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 .I ُُم
 
 3          المحتوياترسد

 .IIص
 
لخ 3ُ           م 

 .III4          منهجُالتقرير 

 .VIمة
ِّ
قد  5           الم 

 

6ُ          التعذيبأنماط1ُ . 

افاتُباستخدامُالتعذيب ُوانتـزاعُاالعتر ي
 شيوعُممارسةُالتعذيبُضمنُنظامُالعدالةُالبحرين 

ُمقبوليةُ ُالسليمة: ي
ُالتقاض  ُإجراءات ي

 
ُوف ُالعادلة ُالمحاكمة ي

 
ُف ُللحق ُجسيمة انتهاكات

ُاإلجراءاتُالجنائية ي
 
عةُتحتُالتعذيبُف افاتُالمنتر  ُاالعتر

ُ ُالتعذيبُوتأثت  ُوتكوينُاستخدام ُوالتجمع ُالتعبت  ُحرية ي
 
ُف ُالحق ُممارسة ُعىل فِزع ُالم  ه

 الجمعيات

ُعنُحقوقُاإلنسانُممنُيتعاملونُ ُمنُالمدافعي  
ً
إيقاعُالتعذيبُوفرضُحظرُالسفرُانتقاما
 معُاآللياتُالدوليةُالمعنيةُبحقوقُاإلنسان

 

ُأفعال2ُ.  ي ُلمناخُاإلفالتُمنُالعقابُوضمانُمحاسبةُمرتكن 
ٍّ
ُحد  13  التعذيبوضع 

ُاإلفالتُمنُالعقابُداخلُالبحرينُمناخمعالجةُ

ُ منُقبلُالمجتمعُالدوىلي ُضمانُالمساءلةُالدوليةُوالنأيُعنُحالةُالتواطُؤ

 

19ُ           الخاتمة3. 

ُ

 20           التوصيات4. 

 توصياتُلحكومةُالبحرين

ُ ُللمجتمعُالدوىلي
ٌ
ُتوصيات
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 .Iص
 
لخ  م 

ي 
ي البحرين، مع  ُيماَرسبها يقدم هذا التقرير لمحة شاملة عن الطرق والوسائل المحددة الت 

 
التعذيب ف

ي 
ة الت  كت   بشكل خاص عىل الفت 

ي عام  تلتالت 
 
ي ف ي أعقبت2011الحراك الشعت 

. ه، والحملة العنيفة الت 

ي ذلك عصب مختلف صنوف ويوثق التقرير انتشار استخدام 
 
العيني   وتكبيل اليدين، التعذيب، بما ف

ي الوقوفاإلجبار عىل و 
ح، واستخدام أجهزة الصعق الكهربائ  ب المت  حرق الو  ،، والحرمان من النوم، والض 

، واإلساءة اللفظيةبأعقاب  ب عىل أخمص القدمي   القيام والتهديد باالغتصاب، و  ،السجائر، والض 
درجات حرارة لالمعتقلي   ض ياالنفرادي، وتعر ، والحبس تعليقاالعتداء الجنسي واالغتصاب، والب

مركز الخليج لحقوق اإلنسان  تبي ّ  وقد   1ة. حاطة بالكرامالمهينة وال األساليبذلك من  سوىقصوى، و 
 هذه أنماط التعذيب  غدتكيف 

ً
 جزءا

ا
اع  أصيل ، حيث ُيستخدم التعذيب النت   ي

من نظام العدالة البحريت 
افات قرسية   . و ملتبسةغامضة و  باتهامات  اعت 

ُ
 ما ت

ً
ا افات كثت   أدلة مقبولةبوصفها ستخدم هذه االعت 

ي محاكمات  كأساٍس للتجريم 
 
  ف

 
ي  حقلجسيمة ل تشوب  ها انتهاكات

 
ي والمحاكمة العادلة ف

ي إجراءات التقاض 
 
ف

 السليمة. 

 
ّ
ي البحرين يتعلق ب حديث  أي إن

 
ي للتعذيب ف  إىل االستخدام المنهج 

ً
 ما لم يتطرق أيضا

ً
 فضح  يظلُّ منقوصا

ي تسهل استخدام التعذيب و  الهياكل
من مرتكبيه إفالت  مناخإدامة تعمل عىل الوطنية والدولية الت 

 وزارة الداخلية ووحدة التحقيقاألمانة العامة للتظلمات باآلليات المحلية، مثل  لقد أخفقت. وبةالعق
ي الخاصة، 
 
ي ادعاءات ةمستقل إجراء تحقيقاتف

 
ي التعذيب التعرض إىل ف

 
ر وتعويضض، وف  مان جت  الض 

ي تكفل محلية الليات اآل ولّما كانتلضحايا. ا
 ، قارصة أو منعدمة المساءلة واالنتصافالت 

ّ
نظر يالتقرير فإن

ي إمكانيات 
 
اإلفالت  حالةالدولية للتعامل مع مثل الوالية القضائية أخرى، من قانونية استخدام وسائل ف

  وبةمن العق
ا
 طويل

ً
ي استمرت أمدا

ي ، و الت 
ي البحرين  تتيحالت 

 
ي التعذيب ف  دون يرتكبوا جرائمهمأن لمرتكت 

 خشية من المساءلة. 

 ال
ّ
م، فإن

ّ
 عما تقد

ا
ي بعض الظروف، عىل تسهيل  هتواطؤ بل ، المجتمع الدوىلي  تهاون يتناولبحث وفضل

 
ف

 ،فيها أصوات المدافعي   عن حقوق اإلنسان استخدام التعذيب إلسكات األصوات المعارضة، بما 
نت، والناشطي   السياسيي    . و  ،والمحامي    ،فيي   اوالصح ،والناشطي   عىل اإلنت  عىل وجه والزعماء الدينيي  

ي 
 التقرير يلق 

ّ
مية محكانت لبحرين  ُيذكر هنا أن االضوء عىل الدور الرئيسي للمملكة المتحدة ) التحديد، فإن

ي مواصلة تزويد البحرين بال1971إىل  1880 عام منبريطانية 
 
التجسس والتدريب  مجياتوبر  سالح( ف

ي قانونية هذا الدعم  التقرير  بحثيالعسكري. و 
 
الدوىلي القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان والقانون بموجب ف

ي ترتيب فاس
 
امات الدول األطراف ف ي والت  

قييد تصدير التكنولوجيا أو تقديم بت فيما يتعلقنار ياإلنسائ 
ي 
ي ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان ما ستخدامهإذا كانت ثمة إمكانية ال الدعم التقت 

 
 .ف

 .IIمنهجُالتقرير 

ة للحركة الشعبية  بينما تحل ي شهدها الذكرى العاشر
لمدافعون عن حقوق ويستذكر ا 2011عام الت 

 اإلنسان والمنظمات غت  الحكومية والمجتمع الدوىلي 
ّ
بطبيعة الحال يتجه عي امنا الجماهتموقائعها، فإن

ي  التأملإىل 
 
ي البحرين  ما صارت إليهف

 
. ويركز هذا التقرير بشكل خاص عىل منذئذ  حالة حقوق اإلنسان ف

ي  مركزية ممارسةأنماط التعذيب، ويبي   
 
ي االسلطوي  األسلوبعىل  بقاءاإل التعذيب ف

 
ما له من لحكم و ف

ام عىل مفزع أثرٍ  ي البحري احت 
 
 ن. حقوق اإلنسان وحمايتها ف

                                                           
/نوفمت   23، لتقصي الحقائقالمستقلة  يةلجنة البحرينالتقرير  1 ي

ين الثائ   . 370-368، الصفحات 2011ترسر
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ي يأخذ و 
 
امات البحرين القانونية بموجب الُحسبانهذا التحليل ألنماط التعذيب ف يعات الت   ة المحلي الترسر

ي تقرير القانون و 
 
 بالنتائج والتوصيات الواردة ف

ً
، بدءا  ئقاللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقاالدوىلي

 باللجنة المستقلة(
ً
رسر )سُيشار إليها اختصارا

ُ
ي ، الذي ن

 
ي ف

ين الثائ  . ويحدد التقرير 2011نوفمت   / ترسر

 إىل 
ً
ي البحرين استنادا

 
 ليجالخ إىل مركز ي   الناجأدىل بها عدد من شية  شهاداتاألنماط الرئيسية للتعذيب ف

 عن التقارير والنسان، لحقوق اإل 
ا
 قضايا  ية بشأنمنظمات حقوق الصادرة عنات العاجلة مناشدفضل

ي ذلك مركز البحرين لحقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ، محددة
 
بما ف
حقوق و  لديمقراطيةا أمريكيون من أجلن للحقوق والديمقراطية، ومنظمة ومعهد البحري

ي  اإلنسان
 
 ن. البحري ف

ي  قسمينظر الو 
 
ي ال وبةاإلفالت من العق حالةإنهاء  ُسُبلاألخت  من التقرير ف

ب بها مرتكبو التعذي يحظ   ت 
ي البحرين

 
. ، وذلك ف  يكون أن ُيؤّمل و  عىل الصعيدين المحىلي والدوىلي

َ
 ائللوسرٍّ لَح ما تضّمنه التقرير من ت

ي البحرين عالمة 
 
للناجي   ومنظمات  نافعةالقانونية الممكنة لضمان المساءلة عن ارتكاب التعذيب ف

ي 
 
 والمجتمع الدوىلي ف

العدالة هذه الجرائم  و مرتكب مساعيهم لضمان أن يواجهحقوق اإلنسان والمحامي  
 ة. ال محال

 .III ُُالم
ِّ
 مةقد

ي  
 
ي ف

ي شهدتها كل منحاشدة المظاهرات وعىل وقع ال، 2011 يناير  / كانون الثائ 
 تصاعدتتونس ومض،  الت 

ي البحرين. الدعوات إىل احتجاجات مماثلة للمطالبة باإلصالح الديمقراطي واالقتصادي واالجتماعي 
 
ف

ي  المنابر  أهمان موقعا فيسبوك وتويت  وقد ك
  بواسطتها الت 

 
. ا هم البحرينيون أعمالهم الجماعية ونسقو نظ

نت نشأ شهر، وطوال  ي أوائل  14تحت شعار "شباب ثورة ائتلف  وقد  مجتمع عىل اإلنت 
 
اير". وف فت 

اير  اير 14ثورة  ائتالف شباب، أصدر 2011شباط/فت     فت 
ً
و  14 يوَمي دعا فيه إىل تنظيم مظاهرات  بيانا

اير بمناسبة  15 ي والذكرى التاسعة حلول شباط/فت 
ة لالستفتاء عىل ميثاق العمل الوطت  الذكرى العاشر

ي . وكان الهدف من المظاهرات هو الدعوة إىل "2001دستور عام  إلقرار 
 
التغيت  واإلصالحات الجذرية ف
ي العالقة بي   الشعب 

 
ي كان غيابها من اسباب التوتر المستمر ف

ي البحرين، والت 
 
نظام الحكم واإلدارة ف

ر  2م". والنظا
ّ
ه وُيقد

ّ
 عن من أن

ا
ي نحو مئة ألف بشارك  ،مليون نسمةبي   عدد السكان الذي يزيد قليل

حريت 
ي مظاهرات 

 
اير شباط/ ف ي البحرين،  األمر الذي، 2011فت 

 
ي أن الحركة الشعبية ف

إذا ما قيست بنسبة يعت 
ي مظاهرات الربيع من بي   كت  األ ، كانت المشاركي   فيها إىل عدد السكان  3. العرئ 

 
ّ
ي من قبل السلطات  قوبلإلصالح الضخم المطالب باالديمقراطي ا الِحراك هذ غت  أن

بالقمع الوحسر
ي 
 
ت، حظرت حكومة البحرين المظاهرات واالحتجاجات، و 2011آذار/مارس  18البحرينية. ف

ّ
حملة  شن

ي فضالمعاملة وتعذيب السجناء. وقد أ إساءة، مصحوبة بجماعيةاعتقاالت 
ت هذه الحملة العنيفة الت 

ي عام 
 
 من الحكم االستبدادي  حقبةإىل  2011أعقبت الحركة الشعبية ف

ً
طا
ُّ
ي  الذي ازداد تسل

 
 ما غدا ف

ا
 دولة

 ممتدة إىل يومنا هذا. بوليسية بحكم الواقع، ال تزال 

 

 

                                                           
/نوفمت   23، لحقائقلتقصي االمستقلة  يةلجنة البحرينالتقرير  2 ي

ين الثائ   . 97 ة، الصفح2011ترسر
ي  قوق اإلنسانحقرير ت" 3

"، البحرينيةاالنتفاضة مرور عرسر سنوات عىل خاص بمناسبة  إصدار : 2020أحداث  - 2021 لعام البحرين ف 
اير شباط/  معهد البحرين للحقوق والديمقراطية،  . 1، ص 2021فت 
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ي أعقاب الحركة الشعبية 
 
ي شهدها ف

اي / شباط الت  عيس آل بن ، أنشأ الملك حمد 2011 من عام ر فت 
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق بالتعاون مع  ،لتقصي الحقائقالمستقلة  يةلجنة البحرينالخليفة 

فت و اإلنسان. 
 
اء دوليي   مستقلي   تأل ي  كانت  اللجنة من خت 

 
ي وقعت ف

ي األحداث الت 
 
مهمتهم التحقيق ف

اي / شباطالبحرين منذ  ي تق إعداد و  2011ر فت 
 
ين رير عنها. وف ي ترسر

ت، 2011نوفمت   / الثائ  اللجنة  نرسر
ي تقريرها  ما خلصت إليهالمستقلة 

 
المفرط والعنيف ستخدام باال  قوات األمن العامقيام أن  بي ّ  ي ذ، الف

، وأن الم ه من أشكال وقوفللقوة المميتة أدى إىل وفاة العديد من المدنيي    إساءةي   تعرضوا للتعذيب وغت 
من أهم ما توّصل إليه ذلك التقرير، فيما يتصل بغايات البحث و المعاملة البدنية والنفسية أثناء االحتجاز. 

 ألحقوق اإلنسان،  الخليجمركز الذي يقوم به 
ّ
 و ممارسةإنما هالمعاملة  وإساءةاستخدام التعذيب  ن

 عن ". و ةممنهج"
ا
ي ثمة اللجنة المستقلة إىل أن فقد انتهت ذلك، فضل

 
 ف
ً
المسؤولي    محاسبة قصورا

،  ضمن ي
ي البحريت 

 إل األمر الذيالنظام األمت 
ً
 مواتيا

ً
 4. وبةمن العقالُجناة فالت هّيأ مناخا

 .VIأنماطُالتعذيب 

م به
 
 من الُمسل

ّ
  إن

ّ
هالتعذيب هو أحد أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان،  عىل نطاق واسع أن

ّ
 ذهبصفته ه وأن

ي بموجب  فعل  
 1948م الصادر عااإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  نّص لقد . القانون الدوىلي غت  قانوئ 
ي ذلك ، و التعذيب لممارسةالمطلق  عىل التحريم

 
وبروتوكوالته  1949 اتفاقيات جنيف لعامتبعته ف

ي ة اإلضافي
 
وب و . 1977عام الصادرة ف ه من رص  ف اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغت  عرِّ

ُ
ت

 فيها منذ 
ً
ي أصبحت البحرين طرفا

 18المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، الت 
اير  : ، "التعذيب" عىل النحو 1998شباط/فت  ي

 اآلئ 

  ،ى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد أ
ً
  كجسديا

ً
ق يلح، ان أم عقليا

 
ً
أو من شخص ، بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص عمدا
اف ثالث، بته عىل عمل ارتكبه و معاقأ ،عىل معلومات أو عىل اعت 

ي 
 
رغامه هو إتخويفه أو ، أو هو أو شخص ثالث، نه ارتكبهأأو يشتبه ف

 يأو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب أل . شخص ثالث يأو أ
 أسبب يقوم عىل التميت   

ً
أو يحرض عليه أو يوافق عليه  كان نوعه،  يا

 أو أي شخص يتضف بصفته أو يسكت عنه موظف رسمي 
وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشر  فقط عن عقوبات . الرسمية

 5. قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها
 

ي المستقلةاللجنة  ما توّصلت إليهمنذ نرسر 
 
 بموجب  اللت رصي    ح خرق، وف

ً
زامات البحرين المذكورة آنفا

 ، ي البحرين  تراجعالقانون الدوىلي
 
ي و" للتعذيب. نهجمفيما يتعلق باالستخدام "المبشكل كبت  الوضع ف

 
ف

 " نوانهع 2019عام صادر تقرير 
ُ
ي    ح ووزارة الداخلية والوحشية  نهجمبوليسية: القمع الم دولة   ترسر

ي  وحقوق اإلنسان الديمقراطية أمريكيون من أجلمنظمة ت "، خلصالبحرينية
 
إىل أن التعذيب ن البحري ف

ي البحرين. 
 
 لحقوق اإلنسان" ف

ً
  عالج كما   6هو "االنتهاك األكتر شيوعا

ُ
ي تيرس االتقرير الن

رتكاب هذه ظم الت 
 .إفالت مرتكبيها من العقاب حالةو ، الجريمة عىل نطاق واسع

                                                           
/نوفمت   23، لتقصي الحقائقالمستقلة  يةلجنة البحرينالتقرير  4 ي

ين الثائ   . 380 ة، الصفح2011ترسر
وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، الجزء األول، اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة  5 ه من رص  التعذيب وغت 

ي  ،39/46، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 1المادة 
 . 1984كانون األول/ديسمت    10 الصادر ف 

6 " 
ُ
ي    ح وحقوق  الديمقراطية "، منظمة أمريكيون من أجلنهج والوحشية ووزارة الداخلية البحرينيةمبوليسية: القمع الم دولة   ترسر

ي  ناإلنسا
 . 43، الصفحة 2019، نالبحري ف 

http://www.bici.org.bh/indexd6cc.html?lang=ar
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https://www.adhrb.org/2019/04/anatomy-of-a-police-state-systematic-repression-brutality-and-bahrains-ministry-of-interior/


6 
 

ُُضمنالتعذيبُمارسةُشيوعُم1.  ي
افاتُبُوانتـزاعنظامُالعدالةُالبحرين   التعذيباستخدامُاالعتر

الناجي   من  منظمات حقوق اإلنسان وشهادات تقارير تحليل مجموعة واسعة من لدى القيام بمراجعة و 
ي البحرين،

 
  التعذيب ف

ّ
 أن
ً
ما هو  يسي الرئ النمطظهر جلّيا

ّ
 إن
ً
ي مركزية التعذيب المتكرر فيها جميعا

 
 نظام ف

. ُيمارس التعذيب بشكل م ي
ي  وظفي   الممن قبل  نهجمالعدالة البحريت 

 
ي و السجون البحرينيي   ف

المبائ 
عىل اشطون والن ،والناشطون السياسيون ،المدافعون عن حقوق اإلنسان يرزحالحكومية، حيث 

نت وطأة اعتماد المملكة عىل التعذيب  ، تحتاألصوات المعارضة ذوي هم منسوافيون و اوالصح ،اإلنت 
ي  قمعي نظام  عىل المحافظةابتغاء 

 وسلطوي.  طائق 

 
ُّ
عد
ُ
 البحرين من بي   أكتر الدول  ت

ا
ي العالم،  بوليسية
 
ي وزارة الداخلية فنسبة ف

 46 تبلغإىل السكان موظق 
 
ً
طة التابعة لوزارة الداخلية بأنها  اتمواطن. وتوصف قو  ألفلكل  فردا المسؤول عن  الحكومي  الجهاز الرسر

ي البحرين، معظم اإل 
 
جسيمة خالل انتهاكات واقعة  تضمنت ارتكاب  1000تم توثيق أكتر من  إذ ساءات ف

وحقوق  الديمقراطية أمريكيون من أجلمنظمة سبع. وتقدر ال ت زيد عن السنوات ال مدة
ي  اإلنسان
 
 أن ن البحري ف

ً
 قد  635من بي   كل واحدا

ً
ي أو االحتجاز التعّرض إىل بحرينيا

االختفاء تعسق 
 التعذيب، أو االغتصاب، أو القتل، أو تعّرض إىل أحد صنوف إساءة المعاملة من قبل 

 
القرسي، أو الف

طة، مع ثبوت  ي بشكل تورط وزارة الداخلية الرسر
 
. حالة احتجاز تعس 517و حالة تعذيب  570مباشر ف ي

 7ق 

 عن و 
ا
ي القمعي ويعززه،  شيوعذلك، فإن فضل

ي البحرين يتقاطع مع النظام القانوئ 
 
 إذ ممارسة التعذيب ف

 
ُ
يعالستخدم ت ة للتأويل والتطوي    عذات القابلية ، مكافحة اإلرهابات المتعلق بترسر ي الكبت 

 
تجريم ، ف

ف" الكثت  منهم االناشطي   السلميي   والصح
 باتهامات  فيي   والمدافعي   عن حقوق اإلنسان، الذين "يعت 

   وملتبسةغامضة 
ق تقرير حديث صادر عن معهد تحت اعت منهم انت ُ

ّ
البحرين للحقوق لتعذيب. وقد وث

 
ّ
منذ  تم تنفيذ عقوبة اإلعدام بحقهماألشخاص الستة الذين  بي    مسة عىل األقل من خوالديمقراطية أن

ي بإنهاء البحرين قيام 
 
د،  2017 عام وقف تطبيق عقوبة اإلعدام ف

ُ
 إينوا كانوا قد أ

ً
افات تم استنادا ىل اعت 

  ،التعذيب انت زاعها باستخدام
ّ
وفوق تهم. محاكما شابت السليمةجسيمة لإلجراءات القانونية  انتهاكات   وأن

 
ّ
م، بي ّ  التقرير أن

ّ
ي عرسر  األشخاص ما تقد

 تنفيذ اإلثت 
ً
حكم اإلعدام بتهم تتعلق الذين ينتظرون حاليا

 واحتعّرضوا إىل التعذيب، إال  قد  باإلرهاب
ً
 8. منهم وحسب دا

 زوعوليس أدّل عىل ا
ُ
ي السجون  إىل ممارسة نهجمالم لن

 
 لقرس الضحايا وزارة الداخلية  تمقّراو التعذيب ف

افاتعىل اإلدالء ب   من ،اعت 
ّ
ي قد

لحقوق  الخليجمركز مها الناجون من التعذيب إىل الشهادات الرسية الت 
ي واحدة من هذه الشهادات، اإلنسان. 

 
ي وصف وف  محمد سلطان، الموظف السابق لدى مركز الناج 

ي الحر  ،هإلياعتقاله واحتجازه والتعذيب الذي تعرض  وقائع ،البحرين لحقوق اإلنسان
 
 اكبعد مشاركته ف

ي  ي  الذي شهدته البالد  الشعت 
 
اير  / شباطف  . 2011 فت 

 

 

 

 

                                                           
 . 5 صالمصدر السابق،  7
ي  قوق اإلنسانحقرير ت 8

"، البحرينيةاالنتفاضة مرور عرسر سنوات عىل خاص بمناسبة  إصدار : 2020أحداث  - 2021 لعام البحرين ف 
اير شباط/  معهد البحرين للحقوق والديمقراطية،  . 5، ص 2021فت 

http://birdbh.org/wp-content/uploads/2021/02/BIRD-Annual-HR-Report-2021-FINAL.pdf
http://birdbh.org/wp-content/uploads/2021/02/BIRD-Annual-HR-Report-2021-FINAL.pdf
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  محمد سلطانيقول 
ّ
ي شنتها الحكومة عىل المتظاهرين إن

ي أعقبت حملة القمع الوحشية الت 
ة الت  الفت 

".   2011مارس ، آذار وما تالها من فرض األحكام العرفية بداية من  ي
ي حيائ 

 
ة ف ي كانت "أسوأ فت 

 
 / آذار ف

ة ضباط يعتقد أنهم 2011 مارس ي ، داهم عرسر
 
ل  عنارص ف ي البحرين مت  

 
إدارة التحقيقات الجنائية ف

 نسلطا
َ
بوه،  إذ أرهبوه الضباط ما قام به سلطانصف و ه بالبنادق. و ، وهددوه وأشت إىل يديه  وكّبلوا ورص 

 إىل  واقتيادهعصب عينيه الوراء، وعمدوا إىل 
ً
ي نقلته إىل إدارة التحقيقات  إحدى مركباتبعيدا

طة، الت  الرسر
ي العدلية. ولدى وصول

 
حد وعمد أمن السيارة،  سلطانهم إىل وجهتهم، قام الضباط بإخراج الجنائية ف
ي بطنهركله إىل الضباط 

 
فيما كان الضباط ثم اقتيد إىل غرفة الستجوابه. وظل معصوب العيني    ،بقوة ف

ي موضعه يقومون
 
بوب جهو ه عىل الصفعقاموا ب، و بإدارته وهو واقف ف ي جميع أنحاء جسمهه ض 

 
قبل ، ف

اف دون اف به بالضبط. ثم  ُينتظر ما كان أن يتم إخباره ب أن يطلب منه االعت  خرج من الغرفة منه االعت 
ُ
أ

ب تعرض إىل الن أنه سي، وتم تحذيره ملكي "يفكر"  ض 
ً
ف. ولدى  مجددا الغرفة،  إعادته إىلإذا لم يعت 

هت إليه أسئلة تكن لم ، أو إذا اإلجابة يتمكن منوعندما لم ، عن المكان الذي أخق  فيه األسلحة ُوجِّ
ب والإىل اتعرض كان يب،  استجو قوم باال الذي كان ي لضابطإجابته ُمرضية ل ي جميع ض 

 
لركل مرة أخرى ف

 ه. أنحاء جسم

 إىل اأنه تعرض  سلطانمحمد وذكر 
ً
 وقائعإحدى  خاللعدة أسابيع. و  طواللتعذيب بصورة متكررة يوميا

 التعذيب، تلكلتعذيب ا
ّ
ة طويلة لدرجة أنه  امتد فيها  اقتادهكما وصف حادثة أخرى .  فقد الوعي لفت 

باسم المقدم مبارك  ّرف نفسهشخص ع مثل أماموقد  . إىل غرفة الستجوابهمعصوب العيني   الضباط 
 إل مدير  آنذاكويل، وكان حبن 

ً
ي إدارة التحقيقات الجنائية. وُيزعم أن بن ا

 
ويل حدارة مكافحة المخدرات ف

ي المكتب" وقال لهو بأنه  أقرّ 
 
بك ف ما لم يوقع التعذيب لق  المزيد من سيإنه  سلطان"الشخص الذي رص 

ا ب خضع إىل ال. ثم فعىل اعت  ي جميع أنحاء جسمه، حيث تعرض للركل والصفع  ثانيةض 
 
 وجهعىل الف

حول قيامه تتعلق بادعاءات كاذبة  كانت  أن معظم األسئلة محمد سلطان ذكر من قبل ثالثة ضباط. و 
اف بذلك أو  بإخفاء سلحة، ُحرم لأل المتظاهرين  بأنه كان يعلم بحيازة اإلقرار أسلحة. وعندما رفض االعت 

 ، ، وُمنع من الجلوسوعي المن النوم إىل أن فقد 
ً
ي مواجهة الجدار مكبل اليدين وأمص  معظم وقته واقفا

 
. ف

ي نهاية المطاف، 
 
جوف

ُ
اف أ  . عن محتوياتها  له وثائق أخرى لم ُيكشفعىل و  زائفت  عىل التوقيع عىل اعت 

قل أن أمص  وبعد 
ُ
ي إدارة التحقيقات الجنائية، ن

 
احتجاز الحوض مركز إىل  محمد سلطاننحو أسبوعي   ف

ي جناح يُ ، الجاف
 
ي زنزانة ال نوافذ و سياسيالسجناء الحتجز فيه حيث ُوضع ف

 
ن. ووصف تجربة وضعه ف

طة  مع عصبلها،    الزنزانةيجيئون بانتظام إىل عينيه معظم اليوم بأنها "مرعبة". وكان ضباط الرسر
ا
ليًل

حوا السجناء ل ي األعي   يت    معصوئ 
ً
با ب السجناء، قيامهم ب. وأثناء رص  كر ض 

ُ
كانوا يصيحون ناة  أن الُج ذ

بأسمائهم  ما أجابوا السجناء بقسوة أكت  إذا ثم يعمدون إىل تعذيب اسمك؟" ستمرار، "ما باسائلي   
 من اإلشارة إىل أنفسهم بأنهم 

ا
  سلطانووصف  ". فاعلون بأمهاتهم"الحقيقية بدال

ً
 كانت أيضا

ا
مروعة  واقعة

ب، و  كان وقتها حيث سمع، و ، بشكل خاص ي الزنزانة يتعرض للض 
 
، أحد زمالئه ف كان معصوب العيني  

ي فمهُحشيت الصحف أو األكياس البالستيكية أوراق ضوضاء توجي بأن ثمة 
 
، و من جّرائها ختنق ، وأنه اف

ي الذي تال ذلك صمت الضحية من  سلطانفهم 
 
تل. وف

ُ
ي الزنزانة، تلك الليلة، أنه قد ق

 
ليلة مقتل زميله ف

جت  عىل النوم عىل األرض ويداه مكبلتان  ،عصب عينيهتم من وجبته المسائية، و  لطانسُحرم 
ُ
 وراءوأ

 .ظهره

 
ُ
إذ استعاد يونس أحمد . مشابهةلحقوق اإلنسان قصة  الخليجمركز دمت إىل وتروي شهادة أخرى ق

من أنهم  ُيعتقد التعذيب الشديد الذي تعرض له عىل أيدي ضباط  سلطان، وقائعأخو محمد  سلطان،
ي اك الحر أن لشاهد بي ّ  ا. وقد هللا آل خليفة الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد  مرؤشي  الذي شهده  الشعت 
ى إىل   2011عام 

ّ
 أد
ا
المدنية الحقوقية و ، والقيادات تكثيف استهداف المملكة للمتظاهرينكان عامل

 من خالل االعتقال والسجن والتعذيب.  والسياسية
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ي عام 
 
طة عىل الفور. ولم  قدوممكالمة من ضابط استدعاه لل يونس سلطان، تلق  2017ف إىل مركز الرسر

ر استدعاء طة، ه هذا ُيمنح أي معلومات إضافية أو أي أسباب تت  يونس  اقتيد . ولدى وصوله إىل مركز الرسر
مه إىل غرفة  سلطان

 
أخيه م استجوابه حول نشاط ت، و ضابط يرتدي الزي العسكري األزرقحيث تسل

ء عن . محمد  ي
ي  أخوهالذي يقوم به عمل الوعندما ذكر الشاهد أنه ال يعرف أي شر

 
حقوق اإلنسان،  مجال ف

  وأنكر عليهالضابط  نهره
ا
 بتسميته "عمل

ً
إرهاب". " وأمره باإلشارة إليه عىل أنهحقوق اإلنسان"  متعلقا

 
ُ
دولة قطر وإيران لإلطاحة باألشة كل من لتآمر مع  عىل ا أخيه محمد بالتواطؤ مع  يونس ثم اتهم الضابط

ي البحرين. 
 
  ليونس سلطانوقال الحاكمة ف

ّ
خيانة، وهي جريمة يعاقب عليها هذا الفعل يبلغ أن ُيعد  إن

ب العنقبالسجن المؤبد أو  يمكن أن يختار نه إ ليونس سلطان الضابط ، قالهذه التهديدات بعد . و رص 
 . نفسهلينجو بالعمل معهم 

 قد و 
ّ
نه سيبلغ المحكمة باالتهامات الباطلة إلضباط بأن قال لعىل هذه التهديدات  يونس أحمد سلطان رد
ي وُ 
ي إشارة واضحة إىل ت إليهجهالت 

 
ي مساءلة والغياب التام ل وبةاإلفالت من العق مناخ. وف التعذيب  مرتكت 

ي البحرين، رد الضباط 
 
ون نهم "ال يخعليه بالقول إف

َ
ب  بتعذيبه يونس، وهددوا المحكمة"ش بالض 

. ثم ُسمح  طة لهواالعتداء الجنسي  .بمغادرة مركز الرسر

طة  يونس سلطان، تلق  أسبوعنحو وبعد    ذاته،مكالمة من مركز الرسر
ُ
 ر و عىل الفالحضور  إليه خاللها لب ط

طةإىل المركز لمقابلة ضابط يدع طاهر العلوي. وعندما وصل إىل  إىل مكتب  تمت مرافقته، مركز الرسر
ر . العلوي

ّ
معدنية. رسمية شارة  ويحملأن العلوي كان يرتدي الزي العسكري األزرق يونس سلطان  وذك

جت  يونس ع
ُ
عه وقوله إ، عىل الرغم من إليه الماء أو الشايتقديم ىل االختيار بي   وأ

ُّ
 نه ال يريد أيتمن

ً
منهما  ا

الماء  رش إىل العلوي عمد اختيار الماء،  ما انتىه إىلعندو عجلة من أمره للعودة إىل العمل.  عىلألنه كان 
 إن ذلك كان  عىل

ا
باعتباره إهانة  يونسفهمه "، وهو ما تطهت  أبناء زواج المتعة"من أجل وجهه قائل

ي سياق م
 
 اهي   مقصودة، تستخدم ف

ِّ
 ة. لمسلمي   الشيعبحق

ع الوضع وشهد   عندما شر
ً
 م يونس، ضخ عىليالضابط  تصعيدا

ً
ه إياه ب تهما

ّ
وطالبه بتقديم ، خائنأن

هم
ُ
ي طلبها الضباط. كما ات

ي االحتجاجات بالمشاركة كذلك  المعلومات الت 
 
ي  . ف

 
وأمر العلوي ضابطي   كانا ف

به هصفعوثّبتوه إزاء الجدار وقاموا ب. ثم أمسك به الضباط بيونس" نما يريدا فعال ي" بأن الغرفة ، ورص 
وا  ي أحوحرسر

 
خر اآل ضابط أن زل الوبعدها،  قد جاهد يونس ليتمكن من التنفس. و  ،دهما رأسه بي   ساف

 يونس،  شوال
ً
  إياه تاركا

ً
  عاريا

ً
ي . تماما

 
برهثم تناوب الضباط، بمن فيهم العلوي، عىل البصق ف
ُ
 عمد ، و د

ةإىل أحد الضباط   رض يونس سلطان. ِع بها تك َه ف عصا خشبية كبت 

ي ذلك يونس أحمد سلطان إىل ثم تعرض 
 
ب، بما ف . وُعضوه الذكريبطنه وصدره  عىل هركلمزيد من الض 

ح".  و " إذالل" أحّس به من يونس ما ووصف   ُيذكر أن، يونسانتىه الضباط من تعذيب  وبعد أن"ألم مت 
" يتعاون مع إيران وقطر،  يونس"، ووصف من فوقجاءت " وامر األطاهر العلوي قال إن  ي بأنه "إرهائ 

ملم  ما  بموجب قانون مكافحة اإلرهاب بتلفيق اتهامات  ضده هوهدد
ِّ
 . لضباطإىل االمعلومات  يقد
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ّ
ي  إىل تحديده من ا بحوثن توصلت ألهم ما  ممثلتان ي    الشهادتي   هات إن

 
األنماط الرئيسية للتعذيب ف

 ما  . البحرين
ً
ا دعو إىل اإلصالح الديمقراطي منها ما يألصوات المعارضة، وال سيما ذوو استدع يُ وكثت 

ام لحقوق اإلنسان والحريات األساسيةإبداء و  طة  ؛المزيد من االحت   ،ليةوزارة الداخ ومقّراتإىل مراكز الرسر
اف حملهم عىل اال لمضايقة والتعذيب ليالقون احيث  ويتبع ذلك أن وملفقة.  ملتبسة باتهاماتعت 
ي  توصيف

 
ارتكاب  حول كون 2011عام  تقريرها الصادر  اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ف

ي البحرين ا
 
. باليوم،  ما ي زال يصلح لوصف الحال "ممنهج"شكل  يتم بلتعذيب ف ل أكتر من أي وقت مص 

 
ّ
ي تواترت طوال سنوات من قبل مالتقارير واألدلة الدامغة  إن

ن أ تبي ِّ  نظمات حقوق اإلنسان والناجي   الت 
ي البحرين 

 
ما هو استخدام التعذيب ف

ّ
  ، غدتسياسة حكومية رسمية إن

ً
األداء اليومي لقوات األمن  منجزءا

طة والقضاء وإدارة ال  ة. تحقيقات الجنائية بوزارة الداخليوالرسر

 

ُلا ُُحقلنتهاكاتُجسيمة ي
 
ُالعادلةُوُف ُالمحاكمة ي

 
ُإجراءاتُف ي

افاتُالسليمةُالتقاض  ُمقبوليةُاالعتر :

ُاإلجراءاتُالجنائية ي
 
عةُتحتُالتعذيبُف  المنتر 

ي وسع المرء
 
ي البحرين من مدى تقاطعه األثر المدمِّ أن يدرك  ف

 
ر الستخدام التعذيب عىل نطاق واسع ف

ه إّياها اإلنسان والحريات األساسية و االنتهاكات الجسيمة األخرى لحقوق سواه من مع  ومن أهم  . تيست 
  تلك

ُّ
ي  الحقوق الحق
 
ي حرية التعبت  وحرية المحاكمة الف

 
 . يي ّ  التجمع السلماالجتماع و عادلة والحق ف

ي 
 
 يستند إىل مقابالت مع 2015ف

ً
ةِ ، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا  أبلغوا عنمحتجزين  عرسر

طة. الستجوابات إىل اال  همتعرض ي مراكز الرسر
 
ي إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية وف

 
قرسية ف

 جميع المعنيون وأفاد 
ً
وه منوصف و العتداء الجسدي، وا إىل اتعرض مبأنه ا

َ
هم ما الق التعذيب، بما  أكتر

ي ذلك الص
 
ي وضعء الكهربا عق بف

 
ض إىل ، و الوقوفاإلجبار عىل ، و ةمؤلم يات، والتعليق ف د والتعرُّ الت 

. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن االنتهاكات ي التفاصيل، تتبع فت اختل"وإن  الشديد، واالعتداء الجنسي
 
ف

 ،
ً
 عاما

ً
  يبدأ فور نمطا

ً
ستجواب لدى الخضوع إىل اال بلغ ذروته يواالستجواب، و  بالتوقيفاالعتقال، مرورا

 9م". عا المدعي أمام ال

ع ذلك أصداء ما   مركز خلصت إليه مالحظات وُيرجِّ
ّ
 بل، المحاكمالخليج لحقوق اإلنسان، إذ انتىه إىل أن

ي البحرينبرمته نظام العدالة 
 
ي ، ف

 
ي باإلخفاق ف

ي شهادات ال ال يكتق 
 
ي لالتعرض تحقيق ف

 دىلي يُ لتعذيب الت 
ما وحسب،  بها المتهمون

ّ
 عىل إبالة، إذ  وإن

ً
بأن تعتمد  فوق ذلكللمحاكم  سمحييزيد األمر ِضغثا

عة ب افات" المنت   ، 2020 و تموز/يولي 13 يوم. فعىل سبيل المثال، وتقبل بها  التعذيبواسطة "االعت 
ي البحرين حكمي اإلعدام الصادرَ 

 
محمد رمضان وحسي   موش، كل  من ين بحق  أكدت محكمة النقض ف

 10ا. أثناء استجوابهمخضعا للتعذيب جود أدلة عىل أن الرجلي   قد من و غم عىل الر 

 

 

 

 

                                                           
ي البحرين: هذه دماء من لم يتعاون" 9

/ نوفمت   22، هيومن رايتس ووتش"، استمرار تعذيب وسوء معاملة الموقوفي   ف  ي
ين الثائ  ترسر

2015 . 
 . 2020تموز/ يوليو  15، منظمة العفو الدولية، "اإلعدامالمحكمة العليا تؤيد حكمي البحرين: تحرك عاجل: " 10

https://www.hrw.org/ar/report/2015/11/30/283352
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1127342020ARABIC.PDF
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ق
ّ
ي الَعقد المنضمآالف السجناء السياسيي   عىل مدى  قضايا مركز البحرين لحقوق اإلنسان  لقد وث

 
 . وف

  1486 تم اإلفراج عن، 2020 مارسآذار/ 
ً
ي بسبب  لدواٍع إنسانيةسجينا

من ، 19-كوفيد  جائحةتفسر
 كانوا قد  394بينهم 

ً
 إىل ُسجنوا  موقوفا

ً
يقدر مركز البحرين لحقوق اإلنسان و  11. سياسية اتهامات  استنادا

 
ّ
ي البحرين كانوا إجماىلي من  4000 نحو  أن

 
اإلفراج الُمشار إليه بقرار الإنفاذ قبل  ،سياسيي   سجناء السجناء ف

 ما ُيحتجز سجناء  12. بعضهم عن
ً
ا  إىل اتهامات  ملتبسة  الرأيوكثت 

ً
التعذيب  ويتم إكراههم بواسطةاستنادا

اف بنشاط سياشي إجرامي أو  ي مجال نشا بسبب"إرهابية"،  بارتكاب أعمالعىل االعت 
 
وع ف طهم المرسر

 ن. حقوق اإلنسا

 

ُتُواستخدامُالتعذيبُ فِزعهُالأثت  ُوالتجمعُوتكوينُالجمعياتُم  ُحريةُالتعبت  ي
 
 عىلُممارسةُالحقُف

 
ّ
" منإن ي  محاكمةالتعذيب و الحتجاز و اال عتقال و وقائع اال   ما شهدته قضية "البحرينيي   الثالثة عرسر

الت 
استهداف المدافعي   عن من أجل عىل استخدام التعذيب  أحد أبرز األمثلةهو اتسمت بالظلم الفادح إنما 

" هي قضيةالسياسيي   عىل وجه التحديد. إن  والناشطي   حقوق اإلنسان   قضية "البحرينيي   الثالثة عرسر
 ثالثة عرسر 

ً
، و والناشطي   ال، المعارضة زعماءيتألفون من عدد من شخصا ، ورجال دين الحقوقيي   مدوني  
ي الحركة الشعبية بسبب تم اعتقالهم  ،شيعي من المذهب ال

 
ي دورهم ف

 
ي شهدتها البالد ف

. 2011عام الت 

ي حزيران/يوني
 
صة، هي محكمة السالمة الوطنية، أمام محكمة عسكرية خا تمت محاكمتهم، 2011 و وف
 و 
ُ
دينوا بتهمة "إنشاء جماعات إرهابية لإلطاحة بالنظام الملكي وتغيت  الدستور"؛ وصدرت بحقهم أحكام أ

اوح بي   
د اإلدانات الصادرة بحقهم، عىل الرغم من كيسنتي   والسجن مدى الحياة. وقد تم تأ السجن تت 

افات  ة ستندالمقدمة ضدهم مدلة كون األ 
عت منهم تحت التعذي إىل اعت   13ب. انت  

مركز كلٍّ من مشارك ل مؤسس  برز المدافعي   عن حقوق اإلنسان و أحد أوهو عبد الهادي الخواجة، كان 
ي قضية البحرين لحقوق اإلنسان ومركز الخليج لحقوق اإلنسان، من بي   

 
 الثالثة ي   البحرينالمتهمي   ف

  عرسر 
ً
ة  السنةالخواجة يتم  وعّما قريب،. الُمشار إليها آنفا ي  منذ ، هسجنمن العاشر

 
 / نيسان 9اعتقاله ف

احتجاجات  نظيمبسبب قيامه بمدى الحياة  هسجنقص  ببعد ذلك  بحقهحكم صدور ، و 2011أبريل 
ي  ي  الذي شهدتهسلمية تطالب باإلصالح السياشي خالل الحراك الشعت 

 
اير  / شباطالبحرين ف . 2011 فت 

ي تقريرهو
 
اعتقال الخواجة والمعاملة  مالبساتمركز البحرين لحقوق اإلنسان  تناول، 2011عام الصادر  ف

 . ي لقيها بعدئذ 
ي بها كيفبالتفصيل الالتقرير  وبي ّ   الت 

استخدام الخواجة ب لااعتقبقوات األمن  قامتية الت 
 " حيثعنف، ال

ً
بة قوية عىل خده أسفرت عن كرس فكه والطرح به أرضا فنقل إىل ، تلق  الموقوف رص 

ي الفك لعالج  قوة دفاععيادة وزارة الداخلية ثم إىل مستشق  
 
البحرين حيث أجريت له جراحة ف

ي 
 
 14". وجههأربعةكسور عظام ف

 

                                                           
وس كوفيدرجوا : أفبحرينال" 11 "، 19-عن المدافعي   الحقوقيي   والنشطاء المسجوني   وليشمل اإلفراج الُمعّرضي   لخطر اإلصابة بفت 

 . 2020نيسان/ أبريل  6مركز الخليج لحقوق اإلنسان، 
ك بي   2017، أيار/ مايو التقرير المرفوع إىل االستعراض األممي الدوري الشامل بشأن البحرين 12

منظمة أمريكيون من ، تقرير مشت 
ي  وحقوق اإلنسان الديمقراطية أجل

 . مركز البحرين لحقوق اإلنسانن و البحري ف 
وعبد ، عبد الجليل السنكيس، و ل المقداد بد الجلي، وعبد الهادي المخورص  ، وععبد الهادي الخواجة مالبحرينيون الثالثة عرسر ه 13

يف، وحسن مشيمع ، ي   وعبد الوهاب حس، هللا المحروس محمد د، و محمد حسن جوااد، و ومحمد حبيب المقد، وإبراهيم شر
 ة. صالح الخواجري، و سعيد النو ل، و إسماعي

/نوفمت   23، لتقصي الحقائقالمستقلة  يةلجنة البحرينالتقرير  14 ي
ين الثائ   . 551 ة، الصفح2011ترسر

https://www.gc4hr.org/news/view/2356
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/bahrain/session_27_-_may_2017/js15_upr27_bhr_e_main.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/bahrain/session_27_-_may_2017/js15_upr27_bhr_e_main.pdf
http://www.bici.org.bh/indexd6cc.html?lang=ar
http://www.bici.org.bh/indexd6cc.html?lang=ar
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ي والنفسي والجنسي الذي قسوة ويصف التقرير كذلك مدى 
خضعالتعذيب البدئ 

ُ
  أ

ِّ
ق له الخواجة. ويوث

 مروِّ  مثال  
 
ة بعد خضوعه ل إىل تعذيبرجال األمن  عمد خاص كيف   بنحوٍ ع جراحية العملية لالخواجة مباشر

ى ت 
ُ
ي الفك الك

 
ف عليهطبيب المناشدات  من رغمعىل ال ف عصوب العيني   مالموقوف نما كان ، بيالمرسر
 
ً
ي بعد و  15. عسكريالمستشق  الشير  إىلومقيدا

 مص 
ً
 عىل تلك الوقائع، عرسر سنوات تقريبا

ً
برح ما  تقريبا

ي من  الخواجة
ي حاجة  ة،مزمن آالم يعائ 

 
ائح والمسامت  إىل عملية جراحية إضافية إلزالة  كما أنه ف  الرسر

ي 
خدمت لتثبيتالمعدنية الت 

ُ
 16ة. فكه أثناء الجراح است

ي  
 
ي ف

اد أفر ع م المكالمات الهاتفيةإجراء ، اشتىك الخواجة من القيود المفروضة عىل 2021يناير  / كانون الثائ 
 منهم  عائلته

ً
ي منذ  الذين لم يلتِق أيا

 ءةومواد القرا  كتبال، ومصادرة المئات من 2020 يناير  / كانون الثائ 
 و إليه.  العالج الالزم تقديمها رفضسلطات السجن  ومواصلة، العائدة إليه

ّ
حرمان السجي   من الرعاية  إن

الطبية الكافية ينتهك قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة باسم قواعد 
 .نيلسون مانديال

إلسكات المدافعي   عن حقوق اإلنسان  كوسائلالحتجاز والتعذيب  المقصود والموّجه ل ستخداماال إن 
 قد  ،تهمومعاقباألصوات المعارضة سواهم من ذوي فيي   والناشطي   السياسيي   و اوالصح

ُ
من  ضحافت

ي جائحةإىل خالل استجابة السلطات البحرينية 
ي 19-يدفكو   تفسر

 
 شهد  الذي، 2020مارس  / آذار شهر . ف

  1486أفرجت البحرين عن  ،19-كوفيد  جائحةبداية 
ً
 عفو منهم  901، ُمنح سجينا

ً
 ملكيا

ً
 دواٍع ل" ا

كة و 17إنسانية".  ي رسالة مشت 
 
مركز البحرين لحقوق  بينها  منظمة غت  حكومية، من 21ن صدرت عف

ضت المنظمات المشاركة ، حقوق اإلنسان و هيومن رايتس ووتشمركز الخليج لو  اإلنسان عىل أن اعت 
 من أصحاب 

ً
ه من اإلفراج لم يطل أيا الناشطي   القضايا البارزة. عىل سبيل المثال، لم يكن الخواجة وغت 

ي السنوكثت  منهم  -المدافعي   البارزين عن حقوق اإلنسان و 
 
صحية  حاالت أو يعانون من  متقدمون ف

ي فتيل والدكتور عبد الجليل  هؤالء فرج عنهم. ومن بي   من بي   المُ  - ، أو يجمعون بي   الوصفي   مسبقة ناج 
 ، السنكيس

 
 الل
َ
ي السجإىل ا ا ضتعرّ ين ذ

 
 ن كذلك. لتعذيب ف

ي استثناء 
 
ي القاعدة، تم  لتلكوف

 
نسان المدافع البارز عن حقوق اإل  اإلفراج عن 2020 يونيو  / حزيران 9ف
 مركز المؤسس المشارك والرئيس السابق للحقوق اإلنسان و الخليج مركز نبيل رجب، المدير المؤسس ل

 البحرين لحقوق اإلنسان
ً
وطا السنوات الثالث ، لقضاء محبسهمن  . وقد نال رجب إطالق شاٍح مرسر

يةجاإلقامة ال رهنعقوبته مدة المتبقية من    رجبكان و  18ية. خدمة المجتمعمع أداء ال ت 
ً
منذ عام  موقوفا

ي سجن جو مارسة بم تتعلق بسبب تغريدات   2016
 
لقوات لحملة العسكرية ، وتنتقد االبحرينبالتعذيب ف

ي التحالف 
ها كل منالت 

ُّ
ي اليمن تشن

 
 . السعودية واإلمارات العربية المتحدة ف

 
ّ
هم من المدافعي   عن حقوق اإلنسان و أسماء غياب  إن ن قائمة العفو الملكي وتمديد ع"سجناء الرأي" غت 

ي تعج بالتعذيب 
ي السجون الت 

 
ي ف

ما هو دليل إدانة  عىل إالمعاملة،  وإساءةاحتجازهم التعسق 
ّ
ه ما تقوم بن

ي البحرين من ا
 
 لمدافعي   عن حقوق اإلنسان واألصوات المعارضةيختصُّ ا موّجه  ستهداف السلطات ف

 بصنوف التنكيل. 

                                                           
 المصدر السابق.  15
كانون   22"، شاح عبد الهادي الخواجةرسالة مفتوحة إىل رئيس الوزراء الدنماركي التخاذ إجراء فوري من أجل إطالق : البحرين" 16

/ يناير  ي
 . 2021الثائ 

وس كوفيد: أفبحرينال 17 "، 19-رجوا عن المدافعي   الحقوقيي   والنشطاء المسجوني   وليشمل اإلفراج الُمعّرضي   لخطر اإلصابة بفت 
 . 2020نيسان/ أبريل  6مركز الخليج لحقوق اإلنسان، 

 من السجن بشأن قانون "العقوبات البديلة" : البحرين" 18
ً
المدافع البارز عن حقوق اإلنسان عبد الهادي الخواجة يصدر بيانا

ي 
 . 2020تموز/ يوليو  31، مركز الخليج لحقوق اإلنسان"، البحريت 

https://www.gc4hr.org/news/view/2578
https://www.gc4hr.org/news/view/2356
https://www.gc4hr.org/news/view/2356
https://www.gc4hr.org/news/view/2441
https://www.gc4hr.org/news/view/2441
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ُ ُعنُحقوقُاإلنسانُفرضُالتعذيبُُوإيقاع ُالمدافعي   ُمن
ً
معُيتعاملونُنُممحظرُالسفرُانتقاما

 حقوقُاإلنسانالمعنيةُباآللياتُالدوليةُ

ة،  خالل  نشأ السنوات األخت 
 
للمدافعي   عن حقوق اإلنسان  نهجماالستهداف الم  جديد من أساليبنمط

 ، ي والناشطي   السياسيي  
 
المدافعي   والناشطي   الذين  عىلحظر السفر فرض االنتقامية و  األفعال يتمثل ف

 ممحليالذي يستفيد منه ، وبةاإلفالت من العق مجابهة مناخيحاولون 
ً
ه من انتهاكات  التعذيب و رتكبا وغت 

 . ضمان المساءلةلحقوق اإلنسان المعنية بمن خالل مناشدة اآلليات الدولية ، حقوق اإلنسان

تو 
ّ
 ثالثاألمم المتحدة  قد عد

ا
ي سيد أحمد الو عائلة أفراد من  ة

، ادالناشط المنق  معهد العامل لدى عي
 لهمقر ندن الذي يتخذ من لالبحرين للحقوق والديمقراطية 

ً
 يتعسف معتقلي   ، ا

ً
من  "االقتصاص"بداعي ا

 . ي
 
 بالسجن لمدة ادعي صهره، سيد نزار الو  هؤالء همو  19الوادعي بسبب عمله الحقوف

ً
ي حكما

، الذي يقص 
، وابن أخيه محمود  11

ً
ي وق منصور، وحماته هاجر منصور، المرز عاما

طلق شاحهت 
ُ
 ها سجنمن  ا  أ

ي ب
 
 ببعد أن  2020 مارس / آذار  5البحرين ف

ا
 إىل اتهامات  السجن لمدة ثالث سنوات أتمت عقوبة

ً
 استنادا

ذت أثناء مدة  هاجر منصور  وكانت 20. ملفقة
ّ
ابها سجنقد نف  إرص 

ً
 عىل الظروف ا

ً
عن الطعام احتجاجا

ي سجن النساء 
 
ي ومدينة عيس. بالرهيبة ف

 
اء األمم المتحدة من ستة  أبدى، 2019مارس  / آذار ف خت 

م الصايغ ابتساهما عن حقوق اإلنسان،  تي   أخَريي   مدافعو معاملة هاجر منصور  بشأن البالغقلقهم 
. بسبب نشاطهم ر السفر حظخاضعتي   لتزاالن  ما وزينب الخميس، اللتي    ي

 
 21ا الحقوف

 ال
ّ
لالنتقامية أحد األدوات اتعذيب هو إن

ِّ
ي تفض

ضد المدافعي   عن استخدامها السلطات البحرينية  الت 
ت إساءة وقد كانحقوق اإلنسان. المعنية باآلليات الدولية  يتواصلون معحقوق اإلنسان والناشطي   الذين 

ي عام ه الن زعة. أكتر األمثلة المروعة عىل هذ أحد المدافعة عن حقوق اإلنسان ابتسام الصايغ  معاملة
 
ف

تعذيب و  استجواب من الصايغما خضعت إليه تقرير صادر عن فرونت الين ديفندرز  تناول، 2017
 شديد 

ً
ي  انتقاما

 
ي لاألمم المتحدة مجلس أعمال من مشاركتها ف

 
ي جنيف ف

 
 مارس / آذار حقوق اإلنسان ف

2017 . 

ي 
 
طة المُ 2017مايو أيار/  26ف ي إىل مركز شر

ي شمالحرّ ، تم استدعاء الصايغ من قبل جهاز األمن الوطت 
 
 ق ف

إلساءة اللفظية، وهددها المحققون لقيت اكما ،  المحققي    قبلالعتداء الجنسي من ت إىل االبالد. وتعرض
ي مجال حقوق اإلنسان. تكف عن نشاطها لم  ما  غتصابال با

 
 ف

ُ
ي طلق شاح الصايغ أ

 
حواىلي الساعة ف

 
ُ
، ون

ا
ة ليل  . عىل الفور إىل المستشق  ت قلالحادية عرسر

 

 

 

 

                                                           
ي اعتمد"اآلراء  19

ي دورته ةل المعنيمالع مجموعةها تالت 
ي ف 
، ا باالحتجاز التعسق  ي انعقدت بي    الثانية والثماني  

آب/أغسطس  24-20 الت 
نصور، وهاجر منصور حسن محمود مرزوق م، و عي ادسيد نزار نعمة باقر عىلي يوسف الو بشأن  51/2018رقم  ، الرأي2018

ي   7" مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، )البحرين(
 . 2019 ر يناي / كانون الثائ 

ي "  20
" من ِصهرها لعمله الحقوف 

ً
ي البحريناإلفراج عن سيدة كانت قد ُسجنت "انتقاما

 5"، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية،  ف 
 . 2020آذار/ مارس 

ي االنت" 21
اء األمم المتحدة يدعون إىل التحقيق ف  ي البحرينستة من خت 

ي لقيتها ثالثة من المدافعات عن حقوق اإلنسان ف 
"، هاكات الت 

 . 2019آذار/ مارس  19معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، 

http://birdbh.org/2020/03/breaking-woman-jailed-in-reprisal-for-son-in-laws-activism-freed-in-bahrain/
http://birdbh.org/2019/03/6-un-experts-call-for-investigation-into-abuse-of-three-bahraini-female-rights-defenders/
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ي 
 
ي ، 2017ايو أيار/ م 26ف

 
، حواىلي الساعف

ً
تة الرابعة عضا ي مبت   إىلالصايغ  حض 

جهاز األمن الوطت 
 ل كانت قد   ستدعاءإىل احرق، استجابة المُ ب

ً
ي اليوم السابق. ووفقا

 
تعرضت فقد لمدافعة، ذكرته اما تلقته ف

ي جميع أنحاء 
 
ب ف ي ذلك ، بدنها للض 

 
ي الرأس  ها ركلبما ف

 
إىل سبع ساعات. وتعرضت ، طوال والبطنف

ي والجنسي من ا
ي مجال إن لم توقف نشاطها المحققي   الذين هددوها باغتصابها  قبلالعتداء اللفظ 

 
ف

ي أفراد مارس طوال الوقت. كما  وواقفةالعيني    ةالصايغ معصوب توظل حقوق اإلنسان. 
جهاز األمن الوطت 

وقف تويت  أنها ست حملها عىل اإلعالن بواسطةالضغط عليها ل تهمبمحاول عىل الصايغ التعذيب النفسي 
ي مجال 

 
، وذلك ن أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسانسالم محقوق اإلنسان وتستقيل من منظمة عملها ف

هت إىلباستهداف زوجها أو أطفالها. وخالل االستجواب، بتهديد الصايغ  عن عمل أسئلة الصايغ  ُوجِّ
ي 
 
حقوق اإلنسان األمم المتحدة لمجلس أعمال الناشطي   داخل البحرين وخارجها، وكذلك عن مشاركتها ف

ي جنيف
 
 22. ف

 

ُلمناخ2. 
ٍّ
ُحد ُُوُاإلفالتُمنُالعقابُوضع  ي ُالتعذيبأفعالُضمانُمحاسبةُمرتكن 

 اإلفالتُمنُالعقابُداخلُالبحرينُمناخعالجةُم

 لتوصيات اللجنة ا
ا
ي دعت لبحرينية المستقلة لتقصي الحقائقاستجابة

 إىل معالجةالبحرين ، الت 

ي  الجسيمةالنتهاكات ا كبت خالل الحراك الشعت 
ُ
ي ارت

ي لحقوق اإلنسان الت 
 
، أنشأت الحكومة 2011عام ف

مثل  يبدو أن هيئات  و  23. الخاصة بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق األمانة العامة للتظلماتالبحرينية 

المكلفة بمتابعة لمستقلة لتقصي الحقائق، واللجنة الوطنية البحرينية الجنة الخاصة بالمتابعة الوحدة 

التابعة لجهاز األمن  األمانة العامة للتظلماتو ، لمستقلة لتقصي الحقائقالبحرينية الجنة ال تقرير توصيات 

، ي
ال محُض هيئات  ووحدة التحقيق الخاصة، إما أنها  24،مفوضية حقوق السجناء والمحتجزينو   الوطت 

.   بالحد األدئ  من الفعالية، أو أنها توقفت عن العملأنها تمارس مهامها و ، أاسمي بشكل توجد إال 
ً
 كليا

 
َ
ي وال ت
 ما تشت  إىل وجودها وست  عملها ، الةتؤكد أن هذه الهيئات فعّ الحكومة البحرينية ت 

ً
ا باعتباره وكثت 

 عدلي
ا
 ذلك  بدا عىل محمل الجد. وقد منتهكيها مساءلة حقوق اإلنسان و  أخذها قضيةىل ل

ً
ي جليا
 
تقارير الف

متها 
ّ
ي قد

ي عام األخت  لل دوريالمم المتحدة استعراض األ الحكومة إىل الت 
 
غت  أن  25. 2017بحرين ف

ي 
ض عنها االستعراض الشاملاالستنتاجات والتوصيات الت 

ّ
ء.  تظهر  تمخ ي

إذ صورة مختلفة بعض السر

 البحرين عىل أنالتوصيات الرئيسية  جاء من بي   
ُّ
"تتخذ خطوات إلنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة  حث

ي من الموارد، بما يتفق و وفعالة 
وتوكول االختياري التفاقية مناهضة ومزّودة بما يكق  متطلبات الت 

 عةالتابأمانة التظلمات لوزارة الداخلية، و  ةالتابع األمانة العامة للتظلمات تمكي   التعذيب"، وأن "تواصل 

، ووحدة التحقيق جهاز ل ي
  26. بفعالية" ا تنفيذ والياتهلتكون هذه الهيئات قادرة عىل الخاصة،  األمن الوطت 

                                                           
 . 2017حزيران/ يونيو  1، فرونت الين ديفندرز "، للتعذيب واالعتداء الجنسي رض ابتسام الصايغ تع" 22
ُ خاضعة  للمساءلة" 23  وغت 

 
 تابعة

 
وحقوق  الديمقراطية ن أجلمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة أمريكيون م"، هيئات
ي  اإلنسان
 . 2014ن، تموز/ يوليو البحري ف 

 هيكىلي " 24
ي البحرين مفوضية: اعتالل 

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة أمريكيون من "، حقوق السجناء والمحتجزين ف 
ي  وحقوق اإلنسان الديمقراطية أجل

 . 2015سبتمت  أيلول/ ن، البحري ف 
سان التابع باالستعراض الدوري الشامل: البحرين، الدورة السادسة والثالثون لمجلس حقوق اإلن ةمل المعنيعال مجموعةتقرير  25

 . 4و  2، الصفحتان 2017بتمت  أيلول/س 29-11لألمم المتحدة، 
 . 22 – 11المصدر السابق، ص.  26

https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/ebtisam-al-saegh-tortured-and-sexually-assaulted
http://birdbh.org/wp-content/uploads/2014/10/ADHRB_Mechanism_Final-0814_Web.pdf
http://birdbh.org/wp-content/uploads/2014/10/ADHRB_Mechanism_Final-0814_Web.pdf
https://www.adhrb.org/2015/09/bird-and-adhrb-publish-report-on-prisoners-and-detainees-rights-commission-fundamentally-flawed/
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 ولم تِحد عّما سبق 
ُ
ي مالحظاتها الختامية عىل ، الواردة ة األمم المتحدة لمناهضة التعذيبلجن توصيات

 
ف

ي 
 
ي والثالث للبحرين ف

القلق الرئيسية  بواعثبي    ، إذ ذكرت من2017 مايو  / أيار التقريرين الدوريي   الثائ 

ي الممارسة العملية اإلطاَرينالفارق بي   "
 
يعي والمؤسسي وبي   مدى تنفيذهما ف

 عن الترسر
ا
"، فضل

 27". من العقاب إفالتللتعذيب وسوء المعاملة وما يتصل بذلك من  ضدعاءات التعرُّ ا"

 مع  الخليج لحقوق اإلنسان مركز  يتفق
ً
ي  المراجعاتن عما صدر مؤخرا

ي إطار االستعراض  تّمتالت 
 
ف

ي دعت البحرين إىل الدوري 
  إنشاءالشامل ولجنة مناهضة التعذيب، الت 

ُ
يعية وتعزيز أ طر وآليات ترسر

 ومؤسسية مستقلة وفعّ 
ً
، يكون الة حقا

ا
 لال قوال

ً
ي مناخ من شأنها أن تضع حدا

 
اإلفالت من العقاب ف

ورات أن تتم البحرين. و   من أوىل الض 
ّ
استشارة الناجي   من التعذيب والمدافعي   عن حقوق اإلنسان إن

هم من أصحاب المصلحة المعنيي   بشأن والية هذه  ي  األدواتوغت 
 
، 2020 سبتمت   / أيلولوتكوينها. ف

بيد حول "خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان".  28أعلنت الحكومة البحرينية أنها عقدت ورشة عمل

ه
ّ
 ليس واضح أن

ً
ذلك لتعذيب، كاهذه الخطة لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان المستمرة،   بهستقوم ما  ا

 
ّ
ي مجال حقوق اإلنسان"م" قضت أخبارها عىلوكالة أنباء البحرين أن

 
ولم تتم استشارة  ،نجزات المملكة ف

ي هذا الشأن منظمات حقوق اإلنسان المحلية
 
  الخليج لحقوق اإلنسان مركز . ويرى ف

ّ
إن كانت الحكومة  أن

ام جادة بشأن  مة بضمان تزعمكما   قوق اإلنسان واإلصالح الديمقراطي حاحت  آليات  إنشاء، وأنها ملت  

مع الناجي    المتسم بالشفافيةبالتشاور الوثيق  الُمشار إليها مستقلة وفعالة، فإنها ستضع الخطة 

 . والمدافعي   عن حقوق اإلنسان وأصحاب المصلحة المعنيي   

 

ُُمنُقبلالتواطُؤُحالةعنُُالنأيُوضمانُالمساءلةُالدوليةُ  المجتمعُالدوىلي

 إىل القيام ب إن
ُّ
 اإلصالحات الحاجة تشتد

ً
 ، وستكون أساسية لضمان وضع حالمحلية المذكورة آنفا

ٍّ
د

ي ودائم 
ي  لحالةحقيق 

ي البحرين. رتع فيياإلفالت من العقاب الت 
 
ل ها مرتكبو التعذيب ف  التأمُّ

ّ
ي غت  أن

 
ما  ف

ضع ، وما أعقب ذلك من تراجع الو لبحرينية المستقلة لتقصي الحقائقاللجنة اآلت إليه األمور بعد تقرير 
ي البحرين منذ عام 

 
ما تبي ِّ  ، 2011ف

ّ
عىل  ناةالُج  حاسبةمبالحكومة البحرينية قيام انتظار االكتفاء بأن  إن

ورية والعاجلة الالزمة لضمان  صعيد ال ي التعذيب المحىلي لن يؤدي إىل اتخاذ اإلجراءات الض  تقديم مرتكت 
ي الوقت المناسبإىل ا

 
 . لعدالة ف

ي  البحرين إخفاقعالوة عىل ذلك، فإن و 
 
من رغم عىل ال، البالد زيارة بألمم المتحدة ا مقرريقيام  تيست  ف

ما  الخاصة ومنظمات حقوق اإلنسان،ألمم المتحدة اإجراءات تكرر الدعوات بهذا الشأن من قبل 
ّ
يشت   إن

 عىلومما التعامل مع آليات المساءلة الدولية.  عنالحكومة  إحجامإىل 
ً
ي  يدلُّ أيضا

 تكتنفالصعوبات الت 
،  صعيد مساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان عىل الخضوع للاستعدادها للو مشاركة البحرين   الدوىلي

ُ
 امتناع

وتوكول عن المصادقة البحرين حت  اآلن  وتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب. وينص الت  عىل الت 
ي 
 
ي ُيحرم فيها األشخاص من حريتهم المرافقاالختياري عىل آليات دولية ووطنية لمنع التعذيب ف

 .الت 

 

 

                                                           
ي والثالث المالحظات ال 27

، BHR/CO/2-3،/ ة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لجنلبحرينلختامية بشأن التقريرين الدوريي   الثائ 
 . 3و  2، ص 2017أيار/مايو  29

ي مجاز جمنتأكيد عىل ال" 28
"، وكالة خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسانالمتعلقة بعمل الورشة  خاللل حقوق اإلنسان ات البحرين ف 

 . 2020أيلول/ سبتمت   2أنباء البحرين، 

https://undocs.org/ar/CAT/C/BHR/CO/2-3
https://undocs.org/ar/CAT/C/BHR/CO/2-3
https://www.bna.bh/en/BahrainshumanrightsachievementsstressedatNationalActionPlanforHumanRightsworkshop.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDt05ODpfkcr%2B3Tvc0gAUxkg%3D
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ي  اإلفالت من العقاب الراسخ مناخإن 
 
بشكل هادف مع آليات  لتعاطي ا عنهذا البلد نكوص و البحرين،  ف

  انتطلبيالدولية وحقوق اإلنسان، المساءلة 
ا
 و  استجابة

ً
، المجتمع الدوىلي  قبل قوة منأكتر أحسن تنسيقا

مضمان أن ل
ّ
 خليجركز المالعدالة. ويدعو  إىل من انتهاكات حقوق اإلنسان سواهمرتكبو التعذيب و  يقد

ي أوساط المجتمع الدوىلي من  إبداء مزيد منلحقوق اإلنسان إىل 
 
اإلرادة السياسية والمبادرة القانونية ف

 ك. تحقيق ذلالتوصل إىل أجل 

ي يمكن أن يتخذها المجتمع الدوىلي لضمان المساءلة عن ارتكاب 
وفيما يتعلق بالتدابت  الملموسة الت 

ي البحرين، 
 
 التعذيب ف

ّ
: لحقوق اإلنسان  خليجمركز الفإن ح ما يىلي

اممتثال اال  تعزيز يقت  طراف الدول األ  اللت  
ي اتفاقية مناهضة التعذيب 

 
ي التعذيب أمام إىل ف استخدام الوالية القضائية العالمية لمقاضاة مرتكت 

ي تقديم وقف و ؛ يادة االمتثال ألحكام االتفاقيةالمحاكم الوطنية؛ وز 
ي الدعم التقت  ن لبحريإىل ا والتكنولوج 

ه من انتهاكات حقوق اإلنسان إذا كان من شأنهما تيست  ممارسة ام؛ وإبداء التعذيب وغت   مزيد من االحت 
ي التعامالت التجارية المتعلقة بالواجبة للضوابط 

 
كات ف مع حقوق اإلنسان والمسؤولية االجتماعية للرسر

 سواء.  بحرينال
ٍّ
كات عىل حد  التدابت   تلك إنفاذ أن لحقوق اإلنسان  خليجمركز اليرى و من قبل الدول والرسر

، بشكل   سيسهم  ي إنهاء التهاون الدوىلي
 
ي بعض الحاالت الذي يبلغ كبت  ف

 
 واطؤ أن يكون ت ف

ً
 باستمرار يسمح ، ا

ي البحريناإلفال  حالة
 
ء.  ت من العقاب ف ي

 دون أن ينال منها شر

عّرف 
ُ
  أنها بالوالية القضائية العالمية يمكن أن ت

ُ
ي   ما دولة  ظم القضائية المحلية لقدرة الن

 
عىل التحقيق ف

  وإنجرائم معينة ومالحقة مرتكبيها، 
ُ
من قبل أحد مواطنيها، أو ضد أو كبت عىل أراضيها، لم تكن قد ارت

مبدأ الشخصية اإليجابية  جريمة تتجاوز أسس الوالية األخرى، مثل اإلقليمية أو أنها أحد مواطنيها )أي 
ي  جسيمةمية لمحاكمة عدد محدود من الجرائم ال(. ويمكن استخدام الوالية القضائية العالأو السلبية

الت 
واإلبادة  ،والجرائم ضد اإلنسانية، والتعذيب، الحرب جرائَم  ذلك ويتضّمن ،تنتهك القانون الدوىلي 

ي األمم المتحدة. واالعتداءات  ية،عمال اإلرهاباأل و ، ختطافال عمليات او ، والقرصنة، الجماعية
عىل موظق 

ي 
الدول األطراف باستخدام الوالية القضائية العالمية: اتفاقيات  تلزموتشمل المعاهدات الدولية الت 

، 1973لعام  المعاهدة الدولية لقمع جريمة الفصل العنضي والمعاقبة عليها و ، 1949جنيف لعام 
  لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي االتفاقية الدولية، 1984واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 

ي يسمح باستخدام الوالية القضائية العالمية الدوىلي أن القانون  كذلك. ومن المتفق عليه  2006لعام 
 
العرف

ها المجتمع الدوىلي  ي يعتت 
 مُ فيما يتعلق بالجرائم الت 

ا
جرائم الجرائم ضد اإلنسانية و كبشكل خاص،   ستفظعة

 29ة. اإلبادة الجماعي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ين األول/ أكتوبر  19هيومن رايتس ووتش، "، العالمية حقائق اساسية عن الوالية القضائية" 29  . 2009ترسر

https://www.hrw.org/news/2009/10/19/basic-facts-universal-jurisdiction
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ُّ
 الوالية القضائية العالمية أداة  وتعد

ا
ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق تمكي   بشكل خاص لضمان  نافعة

ي بلدهم األصىلي  وبةاإلفالت من العقت حالة ال سيما إذا كان، و من الوصول إىل آليات االنتصافاإلنسان 
 
ف

 غت  واقعي  أمام محاكمهم المحليةمن تحقيق ذلك تجعل 
ً
ي مشهد أنها ت. كما تطلعا

 
ساعد عىل سد ثغرة ف

ي  تها اليأن تمارس و لمحكمة الجنائية الدولية يس لل إذ العدالة الدولية، 
 
القضائية إال عىل الدول األطراف ف

ي نظام روما األساشي للمحكمة الجنائية الدولية. 
 
 إثبات فعالية الوالية القضائية العالمية ف

ً
وقد تم مؤخرا

ي يمكن أفعال ضمان المحاسبة عىل ارتكاب 
ي الظروف الت 

 
 العدالة تحقيقيتعذر أن فيها التعذيب ف

ي ألمانيا ة اريخيسابقة توكان ذلك من خالل ، لضحايا ل
 
 لجهود الدولية الرامية إىل تحقيق، انتضت فيها اف

ي سوري
 
ي ارتكبت خالل الحرب ف

ي أحد سجون الرئيس بشار األسد  ةالمساءلة القانونية عن الفظائع الت 
 
ف

ي التعذيب، ومن بينها سيئة السمعة
 
اير ف / شباط. ف  واليتها مارست  ، أدانت محكمة ألمانية2021 ت 

ي الرتبة إياد الغريب، وهو ضابط سابق  ةالعالمي ةالقضائي
ي جهاز المخابراتمتدئ 

 
يبلغ من العمر  السوري ف

، بتهمة "المساعدة والتحري 44
ً
حرمان من التعذيب و ، هي الض عىل ارتكاب جريمة ضد اإلنسانيةعاما

 30. الحرية". وُحكم عىل المتهم بالسجن لمدة أرب  ع سنوات وستة أشهر 

ي البحرين )انظر الجزء وبالنظر إىل 
 
من هذا  األولأوجه القصور المؤسسية والقانونية لضمان المساءلة ف

 التقرير
ا
ي نظام روما األساشي للمحكمة الجنائية الدولي (، باإلضافة إىل كون البحرين ليست دولة

 
 ف
ً
ة، طرفا

 
ّ
 لحقوق اإلنسان  خليجمركز الفإن

ُّ
ي اتفاقية مناهضة التعذيب عىل محاكاة هذه  يحث

 
الدول األطراف ف

 الذي ُيعتقد أنهماألشخاص محاكمة ُبغية لعالمية ممارسة الوالية القضائية اللتوصل إىل السابقة الهامة 
ي البحريالتعذيب  وا أفعالرتكبا

 
 ن. ف

ي  بالفعل ذلكللقيام بمحاولة  كان ثمةوقد  
 
ي ، 2016سبتمت  أيلول/  15ف

عندما تقدم المواطن البحريت 
ي بطلب أمام مححسجعفر ال لبحرين، عىلي بن باالنائب العام العدل الجنائية األيرلندية الستدعاء  كمةائ 

ي المؤتمر كان محكمة. و الأمام ، للمثول فضل البوعيني   
 
من المقرر أن يزور البوعيني   دبلن للمشاركة ف

ي البوعيني   حس. واتهم الالرابطةالسنوي للرابطة الدولية للمدعي   العامي   بصفته نائب رئيس  ائ 
ي أواخر عام بالمساعدة والتحر 

 
األمم  قانون العدالة الجنائية )اتفاقيةوبموجب . 2010يض عىل تعذيبه ف

 2000 الصادر عام المتحدة لمناهضة التعذيب(
ّ
قضائية الوالية سلطة ممارسة ال نديةرليلمحاكم األ ل ، فإن

ي يرتكبها الموظفون العموميون، وبتطبيق مبادئ المسؤولية فيما يتعلق بعالمية ال
أفعال التعذيب الت 

 التبعية للقانون العام، 
ّ
تمتد لتشمل األشخاص الذين ساعدوا أو حرضوا عىل ارتكاب هذا هذه الوالية فإن

 ما خاب الفعل. و 
ّ
. طلبموضوع الالمحكمة إصدار االستدعاء ة رئيس ترفض عندما أمل المدعي لشد

 31. سلك البوعيني   متعذيب و ما تعّرض إليه من لة كافية" بي   وذكرت أنه لم يثبت وجود "ِص 

ي إن 
ي والت تقدم الدعمتواطؤ الدول الت 

ي التقت  ما يجعل من حالة لبحرين إىل ا كنولوج 
ّ
 وبةقاإلفالت من العإن

ة لحقوق اإلنسان  سواها التعذيب و أفعال عىل   من االنتهاكات الخطت 
ً
 أكتر ُيرسا

ً
 دعمالهذا فمن شأن . أمرا

ض ُس أن  ي الخارج ويُيبيِّ
 
ة حقبب أن البالد تمر القائلة بإىل المزاعم لها  أساَس مصداقية ال  منحمعة البحرين ف

 من إصالح ديمقراطي و 
ً
 تبدي مزيدا

ّ
 ارتكاب عىل الدامغةاألدلة  االمتثال لحقوق اإلنسان. والواقع أن

ه من االنتهاكات  ور و ذلك.  خالفتشت  إىل  الجسيمةالتعذيب وغت   ةيؤكد مركز الخليج لحقوق اإلنسان رص 
كات تراعي أن  ي ومعايت  الواجبة الضوابط  الدول والرسر

 
كات ف تعامالتها مع المسؤولية االجتماعية للرسر

 ن. البحري

                                                           
 أ" 30

ا
ي نظام األسد  لمانيا تدين عميل

ي حك سابق ف 
ي ف 

ي سوري يتعلق م تاريج 
اير شباط/  24ارديان، غ"، الةبالتعذيب ف   . 2021فت 

ي البحريندعوى أمام محكمة دبلن تدعو إىل ممارسة " 31
ي قضية تتعلق بممارسة التعذيب ف 

"، شبكة الوالية القضائية العالمية ف 
 ، ي العالمي

/ نوفمت   9التحرك القانوئ  ي
ين الثائ   . 2016ترسر

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/24/germany-convicts-former-assad-regime-agent-in-historic-syria-torture-verdict?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.glanlaw.org/single-post/2016/11/10/universal-jurisdiction-invoked-before-dublin-district-court-in-bahrain-torture-case
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رفعت الحكومة  فقد ، الرئيسيي   لبحرين ا داعمي بي   من  عىل وجه الخصوص المملكة المتحدةزالت وال 
 حظر 
ً
رض عىل مبيعات األسلحة إىل البحرين  ا

ُ
ي عام كان قد ف

 
  واستقبلت، 2019ف

ً
الرسمية  وفود المن عددا

ي وستمنست  مسؤولي   ل
 
ي وحده، . منطقة من لندن بها مقر الحكومة بحرينيي   ف

ي العام الماض 
 
توف

ّ
 تلق

 ،  من الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى من مسؤولي   بحرينيي  
ً
األمت   من بينهمالمملكة المتحدة عددا

ي نارص بن حمد آل خليفة، مستشار األمن 
 لملك حمد لالرابع نجل الو  الوطت 

ً
وزير خارجية . ومنهم أيضا

، الذي زار المملكة المتحدة  ي
ي مرتي   البحرين، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيائ 

 
ي آذ2020عام  ف

 
 / ار ، ف

ي أيلول/ مار 
 
 و . سبتمت  س وف

ّ
ي  قد أخفقت نارص األمت   استقبلتإذ المملكة المتحدة يمكن أن ُيقال إن

 
ف

ام ام احت  ارتكاب بمقاضاة األفراد المتهمي   ب، فيما يتعلق القضائية العالميةبموجب الوالية ها اتالت  
هم بتعذيب السجناء  وكان األمت  نارص قد  ب. لتعذيا

ُ
ي الحركة الشعبية عام  المشاركي   ات

 
 ،  2011ف

ّ
كما أن

د 
ّ
ي عام اسمه ترد

 
 المملكة المتحدة بالمحكمة العليا صادر عن حكم عندما خلص  2014ف

ّ
ليس  هإىل أن

 بحصانة  تعصمه من 
ً
ي المملكة المتحدة. متمتعا

 
 ثمة 32المالحقة القضائية ف

ّ
امات أخرى  إن عىل الت  

ي ذلك تجميد األصول  تفرض عليها إنفاذ المملكة المتحدة بموجب اللوائح المحلية 
 
عقوبات، بما ف

ي  فعال" عن األحاسبةالمو ردع من أجل تحقيق ال، "الدخول إىل المملكة المتحدةوضوابط 
 تقع داخلالت 

ي خارجالمملكة المتحدة أو 
 ها، الت 

ّ
عد
ُ
 انتهاك تبلغ أن ت

ً
 خطت   ا

ً
ي الحياة و ا

 
ي عدم التعرض  للحق ف

 
إىل "الحق ف

لعالمية لحقوق لتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة" )لوائح العقوبات اا
 33(. 2020اإلنسان لعام 

 عن الدعم الإىل البحرين تمويلالكثت  من ال، قدمت المملكة المتحدة 2011ومنذ عام 
ا
ي ، فضل

، بما تقت 
ي 
 
وقد  34التابعة لوزارة الداخلية.  واألمانة العامة للتظلماتالخاصة  ذلك تمويل وتدريب وحدة التحقيق ف

ي ال  الدالئلأدت 
ايدة الت  تقنية ومالية من المملكة  هيئات تتلق  مساعدةفيها عىل تورط  جدال المت  

ي 
 
ه أفعال المتحدة ف المراعاة للضوابط إىل مزيد من  ةدعو المن انتهاكات حقوق اإلنسان إىل  ا التعذيب وغت 
. كما كانت  عنمساءلة إىل تعزيز الحقوق اإلنسان و المتعقة ب ي

االستخدامات المحددة لهذا الدعم التقت 
ي أيرلندا موضوع شكوى 

 
 الكلية الملكية للجراحي   ف

ً
مت مؤخرا

ّ
د
ُ
حقوق لانتهاكات عن تتضمن تفاصيل  ق

ي التعذيب، ها اإلنسان، بما في
 
رتكب ف

ُ
ي مرافق طبية بحرينية تستفيد ت من اعتماد المجلس الطت 

 35ي. األيرلند

 

 

 

 

 

 

                                                           
ي يسقط " 32

يطائ  ي شي نيوز، حصانة األمت  نارص نجل ملك البحرينالقضاء الت  ي ئ  ين األول/ أكتوبر  7"، ئ   . 2014ترسر
 ". 2020وائح العقوبات العالمية لحقوق اإلنسان لعام ل" 33
ي  قوق اإلنسانحقرير ت" 34

االنتفاضة مرور عرسر سنوات عىل خاص بمناسبة  إصدار : 2020أحداث  - 2021 لعام البحرين ف 
اير شباط/  "، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية،البحرينية  . 01، ص 2021فت 

ي أيرلندا  مواقع تدريب تستخدمها" 35
ي شكوى جديدة  الضوءالبحرين تحت بالكلية الملكية للجراحي   ف 

، "نحقوق اإلنسامتعلقة يف 
 . 2020يسمت  كانون األول/ د 10ذا ميديكال إنديبندنت )موقع أنباء وتحقيقات طبية أيرلندي(، 

 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/10/141007_bahrain_prince_uk_court_ruling
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/680/made
http://birdbh.org/wp-content/uploads/2021/02/BIRD-Annual-HR-Report-2021-FINAL.pdf
http://birdbh.org/wp-content/uploads/2021/02/BIRD-Annual-HR-Report-2021-FINAL.pdf
https://www.medicalindependent.ie/training-sites-used-by-rcsi-bahrain-under-spotlight-in-new-human-rights-complaint/
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ي تقديم الدعم العسكري للبحرين من خالل  رئيسي  دور بالمملكة المتحدة  قامتباإلضافة إىل ذلك، 
 
ف

ي قادتها السعودية عىل اليمن، البحرين حكومة ، عىل الرغم من مشاركة مبيعات السالح
ي الحرب الت 

 
ف

 قعىل سبيل المثال،  36. والرماية المتفجراتالتدريبات عىل و  الدورات باإلضافة إىل
ّ
جامعة  متد

 
َ
ي يوركشاير ده

 
 لنيل ب 2018منذ عام رسفيلد ف

ً
 حضيا

ً
ي علوم األمن  درجة الماجستت  رنامجا

 
ضباط إىل ف

ي البحري الكليةمن 
 
طة ف  لمعلومات و  ن. الملكية للرسر

ً
 للحقوق والديمقراطيةمعهد البحرين توصل إليها وفقا

يعات طلبات من خالل   تستند إىل ترسر
ّ
ي بذل العناية  قد أخفقتإدارة الجامعة  حرية المعلومات، فإن

 
ف

طة  الكليةحقوق اإلنسان قبل توقيع العقد مع لمراعاة الضوابط المتعلقة بالواجبة  ي الملكية للرسر
 
ف

،  37. البحرين
ً
را
ّ
فةانتقدت مجموعة ومؤخ

 
ي برلمان المملكة المتحدة، ضّمت أعضاء من أربعي    مؤل

 
 ف
ً
عضوا

ي مجلَسي العموم واللوردات، وشملت 
 
ي مراعاة الضوابط المتعلقة مختلف االنتماءات الحزبية، ف

 
القصور ف

ي علوم األمن  برنامٍج حضي لدرجة الماجستت   تقديمحقوق اإلنسان قبل ب
 
تهمهيئة إىل ف

ُ
بتعذيب  ت

 
َ
، وحثوا جامعة ه نامجدرسفيلد عىل المعارضي   السياسيي    38الدراشي المذكور.  إيقاف الت 

 
ّ
مجيات والتكنولوج اإلقرار من المهم إن ي منع تصدير الت 

 
كات والدول ف يا بالدور الهام الذي تقوم به الرسر

ي ارتكاب 
 
ي ستستخدم ف

ة لحقوق اإلنسان. و الت  كات يتعي ّ  انتهاكات خطت  معىل الدول والرسر  أن تحت 
اماتها  كات عند بيع المتصلة بالواجبة  بمراعاة الضوابط الت   حقوق اإلنسان والمسؤولية االجتماعية للرسر

ي السجالت السيئة ذات وتصدير التكنولوجيا إىل البلدان 
 
ام ف  وقد نّصت عىل هذهحقوق اإلنسان. احت 

امات  مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية االلت  
 . نار يترتيب فاسمثل 

ي عضويتهالذي ، نار يترتيب فاسو 
 
سع إىل هو نظام طوعي لمراقبة الصادرات ي، المملكة المتحدة يضم ف

" في  39دام المزدوج. والسلع والتكنولوجيات ذات االستخ السالحتصدير ما يتعلق بتعزيز "مسؤولية أكت 
ي 
 
م الدول األطراف ف ضوابط فعالة عند إصدار تراخيص التصدير فيما يتعلق  بإنفاذ  نار يترتيب فاسوتلت  

ي 
 
ين األولبهذه السلع. ف يطانية  Gamma غاما  مجموعة، تمت مقاضاة 2018 أكتوبر  / ترسر لتطوير الت 

وردت  ،بحرينالة حكومبرمجيات إىل بيعها ، بسبب أمام محاكم المملكة المتحدة التجسس برمجيات
 40ن. المدافعي   عن حقوق اإلنساالمعارضي   و تهداف ادعاءات تتعلق باستخدامها الس 

متوكانت 
 
ي نظ

، قد Privacy International الحملة، وهي منظمة الخصوصية الدولية الجهة الت 
مت

ّ
ي وقت سابق  تقد

 
ي عام بف

 
يطانية ف عت، 2013شكوى إىل الحكومة الت 

ّ
غاما مجموعة فيها أن  اد

  العملوالتنمية بشأن االقتصادي انتهكت المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون 
ً
التجاري المسؤول. وردا

ومع ذلك،  41المبادئ التوجيهية قد انتهكت.  تلك عىل ذلك، خلصت حكومة المملكة المتحدة إىل أن
ه ليس ثمة 

ّ
 مجموعة المبادئ التوجيهية خرقعقوبات عىل فإن

ّ
عىل تقرير  لم تصدر أي رد غاما ، كما أن

 ة. الحكوم

 

                                                           
 المصدر السابق.  36
ي  قوق اإلنسانحقرير ت 37

"، االنتفاضة البحرينيةمرور عرسر سنوات عىل خاص بمناسبة  إصدار : 2020أحداث  - 2021 لعام البحرين ف 
اير شباط/  معهد البحرين للحقوق والديمقراطية،  . 19، ص 2021فت 

مها " 38
ِّ
 درجة علمية تقد

َ
عية إىل مقرِّ ارتكاب درسفيلد جامعة ه ي االتعذيب تمنح الرسر

اير  5الغارديان، ، "لبحرينف   . 2120شباط/فت 
 . 2017، كانون األول/ ديسمت  "، رابطة الحد من األسلحةناريترتيب فاسلمحة عن " 39
ي يقاضون ِحراك معارضون بحرينيون من" 40 ري الربيع العرئ  ي المملكة المتحدة برمجيات أحد مطوِّ

 11ارديان، غ"، الالتجسس ف 
ين األول/    . 2018كتوبر ترسر

التوجيهية لمنظمة التعاون )المسؤولة عن تعزيز المبادئ المملكة المتحدة ب NCPهيئة الخصوصية الدولية إىل منظمة شكوى  41
 . المملكة المتحدةبالمحدودة الدولية  مجموعة غاما  بشأن (االقتصادي والتنمية

http://birdbh.org/wp-content/uploads/2021/02/BIRD-Annual-HR-Report-2021-FINAL.pdf
http://birdbh.org/wp-content/uploads/2021/02/BIRD-Annual-HR-Report-2021-FINAL.pdf
https://www.theguardian.com/education/2021/feb/05/huddersfield-universitys-bahrain-degree-providing-torture-hub-with-legitimacy
https://www.armscontrol.org/factsheets/wassenaar
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/11/bahraini-arab-spring-dissidents-sue-uk-spyware-maker
https://www.gov.uk/government/publications/privacy-international-complaint-to-uk-ncp-about-gamma-international-uk-ltd
https://www.gov.uk/government/publications/privacy-international-complaint-to-uk-ncp-about-gamma-international-uk-ltd
https://www.gov.uk/government/publications/privacy-international-complaint-to-uk-ncp-about-gamma-international-uk-ltd
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ي بحرية  خليجمركز الوينضم 
لحقوق اإلنسان إىل موقف مقرر األمم المتحدة الخاص السابق المعت 

 
ّ
، ديفيد كاي، الذي ذكر أن ي مكافحة  التعبت 

 
 ها تزويد عىلصناعة المراقبة العالمية  محاسبة القصور ف

مجياتالحكومات  ه من انتهاكات حقوق  بت  ي ارتكاب التعذيب وغت 
 
حاسوبية منخفضة التكلفة تستخدم ف

ب - اإلنسان
 
التكنولوجيا "ذات االستخدام بحيث يتجاوز االقتصار عىل  نار يترتيب فاستحديث  تتطل

ي  إىل شمول برمجيات المزدوج"
 
ه المقابل، . وبحقوق اإلنسان التعدي عىلالتجسس المستخدمة ف

ّ
فإن

 
ً
اء المتفق عليها عالميا ام بتنفيذ ضوابط الخت   

 42". سيتعي   عىل جميع الحكومات االلت 

 

 اتمةخال3. 

كت   بشكل خاص عىل عن اكشف القد سع هذا التقرير إىل ل
ي البحرين، مع الت 

 
ألنماط الرئيسية للتعذيب ف

  روابطال
ُ
ي والن

يرسِّ ظم المحلية والدولية الت 
ُ
وقد . ب من العدالةاإلفالت من العقاب وتسمح للجناة بالتهرُّ  ت

 
ّ
ي  األساليباألول لمحة عامة عن  قسمم القد

ي البحرين، وعن ال ُيمارسبها المحددة الت 
 
 فئاتالتعذيب ف

  نحوٍ المستهدفة ب
ُ
 تفصيليةعىل إفادات شاملة و  أن يطلعالخليج لحقوق اإلنسان  لمركز  تيحخاص. وقد أ

نهج مالشهادات والتقارير األخرى، االستخدام الم معتثبت،  ، من شأنها أنمن الشهود أدىل بها عدد 
السلمية للمدافعي   عن حقوق  نشاطاتللتعذيب كأداة لخنق المعارضة السياسية وال توافق عليهوالم

 اإلنسان. 
ّ
،  أصيل  التعذيب جزء إن ي

منذ بدء التحقيقات  يتم إيقاعه بالضحايا من نظام العدالة البحريت 
 و الجنائية )

ً
 عىل اتهامات  غغالبا

ً
قةامضة ما يكون ذلك مستندا

ّ
 ما (، وملف

ً
ا اع  ُيستخدم التعذيب إذ كثت  النت  

افات  إىل االعت 
ً
 حيث ، المحاكمة؛ وانتهاءا

ُّ
عد
ُ
افات الت ة قبولأدلة إدانة مالتعذيب قرسية الناشئة عن االعت 

 لدى القضاء. 

ي  أّما القسمو 
 ، فقد أجرى تالثائ 

ُ
 للتفاعل بي   األ

ً
 نقديا

ا
 حليل

ُ
ي تسطر والن

هل ظم المحلية والدولية الت 
ي البحرين 

 
ي  لقد أخفقت. وبةاإلفالت من العق مناخ وتعمل عىل إدامةاستخدام التعذيب ف

 
أن البحرين ف

 
ِّ
ي تقريرها الصادر ع لتقصي الحقائقالبحرينية المستقلة جنة اللتوصيات عىل نحٍو ُمجد   ذ تنف

 
ام الواردة ف

2011 
ُ
ي حقوق اإلنسان اللمعايت  االمتثال تعزيز اإلصالح و ، وَشِدّية

اول ما فتئت الحكومة البحرينية تح ت 
ما هي  عىل الساحة الدولية تسويقها 

ّ
 بعيد إن

 
 أن الخليج لحقوق اإلنسان ويرى مركز  . كل البعد عن الواقع  ة

ورة العدالة يتوقفإىل ناة الُج  تقديم ة الساعيونية الدولية واإلرادة السياسية عىل اإلجراءات القان بالض 
ي تسمح باستمرار التعذيب المإىل  

ي البحرين. مكرس حلقة التواطؤ الت 
 
ء نعتقد أن إنها إننا نهج بال هوادة ف

ي نهاية المطاف عىل حالة 
 
ي البحرين يعتمد ف

 
اإلفالت من العقاب وضمان المساءلة عن ارتكاب التعذيب ف

ها  مجياتبر  من، وتشديد الرقابة عىل الصادرات الدوليةالوالية القضائية توسيع نطاق  التجسس وغت 
حقوق اإلنسان المتعلقة بالواجبة ومراعاة الضوابط من السلع واألسلحة ذات االستخدام المزدوج، 

ي للبحرين
ي التعامالت التجارية وتقديم الدعم التقت 

 
كات ف  . والمسؤولية االجتماعية للرسر

 

 

 

 

 

 

                                                           
/ ن 26الغارديان،  "،إيقافها ال بد منناعة المراقبة تساعد عىل قمع الدولة. ص" 42 ي

ين الثائ   . 2019ت  وفمترسر

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/26/surveillance-industry-suppression-spyware
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 التوصيات.4ُ

ُحكومةُالبحرينلتوصياتُ

ي يالشفافالمتسمة بمان المشاركة المجدية و ض .1
 
ة لمنظمات حقوق اإلنسان والناجي   من التعذيب ف

 .""خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان وضع
ألمم المتحدة لمناهضة المستقلة لتقصي الحقائق، ولجنة ا يةلجنة البحرينالالتنفيذ الكامل لتوصيات  .2

مساءلة للآليات وطنية  فعيلبشأن إنشاء وت الدوري الشاملاألمم المتحدة  ستعراضاالتعذيب، و 
 ن. حقوق اإلنساتمتثل لمبادئ تقوم بمهامها بفعالية و  والتحقيق

طة  تدريب أفراد قوات .3 ي الجهاز األمن و و الرسر
 
ي شؤونالقضاالعاملي   ف

 
ي ف

ام حقوق اإلنسان  ئ  أثناء احت 
ي المحاكمة العادل، االعتقال واالحتجاز والتحقيق إجراءات

 
 ة. وضمان حقوق المواطني   البحرينيي   ف

" و  الثةالث يي   اإلفراج الفوري عن "البحرين .4 السياسيي    والمعتقلي   جميع سجناء الرأي إطالق شاح عرسر
 ن. والمدافعي   عن حقوق اإلنسا

وتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب المصادقة .5  . عىل الت 
تيب لزيارةدعوة إىل اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة التوجيه  .6  إىل ألمم المتحدة الخاصي   امقرري  للت 

 خوض ، و البحرين
ّ
 . حقوق اإلنسانبلمعنية اء مع المنظمات واآلليات الدولية ا حوار بن

ُ
ٌ
ُلُتوصيات ُلمجتمعُالدوىلي

تبة بموجب ات زام تلاالاإليفاء ب .1 مقاضاة األشخاص الذين ُيزعم يتعلق بفيما  الدوليةالوالية القضائية المت 
 .التعذيب أمام المحاكم المحلية أفعال أنهم ارتكبوا 

ي مجال حقوق اإلنسان و إنفاذ اإلجراءات السليمة  .2
 
كات ما يتصل بالواجبة ف المسؤولية االجتماعية للرسر

 . تقديم المساعدة التقنية والمالية والدورات التدريبية إىل البحرين لدى
ي يُ لمقدم إىل المنظمات والمؤسسات الوقف جميع أشكال الدعم ا .3

ي ارتكابها ت 
 
 . تعذيبأفعال شتبه ف

إىل شمول  المزدوج" التكنولوجيا "ذات االستخدامبحيث يتجاوز االقتصار عىل نار يترتيب فاستحديث  .4
ي  برمجيات

 
 . حقوق اإلنسان التعدي عىلالتجسس المستخدمة ف

ام جميع الحكومات بضوا .5  ضمان الت  
ً
اء المتفق عليها عالميا ي ، بط الخت 

اإلجراءات  تؤكد عىل مركزيةالت 
ي  المتعلقة بمراعاة السليمة

 
كات ف خيصات ياتفاقمنح حقوق اإلنسان والمسؤولية االجتماعية للرسر  . الت 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ي مت 
الع   لوحةُالغالفُبريشةُمهُا

ُ

ُاإلنسان ُلحقوق غت  و منظمة مستقلة غت  حكومية  مركزُالخليج
لمدافعي   عن حقوق اإلنسان من أجل إىل اربحية تقدم الدعم والحماية 

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحض حرية 
 
تعزيز حقوق اإلنسان، بما ف

 .التعبت  وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي 

ي لبنان الخليجمقر مركز 
 
، ويعمل عىل توثيق أحوال لحقوق اإلنسان ف

ي منطقة الخليج والبلدان المجاورة، 
 
المدافعي   عن حقوق اإلنسان ف

البحرين وسوريا و األردن واإلمارات العربية المتحدة وإيران  وال سيما 

مان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية واليمن. والعراق وعُ 

ي عام 
 
 .2011تأسس المركز ف

: لمزيد من المعلومات، يرج  زيارة موقعنا  ي
وئ   اإللكت 

https://www.gc4hr.org 
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