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 األمین العام لألمم المتحدة طلب موجھ إلى 

  مناھضة التعذیباتفاقیة لجنة و

 زيارة البحرين ضرورة ملحة لوقف التعذيب 

 اجلالدينوحماسبة 

 

 

، وبسبب غیاب العدالة في یولیو 17الذي یصادف یوم  العالمي للعدالة الدولیة الیومبمناسبة 
سیاسة اإلفالت من العقاب المنھجیة استمرار البحرین، واستمرار التعذیب وسوء المعاملة، یصاحبھا 

التي توفر حصانھ للمتورطین في جرائم التعذیب، وتغض النظر عن مساءلة المسئولین الحكومیین 
 ً قلة لتقصي ستتقریر اللجنة البحرینیة الم بھ أوصىوفق ما  ،مخالفة للقانون الذین ارتكبوا أعماال

  .وغیرھا من فقرات...  1716رة في الفق BICI) تقریر بسیوني(الحقائق 

المعاملة أو العقوبة  اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب"من  20وفق ما جاء في المادة و 
   1" القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة

التابعة لھذه االتفاقیة التي نصت  لجنة مناھضة التعذیباألمین العام لألمم المتحدة، والى نتوجھ إلى 
تفید استمرار المعلومات التي بضرورة تشكیل لجنة لزیارة البحرین للتحقیق في ؛  17المادة علیھا 

 منذ التعذیب مناھضة بـشأن الـدوري تقریرھا تقدم لم البحرین أنخصوصا و .التعذیب في البحرین
   .أعوام ستة

 :على التالي مناھضة التعذیب اتفاقیةمن  20المادة إذ تشیر 
1.  ً بھا یبدو لھا أنھا تتضمن دالئل لھا أساس قوى تشیر إلى أن  إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا

تعذیبا یمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنیة إلى 
التعاون في دراسة ھذه المعلومات، وتحقیقا لھذه الغایة إلى تقدیم مالحظات بصدد تلك 

 .المعلومات
ھا أیة مالحظات تكون قد قدمتھا الدولة الطرف المعنیة وأیة وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبار .2

معلومات ذات صلة متاحة لھا، أن تعین، إذا قررت أن ھنالك ما یبرر ذلك، عضوا أو أكثر من 
 .أعضائھا إلجراء تحقیق سرى وتقدیم تقریر بھذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة

ه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف من ھذ 2وفى حالة إجراء تحقیق بمقتضى الفقرة  .3
 .وقد یشمل التحقیق، باالتفاق مع الدولة الطرف، القیام بزیارة أراضى الدولة المعنیة. المعنیة

من ھذه  2وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي یتوصل إلیھا عضوھا أو أعضائھا وفقا للفقرة  .4
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ذه النتائج مع أي تعلیقات واقتراحات قد تبدو مالئمة المادة أن تحیل إلى الدولة الطرف المعنیة ھ
 .بسبب الوضع القائم

من ھذه المادة سریة، وفى جمیع  4إلى  1تكون جمیع إجراءات اللجنة المشار إلیھا في الفقرات  .5
ویجوز للجنة وبعد استكمال ھذه اإلجراءات . مراحل اإلجراءات یلتمس تعاون الدولة الطرف

، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنیة 2تم وفقا للفقرة المتعلقة بأي تحقیق ی
 2 .24إدراج بیان موجز بنتائج اإلجراءات في تقریرھا السنوي المعد وفقا للمادة 

ومع توفر العدید من الدالئل التي تفید استمرار التعذیب وسوء المعاملة في أماكن االحتجاز 
ار التعذیب وسوء المعاملة التي تمارسھ الحكومة البحرینیة بات في والسجون البحرینیة، فإن استمر

، وعلیھا أن تتخذ اإلجراءات التي تنص علیھا مناھضة التعذیبلجنة األمم المتحدة وخاصة  مرمى
االتفاقیة، لزیارة البحرین للتحقیق في حوادث التعذیب وسوء المعاملة واستمرارھا، خصوصا بعد 

  .البحرینیة الرامیة لتأجیل زیارة مقرر التعذیب التابع لألمم المتحدة ألكثر من مرهمماطلة الحكومة 

 سوء المعاملةإلى وجود مستوى منھجي متماسك في التعذیب والمتوافرة  المعلومات تشیرو
لم ھذا المستوى المنھجي  لدى األجھزة األمنیة، المھینة والحاطة بالكرامة اإلنسانیةوالممارسات 

وتوصیات مجلس  BICIبسیوني تقریر تعھدات الحكومة البحرینیة بتنفیذ توصیات ى بعد حتیتغیر 
  .حقوق اإلنسان التي أوصى بھا أثناء المراجعة الدوریة الشاملة

إال بوجود أوامر تأتي من  بھذا النحو أنھ ال یمكن لھ االستمرار نھجالكما یؤكد استمرار ھذا 
  .مستویات إداریة وسیاسیة علیا، أو یتم بعلمھا دون محاوالت جادة إلیقافھ

ینتھجون في الحكومة البحرینیة  المسئولینھناك مؤشرات واضحة تثبت أن على العكس من ذلك 
، واستمرارھا التعذیب جرائموقوع والذي یساھم في سیاسة توفیر الحصانة للمتورطین في التعذیب 

المواطنین قتلة ل منحت البراءةعن القضاء البحریني غیر عادلة صدور أحكام یساعد على ذلك 
إلى كذلك أدى  الذي ، فضال عن تواطأ النیابة العامة مع األجھزة األمنیةوالمتورطین في التعذیب

  .استمرار النھج نفسھ

ً، إلى مبارك بن حویل،  42 حكومة البحرین منذیرأس ئیس الوزراء الذي ولعل تصریح ر عاما
ة التي ثبت بطالن المتھم األول في قضایا تعذیب الكادر الطبي وشاھد الزور في المحاكم العسكری

  .؛ اكبر شاھد على سیاسة اإلفالت من العقاب وحمایة الجالدینأحكامھا وتھمھا

أي شي من .. ولدنا ھذا: "وبحضور عائلتھلیطمئنھ ھ لھ شخصیإذا قال رئیس الوزراء بعد زیارة 
. وال بمسكم شي ..القوانین ما حد یطبقھا علیكم، حنا عالقتنا ویاكم، واللي یطبقھا علیكم یطبقھا علینا

  3."حنا لكم

وال العدالة بین المواطنین، بالدستور وال بالقانون وال بالدولة وال ب ھذا التصریح الذي ال یكترث
ة التي تحرم التعذیب وتعاقب علیھ، مؤشر لعدم استقالل القضاء وغیاب بالقوانین الوطنیة والدولی
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  .  نزاھتھ وان األحكام التي یصدرھا تتوافق ورغبة الحكومة

ومن بین التعذیب في البحرین مستمر وبغطاء حكومي،  أنوھناك معلومات ومؤشرات عدیدة تؤكد 
الموسوي، والحقوقي ناجي فتیل وغیرھم من ما تعرضت لھ ریحانة التي تثبت ذلك كلھ األمثلة ھذه 

 أعمارھم تبدأمتھما،  خمسون، التي یحاكم فیھا "فبرایر 14 خلیة"بـ یسمى ما معتقلین ضمن قضیة
بورود  البعض قد تفاجئو، ومنھم من ھو خارج البحرین، علیھم القبض  تم من منھم عاما، ١٦ من

  .القائمة ضمنأسمائھم 

" 2006قانون حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة لسنة "ھذه المجموعة یتم محاكمتھا  في ظل 
الذي یعطي األجھزة األمنیة صالحیات مفرطة من شانھا أن تزید من مخاطر ) قانون اإلرھاب(

حولھ تقریرا  بعد إقرار القانون مباشرة منظمة العفو الدولیة أصدرتوقد . التعذیب وسوء المعاملة
 4"اإلنسان حقوق على خطر البحریني اإلرھاب قانون": بعنوان

ً عن المحامیة و یوم الخمیس الموافق  محاكمةال جلسات أولى حضرت والتيمنار مكي نقال
 الدموع" إن -  قضیةال في الوحیدة المرأةوھي  -  الموسوي ریحانةقالت أن  التي، 11/7/2013

انھ تم  ذكرت، والتي "معاناتھا عن ریحانة تحدثت عندما والمتھمین الحضور بعض من انھالت
وعوض أن تفتح المحكمة تحقیقا بالحادثة وصفتھا في محضر الجلسة بـ  .مالبسھا من تجریدھا

  ".معاملة معنویة غیر الئقة"

 التعذیب، آثار القاضي لیرى الثانیة للمرة قمیصھ خلع فتیل ناجي الحقوقي الناشط" إن مكي وقالت
   ".التھم كافة من وتبرئتھ سبیلھ وإخالء بتثبیتھا وطالب

ومع أن القاضي وجمیع المحامین قد شاھدو آثار التعذیب إال أن وزارة الداخلیة في وقت الحق 
  .أصدرت بیانا نفت فیھ تعرض فتیل للتعذیب

 لھ تعرضوا ما عن تحدثوا الحاضرین التسعة المتھمین جمیع أن إلى المھدي محمد المحامينقل  فیما
   .االعتقال كیفیة عنو معنوي و مادي تعذیب من

 وعملھ اإلنسان حقوق مجال في ناشط أنھ الجلسة في ذكر فتیل ناجي الحقوقي"  إن المھدي وقال
 كل یذكروا أن حاولوا قضیةھذه ال في المتھمین جمیع أن المھدي وأكد .بالسیاسة لھ عالقة وال علني

 .الیسیر بالجزء اكتفى القاضي أن إال لھ، تعرضوا ما

 التكالیف كافة تحملھم مع محایدة  ثالثیة طبیة لجنة على المتھمین بعرض طالبت الدفاع ھیئة أنومع 
. لم تبت في طلبات ھیئة الدفاع، إال أن المحكمة وإكراه تعذیب من المتھمون لھ تعرض ما لتثبیت
   .استثناء دون المتھمین حبس استمرار مع، 2013 یولیو ٢٥ لجلسة القضیة المحكمة وأجلت

َ یمارس على نحو منظم في البحرین، في ضوء  ما تقدم من معلومات یمكن الوثوق بھا من أن تعذیبا
نرفع ھذا التقریر إلى سعادة األمین العام لألمم المتحدة والى لجنة مناھضة التعذیب لعمل الالزم 
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  :التوصیات التالیةمن اتفاقیة مناھضة التعذیب متمنین تنفیذ  20عمال بالمادة 

  .دراسة التقاریر والمعلومات الواردة حول التعذیب في البحرینلتشكیل لجنة تحقیق  .1
  .وسوء المعاملة في حاالت التعذیب  تحقیقلل مستعجلة البحرین بصورة زیارة .2
، التخاذ اإلجراءات المتحدة عرض نتائج التحقیق على الجھات المعنیة في ھیئات األمم .3

  .الالزمة
ب وسوء المعاملة وتضمن توقف التعذی أنوضع توصیات ملزمة وتدابیر قانونیة من شانھا  .4

 .، كما تضمن محاسبة المتورطین في االنتھاكاتعدم تكرار ذلك
 
  

 منتدى البحرین لحقوق اإلنسان

  2013 زومت /ویلوی  17
 

  

                                                        
 39/46لألمم المتحدة  والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامةاعتمدت وعرضت للتوقیع . اتفاقیة مناھضة التعذیب. 1

  .1987یونیھ /حزیران 26: تاریخ بدء النفاذ، 1984دیسمبر /كانون األول 10المؤرخ في 

المضطلع  تقدم اللجنة إلى الدول األطراف وإلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة تقریرا سنویا عن أنشطتھا"على أنھ  24تنص المادة  .2
  ."بھا بموجب ھذه االتفاقیة

  .حسب ما ورد على لسانھ ھجة قائلھبلالنص مكتوب . 3
 http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/003/2006/en.  26/7/2006تقریر العفو الدولیة . 4
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