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  دیھمت

الذي  األمر. أنظمت البحرین إلى مجموعة من االتفاقیات والمعاھدات الدولیة واإلقلیمیة في مجال حقوق اإلنسان

ویقع على عاتقھا رعایة واحترام ما جاء في ھذه    .یجعل أمامھا التزامات دولیة وإقلیمیة في مجال حقوق اإلنسان

  :من االتفاقیات، االتفاقیات والمعاھدات من مواد وقوانین

  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة .1

  العنصري للقضاء على جمیع أشكال التمییز االتفاقیة الدولیـة .2

  الالإنسانیة أو المھینة اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو .3

  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة .4

  اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل .5

  .فضال عن اتفاقیات أخرى..... المیثاق العربي لحقوق اإلنسان .6

من مواد قانونیة في ھذه المواثیق والعھود الدولیة بعض ما یتعلق بالتعذیب وسوء المعاملة  التقریرفي ھذا نتناول 

  :ومدى التزام البحرین بھا

  

  .وسوء المعاملةالتعذیب بأوالً القوانین وااللتزامات الدولیة المتعلقة 

 أو القاسیة العقوبة أو المعاملة ضروب من ذلك وغیر التعذیب لمناھضة المتحدة األمم اتفاقیة 

  المھینة أو الالإنسانیة

شدید،  عذاب أو ألم عنھ ینتج عمل أي ‘بالتعذیب’ یقصد االتفاقیة، ھذه ألغراض"وتنص على : األولى المادة

 معلومات على ثالث، شخص من أو الشخص، ھذا من الحصول بقصد ما بشخص عمدا یلحق عقلیا، أم كان جسدیا

 إرغامھ أو تخویفھ أو ثالث شخص أو ھو ارتكبھ، أنھ في یشتبھ أو ارتكبھ عمل على معاقبتھ أو اعتراف، على أو

 كان أیا التمییز على یقوم األسباب من سبب ألي العذاب أو األلم ھذا مثل یلحق عندما أو - ثالث شخص أي أو ھو

 .ةیالرسم بصفتھ یتصرف آخر شخص أي أو رسمي موظف عنھ یسكت أو علیھ یوافق أو علیھ یحرض أو نوعھ،

 نتیجة یكون الذي أو العقوبات لھذه المالزم أو قانونیة عقوبات عن فقط الناشئ العذاب أو األلم ذلك یتضمن وال

  ".لھا عرضیة

  

 والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد 

 أو الالإنسانیة أو القاسیة العقوبة أو للمعاملة وال للتعذیب أحد إخضاع یجوز ال" أنھ على من وتنص:  7 المادة

  ".بالكرامة الحاطة
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 : 9المادة 

وال یجوز  .وال یجوز توقیف أحد أو اعتقالھ تعسفا .لكل فرد حق في الحریة وفى األمان على شخصھ .1

 .حرمان أحد من حریتھ إال ألسباب ینص علیھا القانون وطبقا لإلجراء المقرر فیھ

ا التوقیف لدى وقوعھ كما یتوجب إبالغھ سریعا بأیة تھمة یتوجب إبالغ أي شخص یتم توقیفھ بأسباب ھذ .2

 .توجھ إلیھ

یقدم الموقوف أو المعتقل بتھمة جزائیة، سریعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة  .3

وال یجوز أن یكون . وظائف قضائیة، ویكون من حقھ أن یحاكم خالل مھلة معقولة أو أن یفرج عنھ

األشخاص الذین ینتظرون المحاكمة ھو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعلیق اإلفراج عنھم على احتجاز 

ضمانات لكفالة حضورھم المحاكمة في أیة مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائیة، ولكفالة تنفیذ 

 .الحكم عند االقتضاء

حكمة لكي تفصل ھذه المحكمة دون لكل شخص حرم من حریتھ بالتوقیف أو االعتقال حق الرجوع إلى م .4

 .إبطاء في قانونیة اعتقالھ، وتأمر باإلفراج عنھ إذا كان االعتقال غیر قانوني

 .لكل شخص كان ضحیة توقیف أو اعتقال غیر قانوني حق في الحصول على تعویض .5

 : 10المادة 

 .الشخص اإلنسانيیعامل جمیع المحرومین من حریتھم معاملة إنسانیة، تحترم الكرامة األصیلة في  .1

یفصل األشخاص المتھمون عن األشخاص المدانین، إال في ظروف استثنائیة، ویكونون محل معاملة . أ .2

 على حدة تتفق مع كونھم أشخاصا غیر مدانین، 

  ویحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضایاھم .یفصل المتھمون األحداث عن البالغین. ب

سجون معاملة المسجونین معاملة یكون ھدفھا األساسي إصالحھم وإعادة تأھیلھم یجب أن یراعى نظام ال .3

  .ویفصل المذنبون األحداث عن البالغین ویعاملون معاملة تتفق مع سنھم ومركزھم القانوني .االجتماعي

  

 اإلنسان لحقوق العربي المیثاق. 

  : 8مادة 

ً أو معاملتھ معاملة .1 ً أو نفسیا قاسیة أو مھینة أو حاطة بالكرامة أو غیر  یحظر تعذیب أي شخص بدنیا

  .إنسانیة

تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لوالیتھا من ھذه الممارسات، وتتخذ التدابیر الفعالة لمنع ذلك  .2

كما تضمن كل دولة  .وتعد ممارسة ھذه التصرفات أو اإلسھام فیھا جریمة یعاقب علیھا ال تسقط بالتقادم

  .إنصاف من یتعرض للتعذیب وتمتعھ بحق رد االعتبار والتعویضطرف في نظامھا القانوني 
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 :14مادة 

لكل شخص الحق في الحریة وفي األمان على شخصھ، وال یجوز توقیفھ أو تفتیشھ أو اعتقالھ تعسفا وبغیر  - 1

 .سند قانوني

2 -  ً ً وطبقا لإلجراء  ال یجوز حرمان أي شخص من حریتھ إال لألسباب واألحوال التي ینص علیھا القانون سلفا

 .المقرر فیھ

3 -  ً یجب إبالغ كل شخص یتم توقیفھ بلغة یفھمھا بأسباب ذلك التوقیف لدى وقوعھ كما یجب إخطاره فورا

 .بالتھمة أو التھم الموجھة إلیھ ولھ الحق في االتصال بذویھ

لكل شخص حرم من حریتھ بالتوقیف أو االعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ویجب إبالغھ  - 4

 .بذلك

یقدم الموقوف أو المعتقل بتھمة جزائیة أمام احد القضاة أو احد الموظفین المخولین قانونا مباشرة وظائف  - 5

ویمكن أن یكون اإلفراج عنھ إذا كان توقیفھ أو . قضائیة، ویجب أن یحاكم خالل مھلة معقولة أو یفرج عنھ

 .اعتقالھ غیر قانوني

عتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء لكل شخص حرم من حریتھ بالتوقیف أو اال - 6

 .في قانونیة ذلك وتأمر باإلفراج عنھ إذا كان توقیفھ أو اعتقالھ غیر قانوني

  .لكل شخص كان ضحیة توقیف أو اعتقال تعسفي أو غیر قانوني الحق في الحصول على التعویض - 7

 : 20مادة 

 .معاملة إنسانیة تحترم الكرامة المتأصلة في اإلنسانیعامل جمیع األشخاص المحرومین من حریتھم  .1

 .یفصل المتھمون عن المدانین ویعاملون معاملة تتفق مع كونھم غیر مدانین .2

 .یراعى في نظام السجون أن یھدف إلى إصالح المسجونین وإعادة تأھیلھم اجتماعیا .3

  

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  

ال یعرض أي إنسان للتعذیب وال للعقوبات أو المعامالت القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة "تنص على  5المادة 

  ".بالكرامة

  

  البحریني القانون

 لجمیع الشخصیة الحریات إنسان للتعذیب وسوء المعاملة، وضمن كذلك ضمن القانون البحریني عدم تعرض أي

الكرامة اإلنسانیة، وذلك في المواد الدستوریة أو القوانین، كقانون ، وأكد على احترام البحرینیین المواطنین

  .اإلجراءات الجنائیة وقانون العقوبات البحریني
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   البحرین دستور

 :أن على البحرینیین، المواطنین لجمیع الشخصیة الحریات تضمن ، ١٩ المادة

 . للقانون وفقا مكفولة الشخصیة الحریة  -أ

 أو اإلقامة في حریتھ تقیید أو إقامتھ تحدید أو تفتیشھ أو حبسھ أو توقیفھ أو إنسان على القبض یجوز ال  -ب

 . القضاء من وبرقابة القانون أحكام وفق إال التنقل

 الصحیة بالرعایة المشمولة السجون قوانین في لذلك المخصصة األماكن غیر في الحبس أو الحجز یجوز ال  -ج

 . القضائیة السلطة لرقابة والخاضعة واالجتماعیة

 القانون ویحدد بالكرامة، الحاطة للمعاملة أو لإلغراء، أو المعنوي، أو المادي للتعذیب إنسان أي یعّرض ال  -د

 لتلك أو باإلغراء أو التعذیب وطأة تحت صدوره یثبت اعتراف أو قول كل یبطل كما .ذلك یفعل من عقاب

  ".منھا بأي التھدید أو المعاملة

  

 العمل الوطنيمیثاق 

 :اآلتي علىتنص  األول الفصل من ٣ الفقرة

 غیر معاملة ألیة أو المعنوي، أو المادي التعذیب واع أن من نوع ألي إنسان أي تعریض حال بأي یجوز ال"

 .اإلغراء أو التھدید أو التعذیب وطأة تحت یصدر قول أو اعتراف أي ویبطل. بالكرامة ماسة أو مھینة أو إنسانیة

ً  المتھم إیذاء یحظر خاصة، وبصفة ً  معنوي أو مادیا  التعذیب جریمة یرتكب من على العقوبة توقیع القانون ویكفل .ا

  ".النفسي أو البدني اإلیذاء أو

  

  قانون العقوبات البحریني

ُجّرم 208 المادة  مباشرة غیر أو مباشرة بصورة سواء التھدید، قوة أو التعذیب باستعمال عام موظف أي قیام ت

 :أنھ على تنص حیث

 أو شاھد أو متھم مع غیره بواسطة أو بنفسھ التھدید أو القوة أو التعذیب استعمل عام موظف كل بالسجن یعاقب"

 المؤبد السجن العقوبة وتكون .شأنھا في معلومات أو بأقوال اإلدالء على أو بجریمة االعتراف على لحملھ خبیر

  ".الموت إلى القوة أو التعذیب استعمال أفضى إذا

   

 :أنھ علىتنص  232 المادة

 لحملھ خبیر أو شاھد أو متھم مع غیره بواسطة أو بنفسھ التھدید أو القوة أو التعذیب استعمل من بالحبس یعاقب"

 تقل ال مدة الحبس العقوبة وتكون .شأنھا في بمعلومات أو بأقوال اإلدالء على أو جریمة بوقوع االعتراف على
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  .البدن بسالمة مساس القوة أو التعذیب على ترتب إذا أشھر ستة عن

  

  الجنائیة اإلجراءات قانون

 قانونا، بذلك المختصة السلطات من بأمر إال حبسھ أو إنسان أي على القبض یجوز ال" :أنھ علىتنص ٦١ المادة

 ".معنویا أو بدنیا إیذاؤه یجوز وال اإلنسان، كرامة علیھ یحفظ بما معاملتھ یجب كما

 حدث بما إلبالغھم ذویھ من یرى بمن االتصال حق لھ ویكون علیھ، القبض بأسباب علیھ یقبض من كل ویواجھ"

  "بمحام واالستعانة

  

تأكیدھا  -تلك التي انضمت لھا البحرین أو تلك التي تضمنھا القانون البحریني  -یتبین من قراءة ھذه القوانین 

  .تحریم التعذیب ومعاقبة من یمارسھ

یعكس عكس ما تنص علیھ ھذه القوانین فالتعذیب مستمر وغالبیة األجھزة األمنیة متورطة فیھ بما في  ولكن الواقع

  .ذلك القضاء والنیابة العامة التي تمارس التعذیب بشكل مباشر أو غیر مباشر

  

 ً   القوانین وااللتزامات الدولیة انتھاك: ثانیا

متعلقة بالتعذیب انین الدولیة والبحرینیة التھاك القوعلى انھناك مؤشرات ووقائع تثبت تورط الحكومة البحرینیة 

وسوء المعاملة، ھذه التجاوزات واالنتھاكات لیست ولیدة الیوم ولكنھا تعود لفترات طویلة، فھي ابعد من عام 

  .حیث انطالق االحتجاجات الشعبیة في البحرین 2011

لسنوات بعیدة سابقة، ولیست ولیدة الیوم فھي قبل خروج انماط التعذیب وحقیقة ممارسة التعذیب في البحرین تمتد 

منھا تقریر منظمة  .، وھناك العدید من التقاریر التي تثبت ذلك2011االحتجاجات الشعبیة في البحرین في فبرایر 

  . الذي تناول انتفاضة التسعینیات 2000العفو الدولیة عام 

" تقریر بسوني"وثقھا تقریر اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصي الحقائق  التي حقائقھنا سوف نقتصر على بعض 

  :الخاصة بالتعذیب وسوء المعاملة، ومنھا اللتزامات الدولیةل تتعلق بانتھاك السلطات األمنیةوالتي 

  

كلھم شیعة عدا ، ملةشكوى حول التعذیب وسوء المعا 559تلقي اللجنة عدد  إلىالتي تشیر  1181الفقرة  -

 .منھم سنة 9

في فقرات الحقة حالة من قبل الطب الشرعي، و 59فحص  انھ تم إلياإلشارة تمت  1182في الفقرة  -

 .متفاوتھحول نتائج ھذا الفحص تبین تعرضھم للتعذیب بدرجات 

زكریا : في مراكز االعتقال ھم حاالت بسبب التعذیب 5توفي  إلى أشارفي وصفھ لحاالت التعذیب  -
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  .العشیري، عبدالكریم فخراوي، حسن جاسم، علي صقر، جابر العلیوات

  

  :ھم مجموعتان بارزین إفاداتھمالذین سجلت  559انھ من ضمن  إلى أشار 1185في الفقرة  -

 14 زعیما سیاسیا 

 110  تعرض غالبیتھم للتعذیب وسوء المعاملةأشخاص من موظفین وزارة الداخلیة  

  .... وغیرھم من المعتقلینفضال عن األطباء واحد النواب السابقین.  

 ،خارج إطار القانون تنتھك حقوق اإلنسانممارسات في معاملة المعتقلین، كلھا  أشار إلى وجود نمط سائد -

  1202 إلى 1187الفقرات من  في

  

   "المعاملةأنماط التعذیب وسوء "أو ما یمكن وصفھ  األسالیب المستخدمةوفي محور 

 أعاله، المذكورة المعاملة سوء في االستخدام شائعة العامة الطریقة إلى إضافة"إلى انھ   1203أشار في الفقرة 

 التحقیقات، أثناء استخدمتھا السلطات أن ادُّعيَ  التي المحددة األسالیب بشأن متشابھة إفادات التقصي لجنة تلقت

 حیث االعترافات؛ األحیان بعض وفي المعلومات انتزاع لتیسیر استخدمت األسالیب تلك أن الموقوفون ادعى فلقد

 :على تشتمل وھي شھور، حتى أو أسابیع مدى على یومیة بصورة منھا العدید استخدم

 الیدین وتقیید العینین عْصب  .أ

 الوقوف على اإلجبار . ب

 المبرح الضرب  .ج

 والسجائر الكھربیة الصواعق استخدام  .د

 الفلقة على القدم أخمص على الضرب  .ه

 اللفظیة اإلساءة  .و

 النوم من الحرمان  .ز

 باالغتصاب التھدید  .ح

 الجنسي الطابع ذات اإلساءة  .ي

 التعلیق  .ك

 االنفرادي الحبس  .ل

 متغیرة حرارة لدرجات التعرض  .م

 ،بالكرامة وحاطة مھینة أخرى أسالیب  .ن

 على إجبارھم على ذلك اشتمل حیث بالكرامة؛ وحاطة مھینة أخرى لمعامالت بتعرضھم ادعاءات الموقوفون قدم
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 حول إفادات جاءت كما األمن، قوات أحذیة ولعق تقبیل وعلى والسعودیة، البحرین قیادات لصور التحیة تقدیم

 مالبسھ بعض خلع على یُجبر منھم العدید كان بل طعامھم، وفي وجوھھم على یبصقون كانوا الذین الحرس بعض

 .ضربھ قبل كلھا أو

  

  :بمجموعة توصیات منھاتوصیات المبحث الرابع من الفصل السادس  التقریر في أوصىوقد 

 المماثلة والمعاملة بالتعذیب االدعاءات كافة في التحقیق ومحایدة مستقلة جھة تتولى بأن اللجنة توصي - 1246

ً لمبادئ  وعلى مباشرة بصورة للمحاكمة المرتكبین تقدیم على القدرة للتحقیق یكون أن یجب حیث اسطنبول، وفقا

 .المسئولیة مستویات كافة

 تبدأ أن یجب الماضي، في السیئة والمعاملة التعذیب جریمة على "العقاب من اإلفالت نموذج" ضوء في - 1247

  . الجرم لفداحة المكافئ العقاب تحقق یضمن بما المناسبة المحاكمات

 .تعویضات  السیئة المعاملة أو التعذیب ضحایا جمیع یتلقى أن یجب - 1248

 .تعویضات الخارجي العالم عن معزل في الممتد التوقیف ضحایا جمیع یتلقى أن یجب - 1249

 أن دون أو بالمحامي فوري اتصال ھناك یكون أن دون للتوقیف أخرى مرة تلجأ أال الدولة على یجب - 1251

ان یخضح التوقیف للمراقبة  یجب حالة، أي وفي .ثالثة أو یومین من ألكثر الخارجي العالم مع تواصل ھناك یكون

 .الفعالة من جھة مستقلة

 من األخرى والضروب التعذیب بحظر االلتزام تراعي المعاملة أن إثبات عبء یقع أن یجب - 1253

 . الدولة عاتق على السیئة المعاملة .

 والمبادئ القوانین بإنفاذ المكلفین الموظفین سلوك قواعد مدونة بأحكام االلتزام من المزید لضمان - 1254

 قوات تتلقى أن یجب القوانین، بإنفاذ المكلفین الموظفین جانب من الناریة واألسلحة القوة استخدام حول األساسیة

 رفض ضرورة الخصوص وجھ وعلى واالستجواب، التوقیف عند اإلنسان حقوق أبعاد على تدریبات األمن

 .المحظورة األخرى المعاملة سوء أشكال من شكل أي أو تعذیب یشوبھا قد إجراءات أي في المشاركة

ً  وظائفھم تكون أن ضرورة على العامة النیابة وأعضاء القضائي الجھاز تدریب - 1255  منع في مساھًما عامال

 .واستئصالھما المعاملة وسوء التعذیب

 لمساءلة ومحایدة مستقلة آلیة وضع"التي تنص على  1716الفقرة رقم فضال عن التوصیة التي جاءت في 

ً  ارتكبوا الذین الحكومیین المسئولین  وسوء والتعذیب القتل حاالت في بإھمالھم تسببوا أو مخالفة للقانون أعماال

 بقصد وذلك المدنیین، معاملة

 أم كانوا القیادیة، مدنیین المناصب ذوي فیھم بمن األشخاص ھؤالء ضد وتأدیبیة قانونیة إجراءات اتخاذ

ً  علیھم "القیادة مسئولیة" مبدأ انطباق یثبت الذین عسكریین،   .للمعاییر الدولیة وفقا
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المراجعة الدوریة الشاملة،  أثناءدولیة على البحرین جاءت كمقررات في جنیف  فضال عن ذلك ھناك التزامات

توصیة ركز جزء كبیر منھا على توصیات تتعلق بالتعذیب وسوء المعاملة، منھا  176دولة بعدد  67حیث أوصت 

التحقیق في حاالت الوفاة التي وقعت في الحجز، ومحاكمة جمیع المسئولین عن التعذیب وسوء المعاملة، 

التوقیع على البروتوكولین األول والثاني ، ویة مناھضة التعذیبالتصدیق على البروتوكول االختیاري التفاقو

االختیاریین الملحقین بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، واالتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص 

حریة التجمع االستجابة لطلبات زیارة المقررین الخاصین المعنیین بالحق في فضالً عن من االختفاء القسري، 

  .وما شابھ... .السلمي وتكوین الجمعیات والتعذیب

  

  الخالصة 

، وكذلك القوانین المواثیق والعھود الدولیةالتي تناولتھا بالتعذیب وسوء المعاملة  المتعلقة قانونیةالمواد عند قراءة ال

البحرینیة وربطھا بما توصل لھ تقریر بسیوني من حقائق وما أوصى بھ من توصیات یتأكد مخالفة البحرین لھذه 

  . االلتزامات والقوانین

التي أوصى بھا مجلس حقوق اإلنسان في كذلك ما تزال تماطل في الوفاء بالتزاماتھا تجاه توصیات جنیف 

  .الشاملةالمراجعة الدوریة 

فضال عن أن استمرار الوضع األمني واالنتھاكات التي یتم رصدھا بشكل یومي وخاصة تلك التي تثبت استمرار 

في بلدیة ال مبنى التعذیب وسوء المعاملة أما في مراكز االحتجاز أو في أماكن غیر رسمیة تخصص للتعذیب مثل

ھ یثبت استمرار الحكومة البحرینیة في مخالفة القوانین ذلك كل. ومركز الخیالة في منطقة البدیعن، كرزكامنطقة 

  .االلتزامات الدولیة والوطنیةو

   

  


