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 منهجية التقرير

 هجية التقريرمن
اب تهِ،   ل ررط ابعر ض  البحري ن  وابرتب    رحلراك ال نرلي  اإلن ر انتهركرم ح نق  -  ط-  ذا الت رير ي تعرض

. كور عنه ال يز ي إالَّ  عضًر ملن تيف االنتهركرم، حب ب 2011 رباير  14ن يق  تر يخ ني ابعرِ ض ال يوي اا ري الذي اابن،ا

، 2015عر  الا  ورملن إجرائه اإلل ملن جبوعن  الن رق الن    اإلن ر ريرم وح نق متك ت دائرة احل ذا ال والتنثنق الرص،

و  ًر بر مسحت  ه اإلملكرنرم البرري  وال  ن  ابترح . إع ع َّ جرنبًر آ ر ملن  ذه االنتهركرم جرى  ص،  عضه ملن نر رء 

 ص،ه، وعلف البرب الّ،ة،  عضهر يتعّيق  ت يوعالي نا ال ه، عو مل يعي نا ال ه، وجرنب آ ر مل  اإلن ر ومل اورم ح نق 

 رإلملكرنرم البرري  وابردّي  احمل،ودة لي،ائرة، وع رى تتعّيق  ع،    ب  ال،د ملن الضحرير  ت جنا شكروى ل،ى افهرم 

 احل نان ،  ن ًر ملن اب ح   اامل ن .

 ت نن، حري  التعبري، إل رط اف  ن ، ي،( انتهركرم  ئن ن ،  ي: االالت ر  التع  8) يت رو  الت رير ركا جموا،  إ  

ال تا التع  ي، التضننق الي  ملصرد ة حري  التجوع وتكنين افوعنرم، اب ح   ال ضرئن  لي ر رء، التعذيب ولنء ابعرملي ، 

رى حل نق الت رير الي   ذه االنتهركرم ال يع   أ  ال ي رم البحري ن  ال متر س انتهركرم ع وإْع ي تصر  احلريرم ال،ي ن .

،  رلتصرحيرم 2011 رباير  14، وال يع  ال،  وجند انتهركرم وثن   الصي   رل ررط ال نرلي ليُوعرِ ضم ابا تر يخ اإلن ر 

والت ر ير الصرد ة الن ملؤل رم اامل  ابتح،ة واب اورم ال،ولن  ابنثنا  ترري إىل   ف علف، ولكن دائرة احلريرم وح نق 

 .كر   ذا ملركز نرر هر الذي تبرشره ا النات احلرلي اإلل ملن الن    جبوعن  الن رق اإلن ر 

ي ت ،  ذا الت رير  ركا علرلي الي  اا ار  والنارئع اليت مجعتهر ال،ائرة ملن     الركروى اليت و دم إلنهر ملن الضحرير، 

   ه عالضرء ال،ائرة ملن  ص، وت صٍّ عاتنم عو ع راد علر   وارملت  رلتح ق مل هر   ،  مل بن  و ق إملكرننرتهر ابترح ، وملر ار

(. عملر Case Studyد ال  احلرل  )مل هج ( وSurvey Methodologyيو هج اب حي )م مل ترد  رأنهر شكروى إالوراًل لحلرال

الوينرم الت رء ابعينملرم  كرنت الرب ابرر ،ام اببرشرة، عو ملن الضحرير، عو ع راد علر  ، عو حمرملنه ، عو نر رء لنرلنم، 

 عو إال ملنم، عو ح نانم ملنثنام. 

، وابعر ،ام [1] اإلن رابتوثا: ا اإلال   العربي حل نق  اإلن ر وي تو،  ذا الت رير ملرجعنرته ملن ال رنن  ال،ولي حل نق 

ال لنور تيف ابعر ،ام اليت صردات  [2]الت ع والربوتنكنالم اال تنر ي  ابيح    هر اإلن ر ال،ولن  االرلن  حل نق  اإلت رانرمو

 .[4]اإلن ر ،  رإلضر   إىل الصكنك العربن  حل نق [3]الينهر مميك  البحرين

                                                 

 /http://www.un.org/ar/documents/udhr، ملن ملناع اامل  ابتح،ة: 2015لبتورب  30(. تر يخ االلرتداد 1948دي ورب  10. )اإلن ر اإلال   العربي حل نق  .1

: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015عكتن ر  1واهلنئرم ابع ن   رص، ر. تر يخ االلرتداد  اإلن ر الصكنك ال،ولن  االرلن  حل نق  .2
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx 

حنث مل تصردق البحرين الي  )ملعر ،ة ح نق مجنع العور  ابهرجرين وع راد علر  (، و)ملعر ،ة محري   ملعر ،ام، 9ملعر ،ام دولن  علرلن  ملن عصا  7صردات مميك  البحرين الي   .3

 تنر ي ،  إ  البحرين مل تصردق إالَّ الي   روتنكنلم ا تنر يم مليح م  رت ران  ح نق ال  ا، ااو   رأ  اشرتاك اا  ر  ري(. عملر الربوتنكنالم اال ت رء ال  مجنع ااشخرص ملن اال

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx


      

 

 

 

 

، الصرد ة الن ف   اإلن ر    ت  ري ال رنن  ال،ولي عو اب ت ،ة اوضرر ح نق كور ي تعم الت رير  رلبنرنرم والت ر ير، ابع ن

و نئرم ملرااب  ابعر ،ام ال،ولن  االرلن ، واب نضن  ال رملن ، واب ر ين اخلرصم واخلرباء اب ت يم وال رق  اإلن ر ح نق 

صنص ال رنن  احمليي لبنر  ات راهر ملع ملضرملم نصنص العرملي  ا اامل  ابتح،ة. وإىل جرنب علف، ال يز ا الت رير ملراجع  ن

 .اإلن ر ال رنن  ال،ولي حل نق 

                                                                                                                                                             

، ملن ملناع اب نضن  2015لبتورب  30ر ،ة. تر يخ االلرتداد عنار: حرل  التص،يق ح ب البي، عو ح ب ابعا البزرء وا ابناد اإل رحن .  ا ال زاالرم اب حي ، واآل ر  رأ   نع اا  ر 

 ryID=13&Lang=ARhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Count: اإلن ر ال رملن  حل نق 

: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015عكتن ر  1. تر يخ االلرتداد اإلن ر الصكنك العربن  حل نق  .4
alInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspxhttp://www.ohchr.org/AR/Profession 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=13&Lang=AR
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx


 

 

 

 املختصرةاملصطلحات 

 املصطلحات املختصرة  
 .اإلل ملن مجعن  الن رق الن    الوفاق  (1

 .اإلل ملن جبوعن  الن رق الن    اإلن ر دائرة احلريرم وح نق  الدائرة  (2

وال يزا  مل تورًا  2011 رباير  14احلراك ال نرلي ابن،اني ابعر ض ال يوي الذي ان يق ا  السياسي املعارض احلراك  (3

 حت  كتر    ذا الت رير.

اليج   البحري ن  اب ت ي  لت صي احل رئق، اليت ح  ت ا ااح،اث اليت واعت ا مميك   جلنة تقصي احلقائق  (4

ُشكيت  أملر مليكي  رئرل  الربو  ن  حموند شريف   ننني، و، 2011البحرين     شهري  رباير وملر س 

 .[5] نذ تنصنرته، وعالي ت ال ي رم البحري ن  ابنهلر   ترئجه وتعه،م  ت 2011نن ورب  23وعص، م ت رير ر ا 

 .[6] رأ  محري  اجملتوع ملن ااالور  اإل  ر ن  2006( ليعر  58ال رنن   ا  ) قانون اإلرهاب  (5

 .[7] رأ  االجتورالرم العرمل  واب ريام والتجوعرم 1973( ليعر  18ابرلن    رنن   ا  ) قانون التجمعات  (6

 إص،ا  ارنن  افوعنرم واان،ي  االجتورالن  والثو ر ن   1989( ليعر  21رلن    رنن   ا  )اب قانون اجلمعيات األهلية  (7

 .[8]واهلنئرم اخلرص  العرملي  ا ملن،ا  الربرب والريرض  وابؤل رم اخلرص 

 .[9]اف رئن   اإلجراءام إص،ا  ارنن   2002( ليعر  46ملرلن    رنن   ا  ) القانونية  اإلجراءاتقانون  (8

 [10] إص،ا  ارنن  الع ن رم. 1976( ليعر  15) ملرلن    رنن   ا  قانون العقوبات  (9

                                                 

، ملن ملناع اليج   البحري ن  اب ت ي  لت صي احل رئق: 2015عكتن ر  21(. تر يخ االلرتداد 2011نن ورب  23) ت رير اليج   البحري ن  اب ت ي  لت صي احل رئق. م .5
http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf 

، ملن ملناع  نئ  الترريع واإل ترء ال رننني: 2015عكتن ر  20(. تر يخ االلرتداد 2006ع   س  16 رأ  محري  اجملتوع ملن ااالور  اإل  ر ن . ) 2006( ليعر  58ارنن   ا  ) .6
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2125#.ViZhnX4rKUk 

اع  نئ  الترريع واإل ترء ال رننني: دي ورب، ملن ملن 15(. تر يخ االلرتداد 1973لبتورب  13 رأ  االجتورالرم العرمل  واب ريام والتجوعرم. ) 1973( ليعر  18ابرلن    رنن   ا  ) .7
4k-http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=3969#.VOvNNvnF 

(. 1989دي ورب  21. )،ا  ارنن  افوعنرم واان،ي  االجتورالن  والثو ر ن  واهلنئرم اخلرص  العرملي  ا ملن،ا  الربرب والريرض  وابؤل رم اخلرص  إص 1989( ليعر  21ملرلن    رنن   ا  ) .8

، ملن ملناع  نئ  الترريع واإل ترء ال رننني: 2015دي ورب  15تر يخ االلرتداد 
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4041#.Vm_77fl96Uk 

ناع  نئ  الترريع واإل ترء ال رننني: ، ملن مل2015نن ورب  18(. تر يخ االلرتداد 2002عكتن ر  23اف رئن . ) اإلجراءام إص،ا  ارنن   2002( ليعر  46ملرلن    رنن   ا  ) .9
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=5651#.Vkxm3nYrKUk 

http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf
http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2125#.ViZhnX4rKUk
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2125#.ViZhnX4rKUk
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=3969#.VOvNNvnF-4k
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=3969#.VOvNNvnF-4k
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4041#.Vm_77fl96Uk
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4041#.Vm_77fl96Uk
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=5651#.Vkxm3nYrKUk
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=5651#.Vkxm3nYrKUk


      

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                             

، ملن ملناع  نئ  الترريع واإل ترء ال رننني: 2015عكتن ر  20(. تر يخ االلرتداد 1976ع ريا  8ص،ا  ارنن  الع ن رم. ) إ 1976( ليعر  15ملرلن    رنن   ا  ) .10
archDetails.aspx?id=4069#.ViZhhX4rKUkhttp://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSe 

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.ViZhhX4rKUk
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.ViZhhX4rKUk
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، عشر  عح، عالضرء اجمليس،  ركا  ر ف، عث رء 2015عكتن ر  13اليت ال ،م  تر يخ  ،البحري ا جي   جميس ال ناب 

يف البحرين أزمة سياسية "مل رار  ملنضنر تأ ُّر تيبن  وسا ة اإللكر  ل يبرم ابنا  م ابتصي   رخل،ملرم اإللكرنن ،  رل ن : إ  
ا تنصن ه لينااع  الضن جميس ال ناباء ا ت  ه ملع  عي  إ ، علف؛  ركت   وسير اإللكر  ا تعين ه الي  "واقتصادية وإسكانية

 شؤو إالَّ ع َّ وسير  ؛"ولكن ال ميكن تسميته أزمة، ملف اإلسكان صعب"ابتصا  رخل،ملرم اإللكرنن ، حنث يرى النسير،   ط، ع  

، والذي و َد  ركا  ر ف "أزمة سياسية"الرتاض الي  التخ،ا   ذا العضن ملص يح   ال َّب ملبرشرة، و  ط، ملن عجا االاإلال 

الن التخ،امله بص يح  الضن جميس ال ناب. وال ،ملر تراجع "حنن ال نتفق مع وجود أزمة سياسية يف البحرين"ا تصريح اا ري، ارئً  

"ال  ن  الي  ال،  وجند حتَّ  عسمل  عمل ن ، ملبنِّ ًر ع  ال ي رم البحريعاته ، عصرَّ النسير "أزمة أمنية"عسمل  لنرلن  ملتو كًر  نجند 
 [11].تقبل وصف الوضع يف البحرين بأنه أزمة أمنية"

 رم البحري ن  ال ُيعجبهر ع  يعرب عي شخص، عيًر كرنت تنجهرته عو تص ن ه ال نرلي، ييكرف ع  ال  م الرمسنم   ذا احلنا 

ب ونح االضرء جميس ال ناب ر  ذا التنصنف  نق ل ف الرعي ال نرلي االن وجند عسمل  لنرلن  عو عمل ن  ا البحرين،  هي تعتِب

 ع ال نرلي عو اامل  ا البحرين.اإلال   ال ه،  ا تعين علف،  ركا صريح،  أنهر ال ت وح له ع  ي تخ،   ذا التنصنف لينض

 

الرأ   كن ن  تعرملا ال ي رم البحري ن  ملع حري  التعبري  نور خيصُّ الن ، ركا واضح ،يعرب احلردث ،  نص هر ملثراًل  ذه َتِرد

، والن     التعتن  اإلال ملي الي  وجند  ذا 2011عر  الال نرلي الي  وجه التح،ي،، واحلراك ال نرلي ابعر ض الذي ان يق ا 

   ريت ا إمخرد  ذا ع،  ع، 2015اليت كرنت ت ع  ال ي رم البحري ن  لتح ن هر     العر   ،احلراك ال نرلي ابعر ض

مل  لنرلن  ا عي ح،يث الن وجند عست يُّن االلتورا   نه،  هي ال ت وح  و ت ال،  تعب ابعر ض  مللرلنب، وَلمبختيف اااحلراك 

 عنهر ال ت با علف. حنه   نضُهوت بِّ ،ن ال خيرل هر ا التنجه ال نرليا ح،يث مَل ،ولن  ركا  ر ف ،مل ن عو ع

 ت حبق َصع  ال ي رم البحري ن  اَلإىل  )ملصرد ة حق التجوع وتكنين افوعنرم(اخلرص  و ال   ص ا  ذا الت رير، خيُي

ي تار رام ل نر   أاملن مل ع ابعر ض  الرب  ،2015عر  الن  هر ال نرلي  ركا تر      ابعر ض  ا التجوع وحري  التعبري الن مل

ا الرنا ر وال رحرم، مبر ا علف التار رام واالالتصرملرم اليت يت  اإل  ر  ال هر مبر يراالي عحكر  ليون  عو االتصرملرم 

ا ليوراابم  - ري ح ن ي- ًرعلف حمرول  إال رء ان برال ،ف ع  وملن ابؤك، (. االجتورالرم العرمل  واب ريام والتجوعرم)ارنن  

تار رام عو االتصرملرم مجر ريي  تعكس وجند ملعر ض    أ  احلراك ال نرلي ابعر ض ا، انته ، وعنه مل تع،   رك عيَّ اخلر ج

                                                 

: صحن   النلط، ملن ملناع 2015 ي رير 17(. تر يخ االلرتداد 2015 عكتن ر 14. )واحلوردي: ال تنج، ال عسمل  لنرلن  وال عمل ن  الكن جي: ل،ي ر عسمل  لنرلن ... .11
.com/news/1035205.htmlalwasatnewshttp://www. 

أن السلطات البحرينية ال ُيعجبها أن يعبِّر أي شخص، أيًا كانت توجهاته أو تصنيفه السياسي، عن وجود 
 يف البحرين، فهي تعترب هذا التوصيف فوق سقف الرأي السياسي املسموح. أزمة سياسية أو أمنية

http://www.alwasatnews.com/news/1035205.html
http://www.alwasatnews.com/news/1035205.html


      

 

 

 

 

الت ين   يع لذي ااملر االي  الرعب،  ال ي رم ال،   ضر شعيب والع الي  صنز  ابرر ك  ال نرلن  اليت  رضتهرعو  والع ،

 البحري نم ا إدا ته  ليرأ  العر . م مجنعرت يع ، والنر الن اإل ادة الرعبن  ا البحرينتعبِّهلر، عي ال ي رم، ل

ملن  ذا الت رير مل رالي ال ي رم البحري ن  إللكرم  )ت نن، حري  التعبري( و)اب ح   ال ضرئن  لي ر رء( را َوينضح  نور 

 رلتخ،ا  لنف وعلف ، لي ي رمالن التعبري الن ملناا ه  ون ،    اإلن ر انردام ابعر ض  وال ر رء ال نرلنم ونر رء ح نق 

ملن علف إنهرء النجند ابن،اني هلذا احلراك ال نرلي ابعر ض  آمليً ارنن  الع ن رم وحمركوته  الي  تصرحيرته  ال نرلن ، 

ا  رًة، ملذكِّينجه هلر ملن ابعر ضم ن ٍ، لزنرب عيِّ ، رنتهرئهر ا اخلر جليوراابم   إد ر  الر ب  ا ال  نس   حن خييق إحيرًء

اب ر ة ا ابردة "، لتحريض الي  كرا ن  ال ار ا"ملن عنهر التخ،ملت جرمي   ف   ت صي احل رئق ،ه ت ريرمل يكهر  ذا مبر عكَّ

 .[12]"ملعاقبة املعارضة وردع املعارضة السياسية"، ( ملن ارنن  الع ن رم165)

 

 رم البحري ن  ي ر تار رة مسحت ال آالر  الي  عكثر ملن  كر  ا، ملرَّ ،2016حت  مل يع العر   2014دي ورب  26مل ذ تر يخ 

ملن وجند  ًاملتأك،   سا  العرمل  ؛ رءم  رل راضح ع      التعتن  اإلال ملي ولكن ملن النااي  رف ا البحرين ال نر   هر، 

، ملع مل يع ل مل  ابتح،ةااملم العر  رجملتوع ال،ولي، ممثً  ا   .ًرملعر ض ًرلنرلّن ًر    رك حراكعو ،سمل  لنرلن  ا البحرينع

تثال االمو ،بني مجيع البحرينيني اختا  امليي  من الت اب ر لتعييي اوحوار السياسي السلمي "ال، السا  ملؤمل ًر ع  البحرين حبرج  2016العر  
)...( مبا  اوحريات األساسية من ام، مبا يف  لك دعم حرية التعب ر والتجمع وغ رهاإلنسانيف جمال حقوق  للمملكة ال ولية لتياماتلالالكامل 

احملروالم . إالَّ ع   ذا التصريح مل ي ُج ملن [13]نيع فتيل التوتر يف املنطقة"والزدهار يف البحرين، السالم واألمن واملصاوحة وايسهم يف تعييي 

بال ور املهم ململكة "، لنتحنَّ  اخلرب، الرب وكرل  عنبرء البحرين الرمسن ، إىل إشردة اإلال ملي     التعتن  البرئ   الحتنائه ضون

                                                 

 .ملرجع لر ق (.1297ال  رة ) ت رير اليج   البحري ن  اب ت ي  لت صي احل رئق. .12

13. In phone call, Ban discusses challenges to regional peace and security with Foreign Minister of Bahrain. (16 January 2016). Retrieved 2 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53021#.VrCnZ_l96Um, from The United NationsWeb site: February 2016 

 يبينبا
 ".حتت عنوان "الدميقراطية حقنا 2014ديسمرب  26آخر مسرية مسحت بها السلطات البحرينية لقوى املعارضة بتاريخ 

http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53021#.VrCnZ_l96Um


 

 

 

سباب التوتر وإزالته وحل األزمات اليت أالبحرين يف تثبيت دعائم األمن واالستقرار اإلقليمي وال ولي وحرصها على اإلسهام بفعالية يف معاجلة 
 !.[14]"تواجه املنطقة باإلضافة إىل مكافحة اإلرهاب مبختلف صوره وأشكاله

 

 وعْ الذي متر له، ملصريه ال را. تعتن  اإلال ملي لتز ن  االلتب،اد ال ر  الي  ،ًا ع  الرِّ  تعي جنِّعالي  ال ي رم البحري ن  

ه دو  ال ج  ذا ا ت ر ير ر ال  ني  ال ر    عنَّ اإلل ملن   تتذكر ملر ارلته دائرة احل نق واحلريرم جبوعن  الن رق الن 

، [16] [15] ."ال ولية يف كل عام اإلنسانيف البحرين تشغل حييًا من نشاط منظومة حقوق  اإلنسانستظل انتهاكات حقوق "جذ ي  االلتب،اد  ركٍا
 وعنه ال   ر  إالَّ الي  ملعرف  ح ن ن  تضون ابرر ك  الرعبن  ا اخترع ال را . 

                                                 

: وكرل  عنبرء البحرين، ملن ملناع 2016 ي رير 17(. تر يخ االلرتداد 2016 ي رير 16) ،ة.ي   اتصراًل  رت نًر ملن ااملم العر  ل مل  ابتحسير اخلر جن  يتو .14
http://www.bna.bh/portal/news/706379 

، ملن ملناع مجعن  الن رق الن   اإلل ملن :  2015دي ورب  3(. تر يخ االلرتداد 2015ملرين  1) .لتب،ادال وع ظا اال .15
http://alwefaq.net/uploadfiles/files/AnnualReport2013AR.pdf 

، ملن ملناع مجعن  الن رق الن   اإلل ملن : 2015نن ورب  25(. تر يخ االلرتداد 2015ملرين  1اإلص ح ا البحرين: لعب  ع ار . ) .16
http://alwefaq.net/media/2015/06/Aunnal_Report_AR_2014.pdf 

العامل متأك ًا من وجود أزمة سياسية يف  من الواضح أن خطة التعتيم اإلعالمي باءت بالفشل؛ فالزال
 البحرين، وأن هناك حراكًا سياسّيًا معارضًا.

http://www.bna.bh/portal/news/706379
http://www.bna.bh/portal/news/706379
http://alwefaq.net/uploadfiles/files/AnnualReport2013AR.pdf
http://alwefaq.net/uploadfiles/files/AnnualReport2013AR.pdf
http://alwefaq.net/media/2015/06/Aunnal_Report_AR_2014.pdf
http://alwefaq.net/media/2015/06/Aunnal_Report_AR_2014.pdf


 

 االعتقال التعسفي

  

 



 

 

 

 

 

ميثل االعتقال أو االحتجاز التعسفي أبرز وجوه انتهاك حق األفراد يف احلرية الذي تنص عليه الشرعة 

( من العهد الدولي اخلاص 9، ويف )املادة [17]اإلنسان( من اإلعفن العاملي حلقوق 9( و)3الدولية يف املادتني )

بأن سلب احلرية له مربراته يف بعض األحيان، إالَّ  (9. ورغم إقرار العهد يف )املادة [18]باحلقوق املدنية والسياسية

أنه مل ُيِجْز سلب احلرية تعسفًا، أو بصورة غري قانونية، فضًف عن إقراره حلقوق ترتتب على السَّْلب املربَّر للحق 

ة يف احلرية، من قبيل تطبيق القبض وفقًا إلجراءات مقررة، وإبفغ املوقو: بسبب اإليقا: أو التهمة املوجه

يف )املادة  2002رض على القضاء بنحو سريع؛ ما حدا باملشرع احمللي إىل إقرار هذا احلق يف دستور إليه، والَع

 .[20]اجلنائية اإلجراءات، وتنظيمه يف قانون [19](19

 

 

 ال نرلي ابعر ض،حرل  االت ر  البرب تتصا  رحلراك  (1765) انر  عجهزة ااملن  ت  نذ ،2015،     العر   ص،م ال،ائرة

  (1م)أنظر الرسم البياني رق .مل هر ل  رء حرل ( 22، و)ا  ر ( حرل  مل هر 120)

االتوردًا الي  التعريف  ،احلري    حن تع  يحق ،ائرة الرخص حمروملًر ملن وتعترب ال

 رالحتجرس التع  ي ا اامل  ابتح،ة، اإلجرائي الذي يعتو،ه ال ريق العرملا ابع  

: )ااوىل( إعا إعا د ا ضون ال ئرم الترلن  الذي يعترب احلرملر  ملن احلري  تع ُّ ّنًر

عبري ( إعا كر  نرمجًر الن ممر ل  حري  التالثرنن ل رننني لتربيره؛ )انت   االرس ا

( إعا مل حترت  ال ناال، ال،ولن  ابتصي   رحلق ا حمركو  الردل ؛ الثرلث والتجوع؛ )

( إعا تعرض مليتو ن اليجنء عو ابهرجرو  ل حتجرس ب،ة  نيي  دو  إملكرنن  الرا ع )

. والت ردًا إىل ملر عكره [21]( إعا كر    بب التوننزاخلرمل  ابراجع  عو التاي ؛ )

ياهر ع  ع يب حرالم  الينه ال،ائرة ملن وثرئق،عو ملر ا يعت الضحرير عو عوو   

، ح ب تص نف ت ع، الي  اااا، ا إح،ى ال ئتم الترلنتم ابرصندةاالالت ر  

، حنث يرجع التع ُّف ا ال ريق العرملا ابع   رالحتجرس التع  ي ا اامل  ابتح،ة

  ليب احلري  إىل:

                                                 

 .ملرجع لر ق. اإلن ر اإلال   العربي حل نق  .17

: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق  2015عكتن ر  21(. تر يخ االلرتداد 1966دي ورب  16العه، ال،ولي اخلرص  رحل نق اب،نن  وال نرلن . ) .18
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

، ملن ملناع  نئ  الترريع واإل ترء ال رننني: 2015عكتن ر  21(. تر يخ االلرتداد 2002 رباير  14. )2002دلتن  مميك  البحرين ليعر   .19
http://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb 

 .ملرجع لر قاف رئن .  اإلجراءام إص،ا  ارنن   2002( ليعر  46ملرلن    رنن   ا  ) .20

(. تر يخ A/HRC/WGAD/2014/27(.  ا  النثن   )2014نن ورب  20. )2014( ا العر  70عنار ملثً : اآل اء اليت االتو، ر ال ريق العرملا ابع   رالحتجرس التع  ي ا دو ته الو ) .21

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2014/27: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015نن ورب  18االلرتداد 
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http://www.un.org/ar/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb
http://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=5651#.Vkxm3nYrKUk
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2014/27


      

 

 

 

 

(. وتع، ع رس احلرالم والتجوع عو ليبهر )ال ئ  الثرنن نق الي  ممر ل  حري  التعبري تهر   ته  ج رئن  يراد مل هر التضناال (1

. حنث ال وال ر رء اإلال ملنم اإلن ر اليت ي  بق الينهر وصف  ذه ال ئ  االت ر  انردام ابعر ض  واب،ا عم الن ح نق 

م الرمل  وحت  ا ولرئا التناصا االجتورالي، تتن ر ال ي رم البحري ن  الن االت ر  ابعر ضم الذين ي ت ،ونهر ا   ر ر

"، "التحريض الي  كرا ن  ال ار "، "التحريض الي  ال،   رل نة ه هل  تهوًر ملن ابنا "الرتويج لتزنري نار  ال،ول وتنجِّ

اهلنئرم  لي نانم"،"إ رن  ابيف عو الي  ال،ول  عو شعر  ر الن  "، "إ رن  دول  عج بن  عو مل او  دولن "، "إ رن  االن نرد

"تطبيقًا ينتهك حرية الرأي وحرية ال ارملن "، حت  عصبح ال رنن  ُينظَّف كعصرة إللكرم ابعر ضم، وصر  ي بَّق 
 [23]كور الربم ال ه ف   ت صي احل رئق. [22]التعب ر"

"تنكر  حرين  أنهروصف ال نانم احملين  ا الب ا، رالحتجرس التع  ي ا اامل  ابتح،ة  العرملا ابع  يرر  إىل ع   ريق
 وع  البحرين جيب ع  تيتز ، باالشرتاك مع آخرين" على األشخاص اوحق األساسي يف حرية الرأي والتعب ر والتجمع، إما فرديًا أو

 [24].اليت وقعت عليها" اإلنسان"مبواءمة قوانينها احمللية مع صكوك حقوق 

 

 

ر اببردئ ابتعي   حبوري  مجنع ااشخرص ال،  االلتزا   ربعريري ال،ولن  ابتصي   رحلق ا حمركو  الردل ، عو ال،  تن ُّ (2

. حنث ترى ال،ائرة، ح ب ملر تي ته ملن ملعينملرم، ع  [25]الذين يتعرضن  اي شكا ملن عشكر  االحتجرس )ال ئ  الثرلث (

احلصن  الي  حمركورم الردل   ركا  رلغ حبق ااشخرص ا ال ي رم البحري ن  ا، ع يَّت  رلضورنرم ال،ننر 

زالت حتت و أة انُت مت كَّنا  أنهر   رًء الي  االرتا رم ته  ج رئن  اخل ن ة، حنث عدا  ال ضرء الع،ي، ملن الضحرير 

                                                 

  .ملرجع لر ق(. 1286إىل ال  رة  1279ت رير اليج   البحري ن  اب ت ي  لت صي احل رئق. )ال  رة  .22

  اجع افزء الثرني ملن  ذا الت رير، حتت ال نا  )ت نن، حري  التعبري(. .23

نن ورب  18(. تر يخ االلرتداد A/HRC/WGAD/2013/12(.  ا  النثن   )2013ينلنن  25. )2013( ا العر  66اآل اء اليت االتو، ر ال ريق العرملا ابع   رالحتجرس التع  ي ا دو ته الو ) .24

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2013/12: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015

،  رإلضر   إىل ال،ة ملعريري مل تو،ة ملن جمونال  اببردئ اإلن ر الي  ال ئ  الثرلث ، يرري ال ريق إىل عنه يأ ذ ا االالتبر  االال   العربي حل نق لت نن  مل،ى ان برق حرالم ليب احلري   .25

   رحل نق اب،نن  وال نرلن .  اجع: صحن   ( ملن العه، ال،ولي اخلرص14( و)9ابتعي   حبوري  مجنع ااشخرص الذين يتعرضن  اي شكا ملن عشكر  االحتجرس عو ال جن، وابردتم )

 اامل  ابتح،ة: ، ملن ملناع2015عكتن ر  21( اخلرص   رل ريق العرملا ابع   رالحتجرس التع  ي. تر يخ االلرتداد 26النارئع  ا  )
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26ar.pdf 

 يبينبا
 .السلطات البحرينية ملظاهرة سلميةإلقاء القبض على عدد من األشخاص أثناء قمع 

http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2013/12


 

 

 

عو دو  متكم احملرملم ملن الرتا ع عو ال،  مل ح احملرملم  ركا ج،ي،  ته ءادالراومل يت   حص واإلكراه، التعذيب 

 ، و ري ر. ال رص  الكر ن  ليرتا ع، عو جتر ا  يبرم احملرملم اليت ميكن ع  تزنِّر جمرى احملركو

االالت ر  والتورا ه يتور  و  ًر بعريري  بر االت تضونال رنننن  اليت    علف،  إ  ال ي رم مل تيتز   رإلجراءامال وة الي

ن احملركو  العردل . حنث  ،ا ع  ااجهزة اامل ن  مل تيتز   إ راس إع  ال نر   العرمل   رل بض الي  الضحن  وإ  ر ه  ه عو مَل

 صح ُت خ ر الضحن   ألبرب ال بض الينه وافه  اليت ت  ذ الوين  ال بض، وملميثيه ال ، ت  نذ الوين  ال بض، ومل ُت

الن ابكر  اليت ُي ترد إلنه الضحن ، كور عنهر ال متكِّن الضحن  ملن التناصا، ا عارب وات ممكن، ملع الرئيته 

وحمرملنه و  حن مل رلب وكرٍف لتوكن ه ملن تنضنح وضعه ال رننني والصحي لعرئيته وحصنله الي  ابرن ة ال رنننن  

ب،ة   ذويه  إالَّ تصر ملن اال مل يتوك نا عنه  ملن احملتجزين ي،الع، يؤك، حنث الكر ن  ا عو  ملراحا التح نق ملعه.

 .  حن  عيي حين  دو   وأن  عويه  ااملر الذي ع، لرالرم ملن االالت ر ،  ت ريبًر ثنا ( 10)

ع  ال ريق العرملا ابع   رالحتجرس التع  ي،  عى ا آ اء ال،ي،ة، يرر  إىل 

. [26]"عادلة "معاي ر دولية ع ي ة تتصل باوحق يف حماكمةت ع َّ البحرين انتهك
ات كأدلة ألغراض املالحقة االعرتاف"استخ ام كور عالرب ال ريق الن اي ه ملن ع  

، وع  [27]القضائية واإلدانة أمر شائع يف نظام التحقيق املعتم  حاليًا يف البحرين"

مبر ا علف - واالحتجرس التع  ي [28]الت ترجرته  رأ  التخ،ا  التعذيب

االحتجرس ال رج  الن ابور ل  ال يون  ليحق ا حري  الرعي والتعبري، والتجوع 

وال،  وجند حمركو  الردل ، ت،لا الي  عنهر  -ال يوي وتكنين افوعنرم

 .[29]بنيوية يف منظومة الع الة اجلنائية يف البحرين" مشكالت"

 ه ال ريق  رأ  اإل راج ج،ير  رلذكر، ع  ال ي رم مل ت تجب إىل ملر ارَّ

الن الضحرير عو تعنيضه  ا كا احلرالم اليت عص،  آ اًء  نهر مل ذ العر  

. كور عنهر مل ترد الي   يب ال ريق ال،ائرة، ح ب ملر ا يعت الينه 2012

مل ذ العر  ي لي نر   زير ة ملتر ع  ليبحرين العرملا ابع   رالحتجرس التع  

 ر ين اخلرصم وال رق العرملي   رامل  (  يبرم ليو9، وعلف ملن  م )2014

ابتح،ة لزير ة ليبحرين.

 

                                                 

 .ملرجع لر ق(. A/HRC/WGAD/2014/27.  ا  النثن   )2014( ا العر  70ابع   رالحتجرس التع  ي ا دو ته الو ) اآل اء اليت االتو، ر ال ريق العرملا .26

 18(. تر يخ االلرتداد A/HRC/WGAD/2014/22(.  ا  النثن   )2014نن ورب  19. )2014( ا العر  70) اآل اء اليت االتو، ر ال ريق العرملا ابع   رالحتجرس التع  ي ا دو ته الو .27

 /dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2014/22http://ap.ohchr.org/documents: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015نن ورب 

 18(. تر يخ االلرتداد A/HRC/WGAD/2014/34(.  ا  النثن   )2014نن ورب  21. )2014( ا العر  70اآل اء اليت االتو، ر ال ريق العرملا ابع   رالحتجرس التع  ي ا دو ته الو ) .28

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2014/34: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015نن ورب 

29. UN Body Declares Sheikh Ali Salman Arbitrarily Detained. (17 September 2015). Retrieved 19 November 2015, from the Bahrain Institute 
Salman.pdf-Bahrain-23-2015-content/uploads/2015/11/Opinion-http://birdbh.org/wpfor Rights and Democracy (BIRD) Web site:  

رأى الفريق العامل املعين 
باالحتجاز التعسفي، يف آراء 
ع ي ة، أنَّ البحرين انتهكت 
"معاي ر دولية ع ي ة تتصل 
باوحق يف حماكمة عادلة". كما 
أعرب الفريق عن قلقه من أن 
"استخ ام االعرتافات كأدلة 
ألغراض املالحقة القضائية 
واإلدانة أمر شائع يف نظام 
التحقيق املعتم  حاليًا يف 

 البحرين".

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2014/27
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2014/22
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2014/34
http://birdbh.org/wp-content/uploads/2015/11/Opinion-2015-23-Bahrain-Salman.pdf
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منذ العام االعتقال التعسفي حاالت 

2015حتى العام 2011

( حرل  االت ر ، 1765انر  ااجهزة اامل ن   ت  نذ ) 2015 ص،م ال،ائرة     العر  

 مل،ا و  ليو رس ( الوين  1662ملن عصا )،ا و  اب رس ، وعلف ( حرل  الرب مل832)مل هر 

عالين ال هر نر رء حمينن  و عض  وع رى ،واامل ك اخلرص   ص،تهر ال،ائرة

ومل يت نَّ لي،ائرة احلصن  الي  شهردام ملبرشرة  ،احل نان  احملين  ال رش  اب اورم 

الي  ت رصنا االنتهرك،    رملن الضحرير عو  ري ملبرشرة ممن التوع لرهرداته  عو اال

 صنصًر ا الوينرم اب،ا و  ابنلع . وح ب الزرلبن  العاو  ملن إ ردام الضحرير 

وعويه ،  إ  تيف اب،ا ورم متت دو  عكر مل نغ لعوين  اب،ا و  عو إ راس ل ، 

ارننني. عملَّر  رق االالت ر  اا رى،     العر  ابرضي،   ، جرءم كور ييي: ملن 

( 114) ملذكرام االلت،الرء( حرل ، 118،ودي  )ابعر ر احل، حرل  (436) الرر ر العر 

)أنظر    حرل .( 153) حرل ، ع رى( 46) [30]،  نئ  حكنملن (66)، ن رط الت تنش حرل 
 (2الرسم البياني رقم

حت  العر   2011الت ر  التع  ي مل ذ العر   ركا إمجرلي،  إ  جمونر حرالم االو

ح ب ت رير ف   ت صي  2011حرل  ا العر   (2929)( حرل ، 10848ا،  يغ ) 2015

( 1741)و، 2013ا العر   ( حرل 2192)و، 2012( حرل  ا العر  2221)واحل رئق، 

  (3أنظر الرسم البياني رقم). 2015( حرل  ا العر  1765، و)2014ا العر   حرل 
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ي رير  4ا اب رمل ،  تر يخ  [31]العكريمله،ي حمو،  الضن شن ى مجعن  الن رق االت ا

، ملن ِابا انام ااملن اليت كرنت جتنب اب     ب ع تار رام دالر إلنهر نر رء 2015

الي  شبكرم التناصا االجتورالي،   بب االت ر  ااملم العر  فوعن  الن رق الن   

 الرنخ اليي ليور . اإلل ملن 

ح ب إ ردة )العكري(،  إ  انام ااملن االت يته عث رء ملرو ه   را  ملن انام ااملن ت تجنب ابر ة، وت ترر ا اب      ه،ف 

 ص، عي حتركرم تؤدي إىل احتررد ال رس والتار ر. و ن  االت رله، مت ت نن،ه ملن اخليف   ري   ملؤب ، ومت  ش  عاع ال ي ا 

الركا  را جا،  ض  الن لبه وشتوه. وحت  إد رله بركب  عمل ن ، مت  ش  عاع ال ي ا ا الن نه، وتعرض ليضرب  راي،ي و

 ا الن نه و وه ملرة ع رى. 

التجوهر وعالور  " يت تهو( عير  الي  عمل  التح نق 7، مت إي ر ه ب،ة )2015ي رير  6 ع، إحرل  )العكري( إىل ال نر   العرمل ،  تر يخ 

اضت احملكو  حببس ، 2015 ي رير 21 تر يخ ، حنا إىل احملركو عحت  ". ورص  والعرمل الرزب  زرض إت ف ابوتيكرم اخل

( عشهر  ذام التهو  اليت وجههتهر له ال نر  ، وعلف ا افي   الثرنن  ملن حمركوته، دو  ال ورح حملرملنه 6)العكري( ب،ة )

 .والتورا  ال ضن   ضور  حما إارملته )العكري(ن  إ  ء لبنا حمكو  التئ ر  ، ار م2015يني ن  14 رلرتا ع. و تر يخ 

  

                                                 

 .  نئ   ار ن  دا ين  ا مجعن  الن رق الن   اإلل ملن : شن ى الن رق .31



      

 

 

 

 

 

 لعن، الن    ن الضن " ا    الره،اء"، ووال، الضحن  ال  ا ال ن،  رش  لعن،ال ن، 

 ور  ي تم ملن الزرسام اب ني  لي،ملنر إح،االذي   ، حنرته جرَّاء تعرضه ل الرملًر(، 15)

، الي   ي ن  اوع ال ي رم لتار رام ا مل     لرتة نهري  واا رى ا الص، ا الراب  

 .2011العر  

( ملرام 3( ملرام، ومت إي ر ه لو )8تعرض )الن  ( ليتح نق ا ابراكز اامل ن  وا اإلدا ة العرمل  ليوبرحث اف رئن  اكثر ملن )

 ال يون  ا خمتيف مل ر ق وارى البحرين. حتجرجرم ته  التجوهر الي   ي ن  ملرر كته ا الع،ي، اب ريام واال

ح ب إ ردة )الن  (،  إ  ع يب حرالم الت،الرئه وإي ر ه، كر  يتعرض ل نء ابعرملي ، حنث ي ن  ابكيف  رلتح نق ملعه 

رلته  ابنجه  " ن  و ن ف ثأ ًا انف مل تعرتف   ته،ي،ه عو مشته وإ رنته.   ي إح،ى ابرام، ار  )الن  ( ع  ضر  ًر ع يزه ع  

 . ااملر يرى )الن  ( عنه حت ق، حم عواف الن الويه مل ذ عشهر.إلنف، ولنف عان    صيف ملن العوا"

كر  آ ر ملرة عواف  نهر )الن  (  ع، الت،الرئه ا وات ملتأ ر ملن الينا، دو  عكر ال بب ا ملذكرة  ٢٠١٥ملر س  ٢٨تر يخ 

. وحت  اُلرض الي  ال نر   العرمل ،  ع، لرتةا مل رية ليون  ا جزيرة االلت،الرء، حنث مت التح نق ملعه الي   ي ن  ملرر كته 

ع يي لبنيه، والتزا   2015ع ريا  29االت رله، مت إي ر ه اكثر ملن ملرة الي  عمل  التح نق  تهو  التجوهر، و تر يخ  ملن ينملم

 اضنته ل،ى ال ضرء حت  كتر    ذا الت رير.

 

لعرئي  ي بع ال،د ملن ع راد ر ا ال جن   بب عنر ته  ال نرلن . مل ذ  [32] ي توي )نضر (

( 10تعرض لو ) 2015حت  العر   2011ان  ق احلراك ال نرلي ابعر ض ا العر  

االت رالم تع  ن  يعت ، عنهر   بب صي  ارا ته ا راد حمكنملم ا اضرير لنرلن ، وا 

 وإلرءة ابعرملي . كا ملرة ُيعت ا  نهر يتعرَّض   هلر ليتعذيب

، كر  ال ، ال رال  الثرلث   جرًا، حم حرصرم انام ااملن 2015ح ب إ ردة )نضر ( لي،ائرة، إ  االت رله اا ري     العر  

مل زله وارملت   رق البرب   نة.  رد  )نضر (   تح البرب، والي  ال ن  ع يزه  جا عملن، و ن حيوا و ا  مل ني ،  أ  ل،يه إعنًر ملن 

العرمل   رالت رله وت تنش اب ز ، وحم  يب )نضر ( اراءة اإلع  جتر ا  جا ااملن  يبه وعملر مَلْن ملعه  ت تنش اب ز .  ع،  ال نر  

افه  اليت ت  ذ الوين  ال بض، وال ابكر  الذي ، ومل يكن يعي   ألبرب ال بض هإ  ر علف عل ي ال بض الي  )نضر ( دو  

 ي ترد إلنه.

ابكرتب، دو  ع  يعي  افه  اليت يتبع هلر  ذا ابكتب، ومتكن الح ًر ملعر   تبعنته لنسا ة ال،ا ين ، ُاحتجز )نضر ( ا إح، 

حنث مت التح نق ملعه ا مل تصف النن   رأ  ال اته حب ر رم تز ي االحتجرجرم ا ملناع التناصا االجتورالي )تنيرت(، حنث 
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لتحريض الي  ال،  االن نرد لي نانم"، و"إ رن   ملز ال،ول ". وحم عنكر وجهت إلنه تهوًر  و "التحريض الي  كرا ن  ال ار "، و"ا

 . "االعرتافخ رين سوف جيربونك على فهنالك آ"إ ا مل تعرتف علف، واجهه احمل ق  رلته،ي،، وار  له 

أ  الينه ع   ع، لرالرم، ُااتن، )نضر ( جم،دًا ليتح نق ا ملكتب آ ر، ولك ه ملعصنب العن م، حنث ع يغ عح، الع كريم  

، وا ملرة ع رى "هل ستتعاون معنا، أو حتب معاملة أخرى"يتحوَّا ملر لنتعرض له. و  رلف تعرض ليضرب والته،ي،، وار  له احمل ق 

.  ع، انتهرء التح نق عجرب )نضر ( الي  تنانع مل ت ،ام ملن دو  ع  ي رع ر، وعحنا ا النن  الترلي إىل "تكلم.. وإالَّ قتلتك"ارله له 

 ر   العرمل .ال ن

عنكر )نضر ( عملر  ال نر   الته  ابنجه  إلنه، إالَّ ع  وكنا ال نر   ع يزه "إعا مل تعرتف لنف ترجع إىل التح نق". ث  عملر حبب ه 

( عير  الي  عمل  التح نق. وحت  إحرلته إىل احملركو  ع يي لبنيه،  ع، حنالي شهر،  ك رل  ملرلن  ملع التورا  ال ار ا 7)

 عملر  ال ضرء.ال ضن  

 

عح، الكناد  ال ر   ا تنر  لنرلي ملعرِ ض، له حضن   ر س ا اب ريام  [33])ح م(

مل ذ ان  ق احلراك ال نرلي ابعر ض ا وال عرلنرم االحتجرجن  اب ر ض  ليحكنمل . 

نرر ه عت ، عنهر   بب تع  ن  َي ( االت رالم5) لوتعرض  2015حت  العر   2011العر  

 ، وا كا ملرة ُيعت ا  نهر يتعرَّض   هلر ليتعذيب وإلرءة ابعرملي .ال نرلي

ل،ى الندته ملن سير ة دي ن  ا العراق. ون ا  ع، ر إىل  2015ح ب إ ردة )ح م( لي،ائرة، إ  االت رله اا ري كر  ا دي ورب 

مت   ض  يبه. وث  ااتن،، إىل اإلدا ة العرمل  ليوبرحث اف رئن ، و ن ملعصنب  مل،يري  شر   اف ر، وحم  يب إ  غ ع يه

العن م ومل نَّ، الن،ين. و  رلف تعرض ليضرب وال برب اإل رن ، إالَّ عنه مل يت  التح نق ملعه، حنث ُع ذم ملعينملرته الرخصن  

 وح ب.

رف )لجن التنانف(، و  رلف  ضع ليتح نق ب،ة ن ا  ع، ر إىل جه   ري ملعينمل ، الرف  نور  ع، عنَّهر لجن احلنض اف

علبنالم، الي   ي ن  اتهرمله  و "االنتورء فه  إ  ر ن  عج بن  ت ن   ت جريام ا البحرين"، و ن اتهر  مل يتوكَّن )ح م( ملن 

 ملعر ته إالَّ ملع  ،اي  االبنر الثرني ملن االت رله.

كا ينملي، وا عوارم خمتي  ، و ن ملعصنب العن م ومل نَّ، الن،ين. كور و  ًر إل ردته، ار  )ح م( عنه مت التح نق ملعه  ر

تعرض لص نف ملن التعذيب وإلرءة ابعرملي ، حنث متت تعريته  رلكرملا واُلرِّض ل، جرم الرلن  ملن احلرا ة والربودة  رلتترلي، 

الي  ع  رئه. و ع، علبنالم ملن االت رله، وضر ه  راي،ي واهلراوام، والتحرش  ه ج  ّنًر، وته،ي،ه  ر تصرب سوجته، واالالت،اء 

 ع يي لبنا )ح م(  ع، تنانعه إ ردة  ع،  ملرر كته ا مل رية احتجرجن .

   ع، تنثنق حرل  )ح م(  أير ، ُعالن، االت رله  ع، ت يُّوه ملذكرة الت،الرء  يت ملن  نر  لبب االلت،الرء، عو عي ته  ملنجه  إلنه.
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يعترب احلق يف حرية الرأي والتعبري إحدى الدعامات اجلوهرية يف أي جمتمع دميقراطي؛ لذا حرص اإلعفن 

( منهما، على 19والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، كفهما يف )املادة  اإلنسانالعاملي حلقوق 

. ولكن العهد أجاز إخضاع حرية [35] [34]"يف حرية التعب ر"و "يف اعتناق آراء دون مضايقة"ضمان حق كل إنسان 

)أ( الحرتام حقوق اآلخرين أو "لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون حم دة بنص القانون وأن تكون ضرورية: التعبري 
. وقد جاء التشريع احمللي [36]مسعتهم، )ب( وحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة"

متسقًا مع ما نصَّ عليه اإلعفن العاملي والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وذلك يف )املادة 

( على أن 31. ويف شأن القيود املسموح بها لتقييد هذا احلق، نص الدستور يف )املادة [37]2002( من دستور 23

مكررًا( من  69ينال من جوهر احلق أو احلرية، كما َحَصرت )املادة  أالَّتنظيم احلقوق واحلريات العامة جيب 

و يف أي قانون آخر يف اإلطار الضروري الالزم "القيود الواردة على اوحق يف التعب ر يف هذا القانون أقانون العقوبات تفسري 
جملتمع دميقراطي وفقًا ملبادئ ميثاق العمل الوطين وال ستور، ويع  عذرًا معفيًا من العقاب ممارسة اوحق يف حرية التعب ر يف 

 .[38]هذا اإلطار"

 

 

 ت نن، حري  التعبري، حنث ت ن ر ال ي رم الي  مجنع ولرئا اإلال   وال رر الرمسن ، لجٌا ا،ي  ملييء لي ي رم البحري ن  

 الذي شه، إص حرم لنرلن  2000وحتار ر الي  انى ابعر ض  عو اا راد وابؤل رم احمل ن   الي  ابعر ض . وحت  العر  

 ن ور مل ت وح ال ي رم ، ررام دو ي ليجوعنرم ال نرلن   رلتص،ا  ن وحوُل ، ص، م ال،د ملن الصحف اب ت ي ،جزئن 

. إالَّ ع  ال ي رم عوا ت نررام افوعنرم  رلرت نص ل يبرم ت ،ملت  هر افوعنرم ليحصن  الي  ا رة  ضرئن  عو حم   إعاالن 

تز نتهر   بب صحن   النلط الصحف اب ت ي  ملثا ،  ن ور انتهجت علينب الضزط والت نن، حَلْرف عداء 2010ال نرلن  ا العر  

 عنر   ابعر ض .   بختيف اآل اء ا اجملر  العر ، مبر  نهر آ اء و

ت ال ي رم اآلالف ملن اناال، االت ي، حم 2011نرلي ابعر ض ا مل يع العر  وترية الت نن، ملع ان  ق احلراك ال  ا ت عت

، 2015وحت  العر  . [39]كم القائم يف البحرين""تعرب عن معارضة نظام اوح احتجرجرم  بب ملرر كته  ا ابعر ض  وكبر  انرداتهر، 

مل ر ع  انى  مت ت،شن هر ملعياهر ملن ابع نرم والنارئع اليت  ص،تهر ال،ائرة ع  حري  التعبري ا، شه،م ملنج  ت نن، ش،ي،ة 
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 ري ابعين ليتار ر ا الررمل. وجتيَّت ع رس ملصرديق علف الت نن، ا احلار 2014نن ورب  11ابعر ض  ل نتخر رم الرببرنن   تر يخ 

 .[40]حت  كتر    ذا الت رير تيف ال رتةوالتجوعرم مل ذ 

 

عملر  البحري نم ل  ،  ااكثر  حر ً ا اب ر ا،  رم ال ضرء اإللكرتوني الذي تتنحه ملنااع التناصا االجتورالي ابت  س 

. إالَّ ع   ذا ال ضرء عصبح  ن اآل ر مل نَّ،ًا، [41]"آخر مساحة متبقية للباحثني عن حرية التعب ر يف البحرين" مبر  وعحكنملته ، 

، [42]هلر "مالحقة كل من ينشر تعليقات عرب تويرت وغ ره من وسائل التواصل االجتماعي تعتربها اوحكومة مهينة أو مسيئة"و رضعًر ليرار   الرب 

ملثا االنت ردام اليت وجههر  ،لنرلرم ال ي   بعضلرد التعبري الن ملناف ي ر ض ، عو جملكور تصف مل او  الع ن ال،ولن 

. و ،ا ع  ال ي رم البحري ن  تضنق ع الًر  أي  رملش بور ل  النونا الع كري   "الرص   احلز "ليورر ك  ا محي   عشخرص

لف،  إ  و    ع .[43]ل البحرين اليوم إىل جييرة خرساء، ُيحرم فيها الكالم خالف ما تري  ال ولة، وتشتهي""حوَّحري  التعبري، ااملر الذي 

انردام ابعر ض  واناال، ر ملرسالت ت تب ا ملن عجا محري  ملر تب   ملن حري  التعبري، وت، ع مثن علف الرب ال جن واب ح   

 ال ضرئن . 

 

لتجري  التعبري ال يوي الن الرعي،  [44]ل ، االتو،م ال ي رم البحري ن  الي  تنظنف حزمل  ملن ابناد النا دة ا ارنن  الع ن رم

(، "التحريض الي  165(، "التحريض الي  كرا ن  ال ار " )ابردة 160" )ابردة  رل نة حنث عصبحت ته  "الرتويج لتزنري نار  ال،ول 

ل  عج بن  عو مل او  (، "إ رن  دو214(،"إ رن  ابيف عو الي  ال،ول  عو شعر  ر الن  " )ابردة 173لي نانم" )ابردة  االن نردال،  

(، و ري ر، تهوًر جر زة إللكرم عصنام ابعرِ ضم ال نرلم واب،ا عم 216(، "إ رن  اهلنئرم ال ارملن " )ابردة 215دولن ")ابردة 

-Citizenوال ر رء اإلال ملنم، وحت  ااشخرص العرديم الذين  رتنا ُيعر ن   و "ابنا  م الصح نم" ) اإلن ر الن ح نق 

journalists.) 

                                                 

 ر، حتت ال نا  "ملصرد ة حري  التجوع وتكنين افوعنرم". اجع افزء ال ردس ملن  ذا الت ري .40

41. Bahrain. (28 October 2015). Retrieved 17 November 2015, from Freedom House Web site:  -Freedom on the Net 2015 
net/2015/bahrain-org/report/freedomhttps://freedomhouse. 

، ملن ملناع مل  و  الع ن ال،ولن : 2015عكتن ر  20(. تر يخ االلرتداد 2015ع ريا  15ا البحرين     نادة. ) اإلن ر  يف واجه  الك   ابع ن : التورا  ا تكرب انتهركرم ح نق  .42
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/1396/2015/ar/ 

 npa.org/file/BPA2014AR.pdfhttp://www.bahrai، ملن ملناع  ا    الصحر   البحري ن : 2015عكتن ر  20تر يخ االلرتداد  (.2015ملرين  3البحرين: جزيرت ر اخلرلرء. ) .43

 .ملرجع لر ق إص،ا  ارنن  الع ن رم.  1976( ليعر  15ملرلن    رنن   ا  ) .44

لق  شه ت حرية التعب ر يف البحرين موجة تقيي  ش ي ة مت ت شينها مع مقاطعة قوى املعارضة 
. وجتلَّت أبرز مصاديق  لك التقيي  يف اوحظر الشامل غ ر 2014نوفمرب  11لالنتخابات الربملانية بتاريخ 

 املعلن للتظاهر والتجمعات.

https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2015/bahrain
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/1396/2015/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/1396/2015/ar/
http://www.bahrainpa.org/file/BPA2014AR.pdf
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.ViZhhX4rKUk


 

 

 

 

"من النقاش العام اآلراء اليت تعرب عن معارضة نظام اوحكم إ  مل رلع  نصنص تيف ابناد تكرف ع  ال ي رم البحري ن  ا، عاصت 
وجرَّملْت انت رد الرخصنرم وابؤل رم ا اجملرلم العر  وال نرلي،  ح ب  عي ف   ت صي احل رئق، ،[45]القائم يف البحرين"

                                                 

 .ملرجع لر ق(. 1281ال  رة )ت رير اليج   البحري ن  اب ت ي  لت صي احل رئق.  .45

http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf


      

 

 

 

 

ال،النة إلارمل  نار  دمي را ي. كور ع  ت بنق تيف ابناد عظهر مل،ى ات رر ص حنرم ابنظ م  إن رع ال رنن    ضً  الن جتري 

الالتبر  ع  شخصًر ملر ا، جتروس ال نند اب روض  الي  حري  التعبري.  ضً  الن ع  تيف ال نند اب روض  ع ذم ا االالت،اء الي  

 جن ر حق التعبري.

واحلر  ع  العه، ال،ولي ليح نق اب،نن  وال نرلن ، كور ت ر  اليج   ابع ن   

"أهمية بالغة، بشكل استثنائي، للتعب ر اوحر يف حاالت ، ينلي اإلن ر حب نق 
النقاش العام الذي يتناول، يف جمتمٍع دميقراطي، شخصيات موجودة يف اجملالني العام 

العامة، مبن فيها اليت متارس أعلى السلطات "أن مجيع الشخصيات . حنث والسياسي"
ول واوحكومات، اختضع بشكل مشروع للنق  واملعارضة  السياسية مثل رؤساء ال 

"أالَّ حتظر انتقاد مؤسسات، مثل اجليش أو اجلهاز ، وع  الي  ال،و  السياسية"
 "كبح أية دعوة إىل إقامة نظام دميقراطي متع د األحياب. وعنه ال جينس اإلداري"

.  وترري اليج   ا ملكر  آ ر، إىل "اإلنسانوحتقيق مبادئ ال ميقراطية وحقوق 

ع   رض دول  ملر انندًا الي  ممر ل  حري  التعبري، جيب ع  ال يعرِّض احلق 

، "حم دة بنص القانون"ن  ه ليخ ر. حنث جيب ع  تكن  تيف ال نند 

ملر يع ، كور  [46]."متالئمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب"و

"أن ي صَّا اب ر  اخلرص ابع   تعزيز ومحري  احلق ا حري  الرعي والتعبري، 
أي قي  ُيفرض على اوحق يف حرية التعب ر جيب أن ميتثل للمعيار الثالثي لالختبار 

( من العه  وهو كالتالي: )أ( أن يكون القي  19)املادة ( من 3املنصوص عليه يف الفقرة )
عليه. )ب( أن تثبت ضرورته ومشروعيته وحماية حقوق اآلخرين أو مسعتهم، أو األمن القومي  طالعنص قانوني واضح، وبإمكان اجلميع االحم دًا ب

 .[47]ك اهل ف"أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. )ج( أن يثبت أنه أقل الوسائط تقيي ًا لتحقيق اهل ف امليعوم، وأنه يتناسب مع  ل

 

الرب االالت ر  التع  ي واب ح   كرنت  رلبنتهر  ت نن، حري  التعبري،  ملتصي ( حرل  انتهرك 44ال،ائرة ) د لت، 2015    العر  

، حببس ال رئب ال ر ق ال نردي جبوعن  الن رق ال ن، 2015ي رير  13ال ضرئن .  عي  لبنا ابثر ، اضت حمكو  ج رئن ،  تر يخ 

قوال كا بة "باإلخالل حبرية االنتخابات والتشويش عليها بنشر أ( دي ر  ملع ال  رع، التهرمله 500( عشهر و رامل  )6مجنا كرظ  ب،ة )
، وعلف الي   ي ن  تزري،ة نرر ر الي  ح ر ه ا ملناع التناصا االجتورالي )تنيرت( انت ،  نهر غرضها التأث ر على نتيجة االنتخابات"

 .،     ت ،ميه شهردام تؤك، حصن  النااع  اليت كر  ح،يثهر ال هر لببًر هلذا االتهر ابر  ال نرلي ا االنتخر رم ال نر ن 

                                                 

: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015عكتن ر  21(. تر يخ االلرتداد 2011ينلنن  11 رأ  حري  الرعي وحري  التعبري. ) اإلن ر ( ليج   ابع ن  حب نق 34التعينق العر   ا  ) .46
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f34&Lang=ar 

نن ورب  25(. تر يخ االلرتداد 2012ينننن  A/HRC/20/17( . )4(.  ا  النثن   )20لي،و ة ) اإلن ر ت رير اب ر  اخلرص ابع   تعزيز ومحري  احلق ا حري  الرعي والتعبري جمليس ح نق  .47

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/20/17: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015

عامة، أن مجيع الشخصيات ال
مبن فيها اليت متارس أعلى 
السلطات السياسية مثل رؤساء 
ال ول واوحكومات، اختضع 
بشكل مشروع للنق  واملعارضة 
السياسية، وأن على ال ول أالَّ 
حتظر انتقاد مؤسسات، مثل 

 اجليش أو اجلهاز اإلداري.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f34&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f34&Lang=ar
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/20/17


 

 

 

الرب  "بتهمة إهانة وزارة ال اخلية"، اضت حمكو  ج رئن  حببس ال رئب  رل، الب،العر  ب،ة الر  ملع ال  رع، 2015ملرين  27و تر يخ 

، وعلف نرره تزري،ام الي  ص حته مبناع التناصا االجتورالي )تنيرت(، انت ،  نهر النسا ة  رأ  ممر لرم التعذيب واضرير ع رى

 .    متتعه  رحلصرن  ال نر ن  آنذاك

"بالتحريض  ئنس جميس  ي،ي العرصو  لر  ًر وال نردي جبوعن  الن رق جمن، ملن د، وجرى اتهرمله  االت ا، 2015ينننن  7و تر يخ 
 .يت رو  اضرير لنرلن  ، وعلف  ع، ملرر كته ا ل رء حنا يللقوانني" االنقيادعلى كراهية النظام، والتشجيع على ع م 

، اب  ق العر  ليتحرلف اإلن ر و  احلريرم ال،ي ن  ا ملرص، البحرين حل نق الي  مل ؤ ، عل ي ال بض2015ع   س  7و تر يخ 

"تهمتا التحريض على كراهية النظام وبث أخبار اب،ني ا الررق ااولط بكر ح  الكرا ن  الرنخ ملنث  ال يور ، ووجهت له 
  جري لرتة" ا حق ع رلي اب    .الرف  و "تاامل ن  اليت تيت ملر  اإلجراءام، وعلف   بب تصرحيرم له خبصنص كا بة"

إهانة ملك البالد، ب"اب،ونر  اليي ح ن اب ر ي وجيني  ال ن، عملم،  ع، اتهرملهور  االت ا، 2015و    شهري ي رير و رباير 
ي رر ع بر ًا وآ اء ، وعلف الي   ي ن  إدا تهور حل رب الي  ملناع التناصا االجتورالي )تنيرت( التحريض على حتسني أمور تع  جرمية"و

  لنرلن  ملتصي   رحلراك ال نرلي ابعر ض.

الرب  راملج  "إهانة رئيس دولة أجنبية شقيقة"( عشخرص  تهو  9، عالي ت ال ي رم البحري ن  ال بض الي  )2015ي رير  25و تر يخ 

 .[48]التناصا االجتورالي، ونررم صن    وعمسرء   الي  التي زين  الرمسي

"إ اعة أخبار وبيانات كا بة والعم  إىل دعايات مث رة يف زمن ، عالي ت ال ي رم ال بض الي  شخصم  تهو  2015لبتورب  7و 6و تر خيي 
، وعلف إلدا ة كاٍّ مل هور حل رب ي رر بها" االزدراءحرب من شأنها إوحاق الضرر باالستع ادات والعمليات اوحربية، وبغض طائفة من الناس و

 .[50] [49]وآ اء لنرلن  ملتصي   رحلراك ال نرلي ابعر ضع بر ًا 

إىل جرنب علف،  ص،م ال،ائرة ال،دًا ملن احلرالم ابرتب    ت نن، حري  التعبري جرى  نهر ملعراب  اا راد وال ر رء   ري   عش، 

مليكي اف  ن ، الن ، عل ط ملرلن  2015ي رير  31إملعرنًر متثيت ا إل رط اف  ن ، وواف ال ررط اإلال ملي.  بتر يخ 

 ع،  واب،و  ح م ينلف حمو، الب،اإلملر ،ح ن الصح ي البرس  نص نا ، والكرتب اليي عمح، ال،يري، واب،و  اليي 

، وعلف الي   ي ن  عنر ته  اإلال ملن  [51]"بأفعال تسببت يف اإلضرار مبصاحل اململكة، والتصرف مبا يناقض واجب الوالء هلا"اتهرمله   رل نر  

. وا، تكر  إل رط اف  ن  دو  ع  حت،د ال ي رم وارئع حم،دة عو تتنح هل  التعرف الينهر  ار  احلك  ا اخلر جابعر ض  ل

( ل نام، و  ًر ل رنن  اإل  رب،  ته  10،  ع، إدانته  رل جن ب،ة )2015نن ورب  23ليوصن  ال ن، عمح، ليور  ابنلني،  تر يخ 

                                                 

، ملن ملناع وكرل  عنبرء البحرين: 2015عكتن ر  22(. تر يخ االلرتداد 2015ي رير  27( عشخرص إثر إلرءة التخ،امله  ولرئا التناصا االجتورالي. )9ال بض الي  ) .48
http://www.bna.bh/portal/news/651373 

http://www.akhbar-، ملن ملناع صحن   ع بر  اخلينج: 2015عكتن ر  22(. تر يخ االلرتداد 2015لبتورب  8حمركو  الرجي  لو" ن مخنس" وال بض الي  "حجي عمح،". ) .49
alkhaleej.com/13682/article/41617.html 

 لإل  ر الي  ملزي، ملن عملثي   اجع افزء الرا ع ملن  ذا الت رير، حتت ال نا  )اب ح   ال ضرئن  لي ر رء(. .50

 22(. تر يخ االلرتداد 2015ي رير  31، والتصرف مبر ي راض واجب النالء هلر. )( شخصًر ارملنا  أ عر  ت ببت ا االضرا  مبصرحل ابويك 72ملرلن   إل رط اف  ن  البحري ن  الن ) .51

 http://www.bna.bh/portal/news/651910، ملن ملناع وكرل  عنبرء البحرين: 2015عكتن ر 

http://www.bna.bh/portal/news/651373
http://www.bna.bh/portal/news/651373
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13682/article/41617.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13682/article/41617.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13682/article/41617.html
http://www.bna.bh/portal/news/651910


      

 

 

 

 

ملن  ،ع  ث  لرالرم، عوا ت ال ي رم البحري ن  ا رة العرب،  ع، 2015 رباير  1و تر يخ  .[52]"تصوير مس رات مناهضة للحكومة" ن هر 

 ينا ابرسوق  رأ   اإلل ملن  راجمهر ملن البحرين، وعلف الي   ي ن  التضر   ال  رة ب رال، ااملم العر  فوعن  الن رق الن   

 6. و تر يخ [53]"أن القناة تعرب عن نهج إعالمي وسياسي متطرف"رم ( ملنا  ًر، حنث  ،ا لي ي 72ل ط اف  ن  الن )عملرلن  مليكي 

و  صحن   النلط، الصحن   اب ت ي  النحن،ة اليت ت رر آ اء ، ار م  نئ  شؤو  اإلال   واف ص،و  وت،ا2015ع   س 

عالقات مملكة البحرين بال ول  ويؤثر على"ملخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يث ر الفرقة باجملتمع ابعر ض ، ب،ة ينملم، و عرلنرم 
 .[54]خرى"األ

 

 

 

 ت نن،بور لرتهر ال وعن  لاب اورم ال،ولن  ملن  ال،ي، ملن ، إىل انت ردام حردة2015تعرَّضت ال ي رم البحري ن ،     العر  

 "تهم، وع  "واصلت اعتقال املواطنني الصحفيني وامل ونني"حري  التعبري.   ،  عم مل او  ملراليم    ح،ود ع  البحرين وملصرد ة 
 وكرنت اب او  .[55]الذين ينتق ون السلطات" تاإلنرتناجلرائم اإللكرتونية غالبًا ما ُتستخ م الستص ار أحكاٍم طويلة بالسجن على مستخ مي 

(، 163، حيَّت البحرين ا ابرتب   ا  )2015، وا العر  [56]2014ا، ص  ت البحرين ضون ال،و  ابعردي  لإلنرتنت     العر  

،  عم مل او  . وتعزيزًا لرعي مل او  ملراليم    ح،ود[57]ضون ال،ول  اليت تعرني ملن تراجع حرد الي  ملؤشر حري  الصحر  

                                                 

، ملن ملناع ملراليم    ح،ود: 2015نن ورب  25(. تر يخ االلرتداد 2015نن ورب  24( عالنا . )10ن، عمح، ابنلني  رل جن )ملرالين     ح،ود ت ت كر احلك  الي  ابصن  البحري  ل .52
html/-201548569-11-24-to-sentenced-photographer-bahraini-nhttp://ar.rsf.org/2015/11/24/bahrai 

، ملن ملناع ملركز اإلال   اامل : 2015عكتن ر  26(. تر يخ االلرتداد 2015 رباير  21وسير ال،ا ين : نتعرملا ملع خمتيف الاروف ولنس   رك عي تردد ا ت بنق ال رنن . ) .53
http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/41339 

، ملن ملناع وكرل  عنبرء البحرين: 2015عكتن ر  26(. تر يخ االلرتداد 2015ع   س  6 نئ  شؤو  اإلال   ت ر  واف ص،و  وت،او  صحن   النلط. ) .54
ww.bna.bh/portal/news/680782http://w 

55. 2015. (12 February 2015). Retrieved 26 October 2015, from Reporters Without Borders Web site:  IndexWorld Press Freedom 
control-more-seeking-http://index.rsf.org/#!/themes/regimes 

56. -p://12mars.rsf.org/2014httEnemies of Internets. (12 March 2015). Retrieved 26 October 2015, from Reporters Without Borders Web site:  
spring/-internet-no-en/2014/03/11/bahrain 

57. World Press Freedom Index 2015. (12 February 2015). Retrieved 26 October 2015, from Reporters Without Borders Web site: 
details/BHR-index.rsf.org/#!/indexhttp:// 

 يبينبا
 ضمن نشرة األخبار. ملساعد األمني العام جلمعية الوفاق الوطين اإلسفمية خليل املرزوقالعرب قناة استضافة 
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"جهودها إلسكات األفراد املعارضني النَِّشِطني ، حنث السالت ال ي رم البحري ن  تناصا ""ليست حرة يف اإلنرتنت ري،و   روس ع  البحرين 
الكافية وحرية  "يوفَّر اوحماية، وع  ال رنن  احمليي مل يع، ، عرب إجبارهم على إغالق صفحاتهم اإللكرتونية أو إزالة حمتوياتها"اإلنرتنتيف 

 .[58]التعب ر"

و  ملن جرنبهر، عكرم مل ا

 ننملن  ايتس ع  البحرين 

"مع تعرني ملن انع،ا  الت رملح 
اآلراء اليت تنق  اوحكومة، فعلى 
م ار العام املاضي مت اعتقال 

ومعارضني  نشطاء حقوقيني
سياسيني ومالحقتهم النتقاد 
اوحكومة سلميًا يف أحيان 

.  ن ور الربم مل او  [59]كث رة"

الع ن ال،ولن  الن اي هر ال،ائ  

"األحكام الواردة يف قانون  اجتره
"أن حترص على  ،   ، وعضر ت ع  ال ي رم( اليت جترم التعب ر السلمي عن الرأي"216( و)215( و)214العقوبات البحريين ال سيما املواد )

على صعي  صون حرية التعب ر عن الرأي، آثرت  اإلنسانتع يل هذه النصوص وجْعلها متسقة مع واجبات البحرين اليت ميليها القانون ال ولي وحقوق 
( 7كب هذا الفعل بالسجن )حبق امل انني بتهمة اإلساءة للملك حيث أصبح القانون جيرم مرت 2015اوحكومة استح اث عقوبات أكثر صرامة يف فرباير 

 .[60]( آالف دينار حبريين"10سنوات وغرامة تصل إىل )

(  يبرم ليو ر ين اخلرصم وال رق العرملي  ا اامل  ابتح،ة لزير ة البحرين،  ن هر  يب 9  ال ي رم مل ترد  رأ  )إىل علف،  إ

ع  حبري  التعبري ا العر  ، و يب اب ر  اخلرص اب2012الذي يعند ليعر   اإلن ر اب ر  اخلرص ابع   رب،ا عم الن ح نق 

 ، و ن حتوًر ملر ال جي، له تربير إالَّ   ب  ال ي رم ا التهرب ملن التزاملهر حبوري  حري  التعبري.2015

 

                                                 

58. Ibid.Bahrain.  –Freedom on the Net 2015   

ش: ، ملن ملناع  ننملن  ايتس ووت2015عكتن ر  26 (. تر يخ االلرتداد2015ملر س  27ا البحرين، ال تأم الي  لرية احلرب. ) .59
https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/27/268516 

 .ملرجع لر قا البحرين     نادة.  اإلن ر  يف واجه  الك   ابع ن : التورا  ا تكرب انتهركرم ح نق  .60

 يبينبا
 2015تصنيف البحرين على مؤشر حرية الصحافة ملنظمة مراسلني بف حدود للعام 

https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2015/bahrain
https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/27/268516
https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/27/268516
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/1396/2015/ar/


      

 

 

 

 

 

 

يعترب نبنا  جب ملن ع رس ال ر رء احل نانم ا البحرين، و ن  ئنس ملركز البحرين 

،   بب ) جب(، الذي حتاره ال ي رم ل رر ه ال  ،ي هلر. وا، تعرض اإلن ر حل نق 

تتعيق حت  ُلجن ب،ة الرملم لته  ، ليو ح رم ال ضرئن  ا اضرير ال،ةنرر ه احل ناي، 

 ع رج ال هوت ان  جتوعرم  ري ارنننن ، جتورالي )تنيرت( و" رلكتر   ا ملناع التناصا اال
 

 .[61]، آنذاك،  أنه تع  يهف االت رل رالحتجرس التع  ي ا اامل  ابتح،ة، ا، ص َّ، وكر  ال ريق العرملا ابع  2014ا ملرين 

ا  لكرتونن   ن هر  ناتف ن رل إهزة عج( 8) مل زله ا مل        مجرة، وصرد م مل هملن  ) جب( االت ا ،2015ع ريا  2  تر يخ

ومت التجنا ه  اإلدا ة العرمل  بكر ح  ال  رد وااملن االاتصردي واإللكرتوني  نسا ة ال،ا ين ،إىل  ) جب(وااتن، وات الحق. 

 .2015ملر س  10لجن جن اليت واعت ا  اض را رمالن آ اء نرر ر الي  ح ر ه ا )تنيرت(  رأ  احلرب الي  النون و

بع  نشره معلومات من شأنها اإلضرار بالسلم األهلي  )رجب(بأنه مت القبض على نبيل "حق ملن االت رله، ارلت وسا ة ال،ا ين  وا وات ال
 ( عير  الي  عمل  التح نق.7. ا النن  الترلي ملن االت رله، عملرم ال نر   العرمل   رحتجرسه ب،ة )[62]"وإهانة هيئة نظامية

عشهر إلدانته  إ رن  وسا تي ال،ا ين  وال، رر الرب تزري،ة ( 6) ب،ة ) جب(حبس  ن التئ ر ،م حمكو  عيَّ، 2015ملرين  14تر يخ  

 ) جب(يف ال نًا  رصًر الن ابعص،  ، 2015 ينلنن 13تر يخ وحت   .[63]كتبهر الي  ح ر ه ا ملناع التناصا االجتورالي )تنيرت(

 ."البرب صحن "

الت رله ملنج  انت ردام دولن  ملن  رلكتر   ا )تنيرت(. وا، عثر  ا ليورة الثرلث   ته  تتعيق،  ذه ابرة، االت ا ) جب(يرر  إىل ع  

 .[64]، وجيب اإلفراج عنه فورًا"ظامل بوضوحبسبب تغري ة  )رجب(نبيل عتقال ا" ن هر اب ر  اخلرص حبري  التعبري الذي  عى ع  

 

                                                 

 .ملرجع لر ق  (.2013ينلنن  25. )2013( ا العر  66اآل اء اليت االتو، ر ال ريق العرملا ابع   رالحتجرس التع  ي ا دو ته الو ) .61

ملناع وكرل  عنبرء ، ملن 2016 ي رير 10(. تر يخ االلرتداد 2015 ع ريا 2) . ينملرم ملن شأنهر اإلضرا   رل ي  اا يي وإ رن   نئ  نارملن   ربخرل   لي رنن بض الي  نبنا  جب  ع، نرره ملعال .62

 http://bna.bh/portal/news/661949 البحرين:

 .ملرجع لر قاإلص ح ا البحرين: لعب  ع ار . بزي، ملن الت رصنا  رأ  االت ر   جب التهرمله  إ رن  وسا تي ال،ا ين  وافنش عنار:  .63

 ملناع تنيرت:، ملن 2016 ي رير 12(. تر يخ االلرتداد 2015 ملرين 14) .اب ر  اخلرص حبري  التعبري  رأ  االت ر  نبنا  جبتزري،ة  .64
https://twitter.com/davidakaye/status/598918068161490944 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2013/12
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فوعن  التجّوع الن   ال،مي را ي )النح،وي(، ال ر ق ااملم العر   مله،ي  رضا البرس

الي  ملناع التناصا االجتورالي )تنيرت( حيا  مبتر ع  آالف  ًروكرتب صح ي ميتيف ح ر 

 ااشخرص، يعرب  نه الن آ ائه وانت رداته ال نرلن  حبك  انتورئه لت ان  لنرلي.

الي  علف  ًر، وال  [65]انضورملهر إىل دو   ينجن  ع رى ليورر ك  ا احلرب الي  النون ، عالي ت البحرين2015ملر س  26 تر يخ 

صرحت النسا ة  ًرالح  .[66]"توجه اململكة"ال سمل  حنر  كا ملن خيرلف  اإلجراءام، ارلت وسا ة ال،ا ين  عنهر لنف تتأ ذ اإلال  

، وكر  عح، ور نشر مواد تسيء للسلم األهلي والوح ة الوطنية""القبض على شخصني إثر قيامهما باستغالل أوضاع اليمن وعنهر عل ت 

 ا )تنيرت(. [67]ي،ين احلرب الي  النونفوعنته  ًر، وعلف  ع، نرره  نرن)البرس(

"إ اعة أخبار كا بة وشائعات مغرضة، احتنر نًر الي  عمل  التح نق  تهو   )البرس(، ار م ال نر   العرمل  حبس 2015ملر س  27 تر يخ 
 .[68]وإهانة دولة أجنبية علنًا" (..).ات مث رة من شأنها إوحاق الضرر بالعمليات اوحربية للقوات املسلحةوبث دعاي

"بتهمة إ اعة أخبار كا بة وشائعات ل نام ( 5) ب،ة )البرس(، اضت احملكو  الكربى اف رئن    جن 2015يني ن  28 تر يخ 
ا، عكر عملر  احملكو  ع   )البرس(. وكر  حمرملي عمليات اوحربية للقوات املسلحة"مغرضة، وبث دعايات مث رة من شأنها إوحاق الضرر بال

ا،  )البرس(.  ضً  الن ع  [69]"ي خل يف إطار حرية الرأي والتعب ر وحق املشاركة يف الشئون العامة وحق نق  السلطات"ملر صرح  ه ملنكيه 

)...( ص ر قبل الساعة العاشرة صباحًا، ومل يص ر حينها أي بيان بالتحاق "إن البيان الصادر والذي واجهت االتهام فيه  عملر  احملكو  ار 
 .االلتئ رفال تزا  ل،ى حمكو   )البرس(وحت  كتر    ذا الت رير،  إ  اضن   .[70]البحرين للمشاركة يف اوحرب على اليمن"

ف، ار  ع  النسا ة لرت ع دالنى اضرئن  وااوار اإلل ملن يرر  إىل ع  ملكتب شئن  افوعنرم ال نرلن   نسا ة الع،  والرئن  

،  ن ور  عم مل او   ننملن  ايتس ووتش [71]  يب حا مجعن  )النح،وي( الي   ي ن   نر  افوعن   رأ  إدان  احلرب الي  النون

، وملضن   كومة""املثل األخ ر على انع ام تسامح البحرين مع اآلراء اليت تنتق  اوحوالتحرك ض، )النح،وي( لنس إال  )البرس(ع  االت ر  

 .[72]" أيًا كانت ميايا السياسة العسكرية للبحرين فإن من حق شعبها أن يعرب عن انتقاده السلمي هلا"

                                                 

وكرل  عنبرء ، ملن ملناع 2016 ي رير 9(. تر يخ االلرتداد 2015 ملر س 26. )  ت ن ام ااح،اث ا النون نر  ملن ابويك  العر ن  ال عندي  واإلملر ام والبحرين وا ر والكنيت  رأ .65

 http://www.bna.bh/portal/news/660670?date=2015-03-26 البحرين:

 9(. تر يخ االلرتداد 2015 ملر س 26) .ال سمل  حنر  كا ملر يه،د عملن ول مل  اجملتوع ليخ ر اإلجراءاملرق صف النح،ة الن  ن  وتؤك، عنهر لتتخذ  وسا ة ال،ا ين  حتذ  ملن عي حمرول  .66

 http://policemc.gov.bh/news/ministry/41679 وسا ة ال،ا ين :، ملن 2016 ي رير

 ملناع تنيرت:، ملن 2016 ي رير 9(. تر يخ االلرتداد 2015 ملر س 26) تنجه البحرين  رأ  احلرب الي  النون.  رل رتزري،ة وسا ة ال،ا ين   رأ  ال بض الي  شخصم  .67
https://twitter.com/moi_bahrain/status/581139984112951296 

ملناع وكرل  عنبرء ، ملن 2016 ي رير 9(. تر يخ االلرتداد 2015 ملر س 27) عاال  ع بر  كرع   وشرئعرم ملزرض .ال نر  : حبس عملم الر  مجعن  لنرلن  احتنر نر الي  عمل  التح نق  تهو  إ .68

 http://www.bna.bh/portal/news/660972?date=2015-03-27 البحرين:

 صحن   النلط:، ملن ملناع 2016 ي رير 9تر يخ االلرتداد  (.2015 ينننن 29. )ل نام ل رضا البرس   ضن  إعاال  ع بر  كرع   (5)ال جن  .69
http://www.alwasatnews.com/news/1003959.html 

 ابرجع ال ر ق. .70

 صحن   النلط:، ملن 2016 ي رير 9(. تر يخ االلرتداد 2015 ملرين 15. )"إال   ملرر ك  البحرين"ن ص،  ابا الن احلرب الي  النو« النح،وي» رضا البرس ا احملكو :  نر   .71
http://www.alwasatnews.com/news/993331.html 

 .ملرجع لر ق .ا البحرين، ال تأم الي  لرية احلرب .72
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له (. 2014 - 2011)     ال رتة ا اجمليس ال نر ينرئب لر ق  الب،العر  رل، الب،العيي 

االجتورالي )تونيرت( حياو  مبتر عو  آالف ااشوخرص، يعورب  نوه       ح رب الي  ملناع التناصا 

 .، وا تورملرته العرمل الن آ ائه وانت رداته ال نرلن  حبك  وظن ته ال نر ن 

الي هر ا ملناع التناصا االجتورليتح نق ملعه  رأ  تزري،ام  ثَّ )الب،العر ( ، الت،الت ال نر   العرمل  2014دي ورب  25 تر يخ 

وعلف ح ب ملر ، [73]بتهم" االعرتافبار املتهمني على إلج ًا"باصطناع أح اث وحبس أبرياء وأن هناك تعذيبال،ا ين   تصف وسا ة تنيرت 

 ار ته إدا ة ملكر ح  افرائ  اإللكرتونن  عملر  ال نر   العرمل .

"بل مثبت يف تقرير إ رن ، وعنه لنس جب،ي،  ال يركا رل ن  ع  انت رده لنسا ة ال،ا ين   ،عملر  ال نر   العرمل  ،)الب،العر (وا،  د 
الرقابة جلنة تقصي اوحقائق )...( وأن الفرتة اليت قمت فيها بنشر التغري ات كانت أثناء وجودي كنائب يف الربملان، وما قمت به ال خيالف مب أ 

 ،  ضً  الن متتعه  رحلصرن .[74]على اوحكومة يف عملها "

ب،ة ل   ملع ال  رع،  تهو  إ رن  وسا ة  )الب،العر (كو  اف رئن  الصزرى حببس ال رئب  ، اضت احمل2015ملرين  27 تر يخ 

ن  التئ ر ، عيَّ،م حمكو  2016 رباير  1وإىل تر يخ  ال،ا ين  الرب نرر تزري،ام الي  ص حته مبناع التناصا االجتورالي )تنيرت(.

 عام احلك .

"استمرار حماوالت السلطات ا لنرق  )الب،العر (ي  ال رئب ال ر ق  رل، يرر  إىل ع  مل او  الع ن ال،ولن  ا، وضعت احلك  ال
اكمات سجناء الرأي وسواها من اوحاالت تظهر م ى تشنج السلطات "حمع  و، البحرينية لقمع املعارضة السياسية وإسكات األصوات املنتق ة هلا"

 .[75]جهية األمنية"البحرينية حيال االنتقادات لسياساتها أو لرموز اوحكم وممارسات األ

 

 

                                                 

: صحن   النلط، ملن ملناع 2016 ي رير 9(. تر يخ االلرتداد 2015 ملرين 27. )ت ند ال رئب ال ر ق  رل، الب،العر  ليحبس "تنيرت"الرب  "ال،ا ين "إ رن   .73
http://www.alwasatnews.com/news/994771.html 

: صحن   النلط، ملن ملناع 2016 ي رير 9(. تر يخ االلرتداد 2016 دي ورب 26. )رن  وسا ة ال،ا ين الت،الرء ال رئب ال ر ق  رل، الب،العر   تهو  إ  .74
http://www.alwasatnews.com/news/947534.html 

 مل او  الع ن ال،ولن :، ملن ملناع 2016 ي رير 9(. تر يخ االلرتداد 2015 ينننن 15. )جيب الي  البحرين إل رط الته  الن شخصن  لنرلن  انردي  واإل راج ال ه .75
https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/1866/2015/en/ 
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جيني  ال ن، عملم نرش   ا ولرئا التناصا االجتورالي، ملتهو  ملع شخص آ ر  إدا ة 

ح رٍب الي  ملناعي التناصا االجتورالي ) ن بنك( و)تنيرت( ُيع    تز ن  وإالردة نرر 

 ابعرِ ض، ويتر ع احل رب آالف ااشخرص.اا بر  ابتصي   رحلراك ال نرلي 

ار   جر  عملن  ت تنش اب ز ، وملصرد ة ال،د . وت )جيني ( ملن مل زهلر، ال ، ال رال  اخلرمل    جرًااالت ي، 2015 رباير  10 تر يخ 

، ومت لكرتونياإلدا ة العرمل  بكر ح  ال  رد وااملن االاتصردي واإلإىل  وااتنرد رونن  التر ع  هلر، ملن ااجهزة اإللكرت

 ملناعي ) ن نك( و)تنيرت(.ا  رب علف احلالي  ملر ُي رر التجنا هر  رأ  

مت و دو  متكم حمرملنهر ملن احلضن ، ،2015 رباير  11لي نر   العرمل   تر يخ وح ب إ ردة الرئي  )جيني (،  إنهر ا، عحنيت 

". كور ن يت العرئي  الن )جيني (، م عملن  تع، جرمي التحريض الي  حت  ملز ال،ول  وإ رن  الي  عمل  التح نق  تهويت "هر إي ر 

، عحنيت 2015ينننن  2و تر يخ   رت ي،  تعرضهر ل نء ابعرملي  عث رء احتجرس ر ا لجن ال  رء مب،ي   الن  . اتصر     

    ع    ع، حنالي الر  ملن تر يخ االت رهلر،  إ  ء لبنا )جيني (، ج رئن  اضت حمكو  ،2016ي رير  31تر يخ إىل  ليوحركو .

. وحت  كتر    ذا الت رير السلت ال ضن  ل،ى عالردتهر ليورا ع ، ولك هر حجزم ال،النى ليحك ا، احملكو  ا جي   لر    

 ال ضرء.



 

 إسقاط اجلنسية

  

 



 

 

 

 

 

األساسية، وفقدانه ُيقفد األفراد متتَُّعهم ببعض تلك  اإلنسانيعدُّ احلق يف احلصول على اجلنسية أحد حقوق 

، [77]اإلنسان( من اإلعفن العاملي حلقوق 15. ألجل ذلك كفلت الشرعة الدولية هذا احلق يف )املادة [76]احلقوق

، "لكل فرد حق التمتع جبنسية ما"، حيث [78] والسياسية( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 24ويف )املادة 

الدولية والصكوك  اإلتفاقيات. وإىل جانب مجلة من "تعسفًا أو إنكار حقه يف تغي رها"وال جيوز حرمانه منها 

 [79]العاملية اليت اعرتفت حبق األفراد يف احلصول على اجلنسية، متثل اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية

( على ضرورة االمنتاع 8( األبرز من حيث التشديد على كفالة هذا احلق، إذا تنص )املادة 1961العام )اتفاقية 

، وأنه يف احلاالت احملددة اليت "جتري  أي شخص من جنسيته إ ا كان من شأن هذا التجري  أن جيعله ع يم اجلنسية"عن 

ًا للقانون، الذي جيب أن يوفر للشخص املعين اوحق "إالَّ وفقيسمح فيها بذلك، ال جيوز جتريد أي شخص من جنسيته 
"جتري  أي شخص أو أية جمموعة (، 9. كما ال جيوز، حسب )املادة يف حماكمة منصفة أمام القضاء أو جهاز مستقل آخر"

( 17 . أما يف القانون احمللي، فقد نصت )املادةمن األشخاص من جنسيتهم ألسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية"

"حي دها القانون، وال جيوز إسقاطها عمن يتمتع بها إال يف حالة اخليانة العظمى، على أن اجلنسية  2002من دستور 
 .[80]واألحوال األخرى اليت حي دها القانون"

 

 

، ا  رتة احلوري  الربي رنن ، وعلف ال ،ملر 1954عل  ت ال ي رم البحري ن  اف  ن  الن ملعر ضم هلر، او  ملرة، ا العر  

، الرودم ال ي رم إل رط اف  ن  1980. وا العر  [81]"اليعيم الوطين عب الرمحن الباكر من جنسيته بسبب نشاطه السياسي"جرَّدم 

ااصن  ال ر لن  وترحينه  ا رًا إىل إيرا    ري   ملهن   الن  ريق البحر، وعلف الي   ي ن   الن ابئرم ملن البحري نم عوي

"يف ستينيات وسبعينات القرن املاضي، رفضت السلطات ، 1980والعر   1954آنذاك. وملر  م العر   ا إيرا  اإلل ملن انتصر  الثن ة 
. [82]ني السياسيني املقيمني أو ال راسني يف اخلارج، ومل تسمح هلم بالعودة إىل البالد"البحرينية جت ي  جوازات السفر اخلاصة بع د من املعارض

، الذي شه، إص حرم لنرلن  جزئن ، الت رر الع،ي، ممن عل  ت ج  نرته  الرتاجعهر، والعندة إىل 2001وحت  العر  

 البحرين.

                                                 

(.  ا  النثن   2011دي ورب  19واحلرملر  التع  ي ملن اف  ن . ) اإلن ر : ح نق اإلن ر حلرملر  ملن اف  ن  ا التوتع حب نق  اجع ت رير ااملم العر  ل مل  ابتح،ة  رأ  عثر ا .76
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بحري ن   اق هلر الرتجرر ملرضنهر، اللتعور  إل رط ، يب،و ع  ال ي رم ال2011وملع ان  ق احلراك ال نرلي ابعر ض ا 

، ارملت 2015حت  العر   2012.  و ذ العر  اإلن ر اف  ن  كآل  حردَّة ل صا ابعر ضم الن ج ، ر ابتخ   رنتهركرم ح نق 

"بأمر  رط اف  ن  ( إل10)ابردة ، الذي ُيجنز ا [83]( حرل ، االتوردًا الي  ارنن  اف  ن 260ال ي رم  إل رط اف  ن  ا )
 رإلضر   إىل التع،ي م اليت ُعد يت الي  ارنن  اإل  رب     العر   "اإلضرار بأمن ال ولة".حرالم، ملن  ن هر   ال،ةا  عظمة اوحاكم"

. حنث عترحت التع،ي م اُب، ي  الي  ارنن  اإل  رب إل رط اف  ن  الن [85]2014، والي  ارنن  اف  ن      العر  [84]2013

كن  الينه ا جرائ  ملعن  ،  ن ور عك بت التع،ي م اُب، ي  الي  ارنن  اف  ن  وسير ال،ا ين  ص حنرم ل يب إل رط احمل

. و ي تع،ي م وص تهر مل او  الع ن ال،ولن  "يناقض واجب الوالء هلا"عو التصرف مبر  "اإلضرار مبصاحل اململكة"اف  ن  البرب  ن هر 

 .[86]"اإلنسان( من اإلعالن العاملي وحقوق 15)املادة ق يف ع م اوحرمان من اجلنسية بشكل تعسفي الذي تكلفه "واوح أنهر تب،و ملت راض  

،   ، عل َط 2015تبعًر لينارئع وابعينملرم اليت مجعتهر ال،ائرة     العر  

( ملنا  ًر، 31الن ) ، اف  نَ 2012نن ورب  6ارا  ملن وسير ال،ا ين ،  تر يخ 

، عل ط ملرلن  مليكي، 2015ي رير  31. و تر يخ [87]"اإلضرار بأمن ال ولة"  بب 

"بأفعال ( ملنا  ًر ل نرمله  72ف  ن  الن )  رًء الي   يب ملن وسير ال،ا ين ، ا
. وكرنت [88]تسببت يف اإلضرار مبصاحل اململكة، والتصرف مبا يناقض واجب الوالء"

 رلبن  مَلن ُعل  ت ج  نرته     مِلن ال ر رء ال نرلنم واحل نانم واليورء 

دين، وَتيحظ ال،ائرة ع  ال ي رم ا، عاحوت ضون عمسرء عولئف ال ر رء 

اشخرص جتها ال،ائرة  بنع  عنر ته ، وَياهر عنه  ملتهوم  و  ( امسًر23)

 .[89]نتماء إىل منظمات إرهابية للقتال يف اخلارج""اال

 حرالم( 157وإىل جرنب علف، تنلَّت احملرك  البحري ن  إل رط اف  ن  ا )

،     العرملم اشخرص ملتهوم ا اضرير تتصا  رحلراك ال نرلي ابعر ض

التخر ر ملع "، و"  ير عو مجرالرم إ  ر ن "ملن ابنا تركنا  ًرو  ًر لي رنن  اإل  رب. حنث ُوجهت ليوتهوم تهو ،2015و 2014

 ."اتا  جا عملن"، و"تهريب االيح  وتص نع ابت جرام"، و"جهرم  ر جن 

  

                                                 

، ملن ملناع  نئ  الترريع واإل ترء ال رننني: 2015عكتن ر  29(. تر يخ االلرتداد 1963لبتورب  16. )1963ارنن  اف  ن  البحري ن  ليعر   .83
.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2197#.VjIIj7crKUmgovhttp://www.legalaffairs. 

عكتن ر  29(. تر يخ االلرتداد 2013ع   س  1 رأ  محري  اجملتوع ملن ااالور  اإل  ر ن . ) 2006( ليعر  58 تع،يا  عض عحكر  ال رنن   ا  ) 2013( ليعر  20ملرلن    رنن   ا  ) .84
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، ملن ملناع  نئ  الترريع واإل ترء ال رننني: 2015عكتن ر  29(. تر يخ االلرتداد 2014ينلنن  24. )1963 تع،يا  عض عحكر  ارنن  اف  ن  البحري ن  ليعر   2014( ليعر  21ارنن   ا  ) .85
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=71239#.VjIHqLcrKUl 

 .ملرجع لر قا البحرين     نادة.   اإلن ر  يف واجه  الك   ابع ن : التورا  ا تكرب انتهركرم ح نق  .86

، ملن ملناع وكرل  عنبرء البحرين: 2015عكتن ر  31(. تر يخ االلرتداد 2012نن ورب  7( شخصًر. )31وسا ة ال،ا ين  ت  ط اف  ن  الن ) .87
http://www.bna.bh/portal/news/532097 

 .ملرجع لر ق  ( شخصًر ارملنا  أ عر  ت ببت ا االضرا  مبصرحل ابويك ، والتصرف مبر ي راض واجب النالء هلر.72ملرلن   رل رط اف  ن  البحري ن  الن ) .88

 ابرجع ال ر ق. .89

تولَّتتتتت احملتتتتاكم البحرينيتتتتة   
( 157إستتتتتقاط اجلنستتتتتية يف )

حتتتاالت ألشتتتخاص متتتتهمني يف  
قضتتتتتايا تتصتتتتتل بتتتتتاوحراك   
السياستتتتي املعتتتتارض، ختتتتالل   

، وفقتتتتتًا 2015و 2014العتتتتتامني 
 .اإلرهابللقانون 
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( مل ه  عل  ت ج  نرته ، ليورة ااوىل، تبعًر ليورلن  ابيكي، وا ابرة 6برتم: ) ( شخصًر ُعل  ت ج  نرته 12يرر  إىل ع  )

 إل رط ج  نَّرته  برتم ا اضرير مل  صي . و رإلضر   إىل إلزرء  عحكر ( الي  6الثرنن  و  ًر ل رنن  اإل  رب،  ن ور حصا )

( ملتهوم   ضن  التخر ر ملع جهرم  ر جن  وتركنا 9)، حك  إل رط اف  ن  الن 2015ي رير  27ن ،  تر يخ التئ ر حمكو  

وح ب ملر  ( حرل .260، وعلف ملن عصا )شخصًر( 238)  يغ 2015نهري  العر  ت ان  إ  ر ي،  إ  ال،د اب     ج  نرته  حت  



      

 

 

 

 

ج  ن  ااشخرص الذين عل  ت ج  نرته  عصبحنا ال،ميي اف  ن ، حنث ال ميتيكن  عي  رلبن  أ  ا يعت الينه ال،ائرة،  

ال ولي بواجب تفادي جعل شخص ع يم اجلنسية كأح  األعراف املعتم ة العريف القانون "انتهكت  ع رى، ملر يع  ع  ال ي رم البحري ن 
 .[90]"فيه

 

 [91]"املعارضني "لقمع  ن  الي  ملر َياهر،  إ  ال ي رم البحري ن  وظَّ ت ارننني اف  ن  واإل  رب ليحرملر  التع  ي ملن اف
، و جر  ال،ين،  ضً  الن ااشخرص الذين تعت ، ال ي رم اإلن ر ال نرلنم، وال ر رء اإلال ملنم، واب،ا عم الن ح نق 

 ذين ال رنننم تركُّا  راًر ب ر ام جميس علرس عنه  ي تون  إىل اناال، ومجر ري ابعر ض . ويب،و ع  ابور لرم ابرتكزة الي  

إالَّ ا ظروف التث رئن   -عصً  - رأ    ض حرالم انع،ا  اف  ن ، واليت حتار احلرملر  التع  ي ملن اف  ن   اإلن ر نق ح 

"أن اخت م الت اب ر )...( غرضًا شرعّيًا، وأن تكون أقل األدوات ت خُّاًل لتحقيق ضن   جّ،ًا، واليت جيب ع  ت تنا شرو ًر ملعن  ، مل هر: 
. حنث مل حت ال صنص الزرملض ، ا ارنن  اف  ن ، وسير ال،ا ين  لي   [92]املرجوة، وأن تتناسب مع املصلحة امليمع محايتها"النتيجة 

"يناقض عو التصرف مبر  "اإلضرار مبصاحل اململكة"إل رط اف  ن  الن ااشخرص   رًء الي  اتهرمله   و  يب ت ،يري  ملنلع  جتنز له 
ر، ع  ت رير ااملم العر   رامل  ابتح،ة  رأ  الت،ا ري الترريعن  واإلدا ي  اليت ميكن ع  تؤدي إىل . وج،ير  رلذكواجب الوالء"

"يف بعض اوحاالت، تتمتع السلطات الوطنية بسلطة تق يرية واسعة لتح ي  اوحاالت ، ا، عشر  إىل عنه 2013احلرملر  ملن اف  ن ، ليعر  
. وتنطوي هذه اوحاالت على خطر ع م احرتام املعاي ر ال ولية اليت حتظر اوحرمان التعسفي من اليت جيوز فيها حرمان فرد ما من اجلنسية

أن اجلنسية. وعلى سبيل املثال، ُتجيي بعض قوانني اجلنسية صراحًة اوحرمان من اجلنسية يف حالة )اإلخالل بواجب الوالء(، وجيب على ال ول 
وإىل علف، ملثَّيت  .[93]، من َقبيل حرية التعب ر"اإلنسانإىل خرق القواع  واملعاي ر األخرى وحقوق تتجنب تطبيق مثل هذه األحكام على حنو ُيفضي 

"بالتوازي مع إخفاق نظام الع الة البحريين يف توف ر حماكمات عادلة وإص ار أحكام حماي ة،  ريعة التع،ي م اب، ي  الي  ارنن  اإل  رب، 
  ننملن  ايتس ووتش. مل او ، كور ت ن  [94]ك واضح للقانون ال ولي"إضافية لنيع اجلنسية تعسفًا، يف انتها
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91. UN rights experts urge release of opposition politician detained for peaceful expression. (4 February 2015). Retrieved 10 January 2016, 
from Office of High Commissioner for Human Rights Web site: 
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 ابرجع ال ر ق. .93

، ملن ملناع  ننملن  ايتس ووتش: 2015نن ورب  1(. تر يخ االلرتداد 2014ع   س  12جتري، ملنا  م ملن ح نق اف  ن . ) .94
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ُتجيي بعض قوانني اجلنسية صراحًة اوحرمان من اجلنسية يف حالة )اإلخالل بواجب الوالء(، وجيب على 
ال ول أن تتجنب تطبيق مثل هذه األحكام على حنو ُيفضي إىل خرق القواع  واملعاي ر األخرى وحقوق 
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"للمراجعة اإلدارية أو القضائية و   ًر بر ي ص الينه ال رنن  ال،ولي،  رأ  وجنب إ ضرر ال را ام وااحكر  ابتعي    رف  ن  
ج  نرته   رصَ   الذين عل  ت  ال ي رم البحري ن  مل تن ر ل شخرص عيب،و ملن ابع نرم ابترح  ل،ى ال،ائرة، ، [95]الفعالة"

( عشخرص عل  ت ج  نرته  مبنجب ارا  وسير 10احلصن  الي  ملراجع  اضرئن   عَّرل  والردل ، كور يتجي  ا اضن  )

  إالَّ الن  ريق ولرئا اإلال     را  إل رط ج  نرته ُيبيزنا.  ن  ًر إل ردام الضحرير،  إنه  مل 2012نن ورب  6ال،ا ين ،  تر يخ 

احملين ، ومل يتحصَّينا الي  عي مل ت ،  مسي ي ن،  إثبرم إل رط ج  نرته ، عو ملر ي ن،    رالبرب اليت الي  علرلهر اتهونا  و 

 28،  تر يخ الي  ارا  وسير ال،ا ين اضرئّنًر كور جرء ا نص ال را . وحم ت ،َّ  عح، عولئف الضحرير  رل عن  "إضرار أمن ال ولة"

، وع  [96]"يبقى رهنَي ما تطمئن إليه السلطة املختصة"،  دَّم احملكو  ع  ارا  إل رط اف  ن  ارا  لنردي وااملر  نه 2013ع ريا 

صن ة الي     رق ا االاحلومل مت حه حّت   ،[97]"القانون ال ُيليم السلطات اليت أص رت القرار بالكشف عن أسبابه املتعلقة باألمن القومي"

والينه حكوت احملكو   ر ض ال عن اب ،َّ ،  ااملر ابيكي الذي عل ط ج  نته ال ،ملر  رلب  إلزا  وسا ة ال،ا ين   إ راسه،

. واحلر  ع  التذ ُّر  رال تصرص احلصري لي ي   الت  نذي  ا ال را ام ابتعي    رف  ن ، و  ض 2014ع ريا  29 تر يخ 

ألنه جيعل األشخاص أكثر ُعرضة للتطبيق  القانونية الواجبة، اإلجراءات"فيما يتعلق باحرتام يرنا ا إ ضرالهر ليوراجع ، عملر ملثري ل
 ، ح ب ملر يعرب ااملم العر   رامل  ابتح،ة.[98]التعسفي للقانون"

 14 تر يخ ،  ع،  حصن  عولئف الضحرير الي  ملراجع  اضرئن   عرل ، حن ور عا،ملت ال ي رم البحري ن ، ًءويزداد ااملر لن

، 2ا ابناد ) [100]وتع،ييه [99]، الي  اتهرمله   رإلارمل   ري الررالن  ا الب د و  ًر ل رنن  ااجرنب )اهلجرة واإلارمل (2014ع   س 

، اضت حمكو  2014عكتن ر  28(. حنث  تر يخ 111ملكر ،  64ا ابردتم ) [102]وتع،ييه [101](، ول رنن  الع ن رم29:2، 28:1

، حن ور ت ،َّ  الضحرير اب     2015ع ريا  5( دي ر . ومل ذ تر يخ 100الن الب د وتزري  كاٍّ مل ه  ملبيغ ) ج رئن   إ عرد  

( ملرام، مل تز  ال نر   العرمل  الرجزة الن ت ،ي  ملر 5حت  تأجنا جي رم احملكو  لو )  نرته   رل عن الي  حك  احملكو ،ج

رلن  مليكي ولنس   را  ملن وسير ال،ا ين ، حنث ال خينِّ  ارنن  اف  ن  ت،النه، ملن ع  إل رط اف  ن  ا  ذه ال ضن  جرء مب

"الصالحيات اليت يتملَُّكها الوزير بهذا اخلصوص صالحيات النسير  إل رط اف  ن  إالَّ مبرلن  مليكي. ملر يع  ع   2002وال دلتن  
ا  إل رط اف  ن  الن الضحرير العررة،     كور ع  التورا  ال ي رم ا العوا مبنجب ار. [103]تعسفية ينبغي سحبها منه"
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إىل تعليق آثار القرار،  االستئناف"ينبغي أن ُيفضي طلب لرير  ال عن  نه ل،ى احملكو ، يع، خمرل   صرحي  لي رنن  ال،ولي، حنث 
 .[104] ه"استئنافحبيث يواصل الفرد التمتع باجلنسية، وما يتصل بذلك من حقوق، إىل أن يتم الفصل يف 

 

 

آي  اهلل الرنخ ح م جنرتي، عح، كبور  اليوورء ال رئ و  الرونعن  ا البحورين، والنكنوا       

الررالي ليورجع ال،ي  البر س آي  اهلل ال ن، اليي ال ن ترني. ويعترب ملن ع   الرخصونرم  

 ا الرأ  ال،ي  وال نرلي.ال رالي  ا البحرين الي  مجنع ااصع،ة، و صنصًر 

، بناصي  د الته ال،ي ن  ا إيرا ، مل يتوكَّن ملن العندة إلنهر. حنث 1980مل ذ ملزرد ة آي  اهلل )جنرتي( البحرين، ا العر  

   ضت ال ي رم الندته الي   ي ن  ملنا هر ال نرلي اجتره انتصر  الثن ة اإلل ملن  ا إيرا . ولكن )جنرتي( الرد إىل البحرين

 اليت شه،تهر الب د آنذاك، وحتصَّا الي  إارا  جب  نته. نرلن  الص حرم ، إ ر   رتة اإل2001ا العر  

وأفراد أسرته مل يكتسبوا اجلنسية "، ارلت اإلدا ة العرمل  لرؤو  اف  ن  وافناسام واإلارمل  ع  )جنرتي( 2010لبتورب  20 تر يخ 
. [105]"القانونية الالزمة الكتساب اجلنسية البحرينية اإلجراءاتبسبب خطأ إداري وع م اكتمال  ،البحرينية لكونهم مل حيصلوا عليها أصاًل

 ، ص،  عملر مليكي مب ح اف  ن  له وا راد علرته.2010نن ورب  3و تر يخ 

( 30، الِي  )جنرتي(، الن  ريق ولرئا اإلال  ، ع  وسا ة ال،ا ين  عص، م  نرنًر ُي  ط ج  نته ملع )2012نن ورب  6 تر يخ 

، وع َّ مَلن يعرتض الي  علف الينه اليجنء لي ضرء. إالَّ ع  )جنرتي( مل يتحصَّا الي  عي وثرئق [106]"اإلضرار بأمن ال ولة"شخصًر   بب 

 اليت ملن عجيهر اته   رإلضرا   أملن ال،ول ،  ضً  الن وثرئق تثبت إل رط ج  نته. عو ملعينملرم تنضح االبرب

ته،ي،ام ملبرشرة ملن ال ي رم البحري ن   رلرتحنا ال  ري الن البحرين إعا مل يزرد  ر ( جنرتي)  تي َّ ،2013لبتورب  13 تر يخ 

حلثه الي  ملزر دة  2013ر ا نهري  ينننن ،  ع، ع  كر  ا، تعرض لضزنط مل ه2013لبتورب  15 تر يخ  ركا  نالي ابا

التأشرية اليت كرنت ا، ترري إىل ع  ال ي رم الربي رنن  علزت  ، تنا دم عنبرء2013عكتن ر . وإىل مل يع البحرين   حن  نالي

 ن البحرين. حيته اا رية ملته ليبحرين  مبر تكن  ملزرد بزرد ة البحرين إىل ل ، ،  ع، ع  اتضح هلر ع   (جنرتيلو)مل حتهر 

مارس نشاطاته بشكل غ ر واضح ومن غ ر تنسيق مع اجلهات "، ارلت وسا ة ال،ا ين  عنهر  حَّيت )جنرتي( انه 2014ع ريا  23 تر يخ 
ليورجع ال،ي  آي  اهلل ال ن، اليي ال ن رني، وع   ذا يت يب إعنًر ملن افهرم ، حنث اتضح عنه ممثً  "الرمسية بالبالد

 .[107]الرمسن 
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يب و  الذيالع ول عن قرارها، "  إىل اب ر  اخلرص ابع  حبري  ابعت ، حثَّ ال ي رم البحري ن  الي  إ جرر ج  ن  )جنرتي( ويرر
 .[108]"األساسية حقوقهممارسات التمييي ب وافع دينية، وهو ما أدى لفرض قيود غ ر مربرة على "ما حصل إىل )جناتي( يعترب من ، ا  "أنه تعسفي

 

كرميي نرشط لنرلي ملن عصنا  إيرانن ، تعرَّض لي جن وال  ي ا العر    ين  إ را ن 

ص حرم ، إ ر   رتة اإل2002، ومل يتوكن ملن العندة إىل البحرين إالَّ ا العر  1981

، االت ا )كرميي( ب،ة الر  ت ريبًر 2011ا العر   .اليت شه،تهر الب د آنذاك نرلن  ال

   الي   ي ن  ملرر كته ا االحتجرجرم ابتصي   رحلراك ال نرلي ابعر ض.

( 30ج  نته ملع ) وسا ة ال،ا ين  عص، م  نرنًر ُي  ط ع الِي  )كرميي(، الن  ريق ولرئا اإلال  ، ، 2012 نن ورب 6 تر يخ 

الي  عي وثرئق  مل يتحصَّا )كرميي( إالَّ ع  .ع َّ مَلن يعرتض الي  علف الينه اليجنء لي ضرءو، [109]ال ولة""اإلضرار بأمن شخصًر   بب 

 .وثرئق تثبت إل رط ج  نتهالن عو ملعينملرم تنضح االبرب اليت ملن عجيهر اته   رإلضرا   أملن ال،ول ،  ضً  

، ولك ه لر ع دالنى  عن ا ارا  لحب ج  نته كنا حمرٍ لنسا ة الع،  ملن عجا تن )كرميي(، تنجَّه 2012دي ورب  11 تر يخ 

اناال، البنرنرم الرمسن ، ملر حرَ  دو  إمتر  الوين  إجراء التنكنا، و رم واضحًر ع  )كرميي(   ، ت رجأ امسه ا، ُ  ع ملن 

 ص ته ال رنننن .

 29 او  الع ن ال،ولن . و تر يخ ه،  ع، ت، ا ب( ملن ال عن الي  ارا  إل رط ج  نتمتكَّن )كرميي 2013 ع ريا 28 تر يخ 

 .ملن اف  ن  )كرميي(ارا  جتري،  حمكو م عي،َّ، 2014ع ريا 

، لت ين  جناس ل ره و  را  اهلني ، والتنانع الي  ملر ي ن، اليوه  ضرو ة 2014و 2013 ع، الت،الرئه برتم،     العرملم 

، ُحك  2014عكتن ر  28 تر يخ و .التهرمله  رإلارمل   ري الررالن  تصحنح وضع إارملته  رالتبر ه "عج بّنًر"، الو،م ال نر   العرمل 

 ( دي ر ، ث  ُع يي لبنيه  ع، د ع الزرامل .100) الينه  رإل عرد الن الب د و رامل  ملرلن 

ملن  ن هر "اإلارمل   ري الررالن "،  وجهت إلنه تهوًر ال،ةو)كرميي(  ع، مل،ا و  مل زله  جرًا،  االت ا، 2015لبتورب  26إىل تر يخ 

اا رية وحت  كتر    ذا الت رير ال تزا  اضنته  ال ر    ابتعي      س التهو . اضنته التئ رفا      ع  ال ضرء مل ي صا  عُ،

 ل،ى ال ضرء.

 

 

 

                                                 

108. Bahrain should stop persecution of Shi’a Muslims and return its citizenship to their spiritual leader. (24 April 2014). Retrieved 21 January 
, from Office of High Commissioner for Human Rights Web site: 2016

ewsID=14533&LangID=Ehttp://ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?N 

 .ملرجع لر ق( شخصًر. 31وسا ة ال،ا ين  ت  ط اف  ن  الن ) .109

http://ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14533&LangID=E
http://www.bna.bh/portal/news/532097?date=2012-11-07


      

 

 

 

 

 

( جورئزة الربنو    150ال ن، عمح، ليور  ابنلوني ملصون  حمورتف، حورئز اليو  عكثور ملون )       

، وله نررط ملتصا  تز ن  التار رام     مل ريته ابه ن  ا جمر  التصنير ال نتن راا

 .2011واالحتجرجرم ابعر ض  مل ذ العر  

وصرد م  عض  ، ملن ِابا  جر  عملن مليثوم،2014 رباير  10،  تر يخ ا اري  ال، اس ملع ش ن ه ملن مل زهلور )ابنلني( االت ا

ذ الوين  دو  إ راس ملذكرة ابض عو ت تنش، ودو  إ  ر   ألبرب ال بض، وال افه  اليت ت  ِّ ه اإللكرتونن ، وعلفتعجهز

 .ال بض، وال ابكر  الذي ي ترد إلنه

ملن حنث اشتك  نء ابعرملي   نا   رتة التح نق ملعه، ( عير  ملن االت رله، ع ردم الرئي  )ابنلني(  تعرضه ليتعذيب ول5 ع، )

ملرام  أح، ع ناب  رف التح نق ملع تعريته ملن مجنع مل   ه، وإجبر ه الي   ال،ةوتعين ه  ،عحنرء ج ،ها  رلكهر رء  صع ه

 ضر ه الي  ااملركن احل رل  جب وه.، والعن م ملعصنبعير  ملتترلن   (4)النانف 

 رلب رارم  ملتار رين ،ال   ، اته ( عشهر10ع،ي، ملن ابرام الي  عمل  التح نق حتَّ  عكوا )مت جت،ي، حبس )ابنلني( ا ال

تبعًر ل رنن   ته، ومتت حمركواب ر ض  ليحكنمل  حتجرجرم، وتز ن  التار رام واالماتصرالاهلرت ن  كننه يعوا ا شرك  

( 12)ضر   إىل إل رط ج  نته ملع إل رعالنا ،  (10)ب،ة  ج رئن    ج ه، اضت حمكو  2015نن ورب  23حت  تر يخ اإل  رب. 

 آ رين.

هذا اوحكم التعسفي ض  مصور  نبه الوحي  هو القيام بتغطية مظاهرات مطالبة "ت،ين عنهر  يرر  إىل ع  مل او  ملرالين     ح،ود
 .[110] "بالع ول عن قرارها هذا وإسقاط التهم املوجهة إليه"، وت رلب ال ي رم "بال ميقراطية

 

،  ورس نرور ه ملوع  ،ايو  ان و ق احلوراك       النداالي ملو،ا ع الون ح ونق اإلن ور     عمح،  ن، ال

ملعهووو، ا ملووو،ير التحرووون، . ويعووووا، حرلّنووور،  صووو ته 2011ال نرلوووي ابعووور ض ا  ربايووور 

 عو،   2012العور   ، ومل وره ل و، ، حنوث ي وت ر   ورك مل وذ       البحرين ليح ونق وال،مي را نو   

 حصنله الي  اليجنء ال نرلي.

، ملن الرر ر العر ،  ع، حت،َّثه ملع الع،ي، ملن ولرئا اإلال   العربن . إالَّ عنه ع يي لبنيه ا 2011ملر س  16االت ا )النداالي( ا 

آنذلف حتت و أة ، حنث كرنت الب د الع كري ، الت،الت )النداالي( ليوحكو  2011ملرين  19 . وإىل تر يخ2011ع ريا  11

حك   رل جن ب،ة الر  واح،، إالَّ عنه  2011ملرين  24اته   رلتجوهر. وحت  تر يخ حنث  ارنن  ال  مل  الن  ن  )حرل  ال نا ئ(،

 متكن ملن د ع ك رل  لناف ن رع احلك . 
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ي شهر، عل ي ال بض ( عشهر. و ع، حنال6، اضت حمكو  االلتئ رف  تخ نض ال ن   )النداالي( إىل )2011ينننن  15 تر يخ 

، ملع العي  عنه ا، تي َّ  وثرئق ت ن،  أ  حمكو  ج رئن   رَّعته ملن التهو  2011دي ورب  16الينه ملن مل زله، حت  ع يي لبنيه ا 

 ابنجه  إلنه ابا تر يخ اإل راج ال ه. 

حنث تعرض ليضرب ابتكر ،  يرر  إىل ع  )النداالي( ار  عنه تعرَّض تعرض ليتعذيب ولنء ابعرملي       رتتي احتجرسه،

 واإلجبر  الي  النانف ل رالرم  نيي ، ومت تعصنب الن نه وت نن،ه  أوضرر ملؤب .

. 2014إىل  ري رننر، ومتكن ملن احلصن  الي  اليجنء ال نرلي ا مل يع العر   2012 رد  )النداالي( البحرين ا مل تصف العر  

ال يون  ال را،ة لي ي رم البحري ن . ونتنج  علف، ُعل  ت ج  ن   و  رلف الت رر )النداالي( ممر ل  ابزي، ملن عنر ته

ابع نن   رباء اامل  ابتح،ة ، ار  2015 رباير  4 تر يخ و مبرلن  مليكي. 2015ي رير  31( آ رين،  تر يخ 72)النداالي( ملن  م )

 .[111]كومة البحرين لقمع املعارضني"من ح أخرىأنه حماولة  يظهرشخصًا ( 72)"سحب اجلنسية مؤخرًا من ع   اإلن ر  حب نق

                                                 

111. Ibid.  UN rights experts urge release of opposition politician detained for peaceful expression. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15541&LangID=E


 

 املفحقة القضائية للنشطاء

  

 



 

 

 

 

 

تعزيز هي  واإلقليميةالدولية  اإلتفاقياتواملعاهدات و اإلنسانملَّا كانت مقاصد الشرعة الدولية حلقوق 

احلريات األساسية، فقد شكَّل املدافعون عن حقوق للجميع، وعلى وجه اخلصوص  اإلنسانومحاية حقوق 

"أمر ، وغريهم ممن ينضوون حتت مظلة عملهم، كالنشطاء السياسيني واإلعفميني، ضمانة فعالة واإلنسان
والتضييق، ما  ستهدا:. إال أنَّ ذلك، باملقابل، جعَلهم عرضًة للخطر واال[112]"اإلنسانضروري للتمتع الشامل حبقوق 

حدا بالقانون الدولي حلمايتهم عرب )اإلعفن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف 

، وليصبَح أساسًا مرجعيًا حلماية [113]واحلريات األساسية املعرت: بها عامليًا( اإلنسانتعزيز ومحاية حقوق 

حلكومات هلم بسبب أنشطتهم الرامية لتعزيز ومحاية حقوق ا استهدا:أولئك املدافعني والنشطاء من 

، كفل واوحريات األساسية" اإلنسان"محاية وتعييي وإعمال مجيع حقوق . فقد أوجب اإلعفن على الدول اإلنسان

 ر باملنظمات غ تصال"تشكيل منظمات غ ر حكومية أو رابطات أو مجاعات واالنضمام إليها واالشرتاك فيها، واالاحلق يف 
"الوصول دون عائق إىل اهليئات ال ولية املختصة اختصاصًا عامًا أو حم دًا بتلقي ، واوحكومية أو باملنظمات اوحكومية ال ولية"
"مبفرده . كما كفل اإلعفن حق الشخص واوحريات األساسية" اإلنسانودراسة البالغات املتعلقة مبسائل حقوق 
، والتمتع واوحريات األساسية" اإلنساننشطة السلمية ملناهضة انتهاكات حقوق ألوباالشرتاك مع غ ره، يف أن يشرتك يف ا

 .[114]"حبماية فعَّالة ل ى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية، لألنشطة واألفعال املنسوبة إىل ال ول"

 

 

اب،ا عم الن   عض ،  إ  ال ي رم البحري ن  مل ت تأ تض ه،2015لجَّيتهر ال،ائرة     العر  ات راًر ملع النارئع وابعينملرم اليت 

ا ، و ري   ملن ال نردام ال نرلن  وال ر رء اإلال ملنم، وت ح ه  اضرئّنًر، وتبتكر وت نِّر ولرئا وعدوام اإلن ر ح نق 

. ااملر الذي جعا ملن اإلن ر تحن  ال،مي را ي ومحري  وتعزيز ح نق لت نن، الويه  اب رن، ليو رلب  الرعبن   رل ال رنن  احمليي

"أهم خصومها األساسيني الذين ينبغي معاقبتهم وعيهلم عن مشه  مراقبة ومحاية حقوق عولئف اب،ا عم وال ر رء،  رل  ب  لي ي رم، 
، كور يصف ملرص، محري  [116]أه اف القمع" "اهل ف األكثر عرضة للخطر من بني، وعصبحنا [115]من وجهة نظرها القمعية" اإلنسان

 . حتَّ   ،ا ع  ال ي رم البحري ن  ت تونت ا تكون  ع ناه مَلن تب َّ  مِلن عولئف ال نرلنم واب،ا عماإلن ر اب،ا عم الن ح نق 

 وابعر ضم هلر، ممن مل ت رله ال ن   ال جن عو اب ح   ال ضرئن . اإلن ر الن ح نق 

                                                 

، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  2015نن ورب  24(. تر يخ االلرتداد A/HRC/RES/22/6(.  ا  النثن   )2013ع ريا  12(. )22/6 رأ  محري  اب،ا عم  ا  ) اإلن ر ارا  جميس ح نق  .112

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/22/6: اإلن ر حل نق 

نن ورب  24(. تر يخ االلرتداد 1998دي ورب  9الربنًر. )واحلريرم االرلن  ابعرتف  هر  اإلن ر  راد وافورالرم و نئرم اجملتوع ا تعزيز ومحري  ح نق ألاإلال   ابتعيق حبق ومل ؤولن  ا .113

 onsibility.aspxhttp://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResp: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015

 ابرجع ال ر ق. .114

 .ملرجع لر قاإلص ح ا البحرين: لعب  ع ار .  .115

، ملن ملناع ال ن، الن  ال،ولن  حل نق 2015نن ورب  26لرتداد (. تر يخ اال2015ينننن  25ا البحرين. ) اإلن ر احلبس والتعذيب ولحب اف  ن : النااع اباي  ليو،ا عم الن ح نق  .116

 https://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_bahrain_web.pdf: اإلن ر 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/22/6
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx
http://alwefaq.net/media/2015/06/Aunnal_Report_AR_2014.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_bahrain_web.pdf


      

 

 

 

 

،  [118]وارنن  اإل  رب [117]نانم اليت  نَّالتهر ال ي رم ب ح   ال ر رء وت نن، عنر ته ، ارنن  الع ن رم م ع   تيف ال ملن 

، حت  عصبح التعبري الن الرعي ا ولرئا التناصا االجتورالي عو احملر ا العرمل ، الرب انت رد ال ي رم و نئرتهر [119]وارنن  اف  ن 

وتع نا ال،لتن "، وال،النة   رل نة  إارمل  نار  دمي را ي "تروجيًر لتزنري نار  ال،ول "حتريضًر الي  كرا ن  ال ار "، واب رلب  

ياهر ملن  عض احلرالم، ع  ال ي رم لخَّرم  عض ملناد تيف ال نانم و. [120]لي نانم" االن نردليتار ر ال يوي "ترجنعًر الي  ال،  

ئف ال ر رء، كأْ  يزج ال  ال رشط ا اضن  ت،َّالي  نهر إللصرق ته  عام  ر ع ج رئي عو إ  ر ي ال متت  صي  انر   عول

 .[121] ي عو اتا عح، ع راد  جر  ااملنال ي رم ح،وث ت جري إ  ر

 

مل  ب ًر مترملًر الي  البحرين، حم يرري  يب،و ،2012، ا العر  اإلن ر ت رير اب ر  اخلرص ابع  حبري  اب،ا عم الن ح نق إ  

وتوقيفهم وحماكمتهم وإدانتهم وإص ار أحكام ض هم ومضايقتهم حتت ستار  اإلنسان"باحتجاز امل افعني عن حقوق إىل ع  احلكنملرم ارملت 
ون األحكام الواردة يف تشريعات مكافحة إنفا  تشريعات مكافحة اإلرهاب وغ رها من التشريعات املتعلقة باألمن القومي )...( ويف بعض اوحاالت، تك

.  ا ياهر ملن [122]اإلرهاب جّ  واسعة حبيث ميكن أن ين رج أي عمل سلمي لإلعراب عن وجهات نظر خمالفة يف نطاق تعريف العمل اإلرهابي"

 ًرابتهر و  حرالم ع رى، ع  ال ي رم و َّرم الي  ن  هر ال رء البحث الن ته  ت رلب نررط الضحن  والويه، لتيجأ إىل بعر

"يناقض واجب الوالء عو التصرف مبر  "اإلضرار مبصاحل اململكة" صنص ارنننن   رملض ، كور  ن احلر  ا إل رط اف  ن    بب ل
 .[123]هلا"

التخ،ملت لي تهر ال رنننن ، ا  تح حت ن رم عولن  ترجِّح ابؤشرام عنهر  ه،ف  وسا ة ال،ا ين وو  ًر ليوعينملرم ابتن رة،  إ  

"أن التحقيقات األولية ق  تستخ م لرتهيب امل افعني أو اخلرص  حم  عم  ةتر نب ال ر رء عو ت نن، عنر ته . و ن عملر عدانته اب ر 
مل حرسة ل ترئج حم،دة تكن  ملر  - رلبًر-كور ع  النسا ة  .[124]"اإلنسانإسكاتهم أو ردعهم عن القيام بأنشطتهم املشروعة لتعييي حقوق 

تح التح ن رم عو تنجنه االتهرملرم دو  عدل . وتتجي  صن ة علف ملن     تصرحيرتهر الصح ن  اليت ت،ين  نهر مل ب ًر الرب  

                                                 

 .ملرجع لر ق إص،ا  ارنن  الع ن رم.  1976( ليعر  15ملرلن    رنن   ا  ) .117

 .ملرجع لر ق رأ  محري  اجملتوع ملن ااالور  اإل  ر ن .  2006( ليعر  58ارنن   ا  ) .118

 .ملرجع لر ق. 1963ارنن  اف  ن  البحري ن  ليعر   .119

  اجع افزء الثرني ملن  ذا الت رير، حتت ال نا  )ت نن، حري  التعبري(. .120

 .لي نردي جبوعن  الن رق الرنخ ح ن الن   ملرسوق( 16عنار احلرل   ا  ) .121

، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015نن ورب  26(. تر يخ االلرتداد A/67/292(.  ا  النثن   )2012ع   س  10. )اإلن ر ت رير اب ر  اخلرص ابع  حبري  اب،ا عم الن ح نق  .122

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/67/292: اإلن ر 

  اجع افزء الثرلث ملن  ذا الت رير، حتت ال نا  )إل رط اف  ن (. .123

 ابرجع ال ر ق. .124

أصبح التعب ر عن الرأي يف وسائل التواصل االجتماعي أو احملافل العامة، عرب انتقاد السلطات وهيئاتها 
نظام دميقراطي "تروجيًا لتغي ر نظام ال ولة بالقوة "حتريضًا على كراهية النظام"، واملطالبة بإقامة 

 وتعطيل ال ستور"، وال عوة للتظاهر السلمي "تشجيعًا على ع م االنقياد للقوانني.

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.ViZhhX4rKUk
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2125#.ViZhnX4rKUk
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2197#.VjIIj7crKUm
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/67/292


 

 

 

 لمحمركوته ، ااملر الذي خيا   ري   الرباءة. واحلر ، عنه ي بزي ليو ؤو ه   رجملرملم واإل  ر نم ابا  ،ءَوال ر رء وتِص

، كور تنصي اب ر ة اخلرص  [125]أو وصمهم" اإلنسان"عن اإلدالء بتصرحيات من شأنها تشويه مسعة امل افعني عن حقوق  االملت رر مالعونملن

 .اإلن ر ابع ن  حبري  اب،ا عم الن ح نق 

ولن  ، كور ترى مل او  الع ن ال،2011العر   حنث مل ذ إ  حي  عولئف ال ر رء مبحركو  الردل   رم  عن، اب ر . إىل جرنب علف، 

يف  اإلنسان"أصبحت احملاكمات اجلائرة اليت ُتعق  ملنتق ي اوحكومة وخصومها، ال سيما احملتجني، مسة بارزة يف مشه  حقوق ت رير ح،يث هلر، 
 .[126]البحرين"

 

ر رء " ر سين" ا الرأ  ( حرل  تتعيق  رلتح نق واحملركو  ل 74، ملن ت جنا )2015إحصرئنًر،   ، متك ت ال،ائرة،     العر  

عي  لبنا   ابعرِ ض  لي ي رم البحري ن .  ال نرلي عو اإلال ملي عو احل ناي، ت،لا ابؤشرام عنهر  زرض احل، ملن عنر ته

، 2015 رباير  16ح م جناد  رويز،  تر يخ  اإلن ر ااملم العر  ليو او  ااو و ن  البحري ن  حل نق  االت االذكر ال احلصر، 

 ، وعلف الي   ي ن  نرر ه احل ناي."مجع وتلقي أموال من ال اخل واخلارج الستخ امها يف دعم ومتويل جمموعات اختريبية" و  واته 

"بإ اعة أخبار وبيانات ال رشط نبنا  جب، ووجهت له تهوتم  اإلن ر  ئنس ملركز البحرين حل نق  االت ا، 2015ع ريا  2و تر يخ 
، يف زمن حرب من شأنها إوحاق الضرر باالستع ادات والعمليات اوحربية، وإهانة هيئة نظامية بطريق العالنية" كا بة والعم  إىل دعايات مث رة

 لجن جن وانت رد احلرب الي  النون.ا   بب تزري،ام ملرتب    رلتعذيب 

"بالتحريض  نام التهرمله ( ل4، حك  الي  ااملم العر  فوعن  الن رق الرنخ اليي ليور   رل جن ب،ة )2015ينننن  16و تر يخ 
العرملم ا عل ر ر  ، وعلف الي   ي ن    ر رم لنرلن للقوانني، وإهانة وزارة ال اخلية" االنقيادعلى بغض طائفة، والتشجيع على ع م 

 .2014و 2013

ح،وي(  رضا ،   جن ااملم العر  فوعن  التجّوع الن   ال،مي را ي )الن2015ينننن  28كور اضت حمكو  ج رئن ،  تر يخ 

"بتهمة إ اعة أخبار كا بة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مث رة من شأنها إوحاق الضرر بالعمليات اوحربية ( ل نام، و ع، اتهرمله 5البرس ب،ة )
 ه مجعنته ي ت ، احلرب الي  النون.، وعلف الي   ي ن   نر  عص، تللقوات املسلحة"

ردي جبوعن  الن رق وابعرو  ال نرلي ل ملم العر   ينا ابرسوق، ووجهت إلنه ، الت،الت ال ي رم ال ن2015ينننن  29و تر يخ 

 .2015يب   جن جن تعند لرهر ملر س تهتور "إ رن  وسا ة ال،ا ين ، والتحريض الي  كرا ن  ال ار "   بب انت رده الوينرم التعذ

ا ي )وال،( إ را ن  شريف، ووجهت إلنه تهوتر ااملم العر  فوعن  العوا الن   ال،مي ر االت ا، 2015ينلنن  12و تر يخ 

أ ن  اح، ضحرير ال تا ،   بب كيو  عل ر ر ا ح ا تبه" االزدراء"التحريض على تغي ر نظام ال ولة، والتحريض على كراهية النظام و

                                                 

 ابرجع ال ر ق. .125

 .ملرجع لر قا البحرين     نادة.  اإلن ر انتهركرم ح نق  يف واجه  الك   ابع ن : التورا  ا تكرب  .126

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/1396/2015/ar/


      

 

 

 

 

"تتعلق بتمويل   ، ووجهت له ته2015ع   س  18ال نردي جبوعن  الن رق الرنخ ح ن الن   ملرسوق،  تر يخ  االت او التع  ي.
ي   ي ن  ، وعلف الاإلرهاب من خالل توزيع مبالغ مالية على إرهابيني مطلوبني جنائّيًا، إضافة إىل آخرين شاركوا يف تنفيذ أعمال إرهابية"

 نرر ه ال نرلي وال،ي .

اح، وتزرميهر ملبيغ ن  حببس ال رش   احل نان  سي ب اخلناج  ب،ة الر  والتئ ر ، اضت حمكو  2015لبتورب  21و تر يخ 

 [127]."إهانة ملك البالد"( دي ر ، الي   ي ن  اتهرملهر  و 3000)

(  يبرم ليو ر ين اخلرصم وال رق العرملي  ا اامل  ابتح،ة لزير ة البحرين،  ن هر 9ج،ير  رلذكر، ع  ال ي رم مل ترد  رأ  )

، و يب اب ر  اخلرص ابع  حبري  التعبري ا العر  2012عر  الذي يعند لي اإلن ر  يب اب ر  اخلرص ابع   رب،ا عم الن ح نق 

2015. 

 

                                                 

 لإل  ر الي  ملزي، ملن ااملثي   اجع افزء الثرني ملن  ذا الت رير، حتت ال نا  )ت نن، حري  التعبري(. .127



 

 

 

 

 

، ويتنىل  نهر  ئرل  وعن  الن رق الن   اإلل ملن  ر س جب انردي ال ن، مجنا كرظ 

ال ،ملر الت ر   2011حت  العر   2006مل ذ العر   لر ق ربرني ونرئب ، [128]رن ى نئ  ال

احتجرجًر الي  اوع ال ي رم بركز احتجرجرم احلراك ال نرلي ابعر ض ا دوا  

. له ح رب الي  ملناع التناصا االجتورالي )تنيرت( حيا  مبتر ع  آالف اليؤلؤة آنذاك

   لنرلي.ااشخرص، يعرب  نه الن آ ائه وانت رداته ال نرلن  حبك  انتورئه لت ان

مل ر مجعن  الن رق،  ع، ع  اضت احملكو  الصزرى اف رئن  حبب ه  ملن ع،  روجه  )كرظ ( االت ا، 2015ي رير  14 تر يخ 

دي ر  ملع ال  رع، التهرمله  رإل    حبري  االنتخر رم والترنيش الينهر   رر عانا  كرع    (500تبيغ )عشهر و رامل   (6)ب،ة 

ا  [129]"املال السياسي"انت ،  نهر  ا )تنتري(الي   )كرظ ( رضهر التأثري الي  نتنج  االنتخر رم، وعلف الي   ي ن  تزري،ة نرر ر 

 .2014ر  مل ر ع  االنتخر رم ليعر  ناالنتخر رم ال نر ن ، ا وات تتب    نهر انى ابعر ض   

درة للحق يف التعب ر "القضية كي ية وتوظيف سياسي للقانون ومصايؤك،  نه ع   ًاا، عص،  ت رير )كرظ ( ، كر  حمرمليهابا االت رل
، وع  ملن حق مله""االنتخاب حق للمواطن أن يستعمله أو ال يستععشر  احملرملي إىل ع  و. 2014دي ورب  21، وعلف  تر يخ [130]عن الرأي"

 .[131]عي ت ان  لنرلي ا التحرن، لرعيه ا ابرر ك  عو ال،ملهر، و ذا ال يع، ترنيرًر الي  االنتخر رم وتأثريًا الي  حري  ال ر ب

الن ابر  ال نرلي ملب  الي  وااع  ن يهر إلنه شخص  )كرظ (ح،يث   وح ب ملر ا يعت الينه ال،ائرة ملن مل ت ،ام ال ضن ، 

وضعه االاتصردي والنجر   مل ر ي  الرتشح لعضني  اجمليس ال نر ي، وا، الت،الت ال نر    ذا الرخص،  اُلرض الينه حت م

 والرخص الذي ا،  إلنه العرض وك  ور عك،ا وانر احلردث .

الي اب رن ة الي  ولرئا التناصا االجتوراحملرضرام وملن التزري،ام واب رالم  ًاال،دعنه ا،َّ  ليوحكو   )كرظ (وعكر حمرملي 

 ولكن ال نر   مل تنجه هل  عي ته  ،  ال نرلي ا العوين  االنتخر ن ، تضو ت  ركا واضح إشر ة إىل دو  ابروالصحف احملين 

وكي ية يف املوضوع، إ ا أن التعامل غ ر املتساوي يف املواقف  استه اف"وجود عو حت ق ملع ، ااملر الذي يؤك،، ح ب  عي احملرملي، 
 .[132]للقانون" توظيفًا سياسيًا املتشابهة إمنا يعين

   عالن، 2015 رباير  15 ك رل  ملرلن . ث   تر يخ  )كرظ (إ  ء لبنا  االلتئ رف ، ار م حمكو  2015 رباير  1 تر يخ 

 ع، إكور   2015ينلنن  27ع يي لبنيه  تر يخ ، حت  عشهر (6)ب،ة  )كرظ (االت رله  ع، ع  اضت عام احملكو   تأين، حبس 

 .مل،ة حب ه

                                                 

 . مجعن  الن رق الن   اإلل ملن   نئ   ار ن  دا ين  ا: شن ى الن رق .128

 ملناع تنيرت:، ملن 2016 ي رير 9(. تر يخ االلرتداد 2014 عكتن ر 9) .2014ال ن، مجنا كرظ   رأ  ابر  ال نرلي ا انتخر رم تزري،ة  .129
tatus/520058983369809920https://twitter.com/SJkadhem/s 

(. تر يخ 2014 دي ورب 21) .الن الرعي احملرملي الرو وي ا ت ريره حن  ال،النى ابر نال  ض،  ئنس شن ى الن رق: ال ضن  كن،ي  وتنظنف لنرلي لي رنن  وملصرد ة ليحق ا التعبري .130

 /http://alwefaq.net/cms/2014/12/21/34713 ملناع مجعن  الن رق الن   اإلل ملن :، ملن 2016 ي رير 9االلرتداد 

 ابرجع ال ر ق. .131

 ابرجع ال ر ق. .132

https://twitter.com/SJkadhem/status/520058983369809920
https://twitter.com/SJkadhem/status/520058983369809920
http://alwefaq.net/cms/2014/12/21/34713/


      

 

 

 

 

 

ااملووم العوور  ويرووزا مل صووب  رويووز عحوو، نروو رء ح وونق اإلن وور  البوور سين،   جووناد ح ووم 

ليو او  ااو و ن  البحري ن  حل نق اإلن ر . كور إنه ا ن لجم الرعي ال رشط ال نرلوي  

الرملوًر إلدانتوه  تهوو  "التوآملر     ( 15)  رل وجن بو،ة   ًرحمو، جناد ) رويز(، الذي ي ضي حكو

 الي  ايب نار  احلك ".

 ع، مل،ا و  مل زله ا مل     ملركن ر ،  ع، مل تصف الينا، الي  عي،ي  جر   ) رويز(، عل ي ال بض الي  2015 رباير  16 تر يخ 

 إ  ال نام ارملت  ت تنش اب ز  وصرد م  رت ه احملون  وجناس  ) رويز(عملن مل،ننم مليثوم وال كريم. وح ب إ ردة الرئي  

ل ره، دو  إ راس ملذكرة ابض عو ت تنش، ودو  إ  ر   ألبرب ال بض، وال افه  اليت ت  ذ الوين  ال بض، وال ابكر  الذي 

 ه.االت رلالوين  عث رء  ليضرب والرت الن تعرضه  ي ترد إلنه،  ضً 

إىل ال نر   العرمل  دو  إال   حمرملنه عو إ  غ الرئيته، ووجهت إلنه تهوًر  رلتجوهر وعالور   ) رويز( ، عحنا2015 رباير  18 تر يخ 

 .مل ي يق لراحه نتنف(، وعملرم  إ  ء لبنيه، ولكنشزب وحنرسة سجرجرم حر ا  )ملنل

عير  الي  عمل  التح نق  تهو  "مجع وتي ي  (7)الي  ال نر   العرمل  ومت إي ر ه ب،ة  ) رويز(، عالن، الرض 2015 رباير  21 تر يخ 

ملن "مجع عملنا   ) رويز(اتهر   ال نر  . والح ًر ال،لت "عملنا  ملن ال،ا ا واخلر ج اللتخ،املهر ا دال  ومتنيا جمونالرم ختريبن 

كو رال،ام  تنسَّر ع  ااملنا  اجملونال  كرنت  عم ال نر  حنث إىل تهو  "مجع عملنا   ،و  تر نص"، ، "متنيا اإل  رب زرض 

 .لر اب جننمُا

ال ن ،  ملن ليضرب، واحلرملر ليتعذيب ولنء ابعرملي  عث رء التح نق ملعه، مبر ا علف التعرض نه تعرض إ،  ) رويز(وح ب إ ردة 

، والتحرش واإلجبر  الي  النانف ل رالرم  نيي ، وإ  رئه ا  ر   ش،ي،ة الربودة، واحلرملر  ملن د ن  احلور  واضرء احلرج 

 عملر  احملكو . ر"  رلتهو  اب  ن   إلنه، إالَّ عنه عنكر االالرتاف  ي، حتَّ  عجرب الي  "اف

عنه  ) رويز(، ار  2015دي ورب  15 تر يخ و رلك رل ، و رد  البحرين ا وات الحق.  ) رويز(، ع يي لبنا 2015رين مل 19 تر يخ 

 ُحك   رل جن ب،ة الرملم  تهو  مجع عملنا   ،و  تر نص. 

إالَّ عنه الي ،  رأ  شكنى تعرضه ليتعذيب، ، 2015 رباير  23،  تر يخ ) رويز( التوعت إل ردةع  وح،ة التح نق اخلرص  يرر  

 التح نق ا ملزاالوه  ،االي ال،  ك ري  اادل . مليف النح،ة ع ي ت الح ًر، ع 

 



 

 

 

 

عحوو، ع وورس اووردة اوونى ابعر ضوو ، والوورئنس ال وور ق فوعنوو  العوووا  ال وون، إ وورا ن  شووريف

 19الن   ال،مي را ي )وال،(. و ن عح، اب رج ال ه  مبنجب ارا  ال ن مليكوي،  تور يخ   

إدانتوه ا ال ضون    عالونا  ا ال وجن اليو   ي نو       (4) ،  ع، اضرئه عكثر ملون 2015ينننن 

ر اليو  ايوب ناور  احلكو "، حنوث اضوت       "التآمل" ابتهوم  وو 21الرملنس الو"ابعرو     ضن  

 .عالنا  (5)،   ج ه ب،ة 2011ينننن  22حمكو  ال  مل  الن  ن ،  تر يخ 

وااتن،  ًاملن مل زله حنالي ال رال  الثرنن  ونصف  جر ،2015 ينلنن 11،  تر يخ )شريف( االت اعلر نع ملن اإل راج ال ه،  (3) ع، 

 إنه  ن  و ود نبأ االت رله تنجه إىل ابركز حلضن  التح نق ااولي،  )شريف(إىل ملركز شر   احملرق، وح ب إ ردة حمرملي 

 حضن ه عث رء التح نق. )شريف(إالَّ عنه مل ع ملن علف،      يب 

"يعود إىل قيامه بالتحريض على تغي ر نظام  )شريف(ع  االت ر  اإلدا ة العرمل  ليوبرحث اف رئن  ، عكرم 2015 ينلنن 12 تر يخ 
الرملًر(  16    كيو  عل ر ر ا تأ م ال  ا ح ر  احل،اد ) [133]به" االزدراءكراهية النظام و لك التحريض عالنية علىال ولة، وكذ

 .2012ا لبتورب  (الرنس ) نر يالذي الته، ه  جر  ااملن    ح 

ينملًر الي  عمل  التح نق  ذام التهوتم  (15)، ت ر  حب ه ب،ة 2015ينلنن  13إىل ال نر   العرمل ،  تر يخ  )شريف( ع، إحرل  

مل تصف الينا حت  الثرنن   جرًا. وح ب حمرملي  مل ذ، وعلف  ع، التح نق ملعه ليوبرحث اف رئن اإلدا ة العرمل  ابنجهتم إلنه ملن 

 ي كيو  ، و" كرة التزنري ا، حر  عوانهر"انله ع   ، ا التح نق،  "الكيورم اليت مت التناف ال ، ر إ  ملن  م )شريف(

كور "مت الت رق إىل  .الور كر  ي ص،ه )شريف(ومت لؤا  ، ر الي  النااع ال نرلي ا التح نقليو كر  نلتري، ومت إل ر ه

 .ر  ي ص،ه مل هر، والور ك"التضحن " عض الكيورم اليت  رحت ملثا 

عن الناشط  ًاات البحرينية أن تفرج فور"على السلطليتهوتم ابنجهتم إلنه، ارلت  ننملن  ايتس ووتش ع   )شريف(إىل جرنب إنكر  
"وخُلصت إىل أنها حتتوي فقط على انتقاد سلمي للحكومة، ومطالبة بإجراء   [135]، حنث عنهر  اجعت كيوته[134]")شريف(السياسي إبراهيم 

 .[136]إصالح سياسي"

التحريض الي  كرا ن  " تهو  حببس )شريف( ب،ة الر  واح،  كو  الكربى اف رئن ، اضت احمل2016 رباير  24  تر يخ 

 ."الرتويج لتزنري نار  احلك   رل نةتهو  " ملن  عته رَّ"،  ن ور ال ار 

                                                 

(. تر يخ االلرتداد 2015 ينلنن 12) .واالسد اء  هار  ،ير الر  اإلدا ة العرمل  ليوبرحث واادل  اف رئن : تنانف إ را ن  شريف يعند إىل انرمله  رلتحريض الي  تزنري نار  ال،ول  وكرا ن  ال مل .133

 http://bna.bh/portal/news/677492 ملناع وكرل  عنبرء البحرين:، ملن 2016 ي رير 10

، ملن ملناع  ننملن  ايتس ووتش: 0162ي رير  10(. تر يخ االلرتداد 2015 ينلنن 17. )البحرين: ع ي نا لراح ال ر رء احل نانم .134
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/17/279381 

، ملن ملناع ينتننب: 2016 ي رير 10(. تر يخ االلرتداد 2015 ينلنن 10). ح ر  احل،اد الضحن  م أت ال عرلنرم ا ا هو  ملرر ك  لع  را ن  شريف اب جرة اإشر ، كيو   .135
https://www.youtube.com/watch?v=nN8yNVISlcs&feature=youtu.be  

 .ملرجع لر ق. البحرين: ع ي نا لراح ال ر رء احل نانم .136

http://bna.bh/portal/news/677492
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/17/279381
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/17/279381
https://www.youtube.com/watch?v=nN8yNVISlcs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nN8yNVISlcs&feature=youtu.be
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/17/279381


      

 

 

 

 

 

الروونخ ح وون الن وو  ملوورسوق انووردي جبوعنوو  الن وورق والوون   اإللوو ملن ، ونرئووب لوور ق         

. 2011االحتجرجرم الرعبن  ا العور   مل ت نا الي   ي ن  اوع ال ي رم البحري ن  بركز 

شخصون  جمتوعنو   ور سة    وإىل جرنب نرر ه ال نرلي،  ن الرمل ديون )شونعي( و  نوب، و   

 .(جزيرة لرتةا مل     لك ه )

 حي  ل ر دي ن  ملع الرئيته، وااتن،  ع، ر إىل ملن مل ر  البحرين  ع، الندته  ا، 2015ع   س  18)ملرسوق(،  تر يخ  االت ا

وكن ملن التناصا ملع حمرملنه عث رء ت عرئيته، إالَّ عنه مل ي تصر العرمل  ليوبرحث اف رئن . و    متكن )ملرسوق( ملن االاإلدا ة 

 التجن ه عو التح نق ملعه.

بسبب قضايا تتعلق بتمويل اإلرهاب من خالل توزيع "ال بض الي  )ملرسوق(  عل ت هر، ارلت وسا ة ال،ا ين  إن2015ع   س  23 تر يخ 
 . [137]"إضافة إىل آخرين شاركوا يف تنفيذ أعمال إرهابية، مالية على إرهابيني مطلوبني جنائّيًامبالغ 

( ينملًر، 150ج،دم ال نر   العرمل  حبس )ملرسوق( ال،ة ملرام الي  عمل  التح نق، حت  اض  ا احلبس االحتنر ي اكثر ملن )

 12، حنث عحنا )ملرسوق( ليوحركو   تر يخ دو  حمركو  ( عشهر6و  ًر ل رنن  اإل  رب الذي جينز حبس ابته  احتنر ّنًر ب،ة )

 .2016ي رير 

عث رء الرضه الي  ال نر  ، كور عنه   ملن ح ه ا التناصا ملع حمرملنه رر  إىل ع   نئ  ال، رر الن )ملرسوق( ارلت: إ  ملنكيهر ُحِرُي

ملن وات الرضه وُلوح له  ي رئه ، الرب ملتر عته ابتناصي ، تعرَّفعح، عالضرء  نئ  ال، رر  . وع َّ نات الرضه مل ُتبيغ  نئ  ال، رر

 تعرضه ل نء ابعرملي  والته،ي، ملن ضر ط ا اإلدا ةالعرمل  ليوبرحث اف رئن . وال وة ( دارئق   ط. و  رلف ع يزه )ملرسوق( 3ب،ة )

 يهر.الي  علف،   ضت ال نر   العرمل   يب  نئ  ال، رر  رال  ر الي  مليف ال ضن ، وسير ة ملنكِّ

  

                                                 

ملناع وكرل  ، ملن 2016 ي رير 20(. تر يخ االلرتداد 2015 ع   س 23) . الي  نرئب  ربرني لر ق والضن جبوعن  الن رق   بب اضرير تتعيق  تونيا اإل  رب وإحرلته لي نر   العرملال بض  .137

 http://www.bna.bh/portal/news/682854?date=2015-08-23 عنبرء البحرين:

http://www.bna.bh/portal/news/682854?date=2015-08-23
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منذ التعذيب وسوء المعاملة حاالت 

2015حتى العام 2011العام 

 

 

يعترب التعذيب وسوء املعاملة أشد االنتهاكات اليت متس حق األفراد يف احلياة والسفمة الشخصية الذي كفله 

والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية  [138](5( وفصَّله يف )املادة 3يف )املادة  اإلنساناإلعفن العاملي حلقوق 

. وشكَّلت اتفاقية مناهضة التعذيب اإلطار القانوني الدولي األعم لتجريم [139](7( و)6والسياسية يف املادتني )

"كل التعذيب وسوء املعاملة، ومحاية ضحاياه، ومعاقبة مرتكبيه. حيث تنص أهم مواد االتفاقية على وجوب اختاذ 
"ع م االستشهاد بأية ، وضمان ذيب"دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى ملنع أعمال التع

"أن تكون مجيع أعمال التعذيب . األمر الذي يعين أن تضمن كل دولة طر: أقوال يثبت أنه مت اإلدالء بها نتيجة للتعذيب"
يف قانون وبشكل جممل،  [141]2002( من دستور 19، وهو ما انعكس حمليًا يف )املادة [140]جرائَم مبوجب قانونها اجلنائي"

 بشكل مفصَّل. [142]تالعقوبا

 

 

ادالرء حرل  ( 798، )2015    العر   اإلن ر وح نق  ص،م دائرة احلريرم 

، و  ًر لتعري هر [143]دا ا ال جن الزرلبن  العاو  مل هرتعذيب ولنء ملعرملي ،  رل

اإلجرائي اب ت ، الت ران  مل ر ض  التعذيب، الذي يرى حت ُّق جرمي  التعذيب الرب 

بًر عو الذا ًر ش،ي،ًا، عاا كر  الترلن : )ع( ننالن   عا التعذيب: الو،ي، ي بب 

ج ،ي عو ع  ، ملبرشر عو  رلتحريض عو  زض ال ار. )ب( علبرب التعذيب: اإلجبر  

، ابعراب ، التخنيف، اإل  ر ، التوننز، وع رى. االالرتافينملرم عو الي  اإلدالء مبع

)ج(  ني  ملرتكب  عا التعذيب: عو ص    مسن . ) و( ضحن  تعذيب: الضحن  عاتهر 

 [144]عو شخص آ ر له ال ا   هر.

عرملي . حنث  يغ اب ( حرل  ادالت تعرضهر ليتعذيب ولنء3852ملر جموناله ) 2015حت  العر   2011وا،  ص،م ال،ائرة مل ذ العر  

( 601) 2012( حرل  كرنت مل ،مل  ليج   البحري ن  اب ت ي  لت صي احل رئق، وا العر  1866) 2011ال،د  ذه احلرالم ا العر  

 (4)أنظر الرسم البياني رقم  (.798) 2015، وا العر  ( حرل 390) 2014( حرل ، وا العر  197) 2013حرل ، وا العر  

  

                                                 

 .ملرجع لر ق. اإلن ر اإلال   العربي حل نق  .138

 .ملرجع لر قالعه، ال،ولي اخلرص  رحل نق اب،نن  وال نرلن .  .139

، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015نن ورب  30(. تر يخ االلرتداد 1984دي ورب  10ات ران  مل ر ض  التعذيب و ريه ملن ضروب ابعرملي  عو الع ن   ال رلن  عو ال إن رنن  عو ابهن  . ) .140

 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx: اإلن ر 

 .ملرجع لر ق. 2002دلتن  مميك  البحرين ليعر   .141

 .ملرجع لر ق إص،ا  ارنن  الع ن رم.  1976( ليعر  15ملرلن    رنن   ا  ) .142

ء ابعرملي   رن  االالت ر  واب ح   ال ضرئن ، وملن جه  ع رى  إنهر ال متتيف إحصرئن  شرملي   رأ  حرالم ترري ال،ائرة إىل عنهر تعرني ملن الزوف الكثريين الن تنثنق الوينرم التعذيب ولن .143

 التعذيب ولنء ابعرملي  دا ا ال جن، وعلف لع برم   ن  تتعيق  صعن   النصن  هلؤالء وااللتورر هل .

 .ملرجع لر قعو ال إن رنن  عو ابهن  . ات ران  مل ر ض  التعذيب و ريه ملن ضروب ابعرملي  عو الع ن   ال رلن   .144

 
 4الرسم البياني رقم 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.ViZhhX4rKUk
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx


      

 

 

 

 

تبعًر ل لت ترجرم ابرتكزة الي  ابعينملرم واإل ردام اليت حتصيت الينهر ال،ائرة     

ع  ال ي رم السالت متر س التعذيب ولنء وجند ملؤشرام الي  ، ياهر 2015العر  

ومل اورم  [145]   ت صي احل رئقابعرملي     س االرلنب وابور لرم اليت وث تهر ف

ا ت ر ير لر   . ومتثيت تيف االرلنب  [147]، وملر وث ته ال،ائرة[146]دولن  ع رى

وااج ر   وابور لرم ا الص ع واليك  والركا والضرب  راي،ي و را ن  ابنره

، الصعق الصيب  الي  خمتيف عحنرء اف   والرتكنز الي  العضن الذكري

تعريض الضحن  ل، جرم  التعري ، عام ال ر ع اف  ي، الكهر رئي، االالت،اءام

حرا ة الرلن  عو ملت،نن  ج،ًا، النانف ل رالرم  نيي ، احلرملر  ملن ال ن  وااكا 

والررب واضرء احلرج  وااللتحور ، الت نن،   ري   ملؤعي ، الته،ي،  رلضرب 

صن ة  ، تعون اير  واالالت،اء اف  ي الي  الضحن  عو عويه، احلبس االن رادي

  ،ءالضحن  ا ولرئا اإلال   الرمسن  ابا إدانته، االحتجرس ل رالرم دو  ملرب  ابا 

 ( حرل .284وا،  يزت تيف احلرالم )التح نق، والرت  وال ُّبرب ال رئ ي، 

اإلصر      ح نر ي ( ع عر  من ن  ملن التعذيب وإلرءة ابعرملي  كر  تكرا  ر ال تًر، و ي: 4وال وة الي  علف، ملنَّزم ال،ائرة )

، حرالم( 307( حرل ، احلرملر  والتناصا )63( حرل ، احلرملر  ملن الع ج والرالري  الصحن  )43) [148]ب تنى يرا  ليتعذيب

ال  ري عو  ري ال نالي  رامل    ت رءإىل ع  ال ريق العرملا ابع  حبرالم اال ( حرل . يرر 101ال  ري اصري ااجا )  ت رءواال

"بشأن مياعم ، ووجه إىل ال ي رم إدالرًء الرملًر [149]ا ال،د ملن البي،ا  مل هر البحرين "قلقه الش ي  إزاء هذه الظاهرة"عالرب الن ابتح،ة ا، 
"ملنع وإنهاء أعمال ، كور  يب ال ريق عي ملعينملرم الن اخل نام اُبتَّخذة [150]القسري لفرتات قص رة" ختفاءجود منط من حاالت االوعن 
ة لضمان تق يم معلومات دقيقة، وبشكل فوري، عن عمليات االحتجاز إىل أقارب مل َّعى بها، وعن الت اب ر املتخذقص رة األجل االقسري ال ختفاءاال

  (5)أنظر الرسم البياني رقم  .[151]األشخاص الذين تسلب حريتهم"

"أغلب حاالت التعذيب وسوء املعاملة كانت بغرض إجبار   إ  [153]2013، وت رير ر ليعر  [152]2014وكور ت ت تج ال،ائرة ا ت رير ر ليعر  
، أو بغرض املعاقبة، ويف بعض اوحاالت، اليت تثبَّتت منها ال ائرة، كان غرض التعذيب وسوء املعاملة االعرتافالضحايا على اإلدالء مبعلومات أو 

                                                 

  .ملرجع لر ق(. 1234ت رير اليج   البحري ن  اب ت ي  لت صي احل رئق. )ال  رة  .145

 .ملرجع لر قا البحرين     نادة.  اإلن ر :  يف واجه  الك   ابع ن .. التورا  ا تكرب انتهركرم ح نق 2015عنار الي  لبنا ابثر  ت رير  مل او  الع ن ال،ولن  ليعر   .146

 .ملرجع لر قلعب  ع ار . : اإلص ح ا البحرين حتت ال نا  2014ال،ائرة ال  ني ليعر   ت ريرعنار الي  لبنا ابثر   .147

ان ة مبنجب ات ران  اامل  ابتح،ة ب ر ض  التعذيب،  إ  علف ال ينك لن "إعا ملر الته،ف ملنظف مل ئن   إن رع ال رنن   ركا اص،ي  ردًا ملر وعواع  ه عبًر عو ملعرنرة اح، اا راض احمل .148

ىل ملعرملي  عو ال ن   ارلن  عو ال إن رنن  عو يكن ،   ط،  ري ملت رلب ومل رط ا إلتخ،ا  ال نة، وإمنر لريا  إىل مل تنى التعذيب مبنجب ال رنن  ال،ولي. وا حرالم عاا ش،ة ا، يرا  إ

، ملن ملناع مل او   ي، يس: 2015دي ورب  2(. تر يخ االلرتداد 2013ع ريا  1ن... إص ح علرلي ع  تعذيب    نهري . )ملهن  ". عنار: البحري
Arabic.pdf-http://www.redress.org/downloads/publications/Bahrain 

نن ورب  30(. تر يخ االلرتداد 2014ع   س  A/HRC/27/49( .)4.  ا  النثن   )اإلن ر ( جمليس ح نق 27ال  ري عو  ري ال نالي لي،و ة )  ت رءر ال ريق العرملا ابع  حبرالم االت ري .149

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/27/49: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015

(. تر يخ 2015ملرين  A/HRC/WGEID/105/1( .)15(.  ا  النثن   )105ال  ري عو  ري ال نالي ا دو ته )  ت رءالب  رم واحلرالم اليت د لهر ال ريق العرملا ابع  حبرالم اال .150

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGEID/105/1: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015دي ورب  3االلرتداد 

 3(. تر يخ االلرتداد 2015ع   س  A/HRC/30/38( .)10.  ا  النثن   )اإلن ر ( جمليس ح نق 30ال  ري عو  ري ال نالي ا ال،و ة )  ت رءع  حبرالم االت رير ال ريق العرملا اب .151

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/30/38: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015دي ورب 

 .ملرجع لر قلعب  ع ار . اإلص ح ا البحرين:  .152

 .ملرجع لر ق .لتب،ادال وع ظا اال .153
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http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/1396/2015/ar/
http://alwefaq.net/media/2015/06/Aunnal_Report_AR_2014.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Bahrain-Arabic.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Bahrain-Arabic.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/27/49
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGEID/105/1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/30/38
http://alwefaq.net/media/2015/06/Aunnal_Report_AR_2014.pdf
http://alwefaq.net/uploadfiles/files/AnnualReport2013AR.pdf


 

 

 

انت تتصل مبرحلة التحقيق مع الضحية يف اإلدارة العامة للمباحث "التعذيب وسوء املعاملة داخل السجن ك. وع َّ ملعا  ادالرءام التمييي الطائفي"
 ممر ل  التعذيب ولنء ابعرملي  لينك مل هجي ا   ن  اب انمل  اف رئن  وال جن .الن ملؤشرام الي  يكرف ملر ، اجلنائية"

 

الوينرم التعذيب ولنء ابعرملي  عصبحت عكثر  وجند ملؤشرام الي  ع  وتيحظ ال،ائرة، و  ًر إل ردام الضحرير عو ُعَلر  ،

علرلنب تعذيب ملؤب  ج،ًا ولك هر  ري  الضحريرم ا، التخ،ملنا  رلتجناب ابكي مترري  ذه اإل ردام  أ  "حر ن "، حنث 

 عدل  ت ند ليوحرلب .  ه،ف إ  رء عيَّعج رد  ، وملثا  ذه االرلنب ت تخ،   ارتي ، وال ترتك عثرًا ا 

، وعنهر 2011   ت صي احل رئق ا،  يصت إىل وجند منط الر  بور لرم التعذيب ولنء ابعرملي  اليت جرم ا العر  يذكر ع  ف

ولي السجون مازالوا يتبعون جمموعة من املمارسات، "مسؤكرنت  زرض احلصن  الي  االرتا رم سائ  ، عو  زرض افزاء والع رب، وع  
. وحت  اآل  ال ينج، [154]"إالَّ حبل جذري ر يف السابق، وهذا يش ر إىل مشكلة منهجية ال ميكن معاجلتهاأو حتى السياسات املشابهة، كما كان األم

دلنا  أ  ال ي رم ا، َاِبيت،  عينًر، الت ين   هذه ال تنج  كي ميكن تصن  ملبرشرتهر حلٍا ملر ميكن ملن     مل رارته إثبرم 

 ع   ذه ابركي  ا، ُحيَّت ع  مل ُتحا. 

                                                 

 .ملرجع لر ق(. 1243ت رير اليج   البحري ن  اب ت ي  لت صي احل رئق. )ال  رة  .154

http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf


      

 

 

 

 

 

ا لجن جن  اض را رم ه،ف ال ن رة الي  ح ب إ ردام عدىل  هر لج رء لر  ن  لي،ائرة،  إ  ال ي رم البحري ن ، 

الذين  ولنء ملعرملي  ملنلع  ض، ال ج رء ال نة اب ر   وملر لت الوينرم تعذيب، التخ،ملت 2015ملر س  10ابركزي،  تر يخ 

، وعلف 2011، ا حردث  تع، اا رس مل ذ ان  ق احلراك ال نرلي ابعر ض ا يركين  ا  رلبنته  لج رء  عي عو لنرلنم

 .[155]لجن جن: الرهردة  أ ناه ملك رة الث رير" اض را رمح ب إ ردام عدىل  هر لج رء لر  ن  لي،ائرة، ووث تهر ا ت رير "

االيح   إ  ق ا ر ا الزرس اب نا لي،ملنر وع رئر كبرية ملن ال رصر ال نام اخلرص  ارملت  ًاادوو  ًر لتيف اإل ردام،  إ  عال،

 ،عم ال نام هر ا وات سمل  ملت ر ب. و  رلف  راتحرمل ارملتث   ،حت  تراجع ال ج رء إىل اببرني والزرف (الرنس ) ال ر ي 

ل ج رء كنف عنه دا ا الزرف وع وا  اببرني، ويروي عح، ا (الرنس االيح  ال ر ي  ) إ  ق ا ر ا الزرس اب نا لي،ملنر وع رئر 

، ًاالي   ع، مل ر   اريب  ج،إىل عح، ال ج رء،  (الرنس ه ال ر ي )، و ن ي ،د  ر نش  ملن ل حااملنانام شر ، ال صرًا ملن 

 رهلراوام وال  ع اخلربن  ء، ت ببت ا  تق  خذه ااي ر. ث  الو،م ال نام اخلرص  إىل د ن  الزرف، واالالت،اء الي  ال ج ر

ا العراء، و   عير  ( 4، وإ راجه  إىل لرح   ر جن ، حنث ظا ال ج رء ب،ة )وعلنرخ احل،ي، واخلنعام وااج ر  الصيب 

 لتحور ، والتخ،ا  ابراحنض، وُعجربوا الي  اضرء حنائجه  ا ساوي  ملن سواير ال رح . حمرملن  ملن اال

 

 

، إ  إدا ة ال جن عا،ملت الي  تعذيب ال ج رء  ركا مل اَّ  ومم هج، عث رء و ع، إ راجه  ملن ابنث   ا الت ريروت ن، ابعينملرم 

ي   يع مل   ه ، ال،ا ال روا  اببرني.   ، كر  ال ج رء، ا  رتام حم،دة اير ، يص  ن  ا  ر ن   نيا، وجيربو  ال

، ًر( عملتر  ت ريب7) لوال،ا يي، ث  ي كب ابرء البر د الي  عج رد  ، ث  جيربو  الي  الت،حرج الي  اا ض عو ابري ملن جينس 

                                                 

 :ملناع مجعن  الن رق الن   اإلل ملن ، ملن 1520نن ورب  6(. تر يخ االلرتداد 2015ملرين  15. )اض را رم لجن جن: الرهردة  أ ناه ملك رة الث رير .155
http://alwefaq.net/media/2015/05/JawReport.pdf 

 يبينبا
 .2015أثناء حدوث اضطرابات مارس  تسريبها من سجن جو املركزيصور مت 

http://alwefaq.net/media/2015/05/JawReport.pdf
http://alwefaq.net/media/2015/05/JawReport.pdf


 

 

 

، رالماحلا  عض  حنث يتعرض عث رء ت،حرجه ليركا والضرب، وملن ث  النانف الي   جا واح،، وعلف لع،ة ملرام ملتترلن .

خترلف ملذ ب الضحن .  ال ج رء الي  اهلترف  توجن، ع راد ملن العرئي  احلركو ، عو شخصنرم و ملنس دي ن  ملعن  كر  جيرب 

حرجب  ،م ال خري  مل ه  الرب حيق جرنب ملن الرعس دو  آ ر، عوحبيق  ؤوس  رلبن  ال ج رء، وتعوَّ ارملت إدا ة ال جنكور ع  

ع  إدا ة ال جن ارملت    ا الع،ي، ملن ال ج رء إىل عح، اببرني  ه،ف  ة،الضحرير الذين الت ته  ال،ائروا، عكر  دو   ريه.

و   مل هكي ال نى، وعج رمله  ، ال ج رء،  ع، الندته عولئف ملن ًا نه  شر ،وا ال،دع، وض را رمالتح نق ملعه  الي   ي ن  اال

 .دملًر ن مل ى  رلك،ملرم والرضنض و عضه  ي ز 

 

 ، حت  كتر    ذا الت رير، إ  ال،ائرة ،2015وتناُّف التعذيب ملع مل يع شهر ملرين  الينه لر  ًر،  ي و    الندة ااوضرر الي  ملر

 ،إىل لجن جن ابركزي عو لجن احلنض افرف )لجن التنانف(  تعرضه  ليتعذيب  ن  إد رهلالسالت تتي َّ  شكروى  رأ  

ولتركنا  ار   عاتن  لي جم ت ه  ا  حيَّ   ه ال جن، ه،ف إشعر  ال ج رء مب،ى الصرامل  اليت يتوعلف الي  ملر ياهر، عنه 

نأيه الن خمرل   اناال، ال جن، ال لنور تيف اليت ميكن ع  تتصا  أالور  التجوهر وحرالم التورد، حنث  ص،م ال،ائرة  ذا 

 .2015ملر س  10لجن جن ا  اض را رمال وط ملن التعذيب مل ذ وانر 

ح،ى الصحف احملين   رل ن  إ  ملر مت ت،اوله  رأ  ح إلا، صرَّ، 2015نن ورب  2يرر  إىل ع   ئنس ااملن العر ،  تر يخ 

إىل أن املصابني يف تلك األح اث كلهم من رجال الشرطة اوحراس يف السجن،  للواقعة بصلة، مش رًا ال متت"االنتهركرم اليت ا تكبتهر وسا ته 
لجن جن  اض را رمملتهوًر الي   ي ن   57، اضت حمكو  ج رئن    جن 2016ي رير  25. وا تر يخ [156]"بينما مل يصب نييل واح 

التوعت إىل .  ن ور ارلت ال نر   العرمل  عنهر انو  التي نرم آالف دي ر ( 508( الرملًر، وعلزملته  ملتضرمل م  أداء حنالي )15ب،ة )

  ، وعملن ال زالء ا تيف النارئع  رشرم التح نق ملع ابتهوم، وا اإلدا ةظ ال ار  والعرمليم دا شر ،ًا ملن ابختصم حب  (126)

مت إحرلتهر  وا، ااملرن  العرمل  ليتايورم، ملنممرثي  ملن  ضً  الن شكروى ادال  عث رء التح نق  تعرضه  ل نء ابعرملي ،  ه  عض

تخ،ا  اب رط لي نة والتعذيب ملن جرنب  جر  ااملن .  ن ور جتر يت ال نر   العرمل  التح نق ا االل[157]إىل وح،ة التح نق اخلرص 

 . ض را رملي ن رة الي  اال

                                                 

 :ااير  ، ملن ملناع صحن  5201دي ورب  8(. تر يخ االلرتداد 2015نن ورب  2. )  ض ر سير ة ملن نكر   بب ع كر ه اب حرسة وا ت ر  احلنردي  .156

http://www.alayam.com/alayam/first/538584/احلنردي -وا ت ر -اب حرسة-ع كر ه-  بب-ملن نكر-سير ة-  ض ر.html#cpTTL 

: وكرل  عنبرء البحرين، ملن ملناع 2016 ي رير 26(. تر يخ االلرتداد 2016 ي رير 25) .ا اضن  عح،اث لجن جن ملتهوًر (57)الي   الرملًر (15)لجن  .157
http://www.bna.bh/portal/news/707803 

أن إدارة السجن قامت بنقل الع ي  من السجناء إىل أح  املباني   كر الضحايا الذين التقتهم ال ائرة،
به ف التحقيق معهم على خلفية االضطرابات، وأنهم شاه وا ع دًا من أولئك السجناء، بع  عودتهم، 

 وهم منهكي القوى، وأجسامهم مألى بالك مات والرضوض وبعضهم ينيفون دمًا.

http://www.alayam.com/alayam/first/538584/رفضنا-زيارة-موخيكا-بسبب-أفكاره-المنحازة-وافتقار-الحيادية.html#cpTTL
http://www.bna.bh/portal/news/707803
http://www.bna.bh/portal/news/707803


      

 

 

 

 

واعت ا لجن احلنض لر     اض را رمملع وااع   هورعام تعرمليإ  تعرملا وسا ة ال،ا ين  وال نر   العرمل  ملع  ذه النااع ،  ن 

ابؤل   الن  ن   ،  ن ور ارلت[159] [158]ولنء ابعرملي ، حم جتر يتر تعرَّض ال ج رء ليتعذيب 2013افرف )لجن التنانف( ا العر  

، عث رء سير تهر لي جن. و    علف،   ، ص،  حك  [160]"تبني وجود آثار سوء معاملة على أجساد بعض احملبوسني"إنه  اإلن ر حل نق 

، وعلف دي ر  انو  التي نرم (600)وعلزملته  ملتضرمل م  أداء  عالنا  (3)ملتهوًر  رل جن ب،ة ( 19)مبعراب  ، 2014لبتورب  25 تر يخ 

 .[161]االت رء احملكو  مبزاال  التعذيب

 

نئرم  ه،ف ال ضرء الي  التعذيب عث رء التجناب ابنان م، ملن اهل ًاال،د التجر   لتنصنرم ف   ت صي احل رئق عنرأم ال ي رم

وفحص "ك ار  لتي ِّي  : ااملرن  العرمل  ليتايورم ا وسا ة ال،ا ين ح ناه  االرلن . وتع، ع رس تيف اهلنئرمضور  حصنهل  الي  و
لية مستقلة وحماي ة آ"،  رالتبر  ر ، ووح،ة التح نق اخلرص  ا ال نر   العرمل [162]"الشكاوى املق مة ألي جهة ض  منتسيب قوات األمن العام

. إالَّ ع  [163]"الذين ارتكبوا أعمااًل خمالفة للقانون أو تسببوا بإهماهلم يف حاالت القتل والتعذيب وسوء معاملة امل نيني ولني اوحكومينيؤملساءلة املس

نتصرف اال ه  ا ، كي تحت ن رم نزيه  والردل  إلجراء الكر ن  تيكور اهلنئتم ُياهر عنَّهور لن تر مب تنى اف،ي  عداءملراجع  

أيَّ تشريع ما مْل ي خل حيَّي التنفيذ، وما مل جي  له البيئة "ملن ع  له ال،ائرة ت عذيب. ااملر الذي يعزس ملر ع بيضحرير، وت ضي الي  التل
 .[164]أن يوفِّر غطاًء وحماية اجملرمني"الالزمة للعمل به يصبح جمرد حرٍب على ورق يف أحسن أحواله، ويف أسوء األحوال 

،  ضً  الركروى النا دة إلنهر  ر راد ملنضنالرم التص،ا  ت ر ير ش ر    رأ  الناملرن  العرمل  ليتايورم، حت  اآل ، االجزم 

جمردة،  ع ار . والنضًر الن علف،  إنهر تز ي  ذا العجز  رلتعراض الن اخل نام اليت اختذتهر ليتعرملا ملع تيف الركروى

جمهناًل، الي  اااا ا ت ر ير ااملرن . وترى ال،ائرة ع  علف يرجع ب ولنء ابعرملي  ، لنب   ملصري ملنضنر التعذيوالت  ن ا إ راجهر

 اف،ي  ا التخ،ا  عدواتهرال،  ، ملن حنث [165]لر ق ائرة ا ت ريررك م اليت  رحتهر ال،ابملن ااملرن   اللتورا  ملر تعرننه

 اخليا الب نني لتركنيهر. وتراجع الث   اجملتوعن ، واال ت ر  لير ر ن ،  ضً  الن ، الرار ن 

، وعنهر تي ت ض را رملجن جن، الي  لبنا ابثر ،  إ  ااملرن  عظهرم ليرعي العر  عنهر تتر ع الن كثب تيف اال اض را رما  

ا  ع  ااملرن إالَّ  .[166]ال ج رء، والِوَيت الي  حيحي  جزء مل هرملن ع رلي عو ملر عمسته " يبرم مل رال،ة" الع،ي، ملن الركروى 

                                                 

: وكرل  عنبرء البحرين، ملن ملناع 2016 ي رير 25(. تر يخ االلرتداد 2013 ع   س 16) .شزب وختريب ا ملركز احلبس االحتنر ي عالور تت، ا لي ن رة الي  االمل ن  ابختص   ااجهزة .158
http://bna.bh/portal/news/575440 

وكرل  ، ملن ملناع 2016 ي رير 25(. تر يخ االلرتداد 2013 ع   س 17) .الرر   ا ملركز احلبس االحتنر ي وع رادالرزب والتع،ي الي  ضر ط   رشرم التح نق ا وااع  ال نر   العرمل  .159

 http://bna.bh/portal/news/575453: عنبرء البحرين

: ابؤل   الن  ن  حل نق اإلن ر ، ملن ملناع 2016 ي رير 25(. تر يخ االلرتداد 2013 ع   س 17) ملركز احلبس االحتنر ي. ابؤل   الن  ن  حل نق اإلن ر  تزو  .160
http://www.nihr.org.bh/mediacenter/s64/hidnews1/17_Aug_2013.aspx 

: صحن   النلط، ملن ملناع 2016 ي رير 26(. تر يخ االلرتداد 2014 لبتورب 25. )ملتهوًر  ع، إدانته   ورزب   جن احلنض افرف (19)ل نام لجن لو  (3)ضر   إ .161
http://www.alwasatnews.com/news/923487.html 

، ملن ملناع ااملرن  العرمل  ليتايورم: 2015نن ورب  30(. تر يخ االلرتداد 2012ملر س  8 رأ  ملكتب مل ت ا املم الر  التايورم  نسا ة ال،ا ين . ) 2012( ليعر  27ملرلن   ا  ) .162
2012/#/1/zoomed-of-27-references/ordinance-dsman.bh/legalhttp://www.ombu 

، ملن ملناع  نئ  الترريع واإل ترء ال رننني: 2015نن ورب  30(. تر يخ االلرتداد 2012ملر س  1 إنررء وح،ة التح نق اخلرص . ) 2012( ليعر  8ارا   ا  ) .163
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=7604#.Vlw_AHYrKUl 
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 :مجعن  الن رق الن   اإلل ملن ، ملن ملناع 2015دي ورب  12(. تر يخ االلرتداد 2014ع   س  14و ا  ت نن  مب رلب  ملرو  الر  الي  ت،شم االملرن  العرمل  ليتايورم  نسا ة ال،ا ين . ) .165
http://alwefaq.net/cms/2014/08/14/31804/ 
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م عو   نام اختذتهر ا  ذا الرأ . و ،اًل إجراءا عي  إىلترر ومل ، ض را رماحل،يث مترملًر الن اال تجتر ي، [167]ت رير ر اا ري

، "من أهالي النيالء يف واقعة شغب مركي اإلصالح والتأهيل]وليست شكوى[ طلب مساع ة ( 196)تلقت  2015يف شهر مارس "الن علف، ارلت  عنهر 
( شكنى و يب مل رال،ة، لتخيص ااملرن ،  كذا 908، )2015حت  ع ريا  2014ر تي ته ااملرن ، مل ذ ملرين لنكن  جمونر مل

، ولنس ملؤشرًا استقالليتها وحيادها" اجتاه"مؤشر على تنامي الثقة بأداء األمانة العامة للتظلمات، وال سيما و ،و  ملع نرم، عنه 

 . ، واليت الي  علرلهر مت إنررء ااملرن  ن  هرااملن ملع ابنا  مرك م   نني  عو علرلنب مم هج  لتعرملا  جر  ب

 ر   ح،يثهر ابتناتر  رأ  التح نق ا الع،ي، ملن ال ضرير، وإحرل  ال،د ملن  جر  ااملن  ن ه  ضبرط عملر وح،ة التح نق اخلرص ، 

اضرير التعذيب ولنء  ملر جيعا ال،د ،وملنضنالرتهر كت ف  بنع  التح نق ا تيف ال ضريريالزونض ملرسا   إ  ، احملركورم إىل

 وح،ة التح نق. هرجمهناًل، إالَّ ملن احلرالم احمل،دة ج،ًا اليت عالي ت ال  ابعرملي 

مل ت يح، الي  ، 2012مل ذ إنررئهر ا العر   ،وح،ة التح نق اخلرص  إ 

ابتهوم  رلتعذيب عو إدان   جر  ااملن، حمرلب  ا ال حن ابتناع مل هر، 

 ا ياهر، ملن تتعيق  رحلراك ال نرلي ابعر ض.  ولنء ابعرملي  ا اضرير

اضرير التعذيب ولنء ابعرملي  اليت صرحت  هر النح،ة،ع   جر  ااملن 

ُحك  لصرحله   رلرباءة،     اإلدان  اليت عثبتتهر ف    ا، ابتهوم  نهر

اضن  ح ن جرل  ملكي الذي تعرض ليتعذيب  ، ملثات صي احل رئق

، ملثا اضن  مل اورم ح نان  دولن  وحمين وث تهر عو ، [168]حت  ابنم 

 .[169]الصح ن  نزيه  لعن،

اليت وث هر ت رير  ال تا التع  ي اضريرا إجراء حت ن رم  مل تعين الن نور ال،ا حرل  واح،ة، وح،ة التح نق،  وتيحظ ال،ائرة، ع 

ر، وي رتض عنهر ل نام الي  واناله اخلوستزا  الرل   ا ملراحيهر ااولن      ان ضرء ملر ي ر ب  حنث ال ف   ت صي احل رئق،

 ، حنث  ،عم تيف احملركورم ابا ملبرشرة النح،ة بهرملهر. تهرنرمل ؤولالنن  ملن 

اهر عنهر مل حرسة يىل ع  التح ن رم اليت عجرتهر وح،ة التح نق اخلرص   ري جردة، وإ ترري ابراجعرم اليت ارملت  هر ال،ائرة إ 

 ون  م احلرالم اليت ا يعت الينهر ال،ائرة  رأ  حت نق النح،ة ملع عح،  حلوري  ابتن  م ا اضرير التعذيب ولنء ابعرملي .

                                                 

 :ااملرن  العرمل  ليتايورم ملناع ، ملن2015دي ورب  12(. تر يخ االلرتداد 2015ملرين  31. )2015-2014الت رير ال  ني الثرني ل ملرن  العرمل  ليتايورم  .167
store/pdf/Annual%20Report%20Arabic%202015.pdf-an.bh/mcmshttp://ombudsm 

( اليت اضر ر ا ال جن  ع، االت رله البرب تتصا  رتهرمله  ته  ملرتب    ربرر ك  ا احتجرجرم 7ا ال جن عث رء تعرضه لتعذيب ش،ي، ا ااير  الو )الرملًر(  40ح ن جرل  ملكي )تنا  .168

ح ن ملكي إىل تعذيبه ا  يرجع لبب و رة ال ن،(، حنث عكر الت رير "991 رير ف   ت صي احل رئق مب تيه حتت و أة التعذيب، ا ال  رة )، وا، عار تاحلراك ال نرلي ابعر ض

إال عنهر إصر رم   ن    رلضحن ، صر رم ح،وث إ ، ثبت ملن     اادل ". إالَّ ع  وح،ة التح نق ارلت عنه الجن احلنض افرف، ملع العي  عنه كر  ملنان ًر لرال  و رته ا وسا ة ال،ا ين 

جرمييت التعذيب والضرب ملعه ت ت ي ، ااملر الذي و م نتنج  ح،وث الن رة الضحن   لرا    ال ببن   م  عا االالت،اء الثر ت واناله الي ، وإ  عدل  ال حص ال  ن  ا عت اال ت بب الن رة

، ملن ملناع صحن   النلط: 2015دي ورب  13(. تر يخ اإللرتداد 2015ملرين  13. )لصحرا  رني ال ردا وح،ة التح نق اخلرص " ترد الي  مل ر  ا.. "اب ضي ليونم
http://www.alwasatnews.com/4631/news/read/990440/1.html 

حتجرجرم اليت وإلرءة ابعرملي    بب تز نتهر ل ، وتعرضت ليتعذيب 2011ت ا ملرين االت ي، وإعاال  ملننيت كر لن ال،ولن  24 ا رة  رانسالرملًر( ملرالي  تعوا لصرحل  33نزيه  لعن، ) .169

ملر س   ن ًر ا ال ضن  وعحرهلر إىل احملكو  الصزرى اف رئن . واركنى إىل ملكتب االدالرء العر  الذي عجرى حت  ،ملت لعن، . وال ب إ  ق لراحهر ت2011ت جرم مل يع العر  

ب ال رئب العر  ال ضن  إىل احملكو  ، عالردم احملكو  ال ضن  إىل ال نر   العرمل  حبج  عنهر اضن  ج ري  ولن ت ُج ح ، ولذا  هي ال ت ع ضون واليتهر ال ضرئن . ث  عحر  ملكت2012

ت ،ملت لعن،  ر ع شكنى التعذيب إىل  2015وحت  نن ورب  .الي  الر   ملن تنا ر عدل   ر ن  الي  تعرض لعن، ليتعذيب 2012 ا عكتن ر ابتهو  رر ن اف رئن  العينر، اليت  رَّعم ال

البحرين نار  ،ة  ن هر  ننملن  ايتس ووتش. عنار:  ،     تنثن هر حرلتهر ملن ابا مل اورم الع  ال وجه إلارمل  ال،النى اف رئن  لع،  ك ري  اادلوح،ة التح نق اخلرص ، إالَّ ع  النح،ة "

 http://www.hrw.org/ar/news/2014/05/28-0 ، ملن ملناع  ننملن  ايتس ووتش:2016 ي رير 25(. تر يخ االلرتداد 2014ملرين  28لياي . )

 يبينبا
 ضحية القتل التعسفي حسن مكي،  والصحفية نزيهة سعيد
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ري  تفاصيل أ"أنا ال لجن جن،كر  احمل ق خيرب الضحن  ا  ،اي  التح نق  اض را رمملي  الي   ي ن  ضحرير التعذيب وإلرءة ابعر
"تكلم عن نفسك . وعث رء لرد الضحن  إل ردته، ت رق إىل تعرض آ رين ملعه ليتعذيب، إال ع  احمل ق ار  له دقيقة، بل إفادة مقتضبة"

ونًا وحقك فإننا نش ر لتعرضك للتعذيب يف عبارة واح ة شاملة هي )التعرض للضرب يف "صوال ، ملراجع  احملضر، ار  احمل ق ليضحن  . فقط"
. ويي ت الضحن  إىل ع  احمل ق مل يثبت ا إ ردته ملر تعرضه له أحناء اجلسم(، ولكنك تستطيع التفصيل فيما تعرضت له من سوء املعاملة"

الرر ي كر  جمرد  عي  انَ ، حنث جردله احمل ق لنثبت له ع  ملر كم""أنت شيعي.. أنا أكره جر  ااملن  عح،ار  له  حمإلرءة ملن 

 لنس إلرءة.  و

ال،  الت  لنتهور الترمل ، علرلّنًر ملن  را ااملرن  العرمل  ليتايورم ووح،ة التح نق اخلرص  يرجع إىل  ًءوتذكر ال،ائرة، ع  جز

اضرير التعذيب ولنء ابعرملي  عرمل ، وك  افهتم ملتن  تم ا حنث تتبع ااوىل لنسا ة ال،ا ين ،  ن ور تتبع الثرنن  ال نر   ال

  ح ب ت رير ف   ت صي احل رئق.

 

 ، وكر  ا2015نء ابعرملي      العر  التعذيب ولحرالم  رأ  حردة إىل البحرين انت ردام اب اورم ال،ولن   جهت الع،ي، ملنو

حنث  ،2015ينننن  15 تر يخ  ،اإلن ر ( جمليس ح نق 29اب نض ال رملي ل،ى ا تترحه ال،و ة الو ) كيو  ينع  تيف االنت ردام 

 هذه يف الفوري التحقيق إىل أدعو وأنا جو، سجن يف  لك يف مبا املعاملة، وسوء للتعذيب تعرضهم ادعوا الذي احملتجيين عشرات البحرين "يفإ  ار  
 يف جو سجن يف للمعتقلني القاسية املعاملة "إزاء، الرب  نه الن اي ه 2015يني ن  5ويأتي علف  ع،  نر  ليو نض،  تر يخ  .[170]االدعاءات"
 .[171]للعالج املناسب" املعاملة سوء أو التعذيب ضحايا حصول وضمان وفعالة وسريعة نييهة حتقيقات إجراء "على، وحث ال ي رم البحرين"

ا ت رير هلر حتت ال نا  ) يف واجه  الك   ابع ن : التورا  ا تكرب  ،ولن ، ارلت مل او  الع ن ال2015ع ريا  15وا تر يخ 

 ضناله  ولنء ابعرملي  عث رء  تعرضنا ليتعذيب ع  الكثري ملن ال ج رء ا،  ا البحرين     نادة( اإلن ر انتهركرم ح نق 

منهجي حبق احملتجيين  ويظهر أن التعذيب ُيرتكب بشكل" رئن . وع د ت انهلر، العرمل  ليوبرحث اف دا اإلال رصر  ل لتجناب الي  عي،ي
ات" من االعرتافالرئيسي من التعذيب هو انتياع " أن اهل ف)...( و على  مة قضايا اإلرهاب وغ رها من القضايا املتعلقة باألمن أثناء التحقيق معهم

القائمني ". وتت ق اب او   نور تذ ب إلنه ال،ائرة ملن ع  "على معلومات منهم وحصولاحملتجيين وإجبارهم على توريط آخرين يف اجلرائم وا
 [172].ن تعييي مياعم احملتجيين الحقًا"دو حيولرتك أثرًا جس يًا بع  فرتة ]حيث[ ساليب ال تأباالستجواب دأبوا على استخ ام 

 ننملن  ايتس ووتش ت ريرًا  ع نا  ) ذه دملرء مَلن مل يتعرو : التورا  التعذيب ولنء  م، عص، 2015نن ورب  22وحت  تر يخ 

 اليت لتلك مماثلة أساليب باستخ ام احملتجيين "تعذيبو ُيصت  نه إىل ع  انام ااملن ملرسالت تناصا ملعرملي  ابنان م ا البحرين(، 
توصيات جلنة  تطبيق يف السلطات البحرينية فشلت". وع  "2010ايتس ووتش يف ، وهيومن ر2011جلنة تقصي اوحقائق يف العام  حمققو وثقَّها

                                                 

170. Opening Statement to the 29th Session of the Human Rights Council by the High Commissioner for Human Rights. (15 June 2015). 
Retrieved 08 December 2015, from Office of High Commissioner for Human Rights Web site: 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16074&LangID=E 

171. Press briefing notes on justice for rights abuses in Nigeria, Central African Republic and Bahrain. (5 June 2015). Retrieved 08 December 
2015, from Office of High Commissioner for Human Rights Web site: 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16043&LangID=E 
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اهليئات اجل ي ة ]األمانة العامة للتظلمات، ووح ة التحقيق اخلاصة، ومفوضية حقوق  فشلت كما التعذيب؛ مبكافحة تقصي اوحقائق املتعلقة
 يف التعذيب حول حماكمات أي إجراء وع م واحملاكمات، بالتحقيقات يتعلق ما يف املتاحة املعلومات نقص". وع  يف مهمتها"السجناء واحملتجيين[ 

جلنة تقصي  تقرير ما أمساه ملعاجلة كاٍف بعمل تقم مل املؤسساتهذه  بأن االستنتاج ني عما البحرين، يف السياسية ضطراباتباال املتصلة القضايا
 [173].يف صفوف قوات األمن" "ثقافة اإلفالت من احملاسبةت "باوحقائق 

وج،ير  رلذكر، ع  ال ي رم السالت تتهرب ملن حت،ي، ملنال، لزير ة اب ر  

، حنث تأجيت الزير ة ا 2011اخلرص  رلتعذيب ليبحرين  ع، ابنهلر ا العر  

، وتأجيت الزير ة ا ابرة الثرنن  إىل عجا  ري مل و  2012ابرة ااوىل ليعر  

 2. وحت  تر يخ [174]نًا هلذه الييارة""وهو ما اعتربه املقرر إلغاء مبط، 2013ا العر  

، ار   ئنس ااملن العر  إ  البحرين   ضت سير ة اب ر  اخلرص 2015نن ورب 

"تعرب عن تكوينه لقناعات استباقية مغلوطة وقبل أن يأت  رلتعذيب ا  تصرحيرته 
للمملكة ملشاه ة الواقع على األرض، وهو ما يؤك  احنيازه لوجهة نظر دون أخرى 

 إ   وإىل جرنب  يب اب ر  اخلرص  رلتعذيب، .[175]وافتقاره للحيادية"

و ري ال نالي ال  ري   ت رء يب ال ريق ابع   رالال ي رم مل ترد الي  

ملن  م   ال يبر  ويأتي  ذا، 2014عكتن ر  27سير ة البحرين يعند لتر يخ 

 تح،ة.(  يبرم سير ة ليو ر ين اخلرصم وال رق العرملي   رامل  اب9)

                                                 

، ملن ملناع  ننملن  ايتس 2015دي ورب  8(. تر يخ االلرتداد 2015نن ورب  22تعذيب وانتهرك احملتجزين ا البحرين: الضورنرم اف،ي،ة لي ضرء الي  لنء ابعرملي  ت  صهر االلت  لن . ) .173

 https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/22/283729ووتش: 

 .ملرجع لر ق. لتب،ادال وع ظا اال .174

 .ملرجع لر ق .ت ر  احلنردي   ض ر سير ة ملن نكر   بب ع كر ه اب حرسة وا  .175

قتتتال رئتتتيس األمتتتن العتتتام إن   
البحتترين رفضتتت زيتتارة املقتترر    
اخلتتتتتتتتتاص بالتعتتتتتتتتتذيب ألن 
تصرحياته "تعترب عتن تكوينته    
لقناعتتتات استتتتباقية مغلوطتتتة  

، وهتتو متتا يؤكتت  احنيتتازه  )...(
لوجهة نظر دون أخرى وافتقاره 

 .للحيادية"

https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/22/283729
http://alwefaq.net/uploadfiles/files/AnnualReport2013AR.pdf
http://goo.gl/vq5xDb


      

 

 

 

 

 

 

( عالنا   تهوو  "االالتو،اء   7، واضت حمكو    ج ه ب،ة )2015ا العر   [176] االت ا )عملري(

اليوو   جوور  ااملوون". وح ووب إ ووردة )عملووري( لعرئيتووه ا عو  سيوور ة لووه،  إنووه تعوورض ليتعووذيب      

 وإلرءة ابعرملي  حت  مت إجبر ه الي  االالرتاف  رلتهو  ابنجه  إلنه.

، ارملت ا ال نر ة إىل ملكر  احتجرسه ااو  نا   رتة ااتنرده الينه و  ع، ال بض ا ت رصنا إ ردة )عملري(،  إ  انام ااملن

، بكر  احتجرسه ااو  رالالت،اء الينه  رلضرب واليك  ا وجه و   ه، وارملت   به ونعته  عبر ام  ردش  ليحنرء. و ن  وصنله 

ومل يع، لنالنه إالَّ حم ااتن، إىل   رلضرب ا خمتيف عحنرء ج وه حت  ع وي الينه، انهرلت الينه عال،اد   رية ملن  جر  عملن

 اإلدا ة العرمل  ليوبرحث اف رئن .

و ن مل نَّ، الن،ين ملن الي  النانف ل رالرم ال،ي،ة، ُعجرب ، عير  (8 نا   رتة وجنده ا اإلدا ة العرمل  ليوبرحث اف رئن  ب،ة )

ير  ملتترلن ، وحر  اُحر  ملن ال ن  ئط. كور ر  عله  رحلر ْرُي، وعث رء وان هليضرب وكر  يتعرض ، اخليف وملعصنب العن م

تعريته كور متت  جهرسه الت رليي.والرتكنز الي   ليضرب ا خمتيف عحنرء ج وه ، كذلف،عرض )عملري(وت .ملن عداء الصينام

وإىل  تعين ه ملن ي،يه، و ن مل ن،، الي   رب  ر   التح نق.ا ملرتم مل  صيتم، ومت  ج   صيب ا د ره وُعد ا رلكرملا، 

 علف، مت ته،ي،ه  ر تصرب سوجته وع راد ملن الرئيته.جرنب 

ا  وكنا ال نر    تعرضه ليتعذيب ولنء ابعرملي      إ   هحم اُلرض الي  ال نر   العرمل ، عنكر )عملري( التهو  ابنجه  إلنه، و

وحم اُلرض الي  . إلنه نكر ه التهو  ابنجه ع إلنهر، وتعرض ليتعذيب جم،دًا، إل جالعرمل  ليوبرحث اف رئن ،  إنه ُع اإلدا ة

  ال نر   العرمل ، ا ابرة الثرنن ، عار )عملري(  رلتهو  ابنجه  إلنه، ومل ُيبيغ وكنا ال نر   مبر تعرضه له ملن تعذيب.

 ف .و    الرضه الي   بنب عثبت اإلصر رم اليت حل ت  ه جراء التعذيب، إالَّ ع  )عملري( مل يتيقَّ عي ننر ملن ابعر

 

، ملون ارالو  احملكوو  و ون اليو  كرلوي       2015ي ورير   26تور يخ    ورج،   اليوي  االت ا حمو،

 27 . وإىل توور يخملصوورب مبوورض نوورد  ُيوو،ال  "التصوويب اليوونحيي ابتعوو،د"      إع عنووهملتحوورك، 

حمكووو  ، والح ووًر اضووت  ( عالوونا 10)   ووج ه بوو،ة  اضووت احملكووو   ،2015ع  وو س 

 وعلف الن تهو  احلرق اف رئي والتجوهر. ( عالنا ،7) االلتئ رف  تخ نف مل،ة لج ه إىل

"يعاني من داء التصلب اللوحيي املتع د منذ ع ة سنوات، وق  أدى هذا املرض إىل اضطراب يف االتيان  ) رج(بر جرء ا ت رير  يب،  إ   ًروو  
 وي ن  مبهرمج  افهرس العصيب. اإلن ر هرس اب رالي وظن ته ا ال، رر الن ج   ، حنث يرتك افواإلحساس باألطراف السفلية"
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ا ملر يت إدا ة ال جن عكر  أ  ،  إنه ظا يرتكي ملن ال،  حصنله الي  الرالري  الصحن  ال سمل ، حنث ) رج(مل ذ االت ر  

، ا ر ا عوارم مل تاو  وحم،دة،  ضً  الن ح  هااير  ااوىل ملن االت رله ا ت يُّ  اادوي  واحل ن ال بن  اليت جيب ع  يتي َّر 

   ري    ر ئ  ملر ت بب له مبضرال رم صحن . إح،ى ابرام،

،  إ  إدا ة ال جن  ري مل تاو  ا إال رئه اادوي  اخلرص   ه  ركا ينملي، إع حيترج ينملنًر إىل ح ن ) رج(وح ب إ ردة وال،ة 

الن حرجته براجع   بنبه ابختص ا جموع ال يورنن  ال يب ا ملناالن، ملرام، وت رو  حبنب  رص ،  ضً  ( 3) ن  ه  رإل ر

، ا، ع رب وال،ته ع  إدا ة ال جن مل عته ملن احلصن  الي  2015ع ريا  30 رت ي  تر يخ  اتصر ، ا ) رج(وكر   [177]ملتناصي .

 عير ، وعنه يعرني ملن آال  ش،ي،ة ا الاهر. (5)عدويته مل ذ 

، ا، ت ،  ليورة الثرنن    يب ل رضي الت  نذ إلي رف الع ن  ،  رالتبر  إنكر  2015ملرين  24 تر يخ ، ) رج(يرر  إىل ع  حمرملي 

 ضً  الن حرل  ابته  ابرضن  اليت تت يب  "كافة اإلتهامات املوجهة إليه، ومل يتم العثور على دليل مادي يسان  تلك التهم"ابته  إىل 

  رير ال يب ليوته .مل تعِط  راًل ليت االلتئ رفشر  حمرملي ال، رر إىل ع  حمكو  عملناصي  الع ج وملتر عته ا العنردة. كور 

 

ليتعذيب ولنء ابعرملي ، إثر إصر      ح نر ي )الرنس (،     العور    [178]تعرض )كري (

،  عوو، ملصوورد ته ل راوو   اجيوو  ملوون  جوور  عملوون ت وون   ت توونش اب   وو ،  عوو، إضوورا        2015

 ملتار رين ال ر  ا إ ر ام لنر م  ه،ف ا ع الرر ر العر .

إ   عى اا  ر   جر  ااملن حت  العوا  رل را ، إالَّ  وملر ح ب إ ردة )كري (،  إنه ملع ع  ر  آ رين كرننا ي يكن  الرر ر،

ع   جر  ااملن عل ت ال بض الي  ال،د مل ه ،  ن ه  )كري (. والي  ال ن ، شرر عح، ع راد ااملن مب رءل  اا  ر  الوَّن ار     ع 

 الرر ر، وملر إعا كرننا يعر ن  عملركن ختبئ  نهر اإل ر ام، وكر  ي عته   أوصرف نر ن .

ر اا  ر  ملعر ته   أي شيء، ع ذ  جر  ااملن  تك ري ار وام سجرجن   ر    الي  اا ض، وعملروا اا  ر   ربري حم عنك

  كيه ،  ت ،  رد   رإلنكر  ربري الي  الزجرج الينهر، ملر ت بب هل   إصر رم وجروح ا عا،امله . وحم جرء دو  )كري (

 . ينح  ريب الي  ظهره وي،ه  رلرجا، والضرب

حم الرود  جا عملن مل رءلته، ار  )كري ( إنه يعرف ملكرنًر ي تعويه ابتار رو  إل  رء اإل ر ام.   ر   جا ااملن  صحب  

حنث ُعصنب ا الاهر ، (الرنس نر ي ))كري (، إالَّ عنه متكن ملن اإل  م ملن ابضته،  برد ه  جا ااملن   ي تم ملن ل ح 

 وال خذ. ،والن

                                                 

: صحن   النلط، ملن ملناع 6201 ي رير 10(. تر يخ االلرتداد 2015  رباير 15. )وال،ة حمكن  ملصرب مبرض نرد  ت رلب  تن ري الرالري  ال بن  .177
http://www.alwasatnews.com/news/961682.html 
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،  ع،ملر كر  مل ين ًر لي ي رم البحري ن  مل ذ 2015ع ريا  13االت ا عمح، العرب،  تر يخ 

الرملم، وعلف  ع، مل ح ته وإصر ته    ح نر ي )الرنس ( مِلن ِابا  جر  عملن مليثوم  زي 

ُيعورف  مل،ني. ون ا الي  ال ن  إىل مل، ل  ال رولون  ليرور   )ملركوز احتجورس  وري  مسوي       

 مبركز اخلنرل ( مل ر ا مل،يري  شر   الب،يع، حنث تعرض ليتعذيب ولنء ابعرملي .

( عير  دو  7)  نهر  رضعًر ليتح نق ب،ة وملكث ا النن  الترلي ملن االت رله، ُن ا )العرب( إىل اإلدا ة العرمل  ليوبرحث اف رئن ،

 ل يب االلترر ة ال رنننن . مبكر  االت رله عوال ورح له  رلتناصا ملع الرئيته، إل   ه  

 تن ُّ ه ا اضرير تتعيق  رإل  رب. حنث  االالرتافيتعذيب ولنء ابعرملي  إلجبر ه الي  لوح ب إ ردة الرئي  )العرب(،  إنه تعرض 

ا  عض عحنرء ج وه، ومت تعين ه الي  ملرت ع،  ضً  الن لكوه وص عه و كيه ا خمتيف كهر رئي الصعق تعرض )العرب( لي

 وه  راي،ي و را ن  ابنره، وحت،ي،ًا ا اب ر ق احل رل . كور مل يت  ال ورح له  رل ن ، وعجرب الي  افينس عحنرء ج

 ل رالرم  نيي      ال،ة عير .

،  تر يخ ولنس لجن التنانف عنه تعرض ليتعذيب ولنء ابعرملي  جم،دًا  ع، ن يه إىل لجن جن ابركزي إىل وت ن، الرئي  )العرب(،

، حنث ص، م الينه عحكرٌ  لر      جن ب،د خمتي  . ويأتي تعرُّض )العرب( ليتعذيب ا لجن جن ا إ ر  2015ع ريا  1

وو  ًر لإل ردة اب ،مل ،  إنه . 2015ا ملر س  تاليت ح،ثلجن جن  اض را رمممر لرم انت رملن  ض، ال ج رء الي   ي ن  

 جن، وت رو ت الينه عال،اد ملن  جر  ااملن  رلضرب  رهلراوام وااحذي  )العرب( اُلز  الن   ن  ال ج رء ا جه  ملر ملن ال

  و را ن  ابنره حت  ل ط الي  اا ض ملزرّنًر الينه.

( الر  100ابتصي   رإل  رب. وح ب إ ردة الرئيته  إنه ُحك   رل جن اكثر ملن )الع،ي، ملن ال ضرير  تن  ه ا اته  )العرب( 

 2015ينننن  11وإل رط ج  نته،  تر يخ عالنا  ( 10تيف ال ضرير احلك  الينه  رل جن ب،ة ) و  ًر ل رنن  اإل  رب. وكر  ع رس

، 2015دي ورب  29وإل رط ج  نته ليورة الثرنن ،  تر يخ عالنا  ( 10 تهو  اإلنضور  خلين  إ  ر ن ؛ واحلك  الينه  رل جن ب،ة )

  تهو  الررور ا اتا  جيي عملن.

  



 

 

 

  



 

 مصادرة حرية التجمع وتكوين اجلمعيات

  

 



 

 

 

 

 

قوق حلاحلق يف التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات مؤشران قيَّمان يعكسان احرتام الدولة 

التعب ر عن "نهما ميكنان األفراد من دميقراطي، أل عامة وحق حرية الرأي والتعبري خاصة يف جمتمع اإلنسان
. وقد نص اإلعفن العاملي على هذين [179]"آرائهم السياسية واملشاركة يف األعمال األدبية والفنية وغ رها من األنشطة

( 21)املادة ، بينما أكد العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عليهما يف [180](20احلقني يف )املادة 

، "لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين"، وأن "التجمع السلمي معرتف به"ى أن احلق يف (، حيث رأ22و)املادة 

"إال تلك اليت تفرض طبقًا للقانون وتشكل ت اب ر ضرورية يف جمتمع وقد منع وضع القيود على ممارستهما 
من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية ( 8ادة )امل. وقد جتلَّى هذا احلقان أيضًا يف [181]دميقراطي"

اإلعفن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات  أخرى بينهما ويف صكوك دولية ،[182]واالجتماعية والثقافية

. إىل [183](5يف )املادة  واحلريات األساسية املعرت: بها عامليًا اإلنسانوهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق 

( من 28( و)املادة 27يف )املادة  حق التجمع السلمي وحق حرية تكوين اجلمعيات، أثبت املشرع احمللي ذلك

 [185]بشأن االجتماعات العامة واملسريات والتجمعات 1973( للعام 18، وجاء املرسوم بقانون رقم )[184]2002دستور 

تكوين اجلمعيات يف مجلة من بهد: تقييد وتنظيم حق التجمع السلمي؛ بينما كان تقييد وتنظيم حق 

 .[187]، وقانون اجلمعيات السياسية[186]القوانني قانون اجلمعيات األهلية

 

 

ص  رحل نق اب،نن  وال نرلن ، وو  ًر ( ملن العه، ال،ولي اخلر4ليوردة )عترب احلق ا حري  التجوع ال يوي ح ًر مل ي ًر و  ًر يال 

معينة ينص عليها القانون وتكون ضرورية يف اجملتمعات ال ميقراطية لصون  "قيود( اليت تك ا عام احلق، حنث جينس  رض 21ليوردة )
إالَّ ع   .[188]وق اآلخرين وحرياتهم"األمن الوطين أو السالمة العامة أو حفظ النظام العام أو محاية الصحة العامة أو األخالق العامة أو محاية حق

ال رنن  العه،،  ضً  الن ع  ممر ل  ال ي رم لت بنق ال ت  ج  ملع عحكر   رض انندًا التجوعرم  ابع   ت ان احمليي  ال رنن 

،  ركا ًرملر جعا احلق ا حري  التجوع ال يوي جمرَّملًر، ومل تهكات وت  رلت  ري التع  ي لي نند اب صنص الينهر ا العه،، 

 ملركَّب.
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، كور ال ،ه  نه ملن ابنال، ابزملع ( عير 3يكن  الرب إ  ر   ئنس ااملن العر  ابا ) ،  إ  ت ان  عي جتوعالتجوعرم ل رنن و  ًر 

ملن جمرد إال   عو ت بنه لي ي رم  اإل  ر  حنَّلت. إالَّ ع  ابور ل  الت بن ن  هلذه ابردة،  ضً  الن ملناد ع رى، (2)ابردة  اجرء 

 ، عا،ملت ال ي رم الي 2015حت  نهري  العر    و ذ ان  ق احلراك ال نرلي ابعر ض بور ل  حق التجوع. سإىل إع  عو التور

 التخيف الن ت ،ي  اإل  ر .عو الع،ي، ملن التجوعرم حبج  ال،  الرت نص، اوع مل ع عو 

ملت رلب  ري إل  ر ،  إنه ان،  ري ضرو ي وي لتع  ال   رينترج التضً  الن كننه إ   يب التصريح بور ل  حق التجوع،   

ممارسة اوحريات األساسية ال ينبغي أن تكون مرهونة " وتكنين افوعنرم.  و ابع   رحلق ا حري  التجوعكور يرى اب ر  اخلرص 
نطقي متكني السلطات اوحكومية من تيس ر ممارسة اوحق يف حرية بل بإشعار مسبق كأقصى إجراء يكون أساسه امل، بتصريح مسبق من السلطات

وال ينبتغي فترض )...(  التجمع السلمي وااختا  الت اب ر الرامية إىل صون السالمة العامة وحفظ النظام العام ومحاية حقوق اآلخرين وحرياتهم
اختلف منظمو جتمع )...( وإ ا  عات ق  تعرقل حركة الس ر على الطرقل ى تنظيم اجتماعات كربى أو اجتما تق يم إشعار مسبق كحالة مثالية إالَّ

وإىل جرنب ان، التصريح، محَّا ال رنن  مل اوي التجوعرم  .[189]" حل التجمع تلقائيًاما عن توجيه إشعار إىل السلطات، ال ينبغي أن ُي

انع رد التجوع دو  اإل  ر  ال ه، و رض الينه  لذلف ا حرل  اب ؤولن  ا حرل  إ    ابرر كم عو  ري    راملن العر ، عو 

(،  رإلضر   إىل 13( و)2، وعلف ا ابردتم )[190]2006ت الي  ال رنن  ا العر  يجر رم ال جن والزرامل  ا التع،ي م اليت ُعنال 

اعتبار منظمي التجمعات "ي ال ي بزواحلر  عنه  .[191]ارا  وسير ال،ا ين   رأ  حت،ي، واجبرم ومل ؤولنرم اليج   اب او  ليتجوع
فضاًل عن ضرورة ع م حتمليهم وحتميل متعه ي التجمعات ، واملشاركني فيها مسؤولني عن السلوك غ ر القانوني الصادر عن أشخاص آخرين

 ئنس ااملن العر  عو ملن ي نب ال ه لي   تزنري  ا مل رح  ع رى مل ه، مل ح ارنن  التجوعرم. و[192]املسؤولية عن حفظ النظام العام"

، وا، التعويت "بناء على أي سبب خيل بالنظام العام" ، و ض التجوعرم تع،يا  ط لري اب رية عو ابار رةوالتجوع، سملر  وملكر  

ل ن، إىل د ج  حار  ا  رلغ ال رنن  ا ح،ود  ذا ا .ملعريري عو حم،دام و ،و  ض رض ال ي رم "اإل     رل ار  العر "   حن 

اليت تقام أو تس ر بالقرب من املستشفيات أو املطارات أو "عو تيف  ،"تنظيم املظاهرات أو املس رات أو التجمعات أو االعتصامات يف م ينة املنامة"
إالَّ ع   .[193]2013  ا العر  تع،ي م اف،ي،ة اليت  رعم الي  ال رننال، وعلف   رًء الي  "اجملمعات التجارية أو األماكن  ات الطابع األمين

إكراه منظمي "ال ينبغي اب ر  اخلرص ابع  حبري  التجوع وتكنين افوعنرم كر  حرمسًر ا ملثا تيف ال نند، حنث  عى عنه 
قرر اخلاص من حذر امل"كور . التجمعات السلمية على اتباع اقرتاحات السلطات إ ا قوضت هذه االقرتاحات جوهر حقهم يف حرية التجمع السلمي"
 .[194]"املمارسة اليت تسمح السلطات عربها بتنظيم مظاهرة تنحصر يف ضواحي امل ينة أو يف ساحة معينة حيث يكبت أثرها
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جن ر حق التجوع جراء  رض انند  ري ضرو ي  عو ملت رلب ، مبر خيرلف التزا   ن  تياهر ملن ملناد ارنن  التجوعرم عنهر 

( ليج   ابع ن  حب نق 31البحرين ال رننني اجتره العه، ال،ولي اخلرص  رحل نق اب،نن  وال نرلن ، ح ب التعينق العر   ا  )

تتخذ من الت اب ر إال ما يكون متناسبًا مع  ليل على ضرورتها وأالَّعلى ال ول، عن  فرضها أية قيود من هذا القبيل، أن تقيم ال "، حنث اإلن ر 
قيود أو السعي إىل حتقيق األه اف املشروعة بغية ضمان محاية اوحقوق املنصوص عليها يف العه  محاية مستمرة وفعالة. وال جيوز يف أي حال فرض ال

 .[195]"التذرع بها على حنو يضّر جبوهر تلك اوحقوق

 

رء الي  احلق ا حري  ال رص  ال رحن  لي ي رم البحري ن  لي ض   لت بن ه،التع  نابور ل  إىل جرنب ارنن  التجوعرم،  رو َّ

، وعلف 2011ال نرلي ابعر ض ا العر   ، ا  رتة  ي االنع مل ذ ان  ق احلراك2015ه  رلكرملا     العر  ينالتجوع وتع 

 . 2014الي  ملر ياهر   بب مل ر ع  انى ابعر ض  ل نتخر رم ال نر ن  ا نهري  العر  

 

ا البحري ن  صرد م حق التجوع   إ  ال ي رميهر  ري ابرب  ا مل ع التجوعرم عو اوعهر عو تزنري ملكرنهر وسملرنهر، ج بًر إىل ت، ُّ

حرل  ال  مل  ملع إال    2011ملر س  16تر يخ . عو  حار ملعين عا،ملت الينه ال ي رم كر  ا 2011مل ذ العر    رتام ال،ة

حق  الرعبن  ا دوا  اليؤلؤة، حنث مت تع نا حتجرجرمملركز اال، حم اوعت ال ي رم البحري ن  الن  ن  )حرل  ال نا ئ(

 .ب،ة شهرين ونصف ت ريبًر ملاالتجوع  رلكر

 

                                                 

(. 2004ملرين  26. ) رأ   بنع  االلتزا  ال رننني العر  اب روض الي  ال،و  اا راف ا العه، ال،ولي اخلرص  رحل نق اب،نن  وال نرلن  اإلن ر ( ليج   ابع ن  حب نق 31التعينق العر   ا  ) .195

: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015دي ورب  20(. تر يخ االلرتداد Rev.1/Add.13CCPR/C/21/ ا  النثن   )
youts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.13&Lang=arhttp://tbinternet.ohchr.org/_la 

 يبينبا
 مسرية حاشدة غري مرخصة يف منطقة البفد القديم.
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كرار التجاوزات "ت. وع جع النسير حار التجوعرم إىل 2012عكتن ر  29جرء   را  ملن وسير ال،ا ين ،  تر يخ ليتجوعرم ثرني حار 
 ىل إطالق دعوات لقلب نظام اوحكمإحيث وصل التمادي فيها ( ...)من القائمني على تلك الفعاليات وع م التيام املشاركني بالضوابط القانونية 

انة وهو األمر الذي يه د السلم األهلي ويؤدي هعارات التسقيط اليت مست رموز الوطن وسيادة ال ولة وخلت من معاني االحرتام وتعم ت اإلوتردي  ش
وا، التورم  ذه ال رتة حت  متك ت انى ابعر ض  ملن  .[196]"ىل إخالل باألمن والنظام العام وهذا ال ميكن القبول به حتت أي ظرفإ

 .2012دي ورب  8ك ر احلار ا 

، وعلف ت  نذًا [197]حار التار ر الررملا ا العرصو ارنن  التجوعرم إلارا  ال ي رم  لتال،َّ، 2013ع   س  15 تر يخ 

و ي تنصنرم  .ملن إجرسته ال  ني  اجمليس رهل جي   التث رئن  ُدالي، ا 2013ينلنن  28،  تر يخ [198]لتنصنرم اجمليس الن  

ال مالئمة وال متناسبة، خاصة وأنها تقضي فعليًا فيما يب و على أية فرصة ملمارسة حق "  أنهر  ننملن  ايتس ووتش  ، آنذاك، مل او ص تهرو
 .[199]التجمع السلمي"

خر رم ،   را   ري ملعين،  رالتبر  احلرج  لتن ري ااجناء ال سمل  ل نتليورة الثرلث  التار رحارم ال ي رم ، 2014عكتن ر  ا

"ينبغي لل ول، وقت االنتخابات، أن جتره حري  التجوع، حنث ا، و ن ملر خيرلف التزاملرم البحرين ال،ولن  2014رببرنن  ا نن ورب ال
، كور يذكر اب ر  اخلرص ابع  تبذل ميي ًا من اجلهود لتيس ر ومحاية ممارسة هذه اوحقوق األساسية، اليت ينبغي أن يتمتع بها كل فرد"

"من الوجهة العملية، فإنه ال  ا يرى اب ر   نتخر رم. رأ  ممر ل   ذا احلق ا لنرق االا ت رير  ع وتكنين افوعنرمحبري  التجو
  ذه احلار رتة  انتهتوا،  .[200]هناك انتخابات حقيقة إ ا جرى تقليص اوحق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات" ميكن أن تكون

 .2014دي ورب  26  رلتار ر ا ملع ال ورح ل نى ابعر ض 

كتر    ذا الت رير، ال ي رم ابرحي  اا رية ملن احلار الررملا ليتار ر، والسا  مل تورًا حت  دشَّ ت  2015ملع مل يع العر  

 حتجرجرم رلتار ر ل نى ابعر ض . ااملر الذي عدى إىل حصر اال (  يبًر143  ضت ال ي رم الرت نص لو)اكثر ملن الر ، حنث 

 .[201]"يكبت أثرها"حيث وابؤل رم الرمسن ، ا اب ر ق  ري احلنني  ا ال رى واب ر ق ال رئن  الن العرصو  

                                                 

، ملن ملناع وكرل  عنبرء البحرين: 2015دي ورب  20(. تر يخ االلرتداد 2012عكتن ر  29. )ي تتب ااملن ح رظًر الي  ال ي  اا يي  سير ال،ا ين : واف مجنع اب ريام والتجوعرم حتو .196
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(. تر يخ االلرتداد 2013 ينلنن 28. )  ال،ا ين جميس الن   ينصي  إل رط اف  ن  البحري ن  الن ملرتكيب افرائ  اإل  ر ن  واحملرضم ومل ع اب ريام ا اب رمل  وال،  الت، ا ا الرؤو .198
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  رلتجوهر، ق العرملا ابع   رالحتجرس التع  ي، تعين ًر الي  حمركو  ال رشط احل ناي نبنا  جب  رأ  اتهرملهييرر  إىل ع  ال ر

اوحق يف حماكمٍة عادلة من أن تواجه مسألة م ى دستورية ومشروعية قانون حظر املظاهرات العامة وتبت "أنه ال ب  للبحرين من أجل كفالة ار  
ي املقبول عامليًا يف حرية الرأي والتعتب ر مسألٌة ال جيوز حملكمٍة داخلية التغاضي اإلنسانن إنكار اوحق ي  البحث. إ  أفيها. فهذا هتو ُصلب املسألة ق

 .[202]"عنها

 

إ  التار رام واب ريام ابتوركزة ا ال رى، واليت ت تصر عال،اد ابرر كم 

ا احلراك ال نرلي ابعر ض  متنز  هر نهر،  رلبًر، الي  ع رلي ال ري ، ظر رة 

 الي  ال، مل اون  ذه التار رام دعب . وا، 2011 رباير البحرين مل ذ ان  اه ا 

مل ت تأ   يب التصريح عو اإل  ر  ال هر،  ن ًر ملن مل ح ته  اضرئنًر، حنث

 ت"مجرالرم إ  ر ن  حمان ة". لذلف تعرمليلوعولئف اب اوم  ال ي رم الن ن ب 

  رالتبر  ر  ري ارنننن  وجيب  ضُّهر. حتجرجرمال ي رم ملع  ذه اال

ال رى زة ا ابتورك حتجرجرماال إ  كر   عشكر  التار ر،     ارا  حار 

، ( احتجرجًر6403ال،ائرة )، حنث  ص،م 2015ظيت نِرَ   ومل تورة  نا  العر  

( 711ملر نتج ال ه ) لي وع  رلتخ،ا  ا ر ا الزرس اب نا لي،ملنر وع رئر االيح  ال ر ي  )الرنس (.( احتجرجًر 2035 ن ور تعرض )

نر رء حمينن  و عض اب اورم  رعالين ال ه ن ه  عال،اد ، حتجرجرمجرحيًر عك،وا تعرضه  هلذه اإلصر رم عث رء اوع تيف اال

ومل يت نَّ لي،ائرة احلصن  الي  شهردام ملبرشرة ملن الضحرير عو  ري ملبرشرة ممن التوع لرهرداته  عو  احل نان  احملين  ال رش  

(   بب التعور  137ر ي )الرنس (، و)  بب ال  ح ال  جرحيًر( 501الي  ت رصنا االنتهرك. و ركا مل صَّا  إنه ينج، )ا يع 

( جراء التعذيب ولنء ابعرملي  وعلبرب ع رى عكر الضحرير 73ا ر ا الزرس اب نا لي،ملنر كذ رية ملبرشرة عو مب ذوف نر ي، و)

ال ه  ت ، وعلف  ب ًر بر متك ت ال،ائرة ملن  ص،ه وملر عاليحتجرجرمه  عث رء اوع  ذه اال أنه  تعرضنا هلر  ع، إل رء ال بض الين

احل نان  احملين  ال رش  ، ملع تأكن، ال،ائرة الي  وجند الع،ي، ملن الضحرير الذين ير ضن  التناصا ملع عي جه   عض اب اورم 

 (6)أنظر الرسم البياني رقم   ن ًر ملن اب ح   اامل ن .

لضرو ة والت رلب عث رء ت ري هر  إالور  ملب،عي ا ال تزا   ري ملكرتث ح ب ملع نرم ال،ائرة،  ناهر ع  ال ي رم البحري ن  

ركزة ا ال رى. إع التعور  ال نة جيب ع  يكن  التث رئّنًر وحيترج لبذ  كا جه، ممكن لت ا توابليتجوعرم واب ريام 

التعور  االيح  ال ر ي  )ملب،ع الضرو ة(، وع  يكن  ملت رلبًر ملع اهل،ف ابررور اب ينب حت ن ه )ملب،ع الت رلب( كور ت ص 

، ووثن   اببردئ االرلن  اليت ت ا  التخ،ا  ال نة ملن [203](3)ابردة ون  اناال، ال ينك ليونظ م ابكي م  إن رع ال نانم ا مل،

جرنب ابنظ م ابكي م  إن رع ال رنن ، اليت ح،دم  ركا  رص كن ن  التعرملا ملع  ض التجوعرم  ري ال رنننن  ا ابردتم 

                                                 

 .ملرجع لر ق. 2013( ا العر  66اآل اء اليت االتو، ر ال ريق العرملا ابع   رالحتجرس التع  ي ا دو ته الو ) .202

: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015دي ورب  20(. تر يخ االلرتداد 1979دي ورب  17مل،ون  اناال، ال ينك ليونظ م ابكي م  إن رع ال نانم. ) .203
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx 
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، وارا  [205] رأ  نار  انام ااملن العر  1982( ليعر  3ر ار ه ابررر احمليي ا ابرلن    رنن   ا  )،  ضً  الوَّ[204](14( و)13)

، والذي جرء كجزء ملن ت  نذ [206](  رأ  إص،ا  اببردئ االرلن  اللتخ،ا  ال نة وااليح  ال ر ي 24وسير ال،ا ين   ا  )

 .[207]تنصنرم ت رير ف   الت صي احل رئق

واالتوردًا الي  حرالم الت صي اببرشرة، 

اليت  ثهر  ابرئن  ) ن،ين( ر ع ابعو ملن 

نر رء الي  ملنااع التناصا 

، عو ملن ضحرير تعرضنا [208]جتورالياال

لإلصر  ،  إ  انام ااملن نرد ًا ملر 

 ا تيف التجوعرم عو حّذ م ابرر كم

اب ريام  نجنب الت ّرق ابا الررور ا 

التخ،ا  ال ّنة،  ا الو،م ا الع،ي، ملن 

يتبعه الذي ال صر اببر ت   إىلاحلرالم 

إ راط ا التخ،ا  ا ر ا الزرس اب نا 

 ركا الرنائي، عو كذ رية  لي،ملنر

افزء العيني واخلي ي ملن اف  ، ااملر الذي يؤشر إىل ع   ا  راليح  ال ر ي  )الرنس ( الته،افملبرشرة   ص، اإليذاء، و

 رلبن  الضحرير كرننا ا حرل   را ، وع  انام ااملن كرنت ت ته،ف ال تا ا  عض احلرالم، عو الي  اااا إح،اث جروح  رئرة 

عام االلت ترج الذي ع بت إلنه  ا عج رد  ، ملر يع  ع  تيف ال نام مل تْ صر التخ،املهر ل ليح  ال ر ي  الي  الضرو ة، و ن

جانب وح ات الشرطة ض  امل نيني  مت استخ ام القوة من"  يصت إىل عنهف   ت صي احل رئق ا،  وكرنت .[209]ال،ائرة ا ت ر ير لر   
ة السيطرة والقيادة هذا، على األقل جيئيًا، لسوء ت ريب هذه القوات، وضعف أنظم بطريقة ال تتفق مع مب أّي الضرورة والتناسب. وكان مرجع

 .[210]"بعض األحيان، قلة ع د القوات مقارنة بع د املتظاهرين عليها، ويف

 

                                                 

204. Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. (17 August 1990). Retrieved 22 December 2015, from 
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، ملن ملناع  نئ  الترريع اإل ترء ال رننني: 2015دي ورب  20(. تر يخ االلرتداد 1982 رباير  4 رأ  نار  انام ااملن العر . ) 1982( ليعر  3ابرلن    رنن   ا  ) .205
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2498#.VnlJqxV96Uk 
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"على مجيع مستويات  ر ت ملن ت، يب مل ت بنهر رنت ال ي رم، ترى عنهر، ت  نذًا لتنصنرم ف   ت صي احل رئق، ا، وإعا ك
 بنع  حن   ال،ائرة ت رو  ر شكنك  إ  ،[211]إلنفا  القانون" نساناإلاملسؤولية، من ضباط وضباط صف وأفراد، ت ريبًا يف جوانب حقوق 

وجند لنرل  ملتعو،ة ت وح  راللتخ،ا  اب رط و ري ابرب    رأ  التخ،ا  ال نة. ااملر الذي ي وح  ر رتاض اب ،  هلرالت، يب 

 ، عو ال،  ت  نذ ليتنصن  الي  اااا. لي نة

بالغ قلقه بشأن التجمعات السلمية اليت مل  "عنج،ير  رلذكر ع  اب ر  اخلرص ابع  حبري  التجوع وتكنين افوعنرم، ا، عالرب 
  .[212]"يصرح بها أو جرى تشتيتها باستخ ام العنف يف ع د من البل ان مثل البحرين

 

،  إ  ال ي رم حرصرم الوا اب اورم وافوعنرم  ري احلكنملن ، و رضت الينهر الع،ي، ملن 1971حرين ا مل ذ الت    الب

ارنن  افوعنرم اا ين  ع رس تيف ال نند اب روض  الي  ت جنا والوا اب اورم  ري ال نند اإلجرائن  والترريعن . ويركا 

ت ،ملت إىل ، 2013،  إ  وسا ة الت ون  االجتورالن ، ا العر   احلكنملن . و    ملر تعرض له  ذا ال رنن  ملن انت ردام والع

، عو [213]كور ترى  ننملن  ايتس ووتش "أش  تقيي ًا من القانون اوحالي" رلتب،ا  علف ال رنن  مبررور ارنن  ج،ي، ياهر عنه  الرببر 

 .[214]الع ن ال،ولن كور ترى مل او  " للسلطات بقي على الصالحيات الواسعة املمنوحةسوف ُي"الي  اااا، 

( تألنس عو إدا ة 163)ابردة   ارنن  الع ن رم ا ، حنث جيرِّاشرتاط ت جنيهر ل،ى ال ي رم ملن     تب،ع حمرصرة افوعنرم

مي ح ليهنو   وال ن رة الي  افوعنرم.  رل رنن   الت جنا مل، ً  و ذلف يكن ، [215]عي مل او   ري ملر ص ، عو االنضور  إلنهر

، عو البرب تتعر ض تن ر ملعربًا ليت  ري التع  ي لي رنن  رملض  البرب عي مل او  ت جنا  يبرم  ص حن    ضوسا ة الت ون  

اجملتمع يف غ ر حاجة خل ماتها أو لوجتتود مجعية أو مجعيات أخرى تس  حاجة اجملتمع يف "كأ  يكن   ملبرشرة ملع حق تكنين افوعنرم
وال وة الي  علف،  .(11ابردة ) "ن إنشاؤها ال يتفق مع أمن ال ولة أو مصلحتها أو لع م صالحية مقر اجلمعيةا ا ك"إ، عو "بمي ان النشاط املطلو

إخطار مق م الطلب برفضه مبثابة رفض ضمين لطلب "دو  ( ينملًر 60واالترب ملضي ) ، إ  ال رنن  ال ييز  النسا ة  ت ،ي  علبرب الر ض
 .(11ابردة )"التسجيل

عو إي ر هر ملؤاتًر، عو  افوعنرم حاِّالرب مل ح ال رنن  لنسا ة الت ون  ص حنرم  ركا عكرب،  ،ت ع مل رح  حمرصرة افوعنرموت

افوعن  عو  ، وكا علف و ق علبرب  رملض ، حنث جينس حاُّتعنم مل، اء هلر عو جمرلس إدا ة، عو إدملرجهر ملع مجعنرم آ رى

 "إ ا ارتكبت خمالفة جسيمة للقانون أو إ ا خالفت النظام العام أو اآلداب"عو  "األغراض اليت أنشئت من أجلهاعجيها عن حتقيق "إ ا ثبت إي ر هر 
اجلمعية من " ا تكرب  ن هرملن البرب ال،ة  "أو جملس إدارة مؤقتًا للجمعية م يرًا )...(للوزير املختص أن يعني بقرار ". و(50ابردة )

                                                 

، ملن ملناع جهرس ملتر ع  2015دي ورب  22(. تر يخ االلرتداد 2014) رباير  .2014 -: ت رير  رص يبم  رلت صنا ت  نذ حكنمل  البحرين لتنصنرم ف   ت صي احل رئق 2011جتروس  .211

 http://www.biciunit.bh/reports/BICI%20Implementation%20report%20ARABIC.pdfرم اليج   البحري ن  اب ت ي  لت صي احل رئق: تنصن

 .ملرجع لر ق اإلن ر ( جمليس ح نق 20لي،و ة  ا  ) ال يوي واحلق ا حري  تكنين افوعنرم ت رير اب ر  اخلرص ابع   رحلق ا حري  التجوع .212

، ملن ملناع  ننملن  ايتس ووتش: 2015دي ورب  29 يخ االلرتداد (. تر2013ينننن  20. )"الت، ا والت نن، واهلنو  ": ال نند اب روض  الي  حري  تكنين افوعنرم ا البحرين .213
https://www.hrw.org/ar/report/2013/06/20/256449 

 .ملرجع لر قا البحرين     نادة.  اإلن ر  يف واجه  الك   ابع ن : التورا  ا تكرب انتهركرم ح نق  .214

 .ملرجع لر ق إص،ا  ارنن  الع ن رم.  1976( ليعر  15ملرلن    رنن   ا  ) .215
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للوزير املختص أن يقرر إدماج أكثر من "و ، وال حي،د ال رنن   ذه ابخرل رم.(23ابردة ) "اء ومل ير الوزير حلهااملخالفات ما يستوجب هذا اإلجر
 .(24ابردة ) "مجعية تعمل لتحقيق غرض متماثل أو توحي  إدارتها أو تع يل أغراضها

بكل اجتماع " هرب إ   حنث جيال رنن  ي، وسا ة الت ون  ليورااب  والت، ا ا عالور  وإدا ة شؤو  افوعنرم   حن تع  ي،  وي يق
. (45ابردة ) "تطلب عق  اجتماع جمللس اإلدارة"ولينسا ة ع   .(33ابردة ) "تن ب من تراه وحضور االجتماع"وحيق هلر ع   "للجمعية العمومية

لينسير ابختص ع  يناف ت  نذ وال وة الي  علف جينس " .(46ابردة )"قرارات اجتماعات جملس اإلدارة"فوعن  إ لر  كور جيب الي  ا

ابردة )" عو ل ار  افوعن  عو لي ار  العر  عو لآلداب لي رنن   ًرعي ارا  يص،  ملن ااجهزة ال رئو  الي  شئن  افوعن  يكن  خمرل

28)[216]. 

ا لنرق حق تكنين  اإلن ر ال رنن  ال،ولي حل نق  رضهي راليت  ليوعريري علبت إ  ارنن  افوعنرم اا ين  ال ي تجنب 

ري  التجوع ال يوي اب ر  اخلرص ابع  حب ينصياليت  احلق، روحلاليت متتثا  عو اا ر ال رنننن  بردئوال يعت   رب، افوعنرم

 .[217]"أفضل املمارسات املتعلقة باوحق يف حرية التجمع وتكوين اجلمعيات"التبر  ر ا ت رير  ر تكنين افوعنرمو

 

أن اوحق يف حرية تكوين اجلمعيات " الي   ، ا ملنضنر ت جنا افوعنرم  ري احلكنملن ،ل ، عك، اب ر  اخلرص ا علف الت رير
إجراء التصريح )من  اإلنسانهو أفضل امتثااًل للقانون ال ولي وحقوق  (إجراء اإلشعار)"ع  و، "ت غ ر املسجلة بصورة متساويةحيمي اجلمعيا

)...( وينبغي أن يؤدي التخلف عن تق يم رد يف غضون مهلة  الذي يقتضي اوحصول على موافقة السلطات إلنشاء مجعية ككيان قانوني( املسبق
يبلغ زمنية قص رة وواضحة إىل افرتاض أن اجلمعيات تعمل بصورة مشروعة )...( وجيب أن يربر بوضوح أي قرار يرفض مبوجبه البيان أو الطلب وأن 

 .صاحب الطلب به كتابة وعلى النحو الواجب"

وقف عمل مجعية وحلها غ ر الطوعي النوعني األش  صرامة من القيود املفروضة "يرى اب ر  اخلرص ع  وا شأ  حا افوعنرم عو إي ر هر، 
على حرية تكوين اجلمعيات. وعليه، ال ينبغي السماح بذلك إال إ ا كان هناك خطر جلي وحم ق يؤدي إىل انتهاك جسيم للقانون الوطين، مع 

نبغي أن يتناسب هذا اإلجراء متامًا مع اهل ف املشروع املنشود وال ينبغي استخ امه إال عن ما تكون . وياإلنساناالمتثال للقانون ال ولي وحقوق 
 ."الت اب ر األكثر مرونة غ ر كافية

                                                 

 20(. تر يخ االلرتداد 2013ع   س  A/68/299( .)7.  ا  النثن   )اب ر  اخلرص  رحلق ا حري  التجوع وحري  تكنين افوعنرم  رأ  ممر ل  احلق ا لنرق االنتخر رم ت رير .216

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/68/299: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015دي ورب 

 .ملرجع لر ق اإلن ر ( جمليس ح نق 20لي،و ة  ا  ) ت رير اب ر  اخلرص ابع   رحلق ا حري  التجوع ال يوي واحلق ا حري  تكنين افوعنرم .217

للمعاي ر اليت يفرضها القانون ال ولي وحقوق اإلنسان  ألبتةإن قانون اجلمعيات األهلية ال يستجيب 
 املقرر اخلاص املعين حبرية التجمع السلمي يوصي بهاوال يعتين باملبادئ أو األطر القانونية اليت )...( 

 ".باعتبارها "أفضل املمارسات املتعلقة باوحق يف حرية التجمع وتكوين اجلمعيات وتكوين اجلمعيات

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/68/299
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/20/27


 

 

 

"اختوَّل السلطات لنفسها اوحق يف فرض شروط على أي  عالَّ عملر ا شأ  الت، ا احلكنملي ا عالور  وشؤو  افوعن ،  إ  اب ر  يرى
نشطة للجمعيات، أو إبطال انتخاب أعضاء جملس اإلدارة، أو جعل صالحية قرارات أعضاء اجمللس مشروطة حبضور ممثل حكومي خالل قرارات أو أ

كما ينبغي أن تتمتع اجلمعيات حبقوق تشمل اوحق يف التعب ر عن الرأي  اجتماع اجمللس أو طلب سحب قرار داخلي، أو طلب رفع تقارير سنوية )...(
أو حفظًا لثقافة جمموعة  اإلنسانر املعلومات واوحق يف االشرتاك مع اجلمهور واملناصرة أمام اوحكومات واهليئات ال ولية تأيي ًا وحقوق واوحق يف نش

 .ر"، أو دعمًا للتع يالت يف القانون مبا فيها التع يالت يف ال ستومن األقليات وتطويرًا هلا

تزا   رحل، اادن  بر ي رضه ال رنن  ال،ولي ا لنرق حري  لت  رً  ع يعًر ا االإساء علف،  ناهر ع  ال ي رم البحري ن  ح  َّ

تكنين افوعنرم،  ضً  الن "ع ضا ابور لرم"، حنث االتو،م ال ي رم الي  ارنن  افوعنرم اا ين  بعراب  اب اورم اليت 

 اجترهالتع  ن  اليت اختذتهر ال ي رم  اإلجراءاملي ي   اال را  ملثر   ذات ت ، ر عو ترى عنهر عام تنجه ملعرِ ض. يتجيَّ  

حيت ال ي رم ملركز البحرين  2004ا العر  . ، الذي شه، إص حرم لنرلن  حم،ودة2001مل ذ العر   اب اورم احل نان 

زا   وال  اإلن ر   ضت ال ي رم الرت نص فوعنيت شبرب البحرين حل نق  2009و 2005، وا العرملم اإلن ر حل نق 

 2011، وا العر  اإلن ر جميس إدا ة افوعن  البحري ن  حل نق ت ال ي رم حيَّ 2010البحري ن  برااب  االنتخر رم، وا العر  

عنكرم ال ي رم وجند  يب لت جنا  2014علزت ال ي رم نترئج انتخر رم جميس إدا ة مجعن  احملرملم وعالردة تعنن ه، وا العر  

 دو  تر نص. ملنز )إنصرف(، وعْا،ملت الي  مل رضرة عح، ملؤل نهر  تهو  ممر ل  العوا ا مجعن  مجعن  مل ر ض  التونن

الي  انت رد ال ي رم،  ؤاب جي  دا ا البحرين، اليت جتُر ب اورم احل نان ا التع  ن  إىل  نرب اإلجراءامل ، اردم  ذه 

يعوا ا رى ليت جنا  ر ج البحرين، عو لوعنرم احل نان  ا.  ن ور فأم ع يب افاإلن ر  رلتث رء افوعن  البحري ن  حل نق 

 .افوعنرم اا ين  ارنن " ملن وجه  نار ملرروال ن ة " ري  ص

 

 

نندًا تع  ن  الي  عالور  وإدا ة شؤو  كور  ناحلر   رل  ب  إىل ارنن  افوعنرم اا ين ،  إ  ارنن  افوعنرم ال نرلن  ي رض ا

 إىل جرنب جتري  . اليت  ضيت ال ي رم البحري ن  ت ونتهر  رفوعنرم ال نرلن  ملب،ي  تع تهر حت  ا الت ون  ال نرلن  ااحزاب

وسا ة الع، ،  ،  إ  ال رنن  مي ح[218]( تألنس عو إدا ة عي مل او   ري ملر ص ، عو االنضور  إلنهر163ارنن  الع ن رم ا )ابردة 

ال   الن علبرب رإلابع ن   ت جنا افوعنرم ال نرلن  واإلشراف الينهر، لي     ض  يبرم الت جنا دو  ع  يكن  مليزملًر  

                                                 

 .ملرجع لر ق إص،ا  ارنن  الع ن رم.  1976( ليعر  15ملرلن    رنن   ا  ) .218

املنظمات اوحقوقية املسجلة داخل البحرين، اليت جتُرؤ التعسفية إىل غياب  اإلجراءاتلق  قادت هذه 
بينما جلأت أغلب اجلمعيات اوحقوقية األخرى للتسجيل خارج البحرين، أو  )...( على انتقاد السلطات، 

 للعمل بصورة "غ ر مشروعة" من وجهة نظر قانون اجلمعيات األهلية.

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.ViZhhX4rKUk


      

 

 

 

 

كور ي وح ال رنن  لنسا ة الع،   ر ع دالروى  .(9)ابردة  "مبثابة قرار باالعرتاض على هذا التأسيس"الر ض، ويكن  ال،  الرد 

خمالفة جسيمة ألحكام دستور اململكة أو هذا القانون أو "م ال نرلن  عو إي ر هر البرب  رملض  ملن ابنا ا تكرب اضرئن  حلا افوعنر
 (.23، دو  ع  حي،د ال رنن  ملر ن   ذه ابخرل رم اف نو  )ابردة "أي قانون آخر من قوانينها

عنر    "ؤسسات العامة ودور العبادة واملؤسسات التعليمية ملمارسةاستخ ام مؤسسات ال ولة وامل"ومتت، مل رح  الت، ا  ري ابرب  إىل حار 

قبول أي تربع أو ميية أو منفعة من أجنيب، أو من جهة أجنبية، أو "(. كور حيار الي  افوعن  ال نرلن  6افوعنرم ال نرلن  )ابردة 
ع  ت انورم لنرلن  عج بن  ر  أي اتصرهلكور شرط ال رنن  الي  افوعنرم ال نرلن  ال ،  ."منظمة دولية، أو من شخص جمهول

إخطار وزارة  تصالوعلى اجلمعية السياسية الراغبة يف هذا اال)...(  ثل عن وزارة اخلارجية أو من ترتئيه من اجلهات  ات العالقة"ممر حيض
 .[219] (ااج بن  راحزاب عو الت انورم ال نرلن   افوعنرم ال نرلن  اتصر اناال، ملن ارنن   1)ابردة  "الع ل

واختالف الواجبات ال ولية املرتتبة على ، اوحق يف حرية تشكيل اجلمعيات"ت تهف كور ترى مل او  الع ن ال،ولن ،  إ   ذه ال نند 
مع مجعيات  والسياسية اليت تنص على حق كل شخص يف حرية تشكيل من العه  ال ولي اخلاص باوحقوق امل نية (22)أحكام املادة  البحرين مبوجب

 .[220]"املتعلقة حبرية تشكيل اجلمعيات الذي ميكن للبحرين من خالله أن تفرض قيودًا على اوحقوق اآلخرين، حيث حي  القانون ال ولي من النطاق

وت، يت ا شؤونهر   حن ور  افوعنرم ال نرلن  ابعرِ ض ، ،  إ  ال ي رم البحري ن  ضنَّ ت اخل رق الي  عالحنث ابور ل ملن 

، واشت،  ذا التضننق ملع ان  ق احلراك ال نرلي ابعر ض ا العر  2005افوعنرم ال نرلن  ا العر    العوا   رنن تع  ي مل ذ

2011. 

ارا ًا  إي رف  عص،  ال رئب العر  الع كري   نة د رر البحرين  ع،  رض حرل  ال  مل  الن  ن  )حرل  ال نا ئ(، 2011ا ع ريا 

انرملهر  ر ع دالروى عالي ت وسا ة الع،  الن ، الي   ي ن  إص،ا  ر  نرنر ي ت ، افنش. وا عام الرهر، وإ  ق مل ر ر وال، مجعن 

خمرل رم ج نو  احكر  ال،لتن  ، ال تكر هور "اإلل ملن ومجعن  الن رق الن   )عملا(، اضرئن  حلا مجعن  العوا اإلل ملي 

 ." نر    رر رم عضرم  رل ي  اا ييوال

ارملته ا دا  العر  إلب    ملؤمتر ر تتصا " خمرل رم ال ي رم مجعن  العوا اإلل ملي )عملا( ال تكر هر  حيَّت، 2012وا ينلنن 

وخمرل رم عام ال ا   رلنضع ، البردة، وتبعن  ارا ام افوعن  برجعن  دي ن  ت،الن إىل الع ف صراح  واحلض الي  الكرا ن 

  ".ابرلي هلر

 (4)       بب "عشهر  (3)ب،ة  اإلل ملن الن    ناف نررط مجعن  الن رقلدالنى اضرئن   ،   عت وساة الع، 2014ينلنن وا 

اضت  2014 عكتن روحت   ".ع،  حت ق ال صرب ال رننني هلر، وال،  التزا  ال نن  وش ر ن  إجراءام انع رد رلملؤمترام الرمل ، 

، عيَّ،م 2015وإىل لبتورب  عشهر ملع إلزاملهر  إسال  علبرب ابخرل  .( 3)احملكو  الكربى اإلدا ي   ناف نررط مجعن  الن رق ب،ة 

                                                 

 5. ) رأ  اناال، اتصر  افوعنرم ال نرلن   راحزاب عو الت انورم ال نرلن  ااج بن  2005( ليعر  4لي را   ا  )  إضر   ملردة ج،ي،ة  را  )الثرلث ( ملكر ًا 2013( ليعر  31ارا   ا  ) .219

، ملن ملناع  نئ  الترريع واإل ترء ال رننني: 2015دي ورب  29(. تر يخ االلرتداد 2013لبتورب 
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30524#.VoKoQxV96Uk 

 .ملرجع لر قا البحرين     نادة.  اإلن ر  يف واجه  الك   ابع ن : التورا  ا تكرب انتهركرم ح نق  .220

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30524#.VoKoQxV96Uk
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30524#.VoKoQxV96Uk
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/1396/2015/ar/


 

 

 

،   عت 2014ملرم  ه مجعن  الن رق،  إ  وسا ة الع، ، ا ينلنن  اب ر  الذيو ذام  احملكو  االلتئ  ر ن  احلك  الي  الن رق.

ر هر املن هر العر  إ را ن  شريف، الذي دالنى اضرئن  لناف نررط مجعن  العوا ال،مي را ي )وال،(، وعلف الي   ي ن  إالردة انتخ

ت رسلت النسا ة الن ال،النى،  2014وإىل نن ورب كر  ي بع ا ال جن آنذاك الي   ي ن  اتهرمله  و "التآملر الي  ايب نار  احلك ". 

  ع، انتخرب افوعن   ضي ابنلني عملن ًر الرملًر.

 

دون  من العمل حبريتة" حق تكنين افوعنرما راد الذين مير لن  االي  علف، و   ًر ملر ي رضه ال رنن  ال،ولي لتوكم ال وة 
القسري أو غ ر  ختفاءبإجراءات موجية أو تعسفًا، واال اخلوف من احتمال تعرضهم ألي هت ي ات أو أفعال اختويفية أو عنيفة مبا فيها اإلعت ام

اإلعالمية، وحظر  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومحالت التشه رالتعسفي، والتعذيب أو املعاملة أو  الطوعي، واالعتقتال أو االحتجتاز
،    ر لذلف كيه،  إ  انردام افوعنرم ابعر ض  وااالضرء اب توم هلر تعرضنا ل الت ر  "السفر أو الفصل التعسفي عن العمل

 [221]والترهري. والتعذيب والتح نق ا ابراكز اامل ن  واب ع ملن ال  ر

(  يبرم ليو ر ين اخلرصم وال رق العرملي  ا اامل  ابتح،ة لزير ة البحرين،  ن هر 9، ع  ال ي رم مل ترد  رأ  )وج،ير  رلذكر

 .2011 يب اب ر  اخلرص ابع  حبري  التجوع ال يوي وتكنين افوعنرم، الذي يعند ليعر  

                                                 

  اجع افزء الرا ع ملن  ذا الت رير، حتت ال نا  )اب ح   ال ضرئن  لي ر رء(. .221



      

 

 

 

 

 

 

والضوون عملرنتهوور  اإللوو ملن انووردي  وور س ا مجعنوو  الن وورق الوون     ملوون د افزيووريجمنوو، 

. العرمل ، وكر  عح، عالضرء و ، افوعنرم ابعر ض  ابرر ك  ا حونا  التنا وق الون     

لووث ث دو ام  كتيوو  الن وورق البي،يوو  انتخووب الضوونًا  يوو،يًر ، وإىل جرنووب نروور ه ال نرلووي

حتو    نىل  ئرل  اجمليس البي،ي ليعرصوو  ت، و2014حت  العر   2002 م العر   انتخر ن  ملر

 .2014ا العر   إىل جميس ملعمإلزرئه وحتنييه 

ل رء حنا ي ُعجري ملعه ا جميس الر ، وت رو   النلتجنا ه ال ملن ابا شر   العرصو  )ملن د(لت،الَي  ، ا2015ينلنن  1 تر يخ 

حمتجزًا ل،ى شر   العرصو   )ملن د(ا مجعن  لنرلن . وظا  ًرنضنالرم لنرلن   رالتبر ه انردّي نه الرد الي  علئي  تتعيق مب

 حت  إحرلته إىل ال نر   العرمل  ا النن  الترلي ملن الت،الرئه.

 صبرحًر، إالَّ 9 ال ، ال رال  2015ينلنن  2 تر يخ  أ  التح نق ملع ملنكيه لنكن   )ملن د(و    إشعر  شر   العرصو  حملرملي 

اإلكراه والضزط الي  ملنكيه، حنث ملن الصرًا، و ن ملر االتربه احملرملي ننالًر  4مل يب،ع إالَّ ال ، ال رال   )ملن د(ع  التح نق ملع 

 .)ملن د(كور ي ن  حمرملي  "أن إطالة التحقيق إح ى وسائل اإلكراه، ومن باب أوىل طول انتظار التحقيق"

 نر   العرمل  ومل ت ،ام احملركو  وملر مت ت ريزه ملن الي رء احلنا ي ليجزيري، حت ن رم الوح ب ملر  اجعته ال،ائرة ملن حمرضر 

كر  ملب نًر الي  ملر حت،ث  ه ملن َحْار  ري ملعين ليو ريام والتجوعرم مل ذ  لي نانم االن نرد إ  اتهرمله  رلتحريض الي  ال،  

، وجيب احلرص الي  ابرر ك  ا اب ريام ْظر""كسر حاجي اوح: إنه جيب الي  ابعر ض  )ملن د(. وممر ارله 2014نهري  العر  

والتجوعرم اليت ت نوهر اجملرملنع الربر ن  ا ال رى  ركا شبه لنيي، و ي مل ريام ال ي ن  مل اون ر  إ  ر  ال ي رم ال هر 

السلمي واالستمرار يف "تكليفكم االستمرار يف املنهج احلضن  الي  التار ر  رل ن  إ   )ملن د(ملن اب ح   اامل ن . كور حث  ًر ن 
 .التظاهر واالحتجاج بالشارع"

عير   تهويت "التحريض الي  كرا ن  ( 7) ، عملرم ال نر   العرمل  حبب ه احتنر نًر الي  عمل  التح نق ب،ة)ملن د( ع، التح نق ملع 

ب،ة ل تم  ع، إدانته ه ، اضت احملكو  حبب 2015نن ورب  11وحت  تر يخ  لي نانم". االن نردال ار "، "والتحريض الي  ال،  

 ".لي نانم االن نردالتحريض الي  ال،  تهو  " 

 



 

 

 

 

عملتور    (4)   ح نر ي )الرونس ( ملون مل ور       [222] ، عصنب )الب،اهلل(2015ي رير  20 تر يخ 

ت ريبًر ا مل     الرعس، وعلف اليو   ي نو  اووع اونام ااملون ب ورية احتجرجنو  لويون  ا         

مل     الب د ال ،ي ، ت رلب  رإل راج الن ااملم العر  فوعن  الن رق الرنخ اليي ليور ، 

 .2014ا ملره، ملتكر  مل ذ االت رله ا دي ورب 

  شهرداته لي،ائرة،  إنه ، و ب ًر لرر ، النر  ا،َّ[223] ثه نر رء الي  شبكرم التناصا االجتورالي ملرئيوكور ياهر ملن مل  ع 

"تق م شاب باجتاه الشارع العام الذي متر عربه حافلة م رعة كانت للتو ق  توقفت عن إطالق  ع، اوع  جر  ااملن ليو رية االحتجرجن ، 
حيث ظل الشاب واقفًا جبانب حائط أح  املنازل املطلة على الشارع، وال حيمل يف ي يه سوى صورة  ريق املتظاهرين،فقنابل الغاز املسيل لل موع لت

والرر ، العنر ،  إ  عح، ال رصر  ابرئي  ع ابح ب و .لألمني العام الشيخ علي سلمان، ومل يبُ  منه ما ميكن أن يه د باخلطر رجل أمن"

ملن دا ا احلر ي  اب، ال ، الربة نر ذة صزرية، اجتره وجه الررب وص، ه  (لرنس ا) ملن ل حه ال ر يااملن ار   إ  ق  ر نش  

 ركا الو،ي، ملر ع    الررب الي  الرتاجع و ن ي زف دملًر ملن وجه حت  ل ط ع ضًر، والي  ال ن  ت،اال  له ال،د ملن الربر  

 احلردث  وارملنا    يه بكر  اريب حمرولً  إللعر ه.ابتناج،ين ا ملكر  

 رأ  إصر    [224]"فتحت حتقيقًا فيما ت اولته وسائل التواصل االجتماعي"، ارلت ااملرن  العرمل  ليتايورم عنهر 2015ي رير  21 تر يخ 

"إحالة املتهم يف إىل  ، وانتهت"استكملت حتقيقاتها"حت وح،ة التح نق اخلرص   أنهر ، صر2015َّ رباير  16. وا تر يخ )الب،اهلل(
، حنث لت ار ال،النى عملر  احملكو  الصزرى اف رئن  املختصة ملعاقبته بتهمة االعت اء على سالمة جسم الغ ر"الواقعة إىل احملكمة 

، ارلت وح،ة التح نق اخلرص  إ  احملكو  الصزرى اف رئن  عص، م 2015نن ورب  8وحت  تر يخ  .[225]2015 رباير  26 تر يخ 

 .[226]ا نسب إليه من تهمة االعت اء على سالمة جسم الغ ر""حكمًا برباءة متهم من أعضاء قوات األمن العام مم

 

 

تع، مجعن  الن رق عكرب ااحزاب ال نرلن  ا البحرين، وهلر تأين، شعيب والع، و ي 

مجعن  مل جي  ل،ى ال ي رم البحري ن  و  ًر ل رنن  افوعنرم ال نرلن  مل ذ العر  

، ملع  رتة اإلص حرم ال نرلن  افزئن ، اليت مسحت  تألنس افوعنرم 2001

 ال نرلن .

                                                 

 .التب،  اإلل  احل ن ي ليضحن   رل  مل تعر  محري  له وا راد علرته ملن احتور  اب ح   اامل ن  .222

 ، ملن ملناع ينتننب:2016 ي رير 10(. تر يخ االلرتداد 2015 ي رير 20). حيوا صن ة الرنخ اليي ليور  وكنف وملن الته، ه (الرنس نر ي ) ابا ل نط شرب    ح ة ريابرر ، اا .223
https://www.youtube.com/watch?t=28&v=N1qG86TdgVI&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ft%3D28%26v%3DN

1qG86TdgVI&has_verified=1  

، ملن ملناع 2016 ي رير 10(. تر يخ االلرتداد 2015ي رير  21. )تناج،ه  رل رب ملن ملركب  عمل ن   نور مت ت،اوله ملن مل  ع يصن  إصر   شخص عث رء ًرااملرن  العرمل  ليتايورم ت تح حت ن  .224

 http://www.bna.bh/portal/news/650572وكرل  عنبرء البحرين: 

، ملن ملناع وكرل  عنبرء البحرين: 2016 ي رير 10(. تر يخ االلرتداد 2015  رباير 16. )ال ،ي وح،ة التح نق اخلرص  ت تكوا حت ن رتهر ا إصر   شخص  رلب د  .225
http://www.bna.bh/portal/news/654452 

: صحن   النلط، ملن ملناع 2016 ي رير 10(. تر يخ االلرتداد 2015  وربنن 10. ) راءة  جا عملن ع يق مل ذوف نر ي ملن دا ا مل، ال  الي   عس شرب ا الب د ال ،ي  .226
http://www.alwasatnews.com/news/1043750.html 

https://www.youtube.com/watch?t=28&v=N1qG86TdgVI&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ft%3D28%26v%3DN1qG86TdgVI&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?t=28&v=N1qG86TdgVI&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ft%3D28%26v%3DN1qG86TdgVI&has_verified=1
http://www.bna.bh/portal/news/650572
http://www.bna.bh/portal/news/654452
http://www.bna.bh/portal/news/654452
http://www.alwasatnews.com/news/1043750.html
http://www.alwasatnews.com/news/1043750.html


      

 

 

 

 

حت  ت ن   عشهر (3)ب،ة  اإلل ملن وساة الع،  دالنى اضرئن  لناف نررط مجعن  الن رق الن   ،   عت 2014ينلنن  20 تر يخ 

  ال،  حت ق ال صرب ال رننني هلر، وال،  االلتزا  ملؤمترام الرمل ، وعلف نتنج (4)إثر      " تصحنح وضعهر  ري ال رننني 

 ". ع نن  وش ر ن  إجراءام انع رد ر

وح ب ملر ا يعت الينه ال،ائرة،   ، االتو،م النسا ة ا دالنا ر الي  "ال،  حت ق ال صرب ال رننني"  رالتبر  ع  ال،د عالضرء 

ع  النسا ة جتر يت ع   .  ن ور  دَّم )الن رق(لي ليجوعن ( ملن ال ار  االر21و  ًر ليوردة )افوعن  مل حي ق اا يبن  اب ي   

 شرتاك. الضرء كرمليي العضني  اب ،دين ل احت رب ال صرب ال رننني ال يكن  إالَّ  را

ُتخ ر وا شأ  ال،  التزا  )الن رق(  ع نن  وش ر ن  إجرءام انع رد ر،  إ  وسا ة الع،   َ ت علف الي  علرس ع  افوعن  مل 

نتخر رم، والت ر ير كرف ال،د حضن  ااالضرء، ونترئج االمترام العرمل  ليجوعن ، مبر يروا  رآللنرم ابتبع  ا ال ، ابؤ النسا ة

( ملن ارنن  افوعنرم ال نرلن . إالَّ ع   د 18ابعروض  ا ابؤمتر،  رإلضر   إىل الكيورم اليت عل نت  نه، وعلف و  ًر ليوردة )

"أي قرار تص ره الي   -  ط-ابردة هلذا "الت  ري التع  ي" إعا اصر ابررر إ  ر  وسا ة الع،    كر   ع،  احتور  )الن رق(
"جواز  اإل  ر   تيف ال را امالي  .  ن ور  دم النسا ة  رل ن  عنه يرتتب اجلمعية بتغي ر قياداتها، أو إدماجها، أو تع يل نظامها األساسي"

 ."تلك القرارات يها ااختا آلليات اليت ترتبت علوزير الع ل ل طلب

عشهر ملع إلزاملهر  إسال   (3)ب،ة  (الن رق)اضت احملكو  الكربى اإلدا ي   ناف نررط مجعن  ، 2014 عكتن ر 28  تر يخ 

 .(الن رق)احلك  الي   العينر اب،نن  االلتئ رفحمكو  ، عيَّ،م 2015لبتورب  20تر يخ علبرب ابخرل  . وإىل 

، ع  رم مجعن  )الن رق(  رلع،ي، ملن "ابخرل رم" اليت سالوت ا تكر هر ملن ِابا 2010الع، ، مل ذ العر  يرر  إىل ع  وسا ة 

التع،ي الي  ملع الت انورم ااج بن ، ال،النة ب ريام وجتوعرم  ري ارنننن ،  تصر افوعن ، وكر  ملن  ن هر: خمرل   اناال، اال

  راك ا البحرين.ال ي   ال ضرئن ، التخ،ا  ملص يح "الثن ة" لنصف احل

 

 

ح نانوو  حتووت مل ووو  )آ وورق  مجعنوو جمونالوو  ملوون ال روو رء الرووبرب  يبووًر لت ووجنا اوو،ملت 

 وزارة" وإ    ملؤل وي افوعنو ،  . وحب وب  2014حل نق اإلن ر (، وعلوف ا مل يوع دي وورب    
 .متاطل يف إمتام إجراءات تسجيلها، رغم مضي أكثر من عام على طلب التسجيل" زالتال التنمية

ح ب إ ردة عح، ملؤل ي مجعن  )آ رق(،  إنه  ع، ت ،ي   يب ت جنا افوعن   ألبنالم، مت إ  ر  افوعن    بن  ال يب، 

 ملن شهرين. وعنه يتنجب الينه  التكور  إجراءام الت جنا؛ وجرى إ   ه   أ  علف لن ي تزرق عكثر

، تي َّ  ملؤل ن )آ رق(  لرل  ملن وسا ة الت ون  ت يب مل ه  تع،يا ع ،اف افوعن  حتت ع يع  "ترر ه ع ،ا هر 2015ا مل يع ي رير 

ا  ت ينوهر لينسا ة    اا ،اف، وارملنرن". واجا علف، ار  ملؤل ن افوعن   إالردة صنملع مجعنرم وملؤل رم ع رى ا البحري

، اإلن ر  ع  النس اة  يبت مل ه تع،يا اا ،اف، ملرة ع رى، لت ر عهر ملع ع ،اف ابؤل   الن  ن  حل نق إالَّ لبنالم.    ع



 

 

 

   ر( عشهر كر  ي يب  نهر ملؤل ن افوعن  ل رء مل،ير إدا ة اب اورم اا ين ، ل 6وعلف  ع، ملراجعرم التورم حنالي )

 الي   بنع  التع،ي م اب ين  .

، ليَّ  ملؤل ن افوعن  وثرئق تبِّم تع،يا ع ،اف افوعن ، ومل ذ علف النن  حت  كتر    ذا الت رير مل 2015ينلنن  26 تر يخ 

 ترد وسا ة الت ون  إجير ًر عو ليبًر  رأ  علف.

،  إ  ملؤل ن مجعن  )آ رق( ارملنا  ع،ة ملراجعرم لنس اة الت ون ، ليتعرف الي  علبرب 2016حت  ي رير  2015ومل ذ ع   س 

 نكا تزنري ربيرام خمتي   مل هر " نرب ابنظف ابختص  ربتر ع "، عو "تلت جنا، إالَّ ع  ملنظ ن النسا ة كرننا يبيزننه  تأ ري ا

 "إ ضرر ال يب بزي، ملن ال، ال  ملن ِابا وسا تي ال،ا ين  واخلر جن ".والعوا"، النسا ة   بب دجمهر ملع وسا ة 

"أن سبب تأخُّر تسجيل اجلمعية راجع و    تيف اب،ة ابرر  إلنهر، ار  عح، ملؤل ي )آ رق( ع  مل،ير إدا ة اب اورم اا ين  ع يزه 
على وضع طلب اجلمعية عرب  طالعلصعوبة تواصل وزارة التنمية مع وزارتي ال اخلية واخلارجية كونهما وزارتني سياديتني، وأنه يستطيع اال

 .   بوساطات داخل الوزارتني" ستعانةاال

 



 

 القتل التعسفي

  

 



 

 

 

 

 

، [227](3يف )املادة  اإلنسانيعترب احلق يف احلياة احلق األول واألمسى لإلنسان، وقد كفله اإلعفن العاملي حلقوق 

"وعلى القانون أن ( باعتباره مفزمًا لكل إنسان، 6والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف )املادة 
 .[228]حيمي هذا اوحق، وال جيوز حرمان أح  من حياته تعسفًا"

 

 

عام صي   رحلراك ال نرلي  ل  و رة بنا  م( حر169الين الن )، حنث ُع2015حت  العر   2011ظاَّ حق احلنرة مل تهكًر مل ذ العر  

عجرنب، لناء كر   ذا اإلال   ملن ابا الن رق عو ملن ابا جهرم ح نان  عو لنرلن  عو ملن ابا عوي ( 4) ابعر ض،  ن ه 

 الضحرير.

تتوكن ملن ومل  عام صي   رحلراك ال نرلي ابعر ض، بنا  م ( حرالم اتا3 ص،م ال،ائرة )   ، ،2015العر  و نور خيص 

يعرب ال ه اب ر  اخلرص ابع  حرل  اتا تع  ي ب،ني ملن ِابا  جر  ااملن و  ًر ليتص نف ال،ولي الذي ك تص نف عي حرل  مل هر

"كل ما يفعله ويغفل فعله ممثلو ال ولة ويشكل انتهاكًا لالعرتاف العام حبرالم اإلال،ا   ر ج ال ضرء عو  إجراءام ملنجزة عو تع  ًر  أنه 
 .[229]يف اوحياة املنصوص عليه" باوحق

 جراله إىل ت ن  احرتا  ال ي رم البحري ن  إ، ال ميكن 2015عر  ال  تراجع حرالم ال تا التع  ي     عوترري ال،ائرة إىل 

ا مله  ذع  االلتعراض الذي ا،َّ عو ت ن  ملكر ح  ال تا التع  ي ا تعرمليهر ملع احلراك ال نرلي ابعر ض، إْع ،ليحق ا احلنرة

االلتخ،ا  اب رط و ري  ا ذ جراءم ج ،يًر ل لتخ،ا  اب رط و ري ابرب  لي نة ليحرالم اليت تضر َّ الت رير ا ال    ابخصصَّ

ر ع   ذا الرتاجع نرشئ ملن تزنُّ . ترى ال،ائرةالي  ن ي علف ًا  ملؤشرض ، ي ،ِّابرب  لي نة عث رء التعرملا ملع التجوعرم ال نرلن  ابعرِ 

حلق ا الرب ملصرد ة اال ي رم البحري ن  ا التص،ي هلذه التجوعرم ال نرلن  ابعر ض ،  يجنئهر ل نتهرك اف ن  تك نف 

 .2015عر  الالتجوع ملن     التار ر     

ال،ائرة ع  ال ي رم البحري ن  ت تخ،   ذا الرتاجع ليرتويج بثا  ذا التصن ،   ، كر  ملي تًر ملر  ت حظ ،وا  ذا الص،د

ملن ع  ااحكر  ، 2015نن ورب  26 تر يخ ، لرئن  ال رنننن   نسا ة ال،ا ين  ه التصريح الصح ي الصرد  الن مل،ير إدا ة اتضوَّ

جرتهر وح،ة التح نق اخلرص  ا ال نر   العرمل  عاملن مبنجب حت ن رم  عت الي   جر  االيت ص، م ا ال،الروى ال ضرئن  اليت ُ 

 ملن، إع [230]دي ناُعبن  "تصرفات شخصية"حكر  اإلدان  ترتبط مبجرد عحكر   رلرباءة، وع  عمل هر  (%67) كر ل نام، ( 3)    

دين  هر  عض  جر  ااملن، واليت ُع  افرائ  اليت علرس الذي الت ، إلنه  ذا التصريح ا التأكن، الي  ناضح ملر  ن ااال ري 

                                                 

 .جع لر قملر. اإلن ر اإلال   العربي حل نق  .227

 .ملرجع لر قالعه، ال،ولي اخلرص  رحل نق اب،نن  وال نرلن .  .228

: اإلن ر ، ملن ملناع اب نضن  ال رملن  حل نق 2015دي ورب  13ابعريري ال،ولن . تر يخ االلرتداد  .229
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Executions/Pages/InternationalStandards.aspx 

ملناع وكرل  ، ملن 2016 ي رير 16. تر يخ االلرتداد  ملن العرملن اضرير عالضرء انام اا % 67ير الرئن  ال رنننن   نسا ة ال،ا ين : عحكر   رلرباءة ملن احملرك  ابختص  ا عكثر ملن مل، .230

 http://bna.bh/portal/news/698283: عنبرء البحرين

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Executions/Pages/InternationalStandards.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Executions/Pages/InternationalStandards.aspx
http://bna.bh/portal/news/698283


      

 

 

 

 

جريت ا شأ  ُعلتح ن رم شرملي  ، ملثً الت ،، ،  ها "شخصية تصرفات"جزء مل هر يرتبط حبرالم ال تا التع  ي،  ي جمرد 

 ظروف وانر  ذه افرائ ، لناء ملن ااملرن  العرمل  ليتايورم  نسا ة ال،ا ين  عو ملن وح،ة التح نق اخلرص   رل نر   العرمل .

 

و اق عا،ملت منرعج الن اصن  ر و  ًر بر كر ته  ، كرنت مل او   ننملن  ايتسالتصريح إلنهر  عحكر  الرباءة اليت يرري إ

جتريم املعارضة وترسيخ "حتت ال نا :  2014، وعلف ا ت رير صرد  ال هر ا العر  احملركورم اليت ص، م  نهر  ذه ااحكر 
ر  حكعملنضنر ، ذه افرائ    أجريت  رعضعف التح ن رم اليت  ج كنف ع . حنث تكرف تيف ال ورع[231]"اإلفالت من العقاب

 راد الكرد  ال يب الذين مت كنا  تعرضه  ليتعذيب عدانته ، كور حصا ا اضن  إ، ميه، لتربئ  ابتهوم ل صن  عدل  الرباءة

منرعج ، [233]2013، وت رير ر ليعر  [232]2014 عر يا ت رير ر ال  ني ل، ا،ملت ال،ائرة. كور 2011عر  العث رء التح نق ملعه  ا 

ير حرالم اتا تع  ي حكر  الرباءة اب ت ،ة حلق ال، رر الررالي لترب، عملثً  ،حكر ، والتعرضتضًر الي  اصن   ذه اايع

  التخ ص حرل  ال، رر الررالي مل ي ت ، لت بنق صر   بعريري ال، رر الررالي،   ناال، عليح  ال ر ي ، وكنف  رلتخ،ا  اا

 الن ع   عض  ذه ااحكر  مل مل ت بق  ركا صر  ،  ضً  ، إعا لي  حبصنله،ضالت رلب ملر  م  عا ال رتا واخل ر اب رت

 ن  عً  ملن ار   هر، والناجب الي  ، ن بت له ال نر   العرمل  ا تكر هرالذي ،   يكن   جا ااملنعولك ه ن    ،افرمي  ي ِف

 صا.، إالَّ ع  علف مل حيىل  جا ااملن الذي ا تكب افرمي ال ي رم البحري ن  إالردة التح نق لينصن  إ

حكر  اإلدان  تعرب الن تصر رم شخصن  لرجر  ع  ع  نور خيص ملر تضو ه التصريح ملن تأكن، الي  ،وتند ال،ائرة ع  ترري

ك،  نضنح الي  ح،وث انتهركرم ع ف علف،   ، ااملن، إىل ع  ال ترئج اليت  يص هلر ت رير ف   ت صي احل رئق تؤك،  

ا  ( حرالم و رة   بب التعذيب عو ابعرملي  ال رلن 5التعذيب، والذي وثق الت رير )  نور خيص، مل هجن  ملن ابا  جر  ااملن، ملثً 

املعاملة الب نية والنفسية، واليت وصلت إىل  أنه كانت هناك ممارسات ممنهجة من سوء" ، عكر الت رير  أنه ثبت لهملراكز االحتجرس
 .[234]"يف مراكي التوقيفل ع د كب ر من األشخاص احملتجيين التعذيب يف ع ة حاالت، ِقَب

جه  ، وُيجرى ملن وحت نق مله الي  حتينا اليوي  ًر  يكن  ملب ّنعبا ال ي رم البحري ن  جيب   التخ ص ملثا  ذه ال ترئج ملن ِاإ

 ا، وخب ف ملر ارملت  ه ف   ت صي احل رئق ا  ذرحمري،ة ي ته،ف البحث ا كن   ذه االنتهركرم مل هجن  ملن ال،مله

                                                 

:  ايتس ووتش ننملن ، ملن ملناع 2015 ي رير 1تر يخ االلرتداد (. 2014ملرين  28). جتري  ابعر ض  وترلنخ اإل  م ملن الع رب .231
https://www.hrw.org/ar/report/2014/05/28/256557 

 .ملرجع لر قلعب  ع ار . اإلص ح ا البحرين:  حتت ال نا  2014عنار الي  لبنا ابثر  ت رير ال،ائرة ال  ني ليعر   .232

 .ملرجع لر ق. لتب،ادال وع ظا اال .233

 .ملرجع لر ق(. 1238)ت رير اليج   البحري ن  اب ت ي  لت صي احل رئق.  .234

السلطات ، ال ميكن إرجاعه إىل تطور احرتام 2015تراجع حاالت القتل التعسفي خالل العام إن 
 املها مع اوحراك السياسي املعارضالبحرينية للحق يف اوحياة، أو تطور مكافحة القتل التعسفي يف تع

 .ن هذا الرتاجع ناشئ من تغيُّر تكنيك السلطات البحرينية)...( إ
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عين الن إجراء ملثا  ذه التحين م عو إىل نترئج ملزريرة بر و د ا  ذا التصريح ابرر  له  نور لبق، مل ُيالرأ ، والذي ارد 

ع  ملراجع  التح ن رم اليت متت  رأ  ، ملن [235]2013ليعر   ا ت رير ر ال  ني تبنرنهر لبق التح ن رم، لذلف تذكر ال،ائرة مب

، ت ند إىل تيوس  نرب عي ملع نرم ت،لا 2011ن يق ا  رباير اابعر ض الذي حرالم ال تا التع  ي ابتصا  رحلراك ال نرلي 

ن  ال نردام،  هي ا الزرلب ظيت حمصن ة ا ابرتكب اببرشر لي عا مل ؤولالي  ع   ذه التح ن رم كرنت شرملي ، وتبحث الن 

ملراكز التنانف عو  رلتخ،ا  االيح  نتهر الن حرالم ال تا لناء  رلتعذيب ا مل ؤولومل ت ته،ف ال نردام اامل ن  لتح،ي، 

توثً  ا ال ر ي  عث رء التعرملا ملع ابتار رين عو االلتخ،ا  العرنائي ل  ر ا الزرس اب نا لي،ملنر، و ن ملر ا،ملت ال،ائرة ملثر  الينه مل

 ،[236]لت صي احل رئقث هور ت رير ف   اوو، 2011 رباير  17 ث رء  ض االتصر  ملن،ا  دوا  اليؤلؤة اعحرليت اتا تع  ي واعت 

ن  أ  ال تا التع  ي عث رء تعرملا ال نام ملع اب،ننم، إعا مل يثبت هور إىل االلتخ،ا  اب رط لي نة، وا عام النات  نَّتوع جع

مل هر  اجع لضعف عناو  ال ن رة وال نردة، إع ع  ال،ائرة مل جت، ملؤشرام  ًرص،و  عواملر ملبرشرة لرجر  ااملن  رل تا،  إ  جرنب

 ن  الي  انردة النح،ة اليت ي توي هلر  جا ااملن اب يق.مل ؤول  وجند جه،  ذ  ليتح نق ا مل،ى وجند الي

 

الي   ًرالتح نق كر  ارئو ، و ن ت  أ َّ[237] ر  رل  ب  حلرالم ال تا حتت التعذيب ا ملراكز التنانفآكذلف ا،ملت ال،ائرة ملثر  

مم هج تعرض له ع يب ابعت يم ال نرلنم ا ن س ابعت ا  كرة ع  احلردث  الرضن ، وال يضع عي احتور  لكننهر ضون لينك 

، ويزض ال ار الن وضعهر الكيي عث رء  رتة و رة الضحن  عدم نتنجتهر إىل ا تيف ال رتة،  نرتكز التح نق الي  احلردث  اليت

إعا ملر ل،ا ا ال جن و وكن ن  د نهلرالتخ،ملت كأداة تعذيب،  ،ملنره  االت رهلر، وحت  ال يت  التح نق ا لبب وجند  را ن

ملر ملعترد، وال ي ته،ف التح نق انردام ملركز التنانف عكر  علف  اجع إىل ع  وجند ر والتخ،املهر ا التعرملا ملع ابعت يم 

 .[238](1238)ا ال  رة  الذي تن نت  نهر احلرل ،   حن ي  ج  وشبهرم ح،وث تعذيب مم هج الرب ال هر ت رير ف   ت صي احل رئق

 

ت ال،ائرة عو جهرم ح نان  عو لنرلن  ع رى تص ن هر ا  ص، احملرلب  ال ضرئن  لبعض حرالم ال تا التع  ي اليت تب َّشكَّ

عر ض نانالهر، مل ذ  ،ء احلراك ال نرلي ابل  بب ن بتهر لرجر  ااملن عو اإلشر ة لت هنا  جر  ااملن  - اتا تع  ي مكحرال

،  رالتبر  ع   ذه احملرلب  ال ضرئن  2014عر  الو 2013يعر  ل يَّمائرة ال  نال، ْيا ت ريَر ًرلرلّنع ًاال صر -  2011ا  رباير 
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، تقود إىل تلمس غياب أي معطيات ت لل على يت متت بشأن حاالت القتل التعسفيمراجعة التحقيقات ال
ظلت حمصورة يف املرتكب أن هذه التحقيقات كانت شاملة، وتبحث عن مسؤولية القيادات، فهي يف الغالب 

 .املباشر للفعل ومل تسته ف القيادات األمنية لتح ي  مسؤوليتها
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الي   بنع  ال تا  ًاملكر ح  اال  م ملن الع رب، وكذلف ت ،  ملؤشرجتره ا رم البحري ن   ناجبهر يلتزا  ال اهر مل،ى اُت

 ملن تصر رم  ردي  عو لينك مل هجي. ًرنر ع وملر إعا كر  ،التع  ي ا البحرين

وااتصر الرص، الي  حرالم ال تا التع  ي اليت ا، نتجت  نهر الن رة ملن إصر رم نرجت  الن مل ذوف ل ح نر ي، عو ملن التعذيب 

ي،ملنر وح،ثت الن رة     وابعرملي  ال رلن  وابهن   دا ا ال جن و ر جه، عو ملن تأثري االلتخ،ا  التع  ي ليزرسام اب ني  ل

ملن احملرك   ًرلرالرم ملع،ودة ملن الت رراهر هلذا الزرس، والتزملت ال،ائرة  نه  رلتوننز  م  احلرالم اليت ص، م  نهر عحكرمل

   نهر الرل ، واحلرالم اليت السالت احملرلب  ال ضرئن  2014والعر   2013عر  الاف رئن  العردي  عو عص،  ارا   زيق ملي هر     

 .2014حت  نهري  العر  

"أحيل فيها بعض رجال األمن للمحاكمة، وهم جنود برتب مت نية، مع ضابط اينً  ملن تيف احلرالم ا،  ًء ذا الرص، كرف الن ع  جز
جل أمن، فيما ال برتبة مت نية اتهم يف واقعة واح ة؛ وجيء آخر من اوحاالت أنهت النيابة العامة التحقيقات بشأنها، دون توجيه أي اتهام ألي ر

ص ها تقرير جلنة تقصي ( حالة منها هي من تلك اوحاالت اليت ر16تيال بقية اوحاالت عالقة يف طور التحريات أو التحقيقات، علمًا بأن )
 .[239]اوحقائق"

أن احملاكمات اليت أجريت أفضت إىل تربئة أغلب أفراد قوات األمن "وكذلف كرف الن 
، وصلت إىل ح  ًام مع معاقبتهم بعقوبات خمففة ج إدانتهمت الذين أحيلوا للمحاكمة، أو 

( أشهر لرجل أمن قتل مبحضر رجلي أمن آخَرين شخًصا أعياًل يف مبنى قي  اإلنشاء، 6اوحبس )
ه على هذا الشخص يف كلٍّ من رجليه، وبالقرب من كوع باستخ ام سالحه الناري الذي صوب

 .[240]" راعه، بشكل مالصق أو من قرب

يكرف ال،  حصن   2015عر  الهلذه احملرلب  ال ضرئن       ل،ائرة ص، اإ  

، ج،ي  ا ملكر ح  اإل  م ملن الي  تنلُّ ًات ن  ح ن ي ميكن ع  يع ي ملؤشر

  حرالم ال تا إرم البحري ن ،  ا ع  ي ل،ى ال ي الع رب ابتصا  رل تا الت

 2014يعر  لا ت رير ر  ال،ائرةوالتعرضتهر ، 2014عر  الالتع  ي اليت واعت ا 

  ت ن   ذه احملرلب  أصندة ا شضن ت ليحرالم ابرُعال ،ملر  ًردالوت ابؤشر ليبّن

 (1، و اجل ول رقم 7)أنظر الرسم البياني رقم  ال ضرئن .

( وارئع اتا حصيت ا عام التر يخ، اث تر  مل هر 3ت رير ر مل ر ن   م مل ر  احملرلب  ال ضرئن  لو )كذلف الرضت ال،ائرة ا 

 14صر نا مجنًعر  تر يخ لثرلث  لرجا عملن، شرء ال ،  ع  ُي، وا2013بتار رين، اَلرضت حرلتهور ت صنً  ا ت رير ر ال  ني ليعر  

ت ينط الضنء الي  مل،ى وجند ت روم  ري ملرب  ا مل ر  احملرلب  ال ضرئن    زن  بب مل ذوف نر ي ع يق الينه ، ُ  2013 رباير 
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( 51)في المحاسبة القضائية أوضاع 

2015قضية قتل تعسفي للعام 

حكم قضائي  قيد التحري  حفظ القضية 
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ملن مل  ن   عاحملرلب  ال ضرئن   نور خيص حرالم اتا لرجر  ، والن ر  ااملنجر خيص حرالم اتا تع  ي مل  ن   لر نو

 اشخرص مل،ننم.

 رم يالتزا  ال  ال، الي  ًا  ري ملرب ، يع ي ملؤشرت روم وجند التأكن، الي   ، ساَد2015عر  الإالردة إجراء  ذه اب ر ن      

الي  ع  ال تا التع  ي ا ملر خيص اوع ابعر ض  ال نرلن   ًاملكر ح  اال  م ملن الع رب، وملؤشر اجترهالبحري ن   ناجبهر 

 ار ن ج،ي، لتملتصا   ينك مل هجي ي وح حبصنله،   ضن  اتا  جا ااملن وصيت حملكو  التوننز وص،   نهر حك  والردم مل

 (2)أنظر اجل ول رقم   نور ال تزا  اضنتر اتا ابتار رين ا إ ر  التح نق.، االلتئ رفملن حمكو  

  



      

 

 

 

 

 22اليي الب،اهلردي ملرونوع: )   .1

 ربايووور  14الرملوووًر(، تووونا ا  

2011 

الته،ف ا  ريق دا يي، يت رر مل ه  ريق  ري نر وذ، يوؤدي   

ال،يوه، وعلوف  عو،  روجوه     ب ز  ج،ه، الوذي ي ون   نوه   ريو      

  راوو  ملوون  جوور  ااملوون اب وويحم ا عو   أملوون اب ووز ، وت رجوو

ال ريوووق وتراجعوووه حنووون اب وووز . عصووونب   ي ووورم ملووون لووو ح     

ا ظهره، ع ي هر الينه  جا عملن  ع، الت،ا ته  (الرنس نر ي)

وتراجعه حنن اب وز ، وا رتاوت عحرورئه حتو  وصويت لرئتوه،       

  يورجح  وأ  اإل و ق كوور     ثور  ث ونب ملت ر  و    و،    آوتركوت  

 هلذا افزء العيني ملن ج ،ه. ًر، وملنجهًراريب

تهوتوووه ا،  إدانووو   جوووا عملووون 2013ي ووورير  31صووو،  حكووو ، ا 

ال نر   العرمل   رإل  ق اببرشر الينه، وا، عديون  تهوو  االالتو،اء    

لوو نام، و ووي التهووو     (7)اب ضووي لي تووا دو  اصوو، واحلووبس   

ضون ،  و،اًل ملون ال توا العوو،. ومل      اليت وجهتهر لوه ال نر و  ا ال   

اليوو   ووذا احلكوو  لتروو،ي،     راللووتئ رفت عوون ال نر وو  العرملوو     

الع ن وو ،   وو  ع  علووف كوور  ممك ووًر هلوور،  ن ووور  عوون ال رتووا    

عكتوون ر  21ا  الووتئ رفاليوو   ووذا احلكوو ، وصوو،  حكوو      

 27تور يخ   وا، لو نام  (3) تخ نض ال ن ته إىل احلبس  2013

  راي مل،ة الع ن  ، ص،  ال ن الن 2015ملرين 

 32 رضوووا لووويور  ابووورتوك: )  .2

 ربايووور  15الرملوووًر(، تووونا ا  

2011 

ا ال ريوووق العووور   ووورل رب ملووون جمووووع ال ووويورنن       الوووته،اف

ال وويب، عث وورء ملروور كته ا ج وورسة لنرلوون   رجووت لترووننع    

الضحن  اليي ابرنوع، وعصنب ا الب،اي   رصرصو  مل ر نو    

ا وجهووه،  ر تووه  هوور  جووا عملوون ملوون مل وور   مل صوو   عث وورء         

ملوورو   إثوورحمرولتووه احلوو،يث ملعووه، لته،ئوو  النضووع ابتروو ج،    

ب ملن  عض ال ونام ابتناجو،ة ا الرور ر وت و،      اف رسة  رل ر

 عووض ابروونعم  رجتوور ه ، ثوو  ع يووق الينووه ع وورية ملوون لوو ح    

ا ظهره ا رتات عحررءه ال،ا ين ، وتركوت   (الرنس نر ي )

آثوور  ث وونب ملت ر  وو    وو،  يوورجح  ووأ  اإل وو ق كوور  اريبووًر،     

 وملنجهًر هلذا افزء العيني ملن ج ،ه.

،  ورباءة  جيوي عملون    2013 ربايور   26ص،  حكو  ا تو،ائي، ا   

اتهوتهور ال نر   العرمل   رإل  ق اببرشر الي  الضحن    حن عّدى 

ل تيه دو  اص، ال تا،  و،اًل ملون ال توا العوو،، الوت ردًا لت و،ير       

احملكووو   أنهووور كرنوور ا حرلوو  د وورر شوورالي. وصوو،  حكوو     

  الورباءة، ومل تعيون   ،  تأينو، حكو  2013ملرين  26، ا التئ رف

ال نر   العرمل ، حت  وات كتر    ذا الت رير،  ع هر الي   وذا  

 احلك  عملر  حمكو  التوننز.

 23اليووووووي عمحوووووو، ابووووووؤملن: )   .3

 ربايووور  17الرملوووًر(، تووونا ا  

2011  

الووته،ف ا ال ريووق ابووؤدي إىل ملنوو،ا  دوا  اليؤلووؤة،  عوو، ع   

ابؤديو    عحكوت انام ااملون لون رتهر اليو  ابنو،ا  وال ورق     

ي ووور نووورتج الووون ا ووورتاق   إلنوووه، وعصووونب جبووورح ا  خوووذه اا  

  ووبب  (الروونس نوور ي ) ر نشوو    لووتكن  لووذ رية لوو ح  

مل صوو   اإل وو ق، وجوورح ملروور ه ا  خووذه ااميوون، وجووروح   

ع ووورى حيتووووا ع  تكووون  نرجتووو  ملووون آالم حوووردة ا  جينوووه،  

 نتج ال ه و رته. ًاش،ي، ًرولببت  ذه اإلصر رم نزي 

،  وورباءة كووا ملوون 2012لووبتورب  27ا توو،ائي، ا صوو،  حكوو  

اتهوته ال نر   العرمل   ورإل  ق اببرشور اليو  الضوحن    حون عّدى      

ل تيووووه دو  اصوووو، ال تووووا،  وووو،اًل ملوووون ال تووووا العووووو،، الووووت ردًا  

لتركنف احملكو  ا اادل  اب ،مل  ملن ال نر  . وص،  حكو   

تعيوون   تأينوو، حكوو  الوورباءة، ومل 2013 ربايوور  24ا  الووتئ رف

ال نر   العرمل ، حت  وات كتر    ذا الت رير،  ع هر الي   وذا  

احلكوو  عملوور  حمكووو  التوننووز، عو عنهوور عالووردم التح نووق ا      

ع  احلكووو  مل ي وووِف وااعووو  اتوووا    حنوووثال ضووون  ملووون ج،يووو،،  

الضووحن ، ومل يصوو  هر كحرلوو  د وورر شوورالي، وإمنوور ن وو  ع       

عرملووو  تكووون  صووورد ة الووون ابوووتهوم الوووذين اووو،ملته  ال نر ووو  ال     

ا تكبوونا  ووذه  اوو،  ليوحركووو ، مبوور ي نوو، وجووند اتيوو  آ وورين    

 افرمي .

 



 

 

 

 61الن   الب،احل ن اليوي: )   .4

 ربايووور  17الرملوووًر(، تووونا ا  

2011 

الووته،ف ا ال ريووق ابووؤدي إىل ملنوو،ا  دوا  اليؤلووؤة،  عوو، ع   

عحكوت انام ااملون لون رتهر اليو  ابنو،ا  وال ورق ابؤديو        

ر ي، يورجح عنوه ا بيو   ورس     إلنه، وعصنب ا  عله مب وذوف نو  

 (3)مل نا لي،ملنر، ع يق الينه ملون مل ور   تورتاوح  وم ملرتيون و     

عملتر   رجتره  عله،   حن ت بب ا ت جر  عله وت رير دملر ه 

 ا اهلناء ول ن ه اتنً  الي  ال ن .

،  وورباءة كووا ملوون 2012لووبتورب  27صوو،  حكوو  ا توو،ائي، ا 

اليو  الضوحن    حون عّدى    اتهوته ال نر   العرمل   ورإل  ق اببرشور   

ل تيووووه دو  اصوووو، ال تووووا،  وووو،اًل ملوووون ال تووووا العووووو،، الووووت ردًا  

لتركنف احملكو  ا اادل  اب ،مل  ملن ال نر  . وص،  حكو   

 تأينوو، حكوو  الوورباءة، ومل تعيوون  2013 ربايوور  24ا  الووتئ رف

ال نر   العرمل ، حت  وات كتر    ذا الت رير،  ع هر الي   وذا  

التوننووز، عو عنهوور عالووردم التح نووق ا    احلكوو  عملوور  حمكووو    

ع  احلكووو  مل ي وووِف وااعووو  اتوووا    حنوووثال ضووون  ملووون ج،يووو،،  

الضووحن ، ومل يصوو  هر كحرلوو  د وورر شوورالي، وإمنوور ن وو  ع       

تكووون  صووورد ة الووون ابوووتهوم الوووذين اووو،ملته  ال نر ووو  العرملووو        

ا تكبوونا  ووذه   اوو، ليوحركووو ، مبوور ي نوو، وجووند اتيوو  آ وورين    

 افرمي .

العووورادي:   هنووو  الب،الرلووون    .5

الرملووًر(، عصوونبت  إصوور    51)

 2011ملر س  16ارتي  ا 

الته، ت ا لونر تهر،  عو، الزوروب، ال و، حورجز ال وكري       

ا ت وور ع شوور ر الروونخ  ين وو  ملووع شوور ر البوو،يع، وعصوونبت        

 رصرص  حن  ا الرعس، وع رى ا الراب  د يتر ملون اخليوف   

 و  ًر بر وج،ه ع يهر ا جثتهر.

  الن وورة متووت  رووارير  صوورص حووي    مت ح ووظ ال ضوون   ووزال  ع 

مل يووق، ومل تكوون  ووي اب صووندة  ووه، ومل يكوون   وورك   ووأ     

 ممن ع ي ه. 

 47جووووناد حمووووو، مشوووو  : )    .6

ملوووور س 16الرملووووًر(، توووونا ا  

2011 

الته،ف ا لونر ته، اورب حورجز ال وكري تور ع ل ونة د ورر        

البحووورين وضوووعته ل  وووع ال ريوووق وحتنيوووا حركووو  ابووورو  ا  

 ريق  ئن ي ارب اري  ال هي ، يؤدي إىل ملناوع الويوه، واو،    

عصوووونب  رصرصوووو  حنوووو  ا    ووووه ومل ووووذوف نوووور ي آ وووور ا   

 الركب . 

مت ح ووظ ال ضوون ،  ووزال  ع  الن وورة متووت  رصوورص حووي ع يووق     

 رووكا يت ووق وال وورنن ، لزوورض واووف حركوو  ال وونر ة الوويت        

  ضت ت  نذ ااواملر والتناف ال و، احلورجز، ومل يكون   ورك     

  ي ه.ع  أ ممن 

 33 وورني البوو،العزيز مجعوو : )  .7

الرملووًر(، عصوونب  إصوور   ارتيوو  

 2011ملر س  19ا 

ء مب     لك ه ا اري  الوب د  الته،ف ا ملب   ان، اإلنرر

ال وو،ي ،  عوو، ع  فووأ لووه ملووع شووخص آ وور، إثوور تن ووا اوونام     

   ألوووويحته ، ن  وملوووو،ججنااملوووون ا ال ريوووو ، و وووو   اجيوووو  

ومل ووور دته  ابتناجووو،ين ا ال ريوووق العووور ، واووو، اُلثووور اليووو      

الضحن  ملصر ًر   يق نر ي ا كوا ملون  جينوه، و ورل رب ملون      

عو ملووون اووورب،  كووونر ع االوووه، ع يوووق الينوووه  روووكا مل صوووق 

ووجووو،م، عيضوووًر، ا جثتوووه آثووور  حيتووووا ع  تكووون   اجعووو       

 ليتع،ي الينه  رلضرب.

،  إدانوو   جووا عملوون اتهوتووه  2012لووبتورب  27صوو،  حكوو ، ا 

 ال نر   العرمل   رإل  ق اببرشر الينه، وا، عديون  تهوو  االالتو،اء   

لوو نام، و ووي التهووو    ( 7)اب ضووي لي تووا دو  اصوو، واحلووبس   

ال نر   ا ال ضون ،  و،اًل ملون ال توا العوو،، ومل      اليت وجهتهر له 

اليوو   ووذا احلكوو  لتروو،ي،     راللووتئ رفت عوون ال نر وو  العرملوو     

الع ن  ،     ع  علف كر  ممك ًر هلر.  ن ور  عن ال رتا اليو   

، 2013ملوورين  26، ا الووتئ رف ووذا احلكوو ، وصوو،  حكوو     

عشهر   ط، حبج  كننوه ا  ( 6) تخ نض ال ن ته إىل احلبس 

 د رر شرالي وحتت ظروف صعب .حرل  

 38الزيووووووز مجعوووووو  النووووووورد: )    .8

ملووور س   17الرملوووًر(، تووونا ا  

2011. 

 وإ    ورك االت ورد  أنوه تونا  عث ورء        ،و  ًر ليوعينملرم ابتون رة 

االت رلووه  رووكا تع وو ي ملووع ملعووت يم آ وورين، ملوون العوورمليم     

نا ل ورتام سمل نو  خمتي و ، الوبرب     االت يو   نة د رر البحرين، 

 رنتووورئه  لي رئ وو  الروونعن ،  عوو،  وورض حرلوو  متننزيوو  تتصووا 

. وتوثري  2011ملور س   15ال نا ئ )حرلو  ال و مل  الن  نو ( ا    

و رتوه  بنعنو  ع  ال.  رلثر وت  ا     وأ    ًرظروف و رته شكنك

ت رير ال بنب ابعرين فث  الضحن  ال ، الن رة،  أنه تونا ا  

مت ح ظ ال ضن   زال  ال،  وجوند شوبه  ج رئنو ، كون  الن ورة      

 كرنت جراء لكت  ايبن .



      

 

 

 

 

ملرم ،  ن ور عو  ملعين2011ملر س  17الصرًا  نن   (4)ال رال  

تي تهر علرته  ع، ان  رر ع بر ه ال هور و روا كوا حمروالتهور     

تي تووه  اتصوور ليتناصووا ملعووه عو ملعر وو  عي ملعينملوورم ال ووه،  وون  

ملن اب تر   الع وكري، ي يوب    2011ملر س  24مل رء ين  

ملوو ه  احلضوون  ليو تروو   ا  الضووحن  حب ووب اوون  ابتصووا  

آ وور ي نوو،  ووأ    اتصوور ملووريض، ثوو   عوو، واووت تي ووت االوورة    

عيوور  ملوون و رتووه، واوو، عشوور  ت ريوور    8ضووحن  توونا، عي  عوو، ال

ف   ت صي احل ورئق إىل ع  ظوروف و رتوه  رملضو ، وع  اونة      

د ووورر البحووورين مل جتوووِر عي حت نوووق ا لوووبب الن ووورة  وووذلف       

النات، و ن ااملر الذي ي،ي ه الت رير لع،  تنا  ه ملع ابعريري 

حاووت احل نانوو  ال،ولنوو ، وع  علوورته ال وو،ملر ت وويوت جثتووه ال

وجند آثر  تعت ،  أنهور نرجتو  الون الصوعق الكهر ورئي، وآثور        

 إصر ن  الي  ي،يه وا الب ن والص، .

: اليووي البوو،اهللالن وو  حمووو،   .9

 25الرملووووووووًر(، توووووووونا ا  71)

 2011ملر س 

هلوور ا  ر وو  ننملووه مب زلووه  حبرلوو  ا ت وورق تعوورض  ًاثرأتوونا ملتوو

  ريوو  ابعوورملري، إثوور تعوورض مل زلووه إل وو ق ملبرشوور ملوون اوونام   

ااملن    ر ا الزرس اب نا لي،ملنر عث رء انورمله  مب ور دة  عوض    

ابتاوور رين، ولوو ط اليوو  إثوور علووف الوو،د ملوون  ووذه ال  ر ووا         

لوريره،   وبب    اليو  الزرسي  دا ا اب وز ،  ور ت ق  هور، و ون     

يعووورني مل هووور، عصوووً ، ا الرئووو ،  لووونء حرلتوووه الصوووحن  الووويت

 رنتك ت حرلتوه الصوحن  عكثور، حتو  تونا ا مل زلوه ابوا        

 وصن  لنر ة اإللعرف.

مت إنهرء نار ابنضونر لعو،  وجوند شوبه  ج رئنو ، كون  الن ورة        

  بنعن  حب ب ت ،ير ال نر   العرمل .

 

ال وون، عمحوو، لووعن، مشووس:      .10

 30الرملووووووووًر(، توووووووونا ا  15)

 2011ملر س 

عث وورء تناجوو،ه ملووع جمونالوو  ملوون عصوو،ارئه ا عساوو       الووته،ف 

مل   و  لووك ه ا اريوو  لوور ، واو، عصوونب  ك وور ا الع ووق   

جوورَّاء تعرضووه ليضوورب، و وون ملي وو  اليوو  وجووه،  عوو، لوو ن ه   

إلصوور   ا النجووه مب ووذوف نوور ي ع يووق الينووه ملوون ابووا  جوور     

ه رئااملووون،  روووكا ملبر وووت، وعلوووف عث ووورء حمرولتوووه وعصووو،ا 

 ر عكر الرهند.اال تعرد ال ه ، و  ًر ب

ار م ال نر   ال،  وجند وجوه إلارملو  الو،النى اف رئنو  لعجز ور      

  ضوووت  ال نر ووو   ، 2013ملووور س  5 الووون التنصوووا لي رالوووا، وا 

 2014نون ورب   وا. اليو   وذا ال ورا     ضوحن  لرة العالعرمل  تاي  

العينووور  عووون االووورة اليووو  اووورا   االلوووتئ رف  ضوووت حمكوووو  

 ال نر   العرمل .

 40العروريي: ) سكرير  اشو،    .11

ع ريوووووا  9الرملوووووًر(، تووووونا ا  

2011 

 (6الوو ) تنا ا ال جن عث رء تعرضوه لتعوذيب شو،ي، ا اايور      

اليت اضر ر ا ال وجن  عو، االت رلوه الوبرب تتصوا   رور ه       

 اإلال ملي مل ذ  ،ء احلراك ال نرلي ابعر ض.

،  وورباءة  جيووي عملوون 2013ملور س   12صو،  حكوو  ا توو،ائي، ا  

ؤدي لي تووا دو  اصوو، الت ووبب ا ال تووا،  ملوون تهووو  الضوورب ابوو 

 جر  عملن آ ورين ملون تهوو  الو،  اإل و غ الون جرميو          (3)و راءة 

ابوتهَوم ال وور َ م، و وي الووته  الويت وجهتهوور هلو  ال نر وو ،  وو،اًل     

الوووت ردًا إىل تروووكنف  وعلوووف ملووون التعوووذيب اب ضوووي ليوووونم،   

 ذا  احملكو  ا اادل  اب ،مل  ملن ال نر  ، وحت  تر يخ كتر  

 الت ريووور ال ينجوووو، عي إالووو    مسووووي ملوووون ال نر ووو  العرملوووو  الوووون   

حك  الرباءة،     ان ضرء ابو،ة الزمل نو  الويت جيونس      هرالتئ ر 

ع   حنثاحلك ، عو عنهر عالردم التح نق  التئ رف نهر لي نر   

احلك  مل ي ِف وااع  اتا الضحن  ومل يصو  هر كحرلو  د ورر    



 

 

 

هَوم الوووذين اووو،ملتهور شووورالي، وإمنووور الجوووز الووون  نووور  دو  ابوووت 

 ال نر   العرمل  ليوحركو .

 39اليووووووي الن وووووو  صوووووو ر: )   .12

ع ريوووووا  9الرملوووووًر(، تووووونا ا  

2011 

 (6الوو ) تنا ا ال جن عث رء تعرضوه لتعوذيب شو،ي، ا اايور      

اليت اضر ر ا ال جن  ع، االت رله البرب تتصا  رتهرمله ا 

جرمي  صو،  شور ي   ونر ة، عث ورء  جون  اونام ااملون اليو          

ابعتصوم ا ملن،ا  دوا  اليؤلؤة ابا عير  ملن  وض االالتصور    

 .2011ملر س  16 أكويه ا 

،  إدانو   جيوي عملوون   2013ملوور س  12صو،  حكو  ا تو،ائي، ا    

و  اصو، إحو،اث  وذا ال توا واحلوبس       رلضرب اب ضي لي توا د 

لوو نام، و ووي الووته  الوويت وجهتهوور هلوو  ال نر وو   وو،اًل ملوون         (10)

 جور  عملون ملون تهوو  الو،        (3)التعذيب اب ضي ليونم، و ورباءة  

اإل  غ الن جرمي  ابتهوم ال ر  م، ومل ت عون ال نر و  العرملو     

اليوو   ووذا احلكوو  لتروو،ي، الع ن وو ،   وو  ع  علووف  راللووتئ رف 

ممك ووًر هلوور،  ن ووور  عوون ال وورتين  اليوو   ووذا احلكوو ،      ركوو

،  تخ وووونض 2013لووووبتورب  29، ا الووووتئ رفوصوووو،  حكوووو  

ال ن تهوووور إىل احلوووبس لووو تم حبجووو  وجووونب الرع ووو  كننهوووور  

كرنر ي ص،ا  ملن  عيهور احل رظ الي  ااملن ولو مل  ابعوت يم   

، ولكوون ال نر ووو  العرملوو   ع وووت اليوو   وووذا    مبوور  وونه  الضوووحن   

 1وصوو،  حكوو  التوننووز ا   حمكووو  التوننووز، احلكوو  عملوور   

الوووورد ، وعااللووووتئ رفواضوووو   إلزوووورء حكوووو    ،2014دي ووووورب 

صو، م حكوهور   عالويت   االلوتئ رف ال ضن  ملن ج،ي، حملكوو   

 (7)  تخ وونض ال ن تهووور إىل احلووبس  2016ي وورير  4اف،يوو، ا 

، و ووي ال ن وو   ووري ملروو،دة  رل  ووب  لاووروف ا تكر هوور  لوو نام

 حب ب ارنن  الع ن رم.

البوو،الكري  اليووي  خووراوي:     .13

ع ريوووا  11الرملوووًر(، تووونا  49)

2011 

 (8الوو ) تنا ا ال جن عث رء تعرضوه لتعوذيب شو،ي، ا اايور      

اليت اضر ر ا ال جن  ع، االت رله البرب تتصا  رتهرمله ا 

ا إيرا ، ا  اإلل ملن جرمي  ختر ر ملع حكنمل  افوهن ي  

نم ملووون عوي اضووون  ضووووت جمونالووو  ملووون ابووونا  م البحوووري  

مجعنو   ا  ًرانردّيو  ًاااصون  ال ر لون ، والضوحن  كور  الضون     

 الن رق، و ن ملن عصن   ر لن .

،  إدانو   جيوي عملون    2013دي ورب  30ص،  حك  ا ت،ائي، ا 

 رلضرب اب ضي لي توا دو  اصو، إحو،اث  وذا ال توا واحلوبس       

لوو نام، و ووي الووته  الوويت وجهتهوور هلووور ال نر وو ،  وو،اًل ملوون      (7)

 راللووتئ رفيب اب ضووي ليووونم. ومل ت عوون ال نر وو  العرملوو    التعووذ

الي   ذا احلك  لتر،ي، الع ن  ،     ع  علف كر  ممك وًر  

هلوور،  ن ووور  عوون ال وورتين  اليوو   ووذا احلكوو ، وصوو،  حكوو       

 تخ نض ال ن تهوور إىل احلوبس    2013عكتن ر  27ا  التئ رف

 ل نام. (3)

 26الزيووووزة ح وووون مخوووونس: )  .14

ع ريووا  16الرملووًر(، تن نووت ا  

2011 

ثرة   ن وو   بوونط أتن نووت ا مل زهلوور   ريوو  الووب د ال وو،ي ، ملتوو  

حورد لي وكر ا الو،    وبب حرلوو  ال وزر الويت عصور تهر، إثوور        

مل،ا و  مل زهلر  ع ف، والي  حنن ملبر ت ملن ابوا الو،د كوبري    

ملوون اوونام ااملوون ا ال جوور، دو  عي الووتئذا  عو إ ووراس وجووند  

ضووحن  و ووي مب  ووس   إع  اضوورئي  رب،ا ووو ، إع ت رجووأم ال  

ال وون  و وو،و  حجوورب، و ووراي ع ووراد علوورتهر  تجوون  ال وونام       

دا ا اب ز  ا  رف ال ن ، ضون الوينو  مل،ا وو ، حبثوًر الون     

عشووووخرص مل يوووون م الووووبرب ملرتب وووو   وووورحلراك ال نرلووووي  

ابعووور ض، ويعبثووون  ا الزووورف ويوووثريو  ال نضووو  ا كرملوووا  

بط اب وووز    حووون ال نوووف، واووو، لووورال، وضوووعهر الصوووحي ابووورت

مت إنهرء نار ابنضونر لعو،  وجوند شوبه  ج رئنو ، كون  الن ورة        

 بنعنووووو  جوووووراء تناوووووف ال يوووووب والتووووو  س واإلصووووور   مبووووورض   

 ت ،ير ال نر   العرمل .ال كري، حب ب 

 



      

 

 

 

 

،  تعرضووهر هلووذه  كننهوور تعوورني ملوون ملوورض ال ووكري ابووزملن

ثرة  هووذه ال ن وو   عوو،  وورتة  أ ،  تن نووت ملتووئوواالنتكرلوو  اب رج

 اصرية ا وات ملبكر ملن صبرح عام النن .

 70التوووووورجر: ) يسي ووووووب اليوووووو   .15

ينننوووون  2الرملووووًر(، تن نووووت ا 

2011 

 

ثرة حبرل  ا ت رق تعرضت هلر ال ،  رب مل زهلر   ري  أتن نت ملت

ال  ر س، وابنجند ا ممر  رالوي ضونق، إثور تعورض مل زهلور      

مبر  نهر البرب الذي كرنوت ت وف  ي وه، إل و ق ملبرشور ملون       

انام ااملن    ر ا الزرس اب نا لي،ملنر عث ورء انورمله  مب ور دة    

 ر وا  هور  عوض ال   اجتر  عض ابتاور رين، إع ع ي وت ال ونام    

 نور كرنت ته ُّ  إ  ق البرب،  ع، ت رجئهر،  إ  ق ال نام 

ل  ر ووا الزوورس اب وونا ليوو،ملنر وال  ر ووا الصوونتن  ا ابووور. واوو،  

ج،م     دارئق ملن اإل  ق، و وي مل وتي ن  اليو  اا ض    ُو

ال ، البرب ملن ال،ا ا ا حرل  صحن  لنئ  و رلكرد ت ت نع 

ملون شو،ة انترور  الزورس      ًرالت  س،  نور كور  جون اب وز   رن و    

ابكوور ، واوو، عالي ووت و رتهوور  عوو،    ملوو  الووذياب وونا ليوو،ملنر  

 حنالي لرالتم ملن احلردث  ا اب تر  .

مت إنهرء نار ابنضونر لعو،  وجوند شوبه  ج رئنو ، كون  الن ورة        

  بنعن  حب ب ت ،ير ال نر   العرمل .

 

 38جوور ر إ وورا ن  العينيوورم: )  .16

ينننوووون  12الرملووووًر(، توووونا ا  

2011 

 

 ًرعيوور  ملوون اإل ووراج ال ووه،  عوو، ع  كوور  حمبنلوو  (3)توونا  عوو، 

احلووراك  احتجرجوورم ا اليوو  عملوو  اضوون  تتصووا  ربروور ك     

نووه تعوورض إال نرلووي ابعوور ض. وو  ووًر ليوعينملوورم ابتوون رة،   

ليتعووذيب عث وورء االت رلووه، وشوون ،م كوو،ملرم ا  علووه ووجووه   

ج ال وووه ويووو،ه الن ووورى عث ووورء  ووورتة االت رلوووه، وعنوووه ال ووو، اإل ووورا

تركته انام ااملن ال ،  رب جموع ال ويورنن   ال ويب، وظوا    

يرووتكي،  عوو، اإل ووراج ال ووه، ملوون عمل شوو،ي، ا ملع،تووه حتوو   

 تنا     عير  ملع،ودة.

مت إنهرء نار ابنضونر لعو،  وجوند شوبه  ج رئنو ، كون  الن ورة        

  بنعن  حب ب ت ،ير ال نر   العرمل .

 

 47مجعووو : ) آ  سي وووب ح ووون   .17

ينلنووون  15الرملوووًر(، تن نوووت ا 

2011 

تن نووت خمت  وو  ا  ر وو  ننملهوور مب زهلوور جبزيوورة لوورتة، و ووي   

لوون،ة مل عوو،ة، إثوور تعوورض مل زهلوور إل وو ق ملبرشوور ملوون اوونام    

ااملن    ر ا الزرس اب نا لي،ملنر عث رء انورمله  مب ور دة  عوض    

 ابتار رين. ول ط الي  إثر علف ال،د ملن  ذه ال  ر ا الزرسي 

اليووو  لووو ح مل زهلووور، وا لووورحته ال،ا ينووو   وووري اب ووو ن  ،   

وت ووورب د ووور  الزووورس اب ووونا ليووو،ملنر  كثر ووو  إىل  ر تهووور، 

وتعذ  الينهر اخلروج ملن الزر     بب إالراتهر اليت مت عهر ملن 

 احلرك  دو  مل رال،ة وكرلي ملتحرك.

مت إنهرء نار ابنضونر لعو،  وجوند شوبه  ج رئنو ، كون  الن ورة        

  ،ير ال نر   العرمل . بنعن  حب ب ت

  



 

 

 

 25ينلووووف عمحوووو، ملوووونالي: )   .18

ي ووووورير  13الرملوووووًر(، تووووونا ا 

2012 

وجوو،م جثتووه  ر نوو  ا البحوور اوورب مل   وو  لووك ه   ريووو         

ا لووي. و  وو  تي ووي علوورته ملعينملوورم ملوون ملركووز الروور  ،       

ه ا النووون  ال ووور ق، ت نووو،  أنوووه    ا ت ووورءالوووذي  اجعتوووه  عووو،   

وجو،م االورة    مل بنض الينوه ا عحو، ملراكوز التنانوف. واو،     

 وووري  بنعنووو ، ومبعري تهووور ملووون  وووبرية دولنووو ،   ًاا جثتوووه آثووور 

تناج،م ا البحورين ا علوف الناوت، عشور م إىل وجوند عدلو        

الي  تعرضه ليصعق الكهر ورئي، وعنوه او، يكون   ورق  عو،       

  ملنه، و ن  را، لينالي   بب الصعق.

مت إنهرء نار ابنضونر لعو،  وجوند شوبه  ج رئنو ، كون  الن ورة        

 جراء  رق عث رء ال برح  ح ب ت ،ير ال نر   العرمل .

 82لووويو  حم ووون البووورس: )    .19

ي ووورير  14الرملوووًر(، تن نوووت ا 

2012 

تن نت خمت    ا مل زهلور، إثور تعورض مل زهلور إل و ق ملبرشور       

ملوون اوونام ااملوون ل  ر ووا الزوورس اب وونا ليوو،ملنر، حنووث لوو  ت 

رنوت  الي  إثر علف ا بي  دا وا مل زهلور، جبونا  الزر و  الويت ك     

حرلتهور   لونء  نهر، وتن نت صبرح النون  التورلي ا مل زهلور  عو،     

 الصحن .

مت إنهرء نار ابنضونر لعو،  وجوند شوبه  ج رئنو ، كون  الن ورة        

  بنعن  حب ب ت ،ير ال نر   العرمل .

 35صوووو ح البوووورس حبنووووب: )   .20

ع ريووووا  21الرملووووًر(، توووونا ا  

2012 

   ريوو  ع نصوونبع  ابووزا ر مب   وو  لووك ه  إحوو،ى الووته،ف ا

عث رء تناج،ه ا مل     شوه،م تاور رام اوعهور  جور  ااملون      

وتراجووع ابتاوور رين لوو،ا ا ااساوو ، وعصوونب   ي وورم ع وورية   

ا افوزء العيوني ملون ج و،ه وا رتاوت       (الرونس  نور ي ) ل ح 

 عحررءه ال،ا ين .

 ووورباءة  جوووا عملووون  2013نووون ورب  24صووو،  حكووو  ا تووو،ائي ا 

 ورإل  ق اببرشور اليو  الضوحن ، الوت ردًا       اتهوته ال نر و  العرملو   

 إىل ع  احملكو  تركف ا اادل  اب ،مل  ملن ال نر  .

 16ح ووور  حموووو، احلووو،اد: )    .21

ع   س  17الرملًر(، تنا ا 

2012. 

ه ا عح، ال رق ال رالنو  مب   و  لوك ه مب،ننو      الته،ا مت 

احملوورق، عث وورء تناجوو،ه ا مل   وو  شووه،م مل روشوورم ملوور  ووم       

نور ي  لو ح   جر  ااملن و عض ابتار رين، وعصنب   ي رم 

ا افوووزء العيوووني ملووون ج ووو،ه وا رتاوووت عحرووورءه   (الرووونس )

 ال،ا ين .

 مت ح ظ ال ضن  لتنا ر حرل  ال، رر الررالي.

 17نعوووووووو : )اليوووووووي ح وووووووم   .22

لووبتورب   28الرملووًر(، توونا ا  

2012. 

ه ا عحوو، ال وورق ال رالنوو  مب   وو  لووك ه اريوو    الووته،ا مت 

ج،ه ا مل     شه،م تار رام اوعهور  جور    اص،د، عث رء تن

ااملوون وتراجووع ابتاوور رين لوو،ا ا ااساوو ، وعصوونب   ي وورم     

ا افوزء العيوني ملون ج و،ه وا رتاوت       (الرونس  نور ي ) ل ح 

  ين .عحررءه ال،ا

 مت ح ظ ال ضن  لتنا ر حرل  ال، رر الررالي.

 رضووا البوورس مل ووي  ملر وون      .23

 8الوووووته،ف ا (، الرملوووووًر20)

 .2014ي رير 

حو،ى  ورق   إمت الته، ه ملن انام ااملن و ون ي وند لونر ة ا    

اري  ابرخ  و   كووم عال،توه اونام ااملون   صو، الوت، اج        

   ووري  عالرووخص الووذي كوور  يركووب ملعووه الالت رلووه،  عوو،        

مل ر ه ليهروب ملن الكوم، وعصنب  رصرص  حن  ا افزء 

 اخلي ي ملن  عله.

تهوتوه  ا رباءة  جا عملن  2015ع ريا  29ص،  حك  ا ت،ائي ا 

ال نر ووو   ووورإل  ق اببرشووور الينوووه   صووو، ال توووا العوووو،، واووو،        

ومل تتوونا ر ملعينملوورم  ، ت ال نر وو  العرملوو  حكوو  الوورباءة    الووتئ 

 .االلتئ رفحن  ملصري  ذا 



      

 

 

 

 

 49اد عمحووووو، احلوووووروي )جووووون  .24

ملووووور س  16الرملوووووًر( تووووونا ا 

2014. 

  ر ووا الزوورس اب وونا ليوو،ملنر ع ي تهوور       ر ت راووه  ًاتوونا ملتووأثر 

انام ااملن  كون  كوبرية مبحونط مل زلوه،   ريو  واديور  ا      

ثر ت رجئه إجزيرة لرتة، لت ريق تار رة لنرلن ، وعلف الي  

 مل زله. ال ريق ارب  إ  ق  ذه ال  ر ا عث رء تناج،ه ا

مت إنهرء نار ابنضونر لعو،  وجوند شوبه  ج رئنو ، كون  الن ورة        

 . بنعن  حب ب ت ،ير ال نر   العرمل 

 

الرملًر(،  53مل صن   ضري: ) يالي  .25

  2011 رباير  17تنا ا 

مبنوو،ا  دوا  اليؤلووؤة، ا واووت ملبكوور ملوون  جوون  اوونام ااملوون ل ووض          الووته،اف

ا ظهووره وصوو، ه وا رتاووت    (الروونس نوور ي )لوو ح االالتصوور ، وعصوونب   ي وورم   

ملت ر  وو    وو،  يوورجح ع  اإل وو ق كوور    عحروورءه ال،ا ينوو ، وتركووت  آثوور   ث وونب   

 اريبًر وملنجهًر هلذا افزء العيني ملن ج ،ه.

 ان، التحري

 23حمووووند ملكوووي ع نتوووركي: )    .26

  2011 رباير  17الرملًر(، تنا ا 

مبنوو،ا  دوا  اليؤلووؤة، ا واووت ملبكوور ملوون  جوون  اوونام ااملوون ل ووض          الووته،اف

رنوب ااميون ملون الاهور     ا اف لو ح نور ي )الرونس (    االالتصر ، وعصونب   ي ورم   

والكتف والراب  وا رتات  عحررءه ال،ا ين ، وتركوت آثور   ث ونب ملت ر  و    و،       

 هلذا افزء العيني اخلي ي ملن ج ،ه.يرجح ملعه ع  اإل  ق كر  اريبًر وملنجهًر 

 ان، التحري

 33الب،الرضوور حمووو،  نمحنوو،: )   .27

الرملووًر(، عصوونب  إصوور   ارتيوو  ا  

  2011 رباير  18

الووته،ف ا ال ريووق ابووؤدي إىل ملنوو،ا  دوا  اليؤلووؤة، عث وورء مل وورية لوويون  حموو،ودة  

الع،د، وعصنب ا  عله  رصورص حوي ع يوق ملون جهو  ابنو،ا ، وعصونب ملعوه عث ورء          

 جرح   رصرص حي.  (5) ذا اإل  ق حنالي 

 ان، التحري

الرملوووووًر(، 52حموووووو، إ ووووو ص: )   .28

  زووووووورلي اف  ووووووون ، يعووووووووا ا 

ملوووور س   15البحوووورين، توووونا ا  

2011  

الته،ف عث رء التع،اد انام ااملن ل وع تاور رام  رجوت ا ال ريوق العور  اورب      

مل   وو  لووك ه جبزيوورة لوورتة. حنووث اصوو ،ملت  ووه وعحوو، عصوو،ارئه ملوون ج  وونته،  

عث رء حمرولتوه محريو  جمونالو  ملون ال  ورء، لونر ة مل،ننو ، و  ر هور لونر ة ع ورى،           

 ر   ت رالرال نر ت ت . وكرننمليثووكيتر ور ال حتو   لنحرم ع ار  و كر هور 

 ورل را ،  عو، صو،  الضوحن      ر حنن جمونالو  ملون ال  ورء ارصو،ة صو،مله ، ثو  العتو       

وص،ي ه،  رجتره مل، ا  رالي لي ريق الذي تتناج،  نه ال ونام اامل نو ، وت ون ر    

، وُيتناوع او، ة   ًرالي  حرك  ال، ن  واخلروج  نه. وكر  ملناوع احلوردث ملكرون    

  زيووف دا يووي حل ووه جووراء     ًاثرأواليوو  إثوور علووف توونا ملتوو    ال وونام اليوو  ملروور ،ته.  

 ا مججوته. ًااالص ،ا  واليت تضو ت ك ر الناإلصر رم اليت نتجت 

 ان، التحري

الرملوًر(،   31عمح،  رحور  اليوي: )    .29

  2011ملر س 15تنا ا 

الته،ف عث رء ملهرمج  انام ااملن تار رام  رجت ا ال ريق العر  اورب مل   و    

ة، واوو، الثوور اا وورلي اليوو  جثتووه ملي وورة ا الروور ر  عوو، تراجووع  لووك ه جبزيوورة لوورت

اوونام ااملوون ليخيووف، و علووه ملروو نق ملوون اوتووه  رلكرملووا ودملر ووه وعحروورء  علووه    

ا  علوه، وملون    لو ح نور ي )الرونس (    لرا   اليو  اا ض، واو، عصونب   ي ورم     

 ابتناع إ  اهر الينه  ركا مل صق و ن ملي   الي  اا ض  ت جر  عله.

 التحريان، 

 31جمنووووو، عمحووووو، البووووو،العر : )    .30

ملووور س  14الرملوووًر(، الوووته،ف ا 

الووته،ف ا  ريووق دا يووي مب   وو  لووك ه اريوو  ال ووهي  الرووورلن ، واوو، عصوونب      

ا  علوه وجهوت لوه ملون لونر تم ملو،ننتم، واو، مت         ل ح نر ي )الرونس (    ي رم 

 ان، التحري



 

 

 

 التناصوووا تووو،او  ملعينملووورم ا علوووف احلوووم ملووون ابوووا  عوووض ااشوووخرص مبنااوووع           2011

ر وتوبم ع   وحو،  إمتكن اا رلي ملن إي رف   تمعنه  ع، مل ر دة ال نر االجتورالي

  راو  الووا  رصو     ، واو، الثور اليو     ًرملو،نن  ًر جور  عملون يرتو،و  سيو     كورننا ملن  نهر 

 30تونا الضوحن  ا اب ترو   ا     .رجوا عملون  وظن توه ك ليت تو،  اليو    واأح،    

 ا ملنم لريري مل ذ إصر ته. إصر ته  ع، د نله  ًاثرأملت 2011ينننن 

 41جع وووووور حمووووووو، البوووووو،اليي: )  .31

  2011ملر س  16الرملًر(، تنا ا 

الته،ف جبنا  ملن،ا  دوا  اليؤلؤة عث رء  جن  انام ااملون ل وض االالتصور  الثورني     

 ع، تراجع ابتار رين خلر ج ابن،ا ، وا، عصنب ا ايبه  رصرص  حن  د يت ملون  

لو ح  ع االه وا رتاته حت  وصيت احررئه ال،ا ين ،  ضً  الون إصور ته   ي ورم    

م ابت،اول   روأ  احلردثو  إىل عنوه عصونب      ري ارتي ، وترري ابعينملر نر ي )الرنس ( 

 عث رء انرمله  تصنير الوين   ض االالتصر .

 ان، التحري

 33جع ووووور البووووو،اهلل  ملعنووووونف: )  .32

  2011ملر س 16الرملًر(، تنا ا 

 الووته،اف  ريووق الوور  اوورب مل   وو  ال،يووه، عث وورء حمرولوو  اوونام ااملوون      الووته،اف

ملنو،ا  دوا  اليؤلوؤة إثور  جنملهور اليو  االالتصور  الثورني،         ابتار رين اخلر جم ملن

ومتك هووور ملووون  ضوووه، واووو، عصووونب ا ظهوووره  رصرصووو  حنووو  وصووويت احرووورئه        

ال،ا ين ، عث رء حمرولته الرتاجع لي ورق ال،ا ينو  ل ريو  ال،يوه،  ضوً  الون إصور ته        

  ري ارتي . ل ح نر ي )الرنس (   ي رم ع رية 

 ان، التحري

 23عمحوووو، البوووو،اهلل العرنوووونط: )   .33

  2011ملر س  16الرملًر(، تنا ا 

مبنوو،ا  دوا  اليؤلووؤة، ا واووت ملبكوور ملوون  جوون  اوونام ااملوون ل ووض          الووته،اف

ا ظهووره وا رتاووت    لوو ح نوور ي )الروونس (   االالتصوور  الثوورني، وعصوونب   ي وورم    

ًر عحررءه ال،ا ين ، وتركت آثر  ث نب ملت ر      ،  يرجح ع  اإل و ق كور  اريبو   

 وملنجهًر هلذا افزء العيني ملن ج ،ه.

 ان، التحري

الرملوووووًر(،  41لوووووتن ن  را ووووور : )   .34

  وووووووو،ي اف  وووووووون  يعوووووووووا ا   

  2011ملر س  16البحرين، ا 

الته،ف ا كبن   ملناع احلرال  الذي يتن  العوا  نهر،  ع، الزوروب، اريبوًر ملون    

 رصرصو   حرجز ال كري ا ت ر ع شر ر الرنخ  ين   ملع شر ر الب،يع، وعصونب  

 حن  ا ص، ه ع ي ت الينه ملن ملكر   عن،.

 ان، التحري

 44الن ووووو   ضوووووي آ   ضوووووي: )    .35

ملووور س  15الرملوووًر(، الوووته،ف ا 

2011  

تعرضه ليتعذيب الر،ي،، إملَّر ا ال ريق العر ،  ع، ال بض الينه ملون ابوا    تنا  ع،

اوونام ااملوون عث وورء ملهرمجتهوور لتاووور رام  رجووت ا ال ريووق العوور  اوورب مل   ووو          

 عوو، ت وويوهر  واوو، وجوو،م علوورته،  لووك ه جبزيوورة لوورتة، عو  عوو، ن يووه لي ووجن،    

ا عملوركن   ضورب وتعو،ي وحروي الينوه  أج ور  صويب       نهر لآثر ًا واضح  الي ،افث 

 زيوف دا يوي    ت وبب ك ور ا مججوتوه     حنث مل هر الرعس،وملت را  ملن ج ،ه، 

 ثرا  إصر ته.أملت 2011ملر س  16ا ابخ، وا، تنا ين  

 ان، التحري

 64لوويور  الن وو  ع وون إد يووس: )     .36

ملووور س  16الرملوووًر(، الوووته،ف ا 

2011  

االتصر  الذي الته،ف ا  ريق الر  مبحنط ملن،ا  دوا  اليؤلؤة، عث رء الوين   ض 

 ربن،ا ، وعلف  عو، ال وبض الينوه ملون ابوا اونام ااملون، حنوث تعورض           ًرارئو  كر

 أنوه كور  ملون     رالالرتافلتعذيب ش،ي، وملعرملي  ارلن  وملهن     بب مل رلبته  له  و 

ابعتصوووم ا ابنوو،ا  و وورب مل ووه، وإصوورا ه اليوو  ن ووي علووف، وتضووون علووف ضوور   

ن وا  عو، ر ليو ترو   و  وي   ورك حتو        اني  الي     ه، ت ببت ا  توق ملثرنتوه،   

ملتووأثرًا  توو، ن  حرلتووه الصووحن    ووبب إصوور ته ا ابثرنوو ،      2011ينننوون  3توونا ا 

  ضً  الن  عض ااملراض ابزمل   اا رى اليت كر  يعرني مل هر.

 ان، التحري



      

 

 

 

 

 38الب،الرلووون  ح ووون حجوووري: )   .37

  2011ملر س  19الرملًر(، تنا ا 

تعوورض لتعووذيب شوو،ي، توورك آثوور ًا واضووح  جبثتووه      حنووث الووته،ف ا  ريووق الوور    

وج،تهر علرته  ع، ت يوهر ليجثو ، حبنوث كور    ورك الكوثري ملون آثور  الضورب،         

آالم حووردة ا الوو،ة عجووزاء ملوون ج وووه، و كثوورة، ا ال خووذ        الوونوجووروح نرجتوو   

كرنوت  ا افوجوو ، و  ًاوالاهر، وجرح  رئر ا  علوه جبرنوب ععنوه عحو،ث ك ور     

لو  ت ريبوًر،   ( 2)نرتج الن  عن، وكذلف جرح ا الذ ار   ن   نئته ترري إىل عنه 

وا الرابووو ، وكووو،ملرم ملت راووو  تركوووزم ا مل   ووو  الاهووور وافوووزء العيوووني ملووون  

 تعرضوه ليضورب  عصور عو     ًرافرنب ااي ر ليب ن، وتكت م دملني  تع ي ان برالو 

عنبنب إع جرءم الي  شكا   نط محراء، وكذلف آثر  حروق عال رب لجرئر ا 

ثوره  ع  الضحن  ُ  ، إته وي،يه. وو  ًر ليوعينملرم ابتن رة ملن شهردام ملت را    كب

ال وو، ملوو، ا اريوو  الوورلي، عث وورء تنجهووه نرحنوو     2011ملوور س  19ملوور س حتوو   8مل ووذ 

ن  وو  ت توونش عمل نوو . ومل ووذ ا ت رئووه مل جيووب اليوو   رت ووه احملووون  ال وو،ملر حرولووت       

ه حب ووب إالوو   وسا ة   ووه ل  وئ وور  الينووه، واوو، الثوور اليوو  جثتوو      تصوور سوجتووه اال

ا ملضوووور  الووور   2011ملووور س  20  تووور يخ ًرصوووبرح (6)، حووونالي ال ووورال   ال،ا ينووو

ليوري مب     النالي، اليت ت ع ج نب اب     اليت   ،  نهر،  ن ور الاروف اليت 

 وو،  نهوور وال وورق ابؤديوو  ليو   وو  الوويت ُ  وو،  نهوور الضووحن ، ووضووع اب   وو  الوويت ُ 

اليو  تعرضوه    ًاحنوث انترور  احلوناجز اامل نو ، ي و،  ملؤشور      وج،م جثته  نهر، ملون  

، عو  ت هنيه  لناونر  ا حمن هل الت،اء ملن انام ااملن ابنجندة ا علف ابناع عو 

  ذا االالت،اء ملن عشخرص مل،ننم  ع،  مل عه  ملن ال نر   هذا االالت،اء.

 ان، التحري

الرملووًر(،  14اليووي جووناد الروونخ: )    .38

، 2011ع  ووووو س  31تووووونا ا 

وصوووردف علوووف صوووبرح يووون  النووو،  

 ال  ر

الته،ف   ريق الر  مب     لك   جبزيرة لرتة عث ورء مل ور دة لونر ام ااملون لوه      

 رين كرننا يرر كن  ا تار رة حم،ودة الع،د ت ف الي  الرصنف، وت راونا  آو

 رجتره  رق دا ين   ن  ا،و  لنر ام ااملن وشعن     تنجههر هل  لي بض اليونه ،  

 ض و وه  تناف اب ر دة وملزرد ة  جور  ااملون و ون ملي و  اليو  اا      وا، الثر الينه  ع،

إصر   ا الع ق ملون اخليوف يورجح عنهور نرجتو  الون البونة ا بيو   ورس ع ي وت الينوه ا            

 ووط مل ووت ن ، الوون اوورب، عث وورء اب وور دة، وت ووببت لووه  ك وور ا   وورام الووونده   

 .و رته ح ب ملر عكرم شهردة الن رةت بب ا ًر ال  ري وعح،ث له نزيً 

 ان، التحري

الرملًر(،  17عمح، جر ر ال  ر : )  .39

  2011عكتن ر  6تنا ا 

الته،ف عث رء حمرول  انام ااملن ت ريق تار رة الي  شر ر الب،يع العر   رلتخ،ا  

 زرض د ع ابتار رين ليرتاجع إىل دا وا مل   و  لوك ه ا     ل ح نر ي )الرنس ( 

اري  الرر ن ة واري  ع نصونبع، واو، ا رتاوت  ي ورم  وذه الوذ رية صو، ه و   وه         

إىل ع   ًاووصيت عحررءه ال،ا ين    بب ارب اإل  ق،  تنا الي  إثور علوف. وناور   

اونام   احلردث  كرنت ملتزامل   ملع ارب ص،و  ت رير ف   ت صي احل ورئق، سالووت  

لوو ح نوور ي  ااملوون ع  النوور  ال ي وورم الوويت ا افثوو  ال يتنا ووق ملووع النوور   ي وورم         

 اليت ت تخ،ملهر. )الرنس ( 

 ان، التحري

 

 21 رضوووووا ملوووووريسا "العبنووووو،ي": )   .40

 2012ملر س  10الرملًر(، تنا ا 

الوته،ف عث وورء حمرولوو  اوونام ااملوون ت ريووق تاوور رة مب   وو  لووك ه اريوو  الوو، اس،  

ملع،ننوو  ليزوورس اب وونا ليوو،ملنر ا  علووه ملوون اخليووف، ع ي تهوور اوونام   أصوونب    بيوو  

 ااملن الينه  ركا ع  ي ا مل تنى ج ،ه  ،اًل ملن إ  اهر ل الي .

 ان، التحري

 



 

 

 

 22عمحوووووو، إمسرالنووووووا ح وووووون: )  .41

 2012ملر س  31الرملًر(، تنا ا 

الته،ف عث رء مل ر دة انام عملن مل،ننو  بتاور رين ملون ضوو ه  الضوحن  ا إحو،ى       

التار رام  رل رق ال،ا ين  مب   و  لوك ه ا اريو  لويور رد، واو، كور  حيووا        

  أصنب  رصرص  حن . ،   هر التار رة والوينرم اب ر دةكرملريا  ن،ين يصن

 ان، التحري

 

الرملًر(،  40ح ن جرل  ملكي: )  .42

  2011ع ريا  3تنا ا 

اليت اضر ر ا ال جن  (7الو )تنا ا ال جن عث رء تعرضه لتعذيب ش،ي، ا ااير  

احلراك  احتجرجرما  ع، االت رله البرب تتصا  رتهرمله  ته  ملرتب    ربرر ك  

 ال نرلي ابعر ض.

 ان، التح نق

الرملًر(،  15ال ن،  رش  لعن،: )  .43

  2011دي ورب  31تنا ا 

ملوون ضووو ه  الضووحن ، ا إحوو،ى    الووته،ف عث وورء مل وور دة اوونام ااملوون بتاوور رين   

مب وو ط  علووه جبزيوورة لوورتة،  أصوونب    بيوو  ملع،ننوو  ليزوورس اب وونا        التاوور رام 

ليوو،ملنر ا صوو، ه و ابتووه، ع ي تهوور اوونام ااملوون الينووه  رووكا ع  ووي ا مل ووتنى        

 ج ،ه  ،اًل ملن إ  اهر ل الي .

 ان، التح نق

 19حموووووو، إ ووووورا ن  يع ووووونب: )    .44

 2012ي رير  25الرملًر(، تنا ا 

جبزيرة لرتة  ع، مل ح ته وال بض الينه الته،ف ا ال ريق العر  مب     لك ه 

 وو،و  لووبب، عث وورء ملوورو   عووض لوونر ام ااملوون العوور  ا اريتووه. إع و  ووًر بوور عكووره    

الضحن   را جا، ومت ضر ه،  ر،ة،  رهلراوام واخلونعام    شر ،،   ، ديس الي

 ض، ث  عودر ا سنزان  ل رالرم اينيو ، ون وا   والعصي احل،ي،ي  و ن ملي   الي  اا

إىل اب تر   حبرل  صحن  لنئ ، وتونا   ورك ا ن وس النون ، ووجو، ع وا        ع، ر 

ليتعوو،ي، إال ع  وسا ة ال،ا ينوو  مت ووكت  أنووه توونا   ووبب    ًاالضووحن  جبثتووه  آثوور 

 (.    Sickle cellملرض   ر ال،  اب جيي ابزملن )

 ان، التح نق

الرملوًر(،   37مل تار لوعن،  خور: )    .45

 2012ي رير  25تنا 

ي وورير  24الووته،ف ا الروور ر،  عوو، ع  اصوو ،ملت  ووه إحوو،ى لوونر ام ااملوون، ا      

، عث رء اوعهر لتاور رام  رجوت  ورل رب ملون مل   و  لوك ه ا اريو  ال،يوه.         2012

  اونام ااملون عنزلتوه ملون لونر ته،       إ و  ًر بعينملرم الرمل  مت ت،اوهلر ا  رتة و رتهو

، ًرح و وال رملي  ارلن  وملهن و ، وتعرض  ع، ال بض الينه ليضرب ولتعذيب ش،ي، وملع

 مبر  نه ملن إصر رم. ًاثرأ، وتنا  ع، لرالرم ملتال يب ال يورنن  جملوع ن ا

 ان، التح نق

الرملوًر(   16ح م اليي افزيوري )   .46

 .2013 رباير  14تنا ا 

 ااملون  اونام  لنرلون    ريو  ال،يوه، وارملوت      تاور رة  ملرور كته  ه عث رءالته،ا مت 

افوزء العيوني ملون ج و،ه      ا رتات (الرنس ل ح نر ي )  ذ رية ت ري هر، وعصنب 

 ال،ا ين . ووصيت احررئه

عاليووون الووون  وووتح حت نوووق ملووون ال نر ووو    

العرملووووووووو ، ومل تعيووووووووون ال وووووووووي رم  

 البحري ن  الن نترئج  ذا التح نق.

 20حموووووند الن وووو  افزيووووري )    .47

 ربايوووور  14الرملووووًر( الووووته،ف ا  

2013. 

 اونام  لنرلن    ريو  ال بنوه صورحل، وارملوت      تار رة ملرر كته ه عث رءالته،ا مت 

 ت ري هر، وعصنب    بي  ملع،نن  ليزرس اب نا لي،ملنر ا جرنوب  علوه ع ي وت     ااملن

 الينه  ركا مل ت ن  ملن مل ر   اريب .

عاليووون الووون  وووتح حت نوووق ملووون ال نر ووو    

العرملووووووووو ، ومل تعيووووووووون ال وووووووووي رم  

 البحري ن  الن نترئج  ذا التح نق.

الرملووًر(،  52عمسوورء ح ووم اليووي )   .48

 .2014 رباير  11تن نت ا 

احوو،  ااملوون ضووون ت  نووذ االت وور   اوونام ابووا ملوون مل،ا وتووه عث وورء مل زهلوور تن نووت ا

ااشخرص  نور يتصا  رحلراك ال نرلي ابعر ض، الي  عثر تناف الو،و ة ال،ملنيو    

الوويت متووت   ووذه اب،ا ووو  اليوو  إثوور  هوور حل ووت الوويت ال ووزر حرلوو    ووبب والت   وون 

 ، إْع عنهووور وع وووراد االلوووتئذا  ليووو، ن عو اضووورئي إع  إ وووراس مل زالووو ، دو    ري ووو 

وا  ، ن  جمونال  ملن انام ااملون ملون لو ح اب وز   عو، ا وز   ملون        الرئيتهر ت رجؤ

ال نر ام ا مل زهلر، وحرولت  ملرآباب ز  اجملرو ، ود ن  جمونال  ع رى ملن  رب 

اب وز  ال ونة و  ري و      ال نام ك ر البرب الو،ا يي، و عو،  تحهور، د يوت ال ونام     

عكوووورم ااملرنوووو  العرملوووو  ليتايووووورم 

 ال و ني  ت رير ور  ا  نسا ة ال،ا ينو  

 ووووأ  احلردثوووو   2014ا العوووور   ااو 

 اخلرصووووو  التح نوووووق  رلنحووووو،ة انووووو،

 مل اآل  وحتووووووو  العرملووووووو ،  رل نر ووووووو 

 الووون البحري نووو  ال وووي رم تكروووف

 عجرتهووووور الووووويت التح ن ووووورم نتووووورئج



      

 

 

 

 

 النح،ة. تضو ت الصراخ وتك ري اا ناب.

 23جع ووووووور حموووووووو، الووووووو، اسي )  .49

 ربايووووووور  26الرملوووووووًر(، تووووووونا ا 

2014. 

 مت َّوف  الويت  ،(Sickle cell)اب جيوي   الو،     ور  ملورض  نن و    أالراض ملتأثرًا تنا

ملعوه   التح نوق   ورتة  عث رء ش،ي، تعذيب جراء  ه عبت  أنهر و رته، الرهن، عاته، ابا

 29ع  ُعل ووي ال ووبض الينووه ا   ال نرلووي ابعوور ض  عوو،     وورحلراك ملتصووي  ا اضوون 

 عوو،  الصووحي وضووعه ظوواَّ ، عي ابووا عاوواَّ ملوون شووهرين اليوو  و رتووه، إعْ 2013دي ووورب 

 اضووو رم حتووو  انتهووورء التح نوووق ملعوووه ون يوووه بركوووز احلوووبس االحتنووور ي يتووو، ن   

 .اب تر   د رلهلبحري ن  إلا ال ي رم

عكوووورم ااملرنوووو  العرملوووو  ليتايووووورم 

 نيال و   ت رير ور  ا  نسا ة ال،ا ينو  

 وووووووأ  ملنضووووووونر  2014ااو  ليعووووووور  

 التح نوووووق  رلنحووووو،ة التعوووووذيب انووووو،

 نتوورئج تعيوون مل اآل  وحتوو  ،اخلرصوو 

 النح،ة. عجرتهر اليت التح ن رم

 27البوووو،العزيز ملنلوووو  العبوووور  )    .50

 ربايووور 23الرملوووًر(، الوووته،ف ا  

2014. 

 لنرلون  حرشو،ة جورم   ريو  لور ، وارملوت        تاور رة  ملرر كته ه عث رءالته،ا مت 

 والوورعس النجووه ا (الروونس لوو ح نوور ي )  ت ري هوور، وعصوونب  ووذ رية ااملوون اوونام

 مل وونا  وورس ا بيوو  عنووه ملعوو،ني يعت وو،  نوور ي ومل ووذوف ج وو،ه، ملوون العيووني وافووزء

 لي،ملنر، ا  عله.

عاليووون الووون  وووتح حت نوووق ملووون ال نر ووو    

العرملووووووووو ، ومل تعيووووووووون ال وووووووووي رم  

 البحري ن  الن نترئج  ذا التح نق.

 14) ال ن، حموند حم ن عمح،  .51

 .2014ملرين  21الرملًر( تنا ا 

 واديووور    ووورييت لنرلووون  حرشووو،ة جووورم  تاووور رة ملرووور كته ه عث ووورءالوووته،ا مت 

لوو ح   ت ري هوور، وعصوونب  ووذ رية ااملوون اوونام وارملووت لوورتة، جبزيوورة واخلر جنوو 

 و ئتنوه وعحروورئه  ووصويت ل يبووه  ج و،ه ملون جرنبووه ااي ور    ا رتاووت (الرونس  نور ي ) 

 ال،ا ين .

 وووتح حت نوووق ملووون ال نر ووو   عاليووون الووون 

العرملووووووووو ، ومل تعيووووووووون ال وووووووووي رم  

 البحري ن  الن نترئج  ذا التح نق.

 

  



 

 

 

  جا عملن  ملتار ر  ملتار ر. 

  2013 رباير  14   .2013 رباير  14   2013 رباير  14 

، (الرنس ل ح نر ي ) ر نش ع رية 

 و ي رم ملن  ذه الذ رية.

ا بي  ملع،نن  ليزرس اب نا لي،ملنر  

 عصر ته، ملن ارب، ا الرعس.

 مل ذوف نر ي ي تخ،  ا اإل شرد البحري لي  ن. 

  ، عالي ت2013 رباير  16  تر يخ 

 حبس ار م عنَّهر العرمل  ال نر  

ملت،نن ،  عملن،  رتب  جيي

 ا  هور كورتبه احتنر نر،

  رالتبر  ور افرمي ، ا تكرب

 )الرنس (  منر ي مل ح حيو  

 عث رء وانر احلردث ، ومت جت،ي،

 عشهر. (3) حلنالي حب هور

  ، ار م2013ملرين  23 تر يخ  

 اف رئن ، الكربى احملكو 

 ا ليبت اب ر ة ص حنتهر مبنجب

 االحتنر ي، احلبس جت،ي،  يبرم

  ك رل . الن  جيي ااملن اإل راج

 مل اإل راج الن  جيي ااملن، مل ذ 

 تت ن   رأ  ملعينملرم عي الن ُيعين

 عملن  جا عي إحرل  التح نق، عو

 .النااع   رأ  ليوحركو 

مل يعين الن عي ملعينملرم  رأ  تت ن   

وإحرل  عي  جا عملن التح نق 

 ليوحركو   رأ  النااع .

 حمضر عو  التحري ضر ط   ع  ،2014 رباير  18  تر يخ 

 وملر  رامسرء،  نه  ابرتبه  نه حي،د العرمل  لي نر   حتري

 وكن ن  افرمي  ت  نذ الي  ات راه  وااع   رأ  هل  ي  به

 .ت  نذ ر

 ابتهوم  عض مل رس  دو وت  ،2014 رباير  18  تر يخ 

 التحريرم حمضر الي  االتورًدا الينه ، ال بض وعل ي

 احلرضرين ااملن  جر  ا ضنء ال،  تعرف ال ري ،

 ومل وكن ن  ا تكر هر، افرمي ، ملرتكيب الي  النااع 

 .احملركو   ،ء الينه  وحت  ال بض مل ذ ال ه  ي رج

  ،2013ينلنن  16  تر يخ كرنت احملكو  عملر  جي   عو  

 رباير  19شهر ملن ح،وث النااع . و تر يخ ع (5 ع، ) عي

     عي الرئن ي، ليوته   رإلال،ا  حك   ، ص، 2014

 احلركو .  ،ء ملن عشهر (6و) النااع ، ملن ل  

 االلتئ رف ، عي،م حمكو  2014ع   س  31 تر يخ   

 د ج . عو  حك  ص،و  ملن عشهر (6)  ع، عي احلك ،

 لري ، ملصرد ملن  التحريرم الي  احلكوم التو،ا وا،

 عملر  البعض  عضه  الي  ابتهوم وشهردام واالرتا رم

 االرتا رم و ي االت رهل ، عير  عو  ا ااملن و جر  ال نر  

  هر واإلدالء ابتهون   إجبر    الي  تب نهر مت َّف وشهردام

 .احملكو  عملر  وعنكرو ر التعذيب، حتت ال نر   عملر 

، ن ضت حمكو  التوننز حك  2015دي ورب  6 تر يخ  

الردم ال ضن  ملن عو  د ج ، وعحك   الذي عيَّ، االلتئ رف

، وا، ن ضت حمكو  التوننز االلتئ رفج،ي، حملكو  

كننه مل يرد الي  مت ف ابتهوم  االلتئ رفحك  

 . تعرضه  ليتعذيب

نار ر ملن حمكو    رنتار  احلرلي النات ا النااع  

 .ملن ج،ي، االلتئ رف
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والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، كفهما يف )املادة  اإلنسانكفل اإلعفن العاملي حلقوق 

وعدم  [241]"وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها"( منهما، حرية الدين واملعتقد، 18

احمللي يف دستور عليه املشرع  . وهو ما نصَّ[242]تعريض أحد إلكراه من شأنه اإلخفل مبا يدينه به أو يعتقده

"القيام بشعائر األديان واملواكب واالجتماعات ال ينية طبقًا للعادات ( من أن الدولة تكفل حرية 22يف )املادة  2002
(، حيث أقر احلبس والغرامة 311، وحصَّن املشرع ذلك احلق عرب قانون العقوبات يف )املادة [243]املرعية يف البل "

 .[244]ناًء مع ًا إلقامة شعائر ملة معرتف بها أو رميًا أو أشياء أخرى هلا حرمة دينية""أتلف أو شوَّه أو دنس بملن 

 

  

 والتنظنفتنلي اب رصب العرمل ، والتعين ،  اجملرالم، ملثاالع،ي، ملن ا  والتضننقيتوننز لملن تعرضه  اب يون  الرنع  يرتكي 

ضور  حريرته  و رلتحن  ال،مي را ي  ابتصي   رلبرته   ع  لبب علف بوواخل،ملرم العرمل . ويعت ،،  رص الرتاي النظن ي

صر  و، ح ه  ا ممر ل  شعرئر   ال،ي ن الي  ،  صن ة ملبرشرة و ري ملبرشرة، ليبًر و ن عملر انعكس ه  االرلن ،اوح ن

 .انتهرك  ذا احلق يزداد ملع عيِّ عسمل  لنرلن  تعصف  رلب د

ال ي رم البحري ن  ملرسالت    إ ،[245] رإلضر   إىل ت ر ير لر    ،2015 ص،تهر ال،ائرة ووث تهر     العر   بؤشرام اليتح ب ا

منهم جلماه ر  كب ر "بسبب انتماء جيٍء ،ليو يوم الرنع ملن شأنهر التضننق الي  احلري  ال،ي ن  اليت  تع  ن ال هرممر لرتمل تورة ا 
كور ت ،  تيف  ابعت ،.ال،ين عو ال نرلي ابعرِ ض ُت، ع ملن  زان  انتهرك حري   انتورئه ، حنث صر م ضريب  [246]املعاَرضة"

ابعينملرم ملؤشرام الي  تزرضي ال ي رم الن حمرلب  عو مل رءل  ملتن  م ال ي تون  اجهزتهر، وعلف ا حرالم حم،ودة؛ ااملر 

 .[247]"اإلنسانة أو حتى إىل وجود فراغ يف جمال محاية حقوق إىل ضلوع مباشر أو غ ر مباشر لل ول"يش ر الذي 

تتوحن   رلبنتهر ، ( حرل  تتعيق  رلتضننق الي  احلريرم ال،ي ن 218) مت ت جنا،   ، 2015وتبعًر إلحصرءام ال،ائرة     العر  

ال،ي ، والتضننق الي  إحنرء الرعرئر ، وحمرصرة ال ررط يرتهرانتهرك حرملرم دو  العبردة الرب مل،ا وتهر عو إت ف حمتن: حن 

 ، وملصرد ة ابار ر ال،ي ن  ابرتب    هر.، ال لنور ا عكرى الرشن اءال،ي ن 

 

                                                 

 .ملرجع لر ق. اإلن ر اإلال   العربي حل نق  .241

 .ملرجع لر قالعه، ال،ولي اخلرص  رحل نق اب،نن  وال نرلن .  .242

 .ملرجع لر ق. 2002دلتن  مميك  البحرين ليعر   .243

 .ملرجع لر قإص،ا  ارنن  الع ن رم.   1976( ليعر  15ملرلن    رنن   ا  ) .244

 .ملرجع لر قلعب  ع ار . ا البحرين: اإلص ح  حتت ال نا  2014عنار الي  لبنا ابثر  ت رير ال،ائرة ال  ني ليعر   .245

، ملن ملناع مجعن  الن رق الن   اإلل ملن : 2015دي ورب  5(. تر يخ االلرتداد 2015نن ورب  19البحرين: الت رملح ال،ي  اب  ند. ) .246
/alwefaq.net/media/2015/11/Ashura_2015_AR.pdfhttp:/ 

، ملن ملناع اب نضن   2015دي ورب   6(. تر يخ االلرتداد 2012دي ورب  A/HRC/22/51( . )24(.  ا  النثن   )22لي،و ة ) اإلن ر ت رير اب ر  اخلرص ابع  حبري  ال،ين جمليس ح نق  .247

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/22/51: اإلن ر ال رملن  حل نق 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.ViZhhX4rKUk
http://alwefaq.net/media/2015/06/Aunnal_Report_AR_2014.pdf
http://alwefaq.net/media/2015/11/Ashura_2015_AR.pdf
http://alwefaq.net/media/2015/11/Ashura_2015_AR.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/22/51


      

 

 

 

 

 

الي  الرب إال   احل،اد وإظهر  احلز  عكرى الرشن اء  حيني اب يون  الرنع 

اإلملر  الثرلث ا  ،)ر(اإلملر  احل م  ن اليي )ص(لبط نيب اإلل   حمو، الترهرد

لي ي  عئو  ابذ ب الرنعي. ويتوثا إحنرء الرنع  هلذه الذكرى الرب ال،ة عوجه 

وإارمل  ملعر ض  ع رس ر: إارمل  جمرلس التعزي ، و روج ابناكب واب ريام العزائن ،

ونرر )ال ناد(. ويعرف ال ناد  ء،  ن  وث ر ن  ومتثن م مل رحن  الن وااع  كر  

 أنه عالور    ن  وعال   وير  رم تعكس  ملزي  احلز  واحل،اد، والردة ملر حتوا 

وائو  ابذ ب الرنعي. وا، صر   )ص(شعر ام دي ن  وعحرديث مل  ن   لي يب حمو،

الر ًر ل،ى ابنا  م تثبنت  ذا ال ناد ووضعه الي  ع راف الرنا ر العرمل  واب رس  

 ي رم البحري ن ، الي  ملر يب،و، مل ذ ملئرم ال  م. و ن حر  ت ار إلنه ال [248]آمتواب

نه إظهر  حلج  مجر ري ابعر ض ، و رلترلي  رصً  إلي رر الع رب افورالي الي   أ

ال رئ  ، و ن ملر ت بهت إىل ملثيه ف   ت صي احل رئق حم عشر م إىل ع   ،  

عتباره عقابًا مجاعيًا من شأنه أن يؤجج "ا ميكن، 2011،     العر  مل رج، الرنع 
 . [249]التوتر بني اوحكومة واملواطنني الشيعة"

 40) ( حرل  تتعيق  رلتضننق الي  إحنرء عكرى الرشناء، مشيت التخريب وملصرد ة ال ناد175،ائرة )ال، لجيت 2015العر      

، عو الت،الرئه  ليوراكز اامل ن  ليتح نق (حرل  15) وإلرءة ملعرمليته ، واالت ر  اخل برء واب ر،ين ال،ي نِّم ومل ؤولي ابآمت حرل (

ي،ملنر    ر ا الزرس اب نا لحرالم(  4)الت،اء الي  ملناكب العزاء ، واالحرل ( 64) ملعه  ا حمتنى   ر رته  واصرئ،   ال،ي ن 

 (8)أنظر الرسم البياني رقم  الم(.حر 7ملصر ًر(،  رإلضر   إىل ملضري   ابرر كم ا اإلحنرء ) 45نر ر ي )والرصرص اال

ع  ال،ائرة  عكرم، [250] وا ت رير  رأ  االنتهركرم النااع  ا عكرى الرشناء، حتت ال نا : )البحرين: الت رملح ال،ي  اب  ند(

جيعلها تشكل  "يف جمسمات مت وضعها يف أماكن خمالفة مبامتثيت  جرء حتت ع يع  خمرل رم ملصرد ة ااجهزة اامل ن  لي ناد عو ختريبه
متعارف  خطرًا على اوحركة املرورية، فضاًل عن عبارات والفتات سياسية وصور وأعالم ال عالقة هلا بعاشوراء، األمر الذي يشكل خروجًا على ما هو

،د االتو،م ا ت جنا تيف ابخرل رم الي  "اشرتا رم ش هن " ع يزتهر إىل ال ال ي رم البحري ن والي  ملر يب،و،  إ  . [251]عليه"

 ريق ملرو   وتررتط ااتصر ه الي كبري ملن إدا ام ابآمت، حنث مت ع تيف االشرتا رم نرر ال ناد الي  الرنا ر الرئن ن ، 

( ملن دلتن  22يته ابردة )ملناكب العزاء، وح،ود ابآمت، و ري ر. و ي اشرتا رم ياهر عنَّهر خترلف العرف ال رئ،، الذي ك 

والي    ف ملر . الرنا ر العرمل  واب رس  وابآمتنع  الي  نرر ال ناد ووضعه الي  ع راف ، حنث تعر ف اب يون  الر[252]2002

ة عو صرد ابإجراء ملر يرب   رمل يكن  نه ، اليت  ص،تهر ال،ائرة،وختريبه ال نادتزال  وسا ة ال،ا ين ،  إ  مجنع حرالم ملصرد ة 

                                                 

 ابأمت: صرل  دي ن  ت تخ،  إلحنرء الرعرئر واب رلبرم ال،ي ن  و ري ر اخلرص   رلرنع ، وهلر ا،لن  ملرر ه  ليو ج،. .248

 .ملرجع لر ق(. 1334)ري ن  اب ت ي  لت صي احل رئق. ت رير اليج   البح .249

 .ملرجع لر قالبحرين: الت رملح ال،ي  اب  ند.  .250

 ملر س 29(. تر يخ االلرتداد 2015عكتن ر  22. ). إسال  خمرل رم الرشن اء واليت تتعيق  راملركن وابضون  وال  مل  العرمل  مبنجب ال رنن احلرص الي  الرشن اء ي تضي احملر ا  الينهر. .251

 ministry/46424http://www.policemc.gov.bh/news/، ملن ملناع ملركز اإلال   اامل : 6201

 .ملرجع لر ق. 2002دلتن  مميك  البحرين ليعر   .252
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ا  ملثبَّتٌ  رير  رم و ايرم حتوا عحرديث والبر ام دي ن  وجم ورم   ن ، كور عنه الن حنث كر  جموا ال ناد البر ة، تخريبال

مبر ال يع،ُّ ملعن ًر ليحرك  ابرو ي ، وال يعترب  د  نهرالي  تثبنت ونرر ال نا ،ا ل نام لر    ،عملركن االترد ابنا  ن  الرنع 

، ال ُيرب  ملصرد ة عو ختريب ال ناد   حن الر ، كور "خمرل رم" ةالنسا ربه تو ضً  الن علف،  نجند ملر تع  ري عي ال ا   عرشن اء.

 [254] [253] الي  ولرئا التناصا االجتورالي. ، جتها ال،ائرة  نيرته ،نرر ر نر رء ملرئن  ) ن،ين(ُتاهر مل ر ع 

عالضرء اااينرم وج،ير  رلذكر ع  اب ر  اخلرص ابع  حبري  ال،ين، ا، ن،د  هذا ال نر ملن احلرالم التضننق، ملرريًا إىل ع    

اوحكومات ُيطّبق، دون وجه  عقبات إدارية عن  قيامهم بتنظيم املواكب أو االحتفاالت ال ينية عالنية . وال ييال ع د متن"ا، يناجهن  ال،ي نو  
دة مصاحل غ ر حم دة تتعلق "بالنظام العام" مبا ال يتفق مع املعاي ر الواردة يف املا سات تقيي ية يف هذا السياق، مع اإلشارة أحيانتًا إىلحق، سيا

 .[255]( من العه  ال ولي"18)

جاء دون تواصل مع إدارات املآمت أو "ا ت رير ر ابرر  إلنه، إىل إ  ملصرد ة ال ناد وختريبه، ملن ِابا ال ي رم، وتيحظ ال،ائرة، 
يف بعض ممثلني عن األهالي إلبالغهم بطبيعة املخالفات امليعومة، وكيفية تصحيحها. بل جنحت السلطات إىل االستخ ام املفرط وغ ر املربر للقوة 

( 45ي تسبب يف سقوط أكثر من )اوحاالت، األمر الذ
)الشوزن(،  األسلحة الناريةجرحيًا جراء استعمال 

( مناطق، و لك 4وقنابل الغاز املسيل لل موع، يف )
على خلفية احتجاج األهالي ملصادرة السواد 

 .[256]"واختريبه

والي  ال  نض ملن ممر لرتهر،   ،  ص، 

ت رير ال،ائرة، )البحرين: الت رملح ال،ي  

لعت الرب ال ي رم البحري ن ، اب  ند(، ع  

)وسا ة ال،ا ين ، احملر ا   (  نئرم  مسن 3)

الرورلن ، وإدا ة ااوارف افع ري ( لتجونا 

صن تهر عملر  الرعي احمليي واخلر جي 

ملن     ال،ي ن  ريرم حترت  احل رالتبر  ر 

الت روب الي  التصرحيرم اإلال ملن ، اليت 

تروج ا تور  ال ي رم  ذكرى الرشناء 

 وسا اتهر وملؤل رتهرومل،ى الت  نق  م 

ت  نق  نور ال ، تإحنرء  ذه اب رلب . إالَّ عنه الي  العكس مترملًر ممر تاهر تيف التصرحيرم،   ، ظهر ع  تيف اهلنئرم ت إلجنرح 

                                                 

، ملن ملناع ينتننب: 1520نن ورب  12(. تر يخ االلرتداد 2015عكتن ر  16(: نزر ال ناد ملن   ري  ا مل     ال  ر س. )1مل  ع  ن،ين  ا  ) .253
dRphQ0w8pAOMtA9n&index=10-https://www.youtube.com/watch?v=M79J8jm4BHM&list=PLDW7HLhziumbhHae 

، ملن ملناع تنيرت: 2015نن ورب  12(. تر يخ االلرتداد 2015عكتن ر  19( الذي يتنلط مل     الرلي. )71ر ر العر   ا  )(: نزر ال ناد الر2مل  ع  ن،ين  ا  ) .254
https://twitter.com/aalinews/status/655977638524289024 

 .ملرجع لر ق(. 22لي،و ة ) اإلن ر   حبري  ال،ين جمليس ح نق ت رير اب ر  اخلرص ابع .255

 .ملرجع لر قالبحرين: الت رملح ال،ي  اب  ند.  .256

 يبينبا
 متظاهر يلوح بعلم ديين أثناء قمع السلطات الحتجاجات منددة مبصادرة السواد 

https://www.youtube.com/watch?v=M79J8jm4BHM&list=PLDW7HLhziumbhHae-dRphQ0w8pAOMtA9n&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=M79J8jm4BHM&list=PLDW7HLhziumbhHae-dRphQ0w8pAOMtA9n&index=10
https://twitter.com/aalinews/status/655977638524289024
https://twitter.com/aalinews/status/655977638524289024
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/22/51
http://alwefaq.net/media/2015/11/Ashura_2015_AR.pdf


      

 

 

 

 

 رأ  نزر انام ااملن لي ناد وختريبه واوع ابعزين ا مل     ت   هر  رلبن  ،ى احلرالم اليت  ص، ر الت رير، .   ي إح ن هر

، ة من نيع السواد من املنطقةال توج  صورة واضحة خبصوص ما تق م عليه وزارة ال اخلي" هشنعن ،  إ  عح،  ؤلرء ملآمت اب     عشر  إىل عن
ته ُبغية االستفسار عن طبيعة تلك املخالفات، وحماولة احتواء أي اتصاالالذي التقى إدارة املأمت سابقًا، ال يرد على  أن حمافظ املنطقة الشمالية،و

وملن جه  ع رى،  إ  دو  إد اة ااوارف افع ري  ا  ذه احلردث ، ااتصر الي  تبرد   ."حوادث ميكن أن تؤثر على إحياء  كرى عاشوراء

 [257]ين   رأ  مل رح  ا تصرص كا مل هور. االتهرملرم ملع وسا ة ال،ا 

 

 ال ررط ال،ي  ليعيورء واب ر،ين ومل ؤولي ابآمت الته،افمبحرصرة وتتعيق حرل  ( 94) 2015    العر   لجيت ال،ائرة

وا، مشيت  .حرل  إلرءة ابعرملي ( 12( حرالم االت ر  تع  ي، و)7)، وحت نق ( حرل  الت،الرء75): وال رئوم الي  ال عرلنرم ال،ي ن 

 (9)أنظر الرسم البياني رقم  ( مل ر،ين دننم.10( مل ؤو  ملأمت، )20) ( ملت نالًر لت ان  ال عرلنرم ال،ي ن ،21( الرمَل دين، )25تيف احلرالم )

عو الت، ا ا  ت نن، اخل رب ال،ي ،مجنع احلرالم ابرصندة كرنت، الي  ملر ت، ع  ه ابؤشرام،  ه،ف و ركا جموا،  إ  

  .لي رئ   الرنعن الرؤو  ال،ي ن  

 ص،ته ال،ائرة،  إ   رلبن  احلرالم تتصا  ت نن، اخل رب ال،ي  الذي ملر ح ب 

م ا نمير له اليورء ال،ين ا   ب افوع  وال عرلنرم ال،ي ن ، عو اب ر،ين ال،ي 

ال ي رم البحري ن   إ َّ ابناكب واب ريام العزائن . و ب ًر إل ردام الضحرير، 

  ر رته ، وملر الن حمتنى و بنع  ملعه   يتح نقالو،م اللت،الرء العيورء واب ر،ين ل

تضوَّن اخل رب ن ،ًا لي ي رم، عو ح،يثًر ا الرأ  ال نرلي، عو ت رَّق اخل رب إعا 

الي  كرا ن  حنث تنجَّه هل  تهوًر ملن ابنا " التحريض  خين .ل  ، شخصنرم دي ن  تر 

لي نانم"،"إ رن   ملز عو شخصن  عام ت ،ير  االن نردال ار "، "التحريض الي  ال،  

كور ع رد ال،د ملن الضحرير لتعرضه  إللرءة ابعرملي  ملن ابنا  .وت ،يس ل،ى ملي "

التح نق يه،ف، ا حمصيته، وكر   االنتار  ل رتام  نيي  ابا  ،ع التح نق ملعه .

إىل إ  غ اخل برء واب ر،ين ال،ي نم عنه  حتت ابرااب  ال،ان  ، وعنه جيب الينه  

احلذ  ملن اخلنض ا عي ملنضنر لنرلي صرف، عو ملنضنر دي  ميكن إل ر ه 

 .الي  النااع ال نرلي عو ي مل ه

ق كر  حيرو  إل رط ملعرٍ   ري ح ن ن  الي  اخل رب ال،ي  مبر وتيحظ ال،ائرة ا ال،د ملن احلرالم ابنث  ، ع  ال رئ   رلتح ن

 ميكن ع  يع،َّ جرمي  ملن وجه  نار ال رنن  احمليي، و ن عملٌر َدَ جت ال ي رم الي  التخ،امله ا ااالنا  ال ر   . 
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ن  كأدوام تر نب وملعراب  ، ع  ال ي رم البحري ن  التعويت ص حنرتهر ال رنننن  ا التح نق عو اب ح   ال ضرئ،ائرةالتعت ، 

ض، اخل برء واب ر،ين ال،ي نم، مبر يركِّا تضنن ًر الي  حريَّته  ا االالت رد  رصَّ ، وحريته  ا التعبري الرملَّ ، ابك نلتم ا 

حق  تضوَّ ا،  اإلن ر حنث ع  اليج   ابع ن  حب نق (. 19( و)18العه، ال،ولي اخلرص  رحل نق اب،نن  وال نرلن  ا ابردتم )

"أيَّ شكل من أشكال األفكار واآلراء اليت ميكن نقلها إىل اآلخرين أو استالم تلك املعلومات )...( كما يشمل اوحق اخلطاب السياسي، التعبري 
لفين، والت ريس، ، والصحافة، والتعب ر الثقايف وااإلنسانوالتعليقات الذاتية، والتعليق على الشؤون العامة، واستطالع الرأي، ومناقشة حقوق 

"القوانني اليت تعاقب على التعب ر عن اآلراء املتعلقة العه، ال،ولي اخلرص  رحل نق اب،نن  ال نرلن  يتعر ض ملع . وع  واخلطاب ال يين"
 ر. وال جييي العه  بالوقائع التارخيية مع االلتيامات املفروضة على ال ول األطراف مبوجب العه  فيما يتعلق باحرتام حرية الرأي وحرية التعب

 .[258] فرض حظر عام على حرية التعب ر عن آراء خاطئة أو تفس رات غ ر صحيحة ألح اث املاضي"

 مل نويالت،الرء مل ؤولي ابآمت عو ا ،  إ  جموا احلرالم تركزم ال،ي ن  لي رئ   الرنعن  ا الرؤو  عملر ا شأ  الت، ا

هر ال ي رم تتعيق   رر ال ناد، عو ابناكب واب ريام العزائن ، عو ب رءلته  الن ال عرلنرم ال،ي ن   ه،ف إسال  "خمرل رم" تزالو

وع عراب  اا راد فت ار ال،ائرة   يق  رلغ إىل حرل  واح،ة تتعيق مب ن ور  عو ال عرلنرم اليت يرر ن  الينهر.  ر رم و دم ا ابآمت 

إدانته جبوع عملنا   ب،ة ل تم  ع،ااملنا  ا راض دي ن ، حنث اضت حمكو  الي  الرمل ال،ين ال ن، صردق ابرلكي،  رل جن 

ااملنا   االلتجر   ليوتربالم الذين يبحثن  الّون يث  ن   ه إليصر ضي ت،  ن ور كرنت وظن ته ال،ي ن  ت ملن دو  تر نص

حيظر "، الذي ورلن    رنن   رأ  ت ان  مجع ابر  ل  راض العرمل حنث متت حمركوته و  ًر لي وتنسيعهر الي  ال  راء وابعنسين.
 انندًا الي  مجع ال رنن ي رض كور  ؛[259]"العامة إال بع  اوحصول على ترخيصاملال لألغراض  عشخاص الطبيعية أو االعتبارية مجعلى األ

ا احلصن  الي   مل اورم اجملتوع اب،ني حق،، عو تتعر ض، الي  اااا، ملع ياهر عنهر تتعر ض ملع حري  ال،ين عو ابعت  ،ااملنا 

 .ااملنا  وابنا د

 

، "وجوب الرتخيص املسبق جلمع األموال لألغراض ال ينية"، ملن 2016ي رير  3،  تر يخ ملر صرح  ه وسير الع، ال،ائرة يزي، ملن ش،ة ايق 
ورجال ال ين بصفتهم  اليكاة، والص قات، وبناء دور العبادة،ك -مجيع األفراد الذين جيمعون املال أو يقبلون التربعات لألغراض ال ينية "  داالنًر

                                                 

 .ملرجع لر ق(. 19 رأ  حري  الرعي وحري  التعبري )ابردة  اإلن ر ( ليج   ابع ن  حب نق 34التعينق العر   ا  ) .258

، ملن ملناع  نئ  الترريع واإل ترء ال رننني: 2016ي رير  7(. تر يخ االلرتداد 2013ع   س  1. ) رأ  ت ان  مجع ابر  ل  راض العرمل  2013ل     (21ملرلن    رنن   ا  ) .259
BV96Uk-fairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30466#.Vo45http://www.legalaf 

تنظر ال ائرة بقلق بالغ إىل حالة واح ة تتعلق مبعاقبة األفراد جلمع األموال ألغراض دينية، حيث قضت 
حمكمة على عامل ال ين السي  صادق املالكي، بالسجن مل ة سنتني بع  إدانته جبمع أموال من دون 

 .لفقراء واملعوزينإيصال األموال وتوزيعها على ا)...( ترخيص، بينما كانت وظيفته ال ينية تقتضي 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f34&Lang=ar
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ااملر الذي يركا إيذانًر  رلت، ا التع  ي ا  .[260]"واألوقاف بطلب الرتخيص اإلسالميةالتق م إىل وزارة الع ل والشئون  -تلك، وغ رها

 .، وملعراب  ااشخرص ابور لم هلذا الرأ شأ  دي 

 

احلراك ال نرلي ابعر ض )دوا   احتجرجرمملركز  ، ل وع2011ملع  رض حرل  ال  مل  الن  ن  )حرل  ال نا ئ( ا ملر س 

ر ف   ت صي احل رئق ت ري نار إلنه( مل ج،ًا شنعّنًر، ا ملره، 38اليؤلؤة( آنذاك، عا،ملت ال ي رم البحري ن  الي   ،  )

  ط،   بب  ( مل ج،ًا30، وعلف  ع، انرملهر  زير ة )[261]"باعتباره عقابًا مجاعيًا من شأنه أن يؤجج التوتر بني اوحكومة واملواطنني الشيعة"

املواقع "ضنق وات الوا اليج  ، حنث 
 الثالثون املختارة هي تلك اليت قيل إنها تعرضت

وجرءم تنصن  . [262]"ألعلى درجة من الضرر

ملر تب َّته اليج   ا  ذا الرأ  مبتر ع  

نفقتها  بناء أماكن عبادة على"ال ي رم  رأ  
 ."عن األماكن اليت تعرضت لله مًا عوض

ح ب ملر ا يعت الينه ال،ائرة،  إ  

ال ي رم البحري ن ،  ري جردة، كور 

يب،و، ا إالردة   رء اب رج، ابه،مل ، مبر 

ت صي احل رئق ملن حي ق ت  نذ تنصن  ف   

 نا ر وخلت ننب وملر سالوته ملن جه ، 
ملن جه  ع رى.  ا  [263]مشاعر يف اجملتمع""

ع يزت   جب،يتهر اب  ندة عصً ، وعلف حمالي  العكس مترملًر ملن علف، ياهر ع  ال ي رم مل تع،ة لتاينا اجملتوع ال،ولي إليهرمله 

( مل ج،ًا،  ن ور 30( مل رج، ملن عصا )10مت إالردة   رء ) ، عنُه2014 ا العر  ال،ولن  حلري  ال،ي ن ابع ن   ر و ، اليج   ااملريكن 

( منشآت ت عي اوحكومة أنها قامت برتميمها وإعادة 10( من أصل )6"أن الطائفة الشيعية ق  حتملت نفقات وبناء ) يصت اليج   إىل 
 .[264]تعم رها"

إالردة   رء اب رج، ملن     ال،ة ممر لرم.  ح ب ملر ا يعت الينه ال،ائرة، يتب،َّى لينك ال ي رم  ري اف،ي ا التعر ي ملع 

اليج    ،     ملر عوصت  هممر ي  ال ي رم إ  ال ي رم مل ت    تعنيض اا رلي الذي عنهنا   رء مل رج، مل ر  ه    بب 
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 (1307ابرجع ال ر ق. )ال  رة  .262
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إىل نية تعويض الطائفة الشيعية عن النفقات ي اوحكومة مسؤولبعض " ااملريكن  ابع ن   رحلري  ال،ي ن  ال،ولن   رأ  علف، و    سال 
 .[265]"تكب وها اليت

( مل رج، ا ملنااعهر ااصين ، ملر شكَّا الت زاسًا بررالر ال رئ   الرنعن . حنث 4ا ممر ل  ع رى،  إ  ال ي رم مل تنِب )و

 لتر  ا  ري ملنااعهر ااصين ، ، ومل ج، الم )ر(  رء مل ج، الرب زي، ومل ج، اإلملر  احل ن الع كري إالردة ارملت ال ي رم  

 ملن مل ج، ع ن  رلب. ًء ن ور اات عت جز

 ري،  اإلل ملن ليرئن   الع،  وسا ةوكنا ، ار  2015نن ورب  5حت  تر يخ 

من ال فعة األخ رة  مسج ًا (13)نه مت تسليم إدارة األوقاف اجلعفرية أ" يع نب اب ترح
ال ي رم  ، ملر يع  ع [266]"من املواقع الوارد  كرها بتقرير جلنة تقصي اوحقائق

( 11ع ي ت مليف إالردة   رء اب رج، ابه،مل ، ا حم عنهر مل ت جز   رء )

( مل رج، عكر ر ت رير ف   ت صي احل رئق. 3مل ج،ًا مله،َّملًر،  ن هر )

 ،مل ج،ينا الرعي العر ، حم عشركت وال وة الي  علف،  إنهر الرودم تاين

ضون ملر عمسته "ال، ع  اا رية"، و ور  ،  ر ور اا رلي الي  ن  رته  اخلرص 

 ا مل     ال ني، ام. )ر(واإلملر  اهلردي )ر(مل ج،ا اإلملر  افناد

ملن عصا  مل ج،ًا (27) ابه،مل   يغ إمجراًل،  إ  ملر مت إالردة   رئه ملن اب رج،

( مل رج،،  ن ور 8)  رء  -الي  ن  تهر اخلرص -اا رلي  عالردم، ( مل ج،ًا38)

( مل رج، ا  ري 4 ن هر ) كر  ملن ( مل ج،ًا19)   رء ال ي رم عالردم

( 3( مل ج،ًا مله،َّملًر جمهن  ابصري،  ن هر )11 نور ال يزا  ) ملنااعهر ااصين .

 مل رج، سا تهر ف   ت صي احل رئق.

                                                 

 ابرجع ال ر ق.  .265

 http://bna.bh/portal/news/694776البحرين:  عنبرءملن وكرل  ، 2016ي رير  8(. تر يخ االلرتداد 2015نن ورب  5). مل ج،ًا (13)ااوارف افع ري  ت تتح ... وجنهرم مليكن  لرملن   .266

  

السلطات ملف إعادة  أغلقت
بناء املساج  امله مة، يف حني 

( مسج ًا 11أنها مل تنجي بناء )
( مساج  3مه َّمًا، بينها )

تقصي  كرها تقرير جلنة 
عاودت تظليل )...( و اوحقائق

الرأي العام، حني أشركت 
، بناهما األهالي على مسج ين

، ضمن ما نفقاتهم اخلاصة
 .أمسته "ال فعة األخ رة"

http://bna.bh/portal/news/694776


      

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

ال ن، صردق ابرلكي   نب وإملر  مل ج،، وشخصن  جمتوعن   ر سة ا مل     لك ه 

)ابرلكن (، مل رزا  رلت، يس وحتصنا العين  ال،ي ن . وحبك  وظن ته الررالن  كعرمل 

دين )شنعي(،  إ  يتي َّ  ص،ارم وتربالرم ملرلن ، وعملنا  احل نق الررالن  و ق ابذ ب 

 الرنعي ملن ابا ع راد عو ملؤل رم لتنسيعهر الي  ال  راء وابعنسين.

 ع، الت،الرئه إىل اإلدا ة العرمل  ليوبرحث اف رئن ، حنث وجهت إلنه تهو  مجع عملنا   )ابرلكي( االت ا، 2015ع ريا  5 تر يخ 

"ضمن تكليفي كرجل دين، وحسب عنه  رلكي()ابملن دو  تر نص"  زرض متنيا عنر   إ  ر ن  وختريبن . وا إ ردته لي،ائرة، ار  
اهلم أو املذهب الشيعي، فإني أتسلم الص قات وأموال اوحقوق الشرعية، وأقوم بتوزيعها على الفقراء واملعوزين، وبعض هؤالء من املفصولني من أعم

 ري ع راض ال  ر والعنس.متنييه اي جمونالرم عو ع راد لز )ابرلكي(، ون   الشعبية" حتجاجاتاملعتقلني على خلفية اال

عير  الي  عمل  التح نق  تهو  "مجع عملنا  ملن دو  تر نص، ( 7) ب،ة )ابرلكي( ع، ين  ملن االت رله، عملرم ال نر   العرمل   إي رف 

 )ابرلكي(عملرم ال نر    إحرل   ،2015ع ريا  15والتبع،م تهو  "مجع تيف ااملنا  لتونيا عنر   إ  ر ن  وختريبن ". ث   تر يخ 

 إىل احملكو .

"ب،ة ل تم  ع، إدانته جبوع عملنا  ملن دو   )ابرلكي(، اضت احملكو  الصزرى اف رئن  حببس 2015ع ريا  29 تر يخ 

، اضت احملكو  2016ي رير  31ث   تر يخ ، )ابرلكي(لبنا  االلتئ رف، ع يت حمكو  2015ملرين  14تر نص". وحت  تر يخ 

 هرين،  ذام التهو .خب نض مل،ة حب ه إىل ش

 

ب  البرس افوري  ن ا ن الراحا اب  ال ن  افووري اخل نوب والرورالر الو،ي  الروهري      ا

(، و ن عحو، اخل بورء البور سين، ابهوتوم  رلبحوث التور خيي الو،ي ،        1981)تنا ا العر  

م وابعزِّين، و صنصًر ا عكرى الرشون اء ملون كوا    وحيضر جمرل ه الع،ي، ملن اب تِوِع

 الر .

،  ع، ع  وجهت إلنه ال نر   العرمل  تهويت "التحريض الي  كرا ن  2015عكتن ر  25الي  عمل  التح نق،  تر يخ  )افوري(ُعواف 

ال ار "، و"إ رن  شخصن  عام ت ،ير وت ،يس ل،ى ملي "، وعلف الي   ي ن  الت،الرئه برتم، والتح نق ملعه  رأ  ُ َ ِبِه ال،ي ن  

  جري . 1437يعر  اليت يي نهر مب رلب  إحنرء عكرى الرشن اء ل

ت ملعه ا ملركزين عمل نم وا ال نر   العرمل ، كرنت ت تب ن إدانته الرب يرْج،  إ  التح ن رم اليت ُع)افوري(وح ب إ ردة 

إل رط ملعرٍ   ري ح ن   الي  البر ام و دم ا   ر ه ال،ي ، مبر يع، حمركو  ل نايره.   ي ملعرض ح،يثه، ملثً ، لت  ري آي  

ميالدية( أسسوا إىل طاعة ولي األمر أو  750حتى العام  661"إن بين أمية )أول أسرة حاكمة يف تاريخ اإلسالم بني العام  فوري()اارانن ، ار  
. وكر  لؤا  احمل ق: مَلن ت ص،  ذلف ال ن ؟، ااملر الذي يب،و ع  احمل ق وَضَعُه ا لنرق اوحاكم، ولو كان فاسقًا أو فاجرًا"

 ."أعين أصل الفكرة ومل أ كر مصاديق هلا"عجرب  رل ن :  )افوري(ل ار "، إالَّ ع  "التحريض الي  كرا ن  ا



      

 

 

 

 

 و "إ رن   ملز عو شخصن  عام  )افوري(وممر ا يعت الينه ال،ائرة ملن علئي  التح نق،  إ  التح نق، الي  ملر يب،و، اجته إلدان  

ت ،ير وت ،يس ل،ى ملي "، و ن ملعروي   ن ع ي ل نر  )عو  حكَّر  علرة    عملن (، و ن شخصن  تر خين  ج،لن ، مُلخَتَيٌف الينهر 

 ل  ، تيف الرخصن   رالتبر  ر لر وت ا ا ت ق عحرديث دي ن  ُت  ب إىل )افوري( م ملذا ب و نائف اب يوم. حنث تعرَّض 

 نيب اإلل   حمو،)ص(، و  ًر بصرد  ل نَّ  ولن ت شنعن . 

 ،  ضور  حما إارملته.2015نن ورب  5ا، ع يي لبنيه،  تر يخ  )افوري(يرر  إىل ع  

 

ال ن، جمن، ابرعا الرمل ديون و  نوب، و ون  ئونس اجمليوس اإللو ملي العيوورئي لور  ًر،         

ي يع،ُّ عكرب  نئ  دي ن  شنعن  ا البحورين، وكرنوت ال وي رم البحري نو  عملورم حبيِّوه       الذ

 ."السياسة حتت غطاء ديين "باخلوض يفالي   ي ن  اتهرمله 

  ر رم ا  ليتح نق ملعه( ملرام     العرملم اب صرملم، 5مت الت،الرؤه إىل ابراكز اامل ن  لو )   ،ح ب إ ردة )ابرعا(، 

ل ضرير الرأ  والعر  وال نرل ، وعلف  ع، عدائه لصينام افوع  وافورال . و    ع  كا التح ن رم اليت عجريت تت رق  نهر 

ال يين املتعلق بقضايا الشأن "اوح  من نشاطه ملع )ابرعا( كرنت ت تهي دو  إحرل  إىل ال نر   العرمل ، إالَّ عنه يعت ، عنهر كرنت  زرض 
 .مباشرة"، بصورة غ ر العام والسياسة

، الي   ي ن    بته ا ين  افوع  ا مل ج، اإلملر  2015ينننن  13)ابرعا(، كرنت  تر يخ ملع ع رس التح ن رم اليت عجريت 

و  رلف لت،الرء.   رت ّنًر حلضن  حت نق ملعه ا مل،يري  شر   احلن ة، دو  إ   ه  ألبرب االاتصراًلحنث تي َّ  . )ر(الصردق 

باالستب اد طات السلبت)اجلائرة(، ونعت  اإلسالميةف حماكمة األمني العام جلمعية الوفاق ْصوَوال عوة ملس رات غ ر مرخصة، "ُوجهت إلنه تهوًر  و
 إالًّ ع َّ )ابرعا( كر  يرى عنه مل يرتكب  عً  ملؤمثًر، وع  ملر ت روله مل خيرج الن دائرة حري  التعبري.. "واستخ ام العنف والقمع

 

ميثا مل ج، العب، الصرحل عح، اب رج، الرنعن  ا اريو  اهلويو ، النااعو   ورب ابويكو .      

ويتونز مبناعه اب ا الي  شر ر  ئن ي يؤدي إىل ملزا ر و  رتم مييكهر ع راد ملن العرئيو   

 احلركو .

ا  ، ملن ابا  جر  ااملن،( ملرام3متثيت ا  ملنه  رلزرس اب نا لي،ملنر لو ) ام( االت،اء4، تعرض اب ج، لو )2015    العر  

رئم، وعلف عث رء عداء اا رلي لص ة العر ، ملن جمهنلم،إل  ق  صرص حياب ج،  وا ابرة اا رية تعرض .عير  مل  صي 

تسجيل بالغ بالواقعة ل ى "ااوارف افع ري (  و ي ابرة النحن،ة، اليت عالي ت  نهر جه   مسن  )إدا ة ؛2015دي ورب  16 تر يخ 



 

 

 

وح ب ملر ا يعت  .[267]"الالزمة حياله اإلجراءاتاجلهات األمنية بوزارة ال اخلية لب ء أعمال التحّري والكشف عن مص ر إطالق النار وااختا  

 و حمرلب  ملتن  م.الينه ال،ائرة،  إ  وسا ة ال،ا ين ،حت  كتر    ذا الت رير، مل تعين الن ال بض الي  ملتهوم ع

ااختا  "ا اري  اهلوي ، وعالي ت وسا ة ال،ا ين  الن الزملهر   رلرصرص احلي االت،ائميرر  إىل ع  ال،ائرة، متك ت ملن  ص، 
 ال تنج، ، إالَّ ع    رك[268]"وتق ميهم للع الة القانونية الالزمة، ومباشرة عمليات البحث والتحري لتح ي  هوية املتورطني اإلجراءات

جمهن   إ  ق  صرص  ار  ، حم2015عكتن ر  17تر يخ ابرة ااوىل،  . عي إجراءام اختذتهر النسا ة حنر  علفملعينملرم  رأ  

الي   (الرنس ) ع رية ل حه ال ر ي، ار  مليث   إ  ق 2014دي ورب  18حي الي  ملأمت اهلوي  الكبري. وا ابرة الثرنن ،  تر يخ 

يق العر ، و    متكُّن نر رء ملن تصنير لنح  لنر ته إالَّ ع  النسا ة مل تعين الن حمرلبته عو ملتار رين ي نملن     ع ال ر

 ال بض الينه.

 

                                                 

: صحن   النلط، ملن ملناع 2016 ي رير 13(. تر يخ االلرتداد 2015 دي ورب 17. )"ال،ا ين " وال إصر رم...والعص ن : لجَّي ر    ًر ل،ىإ  ق نر  الي  مل ج، العب، الصرحل  رهلوي   .267
http://www.alwasatnews.com/news/1057693.html 

، ملن ملناع وكرل  عنبرء البحرين: 2016 ي رير 13(. تر يخ االلرتداد 2015 عكتن ر 17. ) م حب،وث تي نرم ا ملأمتم   رييت اهلوي  ودمل تر شر   الرورلن  تبرشر ا    .268
http://bna.bh/portal/news/691708 

http://www.alwasatnews.com/news/1057693.html
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 النتائج والتوصيات

  

 



 

 

 
يون ، و  ًر بر متك ت ملن  ص،ه اب تهِ،   ل ررط ابعر ض  البحري ن  ال  اإلن ر التعرض  ذا الت رير  عض انتهركرم ح نق 

ت نن،  ( انتهركرم  ئن ن ،  ي: االالت ر  التع  ي،8. حنث ت رو  الت رير )2015    العر   اإلن ر احلريرم وح نق دائرة 

، ملصرد ة حري  التجوع وتكنين افوعنرماب ح   ال ضرئن  لي ر رء، التعذيب ولنء ابعرملي ،  حري  التعبري، إل رط اف  ن ،

 ال تا التع  ي، التضننق الي  احلريرم ال،ي ن .

اب تعرض  ا الت رير إىل ع  ال ي رم البحري ن  النارئع اا ار  وو ركا جموا، ختُيص ال،ائرة، الرب ابؤشرام اليت تعك هر 

. العرملم ابرضنما  ال،ائرة ْياليت  ص، ر ت ريَر اإلن ر ، ملرسالت مل تورة ا ممر ل  ن س انتهركرم ح نق 2015    العر  

، وتص،يق تنصنرم ت رير ف   ت صي احل رئقااملر الذي يصعب ملعه التص،يق ع  ال ي رم البحري ن  ا، عو ت  تعه، ر  ت  نذ 

 :2015و نور ييي ال ترئج اليت  يص هلر ت رير ال،ائرة ليعر  . التنصنرم مجنععنهر ا، عجنزم ملن  ( ل نام4الي  مل،ى )ملر عالي ته 

عا،ملت ال ي رم البحري ن  الي  ت  نذ الكثري ملن االالت رالم التع  ن  اليت ت ، ج، ا احل، اادن ، ضون إح،ى  (1

ال ريق العرملا ابع   رالحتجرس التع  ي و  ًر ليتعريف اإلجرائي الذي يعتو،ه عو ك  ور،  الثرلث  وعال ئتم الثرنن  

 .الرعبن  احلرض   هلذه ابعر ض ، ملعر ضنهر ال نرلنم عو احمل ن م الي  ال ناال،  رامل  ابتح،ة، وعلف ض

 

ابت،اول  اآل اء متثيت ا احلار الررملا ليتار ر، وإاصرء   رضت ال ي رم البحري ن  انندًا تع  ن  الي  حري  التعبري، (2

 لي ي رم ول نرلرتهر، ملن ال  رش العر .اليت تعرب الن ملعر ض  ا التجوعرم العرمل  وولرئا التناصا االجتورالي، 

التخ،ملت ال ي رم البحري ن  حزمل  ملن ابناد النا دة ا ارنن  الع ن رم اليت جتر  التعبري الن الرعي   رق ليون ،  (3

و ري   ممن تعت ، وال ر رء اإلال ملنم،  اإلن ر إلكرم عصنام ابعرِ ضم ال نرلم واب،ا عم الن ح نق  ه،ف 

 .اناال، ابعر ض  إىلال ي رم عنه  ي تون  

 

ح نق  ة بعراب  ال ر رء ال نرلنم واإلال ملنم واب،ا عم الناالتعويت ال ي رم البحري ن  إل رط اف  ن  كآد (4

 و جر  ال،ين و ري   ملن اناال، ابعر ض ، وعلف الرب ارا ام وسا ي  وملرالن  مليكن  وعحكر  اضرئن . اإلن ر 

و َّرم ال ي رم البحري ن  ل   هر الذ يع  ال رنننن  ليتع ف ا إل رط اف  ن ، وعلف الرب ارنن  اف  ن  وارنن   (5

 رملض  الصنر  ، وولَّع ص حنرم ال ي رم ا إل ر هر. اإل  رب. حنث عجرس ااو  إل رط اف  ن  و ق نصنص 

  ن ور عجرس الثرني إل رط اف  ن   أحكر  اضرئن .

ع   ت ال ي رم البحري ن  ا تن ري  ابراجع  اإلدا ي  عو ال ضرئن  ال عرل  ل شخرص اب     اف  ن ، والو،م إىل  (6

 حتريف اضرير ض،    رإلارمل   ري الررالن .



      

 

 

 

 

 

 

 تن ي ه  ا اضرير ج رئن   اإلن ر الته، ت ال ي رم البحري ن  نر رء لنرلنم وإال ملنم ومل،ا عم الن ح نق  (7

الن ملرااب  ومحري  ح نق ا التورا  احلراك ال نرلي ال يوي ابعر ض، والزهل  كن،ي ،  ه،ف ملعرابته  الي  دو    

 .اإلن ر 

عو ه   ه،ف تر نبلي ر رء  اتهرملرم دو  عدل  ري ضرو ي ، ووجهت   تح حت ن رم عولن  ي عا،ملت وسا ة ال،ا ين  ال (8

 ت نن، عنر ته .

 

التورم ال ي رم البحري ن  ا ممر لرتهر ابو هج  ليتعذيب ولنء ابعرملي ،  زرض إجبر  الضحرير الي  اإلدالء  (9

ابعراب ، عو ا  عض احلرالم   بب التوننز ال رئ ي. وكر  ملعا   نالء الضحرير ، عو  زرض االالرتافمبعينملرم عو 

 .نتهركرمنثنق االشتبره مبرر كته   رلتار ر عو التز ن  اإلال ملن  عو تال بض الينه  برر كته  عو اال ي ممن عل

وال ترتك عثرًا ا ج ، الضحن ، التخ،  ابكي ن   رلتجناب ابنان م علرلنب تعذيب ملؤب  ج،ًا ولك هر  ري ارتي ،  (10

  ه،ف إ  رء عي عدل  ت ند ليوحرلب .

، الي   ج رءالض،  ومل اَّو  التخ،ملت ال ي رم البحري ن  ال نة اب ر   وملر لت الوينرم تعذيب ولنء ملعرملي  ملنلع  (11

ت ه   ل،يه ، ار   عاتن  نت ر  مل ه ، وتركنا ي، وعلف  ه،ف ملعراب  ال ج رء وااللجن جن ابركز اض را رم ي ن  

 واحل نق ال،ننر لي ج رء. ال جن االحتجرج الي  لنء عوضررالن   ا نأيه

ا ال ضرء الي  التعذيب  ووح،ة التح نق اخلرص  ا ال نر   العرمل   ريت ااملرن  العرمل  ليتايورم ا وسا ة ال،ا ين ، (12

التص،ا  ت ر ير ش ر    بن ور الجزم ااملرن  العرمل  الن  ولنء ابعرملي  ا ال جن ، عو مل ع إ  م ابتن  م ملن الع رب.

 ريت  رأ  ملنضنالرم الركروى النا دة إلنهر  ر راد،  ضً  الن اخل نام اليت اختذتهر ليتعرملا ملع تيف الركروى. 

 وح،م التح نق اخلرص  ا حمرلب   جر  ااملن ابتن  م ا اضرير التعذيب ولنء ابعرملي .

 

ار رام االحتجرجن  ابعر ض  هلر، و  ضت الرت نص ب ريام انى يتالي  احلار الررملا لال ي رم البحري ن   عا،ملت (13

.  ن ور الو،م ال ي رم إىل االلتخ،ا  2014ابعر ض  وعلف بعرابته  الي  مل ر ع  االنتخر رم ال نر ن  ا نهري  العر  

 التار رام اليت مل ت تجب ليحار.  اب رط لي نة ا ت ريق



 

 

 
 رض ارنن  التجوعرم انندًا  ري ضرو ي  عو ملت رلب  لتجري  حق التجوع ال يوي ملن جه . وملن جه  ع رى، ات وت  (14

ال،ولي اخلرص  لت بنق ال رنن   رلت  ري التع  ي لي نند اب صنص الينهر ا العه،ممر لرم ال ي رم البحري ن  

 لن . رحل نق اب،نن  وال نر

 رضت ال ي رم البحري ن  انندًا تع  ن  لتألنس اب اورم  ري احلكنملن  ال لنور ال نرلن  مل هر، وت، َّيت ا  (15

شؤونهر   حن  ري ملرب  يصا إىل ح، اإلي رف عو احلا عو اب ح   ال ضرئن ، وعلف الرب ارننني افوعنرم اا ين ، 

 وافوعنرم ال نرلن .

 

ورم ال ي رم البحري ن  ا االتورد لنرل  اإل  م ملن الع رب  رأ  احلرالم ابعين ال هر كحرل  اتا تع  ي عو اتا الت (16

، مبر ا علف احلرالم اليت عالين ال هر ت رير ف   ت صي احل رئق، وال،  ال نر  2011 ر ج ن رق ال ضرء مل ذ العر  

ن  ال نردة ا مل ؤوللت عنا ملب،ع تن  م  نهر، و رب عي حترك وج،ي  حملرلب  ال رالا اببرشر واب تح ن رم نزيه  

 صن  ر.نتهر الن  ذه احلرالم  أي صن ة ملن مل ؤولملناجه  ال نردام اليت يثبت 

 

لتضننق الي  عا،ملت ال ي رم البحري ن  الي  الع،ي، ملن ممر لرم ختريب دو  العبردة اخلرص   رل رئ   الرنعن  وا (17

كين  افزء  ه،ف االنت ر  ملن ع راد ر كننه  ير هلذه ال رئ  ، ال لنور عكرى الرشن اء، ابور لرم ال،ي ن 

 الرئن ي ملن ابعر ض .

تزرضت ال ي رم الن حمرلب  عو مل رءل  ابتن  م ا ختريب دو  العبردة اخلرص   رل رئ   الرنعن ، ممن ال ي تون   (18

 م حم،ودة.اجهزتهر، وعلف ا حرال

الته، ت ال ي رم البحري ن  ال ررط ال،ي  ا راد ال رئ   الرنعن  الرب  ملضري   اخل رب ال،ي  الذي مير له اليورء  (19

والرب الت، ا ا  .ال،ين ا   ب افوع  وال عرلنرم ال،ي ن ، عو اب ر،ين ال،ي نم ا ابناكب واب ريام العزائن 

 الرؤو  ال،ي ن  لي رئ  .

. كور 2011ال ي رم البحري ن  ا إالردة   رء مجنع مل رج، الرنع  اليت  ،ملتهر ع ر  حرل  ال نا ئ ا العر  ع   ت  (20

 لعت إىل تاينا الرعي العر   رأ  علف.

  



      

 

 

 

 

، وال رق العرملي  ا اإلن ر ، وجميس ح نق اإلن ر ليوجتوع ال،ولي، واب نضن  ال رملن  حل نق  دالنت رملرة ع رى،  إن ر جن،د 

 ري احلكنملن  و، واب ر و  اخلرصن  كخرباء مل ت يم، ومجنع اب اورم احل نان  اإلن ر إ ر  آلنرم ال، رر الن حق 

لبحري ن  ض، ابعر ض  ا اليت متر لهر ال ي رم ا اإلن ر ح نق التورا  انتهركرم  اجترهاحلكنملن ، الخترع ملنااف جردة 

، ي ت ، إىل حين  جذ ي  تتجروس ابعرفرم اإلن ر إح،اث تزنري ح ن ي ومليونس ا عوضرر ح نق رد ة إىل ، ل، عهر ليوبالبحرين

االنتهركرم، وتركا ارال،ة صيب  لناف النضع ال يء لينااع احل ناي ا البحرين، ول  ت رء  ه بر يصا إىل اجملتزئ  لبعض 

  ند البحرين إىل ملصرف احلك  الرشن،.احل نان  ال،ولن ، ويابعريري  ح ب احل، اب بن 

 

تناف ال،و  ابتن   ، حل رب ملصرحلهر ابردي ، الن الرتويج ل ص  انر  ال ي رم البحري ن   إص ح مليونس ا عوضرر  (1

لي  رأ  عوضرر ح نق ، والتناف الن ت ،ي  نصرئح لي ي رم البحري ن   رأ  كن ن  تضينا اجملتوع ال،واإلن ر ح نق 

  نهر. اإلن ر 

ال ينك ال وعي الذي متر له ال ي رم البحري ن ، واجملر رة  رلتأكن، الي  ع  ملر  ض،اخترع ملناف صريح والي   (2

، وال تعكس عي ل حن ت،النه ال ي رم البحري ن  ا تصرحيرتهر الصرد ة ملن ممثينهر،  ي جمرد مح م دالرئن  

 .2011ركرم اليت ا تكبتهر مل ذ ان  ق احلراك ال نرلي ابعر ض ا العر  إص ح ح ن ي بعرف  االنته

البحرين الي  عج ،ة دو ام ، إلد اج اإلن ر اخترع إجراءام ج،ي ، الي  اا ص ملن ِابا ال،و  ااالضرء مبجيس ح نق  (3

 اجمليس  هر.اليت حتترج ا تور   اإلن ر ،  نص ه إح،ى حرالم ح نق اإلن ر جميس ح نق 

وواف لنرل  اإل  م ملن الع رب،  اإلن ر رع إجراءام ج،ي  ليضزط الي  ال ي رم البحري ن  الحرتا  ح نق اخت (4

 ال وعن  ا البحرين ملن     الترجنع الي  التنصا حلا الرد  دائ  ل سمل  ال نرلن .وملعرف   ناالث التورا  احلرل  

 تب  إد اج النضع احل ناي ا البحرين الي  عج ،ة دو ام  اإلن ر ، ممكن إلا رر جميس ح نق  ذ  عاص  جه (5

ا ضنء تصرال، انتهركرم ال ي رم اليت حتترج ا تور  اجمليس  هر،  اإلن ر اجمليس  نص ه إح،ى حرالم ح نق 

   حن مم هج ملع التورا  ااسمل  ال نرلن . اإلن ر البحري ن  حل نق 

ملتر ع   تب  تعنم مل ر   رص ليبحرين، ا عارب وات، لنتنىل  اإلن ر   جه، ممكن إلا رر جميس ح نق  ذ  عاص (6

اليت تعه،م  ت  نذ ر النضع احل ناي ا البحرين،  ،ًع ملن ت  نذ ال ي رم البحري ن  لتنصنرم ابراجع  ال،و ي  

 ناف ملر متر له ملن ال،  اببرالة  رلتزاملرتهر ال،ولن   وتنصنرم ت رير ف   ت صي احل رئق   حن ح ن ي و رالا، وانتهرًء

 واآللنرم احل نان  ال،ولن  اا رى.وال،  وجند التجر    رالي  ليو نضن   اإلن ر ابتعي   حب نق 

 ذا حث ال ي رم البحري ن  الي  تنانع ات رق ي وح   تح ملكتب ِا ري ليو نضن  ا البحرين، بر ميكن ع  يؤديه  (7

ت ع، وي تح ا البحرين واالنتهركرم اليت  اإلن ر ِ  ري ملن دو  مله  ا الرص، ابن،اني ال،انق حلرل  ح نق ابكتب ال



 

 

 
تع ت ال ي رم  ذلف لبنً  فه  حمري،ة وملنثنا  ارد ة الي  ت نن  النضع احل ناي ا البحرين  ركا مل تور  ع، 

 ري احلكنملن  عام ،ة وسير ام اب اورم احل نان  ال،ولن  البحري ن  ا ابن  سير ام اب ر ين اخلرصم ل مل  ابتح

 التر يخ احل ناي العريق.

البحري ن  اليت عالي ت ال هر ال ي رم  اإلجراءامالتأكن،  ركا مل تور وعكرب ا،  ملن الصراح  والع نن  الي  ع   (8

ملن الع رب، وع  ال تركا ت عنً  ح ن نًر بب،ع احملرلب  ومل ع اإل  م  اإلن ر  نور خيص التح نق ا انتهركرم ح نق 

االنتهركرم، و صنصًر م الن  ذه  ؤولااللت را  ا البحرين حيترج إىل لعي ال ي رم،  عً ، إىل حمرلب  اب

 ر  هر ملع ابعريري التعذيب واالالت ر  التع  ي، وااحكر  ال ضرئن  ال رلن  اليت حتترج إىل ملراجع  لينانف الي  ت

عو ملن كر  له ملناف لييب خيرلف ال،ولن  لتح نق الع،ال ، لناء ملن ال نردام عو اف ند اب  ذين هلذه االنتهركرم، 

 واجبرته مسح  نانر  ذه االنتهركرم عو دو  إجير ي ا وانالهر.

ري ن  مبت يبرم العه، ال،ولي اإلال    ركا صريح وار ع الور يعك ه النااع، ملن ع  ال،  إي رء ال ي رم البح (9

ملت رٍو اخلرص  رحل نق اب،نن  وال نرلن ،  نور خيص حق كا  رد ا ابرر ك  ا إدا ة الرؤو  العرمل  لبي،ه   حن 

ي وال نرلي اإلن رن( مل ه،  ن ال بب احل ن ي لع،  االلت را  ال،ائ  لينضع احل ناي و25وح ن ي، واب ر  ا )ابردة 

كرحلق ا احلنرة  اإلن ر والي  اا ص احل نق االرلن ، اليت يعرب ال هر اإلال   العربي ليح نق ا البحرين، 

اف ،ي  واحلري . واإلال   الن عنه، حت  اآل ، ال ميكن تيوس وجند ملررور واضح ل،ى ال ي رم البحري ن  وال  مل  

  وال نرلن   نور خيص  ذا احلق وجموا احل نق ملع ملت يبرم العه، ال،ولي اخلرص  رحل نق اب،ننبنائو  عوضرالهر 

ملن مل ر     رالي  فن ر ااسمل  ا البحرين ولعي ملن اب نضن  ليوعرف  افذ ي  ل وضرر اا رى، بر ميثيه علف 

البحرين، وبر يتضو ه علف ملن ا ع ال ريق الي  مح م اخل،ار اإلال ملي اليت ت ن   ه ال ي رم احل نان  ا 

ليرتويج الن انتورئهر إىل احلك  الرشن،، واحرتاملهر لإل ادة الرعبن ، وانرملهر  إص حرم ارد ة الي  حت نق  البحري ن 

  عر  هلذه اإل ادة الرعبن .دو  

ه الزير ام  ركا دو ي، لينانف تكثنف سير اتهر ليبحرين، وتكرا  الت ،    يبرم لي ي رم البحري ن  لي نر   هذ (10

 ا البحرين. اإلن ر الي  ت رصنا وضع ح نق 

، والن رء  رلتزاملرتهر ال،ولن ، وواف اإلن ر التخ،ا  عدوام الضزط ابترح  هلر ل، ع ال ي رم البحري ن  الحرتا  ح نق  (11

 ال ي رم  رأ  علف. هاجترلنرلرم اإل  م ملن الع رب، وليضزط الي  اجملتوع ال،ولي الخترع إجراءام ج،ي  
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