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 من نحن: 

هـــــــم منظمـــــــال ييـــــــر حإنميـــــــال تســـــــعى  لـــــــى  منظمـــــــال ســـــــاط للةيمحراـيـــــــال نححـــــــن  ا نســـــــ ن
حم يــــــــال الةيمحراـيــــــــال  للإرامــــــــال نااحتــــــــراط مــــــــن خــــــــا الحفــــــــ ظ علــــــــى المبــــــــ ة  الع لميــــــــال 

 نححــن  ا نســ ن.       

ط للتأثيـــــــــر علـــــــــى الممثليـــــــــن افـــــــــم ســـــــــعيـ  لتححيــــــــــ هـــــــــذس الر يـــــــــال   تــــــــــة  منظمـــــــــال ســـــــــ
ــــــــــ البريـ ني يــــــــــن ناـنرنبييــــــــــن ناـمــــــــــط المتحــــــــــةا لتحســــــــــين الن ــــــــــ  فــــــــــم ال ــــــــــر  اـنسـ

 ,تعزيــز النعــم بححــن  ا نســ ن نالةيمحراـيــال.

 لمت بعال أخب ر المنظمال أن التناص  معـ :

 SALAM_DHRب  نجليزي:  SalamDHR_AR ب لعربم: حس ب ت تنيتر 

 salam_dhr:  انستغراط ��

 SALAMDHR1: فيسبنك  ��

 SALAM DHRS: ينتينب ��

  :المنق  ا لإترننم ��

🌎 Website  :http://www.salam-dhr.org 

 info@salam-dhr.org: البرية ا لإترننم  ✉

 00447449926577: الـ ت  
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:المحةمال  
 

حزيران/يننيه من إ  ع ط ي إ  أهميال ب لغال لةى الب ريال  نم   26الينط الةنلم لمس نةا  ح ي  التعذيب بت ريخ 
تـنر مف هيط ححن  ا نس ن نبعة  قرار ا عان الع لمم لححن  ا نس ن ن خصنص  فيم  يتعلـ ب لمراجعال 

نييرس من  رنب المع ملال  التعذيباتف قيال اـمط المتحةا لمن ه ال المن نعيال نالةنريال لمةى  لتزاط الةن  بتنفيذ 
ريمال التم ص ةقت عليـ  ي لبيال الةن  فم الع لط نتط  ةراج التعذيب إج أن العحنبال الح سيال أن ا نس نيال أن المـينال

حرب نجريمال  ة ا نس نيال فم نظ ط رنم  اـس سم للمحإمال الجن ئيال الةنليال  نأصبحت جريمال التعذيب جزءاً 
من الح ننن العرفم الةنلم نملزمال على الةن  اـع  ء ب ـمط المتحةا سناء ص ةقت أط لط تص ة  على المع هةات 

 التم تحظر التعذيب.
 
م   بحصة تخنيفه  أن مع قبته  أن  ذاله أن  فح ةس م  عر  جسةي أن نفسم على فرةة هن اعتةاء متعم   التعذيب"

 ."ا نس نيال أن ـمس  خصه
 

أي عم  ينتج البحرين على أن التعذيب هن: "تحةا لمن ه ال التعذيب  التم ص ةقت عليـ  تنص اتف قيال اـمط الم
ً إ ن أط الحصن  من هذا ال خص  أن من  ةعحلي ً  يلحـ عمةاً ب خص م  بحص عنه ألط أن عذاب  ةية  جسةي 

أن  خص  نه ارتإبه  هنبته على عم  ارتإبه أن ي تبه فم أمع قأن على اعترا    أن خص ث لث  على معلنم ت 
أن عنةم  يلحـ مث  هذا اـلط أن العذاب ـي سبب يحنط على  -ث لث أن تخنيفه أن اري مه هن أن أي  خص ث لث

التمييز أي  إ ن ننعه  أن يحرض عليه أن ينافـ عليه أن يسإت عنه منظ  رسمم أن أي  خص يتصر  بصفته 
 ت أن الذي يإنن س العحنبحـ عحنب ت ق نننيال أن المازط لـذالرسميال نا يت من ذلك اـلط أن  العذاب الن  ئ ف

 .(1الفحرا 1)الم ةا "نتيجال عر يال لـ 
 

   ئيال فم استمراره  م  ذإراستمرار جريمال التعذيب فم البحرين نإي  تس هط السلـال الحالتحرير على هذا يرإز 
 ه   ينع ً أإثرأنم ـ التعذيب المستخةمال ن يستعرض بعض  إم  ٢٠١٧نم ذج نح ات تعذيب حةثت منذ ين ير 

 نم  هن منق  السلـال من جرائط التعذيب نمن الجاةين الذين ثبت  ةهط جرائط تعذيب. 
 
ذإر التحرير نم ذج من  ف ةات بعة أن جمعت أةلال إ فيال حن  مم رسال التعذيب نييرس من  رنب المع ملال ني

ف ةات التم جمعت عب رس عن ااحتج ز نالسجنن فم البحرين  ا تح  ب إ  ينمم نمستمر فم مراإز  التم السيئال
ن م زالنا يح نن احإ ط السجن نفم بعض معتحلين تط اافراج عنـط بعة انتـ ء مةا محإنميتـط ن معتحلي ـ ةات 

 .ذنه  من أبن ئـط اثن ء الزي رات أن ااتص اتاـحي ن  ف ةات اـه لم التم اخ
 

  استمرار السلـ ت البحرينيال ـ إ ت التعذيب على نـ   ناس  فم ظ  يي ب لج ن مح يةا مراقبال نفم ظنتح  انت
المنافحال لـلب ت المحررين الخ صين الت بعين لألمط المتحةا ان اللج ن الخ صال لزي را البحرين  نعةط عةط السم ح

لي ت الحسري نييره  من آ ااختف ءبم  فيـط المحرر الخ ص المعنم بمن ه ال التعذيب أن اللجنال المعنيال بح ات 
 المراقبال اـمميال . 

 
أن يح ن  التعبير عن الرأي ـ ت مع رض لسي سال الحإنمال من تعتبرس السل لى أن إ  التحرير ت نت ئج نخلص

 ن نفم إثير من اـحي ن تنجه عتةاء الجنسم فم بعض اـحيعتح   التعسفم نالتعذيب نيص  لإليإنن عر ال لا
  نلط يستثنى من هذا طنتعذيبـ طناعتح لـ فم نس ئ  ا عاط الرسميال ن به الرسميال بـط نيتط الت ـيرإيةيال تـط   ليه

التم يناجــ  ال ح ي  التم ذإرت أسم ئـط فم هذا  السن. نريط المخ ـر نإب ر ناــف   الحم  ناانتـ ك النس ء
 . م زالنا تحت خـر التعذيبم زا  معظمـط ةاخ  البحرين ن التحرير

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/455/23/IMG/NR045523.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/455/23/IMG/NR045523.pdf?OpenElement
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ن سي سيال ا فات من للحة من سي سال التعذيب الممنـج أ لى تراج  السلـ ت فم البحرينم  رات ححيحيال   نجةت ا

ـ لبت  على المستنى النـنمين عن سي سال التعذيب مح سبال إب ر المس نل  نن نالإ  عن  ذا  ال ح ي  العح ب
  أم  على المستنى به الإثير من الةن  نالمنظم ت  ا أنه لط تتخذ حإنمال البحرين أي خـنا ج ةا فم هذا المس ر

 ط تثمر نت ئج تلك المح إم ت بعة.نربيال نلإن لنلم تنجة  إ نى فم المح إط اـالة
 
 

التعذيب: سي سال استمرار  
البحرين استمرار ارتإ ب جرائط التعذيب نييرس من  رنب المع ملال الح ـ ب لإرامال من قب  اـجـزا اـمنيال فم 

 ستمرار سي سال ا فات من العح ب الذي تعززس قنانين التححيح ت الجن ئيال     فال مث  جـ ز اامن النـنم ن
بحرين تحمم الجاةين أن عبر يض البصر عن هذس الجريمال  يير أن اـن  ع أصبحت إ رثيال بعة  ع ةا ملك ال

من النـنم ناصبح التعذيب يرتإب على نـ   ناس  نةنن خ يال من انتح   اخب ر الصاحي ت الت مال لجـ ز اـ
ن للمنظم ت اـمميال. ن ذا إ نت التححيح ت الجن ئيال تح ن   خف ء جرائط التعذيب التم  ت الححنقيال أمالتعذيب للمنظ

من النـنم نالمخ برات اصبح اـن جـ ز اـمن يال التم يتمت  بـ  عن صر جـ ز اـترتإبـ   فإنه نبسبب الحم 
لـط بم  فيـ  ا عتةاءات الجنسيال بـة  النـنم يـلب من ال ح ي  الذه ب نا باغ عن ا عتةاءات التم حصلت 

عتةاء نيحنط جـ ز اامن النـنم بإستةع ء الن ـ ء للتححيـ نيتط اا بث الرعب فم المجتم  نترهيب ال ح ي  إم 
عتةاء الجنسم نيتط اـا  سراح عليـط ب ل رب المبرح نااعتةاء الجنسم فم بعض اـحي ن أن ب لتـةية ب ا

  نفم إثير من اـحي ن ا يحنط ال حيال ب  باغ عن اانتـ ك  ا بعة عةا أي ط نترافحـط ال ح ي  فم نفس الينط
صةمال نخن  نفم إثير من الح ات ق ط جـ ز اامن النـنم بتـةية ال ح ي  نا عتةاء الجنسم  ةهط بـة  

 تجنيةهط إجناسيس لص لح جـ ز اامن النـنم.
 

من قب  منظم ت ححن  ا نس ن النـنيال  نتط أر فتـ مم رسال جريمال التعذيب فم البحرين مثبته ب إ  ت ط نمنثحه 
لجنال من ه ال التعذيب فم اـمط المتحةا فم ن رت  :م سس ت ححن  ا نس ن اـمميال على سبي  المث  ن نالةنليال

تم ترصة تنفيذ اتف قيال من ه ال التعذيب نييرس من خبراء مستحلين ال ١٠نهم الـيئال الم لفال من  ٢٠١٧ ـر م ين 
فم ماحظ تـ  الخت ميال المـينال من ج نب ةنلـ  اــرا    رنب المع ملال أن العحنبال الح سيال أن الا نس نيال أن 

ب أن البحرين نخلص تحريره  أن التعذيب م  يزا  " ناس  النـ   فم البحرين  فم حين يسنة جن من ا فات 
ن اــف   فم البحرين يع ننن من التعذيب نسنء المع ملال فم نخلص تحرير اللجنال اـمميال  لى أ العح بمن 

 .٢٠١٥ـف  تحريب ً فم ع ط   ٢٠٠السجنن   ذ سجن 
 

حيث تلحت البحرين  ٢٠١٧تنصي ت المراجعال الةنريال ال  ملال الخ صال بـ  فم ع ط  بتنفيذلتزاط البحرين عةط  
حإنمال البحرينيال  لى نق  التعذيب ن م ن مس ئلال المس نلين عن التعذيب نذإرت اللجنال ع ر تنصي ت تةعن ال

عةيةا نمستمرا ب أن جرائط التعذيب ن س ءا المع ملال على نـ    اةع ءاتنه م زا  هن ك مراجعتـ   لى أ تخلص"
البحرين ايزا  س ئة نمن  ا فات من العح ب فم  إم  ذإرت اللجنال أن من خ ناس  فم أم إن ااحتج ز نالتححيـ

بتس ط الـ ةي الخناجال  الةإتنر عبةالجلي  السنإيس  ن جم فتي    : عبة المعتحلين الذين تعر نا للتعذيب بين
 ."أحمة العرب  علم العرب الص ئغ 

 
 

:فم تف م سي سال التعذيب السلـال الح  ئيال تس هطإي    
 

تج ه   إ نى  نمزاعط تعر ـط للتعذيب نمن خا   ف ةات المتـمين لىالمح إط نالني بال الع مال  من خا  تج ه  
ام ط الح  ا اثن ء المح إم ت من قب  المتـمين انفسـط  التعذيب نالتحرش نااعتةاء الجنسم التم تط ا باغ عنـ 

نلط تتط  نلط تحرك السلـ ت أي ننع من أنناع التححيـ  نمن قب  مح ميـط ناثن ء التححيـ فم الني بال الع مال 
مح سبال المجرمين نالمنظفين فم السلك العسإري نتط التستر عليـط نحم يتـط. نبـذا يإنن الن س ليسنا سناء ام ط 

 هن لك استخةاط تعسفم للحنانين  ة ت  بحم يال الح ننن ةننم  تمييز نفم حـ التمالح  ء نيير متس نيين 
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من النـنم نالجيش ة ن ب ـ نزارا الةاخليال ناـافرا المع ر ين نفم نفس النقت ا يـبـ الح ننن على
 المتنرـين بح  ي  تعذيب نق  ي  قت  خ رج الح ننن.

 
على تعةي  ةستنري إ رثم يجيز فيه مح إمال المةنيين فم الح  ء  ٢٠١٧ابري   ٣ص ة  ملك البحرين فم 

مع قبال المع ر ين ن صةار  إأةاا ص رمال فم البحرين السلـال الح  ئيالالعسإري  فم ةلي  اخر على استخةاط 
أعلنت الني بال العسإريال    ء العسإري نتط استخةاط هذا ااجراء فعاً حيثعةاط نتصفيال الخصنط عبر الحاحإ ط  

أن ثاثال متـمين نهط السية علني حسين العلني ن ف    السية عب س ن حسن ر م سيح إمنن فم الح  ء 
نإ ن فحـ مح ط  ٢٠١٧أإتنبر  ٢٣مةا ع ط ن بةأت المح إمال فم العسإري قب  أن يتعر نا لاختف ء الحسري ل

ناحة ح ر جلسال المح إمال بعة ان اإت   مص ةفال انـ  منعحةا  المحإمال نجـت لـط تـط "ت إي  خليال  ره بيال 
 ٢نمح نلال ايتي   الح ئة الع ط لحنا ةف ع البحرين نارتإ ب جرائط  ره بيال أخرى  نفم جلسال ااستم ع بت ريخ 

مح من الةف ع فم المحإمال ـلبنا من الح  م ان يحنط أـب ء الـب ال رعم بفحص منإليـط حيث  ٢٠١٧فمبر نن
ظـر المتـمنن فم ح لال صحيال سيئال    فال لمزاعط المتـمين انـط تعر نا للتعذيب النح م نتط انتزاع منـط 

ةيسمبر أصةرت المحإمال العسإريال العلي  حإمـ  بحـ  ٢٥نفم   اعتراف ت ب  إراس لإن المحإمال رف ت الـلب
متـم  نحإمت على ستال منـط ب  عةاط نمن بين الستال السية علني حسين العلني ن ف    السية عب س ن  ١٨

أصةرت  ٢٠١٨ابري   ٢٥أيةت محإمال ااستئن   العسإريال الحإط نفم  ٢٠١٨فبراير  ٢١حسن ر م نفم 
يال حإمـ  نأيةت المحإمال أحإ ط ا عةاط نلإن الملك احح ً خف  الحإط الى السجن الم بة محإمال التمييز العسإر

 ٢٠١١هذس ليست المرا اـنلى التم تستخةط فيـ  السلـ ت البحرينيال الح  ء العسإري لمع قبال مخ لفيـ  ففم ع ط  
 . لال السامالتط مح إمال الن ـ ء فم الح  ء العسإري بحجال ان البلة تحت ق ننن الـنار  نح 

 
الح  ء البحرينم يح إط اـبري ء المتـمين بتـط إيةيال على خلفيال ق  ي  نمـ لب سي سيال تحت ق ننن تط اةانته من 
قب  منظم ت ححن  اانس ن ب    فال الى اةانال من قب  اـمط المتحةا نهن ق ننن حم يال المجتم  من ااعم   

 خص ً  ١١٥أصةرت المحإمال الجن ئيال العلي  بإسح ـ جنسيال عةة  ٢٠١٨م ين  ١٥فم ا ره بيال على سبي  المث   
متـط  ٥٣متـم  تط مح إمتـط يتـط ارتإ ب جرائط  ره بيال نتط الحإط على عةة  ١٣٨فم مح إمال جم عيال ج ئرا لعةة 

 ١٥ى ع م  نحإط علم متـط ناحة ب لسجن ع ر سننات نتط الحإط عل ٢٥ب لسجن الم بة ن على ثاثال ب لسجن لمةا 
 ٣سننات ن ستال متـمين حإط عليـط ب لسجن لمةا  ٥متـط حإط عليـط ب لسجن لمةا  ٣٧سننات  ٧متـط ب لسجن لمةا 
من المتـمين  منظم ت ححن  اانس ن نثحت جملال من انتـ إ ت ححن  اانس ن تعرض لـ   ٢٣سننات نتط تبرأت 

 ت الى من ااف ةات.الإثير من المعتحلين فم هذس التـمه يير ان الح  ء لط يلتف
 

 
:٢٠١٧ين يرلتعذيب منذ من ح ات انم ذج   

 
 مةاهمالمن عنائ  المعتحلين فم سجن جن يبلغنن عن تنفيذ  ٢٠١٩ابري   ١١تلحت منظمال ساط  ف ةات بت ريخ 

فجراً نق ط ال رـال ب رب فم الس عال الث لثال  ١التم يحب  فيـ  أبن ئـط من قب  ال رـال فم مبنى رقط  الزن زينعلى 
نتط اجب رهط على النقن  ننجنهـط للح ئـ ناجب رهط  الذين إ ننا ن ئمين حينـ  نتط سإب الم ء عليـط المعتحلين

 على ترةية عب را ال رـال ت ج ر نسإط. 
 

 ٢٨الإبرى الجن ئيال الرابعال فم البحرين حإمال ب لسجن الم بة ن سح ـ الجنسيال بت ريخ حإمت المحإمال 
 ة علم محمة ال نيخ بعة مح إمته تحت ق ننن ا ره ب المةان من قب  اـمط المتحةا  ال نيخ  ٢٠١٩فبراير

التنقي  على اعتراف ت قسريال تحت نـأا التعذيب  إ لع ةا الح  ء سناة الح  م فم المحإمال ان الني بال  ىاجبر عل
الع مال جميعـط تج هلنا مزاعط ال نيخ التم اةا بـ  ام ط الح  م بأنه أجبر على التنقي  على  ف ةا نتـط لط يرتإبـ  

ح ر من ةنلال الإنيت لمراقبال مجري ت المح إمال فم  إم  لط تسمح المحإمال لممث  الةبلنم سيال الـنلنةيال الذي
من  الحرس الخ ص ب لمحإمال الةبلنم سم الـنلنةي " نيت ر سايتر" من نالتم إ نت علنيال حيث  ٢٠١٨ين ير 

 الةخن  لح عال المحإمال. 
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  ثر سإته قلبيال  سـنان ٢٠١٧م رس ١٦ حيال التعذيب محمة سـنان تنفى فم سجن جن المرإزي بت ريخ 
فم جمي  أجزاء جسمه بم  فم ذلك منـحال الرأس نلط يتط عاجه من قب   ٢٠١١أصيب برص ص ال نزن فم ع ط 

  حإمال مح إط البحرين على سـنان ب لسجن لمةا  للصح فال  ةارا السجن ريط مـ لبال ع ئلته بعاجه نريط لجن ه 
بعة تعذيبه  جب رس على ا م  ء على اعتراف ت لط يرتإبـ  نإ ن سـنان أبلغ مح ميه أن  ٢٠١٢ع ط فم م ين  ١٥

رص صال  ٥٠أحة ال ب ـ فم فترا التححيـ ق   له " بأن نت ئج فحنص ت اـ عال المحـعيال تحن  بتناجة أإثر من 
يخرج رص ص ال نزن من الج نب   نزن فم رأسك فم الج نب اـيمن   سأ ربك بإ  أةاا على رأسك حتى

 اـيسر  ذا لط تنق  على  ف ةا ااعتراف ت .
 

استخةط جـ ز اـمن  ٢٠١٧يننين  ٢٢ ح ي  التعذيب فم البحرين يـ   أبن ء الن ـ ء نالسي سيين ففم ت ريخ 
ن إنرقال النـنم ابن المع رض نالن ئب الس بـ فم البرلم ن البحرينم حسن سلـ ن نالذي يعيش فم المـجر اا

 غـ   فم الت ريخ المذإنر أعاس اتص  جـ ز اامن النـنم فم محمة حسن سلـ ن لاستجناب فم مبنى جـ ز 
اامن النـنم فم المحر  نتعرض محمة هن ك لل رب نتط تـةيةس ب ايتص ب نتط اافراج عنه بعة عةا 

ال جـ ز اامن النـنم نعنة مراجعته تط س ع ت  فم الينط الت لم ح ن  محمة السفر نتط منعه نـلب منه مراجع
تعذيبه مجةةاً نـلب منه العم  معـط إج سنس  ة نالةس ن ة  خصي ت سي سيال أخرى نتط اافراج عنه فم 

 . ٢٠١٧يننين ٢٦  نتط استةع ئه مرا رابعال فم ٢٠١٧يننين  ٢٤نفس الينط نلإن تط استةع ئه للمرا الث لثال بت ريخ 
 

أبري   ٢٣عمر هم نج ح أحمة ينس  تط استةع ئـ  من قب  السلـ ت البحرينيال بت ريخ امرأا فم اـربعين من ال
ع ط للتححيـ فم تـمال تجم  يير ق نننم  بعةه  تط التححيـ م  نج ح  ١٤إمرافحال ابنـ  الب لغ من العمر  ٢٠١٧

ت لم ع ةت نج ح  خب ر نـلب منـ  العم  إج سنسال لص لح جـ ز اامن النـنم نتط اافراج عنـ    نفم الينط ال
ال  بـ برف ـ  العم  المعرنض عليـ  فتعر ت لل رب نالتعذيب نتط الزج بـ  فم تـط نق  ي  ذات عاقال 
بمحإنمين ه ربين نعنةم  اج بت ب لنفم نعةط عاقتـ  ب لتـط تط تعذيبـ  ن ربـ  ب إ  اإثر نح يال نتط ااعتةاء 

حة افراة اسرتـ  نبعة ذلك اـلـ سراحـ  نـلب منـ  العنةا فم الينط الت لم  عليـ  جنسي ً نتط تـةيةه  بحتلـ  نقت  ا
 نعنة عنةتـ  فم الينط الت لم تط تعذيبـ  مجةةا نفم نـ يال المـ   زج بـ  ق  ي  نتط مح إمتـ  على اثره .

 
ع م ً  ٣٤استةعى جـ ز اامن النـنم الن  ـ فم مج   ححن  ا نس ن محمة خلي  ال  خنري  ٢٠١٧فم م ين 

نتعرض للتعذيب هن ك من خا  ال رب المبرح نتط تعريته نااعتةاء الجنسم  ةس نتعرض للصةم ت 
 الإـرب ئيال نتط تـةيةس  جب رس على تجمية ن  ـه الححنقم.

 
تعرض علم  ٢٠١٨ين ير  ٣١ع م ً  ة علم حسن علم ص لح فم  ١٥الح  ء البحرينم اصةر حإط السجن لمةا 

اثن ء فترا التححيـ فم مبنى التححيح ت الجن ئيال نتط عصب عينيه نتإبي  يةيه نرجليه ناجبر على  للتعذيب ال ةية
النقن  لفترات ـنيلال نتط صعحه ب لإـرب ء نتط تـةيةس ب اعتةاء الجنسم نااعتةاء الجنسم  ة زنجته ام ط عينيه  

ً   أثن ء أخ ذ علم الى احةى المح إم ت ق ط احة الحراس نعنةم  تط نحله الى سجن جن ق منا بتعذيبه هن ك اي  
ناثن ء العنةا الم السجن تط  ٢٠١٨ين ير  ٣١ب رب علم ةاخ  الح فلال التم تنحلـط لجلس ت المح إمال بت ريخ 

  رب علم إذلك . 
 

ب اعتةاء ب ل رب  ٢٠١٨سبتمبر  ١٦ق ط حراس سجن النس ء ب    فال الم رئيسال السجن مريط البرةنلم بت ريخ 
المعتحات بتـط ذات خلفيال سي سيال نهط نج ح ينس  نمةينال علم نه جر منصنر بعة انت  ر تحرير اـمين  ة 

الع ط لألمط المتحةا الذي أثيرت فيه ق  ي هن نبعة ال رب ال ةية الم تعر ن اليه تط احتج زهن فم الحبس 
تط استجنابـ  لمةا  ٢٠١٧م رس  ٥  فم اانفراةي لمةا س عتين. الجةير ب لذإر ان ه جر منصنر التم تط اعتح لـ

ثاثال أي ط حن  زنج ابتـ  الن  ـ فم مج   ححن  ا نس ن أحمة النةاعم نتعر ت اثن ء ااستجناب لل رب نتط 
 ربـ  ب لال ث قبال اـنرا  نتط اخذ بصم تـ  اثن ء يي بـ  عن النعم نتط تعري ـ  للتعذيب النفسم الى ج نب 

ةه  بنحلـ  الى زنزانال مليئال ب لفئران نتط اه نتـ  بإلم ت ف ح ال. فم نـ يال المـ   حإط التعذيب الجسةي نتط تـةي
 سننات.  ٣على ه جر ب لسجن لمةا 

http://www.alwasatnews.com/news/692321.html
http://www.alwasatnews.com/news/692321.html
http://www.alwasatnews.com/news/692321.html
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تعرض " يننس سلـ ن " آخ الن  ـ الححن  " محمة سلـ ن " نع ن منظمال ساط  ٢٠١٧فم ننفمبر 
من قب  ال  بـ  ١٧ رـال مةينال حمة الةنار للةيمحراـيال نححن  ا نس ن للظرب نااعتةاء الجنسم فم مرإز 

"ـ هر العلني" ب    فال ل رـيين اخرين حيث ق   لـط ال  بـ ـ هر العلني " افعا به م   ئتم " نهن  بةأ 
ااثن ن ب    فال لنفس ال  بـ ب رب يننس سلـ ن نتعريته من جمي  مابسه نااعتةاء عليه جنسي  " بإةخ   

 م أم إن مختلفال من جسةس.عصى فم ةبرس " نرإله ف
 

نأف ة انه تعرض للتعذيب نالتـةية  ٢٠١٧أيسـس  ١ححـ جـ ز اامن النـنم م  المغرة ينس  الجمري فم 
ب لحت  نااعتةاء الجنسم نتط تـةيةس ب انتح ط من ع ئلته نبعة  ـا  سراحه خ ـب الملك على حس به فم تنيتر " 

انه يتصر  نفح ً للسلـال العلي  اـعلى بعة جالتإط  نا  يئ يستـي   يح فه"  لحة تط تعذيبم نق   آن المححـ ق   له
نأ    مخ ـب الملك: حي تم فم خـر نإلم أم  فم  صةار أنامرإط فم فتح تححيـ ع ج  ل م ن سامتم 

 نسامال جمي  أفراة أسرتم ننالةتم"
 

ـلب منـ   ٢٠١٧م ين  ٢٥المحر  فم الن  ـال ابتس ط الص ئغ إ نت أحة  ح ي  جـ ز اامن النـنم فرع 
الح نر نعنةم  نصلت تط عصب عينيـ  مب  را نتط صفعـ  على راسـ  ننجــ  نفم جمي  انح ء جسمـ  
نرإلت فم بـنـ  نتط ااعتةاء عليـ  جنسي ً  نتصنيره  بةنن مابس ثط هةةه  ال  بـ بن ر صنره  ناجبرت 

معـ  نقة فحة النعم أإثر من مرس نإ ننا يسإبنن الم ء الب رة عليـ  على النقن  لمةا سب  س ع ت اثن ء التححيـ 
 ٢٠١٧م ين  ١٥إم تصحن نتط تـةيةه  بأفراة اسرتـ   هذا نتعر ت سي رتـ  للحر  قب  ان يتط استةع ئـ . نفم 

 تعر ت سي را ابتس ط للحريـ فم نقت احـ أعلنت نزارا الةاخليال ان سبب الحريـ م س إـرب ئم. 
 

حإط على المةاف  الب رز عن ححن  اانس ن نبي  رجب ب لسجن لمةا ع مين فم ينلين بتـمال الني  من هيبال تط ال
ب لسجن  ٢٠١٨فبراير  ٢١من خا  مح بلال تلفزيننيال نحإمت المحإمال الجن ئيال العلي  بت ريخ  ٢٠١٥الةنلال فم ع ط 

السلـ ت الع مال ن ه نال الةنلال ن ه نال ةنلال لمةا خمس سننات بتـمال ن ر    ع ت إ ذبال فم زمن الحرب ن ه نال 
أجنبيال   رئيس مرإز البحرين لححن  ا نس ن تعرض لسنء المع ملال ـنا  فترا ااحتج ز نالحرم ن من العاج 

 بصنرا إ فيال نتعرض للسجن اانفراةي لفترات ـنيلال. 
 
 ٢٠١٧م ين  ٢٤المح مم  براهيط سرح ن " مث   اخر على  ح ي  جـ ز اامن النـنم فرع المحر  فم ت ريخ "

نحسب اف ةته انه اةخ  الى يرفال مخصصال للتعذيب حيث إ نت جةرانـ  ب للنن اـسنة الح تط ن ن رتـ  خ فتال 
اة الإبير" نبةأ ب لتعذيب بعة ان ق ط نباــ  فيه بح  من الةط نق ط احة ال ب ـ نإ ن يـلـ عليه هن ك" ب لج

 خصين اخرين بإمس ك ية سرح ن من الخل  ناستمر التعذيب ب ل رب فم جمي  انح ء الجسط ب إ  ع نائم 
لإنـ  ترإزت ب للإط نالصف  على النجه نالعينيين ثط امر ال  بـ المع ننين بفتح رج  سرح ن ليسـ  على الجاة 

يصرخ عليه "سن  لن تنجب أبن ء بعة الينط" استمرت نجبال التعذيب هذس رب   رإ  اـع  ء التن سليال نإ ن
س عه قب  ان يبةأ أي استجناب نبعة أن بةأ ااستجناب إ ن سرح ن يتعرض للتعذيب ب لرإات على البـن 

أخرى م  ناـع  ء التن سليال نف ة سرح ن انه إ ن يسحـ على اـرض نيحنط المس عةين للجاة برفعه نايح فه مرس 
السب نال تط فم العرض نااه  نالمذهب بأقبح الإلم ت  نبعة اإثر من س عتين من ااستجناب نالتعذيب خرج 
الجاةين  نج ء   بـ اخر نفنر ةخنله بةأ ب رب رأس سرح ن ب لح ئـ نق   ان  هن  بفرةي نسأفع  بك م ارية 

  صنته  ة الحإنمال  بعةه  ـلب ال  بـ من ـج  منك عبرا لإ  من يفإر أن يظـر ب  عاط نيتجرأ برف
سرح ن التع نن ناعـ ئه اسم ء منظمين المسيرات نأسم ء الم  رإين فيـ  أن انه سن  ين   التعذيب الححيحم  
نبعة أن ق   له سرح ن إي  اعـيك أسم ء ان  ا اعرفـ ؟  هن  صرخ ال  بـ بحنا نامر ان يح رنا له "قنينال" 

ذإري"  نثنانم معةنةا ج ء رج  مع نن له يحم  ـلبه ناقترب منه ال  بـ نن   الحنينال ب    فال الى "ناقم 
نالناقم الذإري ام ط عينيه  نسأله ال  بـ هلك ريبال ان تجلس على الحنينال؟ اط ترية ال  ب الجمي  ي  جعك؟ لك 

نظيفال فم الم سسال خي رين ا ث لث لـط  نيعنة ال  بـ ال رب نالتعذيب  ال  بـ: عرض على علم سرح ن 
النـنيال لححن  ا نس ن نق   له يمإنن  ان ننفر لك نظيفال هن ك  بعة ان رفض سرح ن هذس المس نمال ق   له 
 ال  بـ اان سن  تأتم سي را من التححيح ت الجن ئيال لتأخذك نانت متـط ب لتحريض على إراهيال النظ ط نعحنبتك 
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من هذس التـمه نالعحنبال الس لبال للحريال قب  ان اذهب عنك؟ بعةه  فجأا ثاث سننات سجن  فـ  ترية ان تنحذ نفسك 
 اح رنا مابسه نتط اافراج عنه نق لنا له سن  نستةعيك مرا أخرى.

 
ً ب لرص ص ثاث معتحلين نهط  ح ي  تعذيب نح م نهط  ٢٠١٧ين ير  ١٥فم  أعةمت السلـ ت البحرينيال رمي 

ً ( علم  ٤٢س مم م يم  )  ً ( تط تنفيذ حإط ا عةاط بعة  ٢٧ع م ً( ن عب س السمي  ) ٢١السنإيس )ع م  ع م 
مص ةقال ملك البحرين على حإط المحإمال الذي صةر من محإمال التمييز ناتم تعتبر اخر اجراء فم مراح  

تحب  التح  م فم البحرين بعة تج ه  ت ط  ف ةا ال ح ي  ام ط الح  م لتعر ـط للتعذيب فترا ااستجناب نلط 
نحةا التححيـ الخ صال  إ نى التعذيب التم رفعنه  لـط ال ح ي   اـمط المتحةا بعة ان اـلعت على تف صي  

الثاث هط  الح يال ن جراءات المح إم ت يرة المحرر الخ ص لألمط المتحةا على حس به فم تنيتر بأن ال ح ي 
  ح ي  قت  خ رج نـ   الح ننن.

 
 
 

  :أنماط التعذيب
 

 ال رب
تط تنثيـ  ـ ةات مرعبال لمعتحلين فم البحرين ان ا خ ص تط استةع ئـط بـة  تعذيبـط نتخنيفـط نمن ثط اـا  

:  حيال التعذيب ب ل رب على تعذيب اـع  ء التن سليال  حةى تلك الإنابيس  نترإز ال رب على سراحـط 
عمرس حينـ  تط نحله الى المست فى اـع  ء التن سليال الـف  مـةي مفت ح الذي لط يتج نز الس ةسال ع ر من 

نتط استئص   جـ زس التن سلم بعة اجراء عمليال جراحيال  ٢٠١٧أإتنبر  ١٦العسإري بصنرا ع جله بت ريخ 
ً ال رب ب لعص  الخ ب إم  حةث ـ رئال   نتيجال التعذيب ال ةية نال رب فم منـحال الجـ ز التن سلم.  اي  

ااعتةاء الجنسم عليه   نتط تسجي   ف ةات ال رب على م خرا ليننس سلـ ن تط  رب م خرته قب  ان يتط 
 الرأس نالصف  على ااذنين نيع نم إثير من المعتحلين م  إ  صحيه فم السم  بسبب الصفع ت على ااذنين. 

 
 

 لفترات ـنيلال نتإبي  اليةين تصمية العينين
ى تصمية العينين من لحظال ااعتح   نيستمر يتعرض جمي  المعتحلين على خلفيال التـط السي سيال ةنن استثن ء ال

نسيلال تعذيب ن جراء معت ة  من أنظمال نحةات التححيـ  ـنا  فترا التححيـ التم قة تستمر ـس بي  ان ا ـر نهن
فم البحرين سناء جـ ز اامن النـنم ان التححيح ت الجن ئيال ب    فال لتإبي  اليةين نيتط التححيـ م  ال حيال نهن 

ةط اتزان نتيجال عةط ر يته لفترات ـنيله نا يسمح له ب لجلنس اثن ء تنجيه اـسئلال نيتط التححيـ م  فم ح لال ع
س عال ٢٤نفم إثير من اـحي ن يترك ال حيال لمةا ا تح  عن ال ح ي  نهط ناقفنن نمإب  اايةي ب ـصف ة. 

 يـ معه.مصمة العينين نمإب  اليةين نةنن ان يسمح له ب لننط قب  أن يبةأ التحح
 

 الصةم ت الإـرب ئيال
يتط استخةاط الص عـ الإـرب ئم فم بعض اـحي ن للتخني  فحـ من خا  اجب ر المتـط على سم ع صنت 
الص عـ نالتـةية ب ستخةامه فم ح   لط ينق  على  ف ةات بعة ان يإنن منـك من ال رب نييره  من نس ئ  

م الرأي نيتط استخةامه فم  ة ال ح ي  نمعتحلالتعذيب نلإن على اايلب يتط استخةاط الصةم ت الإـرب ئيال 
 اـم إن الت ليال : اـع  ء التن سليال  ا بـين   يتط رش ال حيال ب لم ء قب  استخةاط الص عـ الإـرب ئم. 

 
 اايتص ب نالتحرش الجنسم
 ح ي  التعذيب فم البحرين ب ايتص ب نالتحرش الجنسم للحصن  على معلنم ت ان تط تسجي   ف ةات للعةية من 

من ال حيال ان إعح ب نترني  ن جب ر ال حيال للعم  إج سنس لص لح جـ ز المخ برات نتط  جب ر اعتراف ت 
 البعض على نزع مابسـط بإراةتـط نفم ح   اامتن ع يتط  ربـط ننزع مابسـط قسراً   نحةث هذس الجرائط 
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نتط تنثيـ ح لال اعتةاء  معظمـ  من قب  جـ ز اامن النـنم نمعظمـ  من قب  فرع الجـ ز فم منـحال المحر 
من قب  ال  بـ فم جـ ز اامن  ١٧جنسم فم مرإز  رـال المح فظال الجننبيال فم منـحال مةينال حمة ةنار 

النـنم ـ هر العلني عنةم  اعتةى على يننس سلـ ن اخ الن  ـ الححنقم نالمس ن  فم منظمال ساط للةيمحراـيال 
 نححن  اانس ن محمة سلـ ن. 

 
 التعذيب النفسم

الى حملال تفتيش نتط مص ةرا محتني ت  ٢٠١٧أإتنبر  ١٦تعرض الرمنز النـنيال المعتحلنن فم سجن جن بت ريخ 
نالتم تمث  أهميال  ٢٠١١المعتحلين  أهمـ  الإتب ب لنسبال للمعتحلين بينـ  إتب ق منا بتأليفـ  منذ اعتح لـط  فم ع ط 

 جراء أب مإ لم ت ه تفيال لمةا ينمين   نيتط اجب رهط على التإبي  إبيرا ب لنسبال لـط نتط من  جمي  المعتحلين من 
ب لساس  للمنافحال على السم ح لـط ب لذه ب نالعنةا من نالى ير  الزي را نالزنزان ت نتناجه هذس المجمنعال 

فم سجن جن المرإزي نت ط هذس المجمنعال : ال يخ علم سلم ن  حسن م يم   عبة  ٧العز  فم المبنى رقط 
نه ب حسين   عبة الـ ةي الخناجال   نعبة الجلي  السنجيس   محمة حبيب المحةاة   ال يخ عبة الجلي  المحةاة   ال

ال يخ سعية الننري   ال يخ عبة الـ ةي المخن ر  ال يخ ميرزا المحرنس  محمة علم  سم عي   محمة حسن 
 جناة.

 
نيتط  ب  عةاطجن خ ص لأل خ ص المحإنمين يتعرض المحإنمنن ب  عةاط الى العز  حيث يتط سجنـط فم س

نهم ـريحال ترعيب نتعذيب نفسم حينم  يتط أخذس فم منتص  اللي  نيتط تغـيال نجـه  لإلعةاط النهمم تعري ـط
نيحن  له السج نين سن  ينفذ فيك حإط ا عةاط اان ثط يع ة للزنزانال نيتإرر هذا الم ـة اإثر من مرس . نمن 

لنفسم التم تط استخةامـ  إ لتعري ب  إراس نلمس المن ــ الحس سال نالتـةية ب ايتص ب  من ح ات التعذيب ا
أن التـةية ب يتص ب الزنجال ان احة اـبن ء   نتط استخةاط الحرم ن من الننط نتغـيال العينين  نتط استخةاط ـريحال 

يإنن ال خص متـط فم  م  تعذيب مب  رس نهم اري ط ال حيال علم سم ع أصنات ا خ ص يتط تعذيبـ  ني لب 
 .نفس الح يال

 
 المع ملال المـينال نالمذلال

ت ترـ  ةارا السجنن على المعتحلين الرمنز النـنيال نالمعزنلين فم مبنى خ ص فم سجن جن المرإزي بحيث ا 
يتمإن احة من ر يتـط على لبس الساس  الحةيةا التم تإب  اليةين نالرجلين إ رـ لنحلـط للمست فى للعاج ان 

ير  الزي را نالجةير ب لذإر ان معظط للفحنص ت الـبيال نحتى ةاخ  مبنى السجن نفسه من الزنزانال الى 
المعتحلين فم هذس المجمنعال هط من إب ر السن التم يجب ان يجلب لـط أةنات تس هط فم مس عةتـط على الحرإال 

 عنض تإبيلـط ب لحينة نالساس  الثحيلال. 
 

من خل  ح جز نتط فرض  جراء الزي رات  يتط تخفيض مةا المإ لم ت الـ تفيال المسمنحال ةنن أسب ب من نعيال
س عه نيسمح لـط ب لخرنج منه لمةا  ٢٣زج جم نفم إثير من اـنق ت يتط احتج ز السجن ء فم زنزان تـط لمةا 

 . س عه ناحةا فحـ 
 

يتعرض معظط من يتط استةع ئـط للتححيـ على خلفيال تـط ذات عاقال ب لسي سال ان ححن  ا نس ن نالتعبير عن 
ي  على سب ن تط معتحةاتـط الةينيال أن رمنز ةينيال أن قذ   خصي ت نـنيال ان الرأي للسب نال تط ناجب ر ال ح 

 ةينيال    فال على  جب رهط تمجية رمنز النظ ط ان السلـ ت البنليسيال مث  نزارا الةاخليال. 
 

 التعذيب ةاخ  السجن
لعةة يتط تعذيب المعتحلين فم البحرين ةاخ  السجنن من خا  جم  المعتحلين فم زنزان ت فن  الـ قال ااستيع بيال 

للننط قرب ةنرات المي س نفم بعض الح ات يتن نب اـ خ ص  المعتحلنناـ خ ص المنجنةين ةاخلـ  ني ـر 
يش ا نس نم نيفتحة سجن جن المرإزي للتـنيال على الننط ل يـ المإ ن  مستنى النظ فال الصحيال يير من سب للع

 الصحيحال مم  يجع  اامراض الجلةيال المعةيال تنتح  بين السجن ء نتتعمة  ةارا السجنن ايا  نحةات التإيي  فم 
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فص  الصي  الح ر جةاً فم البحرين لفترات ـنيلال إنسيلال انتح ط ن ت غيلـ  فم ال ت ء. يتط الـجنط على الزن زين 
  نحةات تزعط ان لةيـ  أنامر فم التفتيش نتإنن هذس الغ رات فم س ع ت متأخرا من اللي  نيتط مص ةرا من قب

محتني ت السجن ء مث  المابس نأةنات النظ فال ال خصيال نالإتب الخ صال نيستخةط الحبس اانفراةي علم نـ   
تعرض المعتحلنن فم سجن من المح إم ت  ناس  نيتط  رب المعتحلين فم إثير من اـحي ن اثن ء الذه ب نالعنةا 

للتفتيش بعة منتص  اللي  حيث اقتحط عةة من   ٢٠١٨ينلين  ٩جن ن سجن الحنض الج   فم ينط ااثنين 
محتني تـط مث   مص ةراق منا ب لصراخ عليـط ن تمـط نةفعـط ب لحنا نتط  ن ال ب ـ الزن زين نتط أيح ض السجن ء

فيـ  مابسـط نتط ترك لإ  سجين عةة اثنين بة  فحـ من المابس الةاخليال فحـ نتط أةنات النظ فال ال خصيال  بم  
أي ط  م  الحرم ن من  ٥ا تح  عن مع قبال اـ خ ص الذين اعتر نا نتط سجنـط فم الحبس اانفراةي لمةا 

المستنى اـةنى من الف سةا م  انعةاط  اــعمالأي ط  نأف ة المعتحلنن من تحةيط  ةارا السجن  ١٠ااتص   لمةا 
إبير تفن   اإتظ ظالنظ فال الصحيال   نيتط قـ  المي س ب إ  متعمة نب إ  متناص  لفترات ـنيله نيناجه السجن ء 

 .السعه ااستيع بيال للسجن مح ب  قلال عةة ةنرات المي س 
 

أربعال أي ط نإ ن  ةارا أف ة المعتحلنن فم سجن جن عن انحـ ع المي س نستمر هذا اانحـ ع لمةا  ٢٠١٨ينلين  ٩فم 
السجن تعـم لإ  سجين إنب ناحة من مي س ال رب فحـ نتط اباغ اـمط المتحةا نعلم اثره  ق ط ثاثال محررين 

م   ب لتناص خ صين من اـمط المتحةا المعنيين ب لصحال الجسةيال نالعحليال   نالتعذيب نمي س ال رب المأمننال 
 السلـ ت البحرينيال. 

 
سلـ ت جن عملت على  جب ر المعتح  أحمة ميرزا  سم عي ) اـخ يير ال حيـ لل يخ علم سلم ن  ٢٠١٧فم ع ط 

نتط تـةيةس ب ل رب ن يةاعه الحبس اانفراةي فم ح   لط ينق  على أنرا   لغ ء  ( للتخلم عن ححه فم العاج
 المنعة. 

 
 

:السلـال السي سيال ناستمرار التعذيب   
 

ت ير النق ئ  بأن سي سال التعذيب المست ريال فم نسـ اـجـزا اـمنيال فم البحرين هم بمنافحال نمب رإال السلـ ت 
زار رئيس نزراء البحرين   2013فم ينلين العلي  فم الباة نيتط ترقيال نحم يال الجاةين عنض مح سبتـط   
حيث عذب أـب ء  ٢٠١١يب فم البحرين ع ط منز  ال  بـ " مب رك بن حني  " الذي لم  اسمه فم ع لط التعذ

ب رزين مث  الةإتنر ب سط  ي  نالةإتنر يس ن  ي  نعذب ححنقيين مث  الححنقم محمة سلـ ن  ن قةط رئيس 
نزراء البحرين خليفه بن سلم ن ا  خليفال ال م ن ت لل  بـ بن حني  الذي إ ن يعم  بصفته مةيراٍ لمإ فحال 

ححيح ت الجن ئيال فم نزارا الةاخليال حينـ   الزي را منثحال فم  ريـ فيةين بث على المخةرات ب  ةارا الع مال للت
حيث ق   رئيس النزراء لمب رك بن حني  " الحنانين ا احة يـبحـ  عليإط   ٢٠١٣ينلين  ٧منق  الينتينب بت ريخ 

على صبرك نعلى نأ    " أن  اتيت أ إرإط ي  مب رك  ”من يـبـ عليإط يـبـ علين  نحن  ننحن جسة ناحة
 عملك الـيب ".

 
بأن ن صر ا   المنثحالنااف ةات  ٢٠١١ابن ملك البحرين ن صر بن حمة الخليفال متنرـ بح  ي  تعذيب فم ع ط 
بينـط  نيناجه ق  ي  فم مح إط انربيال خليفال ق ط بتعذيب  خصي ً إ  من محمة حسن جناة ن محمة حبيب المحةاة 

على هذس التـط نلإن فم البحرين عنض  ن صرالةبلنم سيال ة ت الحص نال عالمحإمال العلي  فم لنةن التم نز
لي غ   ٢٠١٧المح سبال نالمس ئلال ق ط نالةس ملك البحرين بتعيين ابنه فم منصب أمنم رفي  المستنى فم سبتمبر 

 . منصب ع ن فم مجلس الةف ع اـعلى
 

تراج  الملك عن تعـةاته نأع ة الصاحي ت لجـ ز اـمن النـنم من خا  المرسنط الملإم  ٢٠١٧نفم ين ير 
" يإنن ل ب ـ ن ب ـ  ٢٠١٧ين ير  ٥  المن نر فم الجريةا الرسميال فم البحرين بت ريخ ٢٠١٧( لع ط ١رقن )

 نأع ة هذا المرسنط  رائط ا ره بيال" ص  نأفراة جـ ز اـمن النـنم صفال مأمنري ال بـ الح  ئم ب لنسبال للج

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23996
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بمرسنط ملإم بعة ان خلص تحرير اللجنال النـنيال  ٢٠١١صاحي ت اامن النـنم التم إ نت قة الغيت فم ننفمبر 
لتحصم الحح ئـ أن جـ ز اامن النـنم متنرـ فم جرائط قت  نتعذيب نأن  ب ـ جـ ز اامن النـنم إ ننا 

 رإت   " سلنك مثير للرعب " نخلص التححيـ ان جـ ز اامن النـنم ق ط  من مجمنع ت أمنيال مسلحال  
 بمم رس ت ممنـجال من سنء المع ملال نالتعذيب.

 
ال  مناـن بحرينم للتعذيب اثن ء فترا ااعتح   التعسفم فم  ١٢خلصت ةراس ت الرصة عن تعرض أإثر من 

بإ را  من نزير الةاخليال نلإن م  لذي حةث ! أع ة ملك البحرين تعينن  ٢٠١١فترا السامال النـنيال فم الع ط 
علم الريط من استمرار تح رير ااةان ت من  نفس نزير الةاخليال فم الت إي  النزاري للمرا الث منال علم التنالم.

 قب  منظمال ححن  اانس ن نمجلس ححن  اانس ن  ة نزارا الةاخليال. 
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:الخاصال  
استمر التعذيب فم البحرين نييرس من  رنب المع ملال الح ـ ب لإرامال ا نس نيال على ايةي مختل  أجـزا 

نبمنافحال ن م  ء السلـال السي سيال العلي  نبتستر على الجن ا  المخ برات البحرينيال على مةى سننات ـنيلال جةاً 
فم تـيئال المن خ المائط للس ةيين نالجاةين من خا  سي سال ا فات  الح  ءالجاةين نب ستخةاط مختل  أجـزا 

ذي تط استخةامه لحم يال المجرمين من  ب ـ المخ برات ال ٥٦من العح ب نحم يتـط من خا  الحنانين مث  ق ننن 
 .نالعن صر اـمنيال التم ثبت تنرــ  فم تعذيب الع رات فم تسعيني ت الحرن الم  م

 
ناستمر الن   فم تةهنر  ٢٠١١لإن اـن  ع ب تت اإثر سنء منذ قرار ح لال السامال النـنيال فم البحرين ع ط  

يب يرتإب ليس فحـ فم ير  ااستخب رات ان فم سراةيب نزارا الةاخليال ان مستمر حتى ينمن  هذا ناصبح التعذ
مبنى جـ ز اامن النـنم ب  حتم فم مإ تب ال ب ـ فم مراإز ال رـال نفم مبنم الني بال الع مال نالن ئب الع ط 

مخ برات ا يعـط علم ااف ةات التم تةينـط  اصبح ال ب ـ فم الاصبح يـةة ال ح ي  ب لتعذيب فم ح   عةط تنق
يخ نن الف يحال ناتـمـط سريال اانتـ إ ت فحة تط تنثيـ  ف ةات ع رات ال ح ي  عنةم  ق   لـط ال ب ـ اان 
سن  نـلـ سراحإط ناذهبنا نقنلنا انإط تعر تط للتعذيب ناايتص ب إم  حةث من الن  ـال الححنقيال ن حيال 

  ف ةات ال ح ي  ام ط منظم ت ححن  اانس ن ىتإذيبيعملنن علفم نفس النقت  طالتعذيب ابتس ط الص ئغ  لإنـ
السم ح للمراقبين الةنليين لمراقبال السجنن نمح بلال ال ح ي  بم  فيـط عةط السم ح للمحررين الخ صين  نيتمرفض

الت بعين لألمط المتحةا نعةط السم ح للمفنض الس مم الس بـ زية بن رعة الحسين نتط رفض العةية من ـلب ته 
لبحرين نبحت البحرين تنفم سي سال التعذيب نتنفم نقنعـ  ام ط نس ئ  ااعاط نفم المح ف  الةنليال مث  لزي را ا

مجلس ححن  اانس ن نفم ح ات ن ةرا جةا عنةم  تإنن اـةلال ةامغه تحن  ب ن هذس ح له فرةيه نتصر   خصم 
 ان ال ب ـ . لينإب ر المس ننتحنط بمح سبال احة افراة ال رـال الصغ ر نا يتط مس ئلال 

 
تح  اانتـ إ ت الناسعال فم البحرين من قب  الم سس ت اـمنيال ن م سس ت الح  ء على نـ   ناس  نفم    
 رب السلـ ت عرض الح ئـ للمـ لب ت الةنليال ناامميال بنجنب اصاح أن  ع ححن  ا نس ن فم البحرين بم  

تحرير البحرين النـنم الث لث فم  ـ ر  من ق الن تمت بعة أ ٢٠١٧م ين  ١بت ريخ فيـ  التنصي ت التم صةرت 
ةنلال  نمن  ٨٢اليال ااستعراض الةنري ال  م  أم ط مجلس ححن  ا نس ن الت ب  لألمط المتحةا نالتم تحةمت بـ  

 بينـ  تنصيال هنلنةا بأن تعية حإنمال البحرين النظر فم التعةي  الةستنري اـخير المتعلـ ب لح  ء العسإري نتلبيال
جمي  ـلب ت الزي رات للمس نلين فم اـمط المتحةا  لى البحرين بأسرع نقت ممإن . أم  ممث  سنيسرا ـ لب 
البحرين بتنفيذ تنصي ت اللجنال البحرينيال المستحلال لتحصم الحح ئـ نانتحة إذلك مم رسال الحإنمال اانتح ط  ة 

نـ لبت ب لتححيـ ةنن تأخير فم ح ات  م سس ت المجتم  المةنم  بم  فم ذلك منعـط من السفر الى جني 
  المملإال المتحةا انتحةت لجنء البحرين رلى أحإ ط ا عةاط ننزع الجنسيال   التعذيب نسنء المع ملال ناانتـ إ ت

أسب ني  ـ لبت حإنمال البحرين ب ستحةاث اليال نـنيال لمإ فحال التعذيب ن لغ ء عحنبال ا عةاط ب إ  نـ ئم نعةط 
 لمفرـال فم مراإز ااحتج ز. استخةاط الحنا ا
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:التنصي ت  
حرينيال لل غـ على السلـ ت الب بمس نلي تهتـ لب ساط للةيمحراـيال نححن  ا نس ن أن يحنط المجتم  الةنلم 

لتزام تـ  الةنليال التم نقعت عليـ  نن   حة استخةاط التعذيب نييرس من  رنب نالزامـ  ب لتحية نتنفيذ  
المع ملال السيئال  ة ال ح ي  نالحيلنلال ةنن نقنع مزية من ح ات التعذيب نااعتةاء الجنسم نعملي ت ا عةاط 

ةن  ذات النفنذ بعة مح إم ت ج ئرا تص  الى حة ا عةاط خ رج نـ   الح  ء المستح  نالع ة   نيجب على ال
تةابير عح بيال من اج  مح سبال أنلئك المس نلين عن التعذيب نالذين هط فن  الح ننن اتخ ذ  جراءات على مستنى 

 فم البحرين نيستحي  مح سبتـط نـني .
 

يستخةط المجتم  الةنلم الي ت ص رمال  ة البحرين التم ثبت أنـ  تنافـ على سي سال جرائط  أنب ت من ال رنري 
يب نالمع ملال المسيئال  ة المع ر ين من خا  حم يتـ  نعةط مع قبتـ  للمس نلين عن جرائط التعذيب التعذ

على السلـ ت البحرينيال المنافحال نقبن  ـلب ت المحررين الخ صين ناللج ن   نالمع ملال المسيئال نالح ـ ب لإرامال
مراإز التححيـ نمن بينـ  المجم  اـمنم فم الةنليال للحي ط بمس نليتـط اـمميال فم زي را السجنن فم البحرين ن

المحر  ن جـ ز اامن النـنم فم الحلعال ن ا ةارا الع مال للمب حث ناـةلال الجن ئيال فم العةليال نمراإز التنقي  
مث  سجن الحنض الج   ن سجن جن المرإزي نسجن النس ء فم مةينال عيسى نمح بلال  ح ي  التعذيب نالجرائط 

لح ننن الةنلم التم ارتإبـ  منظفن اـجـزا البنليسيال نإب ر المس نلين فم الةنلال نتحةيط من الم ثنمال بمنجب ا
 ي تبه ب رتإ به جرائط  ة ا نس نيال للعةالال الةنليال .

 
تفسيرا لإ  من المجتم  الةنلم نالى لجنال الـرنب ننإران جرائط التعذيب نعلم السلـال تحةيط  عنالتنق  الفنري 

نعلى  التعذيب فم اـمط المتحةا ن الى لجنال التحرير الةنري ال  م  المعنم بمراقبال سج  البحرين.من ه ال 
النظر فم ال إ نى الفرةيال التم ف   النظ ط الح  ئم فم البحرين فم فتح تححيـ فم  المجتم  الةنلم نااممم

يال ان الجسةيال ححت بـط سناء النفسنتعني ـط عن إ  اا رار التم ل مزاعط التعذيب نتححيـ العةالال لل ح ي 
.نييره  من اا رار  




