذ )ب( يقيد القدنون الوطني في العدد  استعمدل القو  من قبل الموظفين المكلفين 

التندسبية. ويجب ان يفهم انه يتعين احترام مبددئ التندسبية  القوانين وفقد لمبدأ
هذا الحكم. وال يجوز بدية حد ل تفسير المعمول بهداعلى الصعيد الوطني في تفسير 

هذا الحكم بمد يسمح بدستعمدل القو  بشكل ال يتندسب مع الهدف المشروع المطلوب 
 تحقيقه،

 
ل كل جهد ممكن سلحة الندرية تدبيرا اقصى. وينبغي بذ( يعتبر استعمدل األ)ج

وبوجه اعدم، ال ينبغي  طفدل.سلحة الندرية، وال سيمد ضد األلتالفي استعمدل األ
مة سلحة الندرياستعمدل األ ة اال اعندمد يبدى الشخص المشتبه في ارتكدبه جرمد مقدو

قل تطرفد وتكون التدابير األ أخرىيعرض حيد  اآلخرين للخطر بطريقة أو  مسلحة
لقدء القبضاعليه. وفى كل حدلة يطلق فيهد سالح إلأو  غير كدفية لكبح المشتبه به

 بطدء. إالسلطدت المختصة دون إلى  ندري ينبغي تقديم تقرير
حكدم انعكدسدتهد في قدنون البحرين، وفي مدونة السلوك التي أدخلت اعلى لهذه األ

 103 .اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقدئقالشرطة منذ نشر تقرير 

المفرط للقو  خرقد للقوانين الدولية والمحلية كمد جسدتهد الصكوك  ستخداميمثل اإل
 إستخدامفراد في الحيد  حيث يؤدي اله. فهي قد تنتهك حقوق األأيهد المشدر ال

عذيب حظر التأيضد   وقد تنتهك 104بفقدانهد.أو  لمخدطر  بدلحيد خطر اإلى  القو 
ذا مد استهدف موظف مسئول بدنفدذ القدنون بشكل قصدي وسوء المعدملة. فمثال إ

معدند  ألحد االغراض المحظور  بموجب اتفدقية أو  فردا مد وأوقع به / بهد ألمد
ف والتمييز(، فدن ذلك المتحد  لمندهضة التعذيب )والتي تشمل العقدب والتخوي ممأل

إلى  القو ، وانمد سيرقى إستخداميكون فقط غير متندسب ومفرط في السلوك لن 

                                                             
؛ مدونة قواعد سلو ك ضباط الشرطة ، الفقرة الثالثة، 22؛ قانون قوات األمن العام ، المادة 231القانون الجنائي. المادة  - 103

http://www.biciactions.bh/wps/themes/html/BICI/pdf/1717/code_of_conduct_en.pdf .  
. أنظر أيضد  الجمعية 2، الفقر  ,HRI/GEN/1/Rev.6 (2003)، وثيقة األمم المتحد   1لجنة األمم المتحد  لحقوق اإلنسدن، التعليق العدم رقم  - 104

إجراءات فعدلة الفضل الممدرسدت لكفدلة تعزيز وحمدية حقوق اإلنسدن في سيدق تظدهرات سلمية: تقرير مفوض األمم المتحد  ’(، 1122العمومية )
 ، 11، الفقر  A/HRC/22/28، وثيقة األمم المتحد  1122يندير  12، ‘السدمي لحقوق اإلنسدن

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.28.pdf 

http://www.biciactions.bh/wps/themes/html/BICI/pdf/1717/code_of_conduct_en.pdf
http://www.biciactions.bh/wps/themes/html/BICI/pdf/1717/code_of_conduct_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.28.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.28.pdf
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إلى  وفي حدالت اقل شد  قد يرقى 105مستوى التعذيب بموجب القدنون الدولي.
النصوص التي أيضد   غطيهدلتي تمهينة، واأو  يةإنسدنال أو  اعقوبة قدسيةأو  معدملة

 ممتحظر ذلك في العهد الدولي الخدص بدلحقوق المدنية والسيدسية واتفدقية األ
 المتحد  لمندهضة التعذيب. 

 
 بالمخاوف موجز

المخدوف التي اعّبر اعنهد حلفدء البحرين بشأن أداء الشرطة منذ اطالق تقرير  إن
 لت بشكل اعدم محصور  في االشدر ظ لتقصي الحقدئقالمستقلة  يةلجنة البحرينال

الل زيدر  ولكن خ106 القو  المفرطة" اثندء التظدهرات. إستخدام"حدالت من إلى 
أهيل اعدد دم الخمس لريدريس والمركز الدولي إلاألي ضحديد التعذيب للبحرين في  ت

مة اعن أداء  أدلةاستمعت ريدريس والمركز وشدهدا  3103مديو  –ابريل  هد
متندسبد للقو  في التعدمل مع أو  د ضروريدإستخداممكن ااعتبدره الشرطة الذي ال ي

 المتظدهرين.
 ثالث فئدتاعريضة: تتوزع مزااعم اعنف كهذا العنفاعلى

  مة من سوء المعدملة، بدنيد ونفسيد، ممد يمكن ان ترقى فترات طويلة منتظ
 احتجدز غير رسمية؛ أمدكنتعذيب، في اللمستوى 

 هم لدي الشرطة )مثل تقييد ممدرسة اعنف ضد متظدهرين اثند ء وجود
أو  في سيدرات الشرطة(أو  استخدام االصفدد المرنةد في ذلك محركتهم، ب
 ضد المدر ؛

 مدر  خالل أو  قدتلة ضد متظدهرينأو  متعمد أو  قو  غير متندسبة إستخدام
طالق الرصدص إسلحة الندرية، خصوصد أل إستخدامتظدهرات، بمد في ذلك 

الغدز المسيل للدموع مبدشر  تجده  فة إلى إطالق قندبلضدبذخير  حية، بدإل
 افراد من مسدفة قصير . 

إلى  وكل فئة من هذه الفئدت تطرح قضديد قدنونية مختلفة يتم فحصهد بدلرجوع
 أدنده. نعرضهد حدالت نموذجية لهد

 
 احتجاز غير رسمية أماكنالتعذيب وسوء المعاملة في 

تعذيب وسوء معدملة  أاعمدلدز غير رسمية للقيدم باحتج مدكنالشرطة أل إستخدامان 
مة هيومدن رايتس واتش  . 3103في ابريل قد وردت بدلتفصيل من جدنب منظ

مة اعن مخدوف بأنه واعقب فحص وتحقيق أكبر لمندطق االحتجدز  هدواعّبرت المنظ
، صدر ضبدط بحرينية المستقلة لتقصي الحقدئقاللجنة الالرسمية، بعد اطالق تقرير 

                                                             
اهضة التعذيب، المادة  -105 عذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال تقرير المقرر الخاص للت’؛ الجمعية العمومية ، 2اتفاقية من

 .12، الفقرة  1121فبراير  A/HRC/13/39 ،9، وثيقة األمم المتحدة ‘إنسانية أو المهينة، مانفريد نوا ك
39.pdf-13-HRC-ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/Ahttp://www2.  اهرات ، )إستخدام قوة مفرطة في تظ

 ترقى لسوء المعاملة(. 
الشرطة تواصل بشكل عام )’، 1121سبتمبر  21‘ تحديثات فصلية: البحرين’أنظر مثال، وزارة الخارجية وشئون الكومنولث للمملكة المتحدة،  -106

 1121ديسمبر  22، و ‘(مع االستفزاز بشكل مهني لكن حاالت اإلستخدام المفرط للقوة وإستخدام الغاز المسيل للدموع ما زالت مستمرةالتعامل 
بالنسبة للجزء االعظم من الشرطة فانه ما زال يتعامل مع االستفزاز بشكل مهني لكن حاالت إستخدام القوة المفرطة )’

updates-bahrain/quarterly-study-spring/case-arab-http://fcohrdreport.readandcomment.com/the-‘(.مستمرة
bahrain/ 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-39.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-39.pdf
http://fcohrdreport.readandcomment.com/the-arab-spring/case-study-bahrain/quarterly-updates-bahrain/
http://fcohrdreport.readandcomment.com/the-arab-spring/case-study-bahrain/quarterly-updates-bahrain/
http://fcohrdreport.readandcomment.com/the-arab-spring/case-study-bahrain/quarterly-updates-bahrain/
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تعذيب وسوء معدملة تجده متظدهرين  أاعمدلطة، وبموافقة رؤسدئهم، يقومون بالشر
   107 مراكز الشرطة.إلى  بعد ااعتقدلهم لكن قبل نقلهم

أهيل اعدد أجرت ريدريس والمركز الدولي إل ضحديد التعذيب مقدبلة مع أحد  ت
 3103أنه بعد ااعتقدله اثندء مروره مصددفة بتظدهر  في فبراير  فيهد زاعم حداثأل

معدملة مبنى مهجور. وكدنت المعدملة التي و صفت إلى  أخذته شرطة الشغب
متعمد ، وألغراض تمييزية واعقدبية، وبلغت مستوى من الشد  يرقى لمستوى 

قد للصبي ووف ,المظلل أدنده( النصالتعذيب بموجب القدنون الدولي والمحلي )انظر 
هذه لم تكن المر  االولى  –ذه المعدملة اول مر  يخضع فيهد لمثل ه الحدث فدن 

اللؤلؤ . ولكنه  دّواراعتقل لتورطه في تظدهرات ، حينمد أ  3100كدنت خالل اعدم 
مة كدنوا هم  قدل انه لم يتقدم بشكوى بشأن المعدملة اذ ان الشرطة ووكالء النيدبة العد

حول قضيته منذ  أكثرالمعدملة السيئة به. ولم يسمع شيئد  المتورطين في إنزال
 بشخصه.  أكثرثدر  اهتمدم إق سراحه ولم يكن يرغب في الطإ

 

 
 

 جلد المتظاهرين بواسطة الشرطة
 ستخداموضدع المحيطة بدلتظدهرات التمييز بين اإلي األقد يكون من الصعب ف
 اعدد سوء المعدملة المتعمدين. ولكن المركز الدولي إلأو  المفرط للقو  والتعذيب

مة هيلتأ  شخدصالفددات من اعدد من إ ريدريس حصال اعلى ضحديد التعذيب ومنظ
 قوات أاعضدءمن جدنب  إلى نوايد شدرت بشكل ال لبس فيهأوصفوا ممدرسدت 

ظور  دون ان يكون لهد تبريراعلى اعذاب شديد ألغراض محأو  لمبدنزال أاألمن 
 التندسبية. أو  سس الضرور أ

مليدت جلد متعمد  لمتظدهرين ومدر  بواسطة شرطة جدير  بدالاعتبدر لع أدلةهندك 
وتشمل  بحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق.اللجنة الالشغب منذ اطالق تقرير 

                                                             
 . 1121ابريل  19،‘دات اإلصالحالبحرين: وحشية الشرطة، بالرغم من تعه’هيومان رايتس واتش،  - 107

pledges-reform-despite-brutality-police-http://www.hrw.org/news/2012/04/29/bahrain. 

 التعذيب في مكان احتجاز غير رسمي

هيل ضحايا التعذيب وريدريس قضية صبي حدث التقطته الشرطة أثناء وجوده  وثق المركز الدولي إلعادة تأ
هرة في فبراير ق هو وأصدقائه ق 1121رب تظا زقة حيث د تعرضوا لحصار الشرطة في أحد األ. وقال انه 

تعرضوا للضرب باألسلحة كما تعرضوا للركل. ثم أخذ فيما بعد إلى سيارة جيب تابعة للشرطة حيث تعرض 
هنا ك نقل إلى  هاتف نقّال وحذاء جديد. ومن  هجور حيث ظل لضرب أكثر وأخذ منه ما معه من نقود و مبنى م

معصوب العينين لمدة ساعات تعرض فيها لجلد شديد وشتائم على أساس الدين وتهديدات لحياته ثم قذف به 
في حمام سباحة )ويداه مقيدتان(. وقال الصبي ان عددا كبيرا من رجال الشرطة شاركوا فيما تعرض له من 

أنه رئيسهم ان يتوقفوا بعد ان كان في البداية  انته ك ، ولم يتوقف ذلك اال بعد أن طلب منهم شخص يبدو
متسامحا مع ما يحدث. ثم أُخذ الصبي إلى مركز شرطة وتم إستجوابه. وزعم الصبي انه تلقى عالجا طبيا في 
سجن يُعرف بسجن القلعة ، وتعرض لالذى مرة أخرى بواسطة الشرطة بعد ان رفض التوقيع على اعتراف 

ه له المدعي العام. وقال انه لم يُسمح له بمقابلة محامي أثناء احتجازه مع انهم سمحوا له باالتصال بأسرته  قدم
في اليوم الثالث العتقال، بعد تحويله إلى سجن الحوض الجاف. وفي وقت إجراء المقابلة لم يكن قد سمع أي 

 شيء آخر حول قضيته.  وجاءت نتائج الفحص الطبي متسقة بشكل كبير مع ما ذكرة من مزاعم.

http://www.hrw.org/news/2012/04/29/bahrain-police-brutality-despite-reform-pledges
http://www.hrw.org/news/2012/04/29/bahrain-police-brutality-despite-reform-pledges
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لتقطتهد د شديد لمتظدهرين بواسطة الشرطة إهمية اعمليدت جلالحوادث كبير  األ
، قدلت وزار  3103ومؤخرا جدا، في نوفمبر 108 .3100ديسمبر  00كدميرا في 

تحقيق بعد ان تم تصوير فيلم لضبدط في  إجراءة البحرين انهد شراعت في داخلي
هم يجلدون متظدهرا غير مسلح. ظهر  3103في ديسمبر و 109 بني جمر  سرا و

هو فيديو للضدبط البحرينياعلى اعدرف  اعدلي مرتين منطقة يصفع مواطند من و
اع‘ انتشر الشريط انتشدرا واسعد’بينمد كدن الضحية يحمل طفال  م ان الحددث وقع )ز 

هد (. وفي ن للفيديو وبلغ اعدد المشدهدات 3103ديسمبر  32في  ص مليون مشد
 .110اعلنت وزار  داخلية البحرين ان الضدبط احتجز رهن التحقيقأنفس اليوم 

هذا الحددث بشكل  ويجري فحص  دنده. أكبر أالرداعلى 
ضحديد التعذيب  هيلتأ اعدد فراد الذين قدبلتهم ريدريس والمركز الدولي إلقدم األ

هذا الجلد المتعمد من  دلةمن األ ا  مزيد شرطة الشغب في ظروف يكون حول مثل 
فردا،  03وكدن ستة من بين  .الشرطة فراد قد صدروا سلفد تحت سيطر فيهد األ

ز غير رسمية لكنهم كدنوا تحت احتجد أمدكنحتجزوا في قدبالت، قد أجرت معهم م
دنون في وقت لي قوات تنفيذ القمسئو سيطر 

اعليهم )إل من هؤالء خالل اعدم  2اعتداء
ن ق بض اعليهم وأحتجزوا (، بعد أ3103

بواسطة موظفي تنفيذ القدنون، وفي بعض 
يكية مرنة. اصفدد بالست إستخداميدوا بالحدالت ق  

دهم تحت سيطر  الل وجو موظفي تنفيذ  و
القدنون تعرضوا بشكل متفدوت للجلد بدلعصي 

يب المعدنية وغيرهد من ندبوالهراوات واأل
الركل واللكم بدألحذية ضدفة إلى دوات بدإلأل

وآثدر متطدبقة مع  د  ظهروا جراحالثقيلة. وأ
 ومتسقة بهذه المزااعم. 

انهم تعرضوا للجلد  أشخدصزاعم ثالثة 
دراعة الطريق من جدنب اعتداء في قواإل

ثم  3103،111القدنون اعدم  مسئولي إنفدذ
 دخلواخر بعد ان أ  ااعتداء آأيضد  إلى  تعرضوا

أي من  اعنو  في سيدر  شرطة. لكن لم ي نقل
مركز إلى  الثالثة فيمد بعد شخدصهؤالء األ

مة. وقد أظهرت حدلتدن من هذه الحدالت الثالث جروحشرطة ولم ت وجه لهم   د  أي ته
مد تحدثه ضربدت بأدوات حدد ، واصدبدت تحمل آثدر ركل بتندسب بشكل كبير ت

                                                             
 المصدر السابق.  – .108

اهرا )صور فيديو(سلطات الب’ديفيد هوبز،  -109 وهي تجلد متظ  1121نوفمبر  21، ‘حرين تحقق بعد شريط فيديو يظهر الشرطة 
brutality_n_2117524.html-police-investigate-thoritiesau-http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/11/12/bahrain.  

 ، 1121ديسمبر  13، صحيفة نيويور ك تايمز، ‘البحرين تحتجز ضابطا لصفعه رجال’روبرت ماكي،  - 110
man/-bahraini-slapping-for-detained-lede.blogs.nytimes.com/2012/12/28/officerhttp://the ؛ وزارة داخلية مملكة

 ، 1121ديسمبر  12، ‘رجل شرطة يحول إلى محكمة لهجومه على رجل في منطقة عالي’البحرين، 
http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.aspx?type=1&articleId=16023  

 . 1122هنا ك شخصان ذكرا مثل هذه المعاملة خالل عام  - 111

 الجلد في سيارات الجيب التابعة للشرطة
ذكر عدد من األشخاص الذين اجريت 
الت أن شرطة الشغب أخذتهم  معهم مقا
في سيارات الجيب التابعة لها وجلدتهم بعد 
هم أنه كان وحده  هم. وقال احد احتجاز
معصوب العينين مع خمسة من رجال 
الشرطة الذين استجوبوه في سيارة شرطة 

لد على أجزاء مختلفة من وقد تعرض للج
جسده )بما في ذلك الرأس( بماسورة 
بندقية. وقال آخر أنه بينما كان في سيارة 
جيب تابعة للشرطة تعرض للجلد بقبضات 
األيدي ومسدس الصعق وجلد على ظهره 
وتعرض الستفزاز وأخيرا تعرض للعض 
على ظهره. وُحرق شعره بنار وايضا 

ه ولوى أح د تعرض لصفعات على وجه
رجال الشرطة أصابعه إلى الوراء وبصق 
ال  ه. وفي  عليه، بما في ذلك البصق في فم
الحالتين قال األفراد ان الجلد استمر لنحو 

 نصف ساعة ثم اطلق سراحهما بعد ذلك. 
 

http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/11/12/bahrain-authorities-investigate-police-brutality_n_2117524.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/11/12/bahrain-authorities-investigate-police-brutality_n_2117524.html
http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/12/28/officer-detained-for-slapping-bahraini-man/
http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/12/28/officer-detained-for-slapping-bahraini-man/
http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.aspx?type=1&articleId=16023
http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.aspx?type=1&articleId=16023
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مة كدنت قد حدثت قبل الشخص اآلخر يبدو أن اإل يلة. وفيبأحذية ثق زاعو صدبدت ال
إلى  حدى اليدينيهد تتندسب بمد يحدثه لوي أصدبع إيومين فقط من الفحصاعل

صعق )سالح صدم  ان الشرطة استخدمت مسدسأيضد   الوراء. وذكر الشخص
 ثندء احتجدزه في الجزء الخلفي من سيدر  شرطة.كهربدئي(اعليه أ

نه تمت مطدردته والقبضاعليه في فضدء مفتوح بواسطة ع أزاعم شخص راب
ي وللركل بأحذية ثقيلة قبل اعشر  شرطة الشغب حيث تعرض للجلد بأنبوب معدن

هذا الشخص آثدر كدمدت ورضوض  اعرضالفحصاعليه. وقد  إجراءيدم من أ
معدلم تمزق تدل أيضد   ضربدت من أدا  اسطوانية حدد . وأظهر جسدهإلى  تشير

 .أخرىبدت من أحذية ثقيلة وصدمدت حدد  اعلى ضر
قو  "ضرورية" و "متندسبة"  إستخدامحكم القدنون  دنفدذب للموظفين المكلفينيجوز 

ا العنف ضد افراد تم ااعتقدلهم سلفد وصدرو إستخدامولكن 112 للقيدم بداعتقدل قدنوني.
 ك بلتأو  مثل أولئك الذين ق يدوا –وسلطة شرطة تعزيز القدنون  تحت سيطر 
العنف والقو  وبدلتدلي فدنه اعدد  مد  إستخداملهذا الحد من  ال يصل  –ايدديهم سلفد 

    113 .التعذيبأو  سوء المعدملةإلى  يرقى
 
هرات ستخدامإل  المفرط للقوة خالل التظا

ين مظدهرات في الشوارع وأيضد القدنون في البحر كثيرا مد ي واجه مسئولو إنفدذ
مندطق في المدن حيث ال توجد مظدهرات. وهندك  فياعمليدت في القرى و تنفيذ

هذه االوضدع بطرق  إستخداممخدوف في انهم يواصلون  حظرهد القو  في مثل  ي
 القدنون الدولي.
ويجوز للسلطدت فقط  ، الحق في التجمع السلمي؛، الوطني والدوليويكفل القدنوندن

األمن  لحمدية للدرجة الضرورية في مجتمع ديمقراطي سدسيتقييد هذا الحق األ
مة مة،أو  الوطني، والنظدم العدم، والصحة العد حقوق وحريدت أو  األخالق العد

المتحد  مؤخرااعلى  ممبدأل ةالخدص اتجراءوقد شّدد حدملو تفويض اإل114 اآلخرين.
  115والديمقراطية، نسدنالدور االيجدبي للتظدهرات السلمية كوسيلة لتعزيز حقوق اإل

يل وحمدية التجمعدت السلمية، بمد في ذلك اعبر التفدوض وأنه يجباعلى الدول تسه
يمكن اللجوء اليه.  إجراءويجب ان يكون تفريق التجمعدت فقط آخر 116 .والوسدطة

لتجمعدت السلمية، القو  خالل اإلى  ويجباعلى سلطدت تعزيز القدنون أال تلجأ
ل االلتزام اعلى الدو117 إالاعلى أسدس استثندئي. ويجب ان تكفل أالّ تسخدم القو 

، خصوصد سئولو تعزيز القدنون مدربين ومجهزين بمد فيه الكفديةبكفدلة ان يكون م

                                                             
 ، والتعليق على تلك المادة، الفقرة )أ(. 2مدونة قواعد سلو ك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، المادة  -112

تقرير المقرر الخاص حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة، مانفريد ’عمومية، أنظر الجمعية ال - 113
 .12، الفقرة 1121فبراير  A/HRC/13/39 ،9، وثيقة األمم المتحدة ‘نوا ك

39.pdf-13-HRC-http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A إستخدام القوة المفرطة في( ،
هرات ترقى لمستوى سوء المعاملة(.   التظا

االجتماعات العامة والمواكب )ب( )" 13مادة ؛ دستور مملكة البحرين، ال12و  29العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان  -114
 "(.وضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض االجتماع ووسائله سلمية والتجمعات مباحة وفقا للشروط واأل

: تقرير مفوض األمم  اإلجراءات الفعالة وافضل الممارسات لكفالة تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في سياق احتجاجات سلمية’الجمعية العمومية،  - 115
 . 9، الفقرة A/HRC/22/2 .، وثيقة األمم المتحدة 1122يناير  12، ‘المتحدة السامي لحقوق اإلنسان

 . 3المصدر السابق، الفقرة  – 116
 .22المصدر السابق، الفقرة  - 117

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-39.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-39.pdf
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ويجباعليهم االلتزام بمعديير  118القو ، إستخدامفيمد يتعلق بدلتحكم في الحشود وفي 
القيدم بعمليدت ااعتقدل قدنوني لمن يقومون أو  القو  اعند تفريق الجموع إستخدام

 119 اعنف. أاعمدلب
األمن  ان قواتإلى بحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق اللجنة الرير خلص تق

...  حوال، "في كثير من األ3100)الشرطة والجيش( في البحرين، خالل اعدم 
انتهكت مبدأي الضرور  والتندسبية ]في الرداعلى تظدهرات[، واللذين يعتبران 

 واسطة مسئولي إنفدذالقو  ب إستخداماعمومد مبددئ قدبلة للتطبيق في أمور تتعلق ب
من تقدرير الطب الشراعي والتقدرير  المتدحة للجنة دلة. واشدرت األ120القدنون"
نيران أسلحتهد دون األمن  في اعدد من الحدالت اطلقت قوات’انه أيضد   الرسمية

 .121‘صدبدت قدتلةأخذ إاعتبدر لضمدن أال ي صدب األفراد إ
بحرينية المستقلة لتقصي لجنة الالدت التي أدخلت اعقب تقرير صالحبدلرغم من اإل

هذين المبداين بواسطة تواصل انتهدكدت إلى  مستمر  تشيرالحوادث فدن ال الحقدئق
القو   إستخدام،  أدى 3103في اعدم  وفي بعض الحدالت، .القدنون ي إنفدذمسئول

وفيدت. وشمل هذا مقتل المواطن الصحفي احمد إلى  القدنون إنفدذب بواسطة مكلفين
ومقتل المتظدهر فدضل ؛ 3103122، في مدرس اعدمد 33من العمر  ، البدلغلاسمداعي

؛ 3103123اعلي اعبيدلي، من جروح نتجت اعن قنبلة غدز مسيل للدموع، في مدرس 
ومقتل متظدهرين، همد  124؛3103ومقتل المتظدهر صالح اعبدس حبيب، في ابريل 

مة، في اغسطس وسبتمبر   3102وفي فبراير 125 .3103حسدم الحداد وحسين النع
همد حسين الجزيري الذي ق تل في قتل متظدهران آخرا فبراير تحت تأثير  02ن 

مه محممن جراح في البطن تسببت فيهد طلقدت خرطوش  د ومسدفة قريبة، وابن اع
قنبلة برأسه  اعدمد، والذي توفي بعد ان أصيباعلى 31 ، البدلغ من العمرالجزيري

بوجود  أدلةانه كدنت هندك  ومع126 غدز مسيل للدموع اطلقتهداعليه الشرطة.
مقدضد ، إلى  مفرط للقو  في كل هذه الحدالت فدن واحد  فقط منهد قد أدت إستخدام

)انظر القسم التدلي بشأن ردود السلطدت اعلى هذه  127مد زالت في مراحلهد االولية
 القضديد(. 

                                                             
 .27المصدر السابق، الفقرة  - 118
أعاله  212سلو ك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ، حاشية سفلية سابقة رقم . أنظر على وجه الخصوص قواعد 11المصدر السابق، الفقرة  -119

 أعاله.  211ومبادئ األمم المتحدة بشأن إستخدام القوة واألسلحة النارية بواسطة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، حاشية سفلية سابقة رقم 
 . 2199تقرير مفوضية البحرين الدولية المستقلة، الفقرة  - 120
 المصدر السابق.  -.121
 . 22-21أعاله، الصفحات  32الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، الحاشية السفلية  -122

http://www.cbsnews.com/8301-162_202-، 1121مارس  22، ‘انفجار صدامات بعد موكب تشييع في البحرين’اخبار سي بي اس  -123 
bahrain/-in-funeral-after-erupt-57394947/clashes. 

124
هر ميت عشية جراند بريكس )سباق الجائزة الكبرى(’الجارديان،  -   .1121ابريل  12، ‘العثور على متظا

prix-grand-dead-protester-http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/21/bahrain  الحاشية السفلية ً  217، أنظر أيضا
 ادناه. 

  عاله. أ 211، حاشية سفلية رقم 1121سبتمبر  21، ‘التحديث الفصلي: البحرين’وزارة الخارجية البريطانية،  - 125
http://www.bbc.co.uk/news/world-، 1122فبراير  11، ‘وفاة بحريني بعد تعرضه للضرب بقنبلة غاز مسيل للدموع’بي بي سي ،  -126

21547109-east-middleاهدة الفيديو الذي يحتوى على اصابة محمد أ نظر الرابط ، لمش
http://www.youtube.com/watch?v=Ump2Pz7NnfM .  

اعلن رئيس االدعاء العام انه قد تم تحريك التهم ضد رجل شرطة من قوات األمن الخاصة متهم بقتل صالح عباس حبيب.  1122ابريل  22في  - 127
( )تعريف موظف 2) 297( )الظروف المشددة لجريمة ارتكبها موظف خدمة مدنية(، المادة 2) 79م التي وجهت اليه هي تحت المادة وذُكر ان الته

، 1122 ابريل 22، ‘االدعاء العام : بيان’ BNA( القتل من القانون الجنائي : 2) 222الخدمة المدنية( والمادة 
http://www.bna.bh/portal/en/news/556043  . 

http://www.cbsnews.com/8301-202_162-57394947/clashes-erupt-after-funeral-in-bahrain/
http://www.cbsnews.com/8301-202_162-57394947/clashes-erupt-after-funeral-in-bahrain/
http://www.cbsnews.com/8301-202_162-57394947/clashes-erupt-after-funeral-in-bahrain/
http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/21/bahrain-protester-dead-grand-prix
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21547109
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21547109
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21547109
http://www.youtube.com/watch?v=Ump2Pz7NnfM
http://www.youtube.com/watch?v=Ump2Pz7NnfM
http://www.bna.bh/portal/en/news/556043
http://www.bna.bh/portal/en/news/556043
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 اعدد طرحت اعمليدت الفحص التي أجريت خالل بعثة ريدريس والمركز الدولي إل
أه المفرط للقو  بواسطة  ستخدام، ايضد، مخدوف شديد  حول اإلضحديد التعذيب يلت

الل اإلموظفي ا أو  عشوائيالستهداف نفدذ القدنون،اعلى وجه الخصوص، من 
 رين والمدر  بقندبل الغدز المسيل للدموع. همتعمد للمتظدال
 

 االصابات الناتجة عن قنابل الغاز المسيل للدموع
الل 03من مجموع  أشخدصربعة أزاعم  بقندبل  3103 اعدم شخصد أنهم أصيبوا 

مسيلة للدموع من مسدفة قريبة 
وتعرضوا الصدبدت من مد ااعتقدوا انهد 

اطلقتاعليهم  قندبل غدز مسيل للدموع
وقد زاعم القدنون.  بواسطة مسئولي إنفدذ

( النص المدرج)أنظر  شخدصاحد األ
نه تعرض لضربة مبدشر  من قنبلة أ

مد نتج موع تحت ركبته تمدمسيلة للد
اعنهد كسر في اعظم السدق األكبر. وتؤيد 

ن اصدبته مد أدلى به من مزااعم كمد أ
مه تتشدبه مع مظهر وحجم  اآلثدراعلى قد
 آثدر شوهدتاعلى أفراد آخرين تعرضوا

نتجت اعن ضربدت مبدشر  صدبدت إل
وذكر آخر،  .من قندبل مسيلة للدموع

 نه كدن في، أحداثوهو صبي من األ
مة في قرية كدنت  ه تشهد حينذاك م

تت شرطة الشغب وأطلقت قنبلة مسيلة للدموع من مسدفة تظدهر  سلمية اعندمد أ
مة تطلب  01 – 01تبعد نحو  مترا فأصدبته في رأسه وأحدثت كسرا في الجمج

جراحة الحقة. وقدل انه لم  إجراءيومد ثم  03االستشفدء أوال في المستشفى لمد  
آخر في الطريق لحظة اطالق قنبلة الغدز المسيل للدموع. يكن هندك أي شخص 

وأكد التقرير الطبي ان االصدبدت الموثقة والصور التي أخذت بعد وقت وجيز من 
وقوع الحددث تتسق بشكل كبير مع الضربة التي نتجت اعن قنبلة الغدز المسيل 

 للدموع. 
قندبل غدز مسيل   من انهمد تلقيد ضربدت مبدشرأيضد   خرانزاعم الشخصدن اآل

هداعلى تظدهرات في الشدرع من للدموع بعد إ ظهر من قوات األمن. وأ أفرادطالق
اعالمدت بيضدوية مخضبةاعلى أو  الرجالن اعالمدت دائرية متحد  المركز

دا  ذات قداعد  مع االصدبدت الحدد  الندتجة اعن أ طراف الدنيد تتسق كثيراأل
 هراو  مستدير .أو  غدز مسيل للدموعسطوانة أ مستدير  مثل
سدليب التحكم في قندبل غدز مسيل للدموع كجزء من أ مكدن توفيروبينمد في اإل

ن يتم ضبطه بشكل صدرم بقوااعد االشتبدك هد يجب أإستخداماعمليدت الشغب فدن 

اصابة بقنبلة غاز مسيل للدموع تؤدي إلى كسر 
 قدم

زعم احد األفراد الذين قابلتهم ريدريس والمركز 
ه يل ضحايا التعذيب ان شرطة مكافحة الدولي لتأ

الشغب أطلقت قذائف غاز مسيل للدموع عليه 
وعلى أفراد اسرته أثناء وقوفهم أمام باب منزلهم 
في زقاق ضيق. وبينما أصيب أفراد أسرته 
اآلخرين بجراح من قنابل الغاز المسيل للدموع 
فانه زعم انه تعرض لضربة مباشرة من قنبلة 

ركبته تماما مما أدى  غاز مسيل للدموع تحت
إلى اصابته بكسر في عظم القدم الكبير تطلبت 
معالجته إجراء عملية جراحية. وعرض 
المات  هذا الزعم و إصابات تنسجم مع 
)كدمات( تتسق مع اصابة باداة حادة ذات نهاية 
هراوة  دائرية تشبه علبة غاز مسيل للدموع أو 

 مستديرة )ما يسمى ب"طلقة مطاطية"(. 
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ن القدنون أ اعن إنفدذ حكمويجب ألي مسئول  128المعيدرية. ستخدامات اإلإجراءو
هذه الوسدئل  إستخدام ن يكون مدربداعلىد وأدئل التحكم في الحشويستخدم وس

اعاله توضح االفتقدر أ ن القضديدأ ويبدو129 ن يتلقى تدريبد مستمرا.بشكل صحيح وأ
ن أإلى  اللتزام بأي قوااعد لالنخراط. وتشير الحدالت التي تم توثيقهد في البحرين

راد من فتوجيهه نحو أجسدد أقندبل الغدز المسيل للدموع قد استخدمت كسالح تم 
هور من مسدفدت قريبة بشكل كدف كي تتسبب في كسر اعظدم و/أو ترك آثدر  الجم

مة. ومن الواضح أ ة غدز مسيل للدموع مبدشر  من قذيفة قنبلالضربة ال ن قو دائ
 . ح قدتلالصدرت تستخدم ك

حد دهرين يقدم فيهد أحدلة اعرضية خالل مواجهدت مع متظ ن تحدثمن المحتمل أ
إهمدلاعلى إ القدنون المكلفين بدنفدذ موع من مدى قريب طالق قذيفة قنبلة مسيلة للدب

صدبدت لحدالت إ المتزايددشر . ولكن العدد صدبدت مببحيث تنتج اعنهد إ
القو  المبدشر  من قذائف قندبل الغدز المسيل استخدام المتظدهرين المتسقة مع 

تهداف متعمد اسإلى  تشير 130اشرطة الفيديو في بعض الحدالت، أدلةو ،للدموع
اعيد هو تصور المتظدهرين الذي أأيضد   وهذا كدن131 للندس بقذائف الغدز نفسهد.

أهيل اعدد اعلى كل من ريدريس والمركز الدولي إلوتكرارا  طرحه مرارا  ضحديد  ت
الل زيدرتهمد للبحرين.  التعذيب 

 
 الخرطوشاالصابات الناتجة عن طلقات 

هد ضبدط خرىسلحة األإن األ التي ظلت  ،القدنون في البحرين إنفدذ التي استخدم
سلحة التي تتسبب في االصدبة بجراح شكل منتظم في التقدرير بوصفهد األترد ب

هي بندقية صغير  معبأ  بقذائف تحتوياعلى طلقدت  ،وفي بعض حدالت الوفد 
صغير  متعدد  تنبعث من قذيفة السالح  حبيبدتهي  الخرطوش. وطلقدت خرطوش

الحبيبدت ذات اعلى اعدد من  الخرطوشهد. وتحتوي قذائف طلقدت الندري اعند اطالق
 ملمترا تقريبد.  2.2 – 0.2بين  هدطرققطر محدد  يتراوح 

أهيل اعدد وفي ثالثة من الحدالت التي وثقتهد بعثة ريدريس والمركز الدولي إل  ت
بجراح تتندسب بشكل كبير مع قذائف  أشخدصصيب البحرين أإلى  ضحديد التعذيب

وفي احدى . 132من بندقية خرطوشطلقدت متنواعة تتطدبق مع اصدبدت صغير  
ظهر دالت كدنت االصدبدت محصور  في األطراف السفلى. وفي الحدلتين األخريتين أالح

الح الندري وتير  انتشرتاعلى األ  طراف العليد والصدر والبطن.رصدص ال

                                                             
هرات السلمية: تقرير مفوض األمم ’الجمعية العمومية ،  - 128 اإلجراءات الفعالة وافضل الممارسات لكفالة وحماية حقوق اإلنسان في سياق التظا

 . 27، الفقرة 1122يناير  A/HRC/22/28 ،12، وثيقة األمم المتحدة ‘المتحدة السامي لحقوق اإلنسان
 . 11قانون، المادة المصدر السابق. أنظر أيضاً مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن إستخدام القوة واألسلحة النارية بواسطة الموظفين المكلفين بتنفيذ ال -129
 أعاله.  211أنظر الحاشية السفلية رقم  –مثال في قضية محمود الجزيري  -130

، 1121يناير  11، ‘إستخدام البحرين للغاز المسيل للدموع يتزايد بشكل مميت’لعفو الدولية، أنظر منظمة ا - 131
26-01-2012-deadly-increasingly-protesters-against-gas-tear-use-s-http://www.amnesty.org/en/news/bahrain . 
هرات في الشارع قبل اسبوعين من إجراء الفحص.  -132 زعم اثنان من الضحايا ان أعضاء من قوات األمن اطلقوا عليهما  طلقات رصاص خالل تظا

وهما شابين جروح صغيرة متعددة في طريقها إلى االندمال،  ومعظمها فوق االطراف العليا والسفلى والجذع. وال تزال بعض  واظهر كال الرجلين 
الجروح متغضنة بطبقة من المواد الصلبة على سطحها، وثمة جروح أخرى كان ما يزال بها خيوط حيث قال الضحايا ان الرصاص قد أزيل مؤخرا 

واسطة قذائف صغيرة متعددة، كالتي تأتي من بواسطة مهنيي الصحة في عيادات خاصة أو في منازلهم.  وتتطابق الجروح مع وصف انها جراح ب
 طلقات من العيار الصغير لبندقية. 

http://www.amnesty.org/en/news/bahrain-s-use-tear-gas-against-protesters-increasingly-deadly-2012-01-26
http://www.amnesty.org/en/news/bahrain-s-use-tear-gas-against-protesters-increasingly-deadly-2012-01-26
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اعلى أن لحة الندرية سو  واألالق إستخدامة بشأن سدسيالمتحد  األ ممتنص مبددئ األ
بعد حد أإلى  ن يستخدمواذ يؤدون واجبهم، أنفدذ القدنون، إالموظفين المكلفين بد

سلحة الندرية". وال القو  واأل إلى إستخدام ممكن وسدئل غير اعنيفة قبل اللجوء
وفي  133غير فعدلة". خرىاال حيث تكون الوسدئل األ القو  " إستخداميجوز لهم 

القو  فدناعلى الموظفين المكلفين بدنفدذ  إستخدامدص فيهد من الحدالت التي ال من
القو  والتصرف بطريقة تتندسب مع  إستخدامالقدنون "ممدرسة ضبط النفس في 

  134".نسدنخطور  الجرم" و "تقليل الضرر واالصدبة واحترام وصون حيد  اإل
طلبدت اعن هذه المتال يستطيع الموظفون المكلفون بدنفدذ القدنون غض الطرف 

بدال من )طلقدت الخرطوش( صيد الطير بنددق طلقدت نهم يستخدمون لمجرد أ
 من مسدفدت بعيد  فدناعلى البشر  الخرطوشالرصدص. وحينمد تستخدم طلقدت 

هو االحتمدل  تتسبب الحبيبدت في حدوث وفيدتإحتمدل أن  من المرجح أن يكون
ن لهذه الجروح أن تشوه غدئر .  ويمك د  حجروولكن يمكن بوضوح ان تسبب  قلأل

ذا اصدبت العين. ولكن كمد في ذخير  البندقية فدنه حتى طلقدت الشخص إ
ذ ان الطلقة ذات من مدى قريب إ ذا أطلقتيمكن أن تكون قدتلة إ الخرطوش

ن تسبب جروحد أ خرطوشةويمكن لل ،تنتشر بشكل فعّدل الحبيبدت المتعدد  لن
 غدئر .

 الخرطوشوتدئر جراح طلقدت من تمت مقدبلتهم و نالذي منالتي توفرت  دلةألإن 
ان متطلبدت ضبط النفس في إلى  التي ذكرت، بمد في ذلك اعدد الوفيدت، تشير

هذا يطرح أسلأل إستخدام مة بشأن التدريب الذي تم حة الندرية لم ت تبع. و سئلة هد
ج اعنه ، ممد قد ي نتوامرالفشل في اتبدع ذلك التدريب واألضدفة إلى تلقيه، بدإل
إن اللجوء المستمر  135حق الحيد ، وحظر التعذيب وسوء المعدملة.انتهدكدت ل

ستخدم فقط في حدلة الدفدع اعن النفس سلحة ت  أن مثل هذه األالتي تقول مزااعم لل
لة وشفدفة في يجب ان يخضع لمراجعة تفصيلية للممدرسة، وبواسطة تحقيقدت مستق

 لقيدم بذلك، انظر الفصل التدلي(.ي احدالت الفشل ف الحدالت الفردية )لمراجعة
 ملفات الجناة المزعومين

زاعومين كدنوا في كدن من الواضح، من خالل الشهددات، ان الجند  المبد شرين ال
بلغد جنس( رغم ان هندك حدلتين لشخصين أمواطنين بدلجنسية )التأو  جدنبالغدلب أ

عكس تركيب قوات تهدكدت. وهذا يبتورط مبدشر لضبدط شرطة بحرينية في االن
جدنب من أقطدر ذات العشريناعلى أ من، والتي ظلت تعتمد منذ ستينيدت القرنأل

   136 ف قوات أمنه.ئأغلبية سنية مثل سوريد وبدكستدن واليمن لملء وظد

 الغاز المسيل للدموع إستخدام

                                                             
أعاله،  211مبادئ األمم المتحدة األساسية بشان إستخدام القوة واألسلحة النارية بواسطة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، حاشية سفلية رقم  - 133

 . 2المادة 
 (. )أ( و )ب 9المصدر السابق، المادة  -134
 . 219 – 212أنظر أعاله ، حاشية سفلية رقم  -135

 . 1أعاله ص 22أعاله ؛ مجموعة األزمات الدولية، حاشية سفلية رقم  13و  12هيومان رايتس واتش، حاشية سفلية رقم  - 136
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ز المسيل للدموع هندك خوف مستمر قندبل الغداالستهداف المبدشر بضدفة إلى بدإل
 المظدهرات. للغدز المسيل للدموع في السيطر اعلىالعشوائي  ستخدامهو اإلخر آ
والسدمة للغدز المسيل للدموع في تقرير  ثدر الضدر تم التوثيق بشكل مكثف لآل 

سالح" نشر في ك الغدز المسيل للدموع استخدامبعنوان " نسدنألطبدء حقوق اإل
رط وغير المتندسب للغدز المف ستخداموفحص ذلك التقرير اإل 137 .3103اغسطس 

ه المتعمد في فضدءات مغلقة مثل إستخدامالمسيل للدموع في تفريق التظدهرات و
 ستخدامالمندزل السكنية والسيدرات. وكدنت العديد من الوفيدت ومد زالت ت عزى إل

   138 مثل هذا الغدز.
أهيل اعدد ن الرسدلة التي تلقتهد ريدريس والمركز الدولي إلإ يب من ذضحديد التع ت

ن هذه االحتجدجدت تحدث في قرى شيعية فدن خالل زيدرتهمد للبحرين هي أنه بمد أ
وأينمد يمكن أن ي رى مثل كل تلك القرى والمجتمعدت تعتبر نفسهد تحت الهجوم. 

ه إستخدامللغدز المسيل للدموع بأنه غير متندسب فدن هندك حجة بأن  ستخدامهذا اإل
كدنوا افرادا في لمعدملة تجده من يستهدفهم، سواء اسوء  يرقى،اعلى االقل، لمستوى

الغدز المسيل  إستخدامالمجمواعة كلهد. وتم التعبير اعن مخدوف بشأن أو  المندزل
 مؤخرا   نسدنللدموع في اعمليدت انفدذ القدنون. ووجدت المحكمة األوربية لحقوق اإل

)تلك الحدلة  2 ك المدد الغدز المسيل للدموع دون مبرر يرقى النتهد إستخدامان 
  .139 الوجه بغدز مسيل للدموع بعد احتجدزه( اداعلىفرألحد اال تتعلق بعملية رش

متعمد ألغراض محظور  مثل بشكل  كهذا إستخداموفي الحدالت التي يظهر فيهد 
   140 مستوى التعذيب.إلى  التمييز، فدنه يرقىأو  العقوبةأو  التخويف

 
 دوليةالقوة والتزامات البحرين ال إستخدام

دهرين، وليس كلهم بدلطبع، كدنوا دون شك، اعنيفين، بمد في ذلك ظبعض المت
 اصدبدت وبعض الوفيدت بينإلى  العنفذلك دى هم لقندبل مولوتوف. وقد أإستخدام

أهيل اعدد وحينمد طرحت ريدريس والمركز الدولي إل .141ضبدط الشرطة ضحديد  ت
ن في وزار  الداخلية، كدن أحد ستشدريمفرط للقو  مع م ستخدامالتعذيب حدالت إل

صدر  العنفإلى  ن صدر المتظدهرون يلجأون بشكل متزايدالردود هو أنه بعد أ
الدفدع الذاتي. وقد كدن  جلمثل هذه القو  ألستخدام ن تلجأ إلاعلى قوات الشرطة أ

ثندء التحقيقدت في الوفيدت التي حدثت أهو الموقف الذي تم تبنيه في أيضد   هذا
 )انظر للمزيد في الفصل التدلي(.  3103التي جرت اعدم  التظدهرات

                                                             
يماوية السامة ضد مدنيين"، اغسطس أطباء لحقوق اإلنسان، "استخدام الغاز المسيل للدموع كسالح: إستخدام البحرين غير المسبوق للمواد الك - 137

1121  ،small.pdf-Aug2012-TearGas-https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/Bahrain 
ين: باسل القطان ؛ اإلستخدام المكثف للغاز المسيل للدموع بواسطة سلطات البحر’انظر، على سبيل المثال، مركز البحرين لحقوق اإلنسان،  - 138

انتقاد ’؛ كريستين هوسر،   ,http://www.bahrainrights.org/en/node/5585، 1121ديسمبر  21، ‘البحرين تقضي على شخص آخر
 ، 1122يناير  19، ‘م الغاز المسيل للدموع بعد تشييع جنازة صبيالبحرين بسبب إستخدا

funeral-boys-following-gas-tear-of-use-for-criticized-http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/01/29/bahrain؛ 
عاما؛ ضحيتان في شهر واحد لعقوبة  37مركز البحرين لحقوق اإلنسان، "البحرين: صبي في الثامنة من العمر ورجل كبير السن يبلغ من العمر 

  . .http://www.bahrainrights.org/en/node/5617، 1122يناير  17جماعية للغاز المسيل للدموع"، 
 . 22 – 27، الفقرات 1121ابريل  21، حكم صادر في  9319/17على جونس ضد تركيا، بالغ رقم  -139

 . 22أعاله، ص 227أنظر اطباء لحقوق اإلنسان، حاشية سفلية رقم  - 140
http://www.bbc.co.uk/news/world-. 1121اكتوبر  29جير" أنظر أخبار بي بي سي، "رجل شرطة بحريني يموت بعد تف  -141 

20002393-east-middle . 

https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/Bahrain-TearGas-Aug2012-small.pdf
http://www.bahrainrights.org/en/node/5585
http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/01/29/bahrain-criticized-for-use-of-tear-gas-following-boys-funeral؛
http://www.bahrainrights.org/en/node/5617
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20002393
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20002393
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20002393
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 دنفدذ القدنون تبنوا بواعي اعقلّيةالمكلفين ب الموظفينن و أالتوتر يبد بسبب تصداعد
 –م غير اعنيفة سواء كدنت اعنيفة أ –المظدهرات  السيطر اعلى انهم في اعملية
لرد في ظل هذا االقو . واستمر  إستخدامممد يتطلب  –قوى معددية  فدنهم يجدبهون

متعمد   أاعمدلو تدريب متّبع بشكل كدف(. وصدحبت ذلك االفتقدر لتدريب كدف )أ
المكلفين بدنفدذ القدنون، بمد في ذلك جلد المتظدهرين الذين تمت  الموظفينمن جدنب 

تبرير لجوء إلى  السيطر  اعليهم، ممد انتج مزيد من العنف والتصعيد أدى من جدنبه
 142 العنف. مستخداالمسئولين إل

ـ في وقت 3111وهذا نمط ظل يتجلى في المدضي. ومن الملف للنظر انه في اعدم 
مة اتجهت بشكل  اتسم بتصداعد التوتر، ذكرت مجمواعة االزمدت الدولية أن"الحكو

هة، ممد أجج المظدلم التي دفعت المتظدهرين إلى للتحول   اسرع نحو أسدليب مواج
 143.”لالتظدهر في الشوارع في المقدم االو

سلحة الندرية بواسطة القو  واأل إستخدامالمتحد  بشأن  ممة لألسدسيإن المبددئ األ
"التمتع بدلصفدت الشرطة اعلى القدنون تعترف بأن  فين بإنفدذالموظفين المكل

هد بكفدء  وتلقيهداالخالقية والنفسية  هدم مة لممدرسة م تدريبد مهنيد  والبدنية المالئ
هذا المبدأ، معتبر   نسدنوربية لحقوق اإلة األلمحكموأكدت ا 144مستمرا وشدمال".

توقع قوم الشرطة بأداء واجبدتهد في منطقة تتميز بدلتوتر الشديد، حيث ي  انه حين ت
فدنه يجب اعلى الشرطة ان تتميز بخدصيدت حدوث اضطراب اعدم اعنيف، 

. وفوق ذلك، 145ضرورية لذلك الوضع لتقليص خطر وقوع اصدبدت للحد األدنى
يتعرض لمحدسبة مد،  الوالمفرط للقو  في مثل ذلك الوضع  ستخداميتم اإل واعندمد

في المنطقة "شيكاعلى بيدض"  أخرىرى كمسّوغ يعطي قوات فدن هذا يمكن ان ي  
 146 القو  بهذه الطريقة. إستخداملالستمرار ب

ا بشكل معقول" ان ن "ينفومن السهل بدلنسبة للموظفين المكلفين بدنفدذ القدنون ا
دل في سيدق االحتجدجدت، خصوصد همبإأو  بشكل متعمد االصدبدت قد جرت تكون
المبدلغة في أيضد   تكون بعض هذه االحتجدجدت اعنيفة. وقد يكون من المغري حين

ع. ولكن العديد من الحدالت تبرير للمزيد من القم إليجددطبيعة اعنف المتظدهرين 
ولقوااعد  نسدندولي لحقوق اإلليهد تظهر انتهدكدت واضحة للقدنون الالتي أشير إ

أو  للقو  ستخداممثل هذا اإلتظهر وجود سيدسة متعمد  تسمح بالقو ، كمد  إستخدام
 االفتقدر لتعزيز مثل هذا التدريب للضبدط المعنيين. أو  االفتقدر للتدريب المندسب

  

                                                             
، موجود على 1121ابريل  19‘ البحرين: قسوة الشرطة، رغم تعهدات اإلصالح’حول هذا أنظر هيومان رايتس واتش،  - 142

pledges-reform-despite-brutality-police-http://www.hrw.org/news/2012/04/29/bahrain .  
 . 2أعاله ص 22مجموعة األزمات الدولية، الحاشية السفلية رقم  - 143
 . 23أعاله، المادة  211سية لألمم المتحدة بشأن إستخدام القوة واألسلحة النارية، حاشية سفلية رقم المبادئ األسا - 144
 .99، الفقرة 1122مارس  21، حكم صادر في  29132/21ايدان ضد تركيا، بالغ رقم  - 145
 l’absence d’imposition d’une sanction pénale à un gendarme qui a utilisé de manière“): 211المصدر السابق الفقرة  -146

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)”. 

http://www.hrw.org/news/2012/04/29/bahrain-police-brutality-despite-reform-pledges
http://www.hrw.org/news/2012/04/29/bahrain-police-brutality-despite-reform-pledges
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الشكدوى أو  ي من مثل هذه التقدريرة في أتحقيقدت مستقلة ونزيه إجراءيجب 
ن تكفل التحقيقدت ويجب أ .147ل اعقوبدت مندسبة ومتندسبةاعلى من تتم ادانتهمنزاوإ

يضد. أ مبددئ مسئولية القيدد  القدد  المسئولين بموجبيحدسب والمحدكمدت ان 
تدريب المراجعة والإلى  القدنون ان يخضع الموظفون المكلفون بإنفدذويجب 

 ،القو  إستخدامرجة وتندسبية الحشود بمد في ذلك د بدلمندهج الصدئبة للسيطر اعلى
مثل هذه القو . ويجب  ستخدامات المعيدرية لألداء إلجراءوفي قوااعد االشتبدك واإل

موع، وتوقيت توفيره للقوات الغدز المسيل للد إستخدامن يقيد، بشكل خدص، أ
ن يكون ويخضع لتحكم صدرم ومراجعة. ويجب أن يستخدم بشكل تندسبي ويجب أ
الخرطوش ندري، بمد في ذلك البنددق المعبأ  بحبيبدت طلقدت السالح ال إستخدام

آخر وسيلة ي لجأ لهد، وأن يخضع اي 
 آللية تبليغ اجبدري ومراجعة. إستخدام

 ضرارويجب ان ي منح جبر أ 148
مثل هذا لعدئالتهماعلى أو  لضحديدل

غير المتندسب وغير  ستخدامإل
، كمد نهغير أ149 لقو .المندسب ل

التدلي فدن هذا لم سنندقش في الفصل 
يكن السلوك المتبع حتى كتدبة هذا 

  التقرير.
 الفشل في الحماية

تقعاعلى الدول مسئولية احترام حقوق 
 لكيدندت خدصة أاعمدلومنع  نسدنإل
فراد غير معروفة تضعف تمتع األأو 

وفي الحدالت 150 ية.نسدنبحقوقهم اإل
غيره أو  فراد للعنفالتي يخضع فيهد أ

اسطة مثل هذه من الهجمدت بو
اعلى الدولة التزام  الكيدندت، فدن

كل الوسدئل الضرورية  إستخدام
وهي المتدحة في ظل الظروف، 

بدسم العندية المعروفة الوسدئل 
هذه االفعدل الواجبة، لمنع ورد مثل 

ولئك اعن طريق التحقيق مع أ
ومقدضدتهم. واذا المسئولين اعنهد 

                                                             
اهضة التعذيب، المواد  - 147   .22و  22و  7اتفاقية األمم المتحدة لمن
 . 11و 29أعاله، المادتان  211مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن إستخدام القوة واألسلحة النارية، الحاشية السفلية رقم  -148

اهضة التعذيب، المادة 2) 1العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  - 149  . 22(؛ اتفاقية األمم المتحدة لمن
؛ 3(، الفقرة 1112) CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، وثيقة األمم المتحدة 22مثال، لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم أنظر، على سبيل ال - 150

هضة التعذيب ، التعليق العام رقم    . 23، الفقرة CAT/C/GC/2 (2008)، وثيقة األمم المتحدة  1لجنة منا

 خذ الشرطة خطوات تجاه مضايقات العنفلم تت
البحرين بأفراد اسرة إلى  التقت ريدريس خالل زيارتها

ألحد رجال الشرطة اكتسبت  أعتقل ابنها فيما يتعلق بعملية
همية كبيرة. ومنذ اعتقاله ظلت اسرته تتعرض لهجمات  ا
متكررة على منزلها من جانب افراد. وقد بقيت السرة 

. 1121ة عام لكنها رجعت في مارس بعيدا عن منزلها لمد
منزلها تم قذف إلى  وفي الحادثة الولى بعد رجوع السرة

قنبلة مولوتوف على المنزل تركت اثر حريق على الحائط. 
. ونصبت السرة كاميرات امن بعد ايام قليلة من ذلك لكن 
الكاميرات تعرضت بعد وقت قليل من ذلك للتحطيم. 

هبت السرة في اليوم التالي لتقديم شكوى  الشرطةإلى  وذ
واعطت الشرطة رقم سيارة تشك في ان لها صلة بالهجوم 

 . أخرىلكن لم يتم اتخاذ خطوة 
بعد اسبوعين من ذلك سرقت احدى الكاميرات االمنية 

لم تتخذ اي  أخرى،مرة  أخرى لكن،واشتكت السرة مرة 
خطوة. وبعد اسبوع اشعلت النار في منزل السرة 

يل واتصلت السرة في الحال بالشرطة وسئلت منتصف الل
المتصلة عن اخيها الذي يوجد في السجن. انتظرت السرة 

دقيقة ولم  29وصول الشرطة وشرطة اطفاء الحرائق 
تظهر. وبعد ذلك قام افراد السرة باطفاء الحريق بأنفسهم. 

هبت السرة مرة  لتقديم شكوى؛  أخرىوفي اليوم التالي ذ
شخاص سيعيد السرة ان احد أل تأبلغوسجلت الشكوى و

 هم.التصال ب
ها،  مها بشكاوا زودت السرة الشرطة، خالل تقدي
بمعلومات حول من تعتقد بأنه مسئول عن الهجمات 
وبصور كاميرات المراقبة وصور الضرار التي وقعت 

تخذ اي ورقم سيارة االفراد المشتبهين وبالرغم من ذلك لم تُ 
ديث معهم عن الهجمات كان افراد خطوة. وخالل فترة الح

 السرة يتناوبون في حراسة منزلهم. 
 
.  
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مندسب فدنهد تكون مسئولة بموجب القدنون ن تقوم بذلك بدلشكل الفشلت الدولة في أ
فراد، بمد في ذلك الحق في انتصدف اعن انتهدكدت حقوق األ نسدنالدولي لحقوق اإل

   .151فعدل
أهيل اعدد فراد ريدريس والمركز الدولي إلأبلغ اعدد من األ ،في البحرين ضحديد  ت

مة وممتلكدت  شركدت التعذيب بأن الشرطة رفضت بشكل متكرر حمدية سال
اعلى مثلة الشهير  أل بين اسر ذات صلة بمحتجزين. ومنأو  يملكهد الشيعة أاعمدلو

. فقد اظهرت صور 3103بريل جواد في أ سيوبرمدركتهجوم وقعاعلى ذلك 
فراد بدقتحدم المتجر لشرطة وهي تقف جدنبد بينمد يقوم بعض االمنية االكدميرا األ

 152 ونهبه.

 أدلة، هندك السدبقة وجود اعلى الصفحةحدلة المالمثل دراسة  ،في بعض الحدالت
ضغوط نفسية شديد اعليهم.  سر بنية تخويفهم وممدرسةأأو  فرادضد أ أاعمدلب

 153 ن تعتبر سلوكد يرقى لمستوى سوء المعدملة.يمكن لمثل هذه المعدملة أ تأكيدوبدل
هد حول  جدنب أن الفشل المستمر من السلطدت في الرداعلى شكدوى تم تقديم

االذاعدن إلى    اعلى الممتلكدت والحيد  والسالمة الشخصية قد ترقىهجمدت خطير
)سوء المعدملة( ان لم  00لالنتهدك ممد يزيد من مسئولية البحرين في انتهدك المدد  

 المتحد  لمندهضة التعذيب.  مم)التعذيب( من اتفدقية األ 0يكن انتهدك المدد  
 

                                                             
، ماريا ديبنها مايا فيرناندز 21.192، قضية رقم 29/12قوق اإلنسان، تقرير رقم أنظر، على سبيل المثال ، محكمة الدول األمريكية لح - 151

 ،. 1119يونيو  9، 22212/11؛ المحكمة االوربية لحقوق اإلنسان، اوبوز ضد تركيا، بالغ رقم 1122ابريل  21)البرازيل( 
 1121ابريل  Police Assist in Vandalising & Looting a Supermarket in Bahrain  ‘22 ’أنظر مار ك اوين جونز ،  - 152

bahrain/-in-supermarket-a-of-looting-the-in-assist-http://marcowenjones.wordpress.com/2012/04/13/police. 
هضة التعذيب، هاجريسي ديماجيل ضد يوغسالفيا، بالغ رقم  -153 ، وثيقة األمم المتحدة 212/1111حول هذا أنظر اتفاقية منا

CAT/C/29/D/161/2000 

http://marcowenjones.wordpress.com/2012/04/13/police-assist-in-the-looting-of-a-supermarket-in-bahrain/
http://marcowenjones.wordpress.com/2012/04/13/police-assist-in-the-looting-of-a-supermarket-in-bahrain/
http://marcowenjones.wordpress.com/2012/04/13/police-assist-in-the-looting-of-a-supermarket-in-bahrain/
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 لةالردود على استمرار التعذيب وسوء المعامهـ( 
، البحرين والدول خرىأل نسدنتلزم اتفدقية مندهضة التعذيب واتفدقيدت حقوق اإل

غيرهد من أو  ة وقضدئيةإداريات تشريعية وإجراء، اتخدذ خرىطراف األأل
هةجراءإل رض تقع داخل واليتهد أالتعذيب في أي  أاعمدل ات الفعدلة لمنع ومجدب

دء ثنبدلتعذيب أ ا االلتزام الخدصهذحد الخطوات الضرورية للوفدء بوأ154 القضدئية.
هو إدخدل أ دنى فرصة مدية داخل الحراسدت تقلص للحد األشكدل حاالحتجدز 

فين المكلفين بدنفدذ والخطو  الثدنية هي تدريب الموظ155 ومحفزات القيدم بتعذيب.
طبدء والموظفين العموميين اآلخرين حول حظر التعذيب وسوء القدنون واأل

ن يتمتع ضحديد التعذيب وسوء المعدملة و  الثدلثة هي كفدلة أوالخط156 المعدملة.
وأن تحقق السلطدت في تلك  157بدلحق في تقديم شكدوى حول مثل تلك المعدملة،

حد  من مظدهر وكدنت كل وا 159وأن يحصل الضحديداعلى االنصدف. 158الشكدوى،
هةاعلى ااعمدل التعذيب المستقلة  اللجنة البحرينيةلتوصيدت  موضواعد   المنع والمجدب

  .لتقصي الحقدئق
أهيل اعدد طرحت ريدريس والمركز الدولي إل ضحديد التعذيب، خالل زيدرتهمد  ت

مة حول  استمرار التعذيب  أدلةللبحرين، مخدوف مع مسئولي ومستشدري الحكو
في  أخرىوسوء المعدملة التي اطلعت المنظمتدناعليهد، والتي أوردتهد منظمدت 

 المخدوف بعدد من الردود. تقدريرهد. وقد قوبلت هذه
مة انتهدكدت كدنت قد وقعت لكن تلك االنتهدكدت قد  أوال، كدن هندك ااعتراف بأن ث

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي دت النفدذ توصيدت إصالحتمت مجدبهتهد بددخدل 
شكدل يسية التي تم تركيز الضوءاعليهد إدخدل أدت الرئصالحومن اإل .الحقدئق
لجيش وكيدندت قطدع العدالة، واندء االحتجدز، وتدريب الشرطة ثأ أكثرحمدية 

زالة سلطدت االاعتقدل لشرطة وتوظيف مستشدرين دوليين، وإدخدل مدونة سلوك لوإ
التحقيقدت في مزااعم التعذيب وسوء  إجراءالوطني، واألمن  واالحتجدز من جهدز

يثد، وتقديم انشئت حد ةالعدم بواسطة وحد  تحقيقدت خدصة للنيدبةالمعدملة 
الل اعدم عت . وبمد ان تقرير 3100ويضدت لضحديد االنتهدكدت التي ارتكبت 

شهر فقط ربعة أكدن قد اطلق قبل ذلك بأ بحرينية المستقلة لتقصي الحقدئقاللجنة ال
هذه اإلفقد   دت بفسحة من الوقت كي تؤثر وتظهر نتدئجهد.صالحامهلت 

ن يتم أإلى  ت مؤخرا، قدل مسئولون انهد من مزااعم وردثدنيد، فيمد يتعلق بمد ترد
تشجيع أولئك أو  لتحقيق في المزااعمم شكوى رسمية فدن من غير الممكن اتقدي

                                                             
154

هضة التعذيب ، المادة  -  ؛ 7و 1؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادتان 1أنظر، على سبيل المثال، اتفاقية األمم المتحدة لمنا
 .7أعاله، الفقرة  291، حاشية سفلية رقم  22لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 

اهضة التعذيب، التعليق العام رقم -155 تقرير المقرر الخاص عن موضوع ’؛ الجمعية العمومية، 22أعاله، الفقرة  299، حاشية سفلية رقم 1 لجنة من
 – 22، الفقرات 1112يوليو  A/56/156 ،2، وثيقة األمم المتحدة ‘التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة

27 . 
هضة التعذيب، المادة  اتفاقية األمم المتحدة  - 156  . 21لمنا
اهضة التعذيب، المادة  -157  .22اتفاقية األمم المتحدة لمن
اهضة التعذيب، المادة  -158  .21اتفاقية األمم المتحدة لمن

اهضة التعذيب، المادة  - 159  .22اتفاقية األمم المتحدة لمن
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وى رسمية للشرطة من خالل دالذين زاعموا انهم خضعوا النتهدكدت للتقدم بشك
 المحدكم.
ة ان سموه بدلطبيعة العنيفة نفسهد للتظدهرات وحقيقبعض المسئولين لمد أ ثدلثد، نّبه

شرطة الشغب واجهت ظروفد صعبة للغدية، بمد في ذلك الخطراعلى حيدتهم هم. 
أن يكون اعنف وسوء معدملة يمكن  ن يزاعم بدنه ندتج اعنان مد يمكن أإلى  وأشير

هد ضبدط الشرطة دفداعد اعن النفس قو  مشرواعة استخدمقة ندتجد  اعن في الحقي
 من.إلستعدد  النظدم واأل

دنوا متشككين نفسهم كأ المدني وكبدر المحدمين والضحديد ولكن مجمواعدت المجتمع
هذه المواضيع. فمن مستوى اإل كثيرا بشأن هة  مة لمجدب راد  الحقيقية داخل الحكو

واالنصدف،  صالحندحية ت رى الحكومة بأنهد تقول للكيدندت الدولية انهد ملتزمة بدإل
لتعذيب وسوء المعدملة فراد بدتهداف أ، اسأخرىجهز ، من ندحية بينمد تواصل األ

مخدوف تتخلل مجمواعة واسعة من  وهندك160 نح حرية التعبير.والمقدضد  بج  
افتقدر كبير للثقة في مؤسسدت قطدع العدالة، وجود تشمل المخدوف وهذه  .القضديد

مة )وكالء نيدبة ومسئولوتلك المكلفة بدبمد في ذلك  زاعو  لتحقيق في االنتهدكدت ال
ستجدبة لشكدوى تقدم للشرطة حول م، وحدالت الفشل في اإلي( والمحدكالفحص الطب

فيمد يتعلق  ةالعدم النيدبةالتعذيب وسوء المعدملة، واعدم أهلية وصالحية تحقيقدت 
مة تحدول "شراء ذمم"  بمزااعم التعذيب وسوء المعدملة، والخوف من أن الحكو

 حول التمييزوسع لمخدوف أأيضد   ضحديد االنتهدكدت بتعويض مدلي فقط. وأشدروا
عة، والفشل المستمر للقضد  في فراد من الشيالمستمر بدستهداف الشرطة لقرى وأ

يرهم ستجدبة لشكدوى يرفعهد متهمون، واالحتجدز المستمر للقدد  السيدسيين وغإل
بحرينية المستقلة اللجنة الااعترف تقرير  أدلة سسدمن الذين جرت محدكمتهماعلى أ

دانة التي ت التعذيب، والمحدكمدت وأحكدم اإلاعت تحبأنهد انتزلتقصي الحقدئق 
نح تتعلق بحرية التعبير. وسيجري أدنده في ج   نسدنصدرت ضد ندشطي حقوق اإل

هذه القضديد وأ قي نحو القضدءاعلى التعذيب وسوء يثرهداعلى التقدم الحقفحص 
 المعدملة.

 ثناء االحتجازأشكال الحماية أ
مة في منع التعذيب وسوء عشكدل الحمدية التي ت  إن أنمدط أ تبر، بشكل اعدم، هد

 : أن 161المعدملة تشمل كفدلة
                                                             

 وبشأنها ، أنظر فما سيأتي الحقا.  - 160
، متاح على الرابط 1112أنظر، كونر فولي، مكافحة التعذيب: دليل للقضاة والمدعين العموميين، الفصل الثاني،  للمزيد من المعلومات عموما - 161

http://www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook/manual/اهضة التعذيب، الت ؛ ، الحاشية السفلية رقم 1عليق العام رقم لجنة من
تقرير المقرر الخاص بموضوع التعذيب ’؛ الجمعية العمومية، 22(، الفقرة 2991) 11؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 22أعاله ، الفقرة  291

؛ لجنة 27 – 22، الفقرات 1112يوليو  A/56/156 ،2المتحدة ، وثيقة األمم ‘وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة
مهينة، تقرير المقرر الخاص، ثيو فان بوفين’حول حقوق اإلنسان ،  ، وثيقة ‘التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو ال

، وثيقة األمم ‘تقرير المقرر الخاص حول التعذيب’الجمعية العمومية،  ؛29 – 17، الفقرات 1112ديسمبر  E/CN.4/2004/56 ،12األمم المتحدة 
( ، تم تبنيها بواسطة اول مؤتمر 2999؛ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )91 – 91، الفقرات 1121فبراير  A/HRC/13/39 ،9المتحدة 

، وتمت الموافقة عليه بواسطة المجلس االقتصادي 2999اغسطس  21في لألمم المتحدة حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، عُقد في جنيف 
؛ قواعد 2977مايو  22)الثاني والستين( الصادر في  1171و  2997يوليو  22ج )الرابع والعشرين( الصادر في  112واالجتماعي بقراراته رقم  

ات الجرائم )قواعد بانكو ك( ، تم تبنيها بواسطة الجمعية العامة لألمم المتحدة في األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للنساء مرتكب
 . A/RES/65/229، وثيقة األمم المتحدة 1121ديسمبر  12

http://www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook/manual/؛
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   هم وإبالغهم  اعدجلخطر المحتجزون بشكل ي بأسبدب ااعتقدلهم واحتجدز
 امنحون ي  اختيدرهم بداعتقدلهم وأ در شخص منخطبحقوقهم )بمد في ذلك إ

هذه ن ت  ، ويجب ألوصول لمحدمي وطبيب من اختيدرهم(فرص ا طبق 
 162 كفل منذ بداية احتجدزهم.الحقوق وت  

  ّإلى  د  تكفل الخصوصية للوصوليحصل المحتجزوناعلى فرص غير مقي
اي  إجراءي حدل قبل محدمي من اختيدرهم في أسرع وقت ممكن، وفي أ

الل أ إستجواب   163 ؛إستجوابي وأن يكون المحدمي حدضرا 
  مة من المحدكم؛اعدجليخضع االحتجدز لمراجعة  164ة ومنتظ
 165 ؛ينفرادالمحتجزين في الحجز اإل ال يجب وضع  
  احتجدز وأن تتوفر  أمدكنرسمية معترف بهد ك أمدكنيحبس المحتجزون في

  166 قدرب.سة سدرية المفعول وتكون متدحة لألسجالت حرا
 سدليبه وممدرسدته أوتعليمدته و ستجوابيجري استعراض منظم لقوااعد اإل

  167.نسدنمعديير حقوق اإلب متثدلإل
 طبي مندسب بأسرع فرصة ممكنة بعد زوناعلى فحص يحصل المحتج

السجن، ويمنح لهم هذا الحق بعد ذلك بشكل أو  دخدلهم لمكدن االحتجدزإ
رأي طبي ثدني بواسطة طبيب من  بمنتظم؛ وللمحتجزين الحق في طل

 168سجالتهم الطبية؛إلى  اختيدرهم وأن يمنح الطبيب فرصة الوصول
   مة النيدبة  أاعضدءإذا أصبحت في حوز مشتبه فيهم  أشخدصضد  أدلةالعد

هة، أن الحصولاعليهد جرى إلى  ااعتقدوا، استندداأو  اعلموا أسبدب وجي
بدلنسبة للمشتبه  نسدنبأسدليب غير مشرواعة تشكل انتهدكد خطيرا لحقوق اإل

أو  القدسية العقوبةأو  المعدملةأو  التعذيب إستخدامفيه، وخصوصد ب
، وجب نسدنلحقوق اإل أخرىاسطة انتهدكدت بوأو  المهنية،أو  يةإنسدنالال

ضد أي شخص غير الذين استخدموا  دلةهذه األ إستخداماعليهم رفض 
مة بذلك، واتخدذ كدفة التدابير الالزمة أو  األسدليب المذكور  إخطدر المحك

 169العدالة؛إلى  هذه األسدليب إستخداملضمدن تقديم المسؤولين اعن 
  ألغراض التعذيب  ستخداممعدات قدبلة لإل أمكنة االحتجدز من أي خلوينبغي

 170وسوء المعدملة؛

                                                             
 . 21و  21، الفقرات 1111، ‘21مقتطف من التقرير العام رقم ’، CPT/Inf/Eلجنة حول منع التعذيب،  -162

يب، اشكال الحماية القانونية لمنع التعذيب: حق الوصول إلى محامي ألشخاص حرموا من الحرية، مارس انظر، بشكل عام، رابطة منع التعذ - 163
   .http://www.apt.ch/content/files_res/LegalBriefing2_Lawyers.pdf، متاح على الرابط 1121

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 9كما تتطلبه المادة  - 164
. أنظر أيضاً تقرير المقرر الخاص حول التعذيب، وثيقة األمم المتحدة 22(، الفقرة 2991) 11لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  -165

A/56/156 ،2  و(. 29، الفقرة 1112يوليو( 
. أنظر أيضاً مجموعة مبادئ األمم المتحدة بشأن حماية كافة األشخاص الذين 22( ، الفقرة 2991) 11نسان، التعليق العام رقم لجنة حقوق اإل - 166

 . 21يتعرضون ألي شكل من اشكال االحتجاز أو السجن، القاعدة 
اهضة التعذيب، المادة  - 167  . 22اتفاقية األمم المتحدة لمن
، أنظر 19و  12ة بشأن حماية كافة األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من اشكال االحتجاز أو السجن ، القاعدة مجموعة مبادئ األمم المتحد - 168

 )و(.  29أعاله، الفقرة  219أيضاً تقرير المقرر الخاص حول التعذيب، الحاشية السفلية رقم 
 .21بدأ مجموعة المبادي التوجيهية لألمم المتحدة بشأن دور النيابة العامة ، الم - 169
 . 22( الفقرة 2993) 11لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  - 170
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  مة من هيئة مؤهلاالح أمدكنإخضدع ة مستقلة يمكنهد أن تجدز لمراقبة منتظ
تصدر توصيدت تؤخذ بجدية. وقد ح ظي ذلك بدالاعتبدر لدي المقررين 

الطرق فعدلية في مكدفحة  أكثرالمتحد  للتعذيب كواحد من  ممالخدصين لأل
 171 وسوء المعدملة أثندء االحتجدز؛التعذيب 

ستخدم فيمد يتعلق بمعدملة فئدت معينة أشكدل حمدية محدد  يجب أن ت  أيضد   هندك
من ذوي المشدكل  شخدصواأل 173،حداثواأل 172من المحتجزين، بمد في ذلك النسدء،

 174 العقلية.
هريد، بعض اشكدل الحمدية في قوانينهد لمنع االحتجمع انه كدن للبحرينو دز ، ظد

فإن أشكدل  175،لتقصي الحقدئقاللجنة البحرينية المستقلة تقرير التعسفي قبل صدور 
هذه قد أ   درير ذات جدار  ن تق، وبشكل واسع، غير فعّدلة نسبيد إذ أاعتبرتالحمدية 
هذه قد تم انتهدكهد.اثبتت أن أشكدل الحمدية ذات الحد األ ورصدنة وإتسدق   دنى 

سمح بدالحتجدز لفترات طويلة دون رقدبة قضدئية وفوق ذلك فدن القوانين التي ت
مة  ، كدنت رهدبخصوصد قوانين مكدفحة اإل ،للندئب العدموالتي تمنح سلطدت هد

اعلى مستوى الممدرسة فدن هذا  176 نهد تسهل اللجوء للتعذيب.كثير  اإلشكدليدت إذ أ
ل يومد، ومنح فرص وصو 01ي لمد  نفرادفراد في الحبس اإلوضع أإلى  قد قدد

 فدنهم يحتجزون دون اتصدل البعد هذه المد  وإ شرافسريع لمحدمي تحت اإل
 طول.أالخدرجي لفترات  ملبدلعد

مة بحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق، أاللجنة الاعقب نشر تقرير   جرت حكو
هذه. وأصدر لشكدل ابعض من أالدت قصدت بهد تندول إصالحالبحرين  قصور 

د ينظم زيدرات واعمليدت تفتيش السجون ومراكز اعلى قدنونالمجلس القضدئي األ
السجن  أوامربزيدر  السجون ومراجعة  النيدبة أاعضدءاالحتجدز يسمح للقضد  و

العدم  الندئبويخطر 177 وضدع السجندء.أذكرات االاعتقدل والتحقق من صحة ووم
 اصدر وزير الداخلية 3100ديسمبر  33بأي انتهدكدت يتم العثوراعليهد. وفي 

ات جديد  واستمدر  يوقعاعليهد النزالء توضح حقوقهم، إجراءرارا يدخل قأيضد  
بدلمحدمين وأن يسمح  عدجلالصدل أن تقدم مذكر  ااعتقدل وأن يكفل االت بمد في ذلك

ان أيضد   ستمدر وتتطلب اإل .178ات الجندئيةجراءقدنون اإللسر  وفقد بزيدرات األ
وم اليقصده مواعد أفي  طبيبة صدبدت ويفحص بواسطي دقق إذا مد كدن بدلشخص إ

                                                             
؛ تقرير المقرر الخاص عن التعذيب، وثيقة األمم المتحدة 23 – 22أعاله، الفقرات  219تقرير المقرر الخاص للتعذيب، الحاشية السفلية رقم  - 171

A/61/259 ،22  ص للتعذيب، وثيقة األمم المتحدة ؛ تقرير المقرر الخا77، الفقرة  1111اغسطسA/HRC/13/39 ،9  91الفقرة  1121فبراير . 
، وقواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات واإلجراءات غير 92و  12)أ( و  3انظر، مثال، قواعد الحد األدنى النموذجية لمعاملة السجناء ، المواد  - 172

 (.االحتجازية للنساء مرتكبات الجريمة )قواعد بانكو ك
هدة حقوق الطفل، المادة  - 173  . 27انظر، على سبيل المثال، معا
 . 22( و1) 22؛ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي االعاقة، المادة 31انظر، على سبيل المثال، قواعد الحد األدنى النموذجية لمعاملة السجناء، الفقرة  - 174
جزين أو المعتقلين الحق في أن يُخطروا بأسباب اعتقالهم، والحق في االتصال مثال، بموجب قانون اإلجراءات الجنائية فان لألشخاص المحت - 175

 . 12، المادة 1111لعام  21بأقارب والسعي لمساعدة محامي: قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
176

يوما:  29قاضي محكمة دنيا لفترات متتالية تصل إلى ما مجموعه سبعة أيام بموجب قانون اإلجراءات الجنائية : يمكن تمديد هذه الفترة بواسطة  - 
. حينما تقع الجرائم المزعومة في اطار فصل األمن الوطني من القانون يجوز للنائب العام تمديد االحتجاز إلى 227قانون اإلجراءات الجنائية، المادة 

 - 221يوما )المواد  29ترة أخرى من احتجاز ما قبل المحاكمة  بفترات متتالية من يوما، ويمكن للمحكمة الجنائية العليا حينذا ك ان توافق على ف 29
رهاب يمكن ان يحتجز الفرد لخمسة أيام بأمر من )جهة غير قضائية( 223 ، وتمدد لعشرة ايام أخرى ‘ضابط اعتقال قضائي’(. وبموجب قانون اإل

هاب، المواد  1111لعام  93يوما أخرى )القانون رقم  11بواسطة النائب العام، ثم إلى   (. 13 - 11فيما يتعلق بحماية المجتمع ضد أعمال اإلر
انفاذ تقرير اللجنة ’. أنظر أيضاً وزارة الداخلية، 29أعاله، ص  7تقرير متابعة للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، الحاشية السفلية رقم  - 177

  http://www.policemc.gov.bh/en/BICI_Report.aspx، 1121مبر ديس 2، ‘البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 
. ونسخة االستمارة متضمنة أيضاً في 27 – 21أعاله ، صفحات  7تقرير متابعة للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الحاشية السفية رقم  - 178
 ( . 29)الملحق  237ص
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/هد /هد، وأن ي سجل الحراسة وفي أي حدل قبل إإلى  التدلي من  اخذه طالق سراحه
/هد. /هد مع محدميه مة غرف هو إ خرىدت األصالححد اإلوكدن أ179 وقت محددثته قد

ة النيدبة  ووكالءوتدريب القضد   180مكدنيدت تسجيل فيديو،مجهز  بإ إستجواب العدم
   181 م نشدطدتهم في منع التعذيب وسوء المعدملة.لكفدلة ان تسده

مة فيمد يتعلق بوقوع التعذيب اثندء االحتجدز منذ اطالق تقرير أ جريت تحسيندت هد
ولكن، وكمد ورد ااعاله في خطوط 182 .بحرينية المستقلة لتقصي الحقدئقاللجنة ال

حمدية شكدل البروز مخدوف بأن أإلى  اعريضة، فقد تواصل طرح المزااعم ممد يقود
دهد لمنع التعذيب وسوء المعدملة. وبدإل بعدد إ أدلةذلك فدن ضدفة إلى غير كدفية بمفر

ه ال يجب تركيز كل االهتمدماعلى نأإلى  االحتجدز تنبه أمدكنخدرج إلى  التعذيب
شكدل الحمدية التقليدية هذه بال شك التقليدية ضد االحتجدز؛ فمع ان أ شكدل الحمديةأ

مة فدنه يجب مطدب مة في أداء الشرطة ووكالء النيدبة أخرىقتهد بتغييرات هد  العد
دت كبير  في مطلع آليدت اعملية الشكدوى والنظدم القضدئي. وقد جرت تحسينفي و

التعذيب  الحددي والعشرين فيمد يتعلق بممدرسة ول من القرناعقد السنوات األ
هذه الممدرمن قل من اعقد وسوء المعدملة؛ لكن في أ سدت للظهور السنوات اعددت 

 بمستوى كبير. 
ن يتم اعمل أشكدل الحمدية. وإلى أ حدسمة في يلعب القضد  ووكالء النيدبة أدوارا  

هذه المؤسسدت فدن الكثيرين سينظرون أشكدل الحمدية هذه إلى  بندء الثقة في 
حد المحدمين مثال منفعة اعملية ضئيلة. فمثال قّدم أ شكدل حمدية ذاتبوصفهد أ

مة "تنقية" يقوم ـل مع انه يمكن  –بهد قضد  لشكدوى التعذيب التي توجه في المحك
هذه اإل ن ان يسمح للمحتجز بدلحديثللقدضي اآل فددات اعن التعذيب فدنه ال يسجل 

  السيدسيين يبقون في السجن حقيقة ان القددإلى  في سجل الجلسة. ويشير آخرون
يب. ويجري حت التعذانتزاعت تقد بأنهد  ،اعلى نحو واسع رف،يعت أدلةسدس اعلى أ

 وسع نطدقد في صفحدت الحقة من هذا التقرير. تندول هذه المواضيع األ
يتعلق بأشكدل حمدية تكفل  ذلك يتبقى اعدد من الثغرات الرئيسة فيمدضدفة إلى بدإل

ات جريت. ومن الثغرالمحتجزين وشفدفية ألي تحسيندت أ شخدصكبر لألحمدية أ
 مد يلي: الرئيسية بينهد

 بعد االاعتقدل مبدشر ، وفي أي حدل قبل بداية توجيه محدمي لى إ الوصول
يتم دون حضور محدمي يجب أال يكون مقبوال في  إستجوابأي  اسئلة؛

مة. واعند زيدر  ريدريس والمركز الدولي إل أهيل اعدد المحك ضحديد  ت
التعذيب ذكر محدمون أنه بدلرغم من أنهم يحصلون اآلن بشكل اعدماعلى 

دمين فدن اعددا من العوامل تعيق هذا األمر. فكثيرا مد فرص الوصول للمح
هم  واذا لم يستقبلوا  إستجوابمنتصف الليل لحضور اعند يتم استداعدء

هم  ستجوابالمحددثة الهدتفية حتى صبدح اليوم التدلي فدن اإل يتم دون حضور
إلى  ابعة صبدحد. وفي بعض االحيدن يتم استداعدؤهمرالأو  السداعة الثدلثة يف

                                                             
 المصدر السابق.  -179
 .  211 – 299المصدر السابق، ص  -180

 . 92 – 91المصدر السابق، الصفحتان  - 181
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. ستجوابالشرطة ثم ي فرض اعليهم االنتظدر لسداعدت قبل بدء اإل مراكز
حبدط اعملية وصولهم بأن مد يجري هو محدولة متعمد  إل ويتسرب الشعور

أهيل اعدد لموكليهم. وقدل أحد الذين قدبلتهم ريدريس والمركز الدولي إل  ت
سئلة دون اإلجدبةاعلى أ 3103انه حينمد رفض في فبراير ضحديد التعذيب 

وتعرض للجلد بواسطة  ستجوابخدرج غرفة اإلإلى  خذور محدمي أ  حض
فراد لم أالشرطة. ومنذ ذلك الوقت ظلت ترد أاعداد كبير  من التقدرير اعن 

ولكفدلة  183 محدمين لفترات تمتد لعد  أسدبيع.إلى  يحصلوااعلى حق الوصول
يجري دون حضور محدمي يجب أال  إستجوابي مثل هذا الوصول فإن أ

مة.ي قبل ف  ي محك
 ذا جرى طلب ذلك.لفحص طبي ومستقل وغير متحيز إ عاجلالوصول ال 

نه في بعض الحدالت النددر  اعوامل الفحص الطبي الفعدل. ومع أ تعيق اعد 
اعن التعذيب وسوء المعدملة )انظر  أدلةسجلت تقدرير الطب الشراعي 

اله(. فدن اعم أطبدء تدبعين  ن تجرى اعن طريقليدت فحص المحتجزيا
مة ر  الداخلية، وألوزا ن الفشل في التقدرير الطبية التي تأمر بهد المحك

افتقدر إلى  قد أدى 184هميةعذيب في اعدد من القضديد اعدلية األالت أدلةلتسجيل 
درهد هؤالء األللثقة في سالمخطير  ويجباعلى  .طبدءة التقدرير التي يص

 جراءإل مهنيين طبيين مستقلين مندسبينإلى  السلطدت ان تسمح بدلوصول
/هد لكفدلة الثقة في حمأو  ذا طلبهد محتجز/ الفحوصدت بشكل فوري إ دميه

 ةالطب الشراعي في التحقيقدت الجندئيوبدلمثل، فدن تقدرير عد. التقدرير التي ت  
لذلك فدن من األمور  185 لندئب العدم.ت عد بواسطة اطبدء من وكدلة تخضع ل

مة بنفس القدر السمدح لمشرحين ب اعمليدت تشريح مستقلة حينمد  إجراءالحدس
 بأيديهم حسبأو  دنفدذ القدنونب موظفين مكلفينسجل الوفيدت في حراسدت ت  

طبدء وهو ان الطب الشراعي ال المزااعم. وهندك موضوع آخر طرحه أحد األ
س اعمومد في كليدت الطب البحرينية؛ وبدلتدلي فدن المهنيين المؤهلين  ي درَّ

هم اإلحرين هم أولالوحيدين داخل الب مة لألئك الذين تستخدم  دلةدار  العد
دار  الندئب العدم. ووفقد لذلك الطبيب فدن واحدا فقط إالمددية التي تقع تحت 

ن غير ومن خبراء الطب الشراعي هؤالء هو مواطن بحريني بينمد اآلخر
كون أمدن وضع اقدمتهم ممد يهدد استقالليتهم بحرينيين وبدلتدلي ال يمل

زاهتهم.  ون
تنظيم نظدم الفحص الطبي وتحقيق الطب الجندئي في البحرين يجب  د إاعدإن 

هذا يتطلب،اعلى المدى القصير، تدريب اعدجلبدلتدلي، ايضد، تندوله كموضوع  . و

                                                             
183

في قضية احمد حميدان، المشار اليها أعاله، وقضية حسن عبدهللا علي محمود العلي، التي أوردتها منظمة العفو الدولية )زعم انه احتجز فمثال،  - 
؛ وقضية صبي يبلغ من 21أعاله، ص 92ألكثر من خمس أسابيع دون اتاحة فرصة الوصول إلى محامي (؛ منظمة العفو الدولية، الحاشية السفلية رقم 

البحرين طفل يحتجز دون توجيه ’)أوردته منظمة العفو الدولية(: منظمة العفو الدولية،  1121عاما احتجز في سجن للبالغين في ديسمبر  21مر الع
adult-charge-without-held-child-http://www.amnesty.org/en/news/bahrain-،  1121ديسمبر  29، ‘اتهام في سجن للبالغين

19-12-2012-prison. 
هيومان رايتس واتش ،  29انظر، على سبيل المثال، قضية جعفر الحسابي، مشار إليها أعاله، ص -184 ال عدالة في البحرين: محاكمات ’وأنظر أيضاً 

 . 93-97، ص 1121، فبراير ‘كرية ومدنيةغير عادلة في محاكم عس
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/bahrain0212webwcover.pdf . 

أهيل ضحايا التعذيب م - 185  . 1121مايو  1ع المحامي العام األول  وكبير المدعين العموميين، اجتماع لريدريس والمركز الدولي لت

http://www.amnesty.org/en/news/bahrain-child-held-without-charge-adult-prison-2012-12-19
http://www.amnesty.org/en/news/bahrain-child-held-without-charge-adult-prison-2012-12-19
http://www.amnesty.org/en/news/bahrain-child-held-without-charge-adult-prison-2012-12-19
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اعدد كدف من المواطنين البحرينيين في أنظمة الطب الشراعي ذات الصلة وفقد 
ل مينيسوتد وبروتوكو 186،ة(لبروتوكول اسطنبول )حول التعذيب وسوء المعدمل

اعلى المدى الطويل يتطلب تأسيس 187 خدرج نطدق القضدء(. اعدامدت)حول اإل
مة طب اعدجلتعليم اعدم للطب الشراعي في البحرين. ويجب، بشكل  ، تأسيس خد

 ةالعدم جدت خدرج الهيكل التنظيمي للنيدبةشراعي مستقلة مزود  بكدفة االحتيد
مواطنين أو  )سواء كدنوا أجدنبووزار  الداخلية بضمدندت حفظ التملك لموظفيهد 

ذلك يجب أن ينص ضدفة إلى والتقييم لنشدطدتهد. وبدإل شرافبحرينيين( مع اإل
وفعدل لطبيب من إختيدر المحتجزين،  اعدجلوصول فرص تدحة القدنوناعلى إ

د. وأن ي سمح فد  التي يكون لوكالء الدولة صلة بهوتدحة ذلك في كل حدالت الوإ
نهم تعرضوا للتعذيب جدنب بطلب من ضحديد يزاعمون أبدخول خبراء طبيين أ

 وسوء المعدملة وألسرهم.
 هابافحة اإلكبطال قانون مإ ات الجنائية لتقصير جراءقانون اإل إصالحو ر

 27 – 32تعتبر فتر   ساعة. 42إلى  قاضي أماممنية للمثول زالفترة ال
لهد الشخص ن يمثل خالمنية المقبولة، اعمومد، التي يجب أسداعة الفتر  الز

ب وسوء التعذي إستخداملتدريخ البحرين في وبدلنظر  188قدضي، أمدمالمحتجز 
 سداعة. 32المعدملة فدنه ال يجب قبول فتر  اطول من 

 عزز االحتجاز، ت   أماكننشاء هيئة مستقلة مؤهلة بشكل مناسب لمراقبة إ
لم تصبح البحرين حتى اآلن طرفد في  ات.إلى إصالح بوضع توصيات تؤدي

سس نظدمد للقيدم التفدقية مندهضة التعذيب والذي أ ختيدريروتوكول اإلالب
مة بواسطة هيئدت دولية ووطنية مستقلة يحرم فيهد  إلى أمدكن بزيدرات منتظ

واللجنة الفراعية لمنع 189 الندس من حريتهم، لمنع التعذيب وسوء المعدملة.
 نأمدكالتعذيب التي نشأت بموجب البروتوكول تملك تفويض زيدر  

الدول الموقعةاعلى البروتوكول، وإسداء النصح في سبيل االحتجدز في 
مة البحرين ملتزمة بمنع حلية فعدلة للمنع. وإنشدء آليدت مإ ذا كدنت حكو

ن تصير طرفد ة فليس هندك سبب معقول يحول دون أالتعذيب وسوء المعدمل
ي تأسيس التفدقية مندهضة التعذيب، لمسداعدتهد ف ختيدريفي البروتوكول اإل

 مثل تلك الهيئة والمحدفظةاعليهد. 

 قديم الشكاوى والتحقيقات والمحاسبة وجبر الضررالحق في ت

                                                             
186

مهينة،  -  المعروف دليل األمم المتحدة للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو ال
 (2999ببروتوكول اسطنبول. )

  .متعلق بالتحقيق القانوني في علميات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة النموذجي الدليل األمم المتحدة  - 187
يجب ان تفسر وفقا لكل حالة على حدة، فان الوقت قبل مثول الفرد أمام  9تعتقد لجنة حقوق اإلنسان انه رغم ان عبارة  "بشكل عاجل" في المادة  - 188

األمم (، في وثيقة 2999اكتوبر  23ل. ستيفن ضد جامايكا )تم تبني االراء في  373/1989يتعدى بضعة ايام" : بالغ رقم  سلطة قضائية "يجب اال 
ً GAOR, A/51/40 (vol. II), p. 9, para. 9.6المتحدة   ,ECtHR, Brogan and Others v. the United Kingdom، أنظر أيضا

judgment of 29 November 1988, Series A, No. 145, pp. 31-32, paras. 58-62 . 
مهينة، تم تبنيه ف - 189 اهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو ال  23ي البروتوكول اإلختياري التفاقية من

 . 1111يونيو  11دخل حيز التنفيذ في ، A/RES/57/199للجمعية العمومية لألمم المتحدة بالقرار رقم  97في الجلسة الـ 1111ديسمبر 
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ن تحقق وتقدضي وتعدقب متحد  لمندهضة التعذيب من الدول أال ممتتطلب اتفدقية األ
أيضد   من الدولوتتطلب االتفدقية  190التعذيب وسوء المعدملة. أاعمدلبشكل مالئم كل 

ن يكون انظمتهد القدنونية أن يحصل ضحية التعذيباعلى انصدف وأ أن تكفل في
حق قدبل للتعزيز بتعويض منصف ومالئم، بمد في ذلك وسدئل تمكن من  /لهدله

أهيل إاعدد  حكدمد وارد  في المتطلبدت تعكس أ وهذه191 كمل وجه ممكن.اعلى أ /هدهت
لي الخدص ، بمد في ذلك العهد الدوخرىأل نسدناتفدقيدت وصكوك حقوق اإل

   192 بدلحقوق المدنية والسيدسية.
هذا ممكند فدن اتفدقية األأ ولكفدلة  أيضد   المتحد  لمندهضة التعذيب تنص ممن يكون 

ن أخضع للتعذيب الحق في التقدم بشكوى وفي أنه قد أاعلى أن ألي فرد يزاعم ب
زاهة بواسطة سلطدت مختصة. وتتطلب  يحقق في قضيتهاعلى وجه السراعة وبن

ولة لمقدم الشكوى والشهود الحمدية مكفتكون ان  تخدذ خطوات لضمدنفدقية إاالت
وقد  193ت قدم. أدلةألي أو  التخويف كنتيجة لشكواهمأو  شكدل سوء المعدملةضد كل أ

توجيهدت  3103لعدم  2قدمت لجنة مندهضة التعذيب، في تعليقهد العدم رقم 
لبعض واعن الخطوات التي ضهد ان هذه االلتزامدت مرتبطة ببعتفصيلية لكيف أ

ذهد الدول لضمدن تقديم اإل   194 نصدف لضحديد التعذيب وسوء المعدملة.يجب أن تتخ
 3100اعاله فدن مزااعم التعذيب وسوء المعدملة في البحرين، حتى اعدم وكمد ورد أ

من  فالتمد من اإلأل ل جدي، وكدن هندك إرث طويللم يكن يتم التحقيق فيهد بشك
مة في القدنون الجندئي فدن ذلك لم يكن متسقد  لتعذيب قد قّننن امع أ 195العقدب، كجري

ي إذ لم يرد ذكر أ 196المتحد  لمندهضة التعذيب، مممن اتفدقية األ 0تمدمد مع المدد  
 شكدل انتصدف واضحةذلك. وال ينص قدنون البحريناعلى أمالحقدت قضدئية في 

لوحيد بموجب قدنون البحرين سوء المعدملة: وكدن الخيدر اأو  محدد  بدلتعذيبأو 
لكن نسبة لعدم رغبة القضد   197ات مدنية،إجراءضحديد التعذيب في  ن يشرعأ هو

فدن  ،وجود قدنون العفولفي التعدمل مع شكدوى التعذيب في القضديد الجندئية، و
هذا الخيدر طريقد واقعيد لالنصدف. أو  الضحديد  وقد تدكد ذلك منمحدميهم لم يروا 

سة الفعلية بعد رفض القضديد القليلة التي كدن قد تم التقدم بهد نيدبة اعن الممدر الل
  198 ضحديد تعذيب.

نتيجة لالاعتمدد المعتدداعلى "االاعترافدت" التي يتم الحصولاعليهد تحت التعذيب، 
في المحدكمدت الجندئية، فدن نظدم العدالة الجندئية ككل ظل متورطد بشكل اعميق 

                                                             
اهضة التعذيب، المواد  - 190  . 7و 9و  21اتفاقية األمم المتحدة لمن
اهضة التعذيب، المادة  - 191  . 22اتفاقية األمم المتحدة لمن
 . 21ة أعاله، الفقر 291، الحاشية السفلية رقم 22انظر، على سبيل المثال، لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  - 192
اهضة التعذيب، المادة  - 193  . 22اتفاقية األمم المتحدة لمن
اهضة التعذيب، التعليق العام رقم  - 194  .  CAT/C/GC/3 (2012)، وثيقة األمم المتحدة 2لجنة من
اهضة التعذيب حول البحرين عام  - 195 (، 1119يونيو  12، في CAT/C/CR/34/BHR)وثيقة االمم المتحدة  1119المالحظات الختامية للجنة من

حيث الحظت بقلق "الفشل الواضح في التحقيق بشكل عاجل ونزيه وكامل في المزاعم العديدة عن التعذيب وسوء المعاملة ولمحاكمة الجناة 
اذ القانون في المزعومين، وخصوصا وتائر االفالت من العقاب في التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي ارتكبها الموظفون المسئولون عن انف

 )و((. .  1الماضي" )الفقرة 
 من القانون الجنائي لكن الحظ انه ال يوجد تعريف للتعذيب.  113المادة  - 196
 . 293، المادة 1112لعام  29من قانون اإلجراءات الجنائية؛ القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  11المادة  - 197
 . 22أنظر أعاله ص -198
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، في العديد من ةالعدم النيدبة توفشل 199ء المعدملة.التعذيب وسو إستخدامفي 
وقد كدن  200 الحدالت، في الرد بشكل متندسباعلى مزااعم التعذيب وسوء المعدملة.

 ا.( أن يرفضو201بدلنسبة للقضد  )مع بعض استثندءات ملحوظةأيضد   من المعتدد
قد و202 يطرحهد متهمون خالل محدكمدتهم.التحري في شكدوى تعذيب أو  ستمدعال

مة بواسطة أطبدء مرتبطين بمكتب  أجريت اعمليدت فحص طبية بأمر من المحك
"الهيئة الوحيد  ذات الخبر  التقنية لتحديد  دبأنه النيدبةجددل تالعدم حيث  الندئب

طبدء للطعن الطبية الصددر  اعن مثل هؤالء األ وقد تعرضت التقدرير 203االصدبدت"
؛ ومع ذلك فدن هؤالء بأنهد غير صدلحة ن جدنب المتهمينفي العديد من الحدالت م

 204 المتهمين لم يستطيعوا الحصولاعلى فحص طبي من أطبدء من اختيدرهم.
ومد  ،3100يونيو إلى  الفتر  من مدرس الاعتقدالت الجمداعية التي جرت فيالل ا

حجم هذه الموضواعدت بعد ااعتقدل تعدظم  ،تبعهد من محدكمدت اعسكرية وغيرهد
هم لآل كثيرا مد  أدلةاعلى  محدكمدت دون ضمدندت قدنونية كدفية بندءا  الف وتقديم

لتقصي  المستقلة ّيةالبحرين وقد وجدت اللجة 205نتزاعت تحت التعذيب.ي زاعم بأنهد أ
إلى  في البحرين "قدداألمن  ن االفتقدر لمحدسبة المسئولين داخل نظدمأ الحقدئق

سوى بوااعث األمن  يمن العقدب حيث ال توجد لدي موظف فالتتفشي ممدرسة اإل
اتخدذ خطوات لمنع اسدء  معدملة يقوم بهد أو  ضئيلة لتحدشي اسدء  معدملة السجندء

ن الموظفين أإلى  تشير أدلةنهد "تلقت أأيضد   وقدلت المفوضية 206مسئولين آخرين".
هذا  النيدبةالقضدئيين وموظفي  قد يكونوا قد غّضوا الطرف بشكل ضمني اعن 

   207االفتقدر للمحدسبة".
 

 توصيات للمفوضية
حول توصيدت محدد  واعميقة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق طرحت 

ليدت محدسبة للتعذيب وسوء المعدملة وغيرهد من الجرائم الخطير  التي آدخدل إ
فدن  3100الل اعدم جهز  االمنية. وفيمد يتعلق بجرائم ارتكبت خارتكبهد موظفو األ

هة لتحدد محدسبة العندصر نشدء التوصيدت شملت إ آلية وطنية مستقلة ونزي
 وأوفيدت إلى  همدل أدتحدالت إأو   غير قدنونيةأاعمدالالحكومية التي ارتكبت 

دهم.إجراءتخدذ تعذيب وإسدء  معدملة مدنيين بهدف إ وتم 208 ات قدنونية وتأديبية ض
                                                             

أعاله،  232؛ هيومان رايتس واتش، الحاشية السفلية رقم 22و 9و  2أعاله، الصفحات  21ومان رايتس واتش، الحاشية السفلية رقم أنظر هي  199
 . 1ص

 . 22و  9، 2أعاله، الصفحات  21هيومان رايتس واتش، الحاشية السفلية رقم  - 200
 . 2المصدر السابق، ص - 201
أعاله( لم يتم تسجيل مزاعم التعذيب، التي تقدم المتهمون بها، في محاضر الجلسة واشار القاضي  29صمثال، في قضية الحسابي )الواردة في  - 202

فان عرض  ( ، وباإلضافة إلى ذلكhttp://www.frontlinedefenders.org/node/13947فقط إلى ان "المتهمين عرضوا علي ارجلهم") 
، أنظر ، http://bahrainrights.hopto.org/en/node/3695اصابات المتهمين على القاضي لم يسمح به لجميع المتهمين )وانما لبعضهم( 

 . 2122نة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، الفقرة ؛ تقرير اللج 99أعاله ، ص 232هيومان رايتس واتش ، الحاشية السفلية رقم  
الحظت منظمة هيومان رايتس واتش انه في السابق، حينما كان أطباء وزارة الداخلية  97أعاله، ص 232هيومان رايتس واتش، الحاشية السفلية  - 203

.  99 – 93أيدت مزاعم تعذيب وسوء معاملة : أنظر الصفحات  يقدمون تقارير طبية بطلب من المحكمة فان هذه التقارير كانت في بعض األحيان قد
حيث تشير تقارير بواسطة أطباء النيابة العامة واطباء وزارة الصحة إلى  99أعاله، ص 21أنظر ايضا، هيومان رايتس واتش، الحاشية السفلية رقم 

 تأييد مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.  
 المصدر السابق.  – 204
 . 2122و  2121، 2112، 2291أعاله، الفقرات  9نة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، الحاشية السفلية رقم تقرير اللج -205

 . 2193المصدر السابق، الفقرة  - 206
 المصدر السابق.  -207

 . 2721المصدر السابق، الفقرة  - 208

http://www.frontlinedefenders.org/node/13947
http://bahrainrights.hopto.org/en/node/3695


 47 

هم في مراكز القيدد  جراءن هذه اإلالتشديداعلى أ التي ات يجب ان تشمل من 
ن نيين، من الذين ثبت أنهم المسئولوم مد، سواء كدنوا اعسكريين أوامرتصدر األ

أيضد   وأوصت المفوضية .209بموجب المعديير الدولية لمسئولية كبدر المسئولين
بدلتحقيق في كل مزااعم حدالت القتل غير المشروع والتعذيب وسوء المعدملة 

ن يكون اسطنبول، ويجب أتوكول بواسطة هيئة مستقلة ومحديد  تتبع مبددئ برو
مة األإلى  التحقيق قددرااعلى أن يقود فراد المتورطين، بشكل مبدشر واعلى محدك

 ن تكون العقوبة متندسبة مع فداحة الجرم.مستويدت المسئولية، بهدف كفدلة أ كل

بأن تقوم الحكومة بدلتعويض وتقديم جبر الضرر ألسر أيضد   وأوصت المفوضية210
ي نفرادلحبس اإلمن نعرّضوا لأو  ل ضحديد التعذيب وسوء المعدملةتلوا ولكمن ق  

 211 طويل االمد.
دخدل تشريع يطدلب الندئب العدم ة، وهي تنظر نحو المستقبل، بإأوصت اللجن

ب شراعي خبراء ط إستخدامبدلتحقيق في مزااعم التعذيب وسوء المعدملة، ب
/هد تعرض شكدل انتصدف لكل شخص زاعم بمستقلين، وتنصاعلى تقديم أ أنه

/هد بشكوى. مه نشدء ذلك أوصت المفوضية بإضدفة إلى وبدإل212 للعقدب بسبب تقد
 ستخدامهيئة مستقلة للتحري في كل شكدوى التعذيب وسوء المعدملة، وفي اإل

وأوصت كذلك  .213يدي السلطدتغيرهد من أشكدل التعسفاعلى أأو  المفرط للقو 
ة ن تعزز المستويدت المهنية للشرطد أمراقبة لوزار  الداخلية يمكنه نشدء آليةبإ

فراد والمنظمدت، وحمدية مقدمي الشكدوى وتجري التدريب وتتلقى شكدوى األ
 214 ات التأديبية والجندئية.جراءإلضدفة إلى تحقيقدت مستقلة، بدإل إجراءو

 
 نفاذ بواسطة الحكومةإل

إنتقدد التقرير  فيه في اليوم الذي أطلق فيه التقرير أصدر الملك حمد بيدند يقبل
مة ويعد بإ نفدذ التوصيدت ته. وكلفت مفوضية وطنية بمراقبة إنفدذ توصيدللحكو

ولكي تجري المفوضية  215 .3103مدرس  31وتقديم تقريرهد النهدئي للملك في 
مد  ي ومزااعم التعذيب قدمت بتكوينالوطنية تحقيقدت في اعمليدت القتل غير القدنون

هذه ةالعدم النيدبةخدصة" داخل هيئة طلق اعليه اسم "وحد  تحقيقدت أ . وتتكون 
رسلوا لتلقي تدريب محدد حول أ كدنوا قد ةالعدم النيدبةالوحد  من موظفين من هيئة 

 بروتوكول اسطنبول. وإجراء التحقيقدت بدستخدام نسدنحقوق اإل
ميند للمظدلم، خدرج وزار  الداخلية، أأيضد   انشأت الحكومة 3103في فبراير 
 تأديبيةال االوامر يد  للشئون الداخلية في وزار  الداخلية مكلفة بمراجعةوشعبة جد

ن وذكر أ .3103217وقد تم تعيين نواف المعدود  لهذا الدور في اغسطس 216 .االولية
                                                             

 المصدر السابق.  -209
210

 )أ(. 2711المصدر السابق، الفقرة  - 
 ) ك(. 2711)ي( و  2711ابق، الفقرات المصدر الس  - 211
 . 2729المصدر السابق، الفقرة  - 212
 )ب(. 2711المصدر السابق، الفقرة  - 213
 . 2727المصدرالسابق، الفقرة  - 214
 أعاله.  7انفاذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، الحاشية السفلية رقم  -215
. 1122نوفمبر  12، ‘لة الملك حمد يتلقى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق  ويلقي كلمة رئيسيةال’وكالة أنباء البحرين،  -216

http://www.bna.bh/portal/en/news/481652  
 ‘يةأمين مظالم وزارة الداخل’صفحة موقع : وزارة الداخلية  - 217

http://www.bna.bh/portal/en/news/481652
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زيدر  ومراقبة مراكز  وسع سلطة أمين المظدلم لتشملمرسومد سيصدر قريبد سي
  218 وى فردية.ددم وجود شكاالحتجدز والتحقيق في سوء أداء الشرطة حتى في اع

ن التعريف التعذيب في القدنون الجندئي )مع أتبني قوانين تتضمن تعريف أيضد   تم
المتحد  لمندهضة التعذيب  ممال يتسق بشكل كدمل مع التعريف الوارد في اتفدقية األ

 شخدصطبق فقطاعلى األننمد يإغراض المحظور  وحيث أنه ال ينطبقاعلى كل األ
وتوفير إمكدنية  220وى،دلتجريم االنتقدم من أولئك الذين يتقدمون بشك 219المحتجزين(،

يديو )فيديو كونفرنس( من الخدرج فدداتهم اعبر كدميرا فان يقدم الضحديد والشهود إ
مةإ ذ تدابير لكفدلة دمخدوف سيكولوجية، التخأو  ذا كدنت هندك مخدوف تتعلق بدلسال

   221 حمدية الشهود والضحديد.
سر حول جبر ضرر أ دذ توصيدت اللجنةات النفأيضد  إجراء ةاعلنت الحكوم

 ضحديد القتل غير المشروع وضحديد االنتهدكدت التي وقعت خالل الفتر  من مدرس
اعلنت هو انشدء صندوق وطني ات التي أجراءول اإلكدن أ. و3103يونيو إلى 

لنت اعوأ 222 دانة الجدني.الصندوق يتطلب إإلى  لتعويض الضحديد. ولكن الوصول
مة، بشكل منفصل، انهد ستنشيء محدكم متخصصة للنظر في قضديد تعويض  الحكو

طلقت وزار  العدل والشئون الدينية ثدلث أ إجراءوك223 .3103 أحداثندبعة من 
 هو بدت"مبددر  التسوية المدنية"، وكدن الهدف المعلن لهد بدلنسبة لمقدمي الطل

وكدنت المبددر   224تراضي".ال يقوم اعلى سلوب"تسوية مطدلبهم بشكل سريع وبأ
الصدبدت العدم المدضي ر الضحديد المتوفين وأولئك الذين تعرضوا تتجه نحو أس

حكدم من محدكم مدنية ضد الدولة غير ذلك، سيعتمدوناعلى صدور أوالذين كدنوا، ب
 للحصولاعلى انصدف. 

 
 مشاكل االنفاذ

ن البحرين اضح أبعض التحقيقدت فدن من الوإلى  دت قد قددتصالحن اإلمع أ
فيمد بحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق اللجنة النفدذ توصيدت إفشلت بشكل كبير في 

رتكبت اعدم ضحديد االنتهدكدت التي أيتعلق بدلتحقيقدت والمحدسبة وجبر ضرر 
وقد حدث فشل مشدبه لهذا في الردوداعلى مزااعم التعذيب وسوء 225 .3100

 ن. المعدملة التي تصداعدت منذ ذلك الحي

                                                                                                                                                                              
،Ministry_of_Interior_Ombudsman.pdf-http://iaa.bh/downloads/3.  
http://www.hrw.org/news/2013/02/28/bahrain-. 1122فبراير  13، ‘البحرين : ال تقدم حول اإلصالح’هيومان رايتس واتش،  -218 

reform-progress-no . 
219

 . 2، والملحق 22-21أعاله، ص  1انفاذ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الحاشية السفلية رقم  - 
 المصدر السابق.  -220

 .  9حق والمل 22-21المصدر السابق، ص - 221
222

لتنظيم الصندوق الوطني لتعويض الضحايا  22/1121حول إنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا، ومرسوم  21/1122أنظر المرسوم  - 
 المصابين في األحداث. 

 . 111أعاله، ص 7أنظر تقرير متابعة للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الحاشية السفلية رقم  - 223
 . 12، والملحق 97ابق، صالمصدر الس - 224
. أنظر أيضاً روميد "بعد عام: تقييم  22 -21أعاله، ص  9للحصول على ملخص تقييم لمستوى االنفاذ أنظر كاتزمان، حاشية سفلية سابقة رقم  - 225

assessing-later-year-http://pomed.org/one-. 1121انفاذ البحرين لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، نوفمبر 
report/-bici-the-of-implementation-bahrainsأعاله؛ هيومان رايتس واتش،  92منظمة العفو الدولية الحاشية السفلية السابقة رقم  ؛

 أعاله.  123رقم الحاشية السفلية 

http://iaa.bh/downloads/3-Ministry_of_Interior_Ombudsman.pdf
http://www.hrw.org/news/2013/02/28/bahrain-no-progress-reform
http://www.hrw.org/news/2013/02/28/bahrain-no-progress-reform
http://www.hrw.org/news/2013/02/28/bahrain-no-progress-reform
http://pomed.org/one-year-later-assessing-bahrains-implementation-of-the-bici-report/؛
http://pomed.org/one-year-later-assessing-bahrains-implementation-of-the-bici-report/؛
http://pomed.org/one-year-later-assessing-bahrains-implementation-of-the-bici-report/؛
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البحرين لواجبهد بمحدسبة مرتكبي جرائم التعذيب  إمتثدلدوف فيمد يتعلق بهندك مخ
مخدوف  لم تبدأ التحقيقدت فيهد بعد، و ة فيمد يتعلق بعدد من القضديدوسوء المعدمل

العدد المحدود للمحدكمدت، والمستوى المنخفض في الدرجة الوظيفية لمعظم حول 
هد، وحدالت فشل بعض حدكمون، وأنوالموظفين الذين ي   اع التهم التي تم توجيه

للضحديد فيمد يتعلق وكالء النيدبة، واالفتقدر للمعلومدت الكدفية التي تقدم 
ابلغ بعض المحدمين ريدريس  فقد فيمد يتعلق بجبر الضرربدلمحدكمدت. إمد 
أهيلوالمركز الدولي ل دن الحكومة ضحديد التعذيب ان أسر الضحديد شعروا ب ت

نفسهم اعن انتصدفد مندسبد؛ واعّبر الضحديد أ لهم ن تقدميع صمتهم دون أتحدول ب
 ات المقترحة.جراءضعف ثقتهم في اإل

 محصلة التحقيقدت والمحدكمدت
ن وحد  التحقيقدت أ 3103المحدمي العدم األول ريدريس في ديسمبر خطر أ

مة أرتكبت خالل  311الخدصة قد حققت في  زاعو قضية ذات صلة بدنتهدكدت 
هذه القضديد من مقدمي الشكدوى أقضية م 72تت . وقد أ3100 نفسهم وأحيلت ن 
حيلت ول ديسمبر أالوطني. وبحلاألمن  قضية بواسطة وزار  الداخلية وجهدز 033
  226 المحدكم.إلى  قضديد تتعلق بوفيدت، 0قضية تعذيب وسوء معدملة و 02

من موظفي  33هم ضد توجيه ت  إلى  ورد ان التحقيقدت قددت 3103غسطس في أ
 الندئبوجه  3103وفي سبتمبر  227 ذكر التهم التي وجهت لهم(.الدولة )لكن لم ت  

ااعم تعذيب وسوء زفيمد يتعلق بم ،هم من ضبدط الشرطة ،آخرين 8همد ضد العدم ت  
)لكن اثنين فقط حوكمد  3100طبدء كدنوا قد احتجزوا اعدم معدملة اعدد من األ

 228 بدلتعذيب( .
تهموا في محدكمتين منفصلتين اعضو المسئولين الذين كدنوا قد أ   أن أحد مؤخرا   ورد

راهيم آل من العدئلة المدلكة مة خليفة. وكدنت المحد، وهو الشيخة نورا بنت اب ك
ذيب والقو  والتهديد ضد التع إستخدام، تتعلق ب3103ولى، التي بدأت في اكتوبر أل

أمد  229ى االاعتراف.جبدرهناعل: زهر  السمدك وخلود الدورازي إلالطبيبدت
مة الثدنية، والت سدء  معدملة الشداعر  المتعلقة بإ 3103ي بدأت في يوليو المحدك

يبدو أن السلوك  لتعذيب لكنتهمد بد دشطة آيدت القرمزي، فدنهد ال تنضّمنوالن
زاعوم  تعذيب. إاعتبدره بلغ اعتبة  ال

مة هيومدن رايتس  مة قدمت بهد منظ ه الل م في فبراير واتش في البحرين ولكن، 
مة بوزير الداخلية الشيخ راشد ال بلغأ 3102  أن "تحقيقدت داخلية توصلت إلىمنظ

ال فقط من مسئولي شرطة في مستوى وظيفة قدئد سوء سلوك إأو  تداءأنه لم يقع إاع
هم في رتب أ كتيبة. وقدل اعلى من تلك ان التحقيقدت الداخلية لم توجه إدانة لمن 

                                                             
 . 1121ديسمبر  21رسالة من المحامي العام األول عبد الرحمن السيد محمد احمد إلى ريدريس، بتاريخ  - 226

، موجود على الرابط 1121سبتمبر  29، ‘البحرين: قانون حول التزامات األمم المتحدة بحقوق اإلنسان’هيومان رايتس واتش،  - 227
commitments-rights-human-un-act-http://www.hrw.org/news/2012/09/19/bahrain . 

 ، موجود على الرابط 1121سبتمبر 23، ‘البحرين يتهم ضباط شرطة بالتعذيب’الجزيرة  - 228
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/09/201291812655610450.html . تم تحويل المتهمين االثنين اللذين

رهم  محتجزين 1يواجهان التهم "األكثر خطورة" إلى المحكمة الجنائية العليا حول "استخدام التعذيب والتهديدات ضد  من ذوي المهن الطبية بهدف اجبا
  على االعتراف"، بينما أتهم خمسة ضباط بتهم أمام محكمة جنائية صغرى .

 ، 1122فبراير  2، ‘أميرة بحرينية تعمل ضابط شرطة تحاكم بالتعذيب: مسئول رفيع المستوى’الوطني،  - 229
-for-trial-on-officer-police-as-works-who-princess-east/bahraini-http://www.thenational.ae/news/world/middle

official#ixzz2NnWD7fYo-senior-torture.  

http://www.hrw.org/news/2012/09/19/bahrain-act-un-human-rights-commitments
http://www.hrw.org/news/2012/09/19/bahrain-act-un-human-rights-commitments
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/09/201291812655610450.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/09/201291812655610450.html
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/bahraini-princess-who-works-as-police-officer-on-trial-for-torture-senior-official#ixzz2NnWD7fYo
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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رهم من المسئولين الكبدرأو  قدد  أي الرتبة بسوء سلوك ولم يتعرض أو  للتوبيخ غي
 . وفوق ذلك230"انتهت خدمتهأو  أوقف اعن العملأو  رتبته إلى خفضأو اإلستقدلة 
نه لم كمته فيمد يتعلق بتعذيب األطبدء إالّ أرت محدان رئيس الوحد  قد ج فإنه، رغم

مة بموجب مبددئ مسئولية القيدد  اعن االتوجه إ اسعة النطدق التي نتهدكدت وليه ته
 وحدته. قدمت بهد

أهيل اعدد إلالمتدحة لريدريس والمركز الدولي  توفقد للمعلومد تعذيب ضحديد ال ت
 التدلي:إلى  نفإن  المحدكمدت أدت حتى اآل

  8كماعليه بدلسجن أدين مالزم من وزار  الداخلية وح   3103في سبتمبر 
لح. وقد أصيب وفد " متظدهر غير مسإلى  اعتداء أدىسنوات بسبب "إ

المتظدهر بطلقدت ندرية ثالث مراتاعلى االقل اثندء ركضه بعيدا اعن 
مة بنفس التهم بقتل الم أمدمولكن ضدبطين آخرين متهمين مثال 231 الشرطة. حك

دهمد هو الذي أص شخصين آخرين يب )كالهمد متظدهرين غير مسلحين، أح
اعلى الفخذ قل يب ثالث مراتاعلى األفي الرأس من مدى قريب، وآخر أص

العدم بدستئندف لكن تم  الندئب(. قد تمت تبرئتهمد. وتقدم 232من مدى قريب
  233 .3102البراء  في فبراير  تأكيد

  مة ألحد "بدلتسبب دون اعمد في  3103في يونيو أدين اعريف إاعدقة دائ
وذ كر انه تم تقليص الحكم اعليه  234 سنوات. 1كماعليه بدلسجن الضحديد" وح  

  235 سنوات سجند وأوقف من العمل. 2إلى   3103نوفمبر  7يوم 
   هة سعيد،  القو  النتزاع إستخداموكم ضدبط شرطة بتهم ح ااعتراف )من نزي

كتوبر اعة مونت كدرلو(، وأخلي سبيله في أذاوإ 32مراسلة إذااعة فرنسد 
هة سعيد أوألن ن 236 العدم بدستئندف(. الندئب)وتقدم  3103 اعدت تقدرير زي

اللؤلؤ  في البحرين  دّوارلديمقراطية التي جرت في اعن المظدهرات المؤيد  ل
هد. ستجوابفقد تم استداعدؤهد في مركز شرطة بدلبحرين إل 3100في ربيع 
صبت اعيندهد وتعرضت للركل واللكم والصفع. وتعرضت لشد وهندك اع  

هد وأغرق رأالشعر والجلد بأنبوب بالستيكي وأدخل حذاء في  سهد في فم
هد. وتعرضت رحدض. وقد د فقت مدد  كم دوية قيل أنهد بولاعلى وجه

رافدت مزيفة. وقد ن تدلي بداعتندت والتعّدي النفسي وط لب منهد أهدإل
                                                             

 أعاله.  119مان رايتس واتش ، الحاشية السفلية رقم هيو - 230
هاني عبد العزيز عام  - 231 هرا 7الحكم على شرطي من البحرين بالسجن ’. ميدل ايست اونالين،  1122يتعلق بوفاة  سبتمبر  17، ‘سنوات لقتله متظا

1121 ،online.com/english/?id=54606-east-p://www.middlehttاهرين: إخالء ’أنظر أيضا:  ؛ البحرين: اإلفالت من العقاب لقتلة متظ
اللجنة البحرينية المستقلة ير ؛ تقرhttp://abna.ir/data.asp?lang=3&id=353196،‘من رجال الشرطة وحكم خفيف على الثالث 1سبيل 

وهو ان التهم التي كانت 929 – 929، أعاله ، الفقرات  لتقصي الحقائق قد تأكدت في رسالة من المحامي العام األول، عبد الر ‘ جلد أدى إلى الوفاة’. 
 . 1121ديسمبر  21حمن السيد محمد احمد إلى ريدريس بتاريخ 

فرحان وعلي احمد عبدهللا مؤمن، أنظر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أعاله ، الفقرات  يتعلق بوفاة كل من احمد فرحان على -232
912-919 . 
 . 1121ديسمبر  21رسالة من المحامي العام األول عبد الرحمن السيد محمد احمد إلى ريدريس بتاريخ  - 233
 ، 1121سبتمبر  29، ‘األمم المتحدة بحقوق اإلنسان البحرين : قانون حول التزامات’هيومان رايتس واتش،  - 234

commitments-rights-human-un-act-http://www.hrw.org/news/2012/09/19/bahrainثالث رجال شرطة من ’بي بي سي،  ؛
 . east-middle-http://www.bbc.co.uk/news/world-18606537، 1121يونيو  17، ‘جهون محاكمة قتل عمدالبحرين يوا

  1121نوفمبر  9، ‘الجمعة التاسع من نوفمبر في البحرين : تصاعد القمع’مار ك اوين جونز،  - 235
escalates/-crackdown-the-bahrain-in-http://marcowenjones.wordpress.com/2012/11/09/today . 

، موجود على الرابط 1121اكتوبر  19، ‘دتا تورط ضباط أمناحكام محكمة استئناف النيابة العامة في قضيتين شه’وكالة أنباء البحرين ،  - 236
http://www.bna.bh/portal/en/news/531061 . 
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مة البحرينثندن منهمد ألرير طبية مستقلة، إاعّززت ثالث تقد  ،طبدء من حكو
دهد في الحراسة هة سعيد اعن التعذيب الذي واجهته أثندء وجو  .237رواية نزي

هة سعيد أ لين آخرين، حددتهم بدالسم، كدنوا وندك مسئن هوتزاعم نزي
 لكن هؤالء األفراد لم ي حدكموا. وتزاعم 238منخرطين بشكل مبدشر في تعذيبهد،

مة بأن  تبذل النيدبةأنه اعند االستئندف "لم أيضد   اي جهد إلقندع المحك
مة االبتدائية قد اخطأت في إخالء سبيلهم ..." هة سعيد تو 239 المحك قدمت نزي

 ممات الخدصة لألجراءطدر اإلثنين من المكلفين بتفويض في إاإلى  ببالغ
تحقيق نزيه في تعرضهد  إجراءالمتحد  تزاعم فيه بفشل حكومة البحرين في 

  240 يذاء ومحدسبة ضبدط الشرطة المسئولين اعنه.إل
  شهر لسوء سجن ثالثة أبدل 3103ذ كر أن ضدبطين قد ح كم اعليهمد في يونيو

 241 المعدملة.
  الوطني بقتل اعبد األمن  أدين ضدبطدن من جهدز 3103بر ديسم 21في

 8الكريم فخراوي المؤسس المشدرك لصحيفة الوسط، وح كم اعليهمد بدلسجن 
ن تعرض للضرب من اعبد الكريم فخراوي قد توفي بعد أ . وكدن242سنوات

الضدبطين بشكل متكرر بمقعد مرحدض، لكن لم ت وجه للضدبطين تهمة 
مة األ وكدن  243الوفد .إلى  خطور  بدلتعذيب الذي أدى كثرارتكدب الجري

العدم لفشله في التحقيق فيهد كمد  الندئبإلى  القضد  قد أرجعوا القضية
 244ينبغي.

  بسبع  الديهيندير ح كماعلى ضدبط شرطة وحد  أمن في منطقة  20في
مة الذي سنوات سجند بسبب اعملية اطالق ندر قدتلة اع لى اعبد الهددي المشي

يندل مصراعه خالل االحتجدجدت التي جرت في فبراير ول شخص كدن أ
3100. 245  

  أخلي سبيل ضدبطي شرطة من مقتل المتظدهر 3102فبراير  30في 
وقد اعزت  246قد أصيب بطلق ندري في الظهر؛الذي كدن فدضل المتروك 

القو   ستخدامالسبب في وفدته إل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق
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 المصدر السابق.  -240
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مة وجدت ان ضدبطي  247بدط الشرطة،المفرطة بواسطة ض لكن المحك
 الشرطة قد تصرفد دفداعد اعن النفس. 

  ر قثندن من ضبدط الشرطة بتعذيباعلى الصأدين إ 3102مدرس  03في
حتى الموت، والذي اعزت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق وفدته، 

وض التعذيب في مركز احتجدز الحإلى  ،3100ابريل  7التي جرت يوم 
  نقص حجم الدم "صدمة نعرض لـ وقد تم تسجيل سبب الوفد  بأنه 248الجدف.
وقد ح كماعليهمد 249 ."والكدمدت صدمدتالتعرض للعديد من الاعن  والندتج

سنوات وأخلي سبيل ثالثة ضبدط آخرون للفشل في التبليغ اعن  01بدلسجن 
مة قتل  مة، وأخلي سبيل الخمسة في اليوم نفسه من ته شيري كريد اعزالجري

 250اثندء احتجدزه. 3100الذي مدت اعدم 
قضية لحدالت وفد   37قضديد فقط، من بين  7تم تقديم  3102مع مطلع فبراير 

مة.إلى  ،بحرينية المستقلة لتقصي الحقدئقاللجنة الغير قدنونية في تقرير   المحدك

اعددا وأحكدم اإلدانة السريعة لندشطي  كثروهذا في تعدرض مع المحدكمدت األ251
هم ولفترات سجن أطول، بمد في ذلك السجن مدى الحيد .ال   252 معدرضة وغير

اله، وبدلرغم من النتدئج التي خلصت لهد الحظ أنه، في القضديد التي وردت أالم
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق بأن التعذيب قد استخدم بشكل منتظم، لم 

من  317"التعذيب" بموجب المدد  درتكدب ااعمدلي شخص بأيصدر حكم بإدانة 
مة إلى  اعتداء أدى"إ القدنون الجندئي. وبدال من ذلك، وحيثمد نتجت حدلة وفد  فدن ته

 81ذلك فإن من أدينوا لم يخضعوا للمدد  ضدفة إلى ستخدم. وبدإلت   الوفد " هي التي
مة وق من القدنون الجندئي والتي تحدد عت حقيقة ان المتهم موظفد اعدمد وأن الجري

مة  /هد لواجبدت اعد مضداعفة فتر  السجن إلى  يعتبر ظرفد مفدقمد يقودممد اثندء أدائه
 253 القصوى القدبلة للتطبيق.

زاعومةاعلى أيدي  خرىفيمد يتعلق بدلوفيدت األو الموظفين وحدالت الجلد ال
تحقيقدت لكن،  اعلن اعنفقد أ   3102و  3103دنون خالل اعدمي دنفدذ القالمكلفين ب

أهيل اعدد ريدريس والمركز الدولي إل اعلى حد اعلم ضحديد التعذيب، فدن  ت
في قضية صالح  مقدضد  واحد  )التهم التي أثيرت مؤخراإلى  التحقيقدت قددت

محدكمدت شفدفة أو  أاعاله( . ولم تتم تحقيقدت 21صليهد في اعبدس حبيب المشدر إ
)أشير اليهد  حمد موالي ومنتظر سعيد فخرد يتعلق بحدالت وفد  كل من يوسف أفيم
اله(، 33ص اعدمد أحمد اسمداعيل  33المواطن الصحفي الذي يبلغ من العمر أو  ا

اعمليدت فحص طبية مستقلة في أي  إجراءولم يسمح ب 254 (.3103)قتل في مدرس 
                                                             

 . 919تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الفقرة  -247
 .991المصدر السابق، الفقرة  248
249

 . 991المصدر السابق، الفقرة  - 
هرين حتى الموت’العربية ،  - 250 ، موجود على الرابط 1121مارس  21، ‘سجن شرطة من البحرين لتعذيبهم متظا

.html-death-to-protesters-torturing-for-jailed-police-ws/2013/03/12/Bahrainhttp://english.alarabiya.net/en/Ne . 
 1، ‘حالة لبحرينيين قد تم توثيقها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولم تُحول بعد للمحاكم 13حالة وفاة من بين  11’الوسط،  - 251

 . html-www.alwasatnews.com/ipad/news.734899ن موجود على الرابط 1122فيرابر 
 أعاله.  232أنظر بشكل عام ، هيومان رايتس واتش، حاشية سفلية رقم  - 252
هذا قد احتكم اليه اآلن في المحاكمة التي جرت في ابريل  -253 األمن الخاصة في مقتل صالح عباس حبيب،  لرجل شرطة قوات 1122مع انه ذُكر ان 

 أعاله.  217أنظر الحاشية السفلية رقم 
 . 22-21الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، الصفحتان  -254

http://english.alarabiya.net/en/News/2013/03/12/Bahrain-police-jailed-for-torturing-protestors-to-death-.html
http://english.alarabiya.net/en/News/2013/03/12/Bahrain-police-jailed-for-torturing-protestors-to-death-.html
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مةمن هذه القضديد ولم تؤدي التحقيقدت في وفد  الطفلين، حسدم الحداد وحسين  ، النع
أن إلى  هم بعد ان خلصت التحقيقدتتقديم ت  ى إل ،3103غسطس وسبتمبر اعدم في أ

اعتقال وذ كر أن ضدبطين قد أ 255الضبدط المتورطين قد تصرفوا دفداعد اعن النفس.
متأثرا بجراح في المعد   3102بسبب وفد  حسين الجزيري، الذي توفي في فبراير 

وأثندء كتدبة هذا التقرير لم 256 خرطوش من مدى قريب.طلقدت نتجت اعن اصدبته ب
د الجزيري ) يبلغ من ودئه، محمأقربن هندك تقرير ااعتقدل ذي صلة بوفد  أحد يك
صيب في نفس اليوم بقنبلة غدز مسيل اعدمد( والذي توفي بعد ان أ 31عمر ال

 للدموع اطلقتهد الشرطة. 
أهيل اعدد الل زيدر  ريدريس والمركز الدولي إل ضحديد التعذيب سمعد انتقددات  ت

سوء أو  العملية التي تم تبنيهد اعند التقدم بشكوى تعذيبمن محدمين وضحديد حول 
مة  إستجوابحد المحدمين أنه حضر اعملية . وقدل أ3103معدملة خالل اعدم  مقد

مة الشكوى وكأنهد  إستجوابشكوى، والتي استمرت لعد  سداعدت حيث تم  مقد
مة قدل الشدكون أب أخرىالمتهم. وفي شكوى  ن محدميهم لم لغت مستوى المحدك

 في القضية حتى اليوم السدبق لمحدكمتهم. أدلةّود بأي يز
نهم تقدموا بشكدوى، انه تم االتصدل دن العديد من هؤالء، الذين قدلو أجدءاعلى لسو

اهم لكنهم لم يتلقوا أمرتين بعد شهور من تقأو  بهم مر  هم لشكدو ي اتصدل بعد ديم
السدبق اعن حزب الوفدق ذلك. وهذا هو الحدل مثال فيمد يتعلق بدلندئب البرلمدني 

شكوى تفصيلية، تتعلق بدلتعذيب  3100سبتمبر  38رسل يوم واد فيروز الذي أج
إلى  شهر،لمد  ثالثة أ 3100ل ااعتقدله اعدم وسوء المعدملة التي تعرض لهد خال

ريدريس والمركز  كل من وقد أبلغ جواد فيروزاعدد من السلطدت البحرينية. 
أهيل اعدد الدولي إل ي نتيجة. وبدال اعن ذلك أإلى  تعذيب أن شكواه لم تؤدضحديد ال ت

مة جندئية صغرى 3103بر نوفم 8فإنه أدين يوم  بدلمشدركة  بواسطة محك
تم  أدلةوتحريض آخريناعلى المشدركة في تجمع غير مشروعاعلى أسدس 

شهرا مع تجميد  01الحصولاعليهد خالل فتر  االحتجدز تلك، وح كماعليه بدلسجن 
هذا األمر، وبينمد كدن في. وفي اليوم الساعقوبة السجن رحلة قصير   دبق اعلى 

ن واحد بواسطة السلطدت وهو يعيش اآلخدرج البحرين ابطلت جنسيته من جدنب 
  257 بال جنسية، في خرق للمبددئ ذات الصلة للقدنون الدولي.

                                                             
لف ، أعاله . أنظر رد الحكومة على بالغ إلى المقرر الخاص المك1121سبتمبر  21، ‘تحديث ربع سنوي : البحرين’وزارة الخارجية البريطانية  -255

هذه الوفيات على الرابط   بالتفويض في اطار اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة في 
https://spdb.ohchr.org/hrdb/22nd/Bahrain_21.12.12_(9.2012)_Trans.pdf . 

 
middle-http://www.bbc.co.uk/news/world-، 1122فبراير  11، ‘ني بعد اصابته بقنبلة غاز مسيل للدموعوفاة بحري’بي بي سي،  -256

21547109-east أعاله.  123، ؛ هيومان رايتس واتش ، حاشية سفلية رقم 
، 1121نوفمبر  7، نيويور ك تايمز، ‘شخصا 22حرين تلغي جنسية في القمع، الب’كريم فهيم /  - 257

-to-bid-in-people-31-of-citizenship-evokesr-http://www.nytimes.com/2012/11/08/world/middleeast/bahrain
dissidents.html-quell1121نوفمبر  7، ‘من ناشطي المعارضة 22البحرين تبطل جنسية ’بي بي سي نيوز ،  ؛ ،

35542202-east-middle-http://www.bbc.co.uk/news/worldنوفمبر اصدر مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان البيان  12في  ؛
مواطنا  22باسقاط جنسية  1121نوفمبر  7التالي حول اسقاط الجنسية "تعبر المفوض السامي عن اسفها للقرار الذي اتخذته السلطات البحرينية في 

سية. وحضت المفوض السامي الحكومة على ان تعيد النظر في هذا القرار والذي متهم بال جن 21ألنهم "قوّضوا أمن الدولة" وقد يتر ك قرار كهذا 
من االعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ينص على ان "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" و "ال يجوز حرمان شخص  29ينتهك بشكل واضح المادة 

رها"".   من جنسيته تعسفا أو انكارا لحقه في تغيي
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12828&LangID=E 

https://spdb.ohchr.org/hrdb/22nd/Bahrain_21.12.12_(9.2012)_Trans.pdf
https://spdb.ohchr.org/hrdb/22nd/Bahrain_21.12.12_(9.2012)_Trans.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21547109
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21547109
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21547109
http://www.nytimes.com/2012/11/08/world/middleeast/bahrain-revokes-citizenship-of-31-people-in-bid-to-quell-dissidents.html؛
http://www.nytimes.com/2012/11/08/world/middleeast/bahrain-revokes-citizenship-of-31-people-in-bid-to-quell-dissidents.html؛
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20235542؛
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12828&LangID=E
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يقوم المجتمع المدني والمحدمون والضحديد بدلقدر نفسه بطرح موضوع  أخرىمر  
الثقة في المؤسسدت التي إلى  ، يختص بآليدت التحقيق والمحدسبة، وهو االفتقدرهدم

التحقيق والمحدسبة. ان وحد  التحقيقدت الخدصة تتكون من موظفين  إجراءتقوم ب
من نفس مكتب االداعدء العدم الذي كدن مسئوال اعن المحدكمدت ذات البوااعث 

تم  أدلةلى استندت العديد منهد إ والتي 3100 السيدسية قبل واثندء وبعد احتجدجدت
وهو نفس المكتب المسئول اعن محدكمدت 258 الحصولاعليهد تحت التعذيب.

في تهم تتصل  نسدنالشخصيدت القيددية من المعدرضة ومن منظمدت حقوق اإل
. ولم يسمح المكتب، في اي قضية تتعلق بدالشتبده في 3100بحرية التعبير خالل 

مة، سوء معدأو  تعذيبأو  وفيدت زاعو ة مستقلة. اعمليدت فحص طبي إجراءملة 
التحقيق في القضديد  إجراءفراد داخل المكتب ملتزمون بومع انه قد يكون هندك أ

 ن، وبشكل شبه حتمي، انهد مشوبةح فدن مثل هذه التحقيقدت تبدو اآلبشكل صحي
 بعدم الثقة. 

هة ومس وقددر اعلى توفير  تقلةوبدلمثل فدن هندك فقدان للثقة في القضدء كهيئة نزي
دكدت المدضي ومد متورطة بشكل اعميق في انته خرىنهد كدنت هي األالمحدسبة إذ أ

دسية خير في المحدكمدت ذات الدوافع السيزالت مستمر  في أن تكون الحكم األ
ول من القرن الحدلي )الحددي اليوم. وكمد ورد في النقدش أاعاله فدنه خالل العقد األ

هد مع الدستور الجديد، حدول محدمون صالحوالعشرين(، وبعد اإل دت التي تم تقديم
ومد زال  259التقدم بداعوى مدنية بدلتعذيب لكنهم ووجهو بصد المحدكم لهم.

سوء أو  تعذيب أدلةتسجيل أو  قضد  يرفضون النظر في المحدمون يبلغون اعن
 صدار تقدرير طبية مستقلة. ويمضيفض األمر بإمحتجزون ورمعدملة يتقدم بهد 

بعض موكلي هؤالء المحدمين في السجن فترات طويلة من الوقت )في إحدى 
حينمد  3100الل اعدم الحدالت الحكم بدالاعدام( في جرائم ي زاعم انهد ارتكبت خ

مة مشوبة بمزااعم التعذيب وسوء المعدملة. كدنت كل اعمليدت  المحدك
ن يتم هو أ مدمألإلى  ن الطريق الوحيد للتقدمعتقد أين انه يحد كبدر المحدمقدل أ

المحدكمدت بواسطة هيئة مستقلة حقيقة وذات موظفين  إجراءالتحقيق في المزااعم و
المجتمع بطريقة  يقد خلقت استقطدبد ف حداثمن خدرج البحرين. ومن رأيه ان األ

من أو  من اجهزتهدأو  سواء من الحكومة -ال يمكن بهد رؤية شخص في البحرين
 التحقيق والمقدضد  كمد ينبغي. لم تندقش جراءكفي إلمحديدا بدرجة ت –المعدرضة 

بشكل موسع مع آخرين  مكدنية لمثل هذا النهج في التحقيق والمحدسبةإلأو  الرغبة
هذا النوع يمكن البندء  منن هندك سوابق آلليدت دولية خالل الزيدر  )للبحرين( لك

  260 دت.في مثل هذه اآللي أكثر السعي البحثذا استداعى األمر ليهد إاع
 

 الحق في تقديم شكوى
مة بشكل متكرر طرحهد مسئولومن الموضواعدت التي  ردااعلى مزااعم  ،الحكو

أهيل اعدد التعذيب وسوء المعدملة التي ذكرتهد ريدريس والمركز الدولي إل  ت
                                                             

 . 9أعاله ص 92فيما يتعلق بهذه النقطة أنظر منظمة العفو الدولية ، الحاشية السفلية رقم  - 258
 . 22صدر السابق أعاله صالم -259
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ن يتقدموا أ ناعلى الضحديدأ مد ذكروه من ، 3103التعذيب خالل اعدم ضحديد 
مة رحبت بلبشكدوى كي يتم التحقيق في ا مثل هذه موضوع، وأن أجهز  الحكو

بشكل جدي تحقيقد واسعد. وأبلغند أحد المسئولين أن هندك الشكدوى وستحقق فيهد 
هذا الخط  ن تقدم الشكدوى اعنخط اتصدل سدخن يمكن أ طريقه لكن لم يسمع اعن 

سألندهم اعنه. ولكن حين اقترحنداعلى  ندشطين من الذينأو  ضحديدأو  ي محدمينأ
ن شكواه قد الخط قدل أنه فعل ذلك وأ إستخدامانه يمكنه محدولة  شخدصألأحد 

  261 سجلت.

مة فيمد  هو الموقف الذي تتبنده الحكو ظل القول بأن الشكدوى ضرورية ومرحب بهد 
يتعلق بدلحوادث التي وقعت مؤخرا، مثل صور الفيديو التي تظهر رجال يحمل طفال 

هه مرتين بوا اله(، وهو يتعرض للصفعاعلى وج سطة ضدبط شرطة )أشير اليه أ
فيديو لحددث ممدثلاعلى وبعد أن و ضع شريط  .3103والذي تم تداوله في نوفمبر 

ن سلوك رجدل شرطة ظهرو مؤخرا صدر وزير داخلية البحرين بيدند "أدااالنترنت أ
شرطة فيديو تم تداولهد في مواقع االاعالم االجتمداعي" وطلب من الذين يسجلون في أ
  262 هذه الحوادث التبليغ بهد للشرطة.مثل 

الردود الرسمية،اعلى نحو واسع، بوصفهد ردودا متندقضة. إلى  ومع ذلك، ي نظر
مة فدن من المخدلف للمنطق أ 263وكمد أشدر أحد ندشطي المعدرضة، ن تشجع الحكو

ن يعلنوا لهد اعن ذلك بعد أقل من سجلوا السلوك االنتهدكي للشرطة أ الشهود الذين
صدبدت تعرض لهد متظدهراعلى لتوثيقه إ إنسدنن من سجنهد لندشط حقوق اسبواعي

تقويض تصريحدت رسمية لوزار  الداخلية لسلسلة من أيضد   وتم  264موقع تويتر.
التعليقدت التي أدلى بهد رئيس شرطة البحرين، طدرق الحسن،اعلى حسدبه الخدص 

فدن رئيس  265فويس، لوبدلجمشدركة لهاعلى في تويتر. وكمد أشدر محمد حسن في 
 الشرطة اقترح بأن اشرطة فيديو كهذه اعن قسو  الشرطة تمثل جزءا من مخطط:

إن محدوالت تشويه وزار  الداخلية وموظفيهد هي جزء من حرب شرسة  
 معروفون ومنظمدت بعد فشل خططهم السدبقة. أشخدصيقوم بهد 

ل الشرطة وتستخدم هذه المنظمدت والموالون لهد اعبدرات مهينة تجده رجد
راهيتهم بين الشبدب والكبدر.  لتحقير شخصيدتهم والتحريضاعلى ك

دهد مإلى  وينصبون كمدئن لرجدل الشرطة تستند هنيون سيندريوهدت يع
ثم يصورونهد  أخرىاعالمية معروفة في دول إاعالميون يعملون في قنوات إ

 ويطلقونهد حينمد يحتدجونهد لذلك.
د ويغدلون فيهد كمد يؤمرون وبدلطريقة وينشر هؤالء الملفقون الخونة مشده

                                                             
وقرر في وقت الحق حينما تحرينا بعد ذلك حول ما إذا كانت الشكاوى تتقدم أبلغنا ان الضحية كان خائفا من االستمرار في عملية الشكوى  - 261

 سحبها. 
  1121ديسمبر  19، ‘أدان الوزير تصرفات رجال الشرطة على االنترنت، اشرطة فيديو ’ -262

،6038http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.aspx?type=1&articleId=1.   . 
ديسمبر  13،  ‘البحرين تحتجز ضابطا لصفعه احد الرجال’وورد في مدونة في صحيفة نيويور ك تايمز لروبرت ماكيي : روبرت ماكيي،  - 263

1121 ،man/-bahraini-slapping-for-detained-gs.nytimes.com/2012/12/28/officerhttp://thelede.blo. 
 ,،‘البحرين تسجن ناشط بسبب تغطيته الحتجاجات على موقع تويتر’أنظر تقارير اعتقال السيد يوسف المحافظة : ليام ستا ك وروبرت ماكيي،  - 264

twitter/-on-protests-covering-for-activist-jails-http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/12/19/bahrain . 
 ، 1121ديسمبر  19‘ شرطة البحرين‘ صفع’انتشار شريط فيديو ’ محمد حسن ،   - 265

viral/-goes-video-slap-police-http://globalvoicesonline.org/2012/12/25/bahrain  

http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.aspx?type=1&articleId=16038
http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/12/28/officer-detained-for-slapping-bahraini-man/
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هداف هذه البلدان وأهدافهم.   266 التي تندسب أ
أهيل اعدد خالل زيدر  ريدريس والمركز الدولي إل ضحديد التعذيب للبحرين وجدت  ت

فراد الذين يزاعمون ألذا كدن ين ثالثة ردود رئيسية لموضوع مد إبعثة المنظمت
ألول انهم موا بشكدوى للشرطة. وكدن الرد اتقدبدلتعرض للتعذيب وسوء المعدملة قد 

 اله، تقدموا بمد الالحدالت المعروفة المشدر إليهد أ ىحدقد تقدموا بشكدوى )في إ
الرد الثدني هو أنهم  في ذلك. وكدن إجراء(، لكن لم ي تخذ أي خمس مندسبدتيقل اعن 

طة وال يريدون ن يتقدموا بشكدوى ألنهم تعرضوا سلفد لمشدكل مع الشرال يريدون أ
هد نحو جذب نظر فيهد. ذا كدنت لهم قضديد مد زال ي  هم، خصوصد إالمزيد من انتبده

أن الشرطة قد تقوم بفعل شيء، ثقة من أي نهم يشعرون تمدمد بأمد الرد الثدلث فهو أ
 وبدلتدلي فأن التبليغ سيكون مضيعة للوقت.

مة أ بدلحق في الشكوى من  فرادتؤكد انهد زّودت األن من الصعب بدلنسبة للحكو
 أاعضدءفيهم صحفيين و لة وسط محدكمدت مستمر  ألفراد بمنالتعذيب وسوء المعدم

، فيمد يتعلق بتغطيتهم لالحتجدجدت وقضديد انتهدكدت إنسدنمنظمدت حقوق 
مة. وحتى  مة العدالة لى أن ت ستعدد الثقة في ذلك الحين، وإزاعو الشرطة وفي أنظ

يكون فعدالاعلى الصعب تصور كيف ان ذلك الحق سن من دئية والقضدء، فإالجن
 ذا أدخلت آلية للشكدوى تتمتع بدستاللية حقيقية.مستوى الممدرسة، إال إ

 
 الفشل في جبر الضرر

المتحد  لمندهضة  مم، بمد في ذلك اتفدقية األنسدنينص القدنون الدولي لحقوق اإل
الحصول اعلى انتصدف التعذيب،اعلى أنه يحق لضحديد التعذيب وسوء المعدملة 

هذا الجبر ويجب أ 267فعدل وجبر للضرر،  إاعدد ات لرد الحقوق )إجراءن يشمل مثل 
أهيلال إاعدد مد أخذ(، والتعويض، و ات تعترف بوقوع خطأ( إجراء، والرضد )ت
مة تهدفإجراءوضمدندت اعدم التكرار )  أخرىمنع حدوث االنتهدك مر  إلى  ات اعد

إن  269 يب فدن االنتصدف القضدئي مطلوب دائمد.وبدلنسبة للتعذ268 في المستقبل(.
دهد بداليفدء  خرىأل جتمداعيةالخدمدت اإلأو  تقديم التعويض للضحديد ال تكفي وح

االاعتراف، إلى  ي انتصدف قضدئي للضحديدبحق الضحديد في االنصدف. ويحتدج أ
 واالاعتبدر والعدالة. 

والحق الموضواعي في جرائي في الوصول للعدالة تشكل حقوق الضحديد الحق اإل
أهيل أو ال إاعدد التعويض و شكدل جبر الضرر. ويعتبر هذان الجدنبدن غيرهد من أت

هو إمن كل. والهدف ا جزءا   الضحية،  ةمستعدد  كرالنهدئي لعملية السعي لالنصدف 
/هد المعنوّية الجوانب ضدفة إلى من حيث االاعتراف بدلضرر بدإل وهذا يشمل سالمته

هذان المكوندن النهج  .لضرر الذي وقعل جتمداعيةإلأو  ةالنفسيأو  البدنية ويعكس 
الذي  2في تعليقهد العدم رقم  التعذيب مندهضةوهو نهج ندل تأييد لجنة  –التكدملي 

همية مشدركة الضحديد في اعملية أ حيث يشدداعلى " 02صدر مؤخرا حول  المدد  
                                                             

 المصدر السابق.  -266
هضة التعذيب، المادة  - 267 ً لجنة حقوق 2) 1نية والسياسية، المادة ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المد22اتفاقية األمم المتحدة لمنا (؛ أنظر أيضا

 . 21أعاله، الفقرة  291، الحاشية السفلية رقم 22اإلنسان، التعليق العام رقم 
اهضة التعذيب، التعليق العام رقم  - 268  . 1، الفقرة CAT/C/GC/3 (2012)، وثيقة األمم المتحدة 2لجنة من
 . 21المصدر السابق، الفقرة  – 269
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مة الضحية هي الهدف النهدئي ف  270"ي توفير االنصدفاالنصدف وأن استعدد  كرا
اللجنة دت بعد تقرير صالحات المحدود  التي أدخلت من خالل اإلجراءإن اإل

وااعد ، إذا  ( تبدو27-28ص اعاله من )انظر أ البحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق
النتصدف واالنصدف ا فذت اعلى كل المستويدت، بتوفير درجة من درجدتن  

دت ومحدكمدت وداعدوى مدنية، وتقديم تحقيق إجراءن تسمح بللضحديد. ويجب أ
كدت التي ضرار االنتهدستوى الممدرسة، فيمد يتعلق بجبر أتعويض. ولكن،اعلى م

الل اعدم  ن الحكومة ااعتمدتاعلى مبددر  وفيدت، فإإلى  دتوأ 3100أرتكبت 
سر ذات وقدل محدمو األ 271 سر الضحديد.أإلى  التسوية المدنية لتقديم تعويضدت

في قبول التعويض إذ أنهم كدنوا  دنت متردد أن أسر اعديد  منهم ك الصلة بدلموضوع
متخوفين من أن حجم المبلغ الممنوح للتعويض والذي كدن محدودا سيسحب حقهم 

من جبر  أخرىشكدل نه قد يعني التخلي اعن حقوقهم اعن أ، وأأكثرفي تعويض 
جد في حدلة واحد   سر التعويض، لكنوقد رفضت بعض األ 272 الضرر. اعلى و 

ل إن مث 273 سر .أل أاعضدءالبنكي ألحد  قل أنه وضع ضد رغبتهم في الحسدبأل
سر ، والمنفصل بشكل كدمل اعن لتعويض ضد رغبدت األهذه الطريقة في منح ا
وتنخرط فيهد خولهد سر  ملية االنتصدفية التي ت ستشدر األالتحقيق فيمد حدث والع

 ر الضرر.يتعدرض بشكل واضح مع حقوق الضحديد وأهداف جب
يمكن أن يتقدموا بطلبدت للحصول  خرىوبدلمثل فمع أن ضحديد انتهدكدت الحقوق األ

هذه العملية  274اعلى تعويض مددي من خالل مبددر  التسوية، اله، فدن  كمد موضح أ
ن توفير انتصدف لالنتهدك وغيره من اشكدل اعتظل منفصلة بشكل كدمل تقريبد 

أهيل اعدد توفير موارد إلأو  وفير خدمدتظل هندك فشل في تيالجبر. وفوق ذلك   ت
المتحد   مممن اتفدقية األ 02يب وسوء المعدملة، حسب مد تتطلبه المدد  ذضحديد التع

المجتمع المدني من  أاعضدءوخالل زيدرتند للبحرين شّدد  .لمندهضة التعذيب
أهيلال إاعدد ة لتوفير عدجلمجمواعدت مختلفةاعلى الحدجة ال ويد من خالل هيئدت تز ت

اآلالف من ضحديد التعذيب في البالد. وي دار مركز إلى  إلاعدد  التدهيل مستقلة
مة، المركز المستقل الوحيد إل أهيلال اعدد الكرا في البالد، بواسطة جمعية البحرين  ت

  275 .3101، والتي أغلقت في سبتمبر نسدنلحقوق اإل
انصدف  صولاعلىرين في التقدم للجهدز القضدئي للحظل الضحديد ومحدمييهم حذ

 تصورمدني وذلك ألن مثل هذه الداعدوى لم تنجح في المدضي، وأيضد بسبب 
مة.  بلغند أن المحدمين تقدموا وقد أ  االنحيدز المستمر للنظدم القضدئي لصدلح الحكو

المفرط للقو  في تظدهر  خالل اعدم  ستخدامفيمد يتعلق بدإل 3111باعوى مدنية اعدم 
                                                             

270
 . 2لمصدر السابق، الفقرة ا – 
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. 21، الفقرة 1121نوفمبر  29الخارجية في عالقات المملكة المتحدة بالمملكة العربية السعودية والبحرين، 
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هذا لم ي  3112 هذا أإلى  طبدء الذين تحدثند معهمدلنجدح. وأشدر األكلل ب، لكن  ن مثل 
راهين  التحرك كدن مصيره الفشل ألن المحدكم تتطلب معيدرا اعدليد للغدية من الب

بواسطة  دلةإدانة جندئية(، وهندك احتمدل حقيقي للتالاعب بدأل أسدسي)تتطلب بشكل 
الل تسعينيدت القرن المتهم التدبع للدولة. وتم تقديم شكدوى جندئية بواسطة م حدمين 

نجدح. ولم يرى  إحراز بدونأيضد   العشرين والعقد االول من القرن الحدلي
 . د قد تغير في النظدم القضدئي بحيث يكفل نجدح قضديد مدنية جديد المحدمون ان شيئ

هدكدت تاعلى العموم فدن النظدم الموجود في البحرين لتوفير جبر الضرر في ان
الل اعدم  نسدنحقوق اإل قد ركّز اعلى تقديم تعويض مدلي  3100التي ارتكبت 

لضحديد اي مد حدث وسبب حدوثه. وليس لدد محدود من الحوادث دون ااعتراف بلع
حقدئق، بيد أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي ال أمدم انخراط في طرح العمليدت

جيب لحدجدتهم. أمد ، ولم تكن العمليدت تستفي اعملهد قدر محدود من االنخراطلهم 
قد ااعتبرت ف أخرىرتكبت خالل فترات التي أ   نسدنجبر الضرر النتهدكدت حقوق اإل

مندسبة لتعزيز حقوق الضحديد.  محدكم عتبرن المحدكم لم ت  وكأنهد غير موجود ، إذ أ
راد  سيدسية لكشف حقيقة مد حدث ب التندول الجدد لهذه الموضواعدت إويتطل

ثقة ديد في اعملية االنتصدف، وخلق آليدت يمكن للضحديد الواالنخراط الفعدل للضح
استمرار إلى  في القيدم بذلكالفشل من المرجح أن يؤدي نهد ستثبت حقوقهم. وفي أ

من العوامل التي سدهمت في  واحدا   فد ظل هذاحسدس بدلمظدلم وسط اعديدين، وإل
    276 الحلقدت المتتدلية لالنتفدضة ثم القمع.

 
 

                                                             
، 1119قة ان التظلمات بشأن التعذيب وسوء المعاملة لم تتم مجابهتها عام مالحظة سوء النية في العديد من المجتمعات الشيعية ناتجة عن حقي -276
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 نسانواحترام حقوق اإلترسيخ حكم القانون  ات:أساسيو( 
اعاله فدن دت حتى اليوم ممد ورد نقدشه أصالحكمد اتضح من االخفدقدت في انفدذ اإل

النجدح في القيدم بكفدح  أجلة خطير  يجب تندولهد من أسدسيهندك موضواعدت 
وسع تسمح أ إصالحفعّدل ضد التعذيب وسوء المعدملة. وهندك حدجة لعملية 

ترسخ حكم القدنون واحترام حقوق  االخالف والتخفيف من اعدم الثقة فيمدب بدستيعد
همية لالستراتيجيدت التقليدية بدشكدل الحمدية ضد التعذيب . وبينمد هندك أنسدنإل

دهد  مصيره الفشل. سيكون وسوء المعدملة ومحدسبة الجند  فدن االاعتمدداعليهد وح
جدبيد ضد تفشي إي هد في البداية أثرا  كدن ل إصالحلقد رأت البحرين سلفد اعملية 
ول من القرن الحددي والعشرين لكنه ل العقد األالتعذيب وسوء المعدملة خال

لذلك يجباعلى حكومة البحرين ان  ؛داريانخفض بشكل حدد بسبب تغيير النهج اإل
بحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق من أجل بعد من توصيدت اللجنة الأإلى  تمضي

هذا يتطلب تحوال ثقدفيد نحو السمدح بدنخراط نقدي مع  ترسيخ حكم القدنون. و
مة وممدرسدتهد وإ مؤسسدت نشدء نظدم حقيقي لضوابط وتوازندت السلطة الحكو

زالة بإو ،ة والقضدءالعدم النيدبةدت اعميقة في إصالح حداثإالتنفيذية، بمد في ذلك 
المجمواعة الكدملة من  القيود اعن المجتمع المدني والتمثيل الديمقراطي. وتمضي

من  دا  دنده اعدوضعند أ بعد من نطدق هذا التقرير، لكنندأإلى  هذه الموضواعدت
 تغيير مستدام. حداثة إلاعدجل ن يتم تندولهد بصفةالجوانب التي نقترح أ

 ها. إصالحي وأفراج عن سجناء الرإل  يرتبط القوانين التي حوكموا بمقتضا
المعدرضة واالتحددات النقدبية، بشكل دانة شخصيدت رئيسية من ااعتقدل وإ

نسق بوالتجمع السلمي وتكوين االتحددات و جوهري، بقيود حرية التعبير
وقد وجدت اللجنة  277 سدبق من االاعتقدالت التعسفية واالحتجدز والتعذيب.

د يولئك المحتجزين حدلبحرينية المستقلة لتقصي الحقدئق أن العديد من أال
ويرقى التمسك بعقوبدتهم التي  278ء المعدملة.ظلوا يخضعون للتعذيب وسو

مة النقض اعن 3102صدرت في يندير  هم، ألن  ،محك واستمرار احتجدز
 وإلى أن279 .نسدنيمثل انتهدكد مستمرا شديد العلنية للمعديير الدولية لحقوق اإل

يتم اطالق سراح سجندء الرأي، وااعتبدر القوانين التي ااعتقلوا بموجبهد 
مة بدإلبدطلة، لن تكون هن ي جهود وفي أ صالحدك ثقة في التزام الحكو

 والقضدء.  ةالعدم النيدبةتشكيل مؤسسدتهد، بمد في ذلك  اعدد ظدهرية إل

                                                             
277

ص أعاله،  92؛ منظمة العفو الدولية، الحاشية الصفلية رقم 21-21أعاله ص  232أنظر عموما، هيومان رايتس واتش، الحاشية السفلية رقم  - 
21-21 . 

 . 2122و  2121أعاله، الفقرات  9تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الحاشية السفلية رقم  - 278
هظا للحرية’انظر مثال، منظمة العفو الدولية،  - 279 ، 1122، فبراير 22‘البحرين: ما زال يدفع ثمنا با

13-02-2013-freedom-price-heavy-paying-still-https://www.amnesty.org/en/news/bahrainمنظمة العفو الدولية،   ؛
now/bahrain-action-involved/take-http://www.amnesty.ca/get-، 1121نوفمبر  3، ‘البحرين: اطلقوا سراح كل سجناء الرأي’

conscience-of-prisoners-all-release1122فبراير  13، ‘البحرين: ال تقدم في االصالح’هيومان رايتس واتش،  ؛ ،
reform-progress-no-http://www.hrw.org/news/2013/02/28/bahrain . 
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  دانة التي صدرت ضد من حوكموا بالسجن الحكام اإل أخرىالمراجعة مرة
ن المخدوف إ280 ، حيثما ت طرح مزاعم التعذيب.4122بعد اعتقال خالل عام 
مع وفي ج نح تتعلق بحرية التعبير.  أشخدصانة دليست حصرااعلى إ

، واسع النطدق، للتعذيب وسوء المعدملة اعقب االاعتقدالت التي ستخدامإل
دك مخدطر فمد زالت هن 3100يونيو إلى  جرت خالل الفتر  من مدرس
دانة خالل تلك الفتر ، بمد بدإل التي صدرت  جدية متبقية حول اعدد األحكدم

فرض اعقوبة إلى  والتي قددت في بعض الحدالت في ذلك جرائم العنف،
أهيل اعدد وسمعت ريدريس والمركز الدولي إل 281 االاعدام.  ضحديد التعذيب ت

فراد بقوا في السجن في جرائم اعن تعذيب وسوء معدملة تعرض لهد أ
استخدمت في  أدلةواعيوب خطير  في  ،خطير ، بمد في ذلك القتل العمد

وسوء المعدملة في هذه القضديد يجب ان يتم  كل مزااعم التعذيبإن إدانتهم. 
حكدم اإلدانة ة يجب إسقدط أشدئه دلةالتحقيق فيهد كأولوية، وحيثمد تكون األ

 المستند  اعليهد ومحدسبة المسئولين اعن ذلك.

   القوانين ووقف المحاكمات ضد حرية التعبير وحرية التجمع  إصالح
هم حرية المحتجزين في ت   فرادأن كل األب اتتأكيدالبدلرغم من  السلمي.

قد أطلق سراحهم، كمد جرت اإلشدر   3100ر الذين ااعتقلوا في اعدم التعبي
سلسلة  جندء، وظلت تقعاله، فدن س جندء رأي رفيعي المستوى بقوا س  يه ألإ

من االاعتقدالت الالحقة والمحدكمدت في ج نح تتعلق بحرية التعبير خالل اعدم 
وسيد يوسف  283وزينب الخواجة، 282، بخدصة قضية نبيل رجب،3103

( واحمد 285يومد 037والصحفيدن احمد راضي )س جن لمد   284المحدفظة،
ستخدم في مثل المثير  للقلق بشكل خدص، والذي أ أحد القوانينو 286حميدان.

من القدنون الجندئي والتي تخول بفرض  007هذه المحدكمدت، هو المدد  
مة والسجن لمد يصل لمد  سنتين ألي شخص ينشر اعمدا أخبدر مزيفة  غرا

أو  بدلنظدم العدمأو  من الوطنيإضرار بدألإلى  وهو يعرف انهد قد تؤدي

                                                             
 . 27أعاله، ص 232أنظر هيومان رايتس واتش، الحاشية السفلية رقم  - 280
281

،  1122فبراير  21، ‘ام استنادا إلى اعترافات تحت التخويفالبحرين: محكمة تتمسك بعقوبة االعد’أنظر مثال، مركز البحرين لحقوق اإلنسان،  - 
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اهرين’دولية، أنظر أيضاً منظمة العفو ال  . 22، ص1121، ابريل ‘إصالحات معيبة : البحرين تفشل في تحقيق العدالة لمتظ
-8a97-49e1-c518-E11/014/2012/ar/a23b192ehttp://www.amnesty.org/ar/library/asset/MD

c11e4789f06f/mde110142012en.pdf.  
تقرير بالغات لإلجراءات ’أنظر ملخص بالغ إلى اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة، ورد الحكومة، في مجلس حقوق اإلنسان،  - 282

 ، 91، ص1122فبراير  A/HRC/22/67 ،11،‘الخاصة
67_EFS.pdf-22-HRC-http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A أنظر .

هضة التعذيب  ً المنظمة العالمية لمنا حُكم عليه بالسجن عامين لمناصرة وممارسة الحق في التجمع ’اإلنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق  OMCTأيضا
 .  in-years-two-to-Sentenced-http://life.fidh.org/BAHRAIN-1122،12878، فبراير ‘ السلمي

، الحاشية ‘البحرين: تجميد اإلصالح، اطالق العنان للقمع’( ، 1121؛ منظمة العفو الدولية )229لسابق، صمجلس حقوق اإلنسان، المصدر ا -283
 . 19أعاله ، ص 92السفلية رقم 

، لكنه كان في ذلك الوقت قد قضى شهرا في االحتجاز. 1122المحافظة اعفي سبيله من تهم نشر معلومات مزيفة على موقع تويتر في مارس  - 284
 . 19عتقاالت األخرى أنظر منظمة العفو الدولية، المصدر السابق، صوعن اال

 ,in-press-the-on-http://www.cpj.org/2013/02/attacks-،‘: البحرين1121هجمات على الصحافة عام ’لجنة حماية الصحفيين،  -285 
bahrain.php#more-2012 . 

 . 19أنظر أعاله ص - 286
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مة إالس وقد أاعتقل  287 التحريض المبدشر بدلعنف.إلى  ذا كدن النشر يرقىال
متداد العدم في تهم "التجمع غير المشروع". ويمكن آخرين كثيريناعلى إ

طدر إالمكلفين بواليدت في إلى  سلترؤية بعض امثلة للقضديد في بالغدت أر
تزاعم بوجود قيود اعلى حرية التعبير المتحد   ممات الخدصة لألجراءإل

المفرط للقو  في  ستخداموالتجمع والسجن بسبب "التجمع غير المشروع" واإل
من منتقدي النظدم خدرج  20وقد ن زاعت جنسيدت  288التحكم في التظدهرات.

ومثل هذه  289، في انتهدك للقدنون الدولي.3103في نوفمبر أيضد   البحرين
هد حقوق اإل اعمدلأل وإنمد وحكم القدنون،  نسدنال تبني ثقة في دولة تحكم

 والمحدكم.  ةالعدم النيدبةتقويض شراعية تواصل 
 الرئيسية اعلى  والرقدبة شكدل الضبط. أحد أالقيود عن المجتمع المدني رفع

عّدل. ولكن الرداعلى احتجدجدت سلطة الدولة هو وجود مجتمع مدني قوي وف
المعدرضة السيدسيةواعلى المجتمع المدني الذي  أمدمسد الطريق  3100اعدم 

اله( ااعتقدل الشخصيدت اعليه بشد ، مع )كمد وصف أ ت السيطر كدن قد تم
والمحدمين ومسئولي النقدبدت.  نسدنالبدرز  للمعدرضة ونشطدء حقوق اإل

اعقب تبني تقرير اللجنة البحرينية المستقلة  صالحوبدلرغم من االلتزامدت بدإل
لتقصي الحقدئق فإن القيود الشديد اعلى حرية التعبير وحرية التنظيم قد 

الموجود  من قبل ااعتقدل تواصلت. وقد اعدنت بعض منظمدت المجتمع المدني 
مة أ تم أو  291اعضدئهد،هت في اإلاعالم سمعة أوّ وش   290اعضدئهد القيدديين،ومحدك

صبح هذا ممكند اعن طريق قوانين مقيد ، مثل وقد أ  292هد.التدخل في اعمل
حول تكوين االتحددات والذي يجعل من الموافقة  0777لعدم  30القدنون رقم 

 تنظيم.أو  متطلبد ألي نشدط لهيئة نسدنالمسبقة الواضحة لوزار  حقوق اإل

ذكرت هيومدن رايتس واتش ان وزار  التنمية  3102وفي فبراير 293
مة لتنظيم المنظمدت  أكثردمت مسود  قدنون آخر، ق جتمداعيةإل تقييدا، للحكو

 نسدنن القيود التي فرضتاعلى المدافعين اعن حقوق اإلإ294 غير الحكومية.
في الممدرسة، بمد في ذلك في العالقة بنشدطدت التدريب للتوثيق للتعذيب 

 مماعالن األتتندقض مع إ ،مع بروتوكول اسطنبول وسوء المعدملة في اتسدق
وهندك سلسلة من الشروط 295 .نسدنالمتحد  بشأن المدافعين اعن حقوق اإل

الدولية التي ترغب في زيدر  البحرين  نسدنفرضتاعلى منظمدت حقوق اإل
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الخدصة بدلمراقبة. وهذا شمل حصر اعدد  من فعدلية نشدطدتهدقوضت 
م تقييد التأشيرات لخمسة أيدوالبالد، المنظمدت الدولية المسموح لهد بزيدر  

 بدلقيدم بهد المصدق نسدننواع نشدطدت حقوق اإلاعمل فقط، والحد من أ
. ويجب رفع هذه القيود للسمدح بدلممدرسة الحر  لمنظمدت غير الحكوميةل

   الطعن فيصوات تستطيع بجداروالتجمع والسمدح أللحقوق التعبير 
 االنتهدكدت الرسمية للسلطة.

  والمدعين العموميين فحص مسئولي الشرطة والجيش واالستخبارات
سوء أو  متورطين في التعذيبأو  والقضاة الذين ي زعم انهم مسئولون عن

مة لتأسيس احترام لحقوق اإلمن األ المعاملة. وحكم القدنون،  نسدنمور الحدس
من ونظدم أل سدسيأل صالحدع اعنك ذكر منع التعذيب وسوء المعدملة، اإل

نه متورط بشكل اعميق في انتهدكدت أبالة الجندئية، والذي ي نظر إليه العد
الدولية يعتبر  نسدنهذا فدن التدريباعلى حقوق اإلإلى  المدضي، وبدلنظر

؛ ويعتبر فحص أخرىات إجراءن لم يتكدمل مع هدمد لكن غير كدف إ
 اعدد د إلأسدسيمتطلبد  نسدنالمسئولين الذين يشدركون في انتهدكدت حقوق اإل

   296 سكدن.بندء مؤسسدت شراعية تندل ثقة ال
 ستجواب أو فد من اإلخو  ت الرعاية الصحية.إلى  تأمين الوصول دون عوائق

  حكومية لعالج أي اعيددأو  ي مستشفىاالاعتقدل في حدلة االقتراب من أ
هراتإ معدرضة للنظدم، فدن العديد بنشدطدت أو  صدبة قد ت فسر بربطهم بمظد

أهيلال اعدد الذين اجرى معهم المركز الدولي إل شخدصمن األ وريدريس  ت
في مندزل خدصة. ان العالج أو  مقدبالت قد سعوا للعالج في اعيددات خدصة

صحية مندسبة، واعند  ، دون فرص وصول كدملة لمنشآتمدكنفي مثل هذه األ
 فراد في الحدلالج في المستشفى، قد يعرض صحة األاعإلى  حدلةإل االقتضدء

من الجدنب المقدبل، خوف  بين خطر كبير. وهندك، إلى  اعلى المدى البعيدأو 
االاعتقدل ستجواب أو إلل نقد يتعرضوأيضد   العدملين في المجدل الصحي بأنهم

هم العالج أل نشدطدت المعدرضة  فراد قد يعتبروا مشدركين فيبسبب تقديم
م ن ي قدّ الصحية والقوانين المطبقة دوليد أخالقيدت الراعدية للنظدم. وتفرض أ

/هد الطبيّ ا فقط إمييز ألي شخص استنددالعالج والراعدية دون ت ة لى حدجته
نتقدم ضد المهنيين الطبيين الذين ودون أي خوف من التعرض لعمليدت إ

ضد المريض/المريضة الجريح/  السداعين أو  يقدمون مثل هذه الخدمة
للعالج.واعلى السلطدت واجب احترام وحمدية المؤسسدت الطبية والمهنيين 

 اعلى العندية بدلجرحى والمرضى.الطبيين الذين يشرفون 
 دخدل التدريباعلى يجب إ ة وقدرات خدمة الطب الشرعي.تعزيز استقاللي

المعديير الدولية لتوثيق التعذيب وسوء المعدملة )بروتوكول اسطنبول( في المقرر 
زااعم ا هد من أالدراسي الطبي. وفي حدالت  شكدل لتعذيب وسوء المعدملة وغير

راعي وتقدرير اإلالعنف فدناعمليدت تقي لهذه المعديير الدولية  متثدليم الطب ال
ة.اعدجليجب ان تتم بطريقة    ة ومستقلة ونزيه

                                                             
، 1111، ‘أدوات حكم القانون لدول ما بعد النزاعات: فحص: اطار عملياتي’أنظر مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  - 296
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 دور الكيانات الدوليةز( 
 حلفاء البحرين

ظهرت حكومة البحرين أنهد سترد اعلى االنتقدد الجدي الخدص بسجلهد الخدص بمجدل حقوق  ا
الل قرار إنشدء اللجنة البحرينية اإلنسدن، خصوصد انتقددات حلفدئهد، التي ظهرت  من 

المستقلة لتقصي الحقدئق. ولكنهد، وبنفس القدر أشدرت الى تصريحدت وسيدسدت حلفدئهد التي 
نوفمبر  00أيدت البحرين، اعند سعيهد لتبرير استمرار انتهدكدت حقوق اإلنسدن. مثال في 

ال اعلى  وبعد وقت قصير، 3103 ة البحرين حظرا كد التظدهرات، )التي من فرض حكوم
 ،مواطند 20جنسية  وسحبهد( 297القت انتقددا قويد من الوزير بوزار  الخدرجية البريطدنية بيرت

أوردت وكدلة األنبدء الرسمية أن "السفير البريطدني في البحرين يدين أاعمدل العنف في 
رهدب دء إلى إدانة وأشدرت وكدلة األنب298 ."البحرين؛ ويؤكد التعدون مع البحرين في مكدفحة اإل

السفير للعنف بدإلضدفة إلى تعدون المملكة المتحد  المستمر في موضواعدت األمن المحلي 
  299 واالتفدقيدت التجدرية.

اعن تقدم متدرج لحقوق اإلنسدن  ال بد أن 300بدلنسبة لحلفدء البحرين، فدن رسم صور 
اعرضة أل صالحدت يكون ه أو يأتي بنتدئجاعكسية، إذ أن ا كدنت مجزأ  ن ي سدء فهم

هور مر  اخرى.  هندك مؤشرات واضحة بأن وضع حقوق اإلنسدن يتد  وسطحية، و
في الرداعلى المخدوف المستمر   يجب أن يقومون به هدم دوراعلى حلفدء البحرين 

وللمملكة المتحد  بشكل خدص مسئولية تدريخية  دف تعزيز االحترام لحقوق االنسدن؛به
دت حلفدء البحرين الخدرجية سيدسة مبدئية ومتمدسكة للقيدم بذلك. فيجب أن تعكس سيدس

هذا. المصدلح ألمنية واالقتصد واحول حقوق اإلنسدن ويجب أال يجعل دية تغطي اعلى 
أكثر وضوحد حول يكونوا يتحدثوا بصوت اعلى والسيدسدت أن  ويجباعلى واضعي

زيز حقوق اخضدع االرتبدطدت المستقبلية مع البحرين إلى احراز تقدم حقيقي في تع
اإلنسدن بشكل اعدم وفي التشغيل الفعّدل آلليدت المحدسبة وجبر الضرر لضحديد 

 االنتهدكدت. 
 دور الخبرة الدولية

هيل ضحديد التعذيب بد اعدد  تأ لقلق من أن حكومة تشعر ريدريس والمركز الدولي 
اعن طري البحرين قد استطاعت تشتيت هدئلة اعن سجلهد في حقوق اإلنسدن ق انتقددات 

الحدت في قطاعي العدالة واألمن. ولكن لم يتم  جلب خبر  دولية للمساعد  في انفدذ ا
ترسيخ فحص فعدل في العملية ليسمح للخبراء المنخرطين فيهد  بأن يتدبعوا بشكل منتظم 

اعد وت عتبر المتدبعة الفعدلة لال .التأثير الفعّدل واالنفدذ لمقترحدتهم أو توصيدتهم نفدذ موض
الحدت جته ويجب معدل تضمينه بشكل محدد في أي تعدون دولي مستقبلي حول ا

زاعومة.  األمن والعدالة، وفحص انتهدكدت حقوق اإلنسدن ال  قطاعي
                                                             

، متاح على الرابط 1121اكتوبر  21، ‘وزير بوزارة الخارجية قلق تجاه حظر االحتجاجات في البحرين’وزارة الخارجية البريطانية ،  - 297
news/?view=News&id=828585982-http://www.fco.gov.uk/en/news/latest .  
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