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الواقع املظمل لملدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين احلبس والتعذيب وحسب اجلنسية: 

املقدمة
عىل  واملامرسة  القانون  خالل  من  احلكومية  غري  املنمظات  لنشاط  تقويضها  احلكومة  عن  معروف  البحرين،  يف 
السواء. إن قادة املنمظات غري احلكومية الذين ينتقدون سياسات النظام، وحتديدًا املدافعني عن حقوق اإلنسان، 
قد تعرضوا لملضايقات وواجهت منمظاهتم قيودًا عديدة عىل أمعاهلا ونشاطها. تكثف هذا األمر إبان املظاهرات 
املطالبة بالدميقراطية اليت معت أرجاء البحرين، واليت بدأت يف فرباير/شباط 2011، ومن وقهتا وموقف املدافعني 

عن حقوق اإلنسان من سيئ إىل أسوأ.

هناك العرشات من املدافعني عن حقوق اإلنسان يقبعون وراء القضبان يف البحرين، من بيهنم نبيل رجب 1، وهو 
مدافع بارز عن حقوق اإلنسان عىل املستويني الوطين والدويل. يف حني مت اإلقرار بعمله احلقويق عىل املستوى 
الدويل، مفا زال داخل املجمتع البحريين ُيعد من الخشصيات املثرية للجدل. نبيل رجب "البطل يف نظر املتظاهرين" 
الذين خرجوا يف ربيع البحرين، عىل رصده الذي ال يلك وال ميل النهتااكت حقوق اإلنسان وتنديده هبا، ومشاركته 

السملية يف املظاهرات، فقد وصفته السلطات وقطاعات املجمتع املوالية للحكومة بصفته "رشير".

مت اسهتداف نبيل رجب عىل جهوده اليت رمت إىل تسليط الضوء عىل انهتااكت حقوق اإلنسان اليت ُتارس حبق 
املواطن العادي، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، واخلصوم احلقيقيني أو املتصورين حلكومة البحرين، ال سميا منذ 
و"فيس  بداية االنتفاضة الشعبية يف البحرين يف فرباير/شباط 2011. تشمتل اسرتاتيجيته عىل استخدام "تويرت" 
يف  يلقهيا  اليت  واللكامت  التقليدية  اإلعالمية  املنافذ  إىل  باإلضافة  األخرى،  االجمتايع  التواصل  وأدوات  بوك" 

التجمعات العامة.

لكن نبيل رجب ليس إال الوجه األبرز للقمع الذي اسهتدف العديد من البحرينيني الذين قرروا الوقوف مع حقوق 
اإلنسان. يف حني اكنت حمامكته يه الدافع امُلرك للبعثة اليت أنتجت هذا التقرير، فنحن هنا نوثق عدة حاالت 
أيدي  عىل  القضائية  املضايقات  من  عانوا  من  ومهنم  حاليًا،  القضبان  وراء  يقبعون  اإلنسان  حقوق  عن  ملدافعني 
السلطات البحرينية. من املعمل مهدي أبو ديب إىل املدونة زينب اخلواجة،2 غالبًا ما ُيالحقون باهتامات خمتلفة، 
سواء صدرت حبقهم أحاكم أم ال. هذه املضايقات القضائية املسمترة هلا تداعيات نفسانية واجمتاعية وبدنية وتعيق 
من يتعرضون هلا عن العمل، وهتيئ خلوف دامئ من االعتقال، األمر الذي يرىق إىل مصاف املعاملة السيئة. ولقد 

أفاد العديد مهنم بالتعرض ألمعال تعذيب أثناء االحتجاز.

القانونية  البنية  وبلك حرص،  التقرير،  هذا  تفصيلًا  يستعرض  البحرين،  القضائية يف  املضايقات  لتوضيح طبيعة 
واألدوات القضائية املتوفرة للسلطات، املستخدمة يف إخضاع األصوات املعارضة هلذه املعاملة، وكذا كيفية معل 
النظام. بالنظر عن كثب إىل نظام البحرين، يسىع املرصد إىل إماطة اللثام عن انهتااكت حقوق اإلنسان القامئة 

حبق املدافعني عن حقوق اإلنسان.

ويدعو  تعسفًا  حاليًا  اإلنسان املتجزين  حقوق  عن  املدافعني  عن  الفوري  لإلفراج  بدعوته  املرصد  يذكر  وأخريًا، 
السلطات البحرينية إىل بذل جهود حقيقية وفعالة، وكذا أن تضمن يف لك الظروف السالمة البدنية والنفسانية مجليع 

املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين.

مهنج التقرير

إبان اعتقال واهتام نبيل رجب، نائب األمني العام للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، ورئيس مركز البحرين حلقوق 
اإلنسان، وعضو اللجنة االستشارية لقسم الرشق األوسط ومشال أفريقيا يف هيومن رايتس ووتش، قرر املرصد 
أن يطلب تأشريات لرصد حمامكة نبيل رجب. من مث، منذ أكتوبر/ترشين األول 2014 واملرصد حياول بال جناح 
طلب تأشرية، وقد تقدم بطلهبا 8 مرات، من أجل رصد خمتلف اجللسات اخلاصة باملامكة يف مرحلة االبتداء3 
ويف مرحلة االستئناف.4  يف هناية مارس/آذار 2015 حصل املرصد أخريًا عىل تأشرية زيارة سبعة أيام. اكن 
موعد اجللسة اخلاصة بنبيل رجب قد تغري، لكن املرصد قرر االسمترار يف الزيارة إىل البحرين من 10 إىل 15 
أبريل/نيسان 2015، بقصد تناول حالة املضايقة القضائية اليت يتعرض هلا نبيل رجب. اكن هدف البعثة هو التقاء 
املسؤولني القضائيني البحرينيني املعنيني ملناقشة املداوالت القامئة حبق نبيل رجب، والتحقيق يف مزامع االحتجاز 
بنبيل رجب، وبشلك أمع، موقف املدافعني عن  التعبري اخلاصة  العادلة وحرية  التعسيف وانهتاك حقوق املامكة 
حقوق اإلنسان يف البحرين، وااللتقاء مبمثلني عن املجمتع املدين، ومقابلة الدبلوماسيني ملناقشة موقف نبيل رجب 
من املرصد  واملدافعني عن حقوق اإلنسان املهتمني يف املامك. ُكفت املامية صفية أكوري )فرنسية اجلنسية( 

بإجراء الزيارة.

طلب وفد البعثة مقابلة مسؤولني حكوميني وممثلني عن القضاء ومشتغلني بالقانون وأاكدمييني وحمامني وممثلني عن 
املجمتع املدين، من أجل إجراء تقيمي اكمل ملدى نزاهة املامكة. لكن طلبات االجمتاع املرسلة لوزارة العدل وديوان 
الشاكوى والنيابة مل ترد علهيا السلطات. مكا تقدمت أكوري بطلب رمسي ملقابلة نبيل رجب، الذي مت القبض هيلع 

يف 2 أبريل/نيسان لكن مل ُيرصح هلا بالزيارة.

لكن  بعد البعثة، طلب املرصد تأشريات ملتابعة اجللسات التالية يف حمامكة نبيل رجب )4 و14 مايو/أيار 2015( 
مل تصدر التأشريات. أدين نبيل رجب وُحمك هيلع يف 14 مايو/أيار 2015 باحلبس ستة أهشر. يعرب املرصد عن 
بالغ أسفه لعدم تعاون السلطات البحرينية أو شفافيهتا، وهو األمر الذي حال دون مراقبة أي من جلسات املامكة.

املدافعون عن حقوق اإلنسان هو مصطلح يستخدم إشارة إىل أي خشص، من أفراد أو مجاعات أو هيائت 
باملجمتع، باالتساق مع األدوات الدولية محلاية حقوق اإلنسان، يترصف نيابة عن أفراد أو مجاعات 
ألجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املتعارف علهيا عامليًا واحلريات األساسية، سواء بشلك فردي أو 

يف صيغة مجاعية مع آخرين.

مع اعمتاد امجلعية العامة لألمم املتحدة لـ "اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد وامجلاعات وهيائت املجمتع يف 
يف عام 1998، قننت امجلعية العامة حق  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعرتف هبا عامليًا" 
ومسؤولية الدفاع عن حقوق اإلنسان. لملرة األوىل، ألزمت الدول األعضاء باألمم املتحدة نفهسا رصاحة بتعزيز 
نشاط ومحاية حقوق من يعملون عىل تنفيذ املُثل الواردة  يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومواثيق حقوق اإلنسان 

األخرى.

يف حني ال يعد اإلعالن يف حد ذاته وثيقة ُملزمة، فهو حيتوي عىل عدد من احلقوق واملبادئ املستندة إىل واليت تعكس 
من بني مجلة  معايري حقوقية ملزمة قانونًا. يذكر باحلقوق املرتبطة بأنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان، ومهنا – 
احلق يف حرية التعبري ويف تكوين امجلعيات ويف التجمع السيمل لالحتجاج ويف تنظمي أمعال املنارصة  أمور – 
عىل املستويات الوطين أو اإلقليمي أو الدويل، وكذلك احلق يف المتاس وتليق وحيازة معلومات عىل صلة حبقوق 
اإلنسان، واحلق يف تقدمي شاكوى ضد السياسات الرمسية واألمعال املتصلة حبقوق اإلنسان، واحلق يف أن تمت 

مراجعة تلك الشاكوى، واحلق يف االستفادة من االنتصاف املناسب، إخل.

http://en.freedom-defenders.org/ 1.   نبيل رجب جزء من محلة ForFreedom# اليت أطلقهتا الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان يف عام 2014: 
ملقارنة حاالت مهدي أبو ديب وزينب اخلواجة واملدافعني اآلخرين عن  "حاالت املدافعني عن حقوق اإلنسان املتعرضني لملضايقات القضائية يف البحرين"  2.   انظر القسم الثاين: 

حقوق اإلنسان.

19 و29 أكتوبر/ترشين األول 2014، 2 نومفرب/ترشين الثاين 2014، 20 يناير/اكنون الثاين 2015. 3.   انعقدت اجللسات يف التوارخي: 
11 فرباير/شباط 2015، 4 و15 مارس/آذار 2015، 5 أبريل/نيسان 2015. 4.   انعقدت اجللسات يف التوارخي: 
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تضاؤل مساحة معل املدافعني عن حقوق اإلنسان 1. السياق: 
السياق السيايس أ – 

منذ اندالع التظاهرات الشعبية يف البحرين يف فرباير/شباط 2011 تدهور وضع حقوق اإلنسان كثريًا هناك. طالبت 
املظاهرات باإلصالحات السياسية واالقتصادية، وباإلفراج عن مجيع الجسناء السياسيني، وبالتوزيع العادل للرثوة 
وبإهناء استخدام التعذيب.5 انعقدت املظاهرات يف سياق حركة أمع تندد بالمتيزي ضد األغلبية الشيعية،6 واالفتقار 
احلكومة.  تنهتجها  اليت  الدميقراطية  غري  باملامرسات  للتنديد  وكذا  احلكومية،  املؤسسات  والفساد يف  للشفافية 
واعتقال  حبس  إىل  باإلضافة  املفرطة  القوة  باستخدام  احلكومة  وواجههتا  احلني  ذلك  منذ  املظاهرات  اسمترت 
املنمظة العضو يف الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان –  املتظاهرين السمليني. طبقًا ملركز البحرين حلقوق اإلنسان – 

فهناك 97 خشصًا عىل األقل ُقتلوا جراء العنف السيايس منذ عام 2011. 7

منذ اندالع املظاهرات يف 2011 شنت السلطات محلة مقع ممهنجة ضد األصوات املنتقدة يف البحرين، 
اقرتنت خبطاب يديع إصالح حقوق اإلنسان عىل املستوى الدويل. عىل سبيل املثال، يف عام 2011 
أسست احلكومة اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص احلقائق، اليت ُكفت بالتحقيق يف أحداث فرباير/شباط 2011.  
أصدرت اللجنة تقريرها يف نومفرب/ترشين الثاين 2011 مصحوبًا بقامئة توصيات للسلطات، وقد مت قبوهلا بعد 
ذلك.8 مكا أنه ومبناسبة االستعراض الدوري الشامل للبحرين يف سبمترب/أيلول 2012 تعهدت السلطات بتنفيذ 158 
توصية. 9 لكن بعد أربع سنوات، ما زالت توصيات اللجنة املستقلة لتقيص احلقائق واالستعراض الدوري الشامل مل 

ُتنفذ 10 وما زالت انهتااكت حقوق اإلنسان واإلفالت من العقاب ملرتكبهيا يه القاعدة ال االستثناء.

احلق أن السلطات مسمترة يف تنفيذ تدابري مقعية إلساكت املعارضة ولتقييد احلريات األساسية وحتديدًا حرية 
التعبري وحرية التجمع وحرية تكوين امجلعيات. تعاين البحرين حاليًا من حالة مجود سيايس مبا أن االنتخابات 
الربملانية األخرية يف نومفرب/ترشين الثاين 2014 قد تت مقاطعهتا من قبل حزب املعارضة الرئييس، مجعية الوفاق 
السلطات سلسلة من  الثاين 2014. مكا وجهت  يناير/اكنون  الوطين منذ  الوطين اإلسالمية، ومت مجتيد احلوار 
التدابري القمعية إىل امجلعيات السياسية، ومهنا الوفاق، من اعتقال قادهتا، 11 إىل مجتيد أنشطهتا. 12 واملضايقات 
مسمترة  ال سميا اخلصوم السياسيني وأيضًا املدافعني عن حقوق اإلنسان –  القضائية ضد األصوات املعارضة – 

ومنترشة منذ عام 2011، وممارسات التعذيب أثناء التوقيف واالحتجاز مسمترة.

الثاين  البحرينية. يف 6 نومفرب/ترشين  أيضًا حسب اجلنسية  املعارضة تمشل  القمعية حبق األصوات  والتدابري 
2012 نرشت وزارة الداخلية قامئة من 31 خشصًا سوف حيرمون من جنسيهتم. هذا القرار يستند إىل املادة 
10 )ج( من قانون اجلنسية البحريين لعام 1963، بناء علهيا ميكن لـ "احلامك" أن يحسب جنسية أي خشص "يرض 
بأمن الدولة". من املواطنني املسهتدفني هبذا القرار نواب برملانيني سابقني وحمامني ونشطاء سياسيني ومدافعني عن 
حقوق اإلنسان ورجال دين، وبيهنم ستة أخشاص فقط لدهيم جنسيات أخرى. هذا القرار جعل أغلب املسهتدفني 
"للك فرد حق المتتع  به بدون جنسية، يف خرق لملادة 15 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص عىل: 
و"ال جيوز حرمان خشص من جنسيته تعسفًا". هذه املادة تعترب عاكسة للقانون الدويل العريف الذي  جبنسية ما" 

تعد البحرين ملزمة به.

مكا أن تعديالت قانون اجلنسية البحريين اليت صدرت يف يوليو/توز 2014 تنح وزير الداخلية اختصاصات أكرث 
يف نزع اجلنسية من أي مواطن حبريين. ينص القانون املُعدل عىل أن اجلنسية البحرينية قد ُتحسب بطلب من وزير 

الداخلية ومبوافقة جملس الوزراء، من أي مواطن حبريين "تسبب يف اإلرضار مبصاحل اململكة".

مبوجب هذا التعديل، صدرت قامئة ثانية يف 31 يناير/اكنون الثاين 2015 من قبل وزارة الداخلية تنص عىل حسب 
جنسية 72 خشصًا، 13 مهنم مدافعني عن حقوق اإلنسان ونشطاء سياسيني، ليصبح أكرثمه بدون جنسية. 14

مكا أن العنف املتصاعد يف الرشق األوسط اشمتل عىل حاالت مثل حاليت سوريا والمين، اليت دفعت دول اخلليج 
إىل فرض سلسلة من تدابري ماكحفة اإلرهاب. لكن التدابري اليت اعمتدهتا حكومة البحرين 15 أخفقت يف التأثري 
النقيض، فقد استخدمت تدابري ماكحفة اإلرهاب كافتة خيتبئ  تقييد أنشطهتا. عىل  أو  عىل امجلاعات املتطرفة 
وراهئا القمع املمهنج لملعارضة السملية. اشمتلت تعديالت قانون ماكحفة اإلرهاب يف 2013 عىل حسب اجلنسية 
كعقاب عىل جرمية اإلرهاب، ومنحت السلطات سلطة مفرطة تحمس هلا حبجب احلقوق األساسية تعسفًا، مثل حرية 

التعبري وحرية تكوين امجلعيات.

يف نومفرب/ترشين الثاين 2013 عّدل الربملان قانون التجمعات العامة ليطالب لك من ينظم مظاهرة بطلب ترصحي 
رمسي بعقد مسريات يف املنامة، وهو ما يعين معلًا حظر لك االعتصامات واملسريات والتجمعات يف العامصة. 
طبقًا إلدارة احلريات وحقوق اإلنسان يف مجعية الوفاق، فبني يناير/اكنون الثاين و10 أبريل/نيسان 2015 رفضت 

السلطات ما ال يقل عن 83 طلبًا بتنظمي مظاهرة واعتصام. 16

السياسية  امجلاعات  ليطالب  السياسية  للجمعيات  املنظم  القانون  أيضًا  الربملان  عّدل   2013 سبمترب/أيلول  يف 
باستصدار تصارحي من احلكومة قبيل االجمتاع مع الدبلوماسيني األجانب يف البحرين أو باخلارج. املواد اجلديدة 

وميررها لواكالت أجنبية. تشدد من عقوبة من ُيدان باستخدام مواقع تنرش معلومات "اكذبة" 

ممارسة التعذيب أثناء االعتقاالت ورهن االحتجاز مسألة مسمترة عىل نطاق واسع. لكن جتاهل القضاة إىل حد 
بعيد مزامع التعذيب، ومت األمر بتحقيقات قليلة للغاية يف مثل هذه احلاالت، ومل ميثل اجلناة املزعومون أمام العدالة، 

حىت إذا تعرف علهيم الضحايا.

إمجالًا، أظهرت سلطات البحرين افتقارًا لإلرادة السياسية من أجل إهناء انهتااكت حقوق اإلنسان املمهنجة اليت 
اليت  التدابري  بعض  رمغ  السياسيني.  واخلصوم  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  السمليني،  املتظاهرين  تسهتدف 
اختذهتا السلطات مثل إنشاء وحدة حتقيق خاصة داخل مكتب النائب العام، ومكتب الشاكوى بوزارة الداخلية،17 
فإن اإلفالت من العقاب عىل انهتااكت حقوق اإلنسان أمر سائد وأغلب املالحقات القضائية حبق العاملني 

بالدولة اكنت ضد ضباط رشطة من رتب متواضعة.18

يف تقرير املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان لعام 2013، 19 هناك سلسلة من التوصيات للسلطات حول احلق يف 
السالمة البدنية والعقلية، واحلق يف احلرية واألمان عىل النفس واحلق يف املامكة العادلة واحلق يف اجلنسية 

متوفر عىل: 5.   نمظت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بعثة تقيص حقائق إىل البحرين يف أبريل/نيسان 2012. التقرير الاكمل )سبمترب/أيلول 2012( 
 https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapbahrain595a_arb.pdf

عىل: 6.   ملزيد من املعلومات حول المتيزي ضد الشيعة انظر تقرير ADHRB )مارس/آذار 2015( 
 http://adhrb.org/2015/03/adhrb-bird-and-bchr-publish-new-report-on-shia-discrimination/

http://bahrainrights.org/en/node/3864 )أخر حتديث يف فرباير/شباط 2015(. 7.   لالطالع عىل قامئة اكملة بأمساء القتىل واملصابني انظر قامئة مركز البحرين: 
www.bici.org.bh 8.   انظر تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص احلقائق: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/bhsession1.aspx 9.   قامئة التوصيات عىل: 
10.   انظر تقرير تقيمي ADHRB لتنفيذ البحرين لتوصيات االستعراض الدوري الشامل عىل:

 http://adhrb.org/2014/04/a-follow-up-report-on-bahrains-upr-second-cycle-the-deteriorating-human-rights-situation-in-bahrain/
11.   مت احتجاز الشيخ عيل سملان منذ 28 ديمسرب/اكنون األول 2014 وهو يواجه اهتامات ملفقة. ملزيد من التفاصيل انظر بيان الفدرالية الدولية عىل:

 https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/bahrain/16907-bahrain-immediately-end-repression-against-
political-opponents. يف 16 يونيو/حزيران 2015 ُحمك هيلع بالجسن أربع سنوات.

12.   انظر التقرير املشرتك الصادر عن الفدرالية الدولية: 
“Human rights in Bahrain: EU must pursue efforts and deepen its search for results” (Sep. 2014), available at: https://www.fidh.org/International-Federation-

for-Human-Rights/north-africa-middle-east/bahrain/16078-human-rights-in-bahrain-eu-must-pursue-efforts-and-deepen-its-search-for

13.   انظر قامئة مركز البحرين حلقوق اإلنسان:
 http://www.bahrainrights.org/sites/default/files/file_attach/Citizenships%20Revoked%2031%20Jan%202015.pdf

14.   تضم القامئة عىل سبيل املثال املدافع عن حقوق اإلنسان سيد أمحد الودايع مدير املنارصة يف املعهد البحريين للحقوق والدميقراطية، واملدون عيل عبد اإلمام الذي ُحمك 
والصحيف عباس بوصفوان واألستاذ اجلاميع مسعود جهرويم  هيلع بالجسن 15 عامًا غيابيًا بهتمة إدارة منتدى إخباري، ود. عيل الدايري مؤسس موقع األخبار "مرآة البحرين" 

ونائب الربملان املعارض سابقًا شيخ حسن سلطان و املايم تميور كرميي الذي مت القبض هيلع وتعذيبه واحتجازه عىل مدار ستة أهشر قبل احُلمك هيلع باحلبس أربعة هشور 
لملشاركة يف مجتهر غري قانوين.

15.   انظر البيان الصحيف املشرتك الصادر عن أمريكيون ألجل حقوق اإلنسان يف البحرين ADHRB ومركز البحرين حلقوق اإلنسان واملعهد البحريين للحقوق والدميقراطية: 
“NGOs Express Concern that Bahrain Anti-Terrorism Amendment Permits Human Rights Violations”, on December 19, 2014, available at: http://www.

bahrainrights.org/en/node/7209
http://alwefaq.net/cmsen/2015/04/15/44573/ 16.   انظر بيان الوفاق الصحيف بتارخي 15 أبريل/نيسان 2015: 

 17.   لالطالع عىل تقيمي ملكتب الشاكوى انظر ADHRB، أكتوبر/ترشين األول 2014:
 http://adhrb.org/2014/12/a-shadow-report-on-the-office-of-the-ombudsman-and-the-b-nihr/ and ADHRB Press Release, June 9, 2015, available at http://

birdbh.org/2015/06/press-release-ombudsmans-second-annual-report/.
مايو/أيار 2014 عىل:  18.   انظر تقرير هيومن رايتس ووتش "جترمي املعارضة وترسيخ اإلفالت من العقاب" 

 http://www.hrw.org/reports/2014/05/28/criminalizing-dissent-entrenching-impunity
19.   إىل اآلن أخفق املعهد القويم حلقوق اإلنسان يف االلزتام باملبادئ املتعلقة بنظام املعاهد الوطنية )مبادئ باريس(.
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واحلق يف حرية التعبري واحلق يف حرية التجمع واحلق يف حرية تكوين امجلعيات. يقر تقرير املؤسسة الوطنية بأن 
"احلق يف السالمة البدنية والعقلية ما زال خاضعًا النهتااكت عديدة وبشلك متكرر". مكا أن التقرير يليق الضوء 
عىل االفتقار إىل االستقاللية طرف وحدة التحقيقات اخلاصة يف النيابة العامة ومكتب الشاكوى يف وزارة الداخلية، 
واألحاكم حبق املهتمني يف  وأشار ألن هناك "تفاوت بني األحاكم الصادرة حبق املهتمني يف القضايا األمنية )...( 
قضايا تعذيب". 20 عرضت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان آراهئا عىل احلكومة حول "أمهية تقليص مدة االحتجاز 
ومنح املهتم احلق يف االنتصاف الفعال". مكا أوصت بـ "احلاجة إىل إعادة اجلنسية ملن حرموا مهنا". مكا ألقت 
الضوء عىل حاجة احلكومة لإلقرار باحلق يف حرية التعبري ويمشل "احلق يف اخلطاب السيايس والتعليق العلين 
الترشيعية  السلطات  دعت  مكا  الرأي.  عن  للتعبري  وسيلة  بأي  اإلنسان"  حقوق  لقضايا  واملناقشة  واالستطالعات 
إىل "ترير قانون جديد للتجمع السيمل يكفل حرية المتتع هبذا احلق يف سياق األدوات الدولية اخلاصة حبقوق 
اإلنسان". مكا أعربت عن احلاجة إىل موافقة السلطة الترشيعية عىل مرشوع قانون املنمظات املدنية "وفيه مضانات 

مبامرسة احلق يف التنظمي، تتسق مع املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان".

يرحب املرصد بتوصيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ويدعوها إىل متابعة تنفيذها الفعال مع السلطات وكذلك 
– بشلك عام – امتثال البحرين بالزتاماهتا اخلاصة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

االنهتااكت حبق  ذكر حاالت  يأت عىل  السنوي مل  التقرير  أسفه ألن  يعرب عن  املرصد  فإن  اآلخر،  اجلانب  عىل 
املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين اسهتدفهتم السلطات بشلك ممهنج.

اإلطار القانوين ب – 

بتجرمي  املستقل، وأيضًا  املدين  بتقييده مساحة معل املجمتع  البحرين معروف  النظام يف  فإن  أعاله،  مكا ذكرنا 
املتظاهرين وقادة مجاعات املعارضة، من خالل قوانني خترق بشلك مبارش ممارسة احلق يف حرية تكوين امجلعيات 

وحرية التعبري وحرية التظاهر السيمل.

القيود عىل حرية تكوين امجلعيات  – 1

احلق يف تكوين امجلعيات ما زال إىل اآلن مهددًا هتديدًا كبريًا سواء من الناحية الترشيعية، أو من قبل مسودات 
القوانني اجلديدة األكرث مقعية اجلاري مناقشهتا.

حرية تكوين امجلعيات ما زالت غري مضمونة إىل اآلن، إذ أن القانون رمق 21 لعام 1989 النامظ للجمعيات املدنية21 
الذي مت تعديله يف 2002 يشمتل عىل عدد من القيود الكبرية. أولًا، فهو ينص عىل مطلب املوافقة عىل أية مجعية 
ليك تصبح قامئة، مع اعتبار عدم رد السلطات رفضًا للطلب. ثانيًا، مينح السلطات سلطة ال ضابط علهيا حبل أية 
مجعية ينتقد قادهتا أو أعضاؤها احلكومة، وكذا احلق يف التدخل يف معل منمظات املجمتع املدين املستقلة.22 عىل 
سبيل املثال قامت السلطات حبل مركز البحرين حلقوق اإلنسان يف عام 2004 ومجعية املعملني البحرينية يف عام 
2011. مكا استبدلت جمالس إدارة مجعية البحرين حلقوق اإلنسان يف 2010 ومجعية البحرين الطبية يف 2011، 
وكذا ألغت نتاجئ انتخابات جملس إدارة مجعية املامني البحرينيني يف 2011. ثالثًا، حتد كثريًا من قدرة منمظات 

املجمتع املدين عىل مجع المتويل داخليًا وخارجيًا.23

هناك مسودة جديدة لقانون امجلعيات اعمتدهتا احلكومة عام 2012 دون مشاورة مجعيات حقوق اإلنسان املستقلة، 
لكن مل تمت املوافقة عىل القانون اجلديد بعد من قبل املجلسني الترشيعيني يف البحرين. مكا أنه إذا صدرت نخسة 

2012 فإن مسودة القانون سوف تقيد أكرث من معل منمظات املجمتع املدين.24 عىل سبيل املثال، فإن مسودة القانون 
و"يطالب املنمظة الساعية للتجسيل بأن تكون  حتظر "أي حماولة إلحياء مجعية مت حلها أو دجمها جبمعية أخرى" 
و"يزيد من عدد األعضاء املؤسسني املطلوبني، من  لدهيا مزيانية معل لسنتني وأن توفر أدلة عىل أن هلا مقر فعيل" 

10 إىل 15 عضوًا".25

الدويل حلقوق اإلنسان  القانون  البحرين مبوجب  يتناقضان مع الزتامات  الترشيع احلايل ومسودة قانون 2012 
الناشئة عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واليت تضمن احلق يف حرية تكوين امجلعيات، إذ 

تقيد كثريًا من قدرة املجمتع املدين عىل العمل.

املواد اجلنائية املستخدمة يف مقع املدافعني عن حقوق اإلنسان  – 2

أو اهتموا باهتامات ملفقة  يف عام 2011 تت حمامكة املائت بهتمة "التجمهر غري القانوين"  إبان "الربيع البحريين" 
عىل صلة مبشاركهتم يف أو دمعهم للحراكت االحتجاجية السملية.

و"دعوة اآلخرين لالنضامم"  املواد اجلنائية املستخدمة يف مقع حرية التجمع مثل "املشاركة يف مجتهر غري قانوين" 
منشأها القانون 32 لعام 2006 حول االجمتاعات العامة  و"القيام بأمعال شغب واملشاركة يف مجتعات غري قانونية" 
واملواكب والتجمعات املعدل لقرار بقانون 18 لعام 1973، واملواد 178 إىل 182 من قانون عقوبات البحرين، القسم 

اخلاص، اجلزء األول، فصل 3 املعين باملظاهرات وأمعال الشغب.26

مكا يتعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان بشلك متكرر لملالحقة القانونية وُيعاقبون عىل ممارسة احلق يف حرية 
التعبري. تمشل املواد اجلنائية املستخدمة يف املعاقبة عىل حرية التعبري ما ييل: 

- املادة 133 من قانون العقوبات اليت تنص عىل: "يعاقب بالجسن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات من أذاع معدا يف 
زمن احلرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات اكذبة أو مغرضة أو معد إىل دعاية مثرية واكن من شأن ذلك إحلاق الرضر 
باالستعدادات احلربية للدفاع عن دولة البحرين أو بالعمليات احلربية للقوات املسلحة أو أثار الفزع بني الناس أو 
إضعاف اجللد يف األمة. وتكون العقوبة الجسن إذا ارتكبت اجلرمية نتيجة التخابر مع دولة أجنبية. وتكون العقوبة 

الجسن املؤبد إذا ارتكبت اجلرمية نتيجة للتخابر مع دولة معادية".

- املادة 165 من قانون العقوبات، اليت تنص عىل: "يعاقب باحلبس أو بالغرامة من حرض بإحدى طرق العالنية عىل 
كراهية نظام احلمك أو االزدراء به". 

- املادة 168 من قانون العقوبات اليت تنص عىل: "يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنتني وبالغرامة اليت ال جتاوز مائيت 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني من أذاع معدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات اكذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثرية 

إذا اكن من شأن ذلك اضطراب األمن العام أو إلقاء الرعب بني الناس أو إحلاق الرضر باملصلحة العامة )...(".

- املادة 216 من قانون العقوبات اليت تنص عىل: "يعاقب باحلبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العالنية املجلس 
الوطين أو غريه من اهليائت النظامية أو اجليش أو املامك أو السلطات أو املصاحل العامة".

وأخريًا، تمشل اهتامات اإلرهاب أيضًا موادًا فضفاضة للغاية تنطبق عىل األصوات املعارضة مثل اآليت: "إنشاء   -
مجموعة بغرض تعطيل الدستور"، "تنظمي وإدارة منمظة إرهابية"، "مجع األموال لصاحل مجاعة إرهابية".27

http://en.nihr.org.bh/Media/pdf/NIHR_ANNUAL_REPORT_2013_%28ENG%29.pdf 20.   املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، التقرير السنوي 2013: 
 http://www.icnl.org/research/library/files/Bahrain/21-89-En.pdf 2014 21.   النص الاكمل لقانون 1989 متوفر هنا: 

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=71301#.VSJtixjXe :بالعربية( تعديالت(
22.   انظر تقرير هيومن رايتس ووتش: 

“Interfere, Restrict, Control: Restraints on Freedom of Association in Bahrain”, available at: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/
bahrain0613webwcover.pdf

الذي حيلل هذه املسألة عامليًا  من املضايقات إىل التجرمي"  23.   السابق. انظر أيضًا التقرير السنوي لملرصد لعام 2013 "انهتاك حقوق منمظات املجمتع املدين يف المتويل: 
ويسلط علهيا الضوء من خالل عرض حاالت من 35 دولة مهنا البحرين.

24.   انظر املرصد، رسالة مفتوحة إىل الربملان بشأن مرشوع القانون الذي عرضته احلكومة إلصالح قانون امجلعيات، 3 أبريل/نيسان 2013.
25.   السابق.

 http://www.unodc.org/res/cld/document/bhr/1976/bahrain_penal_code_html/Bahrain_Penal_Code_1976.pdf 26.   انظر قانون عقوبات البحرين، 1976، عىل: 
27.   انظر مادة 6 من قانون 58 لعام 2006 بشأن محاية املجمتع من أمعال اإلرهاب )معدل بقرار 20 لسنة 2013(.
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الواقع املظمل لملدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين احلبس والتعذيب وحسب اجلنسية: 
املرصد 

الواقع املظمل لملدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين احلبس والتعذيب وحسب اجلنسية: 

املواد املذكورة أعاله من قانون العقوبات تشمتل عىل تعريف فضفاض للغاية للجرمية املستوجبة للعقاب. نظرًا لعدم 
املهبم  التعريف  بعد فرباير/شباط 2011، فقد مسح  ما  القمع يف مرحلة  وتزايد  البحرين،  القضاء يف  استقاللية 
باملعاقبة اجلنائية عىل أي انتقاد للحكومة من قبل املدافعني عن حقوق اإلنسان. يف هذا خرق اللزتامات البحرين 
الدول  املدنية والسياسية، اليت تطالب  الدويل اخلاص باحلقوق  العهد  املادة 19 من  الدويل، حتديدًا  القانون  يف 
األعضاء بضامن احلق يف حرية التعبري وتمشل "الرأي السيايس والتعليق عىل شؤون املرء أو عىل الشأن العام 

)...( واملناقشات اخلاصة حبقوق اإلنسان )...(".28

إن استخدام املواد اجلنائية املذكورة أعاله خيرق أيضًا إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان الذي مت اعمتاده يف 9 
منه اليت تنص عىل: "للك  ديمسرب/اكنون األول 1998، من قبل امجلعية العامة لألمم املتحدة، وحتديدا املادة 6 )ج( 
دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اآلراء بشأن مراعاة مجيع حقوق  خشص احلق مبفرده وباالشرتاك مع غريه يف: 
االنسان واحلريات االساسية يف جمال القانون ويف التطبيق عىل السواء، وتوجيه انتباه امجلهور اىل هذه االمور 

هبذه الوسائل وبغريها من الوسائل املناسبة".

مهدي أبو ديب
رئيس مجعية املعملني البحرينية

"أؤمن باملساواة، برضورة أن ُتتاح للك األفراد احلقوق 
نفهسا".

حمتجز منذ 6 أبريل/نيسان 2011  احلالة: 
ويقيض عقوبة ملدة 5 سنوات

االهتامات اجلنائية
- "التحريض عىل كراهية النظام"

- "حماولة قلب نظام احلمك باستخدام القوة"

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf 28.   انظر التعليق العام رمق 34 الصادر عن جلنة حقوق اإلنسان )2011(. عىل: 

 29.   منذ 2011 نرش املرصد 101 طلب تدخل عاجل حول املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين، وحتديدًا املدافعني املذكورين أدناه ملزيد من املعلومات:
  https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/bahrain/

http://www.omct.org/human-rights-defenders/bahrain/

2. حاالت املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني لملضايقات 
القضائية يف البحرين29

ملف خشيص
السيد مهدي أبو ديب معمل ومسؤول إداري تعليمي اكن يعمل لصاحل وزارة التعلمي يف توجيه تطوير دراسات 
الفن يف املدارس احلكومية. مكا أنه مؤسس ورئيس مجعية املعملني البحرينية، وقد انتخب مساعدًا لألمني العام 
الحتاد املعملني العرب يف عام 2010. يف فرباير/شباط ومارس/آذار 2011 انضمت مجعية املعملني البحرينية 
إىل املظاهرات وطالبت بإرضابات جراء انهتااكت حقوق اإلنسان اليت ارتكبهتا السلطات. اكن دوره أساسيًا 
يف تنسيق املظاهرات السملية. ولقد مت اسهتدافه بسبب نشاطه يف انتفاضة فرباير/شباط 2011. فميا بعد مت 

حل امجلعية من قبل وزارة التمنية االجمتاعية. وهو اآلن حمتجز يف جسن جو.

تارخي املضايقات
مت القبض عىل مهدي أبو ديب يف 6 أبريل/نيسان 2011 ومت التحفظ هيلع يف احلبس االنفرادي ملدة 64 يومًا. 
ُمثل عدة مرات إىل جانب زميلته جليلة السملان أمام املمكة العسكرية، ويه حممكة السالمة الوطنية االبتدائية 
كنائب رئيس ورئيس مجعية املعملني البحرينية لملطالبة بإرضاب  بناء عىل اهتامات بـ "استخدام منصبهيام" 
املعملني، وإيقاف العملية التعلميية "والتحريض عىل كراهية النظام" و"حماولة قلب نظام احُلمك باستخدام القوة". 
يف جلسة استئنافه أمام املمكة اجلنائية العليا، قال لملحمكة إنه تعرض للتعذيب رهن االحتجاز، وللرضب من 
قبل 8 إىل 10 أخشاص عىل رأسه ورقبته وكتفيه، ما أدى إىل تكرس ضلوعه وهتديده باالغتصاب وتعريضه 
لعمليات إعدام ومهية مرتني، وحرمانه من العقاقري الطبية الالزمة. وأثناء جلسات االستئناف هذه تكرر رفض 
القايض لطلبات حماميه باإلفراج عنه بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية. يعاين من السكر ومن ارتفاع ضغط 
الدم وكذلك من مضاعفات طبية أخرى سبهبا معاملته السيئة وتعذيبه رهن االحتجاز. ُحمك هيلع يف 25 سبمترب/

أيلول 2011 بالجسن 10 سنوات. يف أكتوبر/ترشين األول 2012 خفضت حممكة استئناف مدنية من العقوبة 
إىل مخس سنوات.

حىت أبريل/نيسان 2015، عند انعقاد البعثة، اكنت بواعث القلق ما زالت قامئة إزاء حصوله عىل الدواء، الذي 
حُيرم منه بانتظام من قبل إدارة الجسن. بعد فرتة من احلبس مبعزل عن العامل اخلاريج امتدت ألكرث من هشر، 
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الواقع املظمل لملدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين احلبس والتعذيب وحسب اجلنسية: 
املرصد 

الواقع املظمل لملدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين احلبس والتعذيب وحسب اجلنسية: 

بسبب القمع العنيف ألمعال شغب جسن جو يف 10 مارس/آذار 2015، مُسح ألرسته مبقابلته يف 9 أبريل/
نيسان 2015 وأفادت بتدهور حالته الصحية للغاية.

إتاحة سبل االنتصاف
مت تقدمي شكوى تعذيب يف 2 أبريل/نيسان 2012 وخالل جلسة مهدي أبو ديب أمام حممكة االستئناف العليا 
اجلنائية. أثناء تلك اجللسة أخرب املمكة بتعرضه للتعذيب وإجباره عىل االعرتاف حتت اإلكراه. يف 5 أبريل/

وطالبته بتقدمي هشادته. يف  نيسان 2012 بدأت النيابة العامة يف التحقيق يف الشكوى )رمق 18/2012/12( 
1 يوليو/توز 2013 رفضت املمكة طلبه بالتحقيق يف مزامع التعذيب.

رد فعل املجمتع الدويل
ديب.30  أبو  مهدي  عن  املرشوط"  غري  الفوري  "اإلفراج  إىل  يدعو  قرارا  األورويب  الربملان  أصدر   2012 يف 
يف تقريره لعام 2013 طالب املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
السيئة وتقدمي  املعاملة  "التحقيق واملالحقة واملعاقبة مجليع حاالت  بـ  البحرين  املهينة، سلطات  أو  الالإنسانية 
عىل صلة بقضايا  نتاجئ أي حتقيق والفحص الطيب والتقصيات القضائية وغري القضائية اليت قد يمت تنفيذها" 

مهنا قضية مهدي أبو ديب.31

إبراهمي الدمستاين
أمني رس مجعية المتريض البحرينية

"أؤمن مبدونة سلوك مهنة المتريض وأحرتمها، وسوف 
ألزتم هبا"

ُمفرج عنه يف أبريل/نيسان 2015 احلالة: 

االهتامات اجلنائية
- "االستيالء بالقوة عىل مجمع السملانية الطيب"

- "رفض معاجلة املرىض حبسب انمتاءاهتم الطائفية"

ملف خشيص
إبراهمي الدمستاين نقايب بارز وأمني رس مجعية المتريض البحرينية. 

هو "معمل مؤهل" من قبل منمظة اإلسعاف األمريكية والصليب األمحر. شارك يف عالج املتظاهرين املصابني يف 
أعقاب انتفاضة فرباير/شباط 2011. ومت احتجازه يف جسن جو.

تارخي املضايقات
يف أغسطس/آب 2008 اهتمت النيابة إبراهمي الدمستاين وعضوة أخرى رفيعة املستوى يف مجعية المتريض 
بالتهشري مبسؤويل وزارة الصحة وإهانهتم. لكن تت تربئة لك  يه روال الصفار )رئيسة مجعية المتريض( 

مهنام يف أبريل/نيسان 2009.

يف 14 مارس/آذار 2010 قدم إبراهمي الدمستاين إسعافات أولية ملتظاهر مصاب بالذخرية احلية ورصاص 
الشوزن أثناء مظاهرة بقرية كرزاكن، وجاء يزنف إىل باب الدمستاين ليعاجله. يف 18 مارس/آذار 2010، مت 
القبض هيلع بهتمة "إخفاء ورعاية هارب" مبوجب املادة 256 من قانون العقوبات. مت اإلفراج عنه يف 21 مارس/

وتت تربئته بعد ذلك. آذار 2010، بغرامة 100 ريال )حوايل 243 يورو( 

اكن إبراهمي الدمستاين من بني مجموعة من 20 مسعفًا اسهتدفوا بسبب تورطهم يف عالج متظاهرين مصابني 
يف فرباير/شباط 2011. مت القبض هيلع يف 3 أبريل/نيسان 2011 وأفرج عنه بكفالة يف 7 سبمترب/أيلول 
2011، يف حني مت القبض عىل الصفار يف 4 أبريل/نيسان 2011 وأفرج عهنا بكفالة يف 21 أغسطس/آب 
2011. حمكت هيلع حممكة عسكرية برفقة سبعة أطباء ومسعفني آخرين )ويه حممكة السالمة الوطنية( يف 23 
مارس/آذار 2011. ورد أن الدمستاين والصفار مذنبان باالستيالء بالقوة عىل مجمع السملانية الطيب، وأهنام 

رفضا عالج املرىض بناء عىل االنمتاء الطائيف، وُحمك علهيام بالجسن 15 عامًا.

أحيلت حمامكة االستئناف إىل حممكة مدنية يف 14 يونيو/حزيران 2012. أيدت حممكة استئناف البحرين 
العقوبة حبق الدمستاين، وقلصت من عقوبته إىل ثالث سنوات، يف حني ألغت العقوبة حبق الصفار. يف 1 
أكتوبر/ترشين األول 2011 أيدت حممكة المتيزي ُحمك حممكة االستئناف، وبعد يوم، قبضت هيلع قوات األمن 

أثناء مدامهة لبيته يف ساعات الصباح األوىل.

مت احتجازه يف جسن جو، حيث وضع مبعزل عن العامل اخلاريج ألكرث من هشر، بعد القمع العنيف ألمعال 
الشغب بالجسن اليت وقعت يف 10 مارس/آذار 2015. طبقًا ملعلومات موثوقة حتصلنا علهيا أثناء البعثة، فيف 

13 أبريل/نيسان 2015 تت حالقة شعره وأهني واكن يعاين من تدهور ظروف النظافة الصحية امليطة.

مت اإلفراج عن الدمستاين يف 29 أبريل/نيسان 2015 بعد أن قىض عقوبته.
30.  انظر قرار الربملان األورويب حول انهتااكت حقوق اإلنسان يف البحرين، 15 مارس/آذار 2012: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0094&language=EN&ring=B7-2012-0171.
31.  تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، خوان منديز، مالحظات عىل مراسلة منقولة إىل احلكومات والرد 

الذي مت تلقيه، 12 مارس/آذار 2013.
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نايج فتيل
مشارك يف تأسيس مجعية شباب البحرين حلقوق 

اإلنسان ومدون

"أعرف، نعرف أننا ندفع مثن احلرية"

حمتجز منذ 2 مايو/أيار 2013  احلالة: 
ويقيض عقوبة جسن 15 عامًا

االهتامات اجلنائية
- "إنشاء مجاعة هدفها تعطيل الدستور"

ملف خشيص
نايج فتيل مشارك يف تأسيس مجعية شباب البحرين حلقوق اإلنسان وهو مدون عكف عىل رصد انهتااكت 

حقوق اإلنسان املرتكبة أثناء االنتفاضة البحرينية يف عام 2011. هو حاليًا حمتجز يف جسن جو. 

تارخي املضايقات
أثناء  القبض هيلع  مت   2012 فرباير/شباط   14 بالقتل. يف  هتديدات  عدة  فتيل  تلىق   2011 مارس/آذار  يف 
مشاركته يف مسرية سملية اكنت متجهة إىل دوار اللؤلؤة، وهو اآلن ميدان حمظور، اكن قد هشدت مظاهرات 
2011 املطالبة باحلقوق والدميقراطية. مكا مت احتجازه يف الفرتة من ديمسرب/اكنون األول 2007 إىل أبريل/

نيسان 2009، ويه الفرتة اليت تعرض فهيا حسب التقارير للتعذيب.

يف 2 مايو/أيار 2013 مت القبض هيلع دون إذن من قبل رجال أمن يف ثياب مدنية من بيته يف قرية بين مجرة 
ساعة الفجر، ومت التحفظ هيلع مبعزل عن العامل اخلاريج ملدة ثالثة أيام، وخالل تلك املدة ذكر أنه تعرض للتعذيب 
الشديد يف إدارة التحقيق اجلنايئ. تزمع التقارير أنه تعرض للصعق بالكهرباء يف عضوه التناسيل، ويف قدمه 
اليرسى وظهره باإلضافة إىل التعرض لإلهيام باإلغراق الوشيك والرضب املربح والهتديد بنرش صور زوجته 
وسبه وتعليقه من يديه إىل السقف، والتحرش  بيته(  )مأخوذة من اكمريا صادرهتا قوات األمن عند مدامهة 
اجلنيس والهتديد باالغتصاب والوقوف لساعات واحلرمان من النوم. مت أخذه إىل مستشىف وزارة الداخلية 

مرتني لعالجه من آثار التعذيب.

عىل  يف 22 مايو/أيار 2013 ُحمك هيلع باحلبس ستة أهشر بناء عىل اهتامات بـ "ارتياد مجتعات غري قانونية" 
صلة بتجمع مت تنظميه يف 24 يناير/اكنون الثاين 2014 يف بين مجرة، ومل يكن قد شارك فيه.

يف 29 سبمترب/أيلول 2013 ُحمك هيلع أمام حممكة اجلنايات الرابعة بالجسن 15 عامًا بهتمة "إنشاء مجاعة 
مبوجب املادة 6 من قانون رمق 58 لسنة 2006 اخلاص باإلرهاب. مث ُنقل نايج فتيل  هدفها تعطيل الدستور" 
"حتالف شباب 14  إىل جسن جو املركزي. االهتامات متعلقة بامجلاعة اإلرهابية املزعومة، املعروفة مبمسى 

الذي نظم املظاهرات واالحتجاجات أثناء انتفاضة البحرين. فرباير" 

يف 18 نومفرب/ترشين الثاين 2013 لدى بدء حمامكة استئناف نايج فتيل، منعت سلطات البحرين حمايم مت 
تلكيفه من قبل حتالف من منمظات املجمتع املدين، ومهنا املرصد، من مراقبة حمامكة االستئناف. أثناء جلسة 
االستئناف يف فرباير/شباط 2014 قال أحد املامني يف القضية إن 90% من أسئلة املامني لهشود االدعاء 
رفضها القايض، وأن رجل الرشطة أسكت بالقوة حمام أثناء دفاعه. هناك حمام آخر مت طرده من قاعة املمكة 

رمغ أنه اكن حارضًا لمتثيل مخسة مدىع علهيم يف القضية.

إتاحة سبل االنتصاف
تقدم الدمستاين بشكوى حول التعذيب واملعاملة السيئة، لكن وقت كتابة هذه السطور مل يكن قد حصل بعد عىل 

أية وسائل انتصاف.

رد فعل املجمتع الدويل
بعد احُلمك عىل 20 عاملًا باملجال الطيب بيهنم الدمستاين، بأحاكم ترتاوح بني 5 إىل 15 عامًا يف سبمترب/

أيلول 2011، فإن األمني العام بان يك مون ومكتب حقوق اإلنسان باألمم املتحدة "أعرب عن القلق إزاء األحاكم 
وطالب باإلفراج عهنم". وسالمة إجراءات املامكة العسكرية ]...[  املشددة ]...[ 

يف يوليو/توز 2011 أدان الربملان األورويب قرار حبس هؤالء األطباء وطالب باإلفراج عهنم. يف أكتوبر/ترشين 
األول 2012 أعربت الواليات املتحدة عن قلقها إزاء قرار املمكة بتأييد حبس تسعة أطباء بيهنم الدمستاين. 
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يف 29 مايو/أيار 2014 أيدت حممكة االستئناف ُحمك الجسن 15 عامًا عىل نايج فتيل. مل يمت تقدمي أي 
دليل ضد فتيل يف املامكة. واستند احلمك حفسب إىل اعرتافات منزتعة باإلكراه حتت وطأة التعذيب ودون 
حتقيقات مستفيضة وحمايدة يف مزامع التعذيب، الذي تعرض له املدىع هيلع أثناء احتجازه. أثناء جلسة من 
اجللسات، نزع نايج فتيل مقيصه وأظهر آثار التعذيب عىل ظهره، ولكن مت جتاهل لك هذا من قبل املمكة. 
أشار نايج فتيل إىل نيته الطعن عىل احُلمك أمام حممكة المتيزي. مكا تقدم حماميه بشكوى أمام جملس القضاء 
األعىل قال فهيا إن مداوالت املامكة قارصة عن املعايري الدنيا لملحامكة العادلة. حىت مايو/أيار 2015 اكنت 

القضية ما زالت مل يمت الفصل فهيا.

يف 10 مارس/آذار 2015 وحبسب الزمع رضبت قوات األمن البحرينية وهامجت أكرث من 100 جسني يف 
جسن جو، حيث يمت احتجاز نايج فتيل، باستخدام الرصاص املطايط والغاز املسيل للدموع وبنادق الشوزن. 
هناك عدة حمتجزين مهنم نايج فتيل تعرضوا لإلصابات اجلسمية. بعد اهلجوم، مل تمتكن أرسة فتيل أو حماميه 

من زيارته أو التواصل معه. يف 13 أبريل/نيسان 2015 اتصل فتيل أخريًا بأرسته ليعملهم أنه خبري. 

إتاحة سبل االنتصاف
نايج فتيل أبلغ القايض أثناء حمامكته بالتعذيب الذي تعرض له، لكن املمكة مل تتخذ أية إجراءات. مكا تقدم 
بشكوى أمام مكتب الشاكوى وكذلك فعلت زوجته، اليت تقدمت بشكوى أخرى أمام نفس املكتب يف 14 سبمترب/

أيلول 2014، وبعدها أعلن مكتب الشاكوى أنه جاري التحقيق يف الشكوى.

رد فعل املجمتع الدويل
وتمشل  فورًا،  القمع  أمعال  مجيع  بإهناء  السلطات  يطالب  قرارًا  األورويب  الربملان  أصدر   2013 عام  يف 

املضايقات القضائية حبق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين، ومهنم نايج فتيل.32

غادة مجشري
رئيسة جلنة العريضة النسائية

اكتبة ومدونة ومنارصة حلقوق املرأة وحرية املعتقد

"تسهتدفين هذه احلكومة ألنين أدافع عن حقوق الناس 
وحقوق املرأة"

حمامكة  ذمة  عىل  مؤقتًا  عهنا  ُمفرج  احلالة: 
االستئناف

االهتامات اجلنائية
- "التهشري"

- "االعتداء عىل رجل رشطة" 

ملف خشيص
غادة مجشري يه رئيسة جلنة العريضة النسائية، ويه منمظة تنظم محالت لصاحل حقوق وكرامة املرأة يف 

حمامك األرسة الرشعية.

تارخي املضايقات
مت احتجاز مجشري تعسفًا ألكرث من ثالثة أهشر بعد أن مت توقيفها يف 14 سبمترب/أيلول 2014، بزمع التهشري 
عىل صلة برسائل بثهتا عىل حساهبا عىل تويرت انتقدت فهيا الفساد املزعوم يف إدارة مستشىف امللك محد 
يف البحرين، واليت يديرها عنارص من األرسة احلامكة. مت نسب عدة اهتامات إىل مجشري، وأسفرت عن 12 

قضية جنائية.

يف 29 أكتوبر/ترشين األول 2014 برأت حممكة اجلنايات الثالثة مجشري من قضية وحمكت علهيا بغرامة 100 
يف قضية أخرى، مث أمرت بإخالء سبيلها بكفالة إىل حني صدور ُحمك يف  دينار حبريين )حنو 242 يورو( 
قضايا تويرت األخرى. لكن مل ُيفرج عهنا إال يف 27 نومفرب/ترشين الثاين 2014، مث مت القبض علهيا مرة أخرى 
بعد 12 ساعة يف اهتامات بـ "االعتداء عىل رجل رشطة". مث مت اإلفراج عهنا مرة أخرى يف 15 ديمسرب/اكنون 
األول 2014، وتعرضت لالحتجاز املزنيل حىت 15 يناير/اكنون الثاين 2015. ولقد مثلت مجشري أمام املمكة 
العليا يف 12 أبريل/نيسان 2015 حيث طلبت من خالل حمامهيا التقارير الطبية اخلاصة بإصابات ُيزمع أهنا 
أحلقهتا بالرشيط. رفضت املمكة أن تأمر هبذه التقارير وأرجأت اجللسة إىل 5 مايو/أيار 2015. ويف ذلك 

اليوم حمكت املمكة عىل مجشري بالجسن عامًا، قيد التجميد لثالث سنوات.

أما عن اهتامات التهشري املنسوبة إلهيا يف سبمترب/أيلول 2014 يف قضايا تويرت املتبقية، فاحُلمك الذي اكن 
املفرتض أن يصدر يف 15 أبريل/نيسان 2015 مت تأجيله إىل 9 يونيو/حزيران 2015، دون توفري أي سبب. 
أية أسباب، يف خرق حلق  إبداء  العالقة ضد مجشري يمت تأجيلها بشلك منتظم دون  القضايا  اجللسات يف 

مجشري يف أن حُتامك يف إطار مدة زمنية معقولة.

يف 14 مارس/آذار 2015 ُحرمت غادة مجشري من حقها يف استقالل طائرة يف مطار البحرين الدويل من قبل 
رجل أمن املطار، ويه حتاول السفر إىل فرنسا لتليق العالج الطيب. مجشري اليت مل يمت إخطارها مسبقًا، 
مل حتصل عىل أي مربر حلظر السفر. يف 23 مارس/آذار 2015 اشتكت مجشري ملكتب النائب العام من حظر 
السفر ومت إخبارها بأن علهيا تقدمي طلب سفر إىل املمكة اجلنائية العليا. راجعت املمكة طلهبا يف 12 
أبريل/نيسان 2015 وقررت إسقاط حظر السفر، ذاكرة أنه ليس مثة سبب واحض هلذا القيد. لكن يف 15 أبريل/

32.  انظر قرار الربملان األورويب حول حالة حقوق اإلنسان يف البحرين، 9 سبمترب/أيلول 2013:
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2013-0410&format=XML&language=EN



حسني جواد
رئيس املنمظة األوروبية البحرينية حلقوق اإلنسان

"أعترب حمامكيت حمامكة مضري وحمامكة سياسية: مت 
وضيع يف الجسن ألنين أحرتم حقوق اإلنسان".

اإلفراج يف مايو/أيار 2015 يف انتظار  احلالة: 
احملامكة

االهتامات اجلنائية
- "مجع أموال من البحرين واخلارج دون ترصحي"

- "انتقاد والتحريض عىل كراهية املؤسسات احلكومية"
- "إهانة عمل ورمز الدولة"

- "حماولة النيل من األمن العام"
- "التجمهر غري القانوين"

ملف خشيص
يتعاون حسني جواد عن كثب مع منمظات دولية معنية حبقوق اإلنسان وهو رئيس املنمظة األوروبية البحرينية 
حلقوق اإلنسان. مت احتجازه يف مركز احتاز احلوض اجلاف إىل أن مت اإلفراج عنه يف مايو/أيار 2015 

بانتظار املامكة يف سبمترب/أيلول 2015.

تارخي املضايقات
مت القبض عىل حسني جواد سابقًا، يف 23 نومفرب/ترشين الثاين 2013، ومت استجوابه بشأن كمة ألقاها 
يف مسرية احتجاجية يف 2013. مت القبض هيلع برفقة عدد من املدافعني عن حقوق اإلنسان اآلخرين، فميا 
اكن يتقدمون بشكوى إزاء محلة التهشري حبق عدد من نشطاء حقوق اإلنسان يف البحرين يف الصحف املوالية 
يف 9 يناير/اكنون الثاين 2014، وما زال  للحكومة. مت اإلفراج عنه بكفالة 100 دينار حبريين )243 يورو( 
و"حماولة النيل من  و"إهانة عمل ورمز الدولة"  مهتاًم بـ "انتقاد والتحريض عىل كراهية املؤسسات احلكومية" 
و"التجمهر غري القانوين". اجللسة التالية يف هذه القضية مقرر أن تنعقد يف 4 نومفرب/ترشين  األمن العام" 
الثاين 2015. مث إنه غادر البالد من أجل احلصول عىل اللجوء السيايس يف اململكة املتحدة. وعاد مرة أخرى 

إىل البحرين، حيث تعيش زوجته وابنه، يف 28 أغسطس/آب 2014.

يف 16 فرباير/شباط 2015 حوايل الواحدة صباحًا، حارصت أكرث من 10 عربات مزنل حسني جواد، ومت 
القبض هيلع من بيته عىل يد رجال رشطة مقنعون يرتدون ثيابًا مدنية، وقاموا بتفتيش بيته وصادروا جواز 
سفره وهاتفه اخللوي. مل يمت إخطار جواد بسبب القبض هيلع، وبعد عرش ساعات من احلبس مبعزل عن العامل 
اخلاريج، تكن من االتصال بزوجته وإخبارها بأنه حمتجز يف إدارة التحقيق اجلنايئ. مكا أخربها بأنه تلىق 

معاملة سيئة أثناء االحتجاز.

يف 18 فرباير/شباط 2015 أحيل جواد إىل النيابة دون حماميته، رمغ أهنا اكنت قد تقدمت إىل النيابة يف 16 
فرباير/شباط. مل يمت إخطار األرسة أيضًا بعرضه عىل النيابة. نظرًا لغياب أية أدلة مادية أو اعرتافات فقد أمرت 

و"أمعال الشغب". النيابة باإلفراج عن جواد إىل حني حمامكته بهتم "التجمهر غري القانوين" 

لكن ظل حسني جواد حمتجزًا يف إدارة البحث اجلنايئ. اتصل بزوجته من مبىن اإلدارة قائلًا إنه ال يعرف ملاذا 
ما زال حمتجزًا. ويف اليوم التايل، 19 فرباير/شباط تقدمت بشكوى تعذيب أمام إدارة الشاكوى.
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نيسان 2015 اكنت النيابة العامة ما زالت غري قادرة عىل إمداد مجشري بترصحي رمسي بالسفر، ذاكرة أن 
امللف أصبح يف يد إدارة اهلجرة. هذه املعوقات البريوقراطية منعت غادة مجشري من تليق العالج الطيب الذي 

حتتاجه يف اخلارج.

يف 9 يونيو/حزيران 2015 ُحمك عىل غادة مجشري باحلبس 20 هشرًا من قبل حممكة اجلنايات الثالثة الصغرى 
عىل صلة باهتامات التهشري.

رد فعل املجمتع الدويل
يف 29 ديمسرب/اكنون األول 2014 أهاب خرباء األمم املتحدة حبكومة البحرين أن تُسقط االهتامات عن غادة 
هذا االنتقاد مرشوع  مجشري، مبا أهنا حمكوم علهيا "وبلك وضوح جراء انتقادها للسلطات احلكومية. ]...[ 
مبوجب الزتامات البحرين يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وهو جزء ال يتجزأ من احلوار احلر والعلين الالزم 

ملجمتع مدين حصي".33

33.  انظر مكتب املفوض السايم حلقوق اإلنسان، بيان حصيف، 29 ديمسرب/اكنون األول 2014، عىل:
 http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15460&LangID=E
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ويف 21 فرباير/شباط 2015 ُمثل جواد أمام النيابة. حرضت حماميته العرض معه حيث بدا يف حالة نفسية 
سيئة للغاية: عدم القدرة عىل الرتكزي عىل األسئلة، عدم تاسك اإلجابات، الرشود. وأثناء العرض اعرتف حسني 
املاثلة ضده.  جواد مضنًا باهتامات "مجع أموال من البحرين واخلارج لدمع مجاعات ختريبية و/أو إرهابية" 
لكنه بدا وبوضوح أنه قد عاىن من تعذيب بدين ونفيس ومعاملة سيئة. حبسب الزمع تعرض للرضب واالعتداء 
اجلنيس والهتديد بالقتل والهتديد باإلرضار بزوجته. مت عرض صور ألبنه هيلع لهتديده. وكذلك وحبسب التقارير 
النوم ورشب املياه وُأجرب عىل الوقوف لفرتات طويلة. مكا ُأجرب عىل االسمتاع  مت تعصيب عينيه وُحرم من 
لرصخات الزنالء اآلخرين الذين يبدو أهنم اكنوا يتعرضون للصعق بالكهرباء، إلخافته ليك يوقع عىل اعرتافات. 

بدت يديه منتفختني ومصابتني بالكدمات جراء التقييد باألصفاد، اليت مل ُتزنع من يديه منذ توقيفه.

مكا ُحرم من الذهاب إىل دورة املياه، وتعرض للرضب كام طلب ذلك. ُحرم من االتصال بأرسته وحماميته، ومل 
يمتكن من االتصال بزوجته سوى مرتني. عندما أخربها يف املاكملة األوىل )16 فرباير/شباط، حوايل الساعة 11 
فقد مت جتريده من ثيابه واإلمساك  أنه مصاب، تعرض للتنكيل الشديد. مكا تعرض للتحرش اجلنيس:  صباحًا( 

مبناطق من جسده.

أثناء االستجواب يف النيابة يف 21 فرباير/شباط 2015 بدا جواد غري واع تامًا، واكن هيلوس وعىل وشك 
النوم طوال الوقت. واكنت ثيابه غارقة يف البول. ذلك اليوم وقع اعرتافات حتت وطأة اخلوف الشديد من التعذيب. 

مث أمرت النيابة باحتجازه سبعة أيام عىل ذمة التحقيق.

يف 26 فرباير/شباط 2015 ُعرض حسني جواد عىل النيابة العامة اليت جددت احتجازه 15 يومًا.

يف 17 مارس/آذار 2015 عقدت حممكة اجلنايات الرابعة الصغرى اجللسة األوىل يف قضية جواد وحبق اثنني 
آخرين من املدىع علهيم، بهتمة "تليق أموال من البحرين واخلارج دون ترصحي". االهتام السابق بـ "مجع أموال 
رصفته النيابة إذ مل جتد أدلة عىل نشاط "إرهايب". من البحرين واخلارج لدمع مجاعات ختريبية و/أو إرهابية" 

يف اجللسة األوىل املذكورة أخرب جواد املمكة يف خشص القايض هشام عليو إنه مدافع عن حقوق اإلنسان 
للتعذيب ليك يوقع عىل اعرتافات. طلبت حمامية جواد اإلفراج عنه ومض شكوى التعذيب اليت  وأنه تعرض 

أعلهنا إىل قامئة األدلة.

أثناء اجللسة الثانية اليت انعقدت يف 7 أبريل/نيسان 2015 مل يتح جلواد فرصة مقابلة حماميته قبل اجللسة 
أو بعدها. وزوجته أمساء درويش، فقد ُمنعت من حق دخول املمكة. واكن قاض آخر هو الذي يرأس اجللسة، 
رشيد اخلليفة، ومل يمتكن أي من األقارب من احلضور أثناء اجللسة اليت جدد فهيا جواد أقواله بشأن التعذيب 
الذي تعرض له داخل مبىن إدارة البحث اجلنايئ. الشاهد الوحيد الذي مثل أمام املمكة اكن حمققًا من 
اإلدارة، وقد أفاد حسني جواد أنه أحد األخشاص الذين دعوه لالعرتاف باهتامات نسبت إليه إذا اكن يريد أن 
يرتاح. مت مرة أخرى رفض طلب اإلفراج املقدم من الدفاع ومت تديد احتجازه حىت اجللسة التالية اليت تقرر 
عقدها يف 22 أبريل/نيسان 2015. لكن بعد تغيب الهشود عن اجللسات الثالث التالية، أمرت املمكة اجلنائية 
الرابعة الصغرى يف 19 مايو/أيار 2015 باإلفراج عن جواد بضامن حمل إقامته. مت إرجاء حمامكته إىل 2 

سبمترب/أيلول 2015.

إتاحة سبل االنتصاف
بعد تقدم دفاع جواد بشكوى تعذيب، يف 22 فرباير/شباط 2015 قام ضابط من مكتب الشاكوى بزيارة حسني 
جواد. لكن مل يمت األمر بأية تقارير طبية أو اقرتاح ذلك وقهتا. يف 23 فرباير/شباط 2015 مثل جواد أمام وحدة 
التحقيق اخلاصة الستجوابه بشأن الشكوى املقدمة من دفاعه بشأن مزامع التعذيب. ويف حضور الدفاع وصف 

جواد تفصيلًا خمتلف سبل املعاملة السيئة والهتديدات اليت تعرض هلا داخل إدارة البحث اجلنايئ.

يف 11 مارس/آذار 2015 مت استدعاء أمساء درويش زوجة حسني جواد للهشادة أمام وحدة التحقيق اخلاصة 
بصفهتا شاهدة، يف التحقيق املقدم بدعوى تعذيب جواد. بعد أكرث من هشرين ما زالت القضية مل يمت الفصل 

فهيا من قبل وحدة التحقيق اخلاصة ومل يمت نسب اهتامات إىل أي من العاملني بإدارة البحث اجلنايئ.

رد فعل املجمتع الدويل
يف فرباير/شباط 2015 قالت وزارة اخلارجية األمريكية أهنا "تتابع عن كثب قضية حسني جواد".34

مكا أعلنت احلكومة الربيطانية أهنا تتابع قضية حسني جواد عن كثب. وحتدثت السفارة الربيطانية يف البحرين 
عن مزامع املعاملة السيئة اليت أدىل هبا السيد جواد إىل مكتب شاكوى وزارة الداخلية وحرض مسؤولون من 

السفارة جلسات حسني جواد يف املمكة. 35

34.  انظر: 
U.S. Department of State, Daily Press briefing, February 23, 2015, available at: http://m.state.gov/md237795.htm#BAHRAIN

 http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/:2015 35.  برملان اململكة املتحدة، أسئلة وأجوبة مكتوبة، 20 مارس/آذار
written-questions-answers/?page=1&max=20&questiontype=AllQuestions&house=commons%2clords&member=1487.
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تميور كرميي
حمايم

من  وأجدادي  وآبايئ  البحرين،  يف  ونشأت  "ُولدت 
وال  بلدي،  يف  البقاء  حق  يل  يعد  مل  لكن  البحرين. 
الذهاب ألي ماكن آخر بدون وثيقة سفر. أنا حمايم 
حسابًا  له  يكون  أن  أو  بالعمل،  له  ممسوحًا  يعد  مل 
أو  املستشىف  من  عالج  احلصول عىل  أو  مرصفيًا، 

تلك عقارات يف بلدي".

ألمر  وخاضع  اجلنسية  من  حمروم  احلالة: 
ترحيل

االهتامات اجلنائية
- "نرش أنباء اكذبة"

- "املشاركة يف مجتهر غري قانوين"

عبد اهلادي اخلواجة
اإلنسان  البحرين حلقوق  مركز  تأسيس  مشارك يف 

ورئيسه السابق

 2011 أبريل/نيسان   9 منذ  حمتجز  احلالة: 
ومييض عقوبة بالجسن املؤبد

االهتامات اجلنائية
- "تنظمي وإدارة منمظة إرهابية"

"حماولة قلب نظام احلمك بالقوة واالتصال مبنمظة   -
إرهابية تعمل لصاحل دولة أجنبية"

- "مجع األموال لصاحل مجاعة إرهابية"

ملف خشيص
تميور كرميي حمايم حبريين شارك يف الدفاع عن عدة متظاهرين ونشطاء منذ عام 2011 ومن قبل ذلك اكن 

معروفًا بالدفاع عن املهتمني يف عدة حمامكات سياسية.

تارخي املضايقات
يف 31 مارس/آذار 2011 وأثناء تطبيق حالة الطوارئ مت القبض عىل كرميي برفقة عدة أخشاص آخرين مهنم 
و"املشاركة يف مجتهر  رجال دين وأاكدمييني.36 أمىض حنو ستة أهشر رهن االحتجاز بهتمة "بث أنباء اكذبة" 
أثناء احتجازه يف احلوض  للتعذيب الشديد  غري قانوين". وبرفقة األخشاص اآلخرين من املجموعة، تعرض 
اجلاف وداخل إدارة البحث اجلنايئ، حيث هتمشت بعض أسنانه وأصيب بكسور يف العظام وتعرض للصعق 
بالكهرباء. يف سبمترب/أيلول 2011 مت إخالء سبيله، ويف يناير/اكنون الثاين 2012 فقط نسبت إليه حممكة 
جنائية صغرى اهتامات. ُحمك هيلع باحلبس 4 هشور بهتمة املشاركة يف "مجتهر غري قانوين". طعن عىل احُلمك، 
الذي مت تأييده يف حممكة االستئناف. حاليًا، تراجع قضيته حممكة المتيزي، ومل يكن قد تقرر موعد للجلسة 

التالية حىت وقت كتابة هذه السطور.

يف 6 نومفرب/ترشين الثاين 2012 أصدرت وزارة الداخلية قامئة بـ 31 خشصًا خضعوا ألمر حسب اجلنسية. مل 
يمت إخطار كرميي بأية مداوالت حبقه يف هذا الشأن، وعرف بالقرار من وسائل اإلعالم. بعد أسبوع، مت مجتيد 
حساباته املرصفية، ومل يعد ممسوحًا له بأية إجراءات بنكية. يف عام 2013 مت إخباره حبسب منشور رمسي من 

نقابة املامني أنه مل يعد ممسوحًا له ممارسة مهنة املاماة، رمغ عدم حصوله عىل إخطار هبذا احلظر.

ويف 10 أغسطس/آب 2014 أصدرت النيابة استدعاء حبق تميور كرميي يف هتمة "خرق قانون اللجوء واهلجرة"، 
بهتمة البقاء يف البحرين دون ترصحي اإلقامة املطلوب من اكفة املقميني فوق سن 16 عامًا استصداره.

طعن عىل قرار وزارة الداخلية وما زال طعنه مل ُيفصل فيه، ومن املقرر انعقاد جلسة يف 10 يونيو/حزيران 2015.

يف مطلع أبريل/نيسان 2015 حمكت حممكة حملية يف قضية كرميي املتصلة مبسألة اهلجرة بغرامة 100 دينار 
وبالرتحيل. أمىض يومني رهن االحتجاز مث أفرج عنه دون معلومات عن تنفيذ قرار الرتحيل  )حنو 241 يورو( 

الذي يواجهه. هو حاليًا يف البحرين حتت الكفالة يف انتظار ُحمك االستئناف.

ملف خشيص
عبد اهلادي اخلواجة مشارك يف تأسيس مركز اخلليج حلقوق اإلنسان، ومشارك يف تأسيس مركز البحرين 
حلقوق اإلنسان ورئيسه السابق، ومنسق امحلاية السابق عن منطقة الرشق األوسط ومشال أفريقيا يف منمظة 

مدافعو اخلط األمايم. حيمل اجلنسية البحرينية والدمناركية. وهو حمتجز يف جسن جو.

تارخي املضايقات
و"حماولة  يف 22 يونيو/حزيران 2011 ُحمك عىل اخلواجة بالجسن املؤبد بهتمة "تنظمي وإدارة منمظة إرهابية" 
و"مجع األموال مجلاعة إرهابية"، برفقة  قلب نظام احلمك بالقوة واالتصال جبامعة إرهابية تعمل يف بلد أجنيب" 
20 آخرين من النشطاء السياسيني واحلقوقيني، وهذا أمام املمكة العسكرية البحرينية. يف 4 سبمترب/أيلول 

2012 أيدت احُلمك حممكة االستئناف العليا ويه حممكة مدنية.

رأت اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص احلقائق أن اخلواجة تعرض للتعذيب واملعاملة الالإنسانية أثناء توقيفه 
واحتجازه. تعرض للرضب املربح الذي أسفر عن كرس فكه، مث أمىض هشرين يف احلبس االنفرادي حيث 
تعرض للتعذيب البدين والنفيس واجلنيس. وهو ما زال حمرومًا من الرعاية الطبية الالئقة ويعاين من مضاعفات 

طبية نتيجة إلساءة معاملته رهن االحتجاز.

يف قرار فريق األمم املتحدة العامل املعين باالحتجاز التعسيف الصادر يف سبمترب/أيلول 2012 رأى أن اعتقال 
اخلواجة سببه ممارسته حلقوقه األساسية يف حرية التعبري والتجمع السيمل وتكوين امجلعيات. حبسب الفريق 
و"تثري تساؤالت  العامل، فإن االهتامات حبق اخلواجة، ومهنا العضوية يف منمظة إرهابية يه اهتامات "مهبمة" 
واحتجازه  توقيف اخلواجة  امتداد  أنه عىل  العامل  الفريق  رأى  االحتجاز". مكا  الغرض األسايس من  حول 

وحمامكته "خرقت احلكومة عدة معايري دولية ختص احلق يف املامكة العادلة".37

رمغ حبسه، فقد اسمتر اخلواجة وزمالؤه يف التعرض محلالت االسهتداف. يف 27 فرباير/شباط 2014 ُنرش 
مقطع من 12 دقيقة عىل يوتيوب يهتم عبد اهلادي اخلواجة والناشطة زينب اخلواجة ورئيس مركز البحرين 
حلقوق اإلنسان نبيل رجب والقامئة بأمعال رئيس مركز البحرين مرمي اخلواجة بـ "التحريض عىل اإلرهاب" 
وومصوا بأهنم عنرصيون. اشمتل الفيديو عىل مقاطع ال ميكن احلصول علهيا إال من  و"اختاذ البالد رهينة" 
تقدم اخلواجة  بعد  الداخلية. فميا  السلطات، ومهنا استخدام مقابلة مع ضابط رشطة، تتطلب موافقة وزارة 

بشكوى تهشري إىل النيابة لكن مل يمت فتح حتقيق.

36.  انظر طلب التحرك العاجل الصادر عن املرصد، 2 مارس/آذار 2011.
  UN Working Group on Arbitrary Detention, Opinion A/HRC/WGAD/2012/6 No. 6/2012, on July 13, 2012, available at: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ .37

UNDOC/GEN/G12/152/53/PDF/G1215253.pdf?OpenElement.
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تكرر دخوله يف إرضاب عن الطعام احتجاجًا عىل حبسه وظروف احتجازه.

إتاحة سبل االنتصاف
رمغ عدة حماوالت من اخلواجة إلخبار املمكة أثناء حمامكته بأمر تعذيبه رهن االحتجاز، إال أنه مل يمت تنفيذ 
أو  املعاملة  التعذيب وغريه من رضوب  اتفاقية مناهضة  اليت صدقت عىل  البحرين  حتقيقات، وعىل سلطات 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام 1998، أن حتقق يف مزامع التعذيب واملعاملة السيئة وأن تالحق 
اجلناة. مكا أن رأي فريق األمم املتحدة العامل املعين باالحتجاز التعسيف مل تلزتم به السلطات املعنية يف 
البحرين. لذلك، فقد دأبت حكومة البحرين عىل رفض حق اخلواجة يف االنتصاف عىل االنهتااكت اليت تعرض 

هلا، ومهنا االحتجاز التعسيف والتعذيب.

رد فعل املجمتع الدويل
يف أبريل/نيسان 2012 أصدرت الواليات املتحدة "دعوة حلكومة البحرين ألن تنظر رسيعًا يف مجيع اخليارات 

املتاحة لتسوية قضيته".38

األورويب  بالربملان  أعضاء  طالب  مكا  فورًا.  عنه  باإلفراج  األورويب  الربملان  طالب   2014 فرباير/شباط  يف 
باإلفراج عنه يف سبمترب/أيلول 2014. ولقد تكررت مطالبات الدمنارك للسلطات البحرينية بنقله إىل الدمنارك، 
مبا يف ذلك أثناء االستعراض الدوري الشامل يف سبمترب/أيلول 2012. يف أبريل/نيسان 2012 طالب أمني 
عام األمم املتحدة بان يك مون وعدة خرباء باألمم املتحدة سلطات البحرين إىل تسوية قضية اخلواجة بناء عىل 
اعتبارات سالمة إجراءات التقايض واالعتبارات اإلنسانية، دون إرجاء39 وإعادة النظر يف عرض الدمنارك بنقل 

اخلواجة إلهيا لتليق العالج الطيب.40

مكا أعربت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة عن القلق إزاء املامكة وطالبت باإلفراج عنه.

زينب اخلواجة
مدونة حقوقية

ُمفرج عهنا مؤقتًا بانتظار احملامكة احلالة: 

االهتامات اجلنائية
- "تعطيل حركة السري"

- "اإلرضار مبمتلاكت عامة"
- "التحزي ضد السلطات"

- التحريض عىل كراهية النظام"
- "املشاركة يف مجتهر غري قانوين"

- "دخول منطقة حمظورة"
- "إهانة رجل رشطة"

- "إهانة امللك"

ملف خشيص
زينب اخلواجة يه ابنة املدافع البارز عن حقوق اإلنسان عبد اهلادي اخلواجة، املعرض لالحتجاز، ويه مدافعة 
عن حقوق اإلنسان ومدونة. معها اجلنسية البحرينية واجلنسية الدمناركية. ويه معروفة مبشاركهتا يف التجمع 

السيمل الذي طالب باإلصالحات وباحرتام حقوق اإلنسان يف البحرين.

تارخي املضايقات
يف 16 ديمسرب/اكنون األول 2011 نمظت اخلواجة اعتصامًا لملطالبة باإلصالحات ومبزيد من احلقوق، يف 
للدموع  املسيل  الغاز  الشغب عبوات  أطلقت رشطة ماكحفة  إلهيا عدة سيدات.  انضمت  وقد  أبو صيبع  دوار 
الغاز علهيا مبارشة. مث مت  االنتقال ومت إطالق  اعتصامها سمليًا ورفضت  لتفريقهن. اسمترت اخلواجة يف 
تقييد يدهيا باألصفاد وجرجرهتا عىل الرصيف مقيدة، وُخلع جحاهبا ولمطهتا عىل وجهها رشطية. مث مت سهبا 

ورضهبا يف مركز الرشطة. مت اإلفراج عهنا عىل ذمة التحقيقات.

يف 27 فرباير/شباط 2013 مت القبض علهيا أثناء اعتصام سيمل احتجاجًا عىل رفض السلطات تسلمي جمثان 
رجل ُقتل أثناء مظاهرة يف 14 فرباير/شباط 2013. مت نقلها إىل مركز رشطة احلورة حيث اهتمت بـ "تعطيل 

و"التحريض عىل كراهية النظام". و"التحزي ضد السلطات"  و"اإلرضار مبمتلاكت عامة"  حركة السري" 

"املشاركة يف  الثالثة حمك احلبس هشرًا ضدها بهتمة  أيدت املمكة اجلنائية  يف 27 فرباير/شباط 2013 
آخر حببهسا  ُحمكًا  أيدت  نفهسا  اللؤلؤة. املمكة  دوار  أي  منطقة حمظورة"،  و"دخول  قانوين"  مجتهر غري 
مزقت  أن  بعد  الداخلية"  وزارة  مبمتلاكت  "اإلرضار  اهتامات  يف  صغرى  جنائية  هبا حممكة  أنزلته  هشرين 
اخلواجة صورة مللك البحرين، رمغ أهنا اكنت قد أمضت بالفعل عقوبة بعد اعتقاهلا سابقًا. نتيجة لذلك أعلنت 
النيابة يف بيان أن اخلواجة ستبدأ يف قضاء عقوبهتا يوم 28 فرباير/شباط 2013 ملدة ثالثة هشور و20 يومًا. 
فضلًا عن ذلك، فيف 28 فرباير/شباط 2013 ألغت حممكة االستئناف التربئة الصادرة عن حممكة االبتداء يف 
يف مستشىف عسكري، ويه االهتامات اليت تت  "إهانة رجل رشطة"  بـ  قضية أخرى عىل صلة باهتامات 
تربئهتا مهنا يف 2 مايو/أيار 2012. اكنت اخلواجة يف احتجاج داخل مستشىف قوة دفاع البحرين عندما اكن 
والدها عبد اهلادي اخلواجة مرضبًا عن الطعام يف املستشىف. مث طعنت النيابة عىل حمك الرباءة من حممكة 

االبتداء وحمكت حممكة االستئناف عىل اخلواجة باحلبس ثالثة هشور.

يف 22 مايو/أيار 2013 ُحمك علهيا باحلبس ثالثة هشور يف اهتامات باملشاركة يف مجتهر غري قانوين وإهانة 
رجل رشطة إشارة إىل مظاهرات ديمسرب/اكنون األول 2011. يف ذلك التوقيت اكنت تيض عقوبتني باهتامات 

38.  انظر: 
Statement by the Press Secretary on the Situation in Bahrain, April 11, 20112, available at: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/11/

statement-press-secretary-situation-bahrain.
39.  انظر: 

Statement by the UN Secretary General Ban Ki Moon, April 24, 2012, available at: http://www.un.org/sg/STATEMENTS/index.asp?nid=6020
40.  انظر: 

Office of the High Commissioner for Human Rights, Press Release, April 13, 2012, available at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?LangID=E&NewsID=12056
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املشاركة املزعومة يف مظاهرة غري مرصح هبا والدخول غري املرشوع إىل دوار اللؤلؤة، واكن من املقرر اإلفراج 
عهنا يف مايو/أيار 2013.

يف 27 يناير/اكنون الثاين 2014 أصدرت حممكة اجلنايات ُحمكًا غيابيًا حبق زينب اخلواجة، واكنت تيض 
حبسًا أربعة هشور إضافية يف قضيتني جديدتني اهتمت فهيام بتدمري ممتلاكت وزارة الداخلية أثناء احتجازها 

يف مركز رشطة بلدة عيىس هشر مايو/أيار بعد أن مزقت صورة ملك البحرين.

يف 16 فرباير/شباط 2014 مت اإلفراج عن زينب اخلواجة.

يف هناية أغسطس/آب 2014 مت احتجاز زينب اخلواجة لفرتة قصرية عندما ذهبت لملستشىف لزيارة والدها، 
بعد نقله إلهيا من الجسن.

وخضعت لغرامة 3000  يف 4 ديمسرب/اكنون األول 2014 ُحمك علهيا بالجسن ثالث سنوات بهتمة "إهانة امللك" 
بهتمة تزيق صورة امللك أمام املمكة يف أكتوبر/ترشين األول 2014. حددت  دينار )حوايل 7285 يورو( 

املمكة كفالة 100 دينار ومت اإلفراج عهنا بانتظار نتاجئ االستئناف.

يف 9 ديمسرب/اكنون األول 2014 حمكت علهيا حممكة االستئناف باحلبس 16 هشرًا بهتمة "تدمري ممتلاكت 
أثناء االحتجاز يف 2012. رمغ أن زينب اخلواجة ليست حمتجزة حاليًا مفن  و"إهانة رجل رشطة"  حكومية" 

املمكن تنفيذ العقوبة يف أي وقت.

يف 2 يونيو/حزيران 2015 ُحمك عىل زينب اخلواجة يف حممكة االبتداء باحلبس 9 هشور بهتمة دخول منطقة 
لتجميد التنفيذ. حمظورة وإهانة موظف عام ومت دفع غرامة 300 دينار )حنو 707 يورو( 

رد فعل املجمتع الدويل
يف سبمترب/أيلول 2013 مرر الربملان األورويب قرارًا يدعو لإلفراج الفوري عن زينب اخلواجة وإسقاط االهتامات 

املنسوبة إلهيا.41 يف يناير/اكنون الثاين 2015 طالب أعضاء الربملان األورويب باإلفراج عن زينب اخلواجة.

نوبل  جلائزة  ومرمي  زينب  وجنلتيه  اخلواجة  اهلادي  عبد  لرتشيح  محلة  األورويب  الربملان  من  أعضاء  ونظم 
للسالم لعام 2013، اعرتافًا بإخالصهم "مقابل خماطر خشصية مجة بالدفاع عن حقوق اإلنسان واإلصالحات 

السياسية يف البحرين".42

دمحم املسقيط
الرئيس السابق مجلعية شباب البحرين حلقوق 

اإلنسان
استشاري األمن الرمقي يف "مدافعو اخلط األمايم"

"يعيش املدافعون عن حقوق اإلنسان يف البحرين 
أسوأ حلظات حياهتم"

مت اإلفراج عنه مؤقتًا يف انتظار  احلالة: 
احملامكة

االهتامات اجلنائية
- "تشغيل مجعية غري مرخص هلا قبل إصدار ترخيص التجسيل"

- "القيام بأمعال شغب واملشاركة يف مظاهرات غري قانونية"
- "التحريض عىل كراهية النظام"

ملف خشيص
البحرين حلقوق اإلنسان وهو استشاري أمن رمقي يف  السابق مجلعية شباب  الرئيس  دمحم املسقيط هو 
مدافعو اخلط األمايم. دأبت مجعية شباب البحرين عىل مراقبة انهتااكت حقوق اإلنسان املرتكبة يف البحرين. 
ولقد ُحرمت امجلعية من االعرتاف هبا من قبل السلطات البحرينية ومن مث يعترب مؤسسهيا عرضة لالهتامات 

اجلنائية.

تارخي املضايقات
يف عام 2007 تت حمامكة املسقيط بهتمة "تشغيل مجعية غري مرخص هلا قبل صدور رخصة التجسيل" عىل 

صلة بإدارة مجعية شباب البحرين حلقوق اإلنسان. ُحمك هيلع بغرامة 500 دينار )حنو 1210 يورو(.

يف 16 فرباير/شباط 2010 قام لك من فيصل فوالذ عضو جملس الشورى وعادل املعاودة عضو الربملان ودمحم 
الرشويق املذيع، باهتام ثالثة مدافعني عن حقوق اإلنسان مهنم املسقيط ونبيل رجب، يف برناجم مبارش عىل 
حمطة إذاعية حبرينية بأن مثة صالت تربطهم حبكومات أجنبية، وأهنم ارتكبوا أمعال عنف باستخدام قنابل 
املولوتوف وكذلك خبيانة البالد. مكا اهتمومه بتحريض الشباب عىل العنف ضد الدولة، والتهشري بالدولة أمام 

املنمظات الدولية. مت نرش االهتامات الاكذبة يف حصف إلكرتونية حملية.

يف 23 سبمترب/أيلول 2012 تلىق املسقيط ومدافعني آخرين عن حقوق اإلنسان يف البحرين تعاونوا مع األمم 
املتحدة، هتديدات باالنتقام والتنكيل فميا اكنوا يف جنيف لملشاركة يف اجللسة 21 ملجلس األمم املتحدة حلقوق 

اإلنسان. مت هتديد املسقيط بالقتل من خالل أكرث من 12 ماكملة هاتفية من جمهولني.

يف 17 أكتوبر/ترشين األول 2012 مثل املسقيط أمام نيابة البحرين بناء عىل اهتامات بـ "التحريض واملشاركة 
عىل صلة بتجمع سيمل انعقد يف املنامة يوم 12 أكتوبر/ترشين األول 2012. مت  يف مظاهرات غري قانونية" 
استدعاؤه يف اليوم السابق إىل مركز رشطة احلورة، حيث مت التحفظ هيلع تلك الليلة قبل نقله إىل النيابة. مت 
اإلفراج عنه بكفالة يف اليوم نفسه عىل ذمة االهتامات املنسوبة إليه. يف 31 ديمسرب/اكنون األول 2014 حمكت 
حممكة اجلنايات الصغرى عىل املسقيط باحلبس ستة أهشر. ليس املسقيط حمتجزًا حاليًا، إذ مت دفع كفالة 
حبيث يمتكن من البقاء خارج الجسن إىل أن يمت الفصل يف جلسته املقرر عقدها يف  100 دينار )222 يورو( 

7 سبمترب/أيلول 2015.

41.  انظر قرار الربملان األورويب حول البحرين، 6 فرباير/شباط 2014:
 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/droi/dv/p7_ta-prov(2014)0109_/p7_ta-prov(2014)0109_en.pdf.

 http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2013/02/20130131_alkhawaja_nobel-1.pdf 42.  انظر: 



املرصد 
الواقع املظمل لملدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين احلبس والتعذيب وحسب اجلنسية: 

29
املرصد 

الواقع املظمل لملدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين احلبس والتعذيب وحسب اجلنسية: 

28

يف 22 أكتوبر/ترشين األول 2013 مت استدعاء املسقيط إىل مركز رشطة امخليس حيث مت استجوابه بناء 
ألقاها يف 8 سبمترب/أيلول 2013 يف بلدة  بناء عىل كمة  النظام"  "التحريض عىل كراهية  بـ  عىل اهتامات 
جدحفص، حيث حتدث عن مفهوم الالعنف وأمهية املطالبة سمليًا باحرتام احلقوق وكذلك احلقوق املكفولة يف 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. مت اإلفراج عنه بعد أن وقع تعهدًا باملثول أمام النيابة إذا ُطلب منه.

رد فعل املجمتع الدويل
ومهنا  فورًا،  القمع  أمعال  مجيع  إهناء  إىل  السلطات  يدعو  قرارًا  األورويب  الربملان  أصدر   2013 عام  يف 

املضايقات القضائية حبق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين، ومهنم دمحم املسقيط.43 

نبيل رجب
رئيس مركز البحرين حلقوق اإلنسان

نائب األمني العام للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان

"أنا مهتم بالتحريض عىل الكراهية ألنين قلت إن 
وزارة الداخلية تعذب املتجزين وأهنا مسؤولة عن 

وفاة بعض من حتتجزمه".

حمتجز منذ 2 أبريل/نيسان 2015  احلالة: 
ومييض عقوبة حبس 6 أهشر ويواجه 

مجموعتني أخريني من االهتامات اجلنائية

االهتامات اجلنائية
حمك هيلع يف مرحلة االستئناف باحلبس 6 أهشر يف 14 مايو/أيار 2015 القضية اجلنائية رمق 1: 

- "إهانة هيئة نظامية" )مادة 216(

ما زالت القضية يف مرحلة التحقيق القضية اجلنائية رمق 2: 
- "التحريض عىل كراهية نظام احُلمك" )مادة 165( قانون العقوبات يفرض عقوبة بالجسن غري حمددة املدة عىل 

هذه املخالفة.

هذه القضية يف مرحلة التحقيق أمام النيابة اآلن. مت القبض عىل نبيل رجب يف 2  القضية اجلنائية رمق 3: 
أبريل/نيسان 2015 عىل ذمة هذه القضية. 

- "نرش أنباء اكذبة" )مادة 168(. العقوبة املوصوفة هنا يه الجسن حبد أقىص عامني وغرامة 200 دينار. 
- "إهانة هيائت نظامية واجليش" )مادة 216(.

- "نرش شائعات اكذبة يف زمن احلرب" )مادة 133(. العقوبة القصوى املوصوفة يف هذه املادة يه 10 أعوام.

ملف خشيص
نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين حلقوق اإلنسان، ونائب األمني العام للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان وعضو 

اللجنة االستشارية لقسم الرشق األوسط يف هيومن رايتس ووتش.

شارك يف تأسيس عدة منمظات جممتع مدين، مهنا مجعية البحرين حلقوق اإلنسان، ومركز البحرين حلقوق 
اإلنسان ومركز اخلليج حلقوق اإلنسان. مت تأسيس مركز البحرين حلقوق اإلنسان عام 2002 ويعمل بشلك 
موسع عىل توثيق انهتااكت حقوق اإلنسان يف البحرين. قامت السلطات حبل املركز عام 2004 وجحبت موقعه 
من قبل موفري خدمة اإلنرتنت البحرينيني منذ عام 2006. اكن نبيل رجب ناشطًا للغاية يف احتجاجات فرباير/

شباط 2011 وقاد محالت منارصة موسعة عىل الصعيد الدويل للتنديد بانهتااكت حقوق اإلنسان اليت ارتكبهتا 
السلطات.

منذ عام 2012 واجه 8 قضايا وأمىض 28 من بني الهشور الـ 38 األخرية يف الجسن. مكا تعرض للهتديد 
واملعاملة السيئة يف مناسبات عدة.

احلبس  وهو حمتجز يف   2015 أبريل/نيسان   2 توقيفه يف  مت  عامني،  ملدة  بالجسن  عقوبة  أمىض  أن  بعد 
االنفرادي يف مركز رشطة مدينة عيىس.

43.  انظر قرار الربملان األورويب حول حالة حقوق اإلنسان يف البحرين بتارخي 9 سبمترب/أيلول 2013. عىل:
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2013-0410&format=XML&language=EN.
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تارخي املضايقات
يوليو/توز 2012 مت  نبيل رجب مضايقات قضائية مسمترة واحتجاز تعسيف منذ عام 2012. يف 9  واجه 
توقيفه من قبل رجال رشطة ملمثني يف بيته بعد تغريدة نرشها يف 2 يونيو/حزيران 2012. 44 يف 9 يوليو/توز 
2012 حمكت هيلع حممكة اجلنايات اخلامسة الصغرى باحلبس ثالثة هشور بدعوى التهشري بساكن املرق 
عىل موقع تويرت. يف 23 أغسطس/آب 2012 تت تربئته أمام حممكة المتيزي العليا. لكنه ظل حمتجزًا عىل ذمة 

ثالث قضايا أخرى حبقه.

يف 16 أغسطس/آب 2012 حمكت هيلع املمكة اجلنائية الصغرى بالجسن ثالث سنوات بهتمة املشاركة يف 
مجتعات سملية ثالث تدعو إىل احلريات األساسية والدميقراطية. حمكت هيلع املمكة بالجسن عامًا يف لك من 
القضايا الثالث اخلاصة بالتظاهر السيمل. يف ديمسرب/اكنون األول 2012 خففت حممكة االستئناف احلمك 

إىل الجسن عامني.

يف عام 2013 ذكر فريق األمم املتحدة العامل املعين باالحتجاز التعسيف، بعد أن جلأ إليه املرصد، أن احتجاز 
نبيل رجب تعسيف، إثر إدانة سابقة عىل صلة حبرية الرأي خاصته، وحرية التعبري والتجمع. ورأى فريق األمم 
يبدو أهنا حترم األفراد من حقهم األسايس يف حرية  املتحدة العامل أن "القوانني امللية يف البحرين )...( 

الرأي والتعبري".45

أمت عقوبته وُأفرج عنه يف يونيو/حزيران 2014.

وبعد اإلفراج عنه أجرى جولة منارصة دولية يف األمم املتحدة واالحتاد األورويب، ,خالهلا ألىق الضوء عىل 
انهتااكت حقوق اإلنسان اليت ارتكبهتا السلطات البحرينية.

وبعد عودته إىل البحرين، مت القبض هيلع مرة أخرى يف 1 أكتوبر/ترشين األول 2014 بعد استدعاؤه من قبل 
"إهانة  بهتمة  اجلنايئ،  البحث  إلدارة  التابعة  واإللكرتوين  االقتصادي  واألمن  الفساد  العامة ملاكحفة  اإلدارة 
املؤسسات  انتقد  بتغريدة نرشها يف سبمترب/أيلول 2014 وفهيا  القضية متصلة  تويرت.  عىل  مؤسسة عامة" 
العسكرية عىل توليد األفاكر املتطرفة )قضية "تغريدة اإلرهاب"(.46 يف 9 أكتوبر/ترشين األول 2014 مت إخطاره 
بتقدم وزارة الدفاع ببالغ حول التغريدة. يف 2 نومفرب/ترشين الثاين 2014 أمرت حممكة اجلنايات الثالثة 
الصغرى باإلفراج عنه لكن منعته من مغادرة البالد. يف 20 يناير/اكنون الثاين 2015 حمكت هيلع املمكة 
عىل تويرت. دفع حماموه كفالة لإلفراج  نفهسا باحلبس ستة أهشر يف اهتامات "إهانة مؤسسات عامة واجليش" 
املؤقت عنه بانتظار نتاجئ االستئناف لكن القايض منعه من مغادرة البالد. تأكدت العقوبة يف االستئناف يوم 

14 مايو/أيار 2015.

يف عام 2015 مت نسب اهتامات جنائية أخرى إىل نبيل رجب. يف 26 فرباير/شباط 2015 استديع للتحقيق 
حيث مت  الرشطة  مركز  إىل  ذهب   2015 مارس/آذار   1 النظام". يف  كراهية  عىل  "التحريض  اهتامات  يف 
استجوابه حول كمة ألقاها يف فرباير/شباط 2011. اكنت اللكمة قد ألقاها يف تأبني عبد الرضا بومحيد الذي 
ُقتل يف فرباير/شباط 2011 وهو متجه إىل دوار اللؤلؤة )قضية "كمة اجلنازة"(. اكن مقطع فيديو إطالق النار 

عىل املذكور قد مت تداوله عىل نطاق واسع حيهنا. إىل اآلن، ما زالت حتقيقات الرشطة جارية.

يف 2 أبريل/نيسان 2015 حارصت أكرث من عرشين سيارة رشطة بيته واعتقلته الرشطة بناء عىل اهتامات بـ 
"نرش أنباء اكذبة". مث ُنقل إىل اإلدارة العامة ملاكحفة الفساد واألمن االقتصادي واإللكرتوين الستجوابه. يف 3 

أبريل/نيسان 2015 مت استجواب نبيل رجب يف حضور حمامّيه يف إدارة البحث اجلنايئ، بشأن هتمتني ضده. 
إشارة إىل وزارة الداخلية  )مادة 216 من قانون عقوبات البحرين(  الهتمة األوىل يه "إهانة مؤسسة عامة" 
عىل صلة بتغريدات ندد فهيا بتعذيب املتجزين يف جسن جو )قضية "تغريدات تعذيب جو"(. الهتمة الثانية 
عىل صلة بتغريدات انتقد  )املادة 133 من قانون عقوبات البحرين(  يه "نرش شائعات اكذبة يف زمن احلرب" 
فهيا الغارات اجلوية اليت شهنا التحالف بقيادة السعودية يف المين )قضية "تغريدات المين"(. إذا ُحمك هيلع 
يف الهتمة الثانية، فقد يواجه نبيل رجب الجسن ملدة أقصاها 10 سنوات. رفض نبيل رجب التوقيع عىل تقرير 
للرشطة حول التحقيقات. يف 4 أبريل/نيسان 2015 مثل نبيل رجب أمام النيابة يف حضور حماميه. أمرت 
النيابة حببسه سبعة أيام عىل ذمة التحقيق. يف 5 أبريل/نيسان 2015 صادرت قوات األمن مجيع األجهزة 
اإللكرتونية اخلاصة به وبأرسته. يف 11 أبريل/نيسان 2015 أمرت النيابة حببسه 15 يومًا إضافية. يف 26 
أبريل/نيسان 2015 اهتمت النيابة نبيل رجب رمسيًا بـ "نرش شائعات اكذبة يف زمن احلرب، قد تقوض من 
التحضريات والعمليات احلربية" )املادة 33( وكذا "إهانة مؤسسات عامة )املادة 216( و"نرش أنباء اكذبة" )مادة 
168(. مث مددت النيابة احتجازه ملدة 15 يومًا أخرى، يف انتظار تقرير حترضه حاليًا وزارة الداخلية بشأن 
املواد اليت صادرهتا من بيت نبيل رجب بعد القبض هيلع، عندما دامه األمن البيت وصادر اهلواتف اخللوية 
العليا البحرينية احتجاز نبيل  واحلواسب وغريها من األجهزة اإللكرتونية. يف 11 مايو/أيار مددت املمكة 
رجب االحتيايط 15 يومًا. ويف 14 مايو/أيار 2015 أيدت حممكة االستئناف البحرينية عقوبة احلبس ستة 
أهشر الصادرة عن حممكة أدىن درجة يف 20 يناير/اكنون الثاين 2015 ضد نبيل رجب يف اهتامات "إهانة 

عىل تويرت )قضية "تغريدة اإلرهاب"(. مؤسسات عامة واجليش" 

إتاحة سبل االنتصاف
قبل عدة هيائت يف األمم  والتنديد هبا من  توثيقها  نبيل رجب مت  اليت تعرض هلا  اإلنسان  انهتااكت حقوق 
املتحدة، ورمغ تقدم حمايّم نبيل رجب بعدة شاكوى وعرائض للطعن عىل أوامر الرشطة واملامك، فقد أخفقت 
اإلنسان. عىل سبيل  حقوق  الزتامات مبوجب  من  علهيا  الوفاء مبا  احلاالت يف  البحرينية يف لك  السلطات 
املثال، مل تتثل السلطات برأي فريق األمم املتحدة العامل الصادر عام 2013. من مث، رفضت سلطات البحرين 
بشلك ممهنج منح نبيل رجب حقه يف االنتصاف عىل االنهتااكت اليت تعرض هلا، ومهنا االحتجاز التعسيف 

واملضايقات القضائية.

رد فعل املجمتع الدويل
يف 29 يوليو/توز 2011 رحب نبيل رجب جائزة إيون راتيو 2011 للدميقراطية.47

يف عام 2012 اكن مركز البحرين حلقوق اإلنسان مرحشًا جلائزة مارتن إينالز48 ونال جائزة املنارصة الصادرة 
عن مؤرش الرقابة.49

يف 26 أبريل/نيسان 2012 تلىق مركز البحرين حلقوق اإلنسان جائزة بالدوين الصادرة عن "هيومن رايتس 
فريست".50

يف 2013 طالب الربملان األورويب باإلفراج عنه فورًا وإسقاط لك االهتامات املنسوبة إليه.51

يف 26 سبمترب/أيلول 2013 فاز مركز البحرين حلقوق اإلنسان جبائزة رافتو لملدافعني عن احلقوق.52

44.  كتب يف التغريدة "خليفة، اترك عنك زرانيق املرق وشيوخها وجعائزها، امجليع يعمل أنه ال شعبية لك ولوال احلاجة للربية ملا خرجوا لك مستقبلني. مىت تتىحن؟"
45.  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسيف:

 Opinion A/HRC/WGAD/2013/12 No. 12/2013, July 25, 2013, available at: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/159/40/PDF/G1315940.
pdf?OpenElement

"إّن الكثري من الّرجال يف #البحرين الذين انضّموا إىل #اإلرهاب و #داعش أتوا من أجهزة األمن وتلك األجهزة يه احلاضنة األوىل هلذه العقيدة". 46.  ورد يف التغريدة: 

http://www.wilsoncenter.org/article/bahraini-human-rights-activist-nabeel-rajab-to-receive-2011-ion-ratiu-democracy-award 47.  انظر: 
http://www.martinennalsaward.org/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=73&lang=en  .48

https://www.indexoncensorship.org/2012/03/bahrain-centre-for-human-rights-wins-advocacy-award-sponsored-by-bindmans/ 49.  انظر: 
https://www.youtube.com/watch?v=giat3dfSNoU 50.  قبلت مرمي اخلواجة اجلائزة نيابة عن مركز البحرين حلقوق اإلنسان. انظر: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. 51.  انظر قرار الربملان األورويب بتارخي 17 يناير/اكنون الثاين 2013 حول حالة حقوق اإلنسان يف البحرين، عىل: 
 do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0032&language=ENقرار الربملان األورويب يف 12 سبمترب/أيلول 2013 حول حالة حقوق اإلنسان يف البحرين:

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0390+0+DOC+XML+V0//EN
 http://www.rafto.no/article/931/Bahrain_Center_for_Human_Rights_BCHR/tags:Laureates:52.  انظر
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سيد أمحد الودايع
مدير املنارصة يف معهد البحرين للدميقراطية 

واحلقوق 

"تدمري املجمتع املدين يف البحرين واختاذ تدابري 
جديدة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والدميقراطية 
مل يساعد حكومة البحرين يف حفظ ماء وجهها القبيح، 

وهذه التدابري مل تقض عىل اآلثار اإلجيابية هلؤالء 
املدافعني".

حمروم من اجلنسية احلالة: 

االهتامات اجلنائية
- "التجمهر غري القانوين" 

ملف خشيص
سيد الودايع مدافع عن حقوق اإلنسان معروف بنشاطه يف احتجاجات فرباير/شباط 2011. يف عام 2012 
للحقوق  البحرين  معهد  يف  املنارصة  مدير  بصفة  يعمل  حاليًا  وهو  املتحدة  اململكة  يف  اللجوء  عىل  حصل 

والدميقراطية ومقره لندن.

تارخي املضايقات
يف 17 فرباير/شباط 2011 مت رضبه بعنف يف مظاهرة من قبل الرشطة، وتعرض للرلك عىل رأسه وحلقت 
به عدة إصابات ومت معل 12 غرزة جراحية له يف جبينه وست غرز يف فروة رأسه. اسمتر يف املشاركة يف 
مظاهرات دوار اللؤلؤة، وبعد أن حتدث إىل عدة وسائل إعالم، مت القبض هيلع يف 16 مارس/آذار 2011 عند 
حاجز طريق قرب مطار املنامة، ومت احتجازه يف مركز رشطة املرق. مل ُيحمس له باالتصال بأرسته أو بأي 
أحد. احتجاجًا عىل ذلك أرضب عن الطعام واهنار بعد يومني. مث ُنقل معصوب العينني إىل مستشىف جسن 
القلعة حيث تعرض للسباب من السلطات مبا يف ذلك إهانات طائفية. مث مت اإلفراج عنه يف 11 أبريل/نيسان 
2011. وأثناء احتجازه الذي دام 28 يومًا تعرض للتعذيب واإلهانة، واشمتل ذلك عىل التقييد يف أوضاع مؤملة 

وتعصيب العينني واالعتداء املتكرر هيلع بالرضب.

اهتامات  يف  املامكة  واجه  حيث  العسكرية  املمكة  أمام  لملثول  استدعاؤه  مت   2011 مايو/أيار   19 يف 
بالتجمهر غري القانوين. يف 24 مايو/أيار 2011 ُحمك هيلع غيابيًا بالجسن عامًا. دفع كفالة للخروج إىل حني 
نظر االستئناف ويف 15 يونيو/حزيران 2011 مت تقليص العقوبة غيابيًا إىل احلبس ستة أهشر. يف 15 يوليو/

توز 2011 مت القبض هيلع من بيته وتعرض للتعذيب يف الجسن. أفرج عنه يف 16 ديمسرب/اكنون األول 2011 
بعد أن أمت عقوبة الستة أهشر. يف يناير/اكنون الثاين 2012 تلىق وثائق تفيد بأن املمكة اجلنائية العليا تربئه 
من االهتامات بتارخي 14 نومفرب/ترشين الثاين 2011. مل يمت إمداده بسبب عن ملاذا مل ُيفرج عنه يف ذلك اليوم.

يف 10 مايو/أيار 2012 أصابته رصاصات الشوزن اليت أطلقهتا رشطة ماكحفة الشغب أثناء حضوره ملظاهرة.

يف 31 يناير/اكنون الثاين 2015 أمرت وزارة الداخلية بحسب جنسية 72 خشصًا مهنم الودايع.

يف أكتوبر/ترشين األول 2014 طالبت الواليات املتحدة والرنوجي البحرين باإلفراج عن نبيل رجب وإسقاط لك 
الهتم عنه. أعربت وزارة اخلارجية الفرنسية وممثلة األمم املتحدة اخلاصة حلقوق اإلنسان عن القلق إزاء اعتقاله. 

مكا أعرب مفوض األمم املتحدة السايم حلقوق اإلنسان عن القلق جراء اعتقاله وطالب باإلفراج عنه فورًا.

يف فرباير/شباط 2013 دمع 103 من أعضاء الربملان األورويب، أي حنو 15 يف املائة من النواب، دعوة بإسقاط 
االهتامات عن نبيل رجب وطالبوا باإلفراج عنه فورًا دون قيد أو رشط.

يف 9 أبريل/نيسان 2015 دعت حكومة الواليات املتحدة حكومة البحرين إىل إسقاط االهتامات عن نبيل رجب 
واإلفراج عنه فورًا.53

http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2015/04/240540.htm#BAHRAIN 53.  انظر: 
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3. االنهتااكت للحق يف احملامكة العادلة اليت أفاد بوقوعها 
مدافعون عن حقوق اإلنسان

هناك انهتااكت عديدة للحق يف املامكة العادلة أفاد بوقوعها مدافعون عن حقوق اإلنسان ومنمظات جممتع مدين 
وحمامون أثناء املامكات اليت انعقدت لملدافعني عن حقوق اإلنسان، يف خرق لملعايري الدولية لملحامكة العادلة.

1. األدلة اليت مت مجعها حتت وطأة التعذيب: 

يف أغلب احلاالت اليت ندد فهيا املهتمون باستخدام التعذيب حبقهم النزتاع اعرتافات أو لرتهيهبم، مل ُيظهر القضاة 
أية إرادة لمساع جحج املهتمني أو أدلهتم، أو تقيمي قمية بيانات املهتمني أثناء التحقيقات.

هذه املامرسات خترق بشلك بنّي املادة 15 من اتفاقية 1984 ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة 
"تضمن لك دولة طرف عدم االستهشاد بأية أقوال يثبت أنه مت  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اليت ورد فهيا أن: 
اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب، كدليل يف أية إجراءات، إال إذا اكن ذلك ضد خشص مهتم بارتاكب التعذيب كدليل عىل 

اإلدالء هبذه األقوال".

2. املضايقات القضائية واالهتامات امللفقة حبق املدافعني عن حقوق اإلنسان: 

فضلًا عن ذلك فإن أغلب القضايا ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان فهيا نفس النسق من املضايقات القضائية اليت 
والنيابة العامة اليت نادرًا ما تشكك يف حتقيقات اإلدارة.  منبعها إدارة البحث اجلنايئ )اخلاضعة لوزارة الداخلية( 
ويف أحيان كثرية ُتنسب اهتامات ملفقة عدة إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان من أجل االحتفاظ هبم رهن االحتجاز 
أثناء حتقيقات الرشطة لفرتة 48 ساعة مث لعدة أسابيع من حتقيقات النيابة )عىل األقل مخسة إىل ستة أسابيع(، 

قبل تسلمي القضية إىل قايض يقرر ما إذا اكن االحتجاز سيسمتر أم ال.

يف حالة غادة مجشري عىل سبيل املثال، ُرفعت أكرث من 12 قضية ضدها عىل مدار العامني املاضيني، وتراوحت 
إىل "االعتداء عىل رجل رشطة". االهتامات من "إهانة مؤسسة عامة" 

يف حالة حسني جواد، فإن االهتامات املنسوبة إليه أساسًا للقبض هيلع يف 16 فرباير/شباط 2015 اكنت عىل صلة 
بأمعال شغب مزعومة وحيازة زجاجات مولوتوف. بعد 48 ساعة من االحتجاز طرف الرشطة داخل إدارة البحث 
اجلنايئ )مهنا 10 ساعات مبعزل عن العامل اخلاريج( أمرت النيابة باإلفراج عنه يف 18 فرباير/شباط 2015 لنقص 
األدلة عىل هذه االهتامات. لكن ظل جواد رهن احتجاز الرشطة لثالثة أيام أخرى، دون أي مربر. يف 21 فرباير/

شباط 2015 ُمثل جواد مرة أخرى أمام النيابة اليت أمرت بالتحقيق وباحتجازه احتياطيًا عىل اهتامات متصلة بتليق 
أموال من البحرين واخلارج لمتويل أمعال ختريبية وإرهابية. لكن مل تقدم حتقيقات إدارة البحث اجلنايئ أدلة مادية 
تدمع هذه االهتامات، واكنت اعرتافات حسني جواد جزئية، حتت وطأة التعذيب. وبعد مخسة أيام رهن االحتجاز مت 

ذكرها لتربير االحتجاز االحتيايط.

3. املداوالت واإلجراءات املطولة للضغط عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان: 

يف حاالت عديدة اكنت اجللسات تتأجل مرات كثرية ما جيعل املداوالت القضائية تدوم عدة هشور دون أية مربرات. 

يف حالة غادة مجشري، وكذا بالنسبة لعدد من احلاالت األخرى، مهنا تميور كرميي )انظر أعاله(، ظلت املامكات 
عالقة لهشور وهشور، يف خرق للحق يف املامكة يف إطار فرتة زمنية معقولة، وهو ما أدى إىل مناخ من الضغط 

عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان املهتمني.

إتاحة سبل االنتصاف
يف 17 فرباير/شباط 2011 إبان التعرض للرضب املربح، تقدم الودايع بشكوى إىل الرشطة. حفصه طبيب 
حكويم يف 8 فرباير/شباط 2012 وأكد إصابته لكن مل يوحض السبب. مل تطرأ تطورات جديدة يف القضية منذ 

أن غادر البحرين يف مايو/أيار 2012.

رد فعل املجمتع الدويل
يف 4 فرباير/شباط 2015 ذكر خرباء األمم املتحدة املعنيني حبقوق اإلنسان أن "حسب اجلنسية مؤخرًا من 72 

خشصًا يبدو أنه حماولة جديدة من حكومة البحرين لقمع املعارضني".54

يف 23 فرباير/شباط 2015 ناقشت اململكة املتحدة "حسب اجلنسية من 72 حبرينيًا عىل املستوى الوزاري 
سفارهتا يف البحرين  وأوحضت أن مجليع املترضرين احلق يف الطعن ]وذكرت أن[  يف حكومة البحرين )...( 

مسمترة يف متابعة هذه احلاالت عن كثب".55

 Office of the High Commissioner for Human Rights, Press release, February 4, 2015, available at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 54.  انظر: 
DisplayNews.aspx?NewsID=15541&LangID=E

 Parliament of the United Kingdom, written questions and answers, February 5, 2015, available at: http://www.parliament.uk/business/publications/ 55.  انظر: 
written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2015-02-05/223680/
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5. التوصيات
إىل حكومة البحرين: 

• جيب مضان يف لك الظروف السالمة البدنية والنفسية مجليع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين.	
• إهناء مجيع املضايقات ومهنا عىل املستوى القضايئ، حبق مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين.	
• اإلفراج فورًا ودون رشوط عن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان املتجزين تعسفًا يف البحرين.	
• تكني املدافعني عن حقوق اإلنسان من االضطالع بأنشطهتم احلقوقية املرشوعة حبرية ودون إعاقة، ومراعاة 	

أحاكم إعالن األمم املتحدة اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان الذي اعمتدته امجلعية العامة لألمم املتحدة يف 
9 ديمسرب/اكنون األول 1998، ال سميا: 

املادة 1، اليت نصت عىل: "من حق لك خشص، مبفرده وباالشرتاك مع غريه، أن يدعو ويسىع اىل محاية  ـ
وامعال حقوق االنسان واحلريات االساسية عىل الصعيدين الوطين والدويل".

"للك خشص مبفرده وباالشرتاك مع غريه، احلق يف املامرسة القانونية حلرفته  ـ املادة 11 اليت تنص عىل: 
او مهنته او حرفهتا او مهنهتا".

املادة 12.1 اليت تنص عىل: "للك خشص احلق مبفرده وباالشرتاك مع غريه، يف ان يشرتك يف االنشطة  ـ
السملية ملناهضة انهتااكت حقوق االنسان واحلريات األساسية".

املادة 12.2، اليت تنص عىل: " تتخذ الدولة مجيع التدابري الالزمة اليت تكفل للك خشص محاية السلطات  ـ
املختصة له مبفرده وباالشرتاك مع غريه، من أي عنف او هتديد او انتقام او تيزي ضار فعال او قانونا 
او ضغط او أي اجراء تعسيف آخر نتيجة ملامرسته او ممارسهتا املرشوعة للحقوق املشار الهيا يف هذا 

االعالن".
• كفالة إرشاف قضايئ مستقل عىل أسانيد وأسباب االحتجاز ومضان محاية املتجزين من املعاملة املسيئة 	

احلق يف الوصول خلدمات الرعاية  أثناء التحقيق اجلنايئ معهم وكذلك االحرتام حلقوق األساسية اليت تمشل: 
الطبية والوصول لملحامني واألقارب، ومضان التحقيق الفعال والفوري واملستقل يف مزامع انهتااكت حقوق 
اإلنسان وتمشل ادعاءات التعذيب واملعاملة السيئة، من أجل التعرف عىل املسؤولني عن هذه األمعال، وتطبيق 

العقوبات اليت يكفلها القانون علهيم ومضان حق الضحايا يف االنتصاف الفعال حبسب املعايري الدولية.
• تعزيز حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان مبا يف ذلك من خالل مضان مبدأ افرتاض الرباءة، وأن هلم احلق يف 	

املامكة العادلة، ويمشل ذلك المساح هلم بالطعن الفعال عىل األدلة املقدمة ضدمه.
• االلزتام بالدمع املايل الاكمل إلعادة التأهيل والدجم و/أو التعويض مجليع املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين 	

تعرضوا النهتااكت حلقوق اإلنسان مبوجب املعايري وااللزتامات الدولية.
• بشلك أمع، اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضامن مهنية واستقاللية وحياد القضاء يف البحرين ومضان أن 	

القضاء البحريين يعمل باكمل االتساق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ومضان أن املامك ال تستخدم 
ألسباب سياسية أو لملعاقبة عىل املامرسة املرشوعة للحقوق واحلريات املكفولة عامليًا.

• تعديل القرار املنشئ لملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف البحرين، لضامن الزتامها باملبادئ املتصلة بنظم 	
املؤسسات الوطنية، املعروفة مبمسى مبادئ باريس.

• الدولية 	 املعايري  القانون مبوجب  األساسية يف  واحلريات  اإلنسان  احرتام حقوق  الظروف  مضان يف مجيع 
حلقوق اإلنسان واملواثيق الدولية اليت صدقت علهيا البحرين، ال سميا تعديل قانون امجلعيات وقانون التظاهر 

وإلغاء مواد قانون العقوبات اليت تسفر عن جترمي حقوق حرية التعبري والتظاهر السيمل وتكوين امجلعيات.
• التعاون مع املنمظات الدولية واألجنبية لضامن وصوهلا بال إعاقة إىل البحرين لتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف 	

ذلك من خالل مراقبة املامكات.
• التعاون مع آليات األمم املتحدة اخلاصة ال سميا املقرر اخلاص املعين بالتعذيب، وحقوق حرية التجمع السيمل 	

وتكوين امجلعيات، واستقالل القضاة واملامني وحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وإصدار دعوة قامئة هلؤالء 
املقررين.

• التصديق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل 	
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي هيدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، واتفاقية محاية مجيع األخشاص من 

4. النتاجئ
إن التدهور املزتايد حلالة حقوق اإلنسان يف البحرين قد أثر كثريًا عىل موقف املدافعني عن حقوق اإلنسان. احلق 
أن املدافعني عن حقوق اإلنسان مه اهلدف األكرث عرضة للخطر من بني أهداف القمع. موجات االحتجاز التعسيف 
وتشوب املامكات  القضبان.  وراء  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  بأغلب  أرسلت  القضائية  واملضايقات  والتعذيب 
القامئة حبقهم عدة ثغرات إجرائية وانهتااكت لسالمة إجراءات التقايض واحلق يف املامكة العادلة. واالفتقار إىل 
استقاللية القضاء والنيابة حّولت األمر إىل استخدام القضاء كأداة للقمع هتدف إىل إساكت مجيع أشاكل املعارضة 
السملية. مكا أن اإلطار القانوين الوطين أهسم يف هذا القمع جراء قوانينه التقييدية اليت جترم ممارسة احلقوق 
األساسية اليت حيمهيا القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومهنا حرية التعبري والتجمع وتكوين امجلعيات. مكا أن 

املدافعني عن حقوق اإلنسان يواجهون تدابري مقعية أخرى مثل حظر السفر وحسب اجلنسية البحرينية.

لقد اكحف املدافعون عن حقوق اإلنسان يف البحرين ليك يسمتروا يف أنشطهتم املرشوعة مبجال حقوق اإلنسان يف 
إطار قانوين ال يكفل هلم احلق يف حرية تكوين امجلعيات مبوجب املعايري الدولية. هذا ظاهر يف عدم قدرة منمظات 
حقوق اإلنسان املستقلة عىل التجسيل مبوجب القانون احلايل للجمعيات، وكذلك إجراءات القمع التعسيف املوجهة 

إلهيم وتمشل حل عدة منمظات وكذلك مجتيد عضوية أعضاء جمالس اإلدارات.

ويف إطار جهدمه الدؤوب لتوثيق انهتااكت حقوق اإلنسان يف البحرين، أصبحوا أنفهسم حضايا لالنهتااكت. رمغ 
تقدمي عدة شاكوى حول مزامع تعذيب حبق عدة مدافعني عن حقوق اإلنسان، فإن السلطات القضائية قد أخفقت يف 
فتح حتقيقات فعالة ورسيعة، أو يف حماسبة اجلناة أو توفري االنتصاف للضحايا. مكا أن السلطات أخفقت بشلك 

متكرر يف توفري االنتصاف عىل وقائع االحتجاز التعسيف.

التدابري املذكورة أعاله اليت تسهتدف املدافعني عن حقوق اإلنسان ُتظهر بوضوح افتقار السلطات لإلرادة السياسية 
الالزمة الحرتام الزتامات حقوق اإلنسان والختاذ تدابري فعالة إلهناء تدهور موقف حقوق اإلنسان املسمتر. مكا أن 
التعهدات اليت تقدمت هبا السلطات لملجمتع الدويل بإصالحات مقرتحة، ال ميكن اعتبارها أكرث من حمض كام ال 
سميا لعدم تنفيذها التوصيات اليت قبلهتا من اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص احلقائق وأثناء االستعراض الدوري 

الشامل.

اإلنسان يف  عن حقوق  املدافعني  االنهتااكت حبق  إزاء  قلقه  عن  علنًا  الدويل  املجمتع  أعرب  عدة،  مناسبات  ويف 
البحرين، ومهنا املطالبة باإلفراج عهنم وإسقاط مجيع االهتامات، ويف بعض احلاالت حرض ممثلني عن السفارات 
األجنبية حمامكات ملدافعني عن حقوق اإلنسان. يف الوقت نفسه، يبدو أن هذه اجلهود مل تكن ذات أثر كبري عىل 
إهناء االنهتااكت. افتقار املجمتع الدويل ملنح األولوية حلقوق اإلنسان عىل املصاحل السياسية واالقتصادية مّكن حقًا 
السلطات البحرينية من االسمترار يف اسهتدافها لملدافعني عن حقوق اإلنسان. عىل املجمتع املدين أن يشدد عىل 
املواثيق احلقوقية الدولية واإلقلميية املتوفرة وأن ُيظهر اإلرادة السياسية الالزمة لتعريف السلطات البحرينية بأن هذه 
التدابري القمعية ال ميكن التساحم معها، وأن يعيل قضايا حقوق اإلنسان عىل قامئة أولويات دبلوماسيته اخلارجية.
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إىل األمم املتحدة ال سميا جملس حقوق اإلنسان واآلليات اخلاصة: 

• جيب متابعة البيانات املشرتكة األربعة الصادرة حول حالة حقوق اإلنسان يف البحرين واليت صدرت منذ انعقاد 	
الدورة العرشين االعتيادية ملجلس حقوق اإلنسان، من خالل امليض قدمًا إىل اعمتاد قرار يمشل: 

اإلعراب عن القلق إزاء اسمترار املضايقات واحلبس لألفراد الذين ميارسون حقهم يف حرية التعبري، مبا  ـ
يف ذلك املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني، ودعوة حكومة البحرين إىل اإلفراج عن مجيع املجسونني 

ملجرد ممارسهتم حلقوق اإلنسان.
اإلعراب عن معيق القلق إزاء تقارير املعاملة السيئة والتعذيب يف منشآت االحتجاز، ودعوة حكومة البحرين  ـ

إىل التصدي هلذه األمور عىل النحو املالمئ.
دعوة حكومة البحرين إىل التعجيل بالتنفيذ الاكمل للتوصيات اليت صاغهتا جلنة البحرين املستقلة لتقيص  ـ

احلقائق والتوصيات اليت قبلهتا يف الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل عام 2012.
دعوة حكومة البحرين إىل حتسني تعاوهنا مع اآلليات اخلاصة ملجلس حقوق اإلنسان من خالل إعادة جدولة  ـ

الزيارة املقررة سابقًا لملقرر اخلاص املعين بالتعذيب، والرد باإلجياب عىل الطلبات املتكررة بالزيارة من 
املقررين اخلاصني املعنيني حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وحرية التجمع السيمل، وتكوين امجلعيات، 

وحرية التعبري.
دعوة حكومة البحرين إىل المساح ملكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بإنشاء مكتب بالبحرين له والية  ـ

الرصد الاكملة.
• اإلدانة املمهنجة علنًا لتدهور حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين.	
• دعوة سلطات البحرين إىل مضان السالمة البدنية والنفسية وحقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين.	
• االسمترار يف إيالء االهمتام اخلاص محلاية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين، مبوجب إعالن األمم 	

املتحدة لملدافعني عن حقوق اإلنسان، واملتابعة يف تنفيذ التوصيات الصادرة حول البحرين.
• دعوات السلطات البحرينية إىل قبول زيارات املقررين اخلاصني باألمم املتحدة املعنيني حبالة املدافعني عن حقوق 	

اإلنسان واحلق يف حرية التجمع السيمل وتكوين امجلعيات.
• بشلك أكرث حتديدًا، أن يتابع أمني عام األمم املتحدة حاالت االنتقام والتنكيل حبق املدافعني عن حقوق اإلنسان 	

الذين تعاونوا مع األمم املتحدة، يف تقريره التايل حول االنتقام من األفراد املتعاونني مع آليات حقوق اإلنسان 
باألمم املتحدة.

االختفاء القرسي، واالتفاقية الدولية حلقوق العامل املهاجرين وذوهيم.
• تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص احلقائق واالستعراض الدوري الشامل تنفيذًا فعالًا، وكذلك 	

توصيات آليات األمم املتحدة األخرى اليت مل ُتنفذ، مثل توصيات جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء عىل 
المتيزي العنرصي وتلك الصادرة عن منمظات املجمتع املدين الدولية.

• تعديل قانون ماكحفة اإلرهاب حبيث يصبح متفقًا مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.	
• إلغاء القرار اخلاص بحسب اجلنسية البحرينية ووضع إطار قانوين مبوجب القانون الدويل يف هذا الصدد.	

إىل البلدان األخرى ومهنا االحتاد األورويب واجلهات الدبلوماسية األجنبية األخرى: 

• اإلدانة احلازمة النهتااكت حقوق اإلنسان يف البحرين وطلب اإلفراج الفوري عن مجيع املدافعني عن حقوق 	
اإلنسان واملتجزين واملهتمني، ممن توجد مزامع خبرق حقوقهم يف حرية التعبري والتجمع السيمل وتكوين 

امجلعيات.
• مضان بذل هذه اجلهود من خالل الدبلوماسية اهلادئة وأيضًا من خالل تقدمي ردود فعل علنية وفورية وقوية عىل 	

انهتااكت حقوق اإلنسان.
• دمع إنشاء آلية رصد دولية من خالل قرار عن جملس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، تكون واليهتا رصد تنفيذ 	

توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص احلقائق واالستعراض الدوري الشامل للبحرين، ومهنا ما يتعلق 
باملدافعني عن حقوق اإلنسان. إجراء تقيمي علين من قبل االحتاد األورويب و/أو الدول األعضاء للدمع املمنوح 
الدروس  أساس  عىل  احلاجة  عند  الدمع  هذا  تشكيل  وإعادة  والرشيط(  القضايئ  النظام  )مثال:  للبحرين 
التعاون،  وفعالية  النتاجئ  وقياس  تقيمي  املستخدمة يف  اإلنسان  حقوق  مؤرشات  نرش  التقيمي.  من  املستفادة 
ومجتيد مجيع التعاون الفين ملكتب النائب العام ووزارة العدل إىل أن ُتراجع األحاكم واملامكات املناقضة 

لملعايري الدولية حلقوق اإلنسان وحىت اإلفراج عن املدافعني عن حقوق اإلنسان.
• البحرين وكذلك مقابلة املدافعني عن حقوق اإلنسان واإلعراب عن 	 دمع منمظات حقوق اإلنسان املستقلة يف 

دمعهم.
• رصد القضايا باملامك اليت يهتم فهيا مدافعني عن حقوق اإلنسان وتغطيهتا علنًا، وإذا أمكن بشلك مشرتك، 	

مبا يف ذلك تناول االنهتااكت املمتلة وبواعث القلق اليت يمت رصدها أثناء اجللسات، ومضان املتابعة.
• دعوة سلطات البحرين إىل التعاون مع منمظات املجمتع املدين الدولية واألجنبية ومضان دخوهلا بال إعاقة إىل 	

البالد لتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق مراقبة املامكات.

توصيات إىل االحتاد األورويب

• مضان التنفيذ املناسب من قبل وفد االحتاد األورويب يف الرياض والدول األعضاء يف البحرين ألدلة االحتاد 	
والتعذيب(  اإلنسان  حقوق  عن  باملدافعني  يتعلق  ما  سميا  )ال  اإلنسان  اخلاصة حبقوق  اإلرشادية  األورويب 

واإلبالغ علنًا عن تنفيذها.
• حتضري رسائل مشرتكة واعمتاد نتاجئ شاملة لملجلس، من أجل اإلهسام يف اسرتاتيجية مرجعية حمددة بإطار 	

زمين تؤدي إىل الزتامات مملوسة من قبل البحرين وإىل إحراز تقدم عىل األرض.
• حظر صادرات الغاز املسيل للدموع ومعدات السيطرة عىل احلشود إىل أن تنهتي التحقيقات، بشأن استخدامها 	

املناسب وحىت حُياسب اجلناة املسؤولني عن االستخدام غري املالمئ. حظر صادرات التكنولوجيا املستخدمة يف 
تعقب ومتابعة ومراقبة املعلومات وتدفقات االتصاالت، واليت تؤدي إىل انهتااكت حلقوق اإلنسان. جيب النظر 

يف أمر الدعوة الصادرة عن الربملان األورويب يف هذا الشأن.56

56.  انظر قرار الربملان األورويب حول حالة حقوق اإلنسان يف البحرين، 17 يناير/اكنون الثاين 2013:
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-32



تتقدم الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان واملنمظة العاملية ملناهضة التعذيب بالشلك إىل وزارة اخلارجية اهلولندية ووزارة 
للفرانكفونية  الدولية  الفرنسية واملنمظة  الفنلندية ومؤسسة فرنسا ومؤسسة عامل باللك ووزارة اخلارجية  اخلارجية 
(OIF) وبلدية مدينة باريس ووزارة اخلارجية الرنوجيية، ومؤسسة املجمتع املفتوح، ومجهورية واكنتون جنيف، وصندوق 
سيغريد راوسينغ (SRT) وواكلة التمنية الدولية السويدية (SIDA)، عىل تكيننا من نرش هذا التقرير. عىل الفدرالية 
الدولية حلقوق اإلنسان واملنمظة العاملية ملناهضة التعذيب حرصًا مسؤولية ما ورد فيه من حمتوى، وال ُيفرس األمر بأي 

حال من األحوال عىل أن املتوى يعكس رأي )آراء( املؤسسات الدامعة.



الوصول إىل احلقائق
بعثات التحقيق وبعثات مراقبة املامكات 

من خالل أنشطة ترتاوح من إرسال مراقبني لملحامكات إىل تنظمي بعثات التحقيق الدولية، أعدت الفدرالية الدولية حلقوق 
اإلنسان آليات دقيقة وحمايدة للوصول إىل احلقائق وحتديد األطراف املسؤولة. 

اخلرباء الذين ُيرسلون إىل امليدان يقدمون وقهتم للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بشلك تطويع. 
نفذت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان أكرث من 1500 بعثة يف أكرث من مائة دولة عىل مدار السنوات الـ 25 السابقة. 

هذه األنشطة تعززها تنبهيات الفدرالية الدولية ومحالت املنارصة اليت تنمظها.

دمع املجمتع املدين
التدريب والتبادل

تنظم الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان أنشطة عديدة بالرشاكة مع املنمظات األعضاء يف البلدان املتواجدة هبا هذه 
املنمظات. اهلدف األسايس هو تعزيز تأثري وسعة أنشطة حقوق اإلنسان من أجل الدفع بالتغيري عىل املستوى امليل.

حشد املجمتع الدويل
الضغوط املسمترة أمام اهليائت بني-احلكومية

تدمع الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان منمظاهتا األعضاء والرشاكء املليني يف جهودها أمام املنمظات بني احلكومية.
تنبه الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان اهليائت الدولية إىل انهتااكت حقوق اإلنسان وحتيل إلهيا حاالت حمددة.

مكا تشارك الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان يف تطوير اآلليات القانونية الدولية. 

التعريف واإلبالغ
حشد الرأي العام

تعرف الفدرالية الدولية الرأي العام وحتشده. بالبيانات الصحفية واملؤترات الصحفية والرسائل املفتوحة إىل السلطات 
وتقارير البعثات وطلبات التدخل العاجل والعرائض وامحلالت واملوقع... تستغل الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان تام 

استغالل لك سبل االتصال املتوفرة للتوعية بانهتااكت حقوق اإلنسان. 

فرنسا 75011 باريس-  17 باساج ديال مان دور-  العنوان: 
www.fidh.org /                         :فاكس هاتف:                        / 

املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب اليت تأسست يف عام 1985 يه التحالف الدويل الرئييس لملنمظات غري احلكومية 
اليت تناهض التعذيب واإلعدام بإجراءات موجزة واالختفاء القرسي واالحتجاز التعسيف ومجيع األشاكل األخرى 

لملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 

تمكن قوة املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب يف شبكة "SOS – تعذيب" املكونة من 311 منمظة غري حكومية من شىت 
أحناء العامل. 

مساعدة الضحايا ودمعهم
تقوم املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب بدمع حضايا التعذيب يف احلصول عىل العدالة واجلرب، مبا يف ذلك إعادة 
الدولية  اآلليات  الشاكوى إىل  وتقدمي  االجمتاعية،  أو  الطبية  أو  القانونية  املساعدة  يتخذ شلك  الدمع  التأهيل. هذا 

واإلقلميية حلقوق اإلنسان وطلبات التدخل العاجل. 

هتمت املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب اهمتامًا خاصًا ببعض فائت الضحايا، مثل السيدات واألطفال.

منع التعذيب وماكحفة اإلفالت من العقاب
بالتعاون مع الرشاكء املليني، تطالب املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب بالتنفيذ الفعال عىل األرض لملعايري الدولية 

ضد التعذيب.

مكا تعمل املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب عىل الوصول لالستخدام األمثل لآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، ال سميا 
جلنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة، حبيث تزيد فعاليهتا.

محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان
عادة ما يتعرض من يدافعون عن حقوق اإلنسان وياكحفون التعذيب للهتديدات. هلذا تضع املنمظة العاملية ملناهضة 
التعذيب محايهتم يف القلب من رسالهتا، من خالل التنبهيات وأنشطة الوقاية ومحالت املنارصة والتوعية وكذلك الدمع 

املبارش.

مصاحبة املنمظات وتعزيزها ميدانيًا
توفر املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب ملنمظاهتا األعضاء األدوات واخلدمات اليت تكهنا من االضطالع بنشاطها ومن 

تعزيز قدرهتا وفعاليهتا ميدانيًا فميا خيص مناهضة التعذيب.

تواجد املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب يف لك من تونس وليبيا ينبع جزئيًا من الزتامها بدمع املجمتع املدين يف مرحلة 
االنتقال حنو سيادة القانون واحرتام احلظر املطلق عىل التعذيب.

8 rue du Vieux-Billard - PO Box 21 - CH-1211 Geneva 8 - Switzerland  :العنوان
 www.omct.org/                          :فاكس 29 49 809 22 41+39 49 809 22 41+هاتف:                           / 
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أنشطة املرصد

املرصد برناجم نشط قامئ عىل اإلميان بتعزيز التعاون والتضامن بني املدافعني عن حقوق اإلنسان ومنمظاهتم 
من أجل اإلهسام يف كرس العزلة اليت يواجهوهنا. مكا يستند إىل الرضورة املُطلقة إلرساء معلية رد مهنجية 

من منمظات املجمتع املدين واملجمتع الدويل عىل القمع الذي يقع املدافعون حضايا له.

من منطلق هذا اهلدف، يسىع املرصد إىل: 
• آلية تنبيه مهنجية لملجمتع الدويل يف حاالت مضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 	

ومقعهم، ال سميا عندما يصبحون حباجة لتدخل عاجل. 
• مراقبة املداوالت القضائية وكام أمكن تقدمي املساعدات القانونية مبارشة.	
• إرسال البعثات الدولية للتحقيق والتضامن.	
• املادي، هبدف مضان أمن املدافعني حضايا 	 الدمع  املساعدة املخشصنة قدر اإلماكن، مبا يف ذلك 

االنهتااكت اجلسمية.
• حتضري ونرش وتعممي التقارير اخلاصة بانهتااكت حقوق وحريات األفراد واملنمظات املعنية حبقوق 	

اإلنسان يف شىت أرجاء العامل.
• السيع بشلك مسمتر لدى األمم املتحدة واملقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان، وعند 	

الرضورة لدى املقررين اخلاصني وفرق العمل املعنيني مبناطق جغرافية ومواضيعية. 
• الضغط املسمتر عىل مستوى خمتلف املؤسسات اإلقلميية والدولية بني احلكومية، ال سميا منمظة 	

البلدان األمريكية واالحتاد األفرييق واالحتاد األورويب ومنمظة األمن والتعاون يف أوروبا وجملس 
أوروبا واملنمظة الدولية للفرانكفونية، والكومنولث وجامعة الدول العربية ومجتع اآلسيان ومنمظة العمل 

الدولية.

تستند أنشطة املرصد إىل املشاورات والتعاون مع املنمظات الوطنية واإلقلميية والدولية غري احلكومية.

إن املرصد إذ يعترب الكفاءة هدفه األول واألسايس، فهو يعمتد معايري مرنة لفحص مقبولية احلاالت اليت 
يتصدى هلا، بناء عىل "تعريف معليايت" لملدافعني عن حقوق اإلنسان تبنته الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان 
"هو لك خشص يقع حضية أو يعرض خلطر الوقوع حضية التنكيل أو  واملنمظة العاملية ملناهضة التعذيب: 
املضايقات أو االنهتااكت بسبب الزتامه، خشصيًا أو مجاعيًا مع آخرين، مبا يتسق مع املواثيق الدولية 
محلاية حقوق اإلنسان وتعزيز وإحقاق احلقوق املعرتف هبا يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملكفولة 

مبوجب خمتلف الصكوك الدولية".

ولصاحل أنشطة التنبيه واحلشد، أنشأ املرصد نظام اتصاالت مكرس لملدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني 
للخطر. هذا النظام، الذي ُيدىع خط الطوارئ، ميكن بلوغه من خالل: 

Appeals@fidh-omct.org :بريد إلكرتوين
فاكس: الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان هاتف:                             
فاكس: 39 49 809 22 41+املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب هاتف:                            
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