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 .1المق ّ
دمة
قدمت الحكومة البحرينية في  6آذار/مارس  ،2016إلى لجنة مناهضة التعذيب تقريرها الحكومي
) (CAT/C/BHR/3ﺑﻤوﺟب الﻤادة  19من اتفاقية مناهضة التعذيب ،عﻤﻼ ً ﺑإﺟراء تقديم التقارير
اﻻختياري  ،والذي ستستعرضه اللجنة خﻼل دورتها الستين يومي  21و  24نيسان/أﺑريل .2017
تقدم الكرامة تقريرها الﻤوازي هذا ،لتقييم مدى وكيفية تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل
البحرين ،وتسليط الضوء على شواغلها الرئيسة وإصدار التوصيات إلى الدولة الطرف.
يستند هذا التقرير على ما وثّقته الكرامة من انتهاكات لحقوق اﻹنسان في البحرين على مدى
السنوات الﻤاضية ،ﻻ سيّﻤا حاﻻت التعذيب ،كذلك على مراﺟعة تقرير الدولة وردّها على قائﻤة
الﻤسائل قبل إعداد التقرير ،ويق ّ
دم تحليﻼ ً للﻤﻤارسات والقوانين الﻤحلية ذات الصلة.

 .2الوضع العام في البﻼد
تق ّ
دم دولة البحرين نفسها على أنها ملكية دستورية ،يرأسها الﻤلك الشيخ حﻤد ﺑن عيسى آل
خليفة ،الذي يعين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ،ولديه صﻼحية إقالة الحكومة .كﻤا يعين رئيس وأعضاء
الﻤجلس اﻷعلى للﻤجلس الوطني ،أي مجلس الشورى ،في حين أن الﻤجلس اﻷدنى )مجلس
النواب( ينتخب من قبل الشعب .لكن يبقى للﻤلك صﻼحية حل البرلﻤان )الﻤجلس الوطني( ﺑﻤرسوم
وفقاً لتقديره.
كﻤا أن الﻤلك هو رئيس مجلس القضاء اﻷعلى وهو من يعين القضاة .وفي حين يتكفّل الﻤجلس
الوطني ﺑصياغة التشريعات واقتراح التعديﻼت ،يحق للﻤلك نقض القوانين التي يصدرها الﻤجلس.
ولديه صﻼحية تعديل الدستور واقتراح وتصديق وإصدار القوانين .وﺑالتالي ،فإن السلطة التشريعية
ﺑيديه.
يﻤنع القانون البحريني تشكيل اﻷحزاب السياسية ،في حين سﻤح ﺑتشكيل الجﻤعيات السياسية
منذ العام  ،2001ونجد حاليا ً في البحرين مجﻤوعة كبيرة من الجﻤعيات السياسية التي تنتﻤي إلى
مختلﻒ فﺌ ات الﻤجتﻤع .تعﻤل هذه الجﻤعيات كشبه أحزاب ويسﻤح لها ﺑاختيار مرشحين لﻼنتخاﺑات
لتشكيل كتل ﺑرلﻤانية.
في شباط/فبراير  ، 2011نزل آﻻف البحرينيين إلى الشارع يطالبون ﺑإصﻼحات سياسية ومزيد من
اﻻندماج السياسي ،كجزء من موﺟة اﻻنتفاضة الشعبية التي ع ّ
ﻤت العالم العرﺑي آنذاك .وكان من
ﺑين الﻤتظاهرين ﺟزء كبير من البحارنة الﻤنتﻤين للطائفة الشيعية الذين طالبوا ﺑﻤشاركة سياسية
أوسع ونددوا ﺑسياسة التﻤييز ضدهم.
ﺑدأت اﻻحتجاﺟات في  14شباط/فبراير  2011في دوار اللؤلؤة في العاصﻤة الﻤنامة ،لك ّ
ن السلطات
ﺑادرت ﺑحﻤﻼت قﻤع تسب ّبت في وقوع العديد من الضحايا من الﻤتظاهرين والﻤكلّفين ﺑإنفاذ القانون.
وﺑعد شهر على ﺑداية الثورة ،دخلت قوات من الﻤﻤلكة العرﺑية السعودية ودولة اﻹمارات العرﺑية
الﻤتحدة إلى البحرين لﻤساندة قوات اﻷمن الﻤحلية في حﻤﻼتها القﻤعية ﺑناء على طلب من
السلطات البحرينية ،وذلك عﻤﻼ ً ﺑاتفاقية التعاون العسكري فيﻤا ﺑينها .وفى الوقت نفسه أعلن الﻤلك
حالة طوارئ في البﻼد مدتها ثﻼثة اشهر وف ّعلت اﻷحكام العرفية.
أسفرت حﻤﻼت القﻤع العنيفة لهذه اﻻنتفاضة عن مقتل  20متظاهراً ،خﻤسة منهم ماتوا ﺑفعل
التعذيب الذي تعرضوا له أثناء فترة اﻻحتجاز .واعتقلت قوات اﻷمن أكثر من  1600شخص شاركوا في

الﻤظاهرات أو دعوا إلى مساندتها ،وحجزت معظم الﻤعتقلين ﺑﻤعزل عن العالم الخارﺟي لعدة أساﺑيع،
وأحياناً لعدة أشهر.1
تزايدت الضغوط من قبل الﻤجتﻤع الدولي على ملك البحرين ﺑسبب انتهاكات حقوق اﻹنسان خﻼل
اﻻنتفاضة الشعبية ،فعين الﻤلك لجنة ﺑحرينية مستقلة لتقصّي الحقائق في يوليو/تﻤوز ،2011
ﺑرئاسة شريﻒ ﺑسيوني ،للتحقيق في تلك الﻤزاعم .أكدت اللجنة في تقريرها الذي أصدرته في
تشرين الثاني/نوفﻤبر  ،2011أن انتهاكات ﺟسيﻤة لحقوق اﻹنسان ارتكبت من قبل ﺟهاز اﻷمن
الوطني ووزارة الداخلية ،وأن حﻤﻼت القﻤع شﻤلت سوء الﻤعاملة الجسدية والنفسية ،و ﺑلغت في
كثير من الحاﻻت حد التعذيب .2ومن الجدير ﺑالذكر هنا ،أن ﺑعض القوى الﻤعارضة والﻤنظﻤات غير
الحكومية مثل مركز البحرين لحقوق اﻹنسان أﺑدت تحفظها على شرعية نتائج اللجنة البحرينية
الﻤستقلة لتقصي الحقائق ،منتقدين عﻤل اللجنة وتحقيقاتها غير الﻤكتﻤلة ،والتقليل من شأن
اﻷحداث والتعاطي معها على اعتبارها أعﻤال عنفية حصلت في ﺑيﺌة معزولة خلت من "سياسة
اﻻستخدام الﻤفرط للقوة ."3وفي الوقت نفسه ،تضﻤن التقرير مجﻤوعة توصيات لﻤعالجة انتهاكات
حقوق اﻹنسان وتجنب تكرارها.
وﺑناء على تلك التوصيات ،أنشأت الحكومة ثﻼث هيﺌات منذ العام  :2012مكتب مستقل ﻷمين عام
التظلﻤات ﺑوزارة الداخلية الذي أنشئ ﺑﻤوﺟب مرسوم ملكي رقم  27لسنة 2012؛ وحدة التحقيق
الخاصة في النياﺑة العامة ،الﻤنشأة ﺑﻤوﺟب قرار النائب العام رقم  8لسنة 2012؛ ولجنة حقوق
السجناء والﻤحتجزين ،التي أنشﺌت ﺑﻤوﺟب مرسوم ملكي رقم  61لسنة  ،2013وكلها تعﻤل ضﻤن
وﻻية ﺟﻤاعية ،متداخلة ﺟزئيا ،لوضع حد للتعذيب في مراكز اﻻحتجاز واﻻستجواب .من ناحية أخرى،
فإن الﻤؤسسة الوطنية لحقوق اﻹنسان في البحرين ،الﻤنشأة في ﺑداية العام  ،2009لم تﻤارس
عﻤلها ﺑالشكل الﻤناسب إﻻ ﺑعد اﻻنتفاضة في العام  ،2013وأصبحت تقوم ﺑدور أكثر فعالي ًة في تعزيز
ثقافة حقوق اﻹنسان وﺑذلت ﺟهوداً لتحقيق أهداف وﻻيتها ﺑﻤا يتﻤاشى مع مبادئ ﺑاريس.
ﻻ يزال اﻻنقسام الطائفي في صﻤيم القضايا واﻻختﻼفات السياسية في البﻼد اليوم .ولم تفلح عﻤلية
"الحوار الوطني" التي أطلقها ملك البحرين في مطلع تﻤوز/يوليو  ،2011في الوصول إلى الهدف
الﻤعلن الﻤتﻤثل في فتح ﺑاب النقاش السياسي من أﺟل اﻹصﻼح في البحرين .يسلّط هذا الفشل
الضوء على تزايد اﻻنقسامات في الﻤجتﻤع البحريني ،ﻻ سيﻤا من خﻼل مقاطعة هذه العﻤلية من
قبل ﺟﻤعية الوفاق ،حزب الﻤعارضة الرئيسي في البﻼد.
أد ت حﻤﻼت القﻤع ضد الﻤعارضة إلى سلسلة اعتقاﻻت تعسفية ،ﻷسباب سياسية في كثير من
اﻷحيان ،وحظر من السفر أو حرمان من الجنسية .ﺑعد اعتقال أمين عام ﺟﻤعية الوفاق في كانون
اﻷول/ديسﻤبر  ،2014وتجريد العديد من أفراد الﻤعارضة من الجنسية في كانون الثاني/يناير ،2015
أعلنت الﻤحكﻤة اﻹدارية العليا في البحرين في  17تﻤوز/يوليو  ،2016حل الجﻤعية ﺑحجة انتهاك
الدستور والقوانين الوطنية ،واتهامها ﺑـ "تنظيم أنشطة تضر ﺑالسلم اﻷهلي والوحدة الوطنية"
و"التحريض على عدم اﻻمتثال للﻤؤسسات" .علﻤاً أن حل الجﻤعية يتعارض مع الحق في حرية
التجﻤع السلﻤي وتكوين الجﻤعيات.
وماﻻ زالت عﻤلية الﻤصالحة الوطنية عالقة ﺑل وتفاقﻤت ﺑسبب مشاركة البحرين في التحالﻒ
الخليجي ﺑقيادة السعودية في الحرب ضد الحوثيين في اليﻤن ،اﻷمر الذي ساهم إلى حد كبير في
تعزيز اﻻنقسامات داخل الﻤجتﻤع البحريني.
 1هيومن رايتس ووتش" ،هذه دماء من لم يتعاون" استﻤرار تعذيب وسوء معاملة الﻤوقوفين في البحرين 22 ،نوفﻤبر ،2015
https://www.hrw.org/ar/report/2015/11/30/283951
 2اللجنة البحرينية الﻤستقلة لتقصي الحقائق ،تقرير اللجنة 23 ،نوفﻤبر  ،http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf ،2011ص308 .
 3مركز البحرين لحقوق اﻹنسانBCHR Open Letter to Head of the Bahraini Independent Commission of Inquiry (BICI) re ،
 6 ،statement to Reutersأغسطس http://www.bahrainrights.org/ar/node/4491 ،2011

من ﺟهة أخرى ،تتعرض الحقوق والحريات في البﻼد لﻤزيد من التقييد ﺑﻤوﺟب ترسانة من القوانين؛
ﻻ سيّﻤا قانون مكافحة اﻹرهاب لعام  ،2006وقانون الصحافة لعام  ،2002وﺑعض أحكام قانون العقوﺑات،
التي استخدمت مراراً لﻤعاقبة النشطاء ﺑسبب تصريحاتهم أو مواقفهم العامة ضد الحكومة ،وﺑخاصة
عبر وسائل التواصل اﻻﺟتﻤاعي.
 .3ﺗعريف التعذيب وﺗجريمه وحظره المطلق
تلزم اتفاقية مناهضة التعذيب الدول اﻷطراف ﺑإدراج تعريﻒ واضح للتعذيب يتوافق مع الﻤادة  1من
اﻻتفاقية ضﻤن تشريعاتها الداخلية ،إضافة إلى سن تشريعات تحظر مﻤارسته .تنص الﻤادة ) 19د(
من الدستور البحريني على أن "ﻻ يعرّض أي إنسان للتعذيب الﻤادي أو الﻤعنوي ،أو لﻺغراء ،أو
للﻤعاملة الحاطة ﺑالكرامة "..كﻤا "يـبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو ﺑاﻹغراء
أو لتـلك الﻤعاملة أو التهديد ﺑأي منها".
وتنص الﻤادة  61من قانون اﻹﺟراءات الجنائية على أنه "ﻻ يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إﻻ
ﺑأمر من السلطات الﻤختصة ﺑذلك قانونا ،كﻤا يجب معاملته ﺑﻤا يحفظ عليه كرامة اﻹنسان ،وﻻ يجوز
إيذاؤه ﺑدنياً أو معنوياً".
في عام  ،2012ع ّ
دلت السلطات البحرينية الﻤادتين  208و  232من قانون العقوﺑات لجعل تشريعاتها
ً
الﻤحلية تتﻤاشى مع الﻤعايير الدولية .وأصبحت الﻤادة  208تتضﻤن تعريفا للتعذيب يتوافق مع الﻤادة
 1من اتفاقية مناهضة التعذيب:
"يعاقب ﺑالسجن كل موظﻒ عام أو مكلّﻒ ﺑخدمة عامة ألحق عﻤداً ألﻤاً شديداً أو معانا ًة شديدة،
سوا ًء ﺟسدياً أو معنوياً ،شخص يحتجزه أو تحت سيطرته ﺑغرض الحصول منه أو من شخص آخر على
معلومات أو اعتراف ،أو معاقبته على عﻤل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر ،أو
تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر ،أو ﻷي سبب من اﻷسباب يقوم على التﻤييز من أي نوع".
ويعاقب قانون العقوﺑات البحريني ﺑﻤوﺟب الﻤادتين  208و  ،232ﺑالسجن كل موظﻒ عام أو شخص
مكلّﻒ ﺑخدمة ه ّ
دد شخصاً يحتجزه أو تحت سيطرته الذين ﺑأي من اﻷفعال الﻤبينة أعﻼه ،أو إذا ارتكبت
هذه اﻷفعال من قبل طرف آخر ﺑتحريض منه أو ﺑﻤوافقته أو ﺑقبوله .وتكون العقوﺑة السجن الﻤؤﺑد
عندما يؤدي التعذيب إلى موت الﻤجني عليه.
رغم تجريم التعذيب في قانون العقوﺑات ،يبقى حظره الﻤطلق ﺑحاﺟة إلى توضيح ﺟلي ﻻ لبس فيه
في القوانين وقواعد السلوك البحرينية .تنص الﻤادة  (2) 2من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه ﻻ
يجوز التذرع ﺑأية ظروف استثنائية أيا كانت ،سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا ﺑالحرب أو
عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حاﻻت الطوارئ العامة اﻻخرى كﻤبرر للتعذيب .4وعلى
ضوء التوترات السياسية التي تلﻒ البﻼد منذ العام  ،2011أصبح ضروريا اﻹسراع ﺑإصدار أحكام من
هذا القبيل.
وعلى العﻤوم ،فإن التشريع البحريني يقدم تعريفا ً شامﻼ ً للتعذيب وإطارا ً قانونياً شامﻼ ً من شأنه،
من الناحية النظرية ،أن يفضي إلى منع التعذيب ومقاضاة الجناة والقضاء عليه تدريجياً .ولهذا الغرض،
نحاول من خﻼل هذا التقرير تحديد الفجوة الﻤوﺟودة ﺑين اﻷحكام القانونية والﻤﻤارسة العﻤلية ،وهو
ما يؤكد استﻤرار استخدام التعذيب من قبل الﻤوظفين العﻤوميين والﻤكلفين ﺑإنفاذ القوانين ﻻنتزاع
اﻻعترافات من الﻤوقوفين أو كأسلوب عقاب.
 4الﻤادة  (2)2و (3) 2من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ أنظر أيضاً إتفاقية مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم CAT/C/GC/CPR.1/Rev. ،2
 ،4الفقرتين  5و 26؛ أنظر أيضاً لجنة مناهضة التعذيب ،الﻤﻼحظات العامة حول الوﻻيات الﻤتحدة اﻷميركية 25 ،يوليو  ،2006وثائق اﻷمم
الﻤتحدة CAT/C/USA/CO/2

ﺗوصية:
 .1تضﻤين القانون البحريني نصاً يقضي ﺑعدم ﺟواز اﻻحتجاج ﺑأية ظروف استثنائية كﻤبرر
للتعذيب.
 .4ممارسة التعذيب
تظهر الحاﻻت التي وثقتها الكرامة أن مﻤارسة التعذيب تحدث في أغلب اﻷحيان على يد عناصر
مديرية التحقيقات الجنائية التاﺑعة لوزارة الداخلية ،أثناء التحقيقات كوسيلة ﻻنتزاع اﻻعترافات ،أو خﻼل
فترة اﻻحتجاز كأسلوب عقاﺑي .ومن اﻷساليب الﻤتّبعة نذكر؛ الصعق ﺑالكهرﺑاء والضرب والتعليق في
أوضاع مؤلﻤة واﻹﺟبار على الوقوف والتعريض لدرﺟات الحرارة القصوى والحرمان من النوم وكيل
الشتائم واﻹهانات اللفظية والتهديد ﺑاﻻغتصاب للﻤحتجزين أو أفراد أسرهم وإهانة معتقداتهم الدينية.
وقد أدت مﻤارسة التعذيب في ﺑعض الحاﻻت ،إلى موت الضحايا أثناء اﻻحتجاز ،و نستعرض إحدى
الحاﻻت التي وثقها فريقنا القانوني،
في  31يوليو/تﻤوز  ،2016توفي الﻤواطن البحريني حسن الحايكي 5،البالغ من العﻤر  35عاماً في،
ﺑعد أرﺑعة أساﺑيع فقط على اعتقاله من قبل قوات تاﺑعة لوزارة الداخلية ،ﺟرّاء التعذيب على أيدي
الﻤحققين في مديرية التحقيقات الجنائية في الﻤنامة .تعرض الحايكي ﺑداية للضرب وعلّق من أطرافه
لﻤدة أرﺑعة أيام ،ث ّ
م مثل ﺑعد ذلك أمام النائب العام الذي طلب منه اﻻعتراف ﺑإلقاء قنبلة في قرية
د زعم السلطات .ث ّ
العكر ﺟنوﺑي الﻤنامة ،أودت ﺑحياة امرأة في أواخر حزيران\ يونيو 2016على ح ّ
م
ُأخذ مج ّ
دداً إلى مبنى الﻤديرية ﺑعد رفضه اﻻعتراف ﺑذلك وإﺑﻼغه الﻤدعي العام ﺑﻤا تلقاه من معاملة
ّ
ليتعرض للﻤزيد من التعذيب؛ كالضرب الﻤتكرر على الرأس واﻷعضاء التناسلية .ليعترف أخيرا
قاسية،
في  22تﻤوز\يوليو  2016ﺑالتهم التي و ّ
ﺟهت إليه.
 .5انتهاكات الضمانات القانونية المتعلقة بالحرمان من الحرية
أوصت اللجنة في تعليقها العام رقم  2ﺑشأن تنفيذ الﻤادة  2من اﻻتفاقية من قبل الدول اﻷطراف،
ﺑتقديم قائﻤة ﺑالضﻤانات غير الحصرية التي ينبغي مراعاتها لتقديﻤها لجﻤيع اﻷشخاص الﻤحرومين
من حريتهم لضﻤان ع دم تعرضهم للتعذيب ،ﺑاﻹضافة إلى الضﻤانات الﻤنصوص عليها في نص اﻻتفاقية.
وتشﻤل هذه الضﻤانات ،من ﺟﻤلة أمور ،حق الﻤحتجزين في أخذ العلم ﺑحقوقهم ،والحق في الحصول
الفوري على الﻤشورة القانونية الﻤستقلة والتواصل مع اﻷهل ،والحاﺟة إلى إنشاء آليات محايدة
لﻤراقبة وزيارة أماكن اﻻحتجاز والحبس ،وإمكانية حصول الﻤحتجزين واﻷشخاص الﻤعرضين لخطر
التعذيب وسوء الﻤعاملة على سبل اﻻنتصاف القضائية وغيرها من سبل اﻻنتصاف التي تسﻤح ﺑالنظر
في شكاويهم على نحو عاﺟل ونزيه والدفاع عن حقوقهم والطعن في شرعية احتجازهم أو
معاملتهم.6
ّ
ينص قانون اﻹﺟراءات الجنائية لعام  1966ﺑصيغته الﻤعدلة ﺑالﻤرسوم رقم  2002/46من حيث الﻤبدأ
على معظم إن لم يكن ﺟﻤيع الضﻤانات القانونية الﻤقدمة للﻤحتجزين .والواقع أن الﻤادة  61من قانون
اﻹﺟراءات الجنائية الﻤع ّ
دل تنص على ما يلي:
"ﻻ يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إﻻ ﺑأمر من السلطات الﻤختصة ﺑذلك قانونا] . [...ويواﺟه
كل من يقبض عليه ﺑأسباب القبض عليه ،ويكون له حق اﻻتصال ﺑﻤن يرى من ذويه ﻹﺑﻼغهم ﺑﻤا
حدث واﻻستعانة ﺑﻤحام".

الجنائية

 5الكرامة ،البحرين :حسن الحايكي عاﺟله الﻤوت تحت وطأة التعذيب على أيدي رﺟال التحقيقات
https://www.alkarama.org/ar/articles/albhryn-hsn-alhayky-ajlh-almwt-tht-wtat-altdhyb-ly-aydy-rjal-althqyqat-aljnayyt
 6لجنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  23 ،2نوفﻤبر  ،CAT/C/GC/CRP.1/Rev.4 ،2007الفقرة 13

ورغم وضوح نص الﻤادة ،يبدو ﺟلياً أن تطبيق هذه الضﻤانات نادراً ما يحصل من الناحية العﻤلية ،ﺑل
وأكث ر من ذلك ،توضح الحاﻻت التي وثقتها الكرامة انتهاك هذه الضﻤانات ﺑشكل منتظم.
.5.1

انتهاك الحق في إبراز مذكرة ﺟلب قضائية بحق الموقوفين وإبﻼغهم بﺄسباب
اﻻعتقال

أظهرت معظم الحاﻻت التي وثقتها الكرامة خﻼل العام  ،2016أن إلقاء القبض على الضحايا يت ّ
م عادة
من منازلهم ،ليﻼ في الغالب ،من قبل ضباط ﺑﻤﻼﺑس مدنية أو ملثﻤين من دون أن يبرزوا للفرد أية
مذكرة توقيﻒ ﺑحقه ،أو حتى أن يعلﻤوه ﺑأسباب اﻻعتقال أو التهم التي أوﺟبت اعتقاله.
وعلى سبيل الﻤثال ،نذكر هنا حالة الشبان الخمسة 7الذين اعتقلوا من منازلهم في قرية ﺑني
ﺟﻤرة ،أوائل شهر كانون اﻷول/ديسﻤبر  2016على يد رﺟال ملثﻤين ﺑﻤﻼﺑس مدنية ﺑعد أن قاموا
ﺑاقتحام منازلهم وتفتيشها .ولم يبرز ضباط التحقيقات الجنائية الذين أﺟروا عﻤليات التفتيش مذكرات
توقيﻒ ﺑحق أي منهم وﻻ شرحوا لهم أسباب اعتقالهم.
د هذا النوع من اﻻنتهاك شائعا في البحرين وسبق أن ت ّ
يع ّ
م توثيقه في قضايا أخرى مثل قضيتي
8
البرلﻤانيين الساﺑقين مطر مطر وﺟواد فيروز  .وفي التفاصيل ،أن السيد مطر والسيد فيروز اعتقﻼ
في حادثين منفصلين ،لكن في ظروف ﺑدت متشاﺑهة إلى حد كبير ،حيث ألقي القبض عليهﻤا دون
إﺑراز مذكرة قضائية ﺑحقهﻤا أو حتى إﺑﻼغهﻤا ﺑأسباب اﻻعتقال من قبل أفراد قوات اﻷمن البحرينية،
الذين كانوا ملثﻤين ويرتدون مﻼﺑس مدنية سوداء.
.5.2

انتهاك الحق في اﻻستعانة بمحام

تكفل الﻤادة  20من الدستور وكذلك الﻤادة  61من قانون اﻹﺟراءات الجنائية الحق في الحصول على
الﻤشورة القانونية ،غير أن القانون ﻻ ينص على وﺟوب تطبيق هذا الحق منذ لحظة اﻻحتجاز .وتنص
الﻤادة  134من قانون اﻹﺟراءات الجنائية من ﺟانبها على وﺟوب حضور محام أثناء التحقيق الذي يجريه
النائب العام.
وعلى سبيل الﻤثال ،استجوب عباس عون فرج 16 ،9عاماً ،الذي اعتقل في  14شباط/فبراير 2017
خﻼل موﺟة اﻻعتقاﻻت الجﻤاعية ،وق ﱠدم إلى النائب العام في غياب محام عنه.
كﻤا أن حالة علي التاﺟر ،10التي وثقتها الكرامة في العام  ،2015تبيّن أن الضحية اعتقل واحتجز
ﺑﻤعزل عن العالم الخارﺟي واستجوب وعذب وأرغم على التوقيع على اعترافات مل ّفقة .ولم تبلّغ
عائلته ﺑاعتقاله ولم يسﻤح لها ﺑتكليﻒ محام إﻻ نصﻒ ساعة فقط قبل مثوله أمام النائب العام .رغم
ذلك ،لم يسﻤح للضحية ﺑالتحدث إلى الﻤحامي قبل استجواﺑه من قبل النائب العام.
تتعارض هذه الﻤﻤارسة النﻤطية الﻤتﻤثلة في حرمان الﻤحتجزين من حقهم في الحصول على
مساعدة محام مع الﻤادة  14من العهد الدولي الخاص ﺑالحقوق الﻤدنية والسياسية ،والﻤبدأ  17من
مجﻤوعة الﻤبادئ الﻤتعلقة ﺑحﻤاية ﺟﻤيع اﻷشخاص الذين يتعرضون ﻷي شكل من أشكال اﻻحتجاز
أو السجن .وق ّ
دمت لجنة اﻷمم الﻤتحدة الفرعية لﻤنع التعذيب وغيره من ضروب الﻤعاملة أو العقوﺑة
 7الكرامة ،البحرين :اعتقال وتعذيب خﻤسة شبان من قرية ﺑني ﺟﻤرة ﻹرغامهم على اﻻعتراف ﺑـ "الﻤشاركة في الﻤظاهرات" 31 ،يناير
https://www.alkarama.org/ar/articles/albhryn-atqal-wtdhyb-khmst-shban-mn-qryt-bny-jmrt-larghamhm-ly-alatraf-b- ،2017
almsharkt-fy
 8الكرامة ،البحرين :القبض على عضوين ﺑرلﻤانيين قدما استقالتهﻤا وتعذيبهﻤا على أيدي قوات الجيش 21 ،يونيو
https://www.alkarama.org/ar/articles/albhryn-alqbd-ly-dwyn-brlmanyyn-qdma-astqalthma-wtdhybhma-ly-aydy- ،2011
qwat-aljysh
ُ
 9الكرامة ،البحرين :عباس عون فرج ،فتى يافع ُ
ه ّدد وأرغم على اﻻعتراف ﺑـ "الﻤشاركة في مظاهرات" 17 ،يناير ،2017
https://www.alkarama.org/ar/articles/albhryn-bas-wn-frj-fty-yaf-hudwd-waurghm-ly-alatraf-b-almsharkt-fy-mzahrat
 10الكرامة ،البحرين :السلطات تتهم علي عيسى التاﺟر ﺑاﻹرهاب استنادا إلى اعترافاته الﻤنتزعة تحت التعذيب 15 ،دسﻤبر ،2015
https://www.alkarama.org/ar/articles/albhryn-alsltat-tthm-ly-ysy-altajr-balarhab-astnada-aly-atrafath-almntzt-tht-altdhyb

القاسية أو الﻼإنسانية أو الﻤهينة في أحد تقاريرها الﻤزيد من التوضيح للفوائد الﻤترتبة على حق
اﻻستعانة ﺑﻤحام :يﻤثل حق اﻻستعانة ﺑﻤحام-من وﺟهة نظر وقائية -ضﻤانة مهﻤة ضد إساءة
الﻤعاملة ،وهو مفهوم أوسع من مجرد تقديم الﻤساعدة القانونية للدفاع عن الشخص فقط .فحضور
محام أثناء اﻻستجواب لدى الشرطة قد ﻻ يﻤنع الشرطة من اللجوء إلى سوء الﻤعاملة أو غيرها من
اﻻساءات فحسب ،وإنّﻤا يﻤكن أن يﻤثّل أيضاً حﻤاية لضباط الشرطة في حالة مواﺟهتهم مزاعم ﻻ
أساس لها ﺑسوء الﻤعاملة .وﺑاﻹضافة إلى ذلك ،فإن الﻤحامي هو الشخص اﻷساسي في مساعدة
الشخص الﻤحروم من الحرية على مﻤارسة حقوقه ،ومنها الحق في الوصول إلى آليات الشكاوى.11
.5.3

انتهاك الحق في المثول أمام السلطة القضائية على وﺟه السرعة

تنص الﻤادة  9من العهد الدولي الخاص ﺑالحقوق الﻤدنية والسياسية على أن "يقدم الﻤوقوف أو
الﻤعتقل ﺑتهﻤة ﺟزائية ،سريعا ،إلى أحد القضاة أو أحد الﻤوظفين الﻤخولين قانونا مباشرة وظائﻒ
قضائية" .وقد فسرت اللجنة الﻤعنية ﺑحقوق اﻹنسان ،في تعليقها العام رقم  ،35أن تفسير "سريعاً"
قد يختلﻒ تبعا للظروف الﻤوضوعية ،ولكن ﻻ ينبغي أن يتجاوز ﺑضعة أيام من وقت اﻻعتقال .وترى
اللجنة أن  48ساعة "كافية عادة للتحضير للجلسة القضائية؛ وأي تأخير يزيد عن  48ساعة يجب أن
يكون استثنائياً فقط ."12تتيح اﻹحالة أمام سلطة قضائية للﻤتهم فرصة الطعن في شرعية احتجازه.
وينص القانون البحريني على تقديم الشخص الﻤعتقل إلى النياﺑة العامة في غضون  48ساعة من
توقيفه .13ثم ويقرر النائب العام توﺟيه اﻻتهام إلى الشخص وتﻤديد احتجازه أو اﻹفراج عنه.
ﺑيد أ ّ
ن الواقع الذي أظهرته توثيقات الكرامة ،يبيّن أن القاعدة ﻻ تطبق ﺑشكل منهجي وأن الﻤعتقلين
ﻻ ُيحالون إلى سلطة قضائية ،مثل النياﺑة العامة ،إﻻ ﺑعد انتزاع اعترافات من الﻤحتجز على النحو
الﻤبين في القضية التالية:
اعتقل أحمد علي محمد 14في  28تشرين اﻷول/أكتوﺑر  .2014وتعرض للتعذيب الشديد في مركز
التحقيقات الجنائية لﻤدة تسعة أيام من أﺟل إرغامه على اﻻعترافات .وﺑعد تسعة أيام ،أحيل إلى
دم إلى سلطة قضائية ّ
النائب العام الذي هدد ﺑقتله إذا لم يعترف .عﻼوة على أن أحﻤد لم يق ّ
إﻻ ﺑعد
أن تجاوز ما يعتبر وقتا كافيا من اﻻعتقال قبل اﻻحالة ،إﻻ أن قضيته تبين صعوﺑة الطعن في شرعية
اﻻحتجاز أمام سلطة قضائية تعﻤل كشريك في مﻤارسة التعذيب.
.5.4

اﻻحتجاز بمعزل عن العالم الخارﺟي واﻻعتقال السري

تكفل الﻤادة  61من قانون اﻹﺟراءات الجنائية للﻤحتجز الحق في اﻻتصال ﺑﻤن يرى من أفراد أسرته
ّ
النص ﻻ يحدد مهلة زمنية لﻤراعاة ذلك .وتظهر الحاﻻت التي وثقتها الكرامة ،أن
ﻹﺑﻼغه ﺑاعتقاله ،لكن
الحق في إﺑﻼغ أحد أفراد أسرة الﻤحتجز ﺑﻤكان وﺟوده ﻻ ينفذ على وﺟه السرعة.
احتجز علي عيسى التاﺟر ﺑﻤعزل عن العالم الخارﺟي لﻤدة  25يوما قبل عرضه على النياﺑة العامة
والسﻤاح له ﺑاﻻستعانة ﺑﻤحام .وتعرّض خﻼل تلك الفترة ،للتعذيب ﻹرغامه على اﻻعتراف.15

 11لجنة مناهضة التعذيب ،تقرير زيارة اللجنة الفرعية لﻤنع التعذيب وضروب الﻤعاملة أو العقوﺑة القاسية أو الﻼإنسانية أو الﻤهينة إلى
الﻤالديﻒ 26 ،CAT/OP/MDV/1) ،فبراير  ،(2009الفقرة 62
 12اللجنة الﻤعنية ﺑحقوق اﻹنسان ،التعليق العام رقم  16 ،35ديسﻤبر 2014

 13قانون رقم  ،2002\46الﻤادة 57
ً
استنادا إلى اعترافاته الﻤنتزعة تحت التعذيب 24 ،نوفﻤبر
 14الكرامة ،البحرين :الحكم على أحﻤد سيد حسين شرف ﺑالسجن  25سنة
https://www.alkarama.org/ar/articles/albhryn-alhkm-ly-ahmd-syd-hsyn-shrf-balsjn-25-snt-astnadaan-aly-atrafath- ،2015
almntzt-tht
 15الكرامة ،البحرين :السلطات تتهم علي عيسى التاﺟر ﺑاﻹرهاب استنادا إلى اعترافاته الﻤنتزعة تحت التعذيب 15 ،ديسﻤبر ،2015
https://www.alkarama.org/ar/articles/albhryn-alsltat-tthm-ly-ysy-altajr-balarhab-astnada-aly-atrafath-almntzt-tht-altdhyb

اعتقل فاضل عباس راضي 16في سبتﻤبر/أيلول  ،2016ولم يسﻤح إﻻ ﺑثﻼث مكالﻤات هاتفية مع
عائلته ،ومنع خﻼلها من إﺑﻼغهم ﺑﻤكان احتجازه .تواصل معهم في  10كانون اﻷول/ديسﻤبر 2016
ولم تتلق أسرته أي أخبار أخرى عنه حتى 28شباط/فبراير  .2017ومايزال محروما من حقه في تلقي
الزيارات حتى يومنا هذا.
يرى خبراء اﻷمم الﻤتحدة ،أن كﻼ نوعي اﻻحتجاز ،ﺑﻤعزل عن العالم الخارﺟي أو السري ،يخلقان ﺑيﺌة
مشجعة على مﻤارسة التعذيب .17وﺑالتالي فإن الحظر الﻤطلق لﻼحتجاز ﺑﻤعزل عن العالم الخارﺟي
أو السري يعتبران شرطين أساسيين لﻤنع التعذيب.18
.5.5

انتهاك الحق في المحاكمة العادلة

في أعقاب أحداث العام  ، 2011تعرّض البحرينيون الذين شاركوا في اﻻحتجاﺟات السلﻤية للﻤحاكﻤة
أمام محا كم السﻼمة الوطنية التي أنشﺌت لهذا الغرض في العام نفسه ،وﻻقت سيﻼ من اﻻنتقادات
من قبل اللجنة البحرينية الﻤستقلة لتقصي الحقائق لعدم احترامها ضﻤانات الﻤحاكﻤة العادلة.
وأوصت اللجنة البحرينية ﺑإخضاع اﻷحكام الصادرة عن تلك الﻤحاكم "للﻤراﺟعة من قبل الﻤحاكم العادية
]ﻷنها[ ﻻ تحترم الﻤبادئ اﻷساسية للﻤحاكﻤة العادلة ،ﻻسيّﻤا الحصول الفوري والكامل على
اﻻستشارة القانونية وعدم مقبولية اﻻعترافات الﻤنتزعة تحت التعذيب" .19وﺑنا ًء عليه تﻤّت مراﺟعة
القضايا ُ
وأعيد النظر في  135قضية من أصل  165قضية أحيلت أمام محكﻤة السﻼمة الوطنية.
في شباط/فبراير  ، 2017وافق مجلس النواب البحريني على مشروع قانون يسﻤح ﺑﻤحاكﻤة الﻤدنيين
أمام الﻤحاكم العسكرية في القضايا الﻤتعلقة ﺑاﻹرهاب ،لكن إقراره يحتاج إلى موافقة مجلس الشورى
وموافقة الﻤلك ،اﻷمر الذي لم يحصل ﺑعد .وفي حال ت ّ
م ذلك ،فإنه سيشكّل تهديدات خطيرة للحق
في الﻤحاكﻤة العادلة .وﻻحظت اللجنة الﻤعنية ﺑحقوق اﻹنسان أن "محاكﻤة الﻤدنيين أمام الﻤحاكم
العسكرية أو الﻤحاكم الخاصة قد تثير مشاكل خطيرة في ما يتعلق ﺑإقامة عدالة نزيهة ومستقلة".20
وقد ردد الفريق العامل الﻤعني ﺑﻤسألة اﻻحتجاز التعسفي تلك الشواغل معرﺑاً عن "تضارب في القيم
ﻻ يﻤكن تصحيحه في تركيبة الﻤحاكم العسكرية ،وهو تضارب ﻻ يفضي ﺑالدرﺟة اﻷولى إلى إنكار
العدالة ﺑل إلى ظلم مباشر" .21و"يرﺟح أن يسفر عن تأثير متناقض للتﻤتع ﺑحقوق اﻹنسان ولﻤبادئ
محاكﻤة عادلة تتوافر فيها الضﻤانات الواﺟبة ".22
.5.6

انتهاك قاعدة اﻻستثناء

تنص الﻤادة  15من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن "تضﻤن كل دولة طرف عدم اﻹستشهاد ﺑأية
أقوال يثبت أنه تم اﻹدﻻء ﺑها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إﺟراءات" .23وقد وثقت الكرامة عددا من
الحاﻻت التي تعرض خﻼلها ﺑعض اﻷفراد لﻼعتقال والتعذيب ﺑقصد انتزاع اﻻعترافات.
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اعتقل محمد علي 24في سبتﻤبر/أيلول  ،2013ﺑﻤعزل عن العالم الخارﺟي لﻤدة ثﻼثة أيام تعرض
خﻼلها للتعذيب ﺑغية إﺟباره على اﻻعتراف ﺑـ "التجسس لصالح دول أﺟنبية" و "الﻤشاركة في تجﻤعات
غير قانونية" و "اﻻعتداء على أفراد اﻷمن".
وعادة ما تستخدم اﻻعترافات التي يتم انتزاعها تحت التعذيب كأدلة في الﻤحاكﻤات لتوﺟيه اﻻتهام
و\أو محاكﻤة الﻤتهم .ونستعرض هنا على سبيل الﻤثال ،حالة الضحية راضي عبدالرسول 25الذي
أﺑلغ الﻤحكﻤة عن سوء الﻤعاملة التي تعرض لها ،إﻻ أن ذلك لم يحل دون الحكم عليه ﺑالسجن لﻤدة
 15عاما على أساس اﻻعترافات التي انتزعت منه قسرا ً واستخدمت دليﻼ ً ﻹدانته.
وكذلك حالة أحمد علي محمد 26الذي حكم عليه ﺑالسجن لﻤدة  25عاما وحرم من ﺟنسيته ﺑسبب
اعترافاته التي أدلى ﺑها تحت التعذيب أثناء التحقيق .احتجز أحﻤد علي محﻤد ﺑﻤعزل عن العالم
الخارﺟي لﻤدة تسعة أيام تعرض خﻼلها للصعق ﺑالكهرﺑاء والضرب الﻤبرح ودرﺟات الحرارة القصوى؛
ثم أﺟبر على التوقيع على اعترافات خطية ،استخدمت ضده ﻻتهامه ﺑاﻹرهاب.
التوصيات:
.1
.2
.3
.4

ضﻤان إﺑراز مذكرة خطية للﻤوقوف أثناء القبض عليه أو إﺑﻼغه ﺑأسباب اﻻعتقال ،وضﻤان مثوله
فورا ً أمام سلطة قضائية وإﺑﻼغه ﺑالتهم الﻤوﺟهة إليه؛
ضﻤان السﻤاح للﻤحتجزين ﺑاﻻستعانة ﺑﻤحام منذ ﺑداية اﻻعتقال؛
استبعاد استخدام أي اعتراف أدلى ﺑه الﻤوقوف تحت التعذيب كدليل في الﻤحاكﻤة؛
السﻤاح للﻤعتقل ﺑإﺑﻼغ من يرى من أفراد عائلته إضافة إلى محاميه ﺑاعتقاله فور إلقاء القبض
عليه.

 .6اﻻنتهاكات التي ﺗجري في سياق مكافحة اﻹرهاب
في عام  ،2006أصدرت البحرين القانون رقم  2006/58الﻤتعلق ﺑحﻤاية الﻤجتﻤع من اﻷعﻤال
ّ
نص على "عقوﺑات أشد على الجرائم الخطيرة الﻤرتكبة ﻷغراض إرهاﺑية" .27وقد
اﻹرهاﺑية ،الذي
أدرﺟت عقوﺑة اﻹعدام لﻤحاكﻤة الجرائم ذاتها التي يعاقب عليها ﺑالسجن مدى الحياة عندما ترتكب
لنوايا غير إرهاﺑية .28غير أن تعريﻒ اﻷعﻤال اﻹرهاﺑية على النحو الﻤنصوص عليه في الﻤادة  1من
القانون ﻻ يوضح ﺟلياً القصد من النوايا اﻹرهاﺑية التي توﺟب توصيﻒ العﻤل ﺑاﻹرهاﺑي ،وﺑالتالي فﻤن
الﻤﻤكن أن يؤدي اﻷمر إلى تطبيق هذا القانون على أعﻤال ﺟرت دونﻤا نوايا إرهاﺑية .إضافة إلى ذلك،
فقد ذكرت البحرين في تقريرها الدوري الثاني أن عقوﺑة اﻹعدام لم تن ّفذ ﺑحق أي شخص ﺑﻤوﺟب
قانون مكافحة اﻹرهاب ،29ﺑيد أن مطلع العام  ،2017أعدم ثﻼثة رﺟال ﺑتهﻤة اﻹرهاب.30
وعلى الرغم مﻤا ورد في تقرير الدولة الطرف ومفاده أن "الضﻤانات الواﺟبة ضد التعذيب الﻤنصوص
عليها في ما يتعلق ﺑجﻤيع الجرائم اﻷخرى ] [...تنطبق على قانون حﻤاية الﻤجتﻤع من اﻷعﻤال
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اﻹرهاﺑية" ،ويبدو ﺟلياً أن قانون مكافحة اﻹرهاب ،ﺑنسخته الﻤع ّ
دلة في العام  ،2014يعطي صﻼحيات
أوسع للشرطة وللنياﺑة العامة في ما يتعلق ﺑجرائم اﻹرهاب ويقلل من الضﻤانات القانونية الﻤﻤنوحة
للﻤشتبه فيهم ﺑﻤوﺟب قانون اﻹﺟراءات الجنائية .تجيز الﻤادة  27من مرسوم القانون رقم  68لعام
 2014القاضية ﺑتعديل قانون مكافحة اﻹرهاب ،للشرطة ﺑاحتجاز الﻤشتبه فيه لﻤدة  28يوما قبل إحالته
إ لى النياﺑة العامة الﻤعنية ﺑاﻹرهاب التي قد تقرر اﻹفراج عنه أو إﺑقائه في الحبس اﻻحتياطي لﻤدة
ﻻ تتجاوز  6أشهر .وعلى النحو الﻤفصّل في تقرير الدولة الطرف ،يجوز حبس الﻤتهم لﻤدة أو مدد ﻻ
تزيد على ستة أشهر" ،ويكون النظر في أمر حبس الﻤتهم فيﻤا ﺑعد ذلك من سلطة القضاء ﺑدرﺟاته
الﻤختلفة" .31وﺑحسب ما ت ّ
م شرحه ساﺑقاً ،ﻻ يجوز أن تتعدى فترة اﻻحتجاز الساﺑقة ﻹحالة الﻤتهم
النص على فترة  28يوما ً
ّ
أمام السلطة القضائية الـ  48ساعة إﻻ في ظروف استثنائية .ولذلك ،فإن
ضﻤن التشريعات الﻤحلية لﻤكافحة اﻹرهاب ما هو إﻻ انتهاك واضح للﻤعايير الدولية.
وقد ﺟرى اﻷخذ ﺑهذه التعديﻼت على سبيل الﻤثال في قضية علي عيسى التاﺟر32الذي احتجز
ﺑﻤعزل عن العالم الخارﺟي طيلة  25يوما ،تعرض خﻼلها للتعذيب ﺑدءا ﺑتجريده من مﻼﺑسه مرورا
ﺑالضرب الﻤبرح واﻹهانة والحرمان من النوم .ثم أكره ﺑعد هذه الﻤعاملة القاسية على التوقيع ،وهو
معصوب العينين ،على الﻤحاضر الﻤتضﻤنة ﻻعترافاته الﻤزعومة دون إمكانية اﻻطﻼع عليها ،والتي
تضﻤنت " اﻻنضﻤام إلى منظﻤة إرهاﺑية لﻺطاحة ﺑالحكومة ﺑالقوة" و "تدريب اﻷفراد على استعﻤال
اﻷسلحة ﻷغراض إرهاﺑية".
تتعارض هذه التعديﻼت مع حقوق الﻤعتقلين ﺑﻤوﺟب العهد الدولي الخاص ﺑالحقوق الﻤدنية
والسياسية الذي يفرض ضﻤانات الﻤحاكﻤة العادلة وﺑعض الضﻤانات الوقائية مثل الحق في الﻤثول
أمام الﻤحكﻤة .وقد ذكر الفريق العامل الﻤعني ﺑاﻻحتجاز التعسفي صراحة أن هذه الضﻤانات والحقوق
تشﻤل أيضا ً الﻤشتبه في تعاملهم مع اﻹرهاب ،مقرا ً مبدأ:
") (...أن ُيحال اﻷشخاص الﻤتهﻤين ﺑارتكاب أعﻤال إرهاﺑية أمام سلطة قضائية مختصة ،في أقرب
وقت مﻤكن ،وفي موعد ﻻ يتجاوز فترة زمنية معقولة ،"33وأن "لﻸشخاص الﻤتهﻤين ﺑالضلوع في
نشاطات إرهاﺑية الحق الفعلي في الﻤثول أمام الﻤحكﻤة ﺑعد احتجازهم".34
إضافة إلى ذلك ،أصدرت الحكومة في كانون الثاني/يناير  2017مرسوم القانون رقم  1لعام ،2017
الذي يعيد صﻼحيات الضبط القضائي لجهاز اﻷمن الوطني ،وهو ﺟهاز معني ﺑجﻤع الﻤعلومات
اﻻستخبارية ،في ما يتعلق ﺑالﻤشتبه في تعاطيهم مع اﻹرهاب .وقد شجبت اللجنة البحرينية
ا لﻤستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها استخدام ﺟهاز اﻷمن الوطني للتعذيب على نطاق واسع
وطالبت ﺑفتح تحقيق في حالة وفاة أحد الﻤحتجزين لديها .35وأوصت ﺑنا ًء على ذلك ،ﺑتعديل الﻤرسوم
الخاص ﺑتأسيس ﺟهاز اﻷمن الوطني "ﻹﺑقائه ﺟهازاً معنياً ﺑجﻤع الﻤعلومات اﻻستخبارية دون إنفاذ
القانون أو التوقيﻒ ."36وإن إعادة تلك الصﻼحيات إلى ﺟهاز اﻷمن إضافة إلى فترات اﻻحتجاز الطويلة
للﻤشتبه في تعاملهم مع اﻹرهاب ،يهيئ ﺑيﺌة مواتية لﻤﻤارسة التعذيب .وقد ذكر الﻤقرر الخاص
الﻤعني ﺑالتعذيب في تقريره الﻤقدم إلى اللجنة الﻤعنية ﺑحقوق اﻹنسان أن "الضﻤانات الرئيسية
لﻤنع حوادث التعذيب أو غيره من ضروب الﻤعاملة السيﺌة هي الﻤثول الفوري والفعلي لﻸفراد
الﻤحرومين من حريتهم أمام القضاء أو السلطة الﻤختصة."37
31
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التوصيات:
 .1تطبيق الضﻤانات القانونية الﻤنصوص عليها في قانون اﻹﺟراءات الجنائية ﺑالتساوي على
الﻤشتبه في ارتكاﺑهم أعﻤال إرهاﺑية؛
 .2تعديل الﻤادة  27من قانون اﻹﺟراءات الجنائية لتقليص فترة اﻻحتجاز اﻷولية للﻤشتبه في
تعاملهم مع اﻹرهاب من  28يوما إلى  48ساعة؛
 .3إلغاء التشریعات الجدیدة التي تعيد صﻼحيات إنفاذ القانون واﻻعتقال إلی ﺟهاز اﻷمن الوطني
ﻻستﻤرار اﻻمتثال لتوصيات اللجنة البحرینية الﻤستقلة لتقصي الحقائق.

 .7عقوبة اﻹعدام
لم تلغ البحرين عقوﺑة اﻹعدام ،ومازال ُيحكم ﺑها كعقوﺑة على عدد من الجرائم .كﻤا لم تقم أﺑداً ﺑوقﻒ
رسﻤي لعقوﺑة اﻹعدام ،وعلقتها مرارا اختيارياً ﺑحكم الواقع ولم تنفذ عقوﺑة اﻹعدام منذ العام .2010
لكنها أقدمت في كانون الثاني/يناير 2017على إعدام كل من عباس السميع وسامي مشيمع
وعلي السنكيس 38ﺑتهﻤة قتل عناصر شرطة في العام  .2014وأدان الﻤقرر الخاص الﻤعني ﺑاﻹعدام
ﺑإﺟراءات موﺟزة تطبيق حكم اﻹعدام الذي صدر عقب محاكﻤة غير عادلة .والواقع أن اﻷحكام التي
أصدرتها الﻤحكﻤة لم تستند سوى على اعترافات انتزعت منهم تحت "التعذيب ،كالصعق ﺑالكهرﺑاء
واﻹهانة الجنسية .كﻤا أن )الشبان الثﻼثة( حرموا من الحصول على اﻻستشارة القانونية الﻤناسبة".
ناهيك عن أن أحدهم وهو علي السنكيس ،لم يكن قد ﺑلغ الثامنة عشرة من عﻤره وقت اعتقاله.
وكانت اللجنة الﻤعنية ﺑحقوق اﻹنسان قد أوضحت مرارا ً أن "فرض عقوﺑة اﻹعدام في أعقاب محاكﻤة
معيبة لم تحترم فيها أحكام الﻤادة  14من العهد الدولي الخاص ﺑالحقوق الﻤدنية والسياسية يشكل
انتهاكاً للحق في الحياة ."39يشكل فشل السلطة القضائية في احترام اﻹﺟراءات القانونية الواﺟبة
ومعايير الﻤحاكﻤة العادلة في قضية هؤﻻء الشبان انتهاكا صارخاً للحق العدالة ﻻيﻤكن تداركه .وفي
مثل تلك الظروف ،يعتبر تنفيذ عقوﺑة اﻹعدام معاملة قاسية وﻻ إنسانية ومهينة على النحو الﻤبين
في الﻤادة  16من اتفاقية مناهضة التعذيب .عﻼوة على ذلك ،سبق أن أعرﺑت لجنة مناهضة التعذيب
عن قلقها ﺑشأن استخدام عقوﺑة اﻹعدام ضد اﻷطفال ،40وهو انتهاك مباشر للﻤادة  (5) 6من العهد
الدولي الخاص ﺑالحقوق الﻤدنية والسياسية التي تنص على أنه "ﻻ يجوز الحكم ﺑعقوﺑة اﻹعدام على
ﺟرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العﻤر".
التوصيات:
 .1فرض وقﻒ رسﻤي لتنفيذ حكم اﻹعدام ﺑغية إلغاء عقوﺑة اﻹعدام؛
 .2التصديق على البروتوكول اﻻختياري الثاني الﻤلحق ﺑالعهد الدولي الخاص ﺑالحقوق الﻤدنية
والسياسية؛
 .3تعديل قانون اﻹﺟراءات الجنائية لحظر فرض عقوﺑة اﻹعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص
دون سن الثامنة عشرة.

 25 ،" Urgent Appeal to the Government of Bahrain to stop new executions – UN rights experts " 38يناير ،2017
http://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21118&LangID=E
 39اللجنة الﻤعنية ﺑحقوق اﻹنسان ،البﻼغ رقم  ،2002/1044شاكوروفا ضد طاﺟيكستان ،اﻵراء الﻤعتﻤدة في  17مارس 2006؛ رقم
 ،200/915روزميتوف ضد أوزﺑكستان ،اﻵراء الﻤعتﻤدة في  30مارس 2006؛ رقم  ،2000/913تشان ضد غيانا ،اﻵراء الﻤعتﻤدة في  31أكتوﺑر
2005؛ رقم  ،1167/2003رايوس ضد الفلبين ،اﻵراء الﻤعتﻤدة في  27يوليه . 2004انظر أيضا تعليقها العام رقم  (2007) 32ﺑشأن الحق في
الﻤساواة أمام الﻤحاكم والهيﺌات القضائية والحق في الﻤحاكﻤة العادلة.
 40لجنة مناهضة التعذيب ،الﻤﻼحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب_اليﻤن 17 ،ديسﻤبر  ،(CAT/C/YEM/CO/2) 2009الفقرة 21

 .8غياب التدابير الفعالة لحظر التعذيب
ُيعزى غياب التداﺑير الفعالة لحظر التعذيب إلى عدم كفاية تدريب موظفي الدولة على معايير حقوق
اﻹنسان وعدم وﺟود آليات مستقلة لﻤراقبة أماكن الحرمان من الحرية.
.8.1

ﺗدريب موظفي إنفاذ القانون

يتضﻤن التقرير الدوري للبحرين قائﻤة واسعة من الدورات التدريبية التي خضع لها ،داخل البﻼد
وخارﺟها ،العاملون في القطاع اﻷمني والقضاة والﻤدعون العامون وغيرهم من أصحاب الﻤصلحة،
ومنها دورات تدريبية تتعلق ﺑحقوق اﻹنسان؛ لكن أيا منها لم تركز حصراً على اتفاقية مناهضة التعذيب
وحظر تلك الﻤﻤارسة .واﻹشارة الوحيدة الصريحة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب الواردة في التقرير
هي أن " الدورات التدريبية في مجال حظر مﻤارسة التعذيب والﻤعاقبة عليها عﻤﻼ ً ﺑاتفاقية مناهضة
التعذيب طالت مسؤولين حكوميين وﺑرلﻤانيين ومدعين عامين وغيرهم من الﻤشاركين في تنفيذ
تداﺑير ذات الصلة ﺑﻤنع التعذيب ومراقبته ،"41وهو ما لم يشﻤل صراحة العاملين في القطاع اﻷمني
في تلك الدورات التدريبية.
وعﻼوة على ذلك ،ش ّ
دد التقرير على وضع مدونة سلوك لرﺟال الشرطة تدرّب عليها ضباط من ﺟﻤيع
الرتب وأدرﺟت أيضا ً كجزء من الﻤناهج الدراسية لﻸكاديﻤية الﻤلكية للشرطة .تع ّ
د تلك الﻤدونة مبادرة
ﺟيدة ،إﻻ أنها ﻻ تفرض صراحة حظر مﻤارسة التعذيب وسوء الﻤعاملة ﺑل تشير فقط إلى "احترام
الكرامة اﻹنسانية" 42و "التعامل مع ﺟﻤيع أفراد الﻤجتﻤع ﺑطريقة متحضرة وإنسانية" .43وخﻼفاً لذلك،
تحظر مدونة قواعد سلوك الﻤوظفين الﻤكلفين ﺑإنفاذ القوانين التي اعتﻤدتها الجﻤعية العامة لﻸمم
الﻤتحدة كﻤرﺟع ،مﻤارسة التعذيب ﺑشكل صريح في الﻤادة  5التي تنص على أنه "ﻻ يجوز ﻷي
موظﻒ من الﻤوظفين الﻤكلفين ﺑإنفاذ القوانين أن يقوم ﺑأي عﻤل من أعﻤال التعذيب أو غيره من
ضروب الﻤعاملة أو العقوﺑة القاسية أو الﻼإنسانية أو الﻤهينة ،أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه،
كﻤا ﻻ يجوز ﻷي من الﻤوظفين الﻤكلفين ﺑإنفاذ القوانين أن يتذرع ﺑأوامر عليا أو ﺑظروف استثنائية
كحالة الحرب ،أو التهديد ﺑالحرب ،أو إحاقة الخطر ﺑاﻷمن القومي ،أو عدم اﻻستقرار السياسي
الداخلي ،أو أية حالة أخ رى من حاﻻت الطوارئ العامة ،لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب الﻤعاملة أو
العقوﺑة القاسية أو الﻼإنسانية أو الﻤهينة".44
من ﺟهة أخرى ،فإن النتائج التي توصلت إليها اﻷمانة العامة للتظلّﻤات عقب زيارتها إلى سجن ﺟو
الﻤركزي خﻼل العام  2013دعت أيضاً إلى توفير التدريب الكافي لﻤوظفي إنفاذ القانون .وقام اﻷمين
العام للتظلﻤات وفريقه ﺑزيارة أكبر سجن للذكور في البحرين ،يقع في الجزء الجنوﺑي من البﻼد في
الفترة الﻤﻤتدة من  3إلى  5أيلول/سبتﻤبر  ،2013ﻹﺟراء تحقيق شامل حول الﻤركز ومقاﺑلة عدد كبير
من الﻤحتجزين .وكشﻒ أمين عام التظلﻤات في تقريره الﻼحق 45حول الزيارة عن عدم كفاية ومﻼءمة
ﺑرامج تدريب موظفي السجون لتطوير الﻤهارات الﻼزمة للتعامل مع مختلﻒ احتياﺟات السجناء
وتلبيتها ،واﻷكثر قلقاً هو ضعﻒ التدريب النظري والعﻤلي حول كيفية استخدام القوة وقت الضرورة

 41لجنة مناهضة التعذيب ،التقرير الدوري الثاني للدول الﻤقرر استعراضها في عام  2007البحرين 19 ،(CAT/C/BHR/2)،نوفﻤبر ،2015
الفقرة 103
 42وزارة الداخلية ،قرار رقم  2012/14ﺑشأن إصدار مدونة سلوك رﺟال الشرطة،
http://www.alwasatnews.com/elections/page/825602.html
 43الﻤرﺟع نفسه.
 44الجﻤعية العامة ،القرار  169/34مدونة قواعد سلوك الﻤوظفين الﻤكلفين ﺑإنفاذ القوانين 17 ،ديسﻤبر  ،1979الﻤادة 5
 45وزارة الداخلية ،اﻷمانة العامة للتظلﻤاتhttp://www.ombudsman.bh/periodic-public-reports/reports/report-of-the-،
secretariat-of-the-grievances-on-a-visit-reform-and-rehabilitation-center-joe-prison

لدرء الﻤخ اطر والحفاظ على النظام .كﻤا أشار إلى غياب التوثيق حول استخدام القوة .ﺟ ّ
ل هذه النتائج
تثير القلق وتعرض القصور الواضح في حظر مﻤارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء الﻤعاملة.
التوصيات:
 .1إخضاع موظفي إنفاذ القانون لتدريبات تركز على احترام وتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب،
فضﻼ ً عن حظر تلك الﻤﻤارسة؛
 .2تعديل مدونة قواعد السلوك الخاصة ﺑرﺟال الشرطة لكي تشﻤل صراحة الحظر الﻤطلق
للتعذيب؛
 .3إخضاع موظفي إنفاذ القانون للتدريب على اﻻستخدام الﻤﻼئم للقوة في مرافق اﻻحتجاز
على النحو الﻤنصوص عليه في قواعد اﻷمم الﻤتحدة النﻤوذﺟية الدنيا لﻤعاملة السجناء.

.8.2

عدم وﺟود آليات رصد مستقلة في أماكن اﻻحتجاز

تكتسب الزيارات إلى مرافق اﻻحتجاز أهﻤية كبيرة لﻤنع التعذيب وغيره من ضروب الﻤعاملة أو العقوﺑة
القاسية أو الﻼإنسانية أو الﻤهينة ،ورصد احترام الدولة ﻻلتزاماتها الدولية ذات الصلة ﺑحقوق اﻹنسان.
مكتب أمين التظلمات
أنشئ مكتب أمين التظلﻤات تحت إشراف وزارة الداخلية في العام  ،2012ﺑقصد "ضﻤان تعامل
موظفي وزارة الداخلية البحرينية مع الشعب ﺑطريقة مناسبة تحترم حقوق اﻹنسان" .46وله صﻼحية
زيارة السجون ومراكز رعاية اﻷحداث ومراكز اﻻحتجاز للتأكد من قانونية اﻹﺟراءات ،وعدم تعرض النزﻻء
والسجناء والﻤعتقلين للتعذيب أو للﻤعاملة الﻼإنسانية أو الﻤهينة كﻤا ورد في الفقرة الﻤادة  12من
الﻤرسوم رقم  2013/35الﻤع ِّ
دل للﻤرسوم رقم  2012/27والخاص ﺑإنشاء مكتب مستقل لﻸمانة العامة
للتظلﻤات داخل وزارة الداخلية .ويكون لﻸمانة العامة للتظلﻤات مكتبا ً مستقﻼ ً لها في سجن ﺟو.
وفي حين أشار أمين عام التظلﻤات السيد نواف محﻤد الﻤعاودة إلى أن محققيه يزورون مراكز اﻻحتجاز
"ﺑشكل شبه يومي من أﺟل ﺟﻤع اﻷدلة وإﺟراء الﻤقاﺑﻼت" ،47لم يذكر القانون ما إذا كانت مثل تلك
الزيارات أو ينبغي أن تكون غير مرتقبة .فعلى سبيل الﻤثال ،زار اﻷمين العام وفريقه سجن ﺟو في
الفترة من  3إلى  5أيلول/سبتﻤبر  ، 2013ولكنه أﺑلغ سلطات السجن عن تلك الزيارة في 1
أيلول/سبتﻤبر .ويبقى أنه من أﺟل تقييم ظروف السجن ﺑشكل صحيح ،ينبغي منح اﻷمين العام
للتظلﻤات صﻼحية واضحة ﻹﺟراء زيارات غير معلنة.
أخبرت اﻷمانة العامة للتظلﻤات منظﻤة العفو الدولية أن موظفيها قاموا ﺑزيارة منشأة الحجز التاﺑعة
ﻹدارة التحقيقات الجنائية في الﻤنامة في كانون الثاني/يناير  ،2015وأنها ﺑصدد إصدار تقرير حول
الﻤوضوع .48غير أن أي تقرير رسﻤي حول الزيارة لم يصدر ﺑعد .وعلى العﻤوم ،وﺑالنظر إلى ﺑيانات أمين
عام التظلﻤات ﺑشأن زياراته إلى مرافق اﻻحتجاز ،نﻼحظ أن مكتبه ﻻ ينشر تقارير علنية عن تلك
الزيارات ،وﻻ أية نتائج ﺟوهرية ﺑهذا الخصوص .أما التقرير العام الوحيد الذي نشره الﻤكتب كان حول
زيارته إلى سجن ﺟو في عام .2013
التوصيات:
 46وزارة الداخلية ،مكتب أمين عام التظلﻤات ،التقرير السنوي اﻷول  ،14/2013ص 6
 47الﻤرﺟع نفسه.
 48منظﻤة العفو الدولية ،البحرين :خلﻒ واﺟهة الكﻼم الﻤعسول :استﻤرار ارتكاب انتهاكات حقوق اﻹنسان في البحرين ﺑﻼ هوادة،
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/1396/2015/ar/2015

 .1تعديل الﻤرسوم رقم  2013/35من أﺟل القيام ﺑزيارات غير معلنة لﻤرافق اﻻحتجاز رسﻤيا
ﺑحسب القانون؛
 .2زيادة شفافية مكتب اﻷمانة العامة للتظلﻤات من خﻼل الكشﻒ العلني عن نتائج ﺟﻤيع
الزيارات إلى السجون.
لجنة حقوق السجناء والمعتقلين
أنشﺌت لجنة حقوق السجناء والﻤعتقلين كآلية وقائية وطنية ﺑﻤوﺟب الﻤرسوم الﻤلكي رقم .2013/61
وﺟاء إنشاؤها عقب تأسيس اﻷمانة العامة للتظلﻤات ،ويرأسها اﻷمين العام للتظلﻤات ،الذي يخضع
مكتبه لسلطة وزارة الداخلية الﻤباشرة .وهي مكلفة ﺑتفتيش مراكز اﻻحتجاز ،ومقاﺑلة السجناء،
وإﺑﻼغ السلطات ﺑحاﻻت التعذ يب وسوء الﻤعاملة ،واقتراح التوصيات ونشر التقارير علنية حول الزيارات
التي تقوم ﺑها.
ﺑين عامي  2014و  ،2015أﺟرت اللجنة عددا ً من الزيارات إلى السجون ،ﺑﻤا في ذلك إلى سجن
الحوض الجاف ومديرية التحقيقات الجنائية .ترحب الكرامة ﺑنشر اللجنة تقارير علنية عن النتائج التي
أفضت إليها تلك الزيارات ،لكنها في الوقت نفسه تتحفظ على أمرين يتلَ ﱠ
خصان في انعدام استقﻼليتها
وتقاريرها الﻤعيبة .أ ّما أمر استقﻼليتها فيعود إلى سبب ارتباطها الوثيق ﺑاﻷمانة العامة للتظلﻤات الذي
يخضع لرقاﺑة وزارة الداخلية أوﻻً ،وﻵلية تعيين أعضائها ثانياً .من ناحية أخرى ،فإن التقارير التي تع ّ
دها
اللجنة مح ّ
ل ﺟدل لكون الﻤنهجية الﻤتّبعة في زيارات السجون غير متكافﺌة وغير متوافقة مع الﻤعايير
الدولية .49ناهيك عن أن فشل اللجنة في التبليغ عن حاﻻت التعذيب تثير العديد من الشكوك ،نظرا ً
لعدد حاﻻت التعذيب الﻤوثقة ،ﻻ سيﻤا في مديرية التحقيقات الجنائية وسجن الحوض الجاف.
التوصيات:
 . 1التصديق علی البروتوکول اﻻختياري ﻻتفاقية مناهضة التعذیب وضﻤان استقﻼلية لجنة حقوق
السجناء والﻤعتقلين عن وزارة الداخلية من خﻼل تعديل قانونها ليتﻤاشى مع معایير البروتوکول
اﻻختياري؛
 .2تحسين اﻹطار الﻤنهجي للجنة حقوق السجناء والﻤعتقلين فيﻤا يتعلق ﺑتفتيش مرافق اﻻحتجاز
والتبليغ عن اﻻنتهاكات.
المؤسسة الوطنية لحقوق اﻹنسان
أنشﺌت الﻤؤسسة الوطنية لحقوق اﻹنسان في البحرين في مطلع العام  ،2009دون أن يكون لها أي
أثر فعال ،على الرغم من التعديﻼت التي أﺟريت على اختصاصها في العام  ،2012إلى أن أعيد تفعيل
ّ
نص على إنشاء الﻤؤسسة
عﻤلها في العام  .2014تحدد أحكام القانون رقم  26لسنة  ،2014الذي
الوطنية لحقوق اﻹنسان ،والﻤع ّ
دل ﺑﻤوﺟب مرسوم القانون رقم  ،2016\ 20دور الﻤؤسسة الوطنية
في مجال حﻤاية حقوق اﻹنسان من خﻼل تلقي الشكاوى على النحو الﻤبين في الﻤادة ) 12ز(،
والقيام ﺑزيارات ميدانية لرصد أوضاع حقوق اﻹنسان في مراكز اﻻحتجاز.
ّ
تنص الﻤادة ) 12ز( على أن تنظّم الﻤؤسسة الوطنية لحقوق اﻹنسان زيارات ميدانية معلنة وغير
معلنة إلى أماكن اﻻحتجاز الﻤشتبه في وقوع انتهاكات لحقوق اﻹنسان فيها ،لكننا ﻻ نعلم حتى اﻵن
ما إذا كانت الزيارات التي تﻤّت فجائية أو متفق عليها مع سلطات مرافق اﻻحتجاز .وتفتقر الﻤؤسسة
إلى الشفافية في التبليغ عن نتائج تلك الزيارات لعدم نشرها عﻼنية التقارير أو النتائج التي تتوصل
 49منظﻤة أمريكيون من أﺟل الديﻤقراطية وحقوق اﻹنسان في البحرينFundamentally Flawed: A Review of Bahrain’s Prisoners ،
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/09/PDRC_Fundamentally- ،2015 ،and Detainees Rights Commission
Flawed.pdf

إليها .ففي آب/أغسطس  ، 2013قامت الﻤؤسسة الوطنية لحقوق اﻹنسان ﺑزيارة إلى سجن الحوض
الجاف وق ّ
دمت عقبها تقريرا ً إلى السلطات الﻤختصة يفيد ﺑعدم حصول انتهاكات داخله دون إعطاء
تفاصيل إضافية .لكن ذلك التقرير لم ينشر أﺑداً.
في أيار/مايو  ،2016صنّفت اللجنة الفرعية الﻤعنية ﺑاﻻعتﻤاد التاﺑعة للجنة التنسيق الدولية
للﻤؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اﻹنسان وحﻤايتها ،الﻤؤسسة الوطنية لحقوق اﻹنسان في
البحرين في الفﺌة "ب" لعدم امتثالها لﻤبادئ ﺑاريس .وانتقدت اللجنة الفرعية الﻤؤسسة الوطنية
البحرينية ﺑسبب إﺟراءات التعيين غير الشفافة ﻷعضائها ،والتي ﻻ تحترم مبدأ اﻷهلية والجدارة،
وذكرت اللجنة ﺑأن انتساب ﺑعض السياسيين إلى عضوية الﻤؤسسة مثل البرلﻤانيين أو أعضاء مجلس
الشورى يؤثر سلباً على استقﻼليتها .كﻤا أعادت التذكير ﺑضرورة نشر التقارير حول الزيارات التي
تنظّﻤها إلى مراكز اﻻحتجاز من أﺟل زيادة شفافية الﻤؤسسة ،وشجعتها على القيام ﺑزيارات غير
معلنة.50
ﻻقى تأسيس مكتب اﻷمانة العامة للتظلّﻤات ولجنة حقوق السجناء والﻤعتقلين وإعادة تأهيل
الﻤؤسسة الوطنية لحقوق اﻹنسان ترحيبا ً دولياً ،وأشادت الكرامة ﺑتلك الخطوات لﻤا سيكون لها من
دور إيجاﺑي في التصدي لظاهرة اﻹفﻼت من العقاب ،ﺑيد أ ّ
ن الﻤراقبة الدقيقة ﻷنشطتها تثير الشكوك
حول استقﻼليتها وكفاءتها وشفافيتها.
التوصيات:
 . 1ضﻤان امتثال الﻤؤسسة الوطنية لحقوق اﻹنسان لﻤبادئ ﺑاريس من خﻼل تعديل تشريعاتها الحالية
ﺑشأن تعيين أعضائها ،وضﻤان اعتﻤادها على مبدأ اﻷهلية والجدارة والﻤشاركة والتأكد من عدم
ارتباطها الﻤباشر ﺑأية حال من اﻷحوال ﺑالسلطة التنفيذية؛
 . 2تعديل التشريعات الخاصة ﺑالﻤؤسسة الوطنية لحقوق اﻹنسان لﻤنحها سلطة القيام ﺑزيارات غير
معلنة لﻤرافق اﻻحتجاز؛
 .3اتخاذ موقﻒ عام ﺑشأن انتهاكات حقوق اﻹنسان الجسيﻤة من خﻼل نشر تقارير عقب كل زيارة
تقوم ﺑها إلى السجون.

 .9الفشل في التحقيق في أعمال التعذيب ومقاضاة الجناة
تلتزم الدول اﻷطراف في اتفاقية اﻷمم الﻤتحدة لﻤناهضة التعذيب ﺑالتحقيق في ﺟﻤيع مزاعم التعرض
للتعذيب على نحو شامل وسريع ونزيه ،حتى لو لم يتقدم الضحية ﺑشكوى رسﻤية .على أن تلي
تلك التحقيقات محاكﻤات للجناة وغيرهم من الﻤوظفين الذين شاركوا في هذه الجريﻤة )عن طريق
القبول أو التواطؤ( ﻻ سيّﻤا رئيسهم ،وذلك وفقا للﻤعايير الﻤعﻤول ﺑها .الجدير ﺑالذكره أن اللجنة توصي
ﺑإنشاء هيﺌة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب التي قد يرتكبها موظفو الدولة  ،وأن إنشاء هيﺌة
من هذا القبيل يجب أن يكون تلقائيا ﺑسن التشريعات الخاصة ﺑذلك .51وفي هذا السياق ،ينبغي
على سلطات اﻻدعاء أن تكون قادرة على توفير محاكﻤة عاﺟلة وعادلة لﻤعاقبة مرتكبي التعذيب أو
سوء الﻤعاملة.
وقد وردت هذه التوصيات في تقرير اللجنة البحرينية الﻤستقلة لتقصي الحقائق الذي صدر ﺑعد انتفاضة
العام  ، 2011وما ﺟرى خﻼلها من مﻤارسة للتعذيب .ودعا التقرير إلى إنشاء "هيﺌة مستقلة ومحايدة
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للتحقيق في ﺟﻤيع شكاوى التعذيب وسوء الﻤعاملة واﻻستخدام الﻤفرط للقوة أو أي انتهاكات أخرى
ترتكبها السلطات" .52كﻤا أوصت اللجنة ﺑأن "يجري التحقيق في ﺟﻤيع ادعاءات التعذيب والﻤعاملة
الﻤشاﺑهة من قبل هيﺌة مستقلة ومحايدة ،وفقا لﻤبادئ اسطنبول ".53
.9.1

اﻻفتقار إلى آليات مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى

تلزم اﻻتفاقية الدول اﻷطراف ﺑضﻤان الحق الفعلي في تقديم الدعاوى إلى السلطات الﻤختصة وحﻤاية
ضحايا التعذيب والشهود عليها من ردات الفعل اﻻنتقامية ضدهم .وعلى هذا النحو ،على الدول
اﻷطراف أن تضﻤن للضحايا إمكانية تقديم الشكاوى إلى السلطات القضائية ،التي ينبغي ﺑدورها أن
تتفاعل مع تلك الشكاوى ﺑنزاهة ودون مﻤاطلة وتتخذ خطوات فعالة للنظر في الوقائع والتحقيق فيها
ومﻼحقة الجناة .وللوفاء ﺑهذا اﻻلتزام ،يتعين على الدول اﻷطراف أن تسن التشريعات لضﻤان فعالية
تلك الحقوق ،ﻻ سيﻤا من خﻼل إنشاء هيﺌة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يرتكبها
موظفون الدولة.54
ورد في التقرير الدوري للبحرين ،أنه وامتثاﻻ ً لتوصيات اللجنة البحرينية الﻤستقلة لتقصي الحقائق،
أنشأت الحكومة البحرينية في العام  2012ثﻼث هيﺌات مختلفة مؤهلة لتلقي الشكاوى وإﺟراء
تحقيقات في مزاعم التعذيب وسوء الﻤعاملة ،وهي :وحدة التحقيق الخاصة ومكتب اﻷمانة العامة
للتظلﻤات ومكتب الﻤفتش العام في ﺟهاز اﻷمن الوطني.
أ ّما ﺑالنسبة لﻤكتب اﻷمانة العامة للتظلﻤات الﻤكلﻒ ﺑتلقي اﻻدعاءات الﻤتعلقة ﺑالتعذيب وسوء
الﻤعاملة التي يرتكبها موظفو اﻷمن العام 55وإحالتها إلى السلطة الﻤختصة ،فﻼ يﻤكن اعتباره "هيﺌة
مستقلة محايدة" .حيث أن الﻤكتب تاﺑع لوزارة الداخلية وميزانيته مستقلة تُقتطع من ميزانية الوزارة.56
نص على إنشاء مكتب التظلﻤات ،ﺑأن يت ّ
ّ
م تعيين أمين
ُيفصّل الﻤرسوم الﻤلكي رقم  2012/27الذي
التظلﻤات ونائبه لﻤدة خﻤس سنوات ﺑﻤوﺟب مرسوم يصدر ﺑناء على توصية وزارة الداخلية وموافقة
رئيس مجلس الوزراء 57؛ كﻤا يﻤكن في الوقت عينه إقالتهﻤا قبل انتهاء مدة وﻻيتهﻤا ﺑناء على توصية
أخرى يصدرها أيضاً وزير الداخلية .58من هنا تتجلى هيﻤنة وزارة الداخلية الكبيرة على مكتب اﻷمانة
العامة للتظلﻤات .أضﻒ إلى ذلك أن اﻷمين العام للﻤكتب مكلّﻒ ﺑتعيين موظفي الﻤكتب وفقا للشروط
التي يضعها ﺑﻤوافقة وزير الداخلية ،كﻤا له أن يطلب من رئيس اﻷمن العام انتداب عدد من أعضاء
اﻷمن العام لﻤعاونته في إنجاز الﻤهام الﻤنوطة ﺑاﻷمانة العامة للتظلﻤات ،59أي من الجهاز نفسه الذي
كلّﻒ ﺑالتحقيق مع عناصره .وعﻼوة على ذلك ،وعلى سبيل الﻤثال ﻻ الحصر ،فإن قضية واحدة على
اﻷقل تستطيع أن تشكك في مدى استجاﺑة اﻷمين العام للتظلﻤات لﻤتطلبات مركزه؛ أﻻ وهي قضية
الشاب ذو اﻻحتياﺟات الخاصة ،كميل حميدة ،60التي وثقتها الكرامة ،ورفض اﻷمين العام تسجيل
شكوى ﺑخصوصها.
وكﻤا هو مبين في تقرير الدولة ،فإنه ﺑﻤجرد انتهاء اﻷمين العام للتظلﻤات من التحقيق اﻷولي ومع
توفر اﻷدلة الكافية ﻻثبات اﻻدعاء ،تحال القضية إلى وحدة التحقيق الخاصة لﻤواصلة التحقيق وإتﻤام
اﻹﺟراءات القضائية .ووفقا للسلطات ،فإن وحدة التحقيق الخاصة هي "وحدة مستقلة تاﺑعة للنياﺑة
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العامة يكون أعضاؤها من الﻤحققين ويرأسها محام" .61أما إذا كانت القضية الﻤحالة إلى أمين عام
التظل ﻤات أحيلت ساﺑقاً إلى وحدة التحقيق الخاصة ،فإنه ﻻ يستطيع إﺟراء أي تحقيق خاص يتعلق
ﺑها .وهكذا تستطيع وزارة الداخلية استخدام نظام اﻹحالة الﻤتبع لوقﻒ عﻤلية التحقيق التي يجريها
أو يﻤكن أن يجريها أمين عام التظلﻤات ﺑشأن مزاعم التعذيب التي يرتكبها الﻤوظفون التاﺑعون لسلطة
الوزارة ،سيﻤا وأن وحدة التحقيق الخاصة ﻻ يتوﺟب عليها نشر أعﻤالها عﻼنية ﺑخﻼف ما يتوﺟب على
مكتب اﻷمانة العامة للتظلﻤات .من ناحية أخرى ،تظهر الحاﻻت التي وثقتها الكرامة ،أن مكتب النياﺑة
العامة ،الذي تنتﻤي إليه وحدة التحقيق الخاصة ،يتجاهل في كثير من اﻷحيان ادعاءات الﻤعتقلين
ﺑالتعذيب ،كﻤا هو الحال ﺑالنسبة لقضية عباس عون فرج 62البالغ من العﻤر  16عاما ،والتي تظهر
تعرضه للتعذيب .63افتقار وحدة التحقيق الخاصة لﻼستقﻼلية كانت محل انتقاد من قبل الﻤؤسسة
الوطنية البحرينية لحقوق اﻹنسان حيث ذكرت في تقريرها اﻷول أن وحدة التحقيق الخاصة "ﻻ تﻤلك
اﻻستقﻼل والحيادية الﻤطلوﺑين لضﻤان إﺟراء تحقيقات فعالة"64.
عدم اﻻستقﻼلية عيب سائد في الﻤؤسسات البحرينية على ما يبدو ،إذ ﻻ يقتصر على ماورد آنفاً؛
ﺑل يطال أيضا ً مكتب الﻤفتش العام في ﺟهاز اﻷمن الوطني الﻤكلﻒ ﺑتلقي الشكاوى والتحقيق في
مزاعم سوء الﻤعاملة والتعذيب التي يرتكبها وكﻼء اﻷمن الوطني .حيث أن الﻤفتش العام يعين و ُيقال
ﺑﻤوﺟب مرسوم يعتﻤد على توصيات رئيس ﺟهاز اﻷمن الوطني 65الذي قد يكون نفسه مسؤوﻻ ً عن
اﻻنتهاكات التي يرتكبها مرؤوسوه؛ علﻤاً أن الﻤفتش العام لم ينشر منذ إنشائه تقريرا ً واحداً عن
أنشطته.66
التوصيات:
 .1تعديل الﻤرسوم الﻤلكي رقم  2012/27لضﻤان استقﻼلية مكتب أمين عام التظلﻤات عن وزارة
الداخلية من خﻼل إلغاء البندين الﻤتعلقين ﺑالتعيين واﻹلغاء؛
 .2تعديل الﻤرسوم الﻤلكي رقم  2012/28لضﻤان استقﻼلية مفتش عام ﺟهاز اﻷمن الوطني من
خﻼل إلغاء ﺑندي التعيين واﻹلغاء؛
 .3إلزام وحدة التحقيق الخاصة ومكتب الﻤفتش العام لجهاز اﻷمن الوطني ﺑإعداد ونشر التقارير
العامة.
.9.2

فشل إﺟراءات التحقيق والمقاضاة

تُظهر التقارير السنوية الثﻼثة الصادرة عن اﻷمانة العامة للتظلﻤات أنه من ﺑين  2142شكوى ُق ّ
دمت
في الفترة ما ﺑين تﻤوز/يوليه  2013إلى  30نيسان/أﺑريل ) 2016ﺑﻤا فيها طلبات الﻤساعدة(222 ،
شكوى فقط ُأحيلت إلى التحقيق الجنائي/التأديبي ،منها  9شكاوى إنتهت ﺑإدانات طالت الجناة.
وشﻤلت تلك اﻹدانات التسع أيضا تداﺑير تأديبية ﺑحسب ما ورد في التقرير اﻷول لﻸمين العام لسنة
حكم واح ٍد ﺑاﻹدانة في حين ذكر أن "ثﻼث قضايا أحيلت إلى محاكم
 2014/2013الذي تحدث عن
ٍ
اﻷمن ،واحدة منها صدر فيها حكم )ﺑالسجن لﻤدة ستة أشهر مع غرامات( ،والثانية اتخذت فيها
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إﺟراءات تأديبية ،أما الثالثة فﻤا تزال قيد النظر أمام الﻤحاكم" .67من ناحية أخرى ،رفض أمين عام
التظلﻤات في ﺑعض الحاﻻت تسجيل شكاوى ،أو لم يؤ ِد تحقيقه أية نتائج قيّﻤة.
وهنا نذكّر على سبيل الﻤثال ،حالة الﻤواطن البحريني حسين علي راضي عبد الرسول الذي
تعرض للتعذيب ﺑقصد انتزاع اعترافات منه ،أدى إلى إصاﺑته ﺑشلل نصفي أقعده عن العﻤل ،فتقدمت
أسرته ﺑشكوى إلى النائب العام والﻤؤسسة الوطنية لحقوق اﻹنسان ومكتب اﻷمانة العامة
للتظلﻤات .وعد اﻷمين العام ﺑالتحقيق لكن أي تحقيق رسﻤي لم يفتح ﺑهذا الشأن ،وعلى الرغم
من تبرئته من ﺟﻤيع التهم التي كانت موﺟهة إليه ،إﻻ أنه لم ينل أي تعويض عن العجز الدائم الذي
68
لحق ﺑه.
قسﻤت البيانات الﻤدرﺟة في تقارير أمين عام التظلﻤات الشكاوى إلى ع ّ
ّ
دة فﺌات،
من ﺟهة أخرى،
لك ّ
ن أياً منها لم تشﻤل التعذيب ﺑشكل صريح؛ وهكذا فﻤن الصعوﺑة ﺑﻤكان تقدير عدد الشكاوى
الﻤتعلقة ﺑالتعذيب وإساءة الﻤعاملة وما إذا كانت تلك القضايا قد ت ّ
م التحقيق فيها وتبعتها مﻼحقات
قضائية.
أما اللجنة البحرينية الﻤستقلة لتقصي الحقائق فتح ّ
دثت في تقريرها النهائي لعام  ،2011عن 44
حالة وفاة "تتطلب مزيدا ً من التحقيق في مﻼﺑثاتها" .وﺑحسب تقريرها الصادر في كانون
اﻷول/ديسﻤبر  ،2013ذكرت أن وحدة التحقيق الخاصة حققت في ﺟﻤيع الوفيات ال . 44غير أن
نجاعتها كوحدة تحقيق تاﺑعة لﻤكتب النياﺑة العامة فيﻤا يتعلق ﺑالتحقيق في أعﻤال التعذيب ومقاضاة
الجناة مشكوك فيها نظرا إلى أن النياﺑة العامة نفسها متهﻤة ﺑارتكاب أعﻤال تعذيب أو على اﻷقل
انتزاع اعترافات قسرية من الﻤحتجزين ،وتجاهل ادعاءات تعرضهم للتعذيب.
ففي قضية أحد شبان قرية بني ﺟمرة الذي اعتقل في أوائل كانون اﻷول/ديسﻤبر  ،2016زعم
أحد الﻤحتجزين أنه أدلى ﺑاعترافاته تحت التعذيب ،فﻤا كان من نائب الﻤدعي العام إﻻ أن قام ﺑصفعه
في وﺟهه ﻹﺟباره على تأكيد اعترافاته التي أدلى ﺑها أثناء اﻻستجواب .69كذلك ورد في قضية أحمد
علي محمد أنه زعم أنه تعرض للتهديد ﺑالقتل من قبل النائب العام إذا لم يعترف ﺑالتهم الﻤوﺟهة
ضده ،كذلك علي عيسى التاﺟر الذي اتهم ﺑاﻹرهاب ﺑعد أن تجاهل النائب العام ادعاءاته ﺑالتعرض
للتعذيب.70
وذكر تقرير اللجنة البحرينية الﻤستقلة لتقصي الحقائق أنه من أصل  44حالة تنظر فيها وحدة التحقيق
الخاصة ،تم إحالة  39قضية شﻤلت  95متهﻤا ،إلى الﻤحاكم .ومن أصل  95متهﻤا ،ت ّ
ﻤت تبرئة ،15
وأدين  13منهم ،وﻻ تزال  25قضية قيد النظر أمام الﻤحاكم .وفي تقرير الﻤتاﺑعة الﻼحق الذي صدر
في العام  ،2014ذكرت اللجنة أنه منذ إنشاء وحدة التحقيق الخاصة في العام  ،2012تلقت الوحدة
أكثر من  150شكوىُ ،زعم أنه ت ّ
م التحقيق فيها على نحو شامل .وقد أسفرت تلك التحقيقات عن
محاكﻤة  51من الﻤسؤولين .ويشير تقرير العام  2014أيضا إلى أنه "حتى تاريخه ،إنتهى التحقيق
في  7قضايا ﺑإدانات طالت  9متهﻤين" .71تبدي هذه اﻷرقام انخفاضاً في عدد اﻹدانات ﺑين عامي
 2013و  2014يعود أساسا ً إلى أحكام التبرئة التي تجري في مرحلة اﻻستﺌناف.
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وعلى سبيل الﻤثال ،وفي قضية وفاة حسن الشيخ ،72الذي كان معتقﻼ ً في سجن ﺟو ،في العام
 ،2016حيث عثر عليه ﺟثة هامدة داخل زنزانته اﻻنفرادية ﺑعد تعرضه للضرب الﻤبرح ،ألغيت ثﻼثة
أحكام طالت ثﻼثة من أفراد الشرطة )رائد ومﻼزمين( ﺑعد أن قضي ﺑسجنهم لﻤدة تتراوح ما ﺑين 12
شهراً وثﻼث سنوات.
وتؤكد البحرين في تقريرها ،أن القضايا التي عرضت أمام وحدة التحقيق الخاصة والﻤتعلقة ﺑحاﻻت
وفاة وتعذيب وسوء معاملة ،صدرت فيها أحكام سجنية تتراوح ﺑين الشهر والسبع سنوات.73
فعلى سبيل الﻤثال ،وكﻤا ورد في تقرير الدولة ،في قضية هاني عبد العزيز عبد ﷲ الذي أوسع
ضرﺑاً حتى الﻤوت ،حكم على مﻼزم الشرطة الذي ثبتت إدانته ﺑوفاته ﺑالسجن لﻤدة ستة أشهر ﺑعد
استﺌناف قضيته ،74رغم أن قانون العقوﺑات البحريني ينص على عقوﺑة السجن مدى الحياة في قضايا
التعذيب الذي يتسبب ﺑﻤوت الضحية.75
في الﻤقاﺑل ،أعدم ثﻼثة أفراد في ﺑداية العام  2017لقتلهم ضاﺑط شرطة .هذه اﻹزدواﺟية في الﻤعايير
ﻻقت انتقاداً من الﻤؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق اﻹنسان في سياق تقريرها اﻷول حيث
استنكرت "التناقض ﺑين اﻷحكام الصادرة ضد الﻤتهﻤين في القضايا اﻷمنية ] [...التي تكون فيها مدة
الحبس عادة طويلة ،واﻷحكام الصادرة ضد الﻤتهﻤين في حاﻻت التعذيب وغيره من ضروب الﻤعاملة
السيﺌة من ﺟانب موظفي وزارة الداخلية .وعادة ما تكون العقوﺑة في الحاﻻت اﻷخيرة مخففة وﺑالتالي
ﻻ تتناسب مع ﺟسامة الجرم الﻤرتكب أو البراءة التي يﻤكن منحها للجاني .مثل هذا النهج ،إن ثبت،
يعزز سياسة اﻹفﻼت من العقاب".76
ومثل هذه اﻷحكام ﻻ تعكس خطورة الجرائم التي تنتهك أحكام الﻤادة  4من اتفاقية مناهضة التعذيب
التي تلزم الدول اﻷطراف ﺑسن "عقوﺑات مناسبة تأخذ في اﻻعتبار طبيعتها الخطيرة".
التوصيات:
.1
.2
.3
.4

ضﻤان إﺟراء التحقيق الفوري في ﺟﻤيع ادعاءات التعذيب؛
تعديل قانون العقوﺑات لغرض تحديد مدة السجن في ﺟريﻤة التعذيب؛
ضﻤان أن تلقى ﺟرائم التعذيب وسوء الﻤعاملة والوفاة ﺑسبب التعذيب عقوﺑات مناسبة
تعكس طبيعتها الخطيرة؛
ضﻤان إدراج فﺌة خاصة ﺑادعاءات التعذيب في تقارير أمين عام التظلﻤات ،ﺑقصد توفير الﻤزيد
من الشفافية.

 .10اﻻستنتاج
عﻤدت البحرين إلى تعديل تشريعاتها الوطنية ﺑهدف مواءمتها مع التزاماتها الدولية ﻻ سيﻤا اتفاقية
مناهضة التعذيب عقب استعراضها اﻷول في العام  ،2005وﺑخاصة ﺑعد نشر توصيات اللجنة البحرينية
الﻤستقلة لتقصي الحقائق في العام  .2012ﺑيد أن عددا ً قليﻼ ً من الضﻤانات القانونية الﻤنصوص عليها
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في التشريعات الوطنية ﻻ تراعى عﻤلياً .ومازالت الكرامة تتلقى العديد من الشكاوى ﺑشأن قضايا
التعذيب ،وهو مؤشر على استﻤرار تلك الﻤﻤارسة وانتشارها على نطاق واسع.
من الضروري أن تصدق البحرين على البروتوكول اﻻختياري ﻻتفاقية مناهضة التعذيب من أﺟل إنشاء
آلية وقائية وطنية مستقلة .كﻤا من الضروري أن تف ّعل عﻤل الهيﺌات الوقائية والتحقيقية ،كاﻷمانة
العامة للتظلﻤات ولجنة حقوق السجناء والﻤحتجزين ،ووحدة التحقيق الخاصة ،والﻤؤسسة الوطنية
لحقوق اﻹنسان من أﺟل تعزیز شفافيتها واستقﻼلها عن السلطة التنفيذیة .كذلك ينبغي عليها ،من
ﺟهة أخرى ،تعديل قانون مكافحة اﻹرهاب ﺑغية توافقه مع الﻤعايير الدولية .أما ﺑشأن وضع حد
لﻤﻤارسة التعذيب ،فعلى السلطات التعجيل ﺑاتخاذ الخطوات الﻼزمة ،مثل التدريب الشامل لجﻤيع
الﻤوظفين الﻤكلفين ﺑإنفاذ القوانين ،فضﻼ ً عن محاكﻤة الجناة ﺑصرامة ،من أﺟل ضﻤان مطاﺑقة القوانين
مع الﻤﻤارسة العﻤلية.
وأخيراً تأمل الكرامة أن تطرح القضايا التي تناولتها في هذا التقرير على طاولة النقاش ﺑين لجنة
مناهضة التعذيب ومﻤثلي الدولة الطرف من أﺟل معالجة ﺑناءة تهدف إلى وضع حد لﻤﻤارسة التعذيب
وغيره من انتهاكات الكرامة اﻹنسانية.

