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من نحن

منظمــــة ســــالم للديمقراطيــــة وحقــــوق اإلنســــان هــــي منظمــــة غيــــر حكوميــة 
تســــعى إلــــى الحفــــاظ علــــى المبــــادئ العالميــــة للكرامــــة واالحتــــرام مــــن خــال 

حمايــــة الديمقراطيــــة وحقــــوق اإلنســــان.       

فــــي ســــعيها لتحقيــــق هــــذه الرؤيــــة ، تهــــدف منظمــــة ســــالم للتأثيــــر علــــى 
الممثليــــن البريطانييــــن واألوروبييــــن واألمــــم المتحــدة لتحســــين الوضــع فــي 

الشــــرق األوســــط ,تعزيــــز الوعــــي بحقــــوق اإلنســــان والديمقراطيــــة

منهجيــة التقريــر: رصــد وتوثيــق لحــاالت الضحايــا، دراســة تحليليــة لمــدى تواطــئ 
سياســة  واعتمــاد  والشــكاوى  اإلدعــاءات  لتجاهــل  الرســمية  المؤسســات 

اإلفــالت مــن العقــاب.

مالحظــة: الحــاالت كثيــرة ولكــن نســتعرض فقــط حــاالت مــن وافقــوا علــى نشــر 
حاالتهــم أو جــزء منهــا.
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التعذيــب ممارســة شــنيعة إجراميــة تمــزق االســتقرار النفســي للناجيــن بعــد 
فتــرة طويلــة مــن توقفهــا؛ والمدمــر لنســيج المجتمــع. يحظــر القانــون الدولــي 
التعذيــب بكافــة أســاليبه، وقــد صادقــت حكومــة البحريــن علــى معاهــدة دوليــة 
تلزمهــا بدعــم هــذا الحظــر ومحاســبة أولئــك الذيــن يزعــم أنهــم مارســوا التعذيــب. 
مــع ذلــك، قــام مســؤولو األمــن البحرينيــون بتعذيــب نشــطاء حقــوق اإلنســان 
والمحاميــن والسياســيين وعمــوم المواطنيــن منــذ االســتقالل فــي عــام 1971 

وفــي فتــرة االحتجاجــات الجماهيريــة فــي عــام 2011 وحتــى اليــوم.

التعذيــب فــي البحريــن ممنهــج ويمــارس بإســتمرار لتحقيــق عــدة أهــداف ومنهــا: 
إجبــار الضحيــة علــى اإلعتــراف واإلدالء بالمعلومــات المطلوبــة، وتغييــر ســلوك 
الشــخص و غيرهــا، كمــا يمــارس كعقوبــة بديلــة، مــع تــرك أقــل عــدد ممكــن مــن 

العالمــات الماديــة علــى جســم الضحيــة مــع بقــاء اآلثــار النفســية.

ــة. يســتهدف الجــالدون  التعذيــب ذو الطابــع الجنســي خصوصــًا ممارســة دنيئ
األجــزاء الجنســية الحساســة والشــخصية مــن الضحايــا إلحــداث المعانــاة، وبســبب 
طبيعتهــا المحرجــة فــي العديــد مــن المجتمعــات - بمــا فــي ذلــك البحريــن - فمــن 

الصعــب مناقشــتها مــع أي شــخص آخــر، ناهيــك عــن الجمهــور.

ــى التعذيــب والتحــرش الجنســي بالرجــال والناشــطين سياســيًا، قــام  إضافــة إل
الجــالدون فــي البحرينيــون بتعذيــب النســاء واألطفــال أيًضــا. لقــد ارتكبــوا هــذه 
األفعــال المشــينة فــي األماكــن العامــة، وليــس فقــط وراء األبــواب المغلقــة. 

ولــم يتــم محاســبتهم حتــى اآلن!

غيــاب المســاءلة يهــدد أمــن المجتمــع بأكملــه. إنــه يشــير إلــى المجتمــع بــأن الجنــاة 
آمنــون وأن النظــام السياســي والقضائــي، بــداًل مــن ذلــك، يهــدف إلــى العمــل 
ضــد أولئــك الذيــن يتحدثــون أو يتصرفــون بطريقة ال توافق عليها الســلطات. في 
ب »ال أحــد يســتطيع حمايتــك«، فهــذا بيــان الحقيقــة. البحريــن، عندمــا يقــول المعــذِّ

لقــد قــدم الناجــون الشــجعان مــن التعذيــب فــي البحريــن، علــى مــر الســنين، 

المقدمة
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الدوليــة  اإلنســان  حقــوق  منظمــات  قدمــت  وقــد  للمحققيــن.  شــهادات 
المتحــدة  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  أمــام  وإفــادات  شــهادات 
والتــي ضاعفــت مــن دعواتهــا لوضــع حــد للممارســة الممنهجــة للتعذيــب فــي 

البحريــن وإلــى مســاءلة الجنــاة.

إن هــذا اإلحاطــة يــردد ويدفــع تلــك الدعــوات إلــى العدالــة والمســاءلة. وتتضمــن 
خمــس حــاالت موجــزة للغايــة قــام فيهــا المســؤولون البحرينيــون بممارســة 

ــع الجنســي، مــع اإلفــالت مــن العقــاب. التعذيــب ذي الطاب

تقــّدم منظمــة ســالم للديمقراطيــة وحقــوق االنســان فــي هــذا التقريــر نمــوذج 
مــن البحرينييــن الناجيــن مــن التعذيــب ذي الطابــع الجنســي وهــي عينــة صغيــرة 
مــن عشــرات أخــرى. ينــادي الناجــون مــن التعذيــب ذي الطابــع الجنســي فــي جميع 
أنحــاء العالــم بأنهــم يجــب أال يشــعروا بالعــار فــي التحــدث عــن تجاربهــم؛ أن العــار 
ال يقــع إال علــى مرتكبــي هــذه الممارســات الدنيئــة، وأن صوتهــم ســوف يســاعد 

فــي وضــع حــد لهــذه الجريمــة الشــنيعة ومســاعينا جميعــًا لمحاســبة الجنــاة.

يبــدأ التقريــر باإلطــار القانونــي المتعلــق بالتعذيــب. ثــم يقــدم شــهادات موجــزة 
لعــدد مــن الضحايــا الذيــن تعرضــوا للتعذيــب ذي طابــع جنســي مــع ذكــر مصــادر 
األدلــة المتعلقــة بممارســة التعذيــب فــي البحرين.يختتــم التقريــر بذكــر عــدد مــن 

التوصيــات الموجــزة.

تــم اســتخدام األحــرف األولــى فــي شــهادة أحــد الضحايــا مــن أجــل حمايــة هويتــه 
الــذي مــا زال محتجــز فــي البحريــن وبالتالــي عرضــة للخطــر.
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اإلطـار الـقـانـونـي الـدولـي

تنــص المــادة )5( مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام 
1948 علــى أنــه ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو 
 ،1984 عــام  المهينــة. فــي  أو  الالإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة 
ــة ملزمــة  ــي هــذا الطمــوح شــخصية قانوني أعطــى المجتمــع الدول
عندمــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
الالإنســانية أو المهينــة. تــم فــرض تنفيــذ هــذه المــادة  فــي  يونيــو 
1987 مــع التصديــق العشــرين للدولــة الطــرف. حظــر التعذيــب هــو 
اآلن جــزء مــن القانــون الدولــي العرفــي، فهــو محظــور حتــى فــي 

ــة. ــزام ذي صل ــون أو الت ــة عــدم وجــود قان حال

جريمــة التعذيــب بالتحــرش الجنســي مــن الجرائــم المرّكبــة وتأخــذ أكثــر 
مــن تكييــف قانونــي مجــّرم بالقوانيــن الجزائيــة البحرينيــة وعلــى أكثــر 
مــن عقوبــة بمعنــى أن هتــك العــرض لــه مــواد ُتقرر العقوبــة الجزائية 
كمــا أن التعذيــب مهمــا كان حجمــه وأثــره المــادي أو المعنــوي فلــه 
مــواد ُتقــرر العقوبــة الجزائيــة، وقــد أســس اإلعــالن العالمــي لحقــوق 
اإلنســان بســنة 1948 موضــوع التعذيــب فــي مادتــه الخامســة علــى 
أنــه ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبة القاســية 
أو الالإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة، ورغبــًة مــن المجتمــع الدولــي 
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والحقوقــي فــي محاصــرة ومناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية. قــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
عــت  وقَّ وقــد   ،1984 األول  ديســمبر/كانون  فــي  المهينــة  أو  الالإنســانية  أو 
قــت علــى هــذه االتفاقيــة مملكــة البحريــن فــي عــام 1998، وبالفعــل  وصادَّ
أّكــدت التشــريعات البحرينيــة علــى تجريــم التعذيــب والمعاملــة الحاطــة بالكرامــة 
ســواء بمــواد دســتورية أو فــي القوانيــن الجزائيــة لتتوائــم مــع القوانيــن الدوليــة، 
وهــذا اإلجــراء وإن كان ضروريــًا وواجبــًا إنســانيًا وحقوقيــًا إال أنــه غيــر كاًف إلــى أن 
تكــون هــذه المــواد دون تطبيــق ودون إتخــاذ إجــراءات حيــال اإلدعــاءات والمزاعــم 
الكثيــرة والمســتمرة مــن الكثيــر مــن الضحايــا بشــكل يشــعر المجتمــع والفــرد بــأن 
ال حمايــة قانونيــة لــه مــن جريمــة التعذيــب. فــي عــام 2002، صادقــت البحريــن 
علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التــي تنــص علــى 

حمايــة محــددة فيمــا يتعلــق بالمــرأة.

التعذيــب يأخــذ صور وأشــكال متعددة ســواء على المســتوى المعنــوي أو المادي 
ــراف أو اإلقــرار  ــى االعت ــة عل ــار الضحي ــى أجب ــب دائمــًا تهــدف إل وجريمــة التعذي
ــذ عــام  ــه أو بشــخص آخــر، ومن بفعــل مــا والحصــول علــى معلومــات متعلقــه ب
2011 كانــت هنــاك جريمــة التحــرش الجنســي داخــل غــرف التعذيــب وعلــى أيــدي 
منتســبي اإلجهــزة األمنيــة كأســلوب مــن أســاليب التعذيــب ســريعة اختفــاء األثــر 
المــادي وعميقــة األثــر النفســي وقليلــة التوثيــق لشــعور الضحايــا بالخــوف مــن 
المــس بالســمعة والشــرف، ولكننــا فــي »منظمــة ســالم للديمقراطــة وحقــوق 
اإلنســان« ســعينا إلــى رصــد وتوثيــق الحــاالت مــن أجــل كســر جــدار الصمــت لــدى 

الضحايــا وكــي ال يضيــع هــذا الحــق وال تفلــت هــذه األجهــزة مــن العدالــة.
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مسئولية الدولة عن جريمة التعذيب 
والتحّرش الجنسي

ينــص الدســتور البحرينــي بالبنــد – د – مــن المــادة 19 علــى أنــه: 
ال يعــّرض أي إنســان للتعذيــب المــادي أو المعنــوي، أو لإلغــراء، أو 
للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة، ويحــدد القانــون عقــاب مــن يفعــل ذلــك. 
كمــا يبطــل كل قــول أو اعتــراف يثبــت صــدوره تحــت وطــأة التعذيــب 

أو باإلغــراء أو لتلــك المعاملــة أو التهديــد بــأي منهــا.

كمــا ينــص قانــون العقوبــات البحرينــي بمادتــه 208 المعّدلــة بقانون 
52 لســنة 2012 علــى: يعاقــب بالســجن كل موظــف عــام أو شــخص 
ــاًة شــديدًة،  ــًا شــديدًا أو معان ــق عمــدا ألم ــة ألح ــة عام ــف بخدم ُمكل
ســواء جســديًا أو معنويــًا، بشــخص يحتجــزه أو تحــت ســيطرته بغــرض 
الحصــول منــه أو مــن شــخص آخــر علــى معلومــات أو اعتــراف، 
أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو 
شــخص آخــر، أو تخويفــه أو إكراهــه هــو أو شــخص آخــر، أو ألي ســبب 

مــن األســباب يقــوم علــى التمييــز مــن أي نــوع.

ويعاقــب بالســجن كل موظــف عــام أو شــخص ُمكلــف بخدمــة عامــة 
ــة  ــأي مــن األفعــال المبين ــزه أو تحــت ســيطرته ب هــدد شــخصًا يحتج
فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة، أو إذا ارتكبــت هــذه األفعــال 
مــن قبــل طــرف آخــر بتحريــض منــه أو بموافقتــه أو بقبولــه. وتكــون 
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العقوبــة الســجن المؤبــد عندمــا يــؤدي التعذيــب إلــى مــوت المجنــي عليــه.

وال تطبــق هــذه المــادة علــى حــاالت األلــم أو المعانــاة الناشــئة عــن أو المترتبــة 
علــى أو المالزمــة إلجــراءات أو عقوبــات قانونيــة. وال تســري مــدة التقــادم بشــأن 

جرائــم التعذيــب المنصــوص عليهــا بهــذه المــادة.

وبــذات القانــون تــم تعديــل المــادة 232 وجــاء النــص كاآلتــي: يعاقب بالســجن كل 
شــخص ألحــق عمــدا ألمــًا شــديدًا أو معانــاًة شــديدًة، ســواء جســديًا أو معنويــًا، 
بشــخص يحتجــزه أو تحــت ســيطرته بغــرض الحصــول منــه أو مــن شــخص آخــر 
علــى معلومــات أو اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه 
ارتكبــه هــو أو شــخص آخــر، أو تخويفــه أو إكراهــه هــو أو شــخص آخــر، أو ألي 

ســبب مــن األســباب يقــوم علــى التمييــز مــن أي نــوع.

ــأي  ويعاقــب بالســجن كل شــخص هــدد شــخصًا آخــر يحتجــزه أو تحــت ســيطرته ب
مــن األفعــال المبينــة فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة، أو إذا ارتكبــت هــذه 
ــه. وتكــون  ــه أو بقبول ــه، أو بموافقت ــل طــرف آخــر بتحريــض من األفعــال مــن قب
العقوبــة الســجن المؤبــد عندمــا يــؤدي التعذيــب إلــى مــوت المجنــي عليــه. وال 

تســري مــدة التقــادم بشــأن جرائــم التعذيــب المنصــوص عليهــا بهــذه المــادة.

مناهضــة  اتفاقيــة  مــع  متفقــة  جــاءت  والقانونيــة  الدســتورية  المــواد  وهــذه 
ــة القاســية أو الالإنســانية أو  ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل التعذيــب وغي
المهينــة التــي وقعــت عليهــا مملكــة البحريــن فــي عــام 1998، ويكــون الحــال بــأن 
التشــريعات البحرينيــة تقــرر عقوبــة الســجن لمرتكــب جريمــة التعذيــب وكل ذلــك 

ال يســقط بتقــادم الزمــن.

باإلضافــة إلــى العقوبــات المقــررة بقانــون العقوبــات البحرينــي فقد نــص قانون 
اإلجــراءات الجنائيــة البحرينــي لســنة 2002 علــى مــادة مّعينــة لتحقيــق فــي حــاالت 
التعذيــب بمرســوم بقانــون رقــم 53 لســنة 2012 وجــاء النــص كالتالــي: تباشــر 
النيابــة العامــة اختصاصهــا بنظــر االدعــاءات المتعلقــة بالتعذيــب أو المعاملــة 
الالإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة أو الوفــاة المرتبطــة بهــا متــى وقعــت علــى 
ــوى  ــق أو ســير الدع ــة االســتدالل أو التحقي ــاء مرحل ــر أثن متهــم أو شــاهد أو خبي
النيابــة العامــة اختصاصهــا  أمــام المحكمــة، وفــي غيــر تلــك الحــاالت تباشــر 
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بالنســبة لقــوات األمــن العــام بنــاًء علــى مــا ُيحــال إليهــا مــن أميــن عــام التظلمــات 
أو المفتــش العــام بحســب األحــوال.

ممــا يعنــي أننــا أمــام نصــوص وجوبيــة على النيابــة العامة بالنظر فــي اإلدعاءات 
وإحالــة ملــف الدعــوى الجنائيــة بالتعذيــب إلــى المحاكــم الجنائيــة لتطبيــق العقوبــة 
المقــررة فــي قانــون العقوبــات وفــق قانــون اإلجــراءات الجنائيــة. وبذلــك تكــون 
ــة وكل تغاضــي  ــب هــي مســئولية قانوني ــة عــن جريمــة التعذي مســئولية الدول
أو تجاهــل لمثــل هــذه الجريمــة يكــون األشــخاص المعنييــن بإتخــاذ اإلجــراءات 

محاســبين أمــام القانــون، وكل ذلــك ال يســقط بتقــادم الزمــن.
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مسئولية الدولة عن سلوك موظفيها

ينــص القــرار رقــم 14 لســنة 2012 الصــادر مــن وزيــر الداخليــة بتاريــخ 
30 ينايــر 2012 بشــأن مدّونــة ســلوك رجــال الشــرطة، وقــرار رئيــس 
مجلــس الــوزراء رقــم 31 لســنة 2012 بتاريــخ 14 يونيــو 2012 بشــأن 
مدونــة ســلوك منتســبي جهــاز األمــن الوطنــي، علــى اإللتــزام 
بهذيــن القراريــن وأن كل تصــّرف وســلوك يخالــف هــذه القــرارات 

يكــون جريمــة يحاســب عليهــا القانــون.

وُتمثــل هــذه القــرارات والقوانيــن إطــار قانونــي يحّمــل الدولــة 
األمــن  رجــال  وســلوك  أعمــال  علــى  القانونيــة  المســؤولية 
والشــرطة وكل األجهــزة األمنيــة بمــا فيهــا االســتخباراتية كجهــاز 
الواقعــة مــن  الجرائــم  الوطنــي وغيرهــا، ممــا يعنــي أن  األمــن 
الجريمــة  مرتكــب  عاتــق  علــى  تقــع  األمنيــة  األجهــزة  منتســبي 
ــا منهــم  ــه يتلقــى أوامــر علي ــت أن ــد لمســؤوليه فــي حــال ثب وتمت
أو ثبــت أن الجرائــم ترتكــب تحــت نظــره وال يحــّرك الدعــوى الجنائيــة، 
ــا تقصيريــة )إداريــة(  ــا إمــا أن تكــون هن والمســؤولية القانونيــة هن
أو مســؤولية جنائيــة، والفــرق بينهمــا أن األولــى فــي حــال كان 
يتغيــر وصــف  الجريمــة  علــى  متســتر  ويكــون  يعلــم  المســؤول 
مــا  وهــذا  جنائيــة  مســوؤلية  إلــى  التقصيريــة  مــن  المســؤولية 
مســؤولية  فهــي  والثانيــة  البحرينيــة،  الجزائيــة  القوانيــن  تقــرره 
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المســاهمين  علــى  وتتوســع  الُمجــّرم  الفعــل  مرتكــب  مــن  مباشــرة  جنائيــة 
والمســؤولين. والمشــاركين 

وعلــى أي حــال، كل هــذه القوانيــن والتشــريعات غيــر كافيــة لمناهضــة التعذيــب 
وســوء المعاملــة مــن األجهــزة األمنيــة إن لــم تلقــى اســتجابة بالتطبيــق ووجــود 
اإلرادة الحقيقــة لمحاســبة مرتكبــي جريمــة التعذيــب، وجريمة التعذيــب تأخذ انماط 
واشــكال متعــددة مــن منتســبي األجهــزة األمنية فــي البحرين ومن هذه األشــكال 
ــن والمعتقــالت وقــد  ــادة والممنهجــة جريمــة التحــرش الجنســي للمعتقلي المعت
ــن  ــة التــي وقعــت علــى النشــطاء الحقوقيي ــة المتتالي ــر الحقوقي رصدتهــا التقاري
نشــاطاتهم  بســبب  المواطنيــن  علــى  أو  اإلنســان  حقــوق  عــن  والمدافعيــن 

المتعلقــة بإبــداء الــرأي السياســي، وهــذا مــا ســنتطرق لــه فــي البنــد الالحــق. 
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التحّرش الجنسي شكل من أشكال 
الــــتــــعــــذيــــب

القوانيــن  التعذيــب جريمــة ضــد اإلنســانية تحّرمهــا وتجّرمهــا كل 
ــة  ــكل اصنافهــا واشــكالها ودرجاتهــا المعنوي ــان وب والشــرائع واألدي
والماديــة، وكمــا تعرفهــا اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي المــادة 
األولــى: التعذيــب هــو أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد 
جســديا أو عقليــا )معنويــا( يلحــق عمــدًا بشــخص مــا بقصــد الحصــول 
مــن هــذا الشــخص أو مــن شــخص ثالــث علــى معلومــات أو علــى 
اعتــراف أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه.

والتجريــم هنــا بشــكل قاطــع ومطلــق، وكمــا ورد بالتعريــف كلمــة 
»أي عمــل« تعطــي داللــة علــى تجريــم جميــع أشــكال التعذيــب 
أن  وبمــا  درجتهــا،  كانــت  مهمــا  والماديــة  المعنويــة  وانماطهــا 
األنظمــة القمعيــة تتفّنــن وتنــّوع فــي انمــاط التعذيــب خصوصــًا 
ــة  ــزة األمني ــد اعتمــدت األجه ــى الجريمــة فق ــر عل ــرك أث ــي ال تت الت
فــي البحريــن علــى التعذيــب بالتحــرش الجنســي ألنــه بالعــادة ال 
يتــرك أثــر مــادي طويــل األمــد فــي ِقبــال بقــاء األثــر النفســي 
ــاس  ــرح النفســي ومــن أجــل تخويــف الن ــق الج ــل األمــد وعمي طوي
وإرهابهــم وهــي مــن الجرائــم التــي ال يفصــح عنهــا غالبيــة مــن 
تعرضــوا لهــذا الشــكل مــن التعذيــب، كل ذلــك يكــون مــن األجهــزة 
األمنيــة التــي تســتغل مــدة االحتجــاز قبــل المحاكمــة المقــّررة فــي 
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قانــون اإلجــراءات الجنائيــة وقانــون حمايــة المجتمــع مــن األعمــال اإلرهابيــة 
وهــي تتفــاوت مــا بيــن ســتة أشــهر كأقصــى حــد وثمانيــة وعشــرون يــوم كأدنــى 
حــد، وهــذه الفتــرة أو المــدة غالبــًا مــا يتعــرض المعتقــل إلــى اإلختفــاء القســري 
ويحــرم مــن اإللتقــاء بالمحــاِم واألهــل ويكــون فــي عرضــه للخطــر مــن التعذيــب 

فــي الغــرف المغلقــة حيــث ال أحــد يســتطيع انقــاذه.

هــذا مــا يجعــل التحــرش الجنســي لــه األفضليــة لــدى الجــالد عنــد ممارســة 
التعذيــب بشــكل ممنهــج هــو مــا يلمســه مــن خــالل التجربــة علــى مــدى ثمــان 
ســنوات وال تــزال هــذه الجريمــة بعيــدة عــن المســاءلة القانونيــة والحقوقيــة 
ســواء علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي، وشــعور الجالديــن بأنهــم فــي 
وضــع آمــن يجعلهــم يســتمرون ويتفننــون فــي هــذا النــوع مــن التعذيــب، 
ولــذا نجــد بــأن األســاليب التــي تعتمدهــا األجهــزة األمنيــة فــي جريمــة التحــرش 

الجنســي تكــون علــى األنمــاط التاليــة:

1- التحقيق مع المعتقل بشكل عاري تمامًا وتصويره.

2- ابقــاء المعتقــل عــاري تمامــًا واالســتعانة بأشــخاص للمــس فتحــة الشــرج 
والخصيتيــن. الذكــري  والعضــو 

3- تعرية المعتقل وأجالسه على قنينة.

4- الصعق الكهربائي لألعضاء التناسلية.

5- الركل على األعضاء التناسلية.

6- التهديد باالغتصاب أحيانا وتنفيذ التهديد أحيانا.

7- االستعانة بآلة حادة )الّموس( وجرح العضو الذكري.

8- التحّرش اللفضي، وترديد عبارات َتُمس الشرف بالمعتقل.

9- أما بالنســبة للنســاء فغالبًا يســتخدمون طريقة التعرية ومالمســة أجســادهن 
خصوصــًا الثديين وأعضائهن التناســلية.
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التكييف القانوني لجريمة التحّرش 
الــــجــــنــــســــي

جريمــة التحــّرش الجنســي فــي فقــه القانــون الجنائــي يتــم تكييفهــا 
كســائر الجرائــم بأركانهــا الثالثــة: الركــن القانونــي )التجريــم(، والركــن 
المــادي )الفعــل والنتيجــة والعالقــة الســببية(، والركــن المعنــوي 
ــر مشــروع  )القصــد والعمــد(. والجريمــة بشــكل عــام هــي عمــل غي
قانونــا وتتجــاوز التشــريعات القانونيــة وهــي خــروج عــن المبــادئ 
اإلنســانية وهــي ذات تأثيــر ســلبي علــى الفــرد والمجتمــع، ولــذا 
ــا  ــة تتناســب مــع حجمه ــرم عقوب ــكل ُج ــة ل تضــع التشــريعات الجزائي

ــى الفــرد أو المجتمــع. وأثرهــا عل

ولكــن عندمــا يكــون التحــّرش الجنســي ضمــن جريمــة التعذيــب فــإن 
المســألة هنــا تكــون مختلفــة، فجريمــة التعذيــب تكــون مســتقلة 
إلــى  تكــون مســتقلة، أضــف  الجنســي أيضــًا  التحــرش  وجريمــة 
ذلــك المســؤولية الجنائيــة علــى الموظــف العــام باألجهــزة األمنيــة 
الــذي ُيمــارس هــذه الجريمــة بســبب أدائــه وظيفــة عامــة وتقــع 
هــذه الجريمــة بســبب مــا لهــم مــن ســلطة تقّيــد ســلطة الشــخص 
)المعتقــل( تحــت مســمى القانــون ومــرأى القضــاء، ولذلــك يكــون 
التكييــف لجريمــة التحــّرش الجنســي ظــروف مشــددة فــي العقوبــة 
الممنهــج والمســتمر،  الوظيفــة والقصــد  تحــت اســتغالل  ألنهــا 
إذا نحــن أمــام قوانيــن جزائيــة ُتجــّرم فعــل التعذيــب بــكل صــوره 
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الركــن األول متحّقــق فــي ظــل  الجنســي، وهــذا  التحــرش  ودرجاتــه، وتجــّرم 
وجــود قوانيــن ُتجــّرم التعذيــب والتحــّرش الجنســي والركــن الثانــي المتمثــل 
فــي الفعــل وهــو مــا حصــل ويحصــل فــي غــرف التعذيــب والــذي ســنتطرق 
والمتمثــل  المعنــوي  الركــن  الثالــث هــو  والركــن  لــه بشــكل مفّصــل الحقــًا، 
فــي النيــة والقصــد فــي اعمــال التعذيــب والتــي واضحــة مــن خــالل اســتمرار 
تأكــده  المنهجيــة المســتمر منــذ ثمــان ســنوات وهــو مــا  األســلوب بنفــس 

التقاريــر الحقوقيــة وتطابــق الوقائــع بيــن الضحايــا.

شــخص  عــرض  علــى  اعتــداء  جريمــة  الجنســي،  التحــّرش  التكييــف،  خالصــة 
بعمــد مــن ِقبــل موظــف عــام مكّلــف بــأداء الوظيفــة العامــة، عقوبتهــا شــخصية 
وظروفهــا مشــّددة ومســؤوليتها متصاعــدة لمــن تكــون تحــت إدارتــه وإشــرافه، 

وهــي جريمــة ال تســقط بالتقــادم.
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حاالت تعّرضت لجريمة التحّرش الجنسي 
)بأقالم الضحايا(

• ابتسام الصايغ:

مدافعة عن حقوق اإلنسان ذكرت لمنظمة سالم التالي: 

ــخ  ــي بتاري ــاز األمــن الوطن ــة مــن جه ــت مكالمــة هاتفي ــا تلقي »عندم
2017 قــد طلــب منــي المتحــدث بالحضور،وعندمــا  25 مايو/أيــار 
وصلــت إلــى المبنــى الواقــع بمدينــة المحــرق قامــوا بتعصيــب 
عينــي وأدخلونــي غرفــة التحقيــق وجــرى التحقيــق معــي بســبب 
نشــاطي الحقوقــي وأثنــاء التحقيــق مارســوا أبشــع صــور التعذيــب 
الجســدي واســمعوني كلمــات بذيئــة وشــتم قاســي وتهديــد فــي 
العــرض وتعرضــت لالعتــداء الجنســي بشــكل جعلنــي اصــاب بانهيــار 
متتالــي وكانــوا يــرددون بشــكل مســتمر »مــا مــن أحــد يســتطيع أن 

ــط:  ــد حــول هــذا الموضــوع علــى هــذا الراب يحميــك««. للمزي

h t t p s : / / w w w. a m n e s t y. o r g / d o w n l o a d / D o c u m e n t s /
 M D E 1 1 6 3 9 2 2 0 1 7 A R A B I C . p d f

الدوليــة قضيتهــا مــراًرا وتكــراًرا. بعــد  أثــارت منظمــات حقــوق اإلنســان 
موقفيــن ســابقين فــي يوليــو 2017، لفتــت اإلجــراءات الخاصــة للمفــوض 
إلــى  أخــرى  مــرة  االنتبــاه  اإلنســان  لحقــوق  المتحــدة  لألمــم  الســامي 
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واجهتهــا. التــي  اإلســاءات 

ــد التهــم ذات الدوافــع السياســية، بمــا  فــي أغســطس 2017، اســتجابت الحكومــة لتأكي
فــي ذلــك إتهامهــا بأنهــا كانــت تعمــل لصالــح »اإلرهابييــن«، وذكــرت أنــه لــم يتــم تقديــم 

أي ادعــاء بســوء المعاملــة. لــم يعالجــوا االدعــاءات الجوهريــة حيــث تــم رفضهــا.

ومــع ذلــك، فــإن القضيــة المرفوعــة ضــد ابتســام الصايــغ تمثــل القلــق البالــغ التــي 
أعربــت عنهــا اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة. حيــث ذكــرت اللجنــة فــي 
مالحظاتهــا الختاميــة الصــادرة فــي 10 مــارس 2014 بشــأن التقريــر الثالــث المقــدم إليهــا، 
علــى النحــو المطلــوب بموجــب المعاهــدة ، أعربــت عــن قلقهــا »إزاء االدعــاءات بأنــه، فــي 
ــر / مــارس 2011 ، تعرضــت بعــض  أعقــاب األحــداث السياســية التــي وقعــت فــي فبراي

النســاء لســوء المعاملــة والتخويــف مــن قبــل المســؤولين عــن إنفــاذ القانــون ]...[«.

دعت اللجنة البحرين إلى:

ــات المفروضــة علــى النســاء الالئــي شــاركن فــي  ــع العقوب ــد مــن أن جمي »30.ب: التأك
األحــداث أو بــدا أنهــا تدعــم األحــداث منــذ فبرايــر 2011 قــد تــم إيقافهــا علــى الفــور وأن 
ــر انتماءاتهــن السياســية وأن يتــم إعادتهــن علــى الفــور فــي  النســاء ال يعانيــن مــن تأثي
المناصــب التــي يشــغلنها ويتــم تعويضهــن وتأهيلهــن؛ )ج(: ضمــان تمكيــن الناشــطات 
مــن ممارســة حقوقهــن فــي حريــة التعبيــر وحريــة تكويــن الجمعيــات وأن مراجعــة قانــون 
حمايــة المجتمــع مــن أعمــال اإلرهــاب الصــادر فــي عــام  2006 والمعــدل فــي يوليــه 2013 

ليــس لــه تأثيــر ســلبي فــي هــذا الصــدد ] ...[«.

لم تتخذ الحكومة أي إجراء إلشراك أو تنفيذ هذه التوصيات.

• ابراهيم سرحان: 

مستشار قانوني ومدافع عن حقوق اإلنسان ذكر لمنظمة سالم التالي: 

»بتاريــخ 24 مايــو 2017 عندمــا كنــت اســتدعيت لجلســة تحقيــق )أكثــر مــن ســبع 
ســاعات( فــي مبنــى جهــاز األمــن الوطنــي فــرع المحــرق، مــارس الجالديــن معــي 
اصنــاف مــن التعذيــب ومنهــا فتــح الســاقين بالقــوة والــركل علــى األعضــاء 
التناســلية، كمــا قــام الجــالد بتعريتــي تمامــًا عــدا مــا يغطــي أجــزاء األعضــاء 
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مــن  ثالثــة  مــع  صغيــرة  غرفــة  إلــى  أقتادونــي  التعذيــب  وأثنــاء  التناســلية، 
الجالديــن ولمــا لــم أعتــرف بمــا طلبــوه منــي ولــم اســتجب لطلباتهــم قــام الجــالد 
)ذو البشــرة الســمراء( بلمســي مــن الخلــف ووضــع ذكــره يالمســني ومســكني 
مــن رأســي وقــال ســنغتصبك، وبعــد ذلــك كــّرر األســئلة ولــم يحصــل علــى 
إجابــة ترضيــه صــرخ علــى معاونيــه بجلــب قنينــة زجاجيــة )7Up( مــع واقــي ذكــري 
ــم تعتــرف ســتجلس علــى هــذه، وكمــا قــام بجلــب  وعرضهــا أمامــي وقــال إن ل
ــّرر  ــه أمامــي وقــال هــذا مــن ســيغتصبك، وك ــول العضــالت وجعل شــخص مفت

ــي«. هــذا األســلوب معــي بشــخص ثان

فــي 31 أكتوبــر 2017، أثــارت اإلجــراءات الخاصــة للمفــوض الســامي لحقــوق 
ــن. وردت الحكومــة  ــة البحري ــدة قضيتــه مــع حكوم ــم المتح اإلنســان التابــع لألم
بالقــول إن إبراهيــم ســرحان لــم يرفــع شــكوى، لكــن الســلطات المختصــة - تحــت 
ســيطرة الحكومــة - حققــت فــي معاملتــه وخلصــت إلــى أن الحكومــة ليــس لديهــا 
أي دعــوى للــرد. وخوًفــا علــى ســالمته، قــام إبراهيــم ســرحان بحــذف جميــع 
ــر  ــه، بأث ــه، وحرمان ــق مع ــد التحقي ــو 2017 بع ــر وماي ــن شــهري فبراي ــه بي تغريدات

ــر الســلمي. رجعــي، مــن حقــه فــي التعبي

• يونس سلطان:

تــم اعتقالــه والتحقيــق معــه كونــه شــقيق الناشــط الحقوقــي محمــد ســلطان 
المقيــم فــي خــارج البحريــن. ذكــر لمنظمــة ســالم التالــي: 

» أنــا يونــس احمــد ســلطان مواطــن بحرينــي الجنســية تلقيــت اتصــال بتاريــخ 
٢٦نوفمبــر ٢٠١٧مــن مركــز شــرطة دوار 17 بمدينــة حمــد وطلبــوا منــي الحضــور 
فــورًا لمقابلــة الضابــط طاهــر العلــوي، وأثنــاء جلســة التحقيــق قــام الضابــط 
ــا  طاهــر العلــوي بأمــر أثنيــن مــن معاونيــه بســحبي وفعــل أي شــيء بــي، وهن
بــدأ االثنــان مــع الضابــط طاهــر العلــوي بتوجيهــي نحــو الحائــط وتعريتــي بالقــوة 
وحاولــت منعهــم ولــم اســتطع ثــم قــام أحدهــم بتثبيــت رأســي بيــن رجليــه 
والضغــط بالقــوة بينمــا تمكــن األخــر مــن تعريتــي مــن جميــع مالبســي، ثــم 
بصقــوا فــي المؤخــرة وادخلــوا قضيــب خشــبي فــي فتحــة الشــرج، وكمــا ضربــوا 

مؤخرتــي بالعصــي والــركل.
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بعــد انتهائهــم مــن جريمتهــم بحقــي أمــر الضابــط طاهــر العلــوي األخريــن بمغادرة 
الغرفــة وأخــذ جميــع مالبســي معهــم بعيــدًا عــن الغرفــة واســتأنف العلــوي 
تحقيقــه معــي وأنــا عــاري تمامــًا  ووجــه لــي تهمــة القيــام بأنشــطة إرهابيــة وقــّدم 
لــي عرضــًا، بأنــه سيســقط التهمــة إذا قبلــت بتقديــم معلومــات خاصــة تتعلــق 
بنشــاط أخــي الحقوقــي، غيــر ذلــك المعلــن عــن عملــه الــذي يظهــر علــى شاشــات 
ــدة،  ــع لألمــم المتح ــس حقــوق االنســان التاب ــات مجل ــع آلي ــه م ــون وعمل التلفزي
أعــادوا  وبعدهــا  مجــددًا  والتفكيــر  كجاســوس   العمــل  العلــوي  منــي  وطلــب 
مالبســي واكتشــفت فــي وقــت الحــق أن مالبســي الداخليــة التــي أعطيــت 
لــي لــم تكــن مالبســي ممــا اعطانــي إشــارة بأنــه ربمــا شــخص اخــر تــم تعذيبــه 

ــه وهــذه المالبــس تخصــه وليســت مالبســي«. ــداء علي واالعت

• )نجاح يوسف(:

كتبــت نجــاح يوســف، وهــي موظفــة مدنيــة مســجونة حاليــًا فــي ســجن مدينــة 
ــة:  ــان البريطاني عيســى، التالــي إلــى صحيفــة الجاردي

فــي  كتاباتــي  بســبب  هــوادة  بــال  معــي  التحقيــق  تــم  أيــام،  أربعــة  »لمــدة 
ــي بإلغــاء ســباق ]Formula One[ واإلفــراج  ــك مطالبت فيســبوك، بمــا فــي ذل
ــم للســلطة ]...[ وهــددوا بقتلــي،  ــن المســجونين بســبب انتقاداته ــن اآلخري ع

حاولــوا تقديــم رشــوي وضربونــي.

ــدي مــن  ــوا تجري ــي وحاول ــاط مزقــوا حجاب ــك هــو أن الضب ولكــن األســوأ مــن ذل
مالبســي، قبــل ذلــك عمــل الضابــط التحــرش الجنســي بــي فــي الحجــز. األلــم 
واإلذالل الزال يطاردنــي وسيســتمر لبقيــة حياتــي. كل هــذا ألنني اتخذت موقًفا 
ضــد قمــع الدولــة وســباق الجائــزة الكبــرى. فــي اليــوم الخامــس مــن التحقيــق، لــم 
أســتطع تحمــل المزيــد. كنــت منهــكًا جســديًا وعقليــًا وعاطفيــًا. أردت أن ينتهــي. 
قــدم لــي الضبــاط اعترافــًا جاهــزًا للتوقيــع. بينمــا كنــت أقرأهــا، ضربنــي الضبــاط 

مجــدًدا وهــدد باغتصابــي، لذلــك وقعــت عليــه«.

أخبرت نجاح يوســف منظمة ســالم: »أثناء التحقيق في مبنى جهاز األمن الوطني 
في المحرق، تعرضت للتحرش الجنسي والتهديد بإغتصابي وأفراد أسرتي«.
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منــذ أن اعتقلــت الحكومــة نجــاح يوســف فــي عــام 2017، أدانــت منظمــات حقــوق 
اإلنســان الســلطات البحرينيــة مــراًرا وتكــراًرا، وطالبــت االتحادالدولــي للســيارات 
ــا. فــي نوفمبــر 2018،  ــات كاملــة فــي قضيته ــراء تحقيق و Formula One بإج
وللضغــط علــى البحريــن، أعربــت Formula One ألول مــرة عــن مخاوفهــا بشــأن 

انتهــاك حقــوق اإلنســان فــي البحريــن، ولكــن إلــى حــد محــدود.

• )ز.ع(:

ذكرت لمنظمة سالم التالي:

»عندمــا تمــت مداهمــة منزلــي ليــاًل دون إذن قضائي أخذوني بســيارة المخابرات 
المدنيــة إلــى باحــة بقــرب مبنــى قيــادة خفــر الســواحل بســترة وكانــوا كلهــم مــن 
الرجــال رغــم أنــي أمــرأة ولــم يراعــوا هــذا الجانــب، وقامــوا بتهديــدي باإلغتصــاب، 
ــوا  ــوا لــي: هــل تمعتــي )زواج منقطــع(، وكــم شــخص تمتعــك بــك؟، وكان وقال

ينادونــي ببنــت المتعــة«.
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التقارير الحقوقية ترصد جريمة التحّرش 
الــــجــــنــــســــي

جريمــة التحــّرش الجنســي مــن االنتهــاكات الصارخــة والمتكــررة منــذ 
عــام 2011 ارتكبتهــا األجهــزة األمنيــة ووثقتهــا التقاريــر الحقوقيــة 

ــر كالتالــي: ــة، ونذكــر بعضهــا فــي هــذا التقري ــة والدولي المحلي

- تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق:

الحقائــق  لتقصــي  المســتقلة  البحرينيــة  اللجنــة  تقريــر  وّثــق 
التحــّرش الجنســي بشــتى صورهــا وأشــكالها وعلــى كل  جريمــة 
ــاء بالفقــرات  ــث ج ــال، حي ــة ســواء مــن النســاء والرج ــات العمري الفئ
هــذه  أن  واضــح  بشــكل   )1190,1191,1134,1186,1257,1696(
الممارســات تخــرج عــن الممارســات الفرديــة وتثبــت بأن هــذه الجريمة 
ممنهجــة، خصوصــا وأن بهــذا التقريــر إفــادات خضعــت للفحــص مــن 
األطبــاء الشــرعيين الخاصيــن باللجنــة القائمــة علــى هــذا التقريــر، 
وقــد وضعــت هــذه اإلفــادات بالملحــق الثانــي )ملخصــات اإلفــادات( 

مــن الصفحــة 545 حتــى الصفحــة 592 وهــي تشــمل 60 حالــة. 

وللمزيــد يرجــى اإلطــالع علــى التقريــر باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة 
http://www.bici.org.bh/ التالييــن:  الرابطيــن  خــالل  مــن 
 http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf أو   BICIreportAR.pdf
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- منظمة برافو البحرينية:

صــدر عــن منظمــة برافــو فــي عــام 2013 تقريــر  تحــت عنــوان )البحريــن: العنــف 
الجنســي... منهجيــة قديمــة متجــددة لتعذيــب المعتقليــن(، وقــد اســتعرض 
ــدي منتســبي  ــى أي ــن وعل ــب فــي ســجون البحري ــر اســاليب التعذي هــذا التقري
العربيــة  باللغــة  التقريــر   علــى  اإلطــالع  يرجــى  وللمزيــد  األمنيــة.  األجهــزة 

بالضغــط علــى )التقريــر(.

- منظمة العفو الدولية:

تطّرقــت المنظمــة فــي تقريرهــا لعــام 2018/2017 عــن حالــة ابســتام الصايــغ 
ــي. ــى جهــاز األمــن الوطن ــى التحــّرش الجنســي فــي مبن ــي تعرضــت إل الت

- هيومن رايتس ووتش:

ــّرش  ــى تعــّرض نشــطاء لجريمــة التح ــن إل ــن البحري ــام 2012 ع اشــار تقريرهــا لع
ــال. ــرة األعتق ــق فــي فت ــاء التحقي الجنســي أثن

وبالرغــم مــن أن هــذه التقاريــر قــد رصــدت جريمــة التحــّرش الجنســي أو االعتــداء 
ــم تقــم  ــت مســتمرة ول الجنســي المــادي واللفضــي إال أن هــذه الجريمــة الزال

ــق أو المحاســبة. ــة بمباشــرة دورهــا القانونــي فــي التحقي األجهــزة القضائي

إلــى جانــب ذلــك قدمــت المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان مريــم الخواجــة فــي 
مقــال عــام 2014، تحــدي عنــف الدولــة الــذي يواجــه نشــطاء حقوقييــن بحرينييــن 
ملتزميــن بمبــدأ االعنــف. إذ تالحــظ أن المجتمــع الدولــي ربمــا اتخــذ المزيــد مــن 

اإلجــراءات ضــد الســلطة لــو أصبــح نزاعــًا عنيفــًا، فإنهــا خلصــت إلــى أن:

»الســبب فــي أن المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي البحريــن يواصلــون 
الترويــج لالعنــف باعتبــاره االســتراتيجية الوحيــدة للتغييــر فــي البحريــن ليســفقط 
ألســباب أخالقيــة، ولكــن أيًضــا ألن الناشــطين يدركــون أن اســتخدام العنــف يولــد 
ــا أطــول لحلــه، ويجعــل  العنــف؛ يخلــق العنــف مزيــًدا مــن الضــرر ويســتغرق وقًت
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تحقيــق نتيجــة إيجابيــة أكثــر صعوبــة. عندمــا يتحــول الموقــف إلــى نــزاع مســلح، 
فإنــه يخلــق قــدرة للجماعــات المتطرفــة، واســتهداف األقليــات، وفــي بعــض 

ــادة الجماعيــة«. الحــاالت حتــى اإلب

حافــظ النشــطاء المشــار إليهــم أعــاله، الذيــن تعرضــوا للتعذيــب ذي الطابــع 
الجنســي، بثبــات علــى ســلوك الالعنــف، لكنهــم واجهــوا عنــف الســلطة الــذي 
دائمــة.  نفســية  جروًحــا  تــارًكا  أجاســمهم،  مــن  الحساســة  األجــزاء  اســتهدف 
واألســوأ، فــي أعقــاب ذلــك، تجاهلــت الدولــة طبيعــة هــذه الممارســة الشــنيعة 
وقللــت مــن أهميتهــا، وفــي المقابــل وفــرت الحصانــة للجنــاة. علــى الرغــم مــن 
أنــه قــد يبــدو للســلطة بــان هــذه األســاليب تضمــن لها األمــن فــي المدىالقصير، 
ولكــن أثبــت التاريــخ أنــه ســيتم عاجــاًل أو آجــاًل محاســبة القائميــن علــى هــذه 

الممارســات الوحشــية.

وأننــا فــي منظمــة ســالم للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان نعتقــد بــأن الصمــت 
ــكاب  ــن بارت ــة المطلقــة للجالدي ــح المجــال الواســع والحري عــن هــذه الجريمــة يفت

مثــل هــذه الجريمــة والممارســات.
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إن جريمــة التحــّرش الجنســي مــن الجرائــم البشــعة التــي تهــدد أي مجتمــع تقــع 
فيــه وهــي جريمــة متورطــه بهــا األجهــزة األمنيــة وارتكبهــا منتســبيها مــع الكثيــر 
مــن النشــطاء الحقوقييــن والمحاميــن والسياســيين قبــل عــام 2011 وبعــده، بــل 
زاد مــن حــّدة وتيرتهــا فــي اآلونــة األخيــرة، ولــم يســلم مــن هــذه الجريمــة حتــى 
النســاء واألطفــال، وهــذه الجريمــة ارتكبــت مــن األجهــزة األمنيــة فــي العلــن 
وفــي الخفــاء وهــي جريمــة مســتمرة، ولغيــاب مبــدأ المســائلة والمحاســبة جعــل 
هــذه الجريمــة تتفاقــم لدرجــة وصلــت تهــدد األمــن المجتمعــي بأكملــه، ومرتكبــي 
ــي لتواطــئ  هــذه الجريمــة يشــعرون باآلمــان مــن النظــام السياســي والقضائ
صريــح وواضــح معهــم، والروايــات واإلفــادات لــم تتوقــف منــذ ذلــك الحيــن ممــا 

يشــعر المجتمــع البحرينــي بعــدم األمــان مــن هــذه التصرفــات الممنهجــة. 

وبالرغــم مــن التهديــد المتواصــل مــن الجالديــن إلــى ضحايــا هــذه الجريمــة 
ــر  ــر مــن الحــاالت تــم توثيقهــا بتقاري وأن ال أحــد يســتطيع حمايتكــم إال أن الكثي
حقوقيــة وشــكاوى وفــق اإلجــراءات الخاصــة بمجلــس حقــوق اإلنســان علــى 
ــي هــذه  ــًا يدافــع عنهــم ويتمســك بمحاســبة مرتكب ــال هــؤالء صوت أمــل أن ين

ــادم. ــي ال تســقط بالتق الجريمــة الت

ملّخص التقرير



27

لـ / حكومة البحرين:

1- بصفتكــم عضــوًا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان، إصــدار دعــوة فوريــة وغيــر 
مشــروطة ومفتوحــة لجميــع اإلجــراءات الخاصــة لمجلــس حقوق اإلنســان، من أجل 

إظهــار اســتعدادكم الحقيقــي للمشــاركة مــع اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

ــة  ــل التوصي ــب، مث ــدة لمناهضــة التعذي ــة األمــم المتح ــات لجن ــذ توصي 2- تنفي
رقــم 41، بــأن »علــى البحريــن القبــول فــورًا طلــب مقــرر األمــم المتحدةالخــاص 
أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  بالتعذيــب  المعنــي 
للجنــة  الختاميــة  المالحظــات  وبقيــة  البــالد«،  بزيــارة  المهينــة  أو  الالإنســانية 

مناهضــة التعذيــب فــي عــام 2017.

3- محاسبة ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب والتحّرش الجنسي.

4- تعويض الضحايا وجبر الضرر بشكل منصف.

5- تأهيــل منتســبي األجهــزة األمنيــة وفــق قواعــد مدّونــة ســلوك رجــال إنفــاذ 
ــون. القان

6- منــح رخصــة عمــل ألي مبــادرة خاصــة ذات صلــة ويتــم إنشــاؤها لعــالج ضحايــا 
التعذيــب؛ منــح أي مــن هــذه الهيئــات الوصول غيــر المقيد إلىالرعايــة الخاصة داخل 
الســجون أو مراكــز االحتجــاز و تســهيل معالجــة الضحايــا  خــارج البــالد مــن الذيــن 

يعتقــدون أنهــم تعرضــوا لمعاملــة ســيئة،بصرف النظــر عــن الوضــع القانونــي.

لـ / المجتمع الدولي:

والتحــّرش  التعذيــب  جرائــم  عــن  للتوقــف  البحريــن  علــى حكومــة  الضغــط   -1
الجنســي.

الّتوصيات
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ــك  ــا علــى وقــف ممارســة التعذيــب، بمــا فــي ذل ــن علًن 2- حــث حكومــة البحري
ذات طابــع جنســي.

3- جعــل عمليــة بيــع لمعــدات عســكرية أو أمنيــة أو للشــرطة خاضعــة لضمانــات 
مكتوبــة بعــدم اســتخدامها فــي حــاالت يمكــن تفســيرها علــى أنهــا انتهــاكات 

ــي. ــون اإلنســاني الدول ــي لحقــوق اإلنســان أو القان ــون الدول للقان

4- إنهــاء ممارســة وجــود مســؤولي الدولــة فــي الصــور الفوتوغرافيــة، مثــل 
تلــك المســتخدمة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، إلــى جانــب المســؤولين 

ــن فــي أفعــال انتهــاكات حقــوق اإلنســان. ــن أو المتورطي ــن المتهمي البحرينيي

5- نحــث األعضــاء الحالييــن فــي مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، 
دعــوة حكومــة البحريــن علنــًا إلــى اإلنخــراط فــي آليــات حقــوق اإلنســان الدوليــة، 
بمــا فــي ذلــك إصــدار دعــوة فوريــة وغيــر مشــروطة ومفتوحــة لإلجــراءات الخاصــة 

لألمــم المتحــدة لزيــارة البــالد.




