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ال يعّرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو لإلغراء، أو 
يفعل  من  عقاب  القانون  ويحدد  بالكرامة،  الحاطة  للمعاملة 
تحت وطأة  يثبت صدوره  اعتراف  أو  قول  يبطل كل  ذلك. كما 

التعذيب أو باإلغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها

الفقرة )د( من املادة رقم )19( يف د�ستور مملكة البحرين
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املقـدمة

 2014 اإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان رقم )26( ل�سنة  اإىل قانون  ا�ستناًدا 

منه  )هـ(  الفقرة  يف  واملت�سمن   ،2016 ل�سنة   )20( رقم  بقانون  باملر�سوم  املعدل 

التق�سي  واإجراء  الإن�سان،  حقوق  انتهاكات  حالت  “ر�سد  لها  اأن   )12( باملادة 

تتعلق  التي  املقرتحات  تقدمي  مع  اإليها  املخت�سة  اجلهات  انتباه  وتوجيه  الالزم، 

باملبادرات الرامية اإىل و�سع حد لهذه احلالت، وعند القت�ساء اإبداء الراأي ب�ساأن 

موقف تلك اجلهات وردود فعلها”.

وحيث اإن املادة )14( من قانون اإن�سائها يف الفقرة )اأ( قد ن�ست على اأن “للموؤ�س�سة 

اأو  اأهدافها  لتحقيق  لزمة  تراها  وثائق  اأو  بيانات  اأو  معلومات  اأي  تطلب  اأن 

تلك  وعلى  باململكة،  املعنية  والأجهزة  الوزارات  من  لخت�سا�ساتها  ممار�ستها 

الوزارات والأجهزة معاونة املوؤ�س�سة يف اأداء مهامها وتي�سري مبا�سرة اخت�سا�ساتها، 

التو�سيات  على  واملالحظات  الردود  واإعداد  ال�ساأن،  هذا  يف  تطلبه  مبا  وتزويدها 

تلك  يف  بها  املعمول  والأنظمة  للقوانني  وفًقا  وذلك  املوؤ�س�سة،  تقارير  يف  الواردة 

اجلهات”.

اأن للموؤ�س�سة  وملا كانت املادة )12( - الفقرة )م( من ذات القانون قد ن�ست على 

وعر�سها  اخلا�سة،  والتقارير  والبيانات  واملطبوعات  الن�سرات  “اإ�سدار  الوطنية 

من  اأو  مبا�سرة  العام  الراأي  خماطبة  ولها  بها،  اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  على 

خالل اأي من و�سائل الإعالم”.

عما  ف�سًل  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  خلل  من  الوطنية  املوؤ�س�سة  ر�سدت  فقد 

تلقته من خطابات لبع�ض املنظمات احلقوقية الدولية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان، 

ادعاءات تفيد تعر�ض عدد من املحكومني يف الق�سية املعروفة بـ )1 / اإرهاب / 2017( 

اإرهابية ا�ستهدفت ارتكاب عدد من اجلرائم الإرهابية �سد قوة  ب�ساأن ت�سكيل خلية 

دفاع البحرين وارتكاب عدد من اجلرائم الإرهابية الأخرى، حلالت اختفاء ق�سري 
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وحالت تعذيب وغريه من �سروب �سوء املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو 

املهينة.

ومبوجب الولية الوا�سعة املمنوحة للموؤ�س�سة الوطنية وانطلًقا من موقعها احلقوقي 

وم�سوؤوليتها الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين، فقد بادرت 

اإىل اإجراء التق�سي اللزم ب�ساأن تلك الدعاءات املا�سة بالأ�سخا�ض املقيدة حريتهم، 

كما قامت بالتوا�سل املبا�سر مع القيادة العامة لقوة دفاع البحرين من خلل الق�ساء 

الع�سكري كونه اجلهة القانونية املنوط بها نظر الق�سية اأعله.

حيث حر�ست املوؤ�س�سة الوطنية على تزويدها من قبل الق�ساء الع�سكري بن�سخ من 

وطلبات  املحكومني  مع  الع�سكرية  والنيابة  الإرهابية  نيابة اجلرائم  حما�سر حتقيق 

اجلرائم  نيابة  اإىل  الواردة  ال�سرعي  الطب  وتقارير  ال�سرعي،  الطب  على  عر�سهم 

الإرهابية والنيابة الع�سكرية ب�ساأن ذلك، بالإ�سافة اإىل تقارير الطب ال�سرعي الواردة 

اإىل املحكمة املخت�سة قانوًنا بالنظر يف الق�سية.

اإىل جانب ذلك، فقد ت�سلمت املوؤ�س�سة الوطنية من الق�ساء الع�سكري - ف�سًل عما 

�سبق - املخاطبات التي تقدم بها ذوو وحمامو املحكومني اإىل النيابة العامة اأو النيابة 

الع�سكرية، و�سجل الزيارات والت�سالت التي متت بينهم وبني ذويهم على نحو من 

التف�سيل الدقيق.

وياأتي حر�ض املوؤ�س�سة الوطنية يف احل�سول على ن�سخة من تلك املحا�سر والتقارير 

الطبية و�سجل املخاطبات والزيارات لغر�ض بيان احلقيقة التامة ب�ساأن تلك الدعاءات، 

قيمها  وتر�سيخ  الإن�سان  حقوق  وحماية  تعزيز  جمال  يف  بها  املنوطة  لواجباتها  اأداًء 

و�سمان ممار�ستها وفًقا ملا اأقره د�ستور مملكة البحرين واملعايري الدولية والإقليمية 

ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان.
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وو�سوًل اإىل ذلك، فقد اأعدت املوؤ�س�سة الوطنية هذا التقرير مق�سًما على خم�سة حماور 

اأ�سا�سية، خ�س�ض املحور الأول لبيان موجز حول الولية الوا�سعة للموؤ�س�سة الوطنية 

بجرميتي  للتعريف  الثاين  املحور  وتله  الإن�سان،  حقوق  وحماية  تعزيز  جمال  يف 

الدويل  والقانون  الوطني  القانون  لأحكام  وفًقا  الق�سري(  و)الختفاء  )التعذيب( 

حلقوق الإن�سان، وجاء املحور الثالث ل�سرد ملخ�ض وقائع الق�سية املاثلة، وخ�س�ض 

املحور الرابع لتحديد الأ�سا�ض القانوين لولية الق�ساء الع�سكري يف نظر الق�سية حمل 

البيان، و�سوًل يف املحور اخلام�ض والأخري اإىل بيان جهود املوؤ�س�سة الوطنية يف تق�سي 

تلك الدعاءات وبيان مدى �سحتها.
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الفرع الأول

الولية الوا�سعة للموؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان

وحماية  لتعزيز  الوطنية  املوؤ�س�سات  مبركز  املتعلقة  باري�ض”  “مبادئ  1.   اأكدت 

الإن�سان  بتعزيز حقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  حقوق الإن�سان وجوب اأن “تخت�س 

الإمكان  قدر  وا�سعة  ولية  الوطنية  للموؤ�س�سة  و“تكون   ،
1

وحمايتها” 

 ”... والت�سريعية  الد�ستورية  الن�سو�س  اأحد  يف  �سراحة  عليها  ومن�سو�س 

املعنية  الفرعية  للجنة  العامة  امللحظات  اإليه  اأ�سارت  الذي  املعنى  ذات  وهو 

اإىل  الإن�ساء  قانون  يعهد  اأن  �سرورة  تاأكيدها  خلل  من   )SCA( بالعتماد 

حقوق  و“حماية”  “تعزيز”  اأجل  من  حمددة  وظائف  الوطنية  املوؤ�س�سات 

الإن�سان.

 تقر باأن مفهوم “التعزيز” ي�سمل 
2
2.  وحيث اإن اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد 

الوظائف التي ت�سعى املوؤ�س�سات الوطنية اإىل القيام بها يف جمال ن�سر املعلومات 

عامة  اإىل  الإن�سان  حقوق  حول  امل�سورة  وتقدمي  والتثقيف  والتدريب  واملعرفة 

اجلمهور، اأو اإىل فئات م�ستهدفة بعينها، وذلك لغر�ض غر�ض ثقافة جمتمعّية 

ار�ض على اأر�ض  قائمة على حتويل املعرفة بحقوق الإن�سان اإىل مهارات عملّية متمُ

الواقع.

3.   واأن مفهوم “احلماية” ين�سرف اإىل �سلطتها �سبه الق�سائية يف تلقي ال�سكاوى 

املتعلقة بحقوق الإن�سان، ور�سد كل ما من �ساأنه امل�سا�ض بحق الأفراد يف التمتع 

باحلقوق واحلريات العامة املقررة لهم، اإىل جانب قيامها بالزيارات امليدانية 

1.  مبادئ باري�ض املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان- الخت�سا�سات وامل�سوؤوليات- الفقرتان )1( و)2(- 

�ض 4.

2. امللحظة العامة ال�سادرة عن اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد التابعة للتحالف العاملي للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان: )1-2( 

ولية حقوق الإن�سان - �ض 9، املعتمدة بتاريخ 6 مار�ض 2017.
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للأماكن التي يمُحتمل اأن تقع فيها انتهاكات حلقوق الإن�سان، وينبغي اأن تف�سر 

تعريف  لتعزيز  املقا�سد  وحمدد  ا  حرًّ وا�سًعا  تف�سرًيا  الوطنية  املوؤ�س�سة  ولية 

تدريجي حلقوق الإن�سان ي�سمن جميع احلقوق املن�سو�ض عليها يف ال�سكوك 

الدولية والإقليمية والوطنية حلقوق الإن�سان.

4.  وعوًدا على اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2014، املعدل باملر�سوم بقانون رقم 

)20( ل�سنة 2016، يمُلحظ اأنها منحت املوؤ�س�سة ولية وا�سعة يف جمال حقوق 

“تن�ساأ  اأن  على  ن�ست  التي   )2( رقم  املادة  ت�سمنته  ما  خلل  من  الإن�سان 

تعزيز  تتوىل  الإن�سان(  الوطنية حلقوق  )املوؤ�س�سة  ت�سمى  م�ستقلة  موؤ�س�سة 

وتنمية وحماية حقوق الإن�سان، وتر�سيخ قيمها، ون�سر الوعي بها، والإ�سهام 

يف �سمان ممار�ستها، ويكون مقرها مدينة املنامة، ويهياأ املبنى لالأ�سخا�س 

امل�ستقلة،  العتبارية  القانونية  بال�سخ�سية  املوؤ�س�سة  وتتمتع  الإعاقة.  ذوي 

وا�ستقاللية  وحيادية  بحرية  مهامها  ومتار�س  ا،  واإداريًّ ماليًّا  ا�ستقالًل 

تامة”.

5.  ف�سل عما ت�سمنته املادة رقم )12( من ذات القانون التي منحت املوؤ�س�سة الوطنية 

يف �سبيل حتقيق اأهدافها حرية التعليق على اأي م�ساألة متعلقة بحقوق الإن�سان، 

وتناول اأي حالة من حالت حقوق الإن�سان مبا تراه منا�سًبا، حيث تتمتع املوؤ�س�سة 

الوطنية بجملة الخت�سا�سات التالية:

�امل�ساركة يف و�سع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان على  أ�-� �

م�ستوى اململكة.

الإن�سان  املتعلقة بحقوق  اململكة  بها يف  املعمول  والنظم  الت�سريعات  ب�-� درا�سة  �

هذه  بات�ساق  يتعلق  ما  خا�سة  منا�سبة،  تراها  التي  بالتعديلت  والتو�سية 

لها  يكون  كما  الإن�سان،  بحقوق  الدولية  اململكة  التزامات  مع  الت�سريعات 

التو�سية باإ�سدار ت�سريعات جديدة ذات �سلة بحقوق الإن�سان.



9

ج -   بحث ملءمة الن�سو�ض الت�سريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية والدولية  �

املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان، وتقدمي املقرتحات والتو�سيات اإىل ال�سلطات 

ذلك  يف  مبا  الإن�سان،  حقوق  وحماية  تعزيز  �ساأنه  من  ما  كل  يف  املخت�سة 

بحقوق  املعنية  والدولية  الإقليمية  التفاقيات  اإىل  بالن�سمام  التو�سية 

الإن�سان.

د -  تقدمي التقارير املوازية، والإ�سهام يف �سياغة ومناق�سة التقارير التي تتعهد  �

ا واإبداء امللحظات عليها، تطبيًقا لتفاقيات اإقليمية  اململكة بتقدميها دوريًّ

ودولية خا�سة بحقوق الإن�سان، ون�سر هذه التقارير يف و�سائل الإعلم.

هـ -  ر�سد حالت انتهاكات حقوق الإن�سان، واإجراء التق�سي اللزم، وتوجيه انتباه  �

اجلهات املخت�سة اإليها مع تقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية 

اإىل و�سع حد لهذه احلالت، وعند القت�ساء اإبداء الراأي ب�ساأن موقف تلك 

اجلهات وردود فعلها.

   

و -   تلقي ال�سكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها واإحالة ما ترى  �

اأو  اإحالته منها اإىل جهات الخت�سا�ض مع متابعتها ب�سكل فعال،  املوؤ�س�سة 

تب�سري ذوي ال�ساأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�ساعدتهم على اتخاذها، 

اأو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية.

ز -  القيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة، لر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان  �

والدور  العمالية  والتجمعات  الحتجاز  واأماكن  الإ�سلحية  املوؤ�س�سات  يف 

ال�سحية والتعليمية، اأو اأي مكان عام اآخر ي�ستبه يف اأن يكون موقًعا لنتهاك 

حقوق الإن�سان.
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والتعليم،  والإعلم  الثقافة  ب�سئون  املخت�سة  الأجهزة  مع  بالتعاون  ح -  املبادرة  �

وتقدمي القرتاحات والتو�سيات يف كل ما من �ساأنه ن�سر وتعزيز ثقافة الوعي 

باحرتام حقوق الإن�سان.

ط -  التعاون مع الهيئات الوطنية واملنظمات الإقليمية والدولية، واملوؤ�س�سات ذات  �

ال�سلة يف البلدان الأخرى املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان.

ي -   عقد اللقاءات والفعاليات امل�سرتكة، والتعاون والتن�سيق والت�ساور مع موؤ�س�سات  �

املجتمع املدين ذات العلقة واملنظمات غري احلكومية واملجموعات املتنوعة 

يدعي  من  مع  مبا�سرًة  والتوا�سل  الإن�سان،  حقوق  عن  واملدافعني  الأخرى 

اإىل جمل�ض  اأ�سكال النتهاك، وتقدمي تقارير بذلك  التعر�ض لأي �سكل من 

املفو�سني.

ك -  عقد املوؤمترات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية يف جمال حقوق  �

الإن�سان، واإجراء البحوث والدرا�سات يف هذا ال�ساأن.

   

الإقليمية  املنظمات  اجتماعات  ويف  والدولية،  املحلية  املحافل  يف  ل -  امل�ساركة  �

والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان.

الن�سرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلا�سة، وعر�سها على  م -  اإ�سدار  �

من  اأو  مبا�سرة  العام  الراأي  خماطبة  ولها  بها،  اخلا�ض  الإلكرتوين  املوقع 

خلل اأي من و�سائل الإعلم.
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رقم  اإن�سائها  قانون  ومبوجب  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  فاإن  6.   وعليه، 

)26( ل�سنة 2014 املعدل باملر�سوم بقانون رقم )20( ل�سنة 2016 قد �سمن لها 

ولية وا�سعة يف جمال حقوق الإن�سان، التي ت�سمل احلقوق املدنية وال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية والثقافية، وهي اخت�سا�سات ت�سب يف جمملها يف 

جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، �سواء كانوا مواطنني اأو مقيمني على اإقليم 

اأمر  وهو  الدولة.  منظومة  داخل  القانونية  مراكزهم  اختلف  وعلى  اململكة، 

يتما�سى مع املقررات الوطنية والإقليمية والدولية ذات ال�سلة.
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الفرع الثاين

جرميتا “التعذيب” و“الختفاء الق�سري” يف ظل الت�سريعات الوطنية والقانون 

الدويل حلقوق الإن�سان

1. جرمية “التعذيب” يف ظل الت�سريعات الوطنية والقانون الدويل حلقوق الإن�سان

 

1.1    يمُعترب احلق يف احلياة واحلق يف ال�سلمة اجل�سدية واملعنوية ركيزتني اأ�سا�سّيتني 

من ركائز البقاء لدى الإن�سان، باعتبار الأول هو الأ�سمى والل�سيق ب�سخ�سه، 

يعني  احلق  هذا  فانتفاء  الإن�ساين،  وجوده  من  م�ستمدا  طبيعيا  حقا  كونه 

اجل�سدي  امل�سا�ض  يف  يتمثل  الآخر  بينما  الوجود،  من  الكيان  ذلك  انعدام 

اأو املعنوي للفرد على نحو يمُلحق به اأملـًا اأو عذاًبا �سديًدا، من قبيل التعّر�ض 

للتعذيب و�سائر �سروب املعاملة اأو العقوبة اللاإن�سانّية اأو املهينة اأو احلاطة 

بالكرامة على نحٍو يمُعطل ممار�سته ل�سائر حقوقه وحرّياته الأخرى.

1.2   وقد كفل د�ستور مملكة البحرين يف املادة رقم )19( - الفقرة )د( بالن�ض على 

للتعذيب  اإن�سان  اأي  يعر�س  احلق يف ال�سلمة اجل�سدّية واملعنوّية باأن “ل 

املادي اأو املعنوي اأو لالإغراء اأو املعاملة احلاطة بالكرامة ويحدد القانون 

عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول اأو اعرتاف يثبت �سدوره حتت 

وطاأة التعذيب اأو بالإغراء اأو لتلك املعاملة اأو التهديد باأي منها”.

1.3   كما ت�سمن قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976 

احلياة  يف  الإن�سان  حق  حلماية  القانوين  الغطاء  توفر  اأحكاما  وتعديلته 

من  مزيدا  امل�سرع  اأ�سفى  وقد  واملعنوية،  اجل�سدية  ال�سلمة  يف  واحلق 

احلماية جتلت ب�سدور القانون رقم )52( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ض اأحكام 

قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976، اإذ ات�سعت 
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اأو مكلف بخدمة عامة  اأو موظف عام  لت�سمل كل �سخ�ض  التجرمي  دائرة 

اأحلق عمدا اأملـًا �سديًدا اأو معاناة �سديدة �سواء ج�سديا اأو معنويا ب�سخ�ض 

اآخر على  اأو من �سخ�ض  اأو حتت �سيطرته بغر�ض احل�سول منه  يحتجزه 

معلومات اأو اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه 

هو اأو �سخ�ض اآخر اأو تخويفه اأو اإكراهه هو اأو �سخ�ض اآخر، اأو لأي �سبب 

من الأ�سباب يقوم على التمييز من اأي نوع، كما اأن امل�سرع يف هذا التعديل 

جرائم  ب�ساأن  قانونا  املقررة  التقادم  ملدة  اجلرائم  هذه  اإخ�ساع  ا�ستثنى 

واملعنوية  اجل�سدية  ال�سلمة  يف  باحلق  املا�سة  اجلرائم  واعترب  التعذيب، 

من قبيل اجلنايات ل اجلنح.

1.4   كما اأن �سدور القانون رقم )49( ل�سنة 2012 بتعديل املادة رقم )81( من 

 1981 العام ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )3( ل�سنة  قانون قوات الأمن 

اأو  بالتعذيب  الدعاء  بحالت  املتعلقة  اجلرائم  ا�ستثناء  مت  مبوجبه  الذي 

املعاملة اللاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة اأو الوفاة املرتبطة بها من اجلرائم 

الع�سكرية، وبالتايل فاإن الخت�سا�ض يف نظر هذه اجلرائم ينب�سط لولية 

الق�ساء العادي، اإذ يعترب ذلك منهًجا ت�سريعيًّا متما�سًيا مع املعايري الدولية 

ذات ال�سلة.

1.5   وعلى �سعيد ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان، فقد جاء العهد الدويل اخلا�ض 

البحرين  مملكة  حكومة  اإليه  ان�سمت  الذي  وال�سيا�سّية  املدنّية  باحلقوق 

مبوجب القانون رقم )56( ل�سنة 2006 ليوؤكد يف املادة رقم )6( منه اأن 

اأن يحمي هذا  القانون  اإن�سان، وعلى  لكل  احلق يف احلياة هو حق ملزم 

احلق، ول يجوز حرمان اأحد من حياته تع�سًفا، واأّن على الدول التي مل تلغ 

عقوبة الإعدام األ حتكم بهذه العقوبة اإل جزاًء على اأ�سد اجلرائم خطورة 

النافذ، ومبقت�سى حكم نهائي �سادر عن حمكمة  الوطني  لت�سريعها  وفًقا 

اجل�سدّية  ال�سلمة  يف  باحلق  الهتمام  ذات  العهد  اأوىل  كما  خمت�سة، 
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واملعنوّية، حيث حظرت املادة رقم )7( منه تعري�ض اأحد للتعذيب اأو املعاملة 

اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانّية اأو احلاطة بالكرامة، كما ل يجوز اإجراء 

اأي جتربة طبّية اأو علمّية من دون ر�ساه احلر.

1.6               ولعّل ان�سمام حكومة مملكة البحرين اإىل اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه 

املهينة مبوجب  اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من 

املر�سوم بقانون رقم )8( ل�سنة 1998 هو ما حدا بامل�سرع اإىل تعديل قانون 

العقوبات على نحو يتما�سى واأغرا�ض التفاقية. واإىل جانب ذلك اعتمدت 

اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم ) 199 /57( بروتوكوًل 

اختياريًّا ملحًقا بالتفاقّية، يهدف اإىل اإن�ساء نظام قوامه الرقابة املنتظمة 

من خلل عمل زيارات تقوم بها هيئات دولّية ووطنّية للأماكن التي يحرم 

فيها الأفراد من حريتهم، بغية منع التعذيب وغريه من �سائر �سروب �سوء 

املعاملة.

الربوتوكول  اإىل  البحرين  مملكة  حكومة  ان�سمام  عدم  من  الرغم  1.7           وعلى 

الختياري امللحق بالتفاقية حتى تاريخه، فاإنها يف جمال البناء املوؤ�س�سي 

ال�سجناء واملحتجزين  باإن�ساء وحتديد اخت�سا�سات مفو�سّية حقوق  قامت 

مبوجب املر�سوم رقم )61( ل�سنة 2013، اإذ اإن ذلك جاء تنفيًذا للتزامات 

احلقائق،  لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  بتو�سيات  احلكومة 

الإن�سان يف مراجعته  اأمام جمل�ض حقوق  الطوعّية  تعهداتها  مع  ومن�سجًما 

الدورية ال�ساملة، ذلك اأن اإن�ساء املفو�سّية مينحها احلق يف مراقبة ال�سجون 

ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث واملحتجزين، وغريها من الأماكن 

وامل�سحات  كامل�ست�سفيات  الأفراد،  احتجاز  فيها  يتم  اأن  املمكن  من  التي 

النف�سّية، بهدف التحقق من اأو�ساع احتجاز النزلء واملعاملة التي يتلقونها، 

ل�سمان عدم تعر�سهم للتعذيب اأو املعاملة اللاإن�سانّية اأو احلاّطة بالكرامة.
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رقم  للتو�سية  وتنفيًذا  واملعنوّية  اجل�سدّية  ال�سلمة  يف  احلق  يخ�ض  1.8   وفيما 

)1716( من تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق التي تن�ض 

على “و�سع اآلية م�ستقلة وحمايدة مل�ساءلة امل�سوؤولني احلكوميني الذين 

القتل  حالت  يف  باإهمالهم  ت�سببوا  اأو  للقانون  خمالفة  اأعماًل  ارتكبوا 

قانونية  اإجراءات  اتخاذ  بق�سد  املدنيني، وذلك  و�سوء معاملة  والتعذيب 

القيادية،  املنا�سب  ذوي  من  فيهم  مبن  الأ�سخا�س  هوؤلء  �سد  وتاأديبية 

القيادة  انطباق مبداأ م�سوؤولية  يثبت  الذين  اأم ع�سكريني  كانوا  مدنيني 

رقم )8(  العام  النائب  قرار  فقد �سدر  الدولية”،  للمعايري  وفقا  عليهم 

ل�سنة 2012 باإن�ساء وحدة التحقيق اخلا�سة وجعل لها الخت�سا�ض بالتحقيق 

والت�سرف يف ادعاءات التعذيب وغريه من �سائر �سروب �سوء املعاملة، اإذ 

تبا�سر الوحدة مهامها- بح�سب قرار اإن�سائها - ب�سكل م�ستقل حتت اإ�سراف 

ذوي  من  املحققني  من  عدد  ويعاونه  نيابة  رئي�ض  ويراأ�سها  العام،  النائب 

اخلربة، مع تدعيمها مبا يلزم للقيام مبهامها.

“الختفاء الق�سري” يف ظل الت�سريعات الوطنية والقانون الدويل حلقوق  2.  جرمية 

الإن�سان

2.1     تعد جرمية الختفاء الق�سري من اجلرائم التي مت�ض وب�سكل مبا�سر حقوق 

اإن  اإذ  والثقافية،  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  املدنية  الإن�سان 

جوهر هذه اجلرمية يتمثل يف حرمان الفرد من حريته عن طريق اعتقاله 

اأو احتجازه اأو اختطافه بعيدا عن ال�سمانات الإجرائية والأخرى املو�سوعية 

قبلها  من  املكلفني  اأو  العامة  ال�سلطات  قيام  متنع  التي  الق�ساء  ورقابة 

بارتكابها.

 

   

    



16

�سر �سراحة يف ن�سو�سه اإىل  2.2    وعلى الرغم من اأن د�ستور مملكة البحرين مل يمُ

جرمية الختفاء الق�سري، فاإنه اأورد ن�سا ت�سمن اأفعال قد تو�سف يف ظروف 

الد�ستور  املادة )19( من  الق�سري، حيث ن�ست  الختفاء  قبيل  معينة من 

يجوز  ل  ب-  للقانون.  وفقا  مكفولة  ال�سخ�سية  احلرية  “اأ-  اأن  على 

اأو  اإقامته  اأو حتديد  اأو تفتي�سه  اأو حب�سه  اأو توقيفه  اإن�سان  القب�س على 

القانون وبرقابة من  اأحكام  اإل وفق  التنقل  اأو  الإقامة  تقييد حريته يف 

الق�ساء. ج- ل يجوز احلجز اأو احلب�س يف غري الأماكن املخ�س�سة لذلك 

يف قوانني ال�سجون امل�سمولة بالرعاية ال�سحية والجتماعية واخلا�سعة 

لرقابة ال�سلطة الق�سائية”.

2.3   وعلى م�ستوى الت�سريع الوطني، فقد ت�سمن املر�سوم بقانون رقم )46( ل�سنة 

ت�سمنت  ن�سو�سا  وتعديلته  اجلنائية  الإجراءات  قانون  باإ�سدار   2002

حظر اأفعال قد تو�سف يف ظروف معينة من قبيل الختفاء الق�سري، حيث 

اإن�سان  اأي  على  القب�س  يجوز  “ل  اأنه  ن�ست املادة رقم )61( منه على 

مبا  معاملته  يجب  كما  قانونا،  بذلك  املخت�سة  ال�سلطات  من  باأمر  اإل 

يحفظ عليه كرامة الإن�سان، ول يجوز اإيذاوؤه بدنيا اأو معنويا. ويواجه 

كل من يقب�س عليه باأ�سباب القب�س عليه، ويكون له حق الت�سال مبن 

يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث وال�ستعانة مبحام”، كما ن�ست اأي�سا 

املادة رقم )62( منه على اأنه “ل يجوز حب�س اأي اإن�سان اإل يف ال�سجون 

املخ�س�سة لذلك”.

2.4   اأما على م�ستوى ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان، فقد اأ�سار العهد الدويل 

مملكة  حكومة  اإليه  ان�سّمت  الذي  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض 

املادة رقم )9( منه  2006 يف  ل�سنة  القانون رقم )56(  البحرين مبوجب 

اأحد من حرّيته  اأو حرمان  تع�سفا،  اعتقاله  اأو  اأحد  توقيف  اإىل عدم جواز 

اإل للأ�سباب املن�سو�ض عليها يف القانون، موؤكدة وجوب اإبلغ اأي فرد يتم 
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توقيفه باأ�سباب ذلك، وبالتهمة املوجهة اإليه، مع �سمان �سرعة تقدميه اإىل 

جهة ق�سائّية خلل مدة معقولة، اأو اأن يفرج عنه، اإىل جانب تاأكيدها اأن لكّل 

فرد قد مّت توقيفه اأو اعتقاله ب�سكل غري قانوين حق احل�سول على التعوي�ض 

املنا�سب، 

2.5   كما حر�ض قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976 

املوظفني  من  الواقعة  تلك  وبالأخ�ض  الق�سري  الختفاء  اأفعال  على جترمي 

العموميني، حيث ن�ست املادة رقم )357( على عقوبة احلب�ض ملدة )ثلث 

�سنوات( لكل من قب�ض على �سخ�ض اأو حجزه بغري وجه قانوين وباأية و�سيلة 

كانت، وت�سدد العقوبة لت�سل اإىل ال�سجن ملدة )خم�سة ع�سر �سنة( يف حالة 

ما اإذا كان القب�ض اأو احلجز غري امل�سروع قد وقع من موظف عام ب�سبب اأو 

مبنا�سبة تاأديته اأعمال وظيفته، ومن جانب اآخر فاإن املادة رقم )358( من 

وت�سل  كانت،  و�سيلة  باأي  القانون حر�ست على جترمي )الختطاف(  ذات 

اإذا وقع اخلطف من  العقوبة اإىل ال�سجن )خم�سة ع�سر �سنة( يف حالة ما 

موظف عام اأثناء اأو ب�سبب تاأديته لأعمال وظيفته.

مل�سا�سها  بالغة  اأهمية  من  الق�سري  الختفاء  جرمية  ت�سكله  ما  اإىل  2.6   ونظرا 

اأفرد لها القانون الدويل  املبا�سر بحقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية، فقد 

املت�سلة بهذه  امل�سائل  تناول فيه  الإن�سان �سكا قانونيا دوليا ملزما  حلقوق 

من  الأ�سخا�ض  جميع  حلماية  الدولية  التفاقية  يف  ممثل  كافة،  اجلرمية 

املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قبل  من  اعتمدت  التي  الق�سري،  الختفاء 

وتنق�سم   .2006 دي�سمرب   20 يف  املوؤرخ   )61/177( رقم  قرارها  مبوجب 

التفاقية الدولية اإىل ثلثة اأجزاء اأ�سا�سية: تناول اجلزء الأول منها الأحكام 

الدول  والتزامات  مفهومها  بيان  خلل  من  اجلرمية،  لهذه  املو�سوعية 

الدولية  التفاقية  من  الثاين  اجلزء  تناول  فيما  عنها،  النا�سئة  الأطراف 

اإن�ساء اللجنة املعنية بحالت الختفاء الق�سري وامل�سائل ذات ال�سلة بعملها، 
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يف حني تناول اجلزء الأخري بيان املتطلبات الإجرائية ذات ال�سلة بالتوقيع 

الدويل  القانون  اأحكام  وبني  بينها  والعلقة  اإليها،  والن�سمام  والت�سديق 

الإن�ساين.

2.7    وقد عرفت التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ض من الختفاء الق�سري 

الق�سري” العتقال  “الختفاء  بـ  يف املادة رقم )2( منها اأنه “ يق�سد 

اأ�سكال احلرمان من احلرية  اأي �سكل من  اأو  اأو الختطاف  اأو الحتجاز 

الأفراد  من  جمموعات  اأو  اأ�سخا�س  اأو  الدولة،  موظفي  اأيدي  على  يتم 

يت�سرفون باإذن اأو دعم من الدولة اأو مبوافقتها، ويعقبه رف�س العرتاف 

بحرمان ال�سخ�س من حريته، اأو اإخفاء م�سري ال�سخ�س اأو مكان وجوده، 

مما يحرمه من حماية القانون”.

اأوجبت التفاقية الدولية على الدولة الطرف اتخاذ التدابري اللزمة  2.8    كما 

الوطنية،  قوانينها اجلنائية  الق�سري جرمية يف  الختفاء  ي�سكل  لكي  كافة 

وذلك بفر�ض عقوبات ملئمة تاأخذ يف العتبار �سدة ج�سامة هذه اجلرمية، 

معتربة اأن هذه اجلرمية ومتى ارتكبت على نطاق وا�سع وعلى نحو ممنهج 

اأ�سبحت جرمية �سد الإن�سانية، وموؤكدة وجوب اأن يكون نظام التقادم لهذه 

اجلرمية طويل الأمد ومتنا�سبا مع ج�سامتها يبداأ عند نهاية هذه اجلرمية 

نظرا اإىل طبيعتها امل�ستمرة، كما يجب على الدولة اأن ت�سمن حق �سحايا 

هذه اجلرمية ب�سبل انت�ساف فعلي خلل فرتة التقادم.

الطرف  الدولة  الدولية  التفاقية  األزمت  فقد  اجلنائية،  امل�سوؤولية  2.9    وب�ساأن 

اأو  ياأمر  اأو  الق�سري  يرتكب جرمية الختفاء  التدابري جتاه  كل من  اتخاذ 

يو�سي بارتكابها اأو يحاول ارتكابها اأو يكون متواطئا اأو ي�سرتك يف ارتكابها، 

�سادرة  تعليمات  اأو  اأمر  باأي  قاطع  وب�سكل  التذرع  جواز  عدم  اإىل  م�سرية 

عن اأي �سلطة عامة يف الدولة مدنية كانت اأو ع�سكرية اأو انعدام ال�ستقرار 
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جرمية  ارتكاب  لتربير  اأخرى  ا�ستثناء  حالت  باأي  اأو  الداخلي  ال�سيا�سي 

الختفاء الق�سري.

2.10   اأما ب�ساأن الولية الق�سائية فاإن الدولة الطرف تكون خمت�سة يف البت يف 

لوليتها  يخ�سع  اإقليم  اأي  على  وقوعها  عند  الق�سري  الختفاء  جرمية 

الق�سائية اأو على منت طائرات اأو �سفن م�سجلة فيها، وكذلك عندما يكون 

مرتكب هذه اجلرمية  اأو ال�سحية من اأحد رعاياها، ويف جميع الأحوال فاإنه 

على الدولة الطرف اأن تكفل احتجاز ال�سخ�ض مرتكب الختفاء الق�سري اأو 

تتخذ التدابري القانونية اللزمة ل�سمان بقائه على اإقليمها مع اإحالة هذه 

وفقا  الدعوى  ملبا�سرة  املخت�سة  الق�سائية  �سلطاتها  اإىل  اجلنائية  الدعوى 

اأو حتيله اإىل دولة اأخرى  لإجراءاتها الوطنية ما مل ت�سلم ال�سخ�ض املعني 

وفقا للتزاماتها الدولية اأو ملحكمة جنائية دولية تعرتف باخت�سا�سها.

2.11   كما يقع على عاتق الدولة الطرف اأن تكفل ملن يدعي اأن �سخ�سا ما وقع �سحية 

البحث  ويقع عليها  بالوقائع،  املخت�سة  ال�سلطات  اإبلغ  اختفاء ق�سري حق 

يف هذا الدعاء من دون تاأخري مع �سمان اتخاذ التدابري اللزمة حلماية 

عن  ف�سل  عنهم،  واملدافعني  املختفي  ال�سخ�ض  واأقرباء  وال�سهود  ال�ساكي 

امل�سرتكني يف اإجراءات التحقيق من اأي �سوء معاملة اأو ترهيب ب�سبب هذا 

الدعاء املقدم اأو اأي �سهادة يمُدىل بها.

2.12   واأ�سارت اأحكام التفاقية الدولية اإىل مبداأ عدم جواز الحتجاز يف الأماكن 

ال�سروط  الطرف  للدولة  الوطنية  الت�سريعات  ت�سمني  وجوب  مع  املجهولة، 

املنوط  ال�سلطات  اأوامر احلرمان من احلرية، وحتديد  اإ�سدار  التي جتيز 

الأماكن  حريته  من  املحروم  اإيداع  �سمان  مع  الأوامر،  تلك  اإ�سدار  بها 

الت�سال  من  متكينه  و�سمان  للمراقبة،  واخلا�سعة  ر�سميا  بها  املعرتف 

بالعامل اخلارجي من ذويه اأو حماميه اأو اأي �سخ�ض اآخر يختاره، وال�سماح 
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لهم بزيارته، اإىل جانب ح�سول الأجنبي على اإذن يف الت�سال بال�سلطات 

القن�سلية التابعة للدولة التي يكون من رعاياها.

2.13   كما اأوجبت التفاقية الدولية على الدولة الطرف اأن ت�سّمن ت�سريعاتها ما يكفل 

اأماكن  اإىل  القانون  مبوجب  وموؤهلة  خمت�سة  وموؤ�س�سة  �سلطة  كل  و�سول 

الحتجاز عند ال�سرورة باإذن م�سبق من �سلطة ق�سائية، ومل تغفل اأحكام 

التفاقية الإ�سارة اإىل وجوب �سمان الدولة الطرف حلق كل �سخ�ض يحرم 

اأقرب  يف  تبت  ق�سائية  جهة  اأمام  الطعن  يف  ذويه  طريق  وعن  حريته  من 

وقت يف م�سروعية حرمانه من حريته، وتاأمر باإطلق �سراحه اإذا تبني عدم 

م�سروعية ذلك احلرمان.

2.14   ويف ذات ال�سدد فاإن على الدولة الطرف اأن تن�سئ �سجل واحدا اأو اأكرث باأ�سماء 

الأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم وا�ستيفاءها باأحدث املعلومات وت�سعها 

فورا حتت ت�سرف اأي �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى اأو موؤ�س�سة خمت�سة 

مت�سمنة على اأقل تقدير هوية ال�سخ�ض املحروم من حريته وتاريخ و�ساعة 

ومكان القب�ض عليه وال�سلطة التي قامت بذلك وال�سلطة التي قررت حرمانه 

من احلرية وبيان اأ�سباب احلرمان، واحلالة ال�سحية لل�سخ�ض املحروم من 

حريته، مع حتديد تاريخ و�ساعة اإخلء �سبيله اأو نقله اإىل مكان احتجاز اآخر 

واملكان الذي نقل اإليه وال�سلطة امل�سوؤولة عن نقله.

2.15   وقد عرفت التفاقية الدولية �سحية الختفاء الق�سري باأنه ال�سخ�ض املختفي 

وكل �سخ�ض طبيعي حلق به �سرر مبا�سر من جراء هذا الختفاء الق�سري، 

كما اأعطته احلق يف معرفة حقيقة اختفائه و�سري التحقيق ونتائجه وم�سريه، 

م�سرية اإىل �سرورة اتخاذ الدولة الطرف ما ي�سمن لل�سحية احلق يف جرب 

ومن�سف  �سريع  ب�سكل  تعوي�ض  على  واحل�سول  واملعنوي  املادي  ال�سررين 

ومنا�سب، اإىل جانب اإعادة التاأهيل ورد العتبار و�سمان عدم التكرار.
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الفرع الثالث

موجز لأحداث الق�سية املعروفة بـ )1 / اإرهاب / 2017(

 

متكنت  ا�ستباقية  خطوة  ويف   ،2016 عام  يف  املاثلة  الدعوى  جمريات  1.   بداأت 
الأجهزة الأمنية املخت�سة مبكافحة الإرهاب يف قوة دفاع البحرين - من خلل 

ما وردها من معلومات وما قامت به من اأعمال البحث والتحري واملراقبة - من 

القب�ض على خلية اإرهابية ا�ستهدفت ارتكاب عدد من اجلرائم الإرهابية �سد 

اإىل  حتقيقاتها  اإنهاء  بعد  الع�سكرية  النيابة  خل�ست  وقد  البحرين،  دفاع  قوة 

اإحالة املتهمني يف هذه الق�سية اإىل املحكمة الع�سكرية املخت�سة، وذلك ح�سبما 

�سرح به رئي�ض الق�ساء الع�سكري بتاريخ 22 اأكتوبر 2017، يف و�سائل الإعلم.

حق  و�سمان  الأدلة  �سلمة  على  واحلفاظ  العامة  امل�سلحة  حتقيق  2.   ولغر�ض 
ال�سهود يف احلماية القانونية، فقد حظرت املحكمة الع�سكرية الكربى ن�سر اأي 

معلومات اأو بيانات اأو اأخبار يف الق�سية رقم )1 / اإرهاب / 2017( واملت�سمنة 

حماكمة عدد من املتهمني بت�سكيل خلية اإرهابية ا�ستهدفت القيام بعمليات �سد 

قوة دفاع البحرين، وذلك يف و�سائل الإعلم املقروءة اأو املرئية اأو امل�سموعة اأو 

الإلكرتونية، عدا اجلهات امل�سرح لها من قبل املحكمة املخت�سة، وذلك ح�سبما 

�سرح به رئي�ض الق�ساء الع�سكري بتاريخ 2 نوفمرب 2017، يف و�سائل الإعلم.

املاثلة،  الدعوى  يف  النظر  الكربى  الع�سكرية  املحكمة  جل�سات  تداولت  3.   وقد 
وقررت بتاريخ  25 دي�سمرب 2017 النطق يف حكمها واملت�سمن ما يلي:
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اجلندي: مبارك عادل مبارك مهنا حممد عبد احل�سن اأحمد املتغوي

فا�سل ال�سيد عبا�ض ح�سن ر�سي مرت�سى جميد رم�سان علوي )ال�سندي(

ال�سيد علوي ح�سني علوي ح�سني حبيب عبداهلل ح�سن علي )اجلمري(

اأوًل: اإدانة عدد �ستة )6( من املتهمني عن التهم امل�سندة اإليهم واحلكم عليهم باإجماع 

البحرينية  واإ�سقاط اجلن�سية  �سنة  وال�سجن خم�ض ع�سرة )15(  )بالإعدام(  الآراء 

عنهم وهم كًل من:

 )7( �سبع  ملدة  بال�سجن  عليهم  املحكوم  من   )7( �سبعة  وعددهم  اأدناه  املذكورين 

�سنوات مع اإ�سقاط جن�سيتهم البحرينية، وهم:

املذكورين اأدناه وعددهم خم�سة )5( من املتهمني مما اأ�سند اإليهم يف لئحة التهام، 

وهم:

حممد عبداحل�سن �سالح ال�سهابي حممد يو�سف مرهون العجمي

حممد عبدالواحد حممد النجار ح�سني علي حم�سن بداو

ح�سني حممد اأحمد �سهاب ال�سيد حممد قا�سم حممد

علي جعفر ح�سن الري�ض

علي اأحمد خليفة �سلمان 

)الكربابادي(

منتظر فوزي عبدالكرمي مهدي

ح�سني ع�سام ح�سني الدرازي رامي اأحمد علي الأرب�ض

حممد عبداهلل اإبراهيم عبا�ض
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4.   وبتاريخ 21 فرباير 2018 اأ�سدرت حمكمة ال�ستئناف الع�سكرية العليا حكمها 
 /  1( رقم  الق�سية  يف  ال�سادر  البتدائي  احلكم  على  املقدمة  الطعون  يف 

اإرهاب / 2017(، حيث ق�ست املحكمة بتاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى 

به من عقوبة �سد جميع املحكوم عليهم ح�سوريا ما عدا كل من )ح�سني 

قررت  حيث  العجمي(  مرهون  يو�سف  حممد   ( و  �سهاب(  اأحمد  حممد 

املحكمة تخفيف العقوبة اإىل ال�سجن ملدة )خم�ض �سنوات( بدل من ) �سبع 

�سنوات(.

5.   كما ق�ست املحكمة برف�ض ال�ستئنافات املقدمة من النيابة الع�سكرية �سد 
املحكوم عليهم ح�سوريا، اإىل جانب وقف ال�ستئنافات املقدمة من النيابة 

الع�سكرية �سد املحكوم عليهم غيابيا وذلك لكون حقهم بالطعن باملعار�سة 

ما زال قائما.

6.   وعليه فاإن جميع اأحكام العدام ال�سادرة ح�سوريا يعترب مطعونا بها بقوة 

التمييز الع�سكرية، وفقا لن�ض املادة رقم )73( من  اأمام حمكمة  القانون 

قانون الق�ساء الع�سكري رقم )34( ل�سنة 2002، اإىل جانب اأن من حق باقي 

حمكمة  لقانون  وفقا  ال�سادر  احلكم  يف  الطعن  ح�سوريا  عليهم  املحكوم 

التمييز املدنية رقم )8( ل�سنة 1989، كما اأن تنفيذ اأحكام العدام خا�سع 

قانون  من   )84( رقم  املادة  لن�ض  وفقا  البحرين  مملكة  ملك  لت�سديق 

الق�ساء الع�سكري ل�سنة 2002.

7.    ومبوجب احلكم ال�سادر من حمكمة التمييز الع�سكرية بتاريخ 25 اأبريل 2018 

واملت�سمن رف�ض الطعون املقدمة من املحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، وتاأييد 

ح�سرة  لدن  من  ال�سامي  امللكي  الأمر  �سدر  فقد  بحقهم،  ال�سادر  احلكم 

على  بالت�سديق   – ورعاه  اهلل  حفظه   – املفدى  امللك  اجلللة  �ساحب 

حكم حمكمة التمييز الع�سكرية بتخفيف عقوبة الإعدام اإىل ال�سجن املوؤبد 

للمحكومني الأربعة ممن �سدرت عليهم اأحكاًما ح�سورية.
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الفرع الرابع

الأ�سا�س القانوين لولية الق�ساء الع�سكري بقوة دفاع البحرين

يف نظر الق�سية املعروفة بـ )1 / اإرهاب / 2017(

 

1.     ن�ست املادة )105( من د�ستور مملكة البحرين املعدل يف الفقرة )ب( منها 

كل  يف  اخت�سا�ساته  ويبني  الع�سكري  الق�ساء  القانون  “ينظم  اأن  على 

من قوة دفاع البحرين واحلر�س الوطني وقوات الأمن العام”.

2.   وعليه فقد �سدر املر�سوم بقانون رقم )34( ل�سنة 2002 باإ�سدار قانون الق�ساء 

الع�سكري وتعديلته، حيث جاء التعديل الأخري عليه مبوجب القانون رقم 

)12( ل�سنة 2017 مت�سمًنا اإ�سافة مادتني جديدتني للقانون، جاءت املادة 

الأوىل برقم )17 مكررا( التي ن�ست على اأنه:

   “ا�ستثناًء مما ورد يف اأيِّ قانون اآخر، يخت�س الق�ساء الع�سكري بنظر اجلرائم 

القانون  �سخ�س غري خا�سع لأحكام هذا  ارتكابها عْمدا من  الآتية عند 

ب�سفته فاعاًل اأو �سريًكا داخل اململكة اأو خارجها:

ة باأمن الدولة اخلارجي واملن�سو�س عليها يف الف�سل الأول        اأ -   اجلنايات املا�سَّ

وقعت يف  العقوبات، متى  قانون  الق�سم اخلا�س يف  الأول من  الباب  من 

اإرهاب م�سلح من  اأو يف حالة  البحرين  التي تتولها قوة دفاع  العمليات 

اخلارج.

    ب -   اجلرائم التي تقع يف نطاق الأماكن اخلا�سعة لقوة دفاع البحرين اأو احلر�س 

واملع�سكرات  واملباين  واملَْركبات  والطائرات  ال�سفن  ذلك  يف  مبا  الوطني 

ومواقع  للقوات  التقدم  وحماور  واملناورات  التََّمْرُكز  ومناطق  واملن�ساآت 

العمليات.
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    ج -    اجلرائم التي تقع على اأموال اأو ممتلكات اأو معدات اأو اآليات اأو مهمات اأو 

ات�سالت اأو اأ�سياء اأو اأ�سلحة اأو ذخائر اأو �سجالت اأو وثائق اأو اأ�سرار قوة 

دفاع البحرين اأو احلر�س الوطني وكافة متعلقاتهما اأينما ُوِجدت.

    د -   اجلرائم التي ُتْرتَكب �سد منت�سبي قوة دفاع البحرين اأو احلر�س الوطني 

متى وقعت ب�سبب اأو مبنا�سبة تاأديتهم اأعمال وظيفتهم.

   هـ -     اجلرائم التي تقع على املن�ساآت احليوية اأو الهامة اأو املواكب الر�سمية متى 

اأو احلر�س  البحرين  دفاع  قوة  اأو حرا�سُتها حتت م�سوؤولية  تاأميُنها  كان 

الوطني.

    و -    اجلرائم املرتبطة باأيٍّ من اجلرائم الواردة يف البنود ال�سابقة.

ويجوز للق�ساء الع�سكري اإحالة اأيٍّ من اجلرائم الداخلة يف اخت�سا�سه وْفًقا للبنود 

ال�سابقة اإىل الق�ساء املدين اأو لأيِّ جهة ق�سائية خمت�سة”.

3.   وجاءت املادة الثانية برقم )17 مكررا 1( من ذات القانون اأعله، التي اأقرت 

موافقة  بعد  العام  للنائب  اآخر،  قانون  اأي  يف  ورد  مما  “ا�ستثناًء  باأنه: 

الق�ساء الع�سكري اأن يحيل اإىل هذا الق�ساء اأي من اجلنايات الواردة يف 

ة  املا�سَّ اأي من اجلنايات  اأو  قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية 

والثاين  الأول  الف�سلني  والواردة يف  الداخلي  اأو  الدولة اخلارجي  باأمن 

من الباب الأول من الق�سم اخلا�س يف قانون العقوبات، وما يرتبط بها 

اأن:  ليقرر  املادة )46( منه  ا�ستبدال  القانون  اأقر ذات  كما  من جرائم”، 

“تخت�س املحاكم الع�سكرية بالف�سل يف الدعاوى الداخلة يف اخت�سا�س 
الق�ساء الع�سكري وْفًقا لأحكام هذا القانون”.
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4.   وعليه، فاإن املوؤ�س�سة الوطنية وبعد الطلع على الن�سو�ض القانونية ال�سالفة 

تتفق  الع�سكري  الق�ساء  اإىل  البيان  حمل  الق�سية  اإحالة  اأن  ترى  الذكر 

و�سحيح القانون، ذلك اأن املر�سوم بقانون رقم )34( ل�سنة 2002 باإ�سدار 

 )12( رقم  بالقانون  ال�سادر  التعديل  ومبوجب  الع�سكري،  الق�ساء  قانون 

ل�سنة 2017 قد اأناط بالق�ساء الع�سكري بقوة دفاع البحرين النظر يف اأي 

اأو  البحرين  التي ترتكب من املدنيني �سد منت�سبي قوة دفاع  من اجلرائم 

اجلرائم التي تقع على اأموالها اأو ممتلكاتها واجلرائم املا�سة باأمن الدولة 

الداخلي واخلارجي، واجلرائم الواردة يف قانون حماية املجتمع من الأعمال 

الإرهابية وما يرتبط بها من جرائم اأخرى.
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الفرع اخلام�س

جهود املوؤ�س�سة الوطنية يف �ساأن التثبت من مدى �سحة ادعاءات تعر�س عدد من 

“التعذيب”  جلرميتي   )2017  / اإرهاب   /  1( بـ  املعروفة  الق�سية  يف  املحكومني 

و“الختفاء الق�سري”

 

1. جهود املوؤ�س�سة الوطنية يف التحقق من �سمانات املحاكمة العادلة

1.1   اإعماًل للولية الوا�سعة التي منحها القانون رقم )26( ل�سنة 2014 باإن�ساء 

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان واملعدل باملر�سوم بقانون رقم )20( ل�سنة 

بها  الوعي  وتر�سيخ  الإن�سان  حقوق  وحماية  وتنمية  تعزيز  جمال  يف   2016

امليدانية  بالزيارات  القيام  يف  ول�سيما  ممار�ستها،  �سمان  يف  والإ�سهام 

املعلنة وغري املعلنة، لر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان وح�سور جل�سات املحاكم 

املوؤ�س�سة  العادلة، حر�ست  للمحاكمة  اللزمة  ال�سمانات  توافر  للتثبت من 

 / اإرهاب   /1( ق�سية  يف  املاثلة  الدعوى  اإحالة  متت  اأن  ومنذ   - الوطنية 

اأكتوبر   23 يف  الع�سكري  بالق�ساء  الكربى  الع�سكرية  املحكمة  اإىل   )2017

2017 حتى �سدور منطوق احلكم يف جل�سة 25 دي�سمرب 2017، والتي بلغت 

عدد ثمان )8( جل�سات ق�سائية - على احل�سور والوجود يف تلك اجلل�سات 

كافة، لر�سد جمريات املحاكمات والتاأكد من توافقها مع املعايري الوطنية 

ح�سورها  اإىل  اإ�سافة  العادلة،  باملحاكمة  ال�سلة  ذات  والدولية  والإقليمية 

جل�سات حمكمة ال�ستئناف الع�سكرية العليا والتي بلغت )5( خم�ض جل�سات 

وقد اأ�سدرت حكمها يف 21 فرباير 2018.

 1.2    وا�ستمراًرا لهذا احلر�ض ولغر�ض طماأنة اجلمهور ب�ساأن جمريات الدعوى 

العام حول  للراأي  بيانات  اإ�سدار  على  الوطنية  املوؤ�س�سة  داأبت  فقد  املاثلة، 

ملحظات  اأي  اإبداء  مع  بح�سورها،  قامت  التي  كافة  الق�سائية  اجلل�سات 

تتعلق ب�سمانات املحاكمة العادلة فيها.
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1.3    وترى املوؤ�س�سة الوطنية اأن اإحالة الدعوى املاثلة اإىل املحكمة الع�سكرية الكربى 

بقوة دفاع البحرين، تتفق يف كونها حمكمة خمت�سة وم�ستقلة مت ت�سكيلها 

قانون  باإ�سدار   2002 ل�سنة   )34( رقم  بقانون  املر�سوم  اأحكام  مبوجب 

الق�ساء الع�سكري، املعدل بالقانون رقم )12( ل�سنة 2017.

1.4   لحظت املوؤ�س�سة الوطنية اأن املحكمة الع�سكرية الكربى واملخت�سة قانوًنا بنظر 

الدعوى املاثلة قد اأخذت بعني العتبار �سون مبداأ افرتا�ض قرينة الرباءة، 

له فيها  توؤمن  اإدانته مبوجب حماكمة قانونية  تثبت  املتهم بريء حتى  واأن 

التحقيق  مراحل  الدفاع يف جميع  ملمار�سة احلق يف  ال�سرورية  ال�سمانات 

ب�ساأنهم  ح�سورية  اأحكام  �سدرت  ممن  املتهمني  من  كلٍّ  ومتتع  واملحاكمة، 

 يدافع عنهم مبوافقتهم، ف�سًل عن علنية اجلل�سات 
ٍ
باأن يكون لهم حمام

الوطنية  والقوانني  الد�ستور  اأحكام  مع  متفقة  كانت  وانها  كافة،  الق�سائية 

ذات ال�سلة وال�سكوك الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان.

1.5   هذا وقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية - وقبيل �سدور منطوق احلكم - مبخاطبة 

للإجراءات  وفًقا  كثب  عن  والتحقق  النظر  لغر�ض  الع�سكري  الق�ساء 

القانونية والإدارية املعمولة ب�ساأن ادعاء تعر�ض عدد من املتهمني – يف حينه 

- بالدعوى املاثلة للختفاء الق�سري والتعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو 

العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة من جانب اآخر.

2.  جهود املوؤ�س�سة الوطنية يف التحقق من ادعاءات وقوع جرمية “التعذيب”

وانطلًقا من موقعها  الوطنية  للموؤ�س�سة  املمنوحة  الوا�سعة  الولية  2.1    مبوجب 

مملكة  يف  الإن�سان  حقوق  حماية  جمال  يف  الوطنية  وم�سوؤوليتها  احلقوقي 

الدعاءات  تلك  ب�ساأن  اللزم  التق�سي  اإجراء  اإىل  بادرت  فقد  البحرين، 

املا�سة بالأ�سخا�ض املقيدة حريتهم، كما قامت بالتوا�سل املبا�سر مع الق�ساء 

الع�سكري كونه اجلهة القانونية املنوط بها نظر الق�سية اأعله.
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2.2   حيث حر�ست املوؤ�س�سة الوطنية متام احلر�ض على تزويدها من قبل الق�ساء 

والنيابة  الإرهابية  اجلرائم  نيابة  حتقيق  حما�سر  من  بن�سخ  الع�سكري 

وتقارير  ال�سرعي،  الطب  على  عر�سهم  وطلبات  املحكومني  مع  الع�سكرية 

الطب ال�سرعي الواردة لنيابة اجلرائم الإرهابية والنيابة الع�سكرية ب�ساأن 

ذلك، بالإ�سافة اإىل تقارير الطب ال�سرعي الواردة للمحكمة املخت�سة قانوًنا 

بالنظر يف الق�سية.

2.3   وعليه، فقد اطلعت املوؤ�س�سة الوطنية على حم�سر التحقيق اأمام النيابة العامة 

عبا�ض  ال�سيد  فا�سل  عليه:  املحكوم  بخ�سو�ض   2016 اأكتوبر   25 املوؤرخ يف 

اللذين   2016 اأكتوبر   30 املوؤرخ يف  ال�سرعي  الطبيب  وتقرير  ح�سن ر�سي، 

خل�سا اإىل عدم وجود اأي اإ�سابات ظاهرية  اأو غري ظاهرية – بعد �سوؤاله 

– كما اأكد تقرير الطب ال�سرعي اأنه مل يتبني وجود اآثار اإ�سابية ت�سري اإىل 
اآلم  املحكوم عليه من  و�سكا  تقييد،  اأو  اأو متا�سك  اأو مقاومة  عنف جنائي 

 – التقرير  يف  ورد  ما  – بح�سب  يتبني  ومل  اليمنى  والإلية  الظهر  باأ�سفل 

مقابلها اآثار اإ�سابية واأن حركات الفخذين تتم يف مداها من دون اإعاقات، 

كما اأن حركات الظهر تتم يف مداها الطبيعي والعادي.

2.4      كما اطلعت املوؤ�س�سة الوطنية على حم�سر التحقيق اأمام النيابة العامة املوؤرخ 

علوي  ال�سيد علوي ح�سني  عليه:  املحكوم  2016 بخ�سو�ض  نوفمرب   21 يف  

ح�سني، وتقرير الطبيب ال�سرعي املوؤرخ يف 28 دي�سمرب 2016 اللذين خل�سا 

اإىل عدم وجود اأي اإ�سابات ظاهرية  اأو غري ظاهرية – بعد �سوؤاله – عدا ما 

اأفاده اأنه يعاين اآلًما يف الركبة اليمنى كونه قبل زهاء خم�ض �سنوات خ�سع 

وجود  يتبني  مل  اأنه  ال�سرعي  الطب  تقرير  اأكد  كما  فيها،  جراحية  لعملية 

اآثار اإ�سابية ظاهرة اأو اإعاقات حركية، واأن جهازه الع�سبي املركزي بحالة 

عادية.
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2.5   ويف ذات ال�سياق، حر�ست املوؤ�س�سة الوطنية على تفح�ض حما�سر التحقيق 

مبارك  عادل  مبارك  اجلندي:  عليهم  للمحكوم  الع�سكرية  النيابة  اأمام 

مهنا، وفا�سل ال�سيد عبا�ض ح�سن ر�سي، وال�سيد علوي ح�سني علوي ح�سني، 

املتغوي،  اأحمد  عبداحل�سن  وحممد  ال�سهابي،  �سالح  عبداحل�سني  وحممد 

اإ�سابات ظاهرية، وب�سوؤالهم  اأي  والتي تبني من خللها جميًعا عدم وجود 

جميعهم  اأجابوا  )داخلية(  ظاهرية  غري  اإ�سابات  اأي  هناك  كان  اإذا  عما 

بالنفي.

2.6   كما اطلعت املوؤ�س�سة الوطنية على تقارير الطب ال�سرعي ب�ساأن املحكوم عليهم 

ر�سي،  ح�سن  عبا�ض  ال�سيد  وفا�سل  مهنا،  مبارك  عادل  مبارك  اجلندي: 

2017 التي خل�ست  21 مايو  وال�سيد علوي ح�سني علوي ح�سني املوؤرخة يف 

اأو اإعاقات حركية واأن اأجهزتهم الع�سبية  اآثار اإ�سابية  اإىل عدم وجود اأي 

املركزية بحالة عادية.

2.7   اأما ب�ساأن تقرير الطب ال�سرعي للمحكوم عليه: حممد عبداحل�سني �سالح 

اآثار عامة  اإىل عدم وجود  2017 فقد خل�ض  يوليو   3 واملوؤرخ يف  ال�سهابي، 

اأو اإعاقة حركية واأن جهازه الع�سبي املركزي يف حالة عادية، كما مل يتبني 

وجود اآثار اإ�سابية ظاهرة اأو اإفرازات يف الأذن الي�سرى املدعى اإ�سابته بها.

2.8   وبخ�سو�ض املحكوم عليه: حممد عبداحل�سن اأحمد املتغوي فقد تبني - وح�سب 

ما ورد يف تقرير الطب ال�سرعي املوؤرخ يف 3 يوليو 2017 - وجود اآثار اإلتئامية 

متعددة يف ج�سده ب�سيطة وغري م�ساحبة مب�ساعفات حدثت من اإ�سابات 

اعت�سام  ف�ض  لتاريخ  معا�سرة  اإ�سابات  واأنها  )ال�سوزن(،  نارية  باأعرية 

الدراز.
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 2.9   وعلى الرغم مما ورد يف املحا�سر والتقارير ال�سالفة، فقد حر�ست املحكمة 

اإجراء  على  املاثلة  الدعوى  جمريات  نظرها  واأثناء  الكربى  الع�سكرية 

2017، حيث  6 دي�سمرب  الطبي على بع�ض من املحكوم عليهم يف  الك�سف 

ت�سمن تقرير الطب ال�سرعي ب�ساأن فا�سل ال�سيد عبا�ض ح�سن ر�سي، عدم 

توجد  ل  كما  ج�سمه،  عموم  يف  مق�سودة  حديثة  لإ�سابات  علمات  وجود 

والنظافة  الغذاء  بتوفري  يتعلق  مبا  اإن�سانية  ل  ملعاملة  عواقب  اأو  موؤ�سرات 

العامة والرعاية الطبية، ول يوجد من خلل الفح�ض ال�سريري ما ي�ستدل 

منه على تعر�ض املذكور لإيذاء متكرر اأو منط من اأمناط التعذيب.

2.10   اأما بخ�سو�ض املحكوم عليه: حممد عبداحل�سن اأحمد املتغوي، فقد خل�ض 

تقرير الطب ال�سرعي اإىل اأن الندب الدائري املوجود يف ج�سم املذكور هو 

اأي  عنها  ينتج  ومل  )ال�سوزن(  �سلح  بكريات  قدمية  جلروح  التئامي  اأثر 

التئاميان  اأثران  فهما  تلونني يف اجللد  وجود  اأما  دائمة،  اإعاقة  اأو  عواقب 

�سابقان من غري امل�ستطاع حتديد ماهيتهما، وماعدا ذلك ل توجد علمات 

لإ�سابات حديثة مق�سودة يف عموم ج�سمه اأو عواقب ملعاملة ل اإن�سانية مبا 

يتعلق بتوفري الغذاء والنظافة العامة والرعاية الطبية، ول يوجد من خلل 

الفح�ض ال�سريري ما ي�ستدل منه على تعر�ض املذكور لإيذاء متكرر اأو منط 

من اأمناط التعذيب.

اأوردته  )التعذيب( ح�سبما  تعريف  اإىل  وبالرجوع  �سبق،  ما  على  2.11    وتاأ�سي�ًسا 

القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  التعذيب وغريه من �سروب  مناه�سة  اتفاقية 

 ،1998 ل�سنة   )8( رقم  بقانون  املر�سوم  مبوجب  املهينة  اأو  اللاإن�سانية  اأو 

بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  العقوبات  قانون  يف  الوارد  التعريف  ذات  وهو 

رقم )15( ل�سنة 1976 وتعديلته، ونظًرا اإىل خلو حما�سر التحقيق اأمام 

مرحلتي  يف  ال�سرعي  الطب  وتقارير  الع�سكرية  النيابة  اأو  العامة  النيابة 

بخ�سو�ض  تعذيب  حالت  وجود  عدم  يفيد  مما  البتة  واملحاكمة  التحقيق 
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�سادرة عن جهتني طبيتني  تقارير طبية  وهي  الإ�سارة،  �سالفي  املحكومني 

الأمر  فيها،  ورد  ما  اإىل  الوطنية  املوؤ�س�سة  تطمئن  متخ�س�ستني خمتلفتني 

وما  تتنافى  املذكورين  “التعذيب” ب�ساأن  وقوع جرمية  ادعاءات  تعد  الذي 

ورد يف التقارير الطبية ذات ال�سلة.

جرمية  وقوع  ادعاءات  من  التحقق  يف  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  3.   جهود 
الق�سري” “الختفاء 

3.1   من جانب اآخر، فقد اطلعت املوؤ�س�سة الوطنية على الطلبات التي تقدم بها ذوو 

العامة،  النيابة  اإىل  واملقدمة  قانوًنا،  ميثلهم  من  اأو  عليهم  املحكوم  بع�ض 

الطلبات ما مفاده علم مقدميها مبكان وجود املحكوم  حيث ت�سمنت تلك 

عليهم وخل�سوا يف ذلك اإىل طلب ال�سماح بزيارتهم اأو توكيل من ميثلهم، 

والتي ميكن اإيجازها على النحو التايل:

ا�سم املحكوم عليه مقدم الطلب تاريخ الطلب

26 اأكتوبر 2016 ذوو املحكوم عليه
 فا�سل ال�سيد عبا�ض ح�سن

4 دي�سمرب 2016ر�سي املحامي عبدالعزيز املو�سى

23 نوفمرب 2016

املحامية وفاء مرهون
 ال�سيد علوي ح�سني علوي

ح�سني

1 دي�سمرب 2016

4 دي�سمرب 2016

7 دي�سمرب 2016

4 دي�سمرب 2016 ذوو املحكوم عليه
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3.2   ويف �سياق مت�سل، اطلعت املوؤ�س�سة الوطنية على الطلبات التي تقدم بها ذوو 

بع�ض املحكوم عليهم اأو من ميثلهم قانوًنا، واملقدمة اإىل النيابة الع�سكرية، 

الطلبات ما مفاده علم مقدميها مبكان وجود املحكوم  حيث ت�سمنت تلك 

توكيل من ميثلهم  اأو  ال�سماح بزيارتهم  اإىل طلب  عليهم وخل�سوا يف ذلك 

والتي ميكن اإيجازها على النحو الآتي:

3.3    وبالرجوع اإىل �سجل الزيارات التي متت بني بع�ض من املحكوم عليهم وذويهم، 

يتبني اأن تلك الزيارات جاءت على النحو التايل:

تاريخ الطلب مقدم الطلب ا�سم املحكوم عليه

13 يونيو 2017

ذوو املحكوم عليه

 حممد عبداحل�سني �سالح

ال�سهابي

15 يونيو 2017
6 يوليو 2017
8 اأكتوبر 2017
19 يونيو 2017

املحامية زهراء ح�سن

21 يونيو 2017
22 يونيو 2017
19 يوليو 2017

25 �سبتمرب 2017
21 مايو 2017

ذوو املحكوم عليه
 فا�سل ال�سيد عبا�ض ح�سن

ر�سي

26 يوليو 2017
27 يوليو 2017
9 اأكتوبر 2017
24 يوليو 2017

ذوو املحكوم عليه
 ال�سيد علوي ح�سني علوي

ح�سني
2 اأغ�سط�ض 2017
26 �سبتمرب 2017
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تاريخ الزيارة ا�سم املحكوم عليه

3 نوفمرب 2017

اجلندي: مبارك عادل مبارك مهنا

20 نوفمرب 2017

23 نوفمرب 2017

11 دي�سمرب 2017

10 يناير 2018

22 يناير 2018

2 نوفمرب 2017

ال�سيد علوي ح�سني علوي ح�سني

13 نوفمرب 2017

20 نوفمرب 2017

23 نوفمرب 2017

11 دي�سمرب 2017

10 يناير 2018

14 يناير 2018

22 يناير 2018

2 نوفمرب 2017

حممد عبداحل�سني �سالح ال�سهابي

13 نوفمرب 2017

20 نوفمرب 2017

23 نوفمرب 2017

11 دي�سمرب 2017

10 يناير 2018

14 يناير 2018

22 يناير 2018
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2 نوفمرب 2017

حممد عبداحل�سن اأحمد املتغوي

13 نوفمرب 2017

20 نوفمرب 2017

23 نوفمرب 2017

11 دي�سمرب 2017

10 يناير 2018

14 يناير 2018

22 يناير 2018

2 نوفمرب 2017

فا�سل ال�سيد عبا�ض ح�سن ر�سي

13 نوفمرب 2017

20نوفمرب 2017

23 نوفمرب 2017

11 دي�سمرب 2017

10 يناير 2018

14 يناير 2018

22 يناير 2018

11 دي�سمرب 2017

10 يناير 2018حممد عبدالواحد حممد النجار

14 يناير 2018

11 دي�سمرب 2017

10 يناير 2018ح�سني ع�سام ح�سني الدرازي

14 يناير 2018

11 دي�سمرب 2017

ح�سني حممد اأحمد �سهاب

10 يناير 2018

14 يناير 2018

31 يناير 2018
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التي متت بني بع�ض من املحكوم عليهم  الهاتفية  ب�ساأن �سجل الت�سالت  3.4   اأما 

وذويهم، يتبني اأن تلك الت�سالت جاءت على النحو الآتي:

تاريخ الزيارة ا�سم املحكوم عليه

18 مايو 2017

27 يوليو 2017اجلندي: مبارك عادل مبارك مهنا

23 اأكتوبر 2017

9 يناير 2018

18 يناير 2018ال�سيد علوي ح�سني علوي ح�سني

28 يناير 2018

27 يوليو 2017

حممد عبداحل�سني �سالح ال�سهابي

23 اأكتوبر 2017

9 يناير 2018

18 يناير 2018

28 يناير 2018

27 يوليو 2017

حممد عبداحل�سن اأحمد املتغوي

23 اأكتوبر 2017

9 يناير 2018

18 يناير 2018

28 يناير 2018

27 يوليو 2017

فا�سل ال�سيد عبا�ض ح�سن ر�سي

23 اأكتوبر 2017

9 يناير 2018

18 يناير 2018

28 يناير 2018
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املحكوم  بع�ض  ذوو  بها  تقدم  التي  الطلبات  على  الوطنية  املوؤ�س�سة  3.5   باطلع 

وعلى  الع�سكرية،  النيابة  اأو  العامة  النيابة  اإىل  قانوًنا،  ميثلهم  من  اأو  عليهم 

بينهم،  فيما  التي متت  والت�سالت  ذووهم  بها  قام  التي  الزيارات  �سجلت 

وبالرجوع اإىل اأحكام التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ض من الختفاء 

الق�سري، التي اعتمدت من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها 

“الختفاء  وبالتحديد جرمية   2006 دي�سمرب   20 املوؤرخ يف  رقم )61/177( 

من  �سكل  باأي  تنطبق  ل  الدولية  التفاقية  اأحكام  اأن  يتبني  فاإنه  الق�سري”، 

ذوو  اأكده  ما  وهو  املاثلة،  الق�سية  يف  املحكومني  ب�ساأن  مت  ما  على  الأ�سكال 

املحكومني يف طلباتهم ال�سالفة الإ�سارة اإىل جهات التحقيق، ف�سًل عن �سجل 

الت�سالت والزيارات التي متت بني املحكومني وذويهم، الأمر الذي ترى فيه 

املوؤ�س�سة الوطنية اأن ما ورد ب�ساأن ادعاءات وقوع جرمية “الختفاء الق�سري” 

والإقليمية  الدولية  واملعايري  ين�سجم  ل  املاثلة  الق�سية  يف  املحكومني  ب�ساأن 

والوطنية حلقوق الإن�سان.

3.6   وتثني املوؤ�س�سة الوطنية على التعاون الكبري الذي اأبداه الق�ساء الع�سكري يف 

ح�سور وفد املوؤ�س�سة الوطنية جل�سات املحاكمة اأمام املحكمة الع�سكرية الكربى 

وحمكمة ال�ستئناف الع�سكرية العليا، وحمكمة التمييز الع�سكرية، الأمر الذي 

يعك�ض حقيقة توافر �سمانات املحاكمة العادلة كافة اأمام الق�ساء الع�سكري اأو 

الق�ساء العادي )اجلنائي( على حدٍّ �سواء.

زمن  ويف  الع�سكري  الق�ساء  اإجابة  ال�سدد  هذا  يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  3.7   وتقدر 

قيا�سي لطلبها احل�سول على ن�سخ من حما�سر حتقيق النيابة العامة والنيابة 

الع�سكرية مع املحكومني وطلبات عر�سهم على الطب ال�سرعي، وتقارير الطب 

ال�سرعي الواردة اإىل نيابة اجلرائم الإرهابية والنيابة الع�سكرية ب�ساأن ذلك، 
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قانوًنا  املخت�سة  املحكمة  اإىل  الواردة  ال�سرعي  الطب  تقارير  اإىل  بالإ�سافة 

بالنظر يف الق�سية، واملخاطبات التي تقدم بها ذوو وحمامو املحكوم عليهم  

التي  والت�سالت  الزيارات  و�سجل  الع�سكرية،  النيابة  اأو  العامة  النيابة  اإىل 

بيان  الع�سكري يف  الق�ساء  دور  يعك�ض  الذي  الأمر  ذويهم،  وبني  بينهم  متت 

احلقيقة وحتقيق العدالة وتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين.



يقصد بـ  االختفاء القسري  االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو 

أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي 

الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو 

دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعتراف بحرمان 

الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده، 

مما يحرمه من حماية القانون

املادة رقم )2( - التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ض من الختفاء 

الق�سري املعتمدة من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها

رقم )61/177( - املوؤرخ يف 20 دي�سمرب 2006








