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 مقدمةأواًل: 

مقرر األمم املتحدة اخلاص بالتعذيب وغـريه مـن ضـروب     خوان منديز لسيدل املرتقبةنظرًا للزيارة 

قامت األمانة العام للمؤسسـة  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل مملكة البحرين، 

النشـأة التارخييـة اـذا املنصـب     ، حيـ    التطـرق اىل   تقريـر هذا البإعداد  اإلنسانالوطنية حلقوق 

ة به أو األعمال املوكلة إليه، مع بيان ضوابط وضمانات واملعايري الدولية الـيت  واالختصاصات املنوط

مـا يضـمنه يف تقريـر النهـااي والـذ       ال الـيت يقـوم بهـا أثنـاء الزيـارة و     ، دون إغفال لألعمـ اليهايسند 

 جلنة مناهضة التعذيب. ع، و العالقة اليت تربطه ميعرض على اجلهة اليت منحته الوالية للمناقشة

املرتقبــة إىل مملكــة البحــرين، ســواء مــن حيــ   للزيــارة إىل جانــب أنــه    صــيم فــر  مســتقل 

واألعمال اليت من املتوقع القيام بها، مع حتديد اجلهـات املختلفـة الـيت مـن      الذ  قامت عليه،  األساس

العـام الـيت   وبعـ  القضـايا تات الشـأن    ، ن االحتجاز اليت قد يطلب زيارتهااملتصور اللقاء معها وأماك

دون إغفال لإلطـار القـانوني الـدولي والـوطين يف اـال التعـذيب       ، باملتهمني فيهارمبا يطلب االلتقاء 

 وسوء املعاملة، مع استعراض ألهم التصرحيات اليت أدىل بها عن حالة حقوق اإلنسان يف اململكة.

ت واضحة ومباشرة حول والصعوبة اليت واجهت يف إعداد هذا التقرير ترجع إىل عدم وجود معلوما

األعمال اليت يضطلع بها أثناء زيارته للدولة، لذا   الرجو  إىل تقـاريره الـيت قـدمها  لـو حقـوق      

اإلنســـان خـــالل زيارتـــه لـــثاله دول عربيـــة هـــي: اململكـــة األردنيـــة ااا يـــة  واململكـــة امل ربيـــة 

بها، وتطبيقها علـى الواقـع يف مملكـة    واجلمهورية التونسية واستقراء أهم األعمال اليت قام بها وتبوي

البحــرين. باإلضــافة إىل البحــ  يف تقــارير املقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب الســابقة والــيت تــبني أنهــا  

تتضمن ادعاءات بالتعذيب وسوء املعاملة وباألخم خالل فرتة أحداه التسعينات من القرن املاضـي  

 وما تالها من تبعات. 2111 واألحداه املؤسفة األخرية اليت حدثت يف فرباير
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 : حملـــة تارخييةثانيًا

 

 

 :متهيد (1

ها جلنة تطلق على اآلليات اليت وضع" هو املصطلح الذ  ُأ Special Procedures- "اإلجراءات اخلاصة

واليت حل حملها الـو حقـوق اإلنسـان مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة         -( السابقةحقوق اإلنسان )

وعمل هذه اإلجـراءات يرتكـز علـى القيـام بفحـم ورصـد وتقـديم         -( 251/61لألمم املتحدة رقم )

، سواء يف بلٍد معني أو إقلـيم حمـدد والـيت يطلـق عليهـا      بشكل عام املشورة عن أوضا  حقوق اإلنسان

عن موضو  أو ، أو القيام بفحم ورصد وتقديم املشورة "Country Mandates - الوالية القطرية"

ــة       مواضــيع حمــددة متصــلة    ــا )الوالي ــق عليه ــيت يطل ــة وال ــاا كاف ــوق اإلنســان يف أقطــار الع حبق

(Thematic Mandates - املوضوعية

1. 

وسواء كانت الوالية قطرية أو موضوعية فإنه غالبًا ما يضطلع إما شخم واحد  يطلق عليه اسم 

أو مـن خـالل فـرق     )املقرر اخلاص/ املمثل اخلاص لألمني العام/ ممثل األمني العام/ اخلبري املسـتقل(، 

يف قـرار إنشـاء منصـب املقـرر اخلـاص أو       عمل تتكون عادة من مخسة أعضاء )خرباء(، وحيدد داامـاً 

الفريق العامل الواجبات املنوطة والصالحيات املمنوحة واملدة املقررة، ويتفق األمر يف كال الواليتني 

رايـة عميقـة حبقـوق اإلنسـان،     ينب ي أن يكون شخصًا رفيع املسـتو  ولـه د   أن من يعمل مبوجبهما

ويراعى عدد من الصفات املهنية والشخصية للفرد أ  املهارات الفنية واخلربة العملية يف اال الوالية 

هؤالء اخلرباء املعينني أو املفوضني عنـد قيـامهم    أنلية وعدم التحيز، مع التنويه والنزاهة واالستقال

مكافآت مالية مقابل تلك، وإمنا يقومـون بواجبـاتهم مـن    باملهام املنوطة ال حيصلون على أ  أجر أو 

منطلق التزامهم جتاه حقوق اإلنسان وقناعاتهم بأن هذه اآلليات تؤد  إىل حتسني األوضا 

2
. 

 

 :النشأة (2
( مبوجب قرار جلنـة  Special Rapporteur on Tortureنشأ منصب املقرر اخلاص املعين بالتعذيب )

(1985/33)( رقم السابقةحقوق اإلنسان )
3 

يقوم حي  ليقوم بدراسة املساال تات الصلة بالتعذيب، 

بالتماس وتلقي املعلومات اجلديرة بالتصديق والثقة واالستجابة على حنو فعـال ملـا يصـل إليـه مـن      

                                                           
 http://www2.ohchr.org/arabic/bodies/chr/special/index.htmملزيد من املعلومات حول "اإلجراءات اخلاصة":   1

األمم  –( 27صحيفة الوقااع ) -سبعة عشرة سؤال يتكرر طرحها بشأن املقررين اخلاصني لألمم املتحدة  -راجع: حقوق اإلنسان   2

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdfاملتحدة 

 مارس 13 بتاريخ املنعقد باالجتما ( 55) رقم الدورة خالل الصادر( E/CN.4/RES/1985/33) رقم اإلنسان حقوق جلنة قرار 3

 )مرفق(. -.1985

http://www2.ohchr.org/arabic/bodies/chr/special/index.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdf
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تقريـرًا شـاماًل عـن أنشـطته املتعلقـة مبسـاال        -السـابقة سنويًا إىل اللجنـة   -معلومات، على أن يقدم 

وت طي والية املقرر اخلاص مجيع الدول دون مراعاة ما إتا كانت الدولة قد صادقت التعذيب، هذا 

على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

أو لو تصادق عليها

4
. 

(251/61ومع صدور قرار اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة رقـم )    
5
بإنشـاء   2116مـارس   15يف  املـؤر   

ليحـل حمـل جلنـة حقـوق اإلنسـان التابعـة       ( Human Rights Councilالـو حقـوق اإلنسـان )   

 القرار النم التالي: ( من6الفقرة )أوردت  ،للمجلو االقتصاد  واالجتماعي

يقوم ا لـو باالضـطال  يميـع واليـات وآليـات ومهـام ومسـؤوليات جلنـة حقـوق           )

ها وكذلك عن االقتضاء بتحسينها وترشيدها من أجل احملافظـة  اإلنسان وباستعراض

على نظام اإلجراءات اخلاصة وعلى مشورة اخلرباء واإلجراءات املتعلقة بالشكاو ، وينجز 

 .(ا لو هذا االستعراض يف غضون عام على انعقاد دورته األوىل

(5/1وعليه فقد قام ا لو باعتماد القرار رقم )
6 

بعنوان )بناء مؤسسات الو حقوق اإلنسان يف 

األمم املتحدة( والذ  تضمن أحكامًا منها تلك املتعلقة باإلجراءات اخلاصة ، وحلق تلك قرار ا لو 

(5/2رقم )
7 

مدونـة سـلوأل ألصـحاب الواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة  لـو حقـوق          بعنـوان ) 

وكل  إليه مجيع مـا يتعلـق بـاإلجراءات اخلاصـة     اإلنسان ُأوهو ما يعين أن الو حقوق  ،اإلنسان( 

( وأصبح الواليـات املوضـوعية والقطريـة قـد     السابقةانت تضطلع بها جلنة حقوق اإلنسان )اليت ك

جددت بقرارات من قبـل ا لـو مبـا فيهـا )املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب( مبوجـب قـراره رقـم            

(8/8)
8 

اإلنسـان املشـار إليهـا    حقـوق  يعترب إعادة صياغة لقرار جلنة   ، والذ2118يونيو  18املؤر  يف 

 آنفًا.

حلقـه مـن قـرار     ( ومـا 1985/33( رقـم ) السـابقة وتأسيسًا ملا سبق، فإن قـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان )    

ســتمد منــه واليــة املقــرر اخلــاص املعــين ُت( يعــدان األســاس الــذ  8/8 لــو حقــوق اإلنســان رقــم )

 اختصاصاته وواجباته ودوره واملدة املقرر له.بالتعذيب سواء من حي  

  

                                                           
4
 األمم املتحدة. -( 2البطاقة اإلعالمية رقم ) -آليات مكافحة التعذيب  -راجع: حقوق اإلنسان  

 )مرفق(. – (61) رقم الدورة خالل الصادر اإلنسان حقوق الو بشأن( A/RES/60/251) رقم املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار 5

 )مرفق( -(5) رقم الدورة خالل املتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق الو مؤسسات بناء بشأن( 5/1) رقم اإلنسان حقوق الو قرار 6

7
 اإلنسـان  حقـوق   لـو  اخلاصـة  اإلجـراءات  إطـار  يف الواليـات  ألصـحاب  السـلوأل  قواعد مدونة بشأن( 5/2) رقم اإلنسان حقوق الو قرار 

 )مرفق(. -(.5) رقم الدورة  خالل الصادر

 الـدورة  خـالل  املهينـة  أو الالإنسـانية  أو القاسـية  العقوبـة  أو املعاملـة  ضـروب  من وغريه التعذيب بشان( 8/8) رقم اإلنسان حقوق الو قرار 8

 )مرفق(. -(.8) رقم
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 :بالتعذيب قررون اخلاصون املعنيونامل (3
( يـتم تعـيني   احلـالي ( أو الـو حقـوق اإلنسـان )   السـابقة قرار من جلنة حقـوق اإلنسـان )  مبوجب 

( الصادر من جلنـة حقـوق اإلنسـان    1985/33القرار رقم )وعودًا على  ،املقرر اخلاص املعين بالتعذيب

الـو   ر( كانت والية املقرر اخلاص ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد، إال ومـع صـدور قـرا   السابقة)

والية املقرر اخلـاص ملـدة ثـاله سـنوات قابلـة للتجديـد، وعليـه         ( أصبحت8/8حقوق اإلنسان رقم )

سوف يقتصر العرض يف هذا البند حول املقررين اخلاصـني اللـذين انتهـت واليـة عملـهم، أمـا املقـرر        

 هذا التقرير، وهؤالء املقررين اخلاصني هم: القسم ثانيًا يف جزء من اخلاص احلالي سوف يفرد له

  Peter KooijmansSr . -سنيور بيرت كوميانز  .1

 .هولند  اجلنسية 
  (1993إىل  1985الفرتة ) بالتعذيب منتوىل منصب املقرر اخلاص املعين 
 

 Sir. Nigel S. Rodley -سري نيجل س. رودلي   .2

 .بريطاني اجلنسية 
 ( 2111إىل  1993توىل منصب املقرر اخلاص املعين بالتعذيب من الفرتة.) 
  أعضــاء اللجنــة امللكيــة املســتقلة للتحقيــق يف األحــداه الــيت وقعــت يف مملكــة أحــد يعــد

( 28واملنشـأة مبوجـب األمـر امللكـي رقـم )      2111البحرين خالل شهر  فربايـر ومـارس   

2111لسنة 
9
تقريـر اللجنـة البحرينيـة    بعد تقريرهـا املعنـون بــ )    فيما، واليت أصدرت  

 املستقلة لتقصي احلقااق(.

 

 Mr. Manfred Nowak -السيد مانفريد نوفاأل  .3

 .منساو  اجلنسية 
 ( 2111أغسطو  31إىل  2112توىل منصب املقرر اخلاص املعين بالتعذيب من الفرتة.) 

 

 

  

                                                           
9
بإنشاء اللجنة امللكية املستقلة للتحقيق يف األحداه اليت وقعت يف مملكة البحرين خالل شهر   2111( لسنة 28األمر امللكي رقم ) 

 )مرفق(. 2111فرباير ومارس 
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 محاية حقوق اإلنسانتعزيز واملقرر اخلاص املعين بالتعذيب ودوره يف  ثالثًا:

 

)احلالي( املقرر اخلاص املعين بالتعذيب عننبذة  - 1

10 
قــام الــو حقــوق اإلنســان بــتعني   2111نــوفمرب  1اعتبــارًا مــن 

لألمم املتحدة املعين خاصًا مقررًا   Mendez Juan -خوان منديز 

قاســـية أو بالتعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة ال

ــة املقــرر اخلــاص املعــين      الالإنســانية أو املهينــة، وقــد جــددت والي

ب قرار الو حقـوق اإلنسـان   بالتعذيب ملدة ثاله سنوات مبوج

 16/23رقم 
11
. 

أرجنتيين اجلنسـية، درس القـانون الـدولي حلقـوق اإلنسـان يف كليـة جـون        ، والسيد/ خوان منديز 

آخرهـا   يف عدد مـن اجلامعـات   للقانون وقد عمل أستاتًا جامعيًا ،هوبكنز للدراسات الدولية املتقدمة

واشنطن. هذا ويعترب السيد/ منـديز أحـد الناشـطني الفـاعلني يف اـال الـدفا         -اجلامعة األمريكية 

قامــت األرجنــتني بطــرده نتيجــة دفاعــه عــن الســجناء   1977عــن حقــوق اإلنســان، إت أنــه يف العــام  

ًا مـع منظمـة   ( عام15السياسيني واعتربته منظمة العفو الدولية حينها )سجنًا للرأ (، وعمل ملدة )

ــ   ــتو ووتـ ــومن رايـ ــذيا  Human Rights Watch - )هيـ ــديرًا تنفيـ ــه مـ ــب عملـ  (، إىل جانـ

 Inter-American Institute of Human Rights) - معهد البلدات األمريكية حلقوق اإلنسـان )لـ 

، وقـد شـ ل قبـل تعينـه مقـررًا      2112حتى أصبح عضوًا فيه إىل أن شـ ل منصـب الـرايو يف العـام     

 (.ICCللمدعي العام للمحكمة اجلنااية الدولية ) مستشارًاخاصًا معنيًا بالتعذيب 

 

 أساليب عمل املقرر اخلاص املعين بالتعذيب - 2
( املبيــنني ســلفًا فقــد 16/23( والقــرار رقــم )8/8عــودًا علــى قــرار الــو حقــوق اإلنســان رقــم )

اخلاص املعين بالتعذيب وأسـاليب عملـه يف هـذا الشـأن، وعليـه فهـو       أوضحا الوالية املناطة باملقرر 

 يضطلع بأربعة أنوا  من األنشطة الرايسة وهي:

التمـاس وتلقــي معلومـات موثوقــة ومعــول عليهـا مــن احلكومـات أو الوكــاالت املتخصصــة      .1

 حلكومية الدولية أو غري احلكومية واألفـراد واموعـات األفـراد بشـأن القضـايا     واملنظمات ا

                                                           
: حول املقرر اخلاص املعين بالتعذيبللمزيد من املعلومات  10

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/JuanMendez.aspx 

11
 الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب بشأن( A/HRC/RES/16/23) رقم اإلنسان حقوق الو قرار 

 )مرفق(.-اخلاص  املقرر والية: املهينة أو



 
 

 Special Rapporteur on Torture      7 -املقرر اخلاص املعين بالتعذيب تقرير حول زيارة 
 

واحلاالت املزعومة تات الصلة بالتعذيب أو غريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو      

 .بشأنهاالالإنسانية أو املهينة وا ات الالزم 
ــة إىل احلكومــات لتوضــيح     .2 ــه نــداءات عاجل حــاالت أفــراد تــثري املخــاوف مــن   القيــام بتوجي

ضــروب املعاملــة أو العقوبــة  احتماليــة تعرضــهم أو تعرضــهم فعــاًل للتعــذيب أو غــريه مــن   

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
( املشـار إليهـا أعـاله وحثهـا علـى ضـرورة       1قد حييل للحكومات معلومات مصدرها الفقرة ) .3

 ا ات التدابري القانونية أو اإلدارية ملنع وقو  االنتهاأل أو رفعه.
 إجراء زيارات قطرية إىل الدول. .2
 

اص يف عملني رايسيني همـا  ي الذكر، ميكن إجياز أساليب عمل املقرر اخلوعليه من القرارين سالف

 خطابات االدعاء أو النداءات العاجلة والزيارات القطرية للدول، وبيان تلك يف التالي:

 و النداءات العاجلةخطابات االدعاء أ ( أ)

واحـدة، حيـ  أن   ( تات عالقـة  5( إىل )1عل األنشـطة املبينـة سـلفًا والـواردة يف الفقـرة مـن )      ل

ات موثوقة ويعول عليها تعرب املقرر اخلاص املعين بالتعذيب متى ما تلقى معلومات أو التماس

، فإنـه حييـل كافـة املعلومـات     تعرض أحد األشـخاص  إىل تعـذيب أو سـوء معاملـة     هقلقعن 

يــق طاطبــة )وزارة خارجيــة( اجلــديرة بالتصــديق واملوثوقــة إىل احلكومــات وتلــك عــن طر

، وقــد تكــون املعلومــات أو التماســات بصــورة عاجلــة وهــي مــا يطلــق عليهــا )النــداءات  الدولــة

عاجل واليت يطلـق عليهـا   التحرأل ال تسرتعي( أو تكون ادعاءات ال Urgent Appeals - العاجلة

 (.Allegation Letters  - )خطابات االدعاء

ــى ويقــوم املقــرر اخلــاص  ــك االدعــاءات،   ــات خطــوات للتحقيــق يف  الحــ  احلكومــات  عل تل

يثبـت أنهـم مـذنبون بارتكـاب التعـذيب ب ـ  النظـر عـن أ  رتـب أو           أشـخاص  ةومقاضاة أي

وظــااأ أو مناصــب يتولونهــا وفــرض العقوبــات املناســبة علــيهم، إىل جانــب ا ــات التــدابري    

قًا للمعايري الدولية الفاعلة ملنع تكرار هذه األفعال، وتقديم تعويضات للضحايا وأقرباءهم  وف

 تات الصلة.

هذا وقد حييل املقرر اخلاص املعين بالتعذيب الردود الواردة من احلكومات إىل مصدر االدعـاء  

( 16/23من أجل التعليق عليها، ورجوعًا لقرار الـو حقـوق اإلنسـان رقـم )     -إتا لزم األمر -

التعـاون البنـاء واالسـتجابة     ( فقـد تضـمن حـ  الـدول    6املشار له سلفًا وبالتحديد يف الفقـرة ) 

 على ما يلي: الكاملة والسريعة معه، إت نصت
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مساعدته يف أداء مهمته، وتقديم مجيع املعلومات واملقرر اخلاص  معالتعاون  -" أ

الضرورية اليت يطلبها، واالستجابة لنداءاته العاجلة بشـكل كامـل وسـريع،    

 أحااا إليها املقرر اخلاص اليتوحي  تلك احلكومات اليت ا ترد على البالغات 

 ."على الرد عليها دون املزيد من التأخري

نطو  على أ  إتهام يف حد تاته، تال أو خطابات االدعاء مع التنويه أن إجراء النداءات العاجلة 

نـه طلـب للحكومـات لبحـ  املسـألة وا ـات       أوقاايًا الحتمالية وقـو  انتهـاأل، إت    إجراءًالكونه 

إىل محاية احلق يف السالمة اجلسدية واملعنوية وفقًا للمعايري الدوليـة يف هـذا    اخلطوات الرامية

 الشأن.

 

اليت حتـدد   عند النظر يف تلك االدعاءات، وهي االعتباروهناأل بع  العوامل اليت تأخذ بعني 

 خطوة االنتهاأل الواقع، ومثااا:

 ابقة اليت يتسم بها مصدر املعلوماتاملصداقية الس. 
  املعلومات املقدمة.منطقية 
  مثل جلان حتقيـق   وطنيةوجود تقارير موضع ثقة عن ممارسة التعذيب من مصادر

 رمسية.
       النتااج اليت توصلت إليها اايئات املنشأة يف إطار آليـات محايـة حقـوق اإلنسـان التابعـة

 لألمم املتحدة.
 ل التعذيب.وجود قانون وطين يبيح احلبو االنفراد  املعزول الذ  من شأنه قد يسه 
          اجلهة اليت قامت باعتقال الضـحية سـواء مـن قبـل قـوات الشـرطة أو عناصـر األمـن أو

 اجلي  وإتا ما كان معروف على حنو شااع ممارستها للتعذيب.

 

 :الزيارات القطرية للدول ( ب)

ررت لوالية املقرر اخلاص املعين بالتعذيب إىل جانب النداءات العاجلـة  من أساليب العمل اليت ُق

وخطابات االدعاء هي الزيارة القطرية للدولة، وتلـك ب يـة النظـر يف أوضـا  حقـوق اإلنسـان       

الواقعــة ضــمن اختصاصــه، وهــي مســاال التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة     

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

 

الـيت يقـوم بهـا املقـرر     كيفيـة طلـب الزيـارة    ونظرًا ألهمية هذه الوالية فإنه من الالزم بيان 

، دون اخلاص، وضوابط هذه الزيارة، والضمانات اليت يقـع علـى الدولـة توفريهـا عنـد الزيـارة      

لألعمـال الـيت قـوم بهـا     ، مع استعراض إغفال للمعايري الدولية اليت على املقرر اخلاص مراعاتها
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املرتتب بعـد االنتهـاء مـن    واجلهات والنشاطات اليت يقوم بها وما هو  املقرر اخلاص أثناء الزيارة

 الزيارة، وتلك تباعًا فيما يلي:

 زيارة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب للدولة؟ آلية (1)
ول مـا جيـب أن يكـون بنـاء     املقرر اخلاص املعين بالتعـذيب بزيـارة د   يف قيامأن األصل العام 

( يف 16/23أكد عليه قـرار ا لـو رقـم )    الدول، وهو ما على تلقيه دعوات من حكومات

 من أن للمقرر اخلاص القيام بـ: ( البند )ب(3الفقرة )

 (.إجراء زيارات قطرية مبوافقة احلكومات أو بدعوة منها)

إال أنه من املمكن أن يتخذ مبادرة مفاحتة احلكومة يف األمر ب يـة زيـارة الدولـة الـيت تلقـى      

ممارسة التعذيب فيها على نطاق ال يستهان بـه، ويف مجيـع األحـوال     حولعنها معلومات 

فـإن زيـارة الدولـة سـواء كانـت بطلـب مـن تات الدولـة أو مـن قبـل املقـرر اخلـاص املعــين             

بالتعذيب تهـدف لكسـب املزيـد مـن املعرفـة عـن احلـاالت واألوضـا  الـيت تـدخل يف نطـاق            

يف  ص واحلكومـة وصـواًل ألفضـل املمارسـات    واليته، كما أنها تعزز احلوار بني املقـرر اخلـا  

هذا الشأن، ومتكينه من احلوار مع الضحايا املزعومني وأسرهم وممثليهم  واملنظمات غـري  

احلكومية املعينة، كمـا أن الزيـارة متكـن املقـرر اخلـاص مـن تقـديم توصـيات تفصـيلية          

 حلكومات الدول.

 

بصفة الطواعيـة  قد ال يكون اخلاص اا  الدولة بطلب زيارة املقرر قيامهذا مع التنويه أن 

وإمنا مبوجب التزام دولي عليها، ومن قبيل تلك أن تلتزم الدولة مبوجب توصيات الدول 

اليت قبلتها أثناء استعراض تقريرها الدور  أمام الو حقوق اإلنسـان أن تسـمح للمقـرر    

حتقـق تلـك    متى ما رأ جانب أن املقرر اخلاص  اخلاص املعين بالتعذيب بزيارة الدولة، إىل

 لزيارتها.مفاحتة الدولة  كان له من شأنه التوصيات

 

 ضوابط زيارة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب (2)
خبصوصـه  األمـم املتحـدة   ال يلـتمو املقـرر اخلـاص زيـارة أ  بلـد أنشـأت       كقاعدة عامة 

وفقًا اذه القاعدة ال جيوز للمقرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب     ه، ومثال تلك أنوالية قطرية

( S-18/1زيارة اجلمهورية العربية السورية لوجود قرار من الو حقوق اإلنسان رقـم ) 

 مقـرر خـاص معـين حبالـة حقـوق اإلنسـان يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية، إال أن          نيبتعي

 قيام بزيارة مشرتكة لذات الدولة.ميكن أن يكون هناأل اتفاقًا بني كال املقررين لل

 

آليـة   مـع وبذات القاعدة تسر  عندما تتقاطع فيها زيارة املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب     

من اآلليات التعاهدية مبوجب الصـكوأل الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، ومثـال تلـك أن الدولـة        
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والواردة يف املادة  -( CAT - جلنة مناهضة التعذيبمتى ما أعلنت اعرتافها باختصاصات )

( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  21)

الالإنســانية  أو املهينــة

12
( مــن تات املــادة ســالفة الــذكر اللجنــة  3والــيت منحــت الفقــرة ) 

جـود  أراضي الدولة لورغبتها زيارة وقد أبدت  ،إمكانية القيام بزيارة أراضي الدولة املعنية

انتهاأل خبصوص احلق يف السالمة اجلسدية واملعنوية فإنه من غري املقبول أن يقـوم املقـرر   

إال أن األخـري ميكـن لـه أن جيـر       ،اخلاص املعين بالتعذيب زيارة تلك الدولة يف نفو الفرتة

غايته وقأ أو رفـع االنتهـاأل الواقـع يف حـدود      جلنة مناهضة التعذيبالتنسيق الالزم مع 

 املقررة.واليته 

 

 عند زيارة املقرر املعين بالتعذيب للدولةالضمانات املقررة  (3)
( والصــادر خــالل االجتمــا  الســنو  الرابــع      E/CN.4.1985.45مبوجــب القــرار رقــم )  

 بضمان زيـارة للمقررين اخلاصني   اعتماد الضمانات اليت يقع على عاتق الدولة االلتزام 

الضمانات هي أداة اسرتشاديه للدولة غايتها تسـهيل  ملقرر اخلاص والوفد املرافق له، وهذه ا

الزيارة املقررة وتذليل العقبات اليت قد تعرتيها. وينب ي يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة 

 لو حقوق اإلنسان )سواء الوالية القطريـة أو املوضـوعية( عـالوة علـى مـوظفي األمـم       

مـن قبـل الدولـة وبـاألخم فيمـا يتعلـق       املتحدة املصاحبني توفري الضمانات والتسهيالت 

بالتالي

13
: 

 حرية احلركة يف مجيع أحناء البلد. -أ 

 حرية التحقيق وباألخم فيما يتعلق بـ: -ب 
 .حرية زيارة السجون 
 .زيارة أمكان االستجواب واالحتجاز 
  مجيع أجهزة الدولة.واحمللية  وأحرية االتصال بالسلطات املركزية 

حريــة االتصــال مبمثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة وغريهــا مــن املؤسســات اخلاصــة     -ج 

 ووساال اإلعالم.

                                                           
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  صادقت مملكة البحرين على هذه اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو  12

( 31( واملتعلقة باختصاصات )جلنة مناهضة التعذيب( واملادة )21، وقد أوردت حتفظها على املادة )1998( لسنة 8مبوجب القانون رقم )

 )مرفق(. –( منها 1الفقرة )

 األمم املتحدة /  –( 4البطاقة اإلعالمية رقم ) –آليات مكافحة التعذيب  –للمزيد من املعلومات: حقوق اإلنسان    13

http://www.ohchr.org/ar/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx  /  
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/SRTorture/terms.pdf 

http://www.ohchr.org/ar/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx%20/
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إجراء اتصاالت سرية وغري مراقبة بالشهود واألفراد مبن فيهم األفراد احملرومني من  -د 

 حريتهم يف احلاالت الداخلية يف والية املقرر اخلاص.
 لة  بوالية املقرر اخلاص.االطال  الكامل على مجيع الوثااق تات الص هـ. 

تقديم ضمانات بأن ال يتعرض أ  شخم سواء كـانوا مـن املسـؤولني أو مـن األفـراد       -و 

بصفتهم الشخصية من الـذين اتصـلوا بـاملقرر اخلـاص يف إطـار واليتـه إىل التهديـد أو        

 املضايقة أو العقاب أو خيضعوا للمساالة القضااية.

د حرية املقـرر اخلـاص والفريـق العامـل     وضع ترتيبات أمنية مناسبة ولكن دون تقي -ز 

 معه.
 

 عن زيارة الدولة املعين بالتعذيب املعايري الدولية اليت يستند عليها املقرر اخلاص (4)
مــن  مرجعــه مجلــة الدوليــة الــيت يســتند إليهــا املقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب  ريإن املعــاي

ملتعلقـة بواليـة   واملبـاد  والقواعـد ا  واالتفاقيـات واإلعالنـات   الصكوأل واملعاهـدات الدوليـة   

 ، وهي على وجه اخلصوص ما يلي:عمل املقرر اخلاص

  املدنية والسياسية.العهد الدولي اخلاص باحلقوق 

 قاسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال

 الالإنسانية أو املهينة.
  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو الربوتوكول االختيار  التفاقية مناهضة

 قاسية أو الالإنسانية أو املهينة.العقوبة ال
  قوق الطفلاألمم املتحدة حل اتفاقية. 
 عاملة السجناءالقواعد النموتجية الدنيا مل. 
  عاملة السجناءاملباد  األساسية مل. 
 إعالن القضاء على العنأ ضد املرأة. 
 يع األشخاص الذين يتعرضون أل  شكل من اموعة املباد  املتعلقة حبماية مج

 .أشكال االحتجاز أو السجن
  املباد  املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة

 .أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 ،يف  مباد  آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني، وال سيما األطباء

محاية املسجونني واحملتجزين من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 

 .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 مدونة قواعد السلوأل للموظفني املكلفني بإنفات القانون. 
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  املباد  األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني

 .نيبإنفات القوان
  قواعد األمم املتحدة حلماية األحداه ا ردين من احلرية. 
 (بيجني مباد ) األحداه قضاء شؤون إلدارة النموتجية الدنيا املتحدة األمم قواعد  
 مباد  باريو( حلقوق اإلنسان املباد  املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية(. 

 

 اخلاص املعين بالتعذيب عند زيارة الدولة األعمال اليت يقوم بها املقرر (5)
إىل جلنـة حقـوق اإلنسـان     اخلاص املعين بالتعـذيب  استقراًء من التقارير املقدمة من املقرر 

واليـة املقـرر اخلـاص يف     إنشاءمنذ  ( والو حقوق اإلنسان )احلالي( يالحظ أنه السابقة)

-25) األردنية ااا ية يف الفرتة منتني فقط هما اململكة يقام بزيارة دولتني عرب،  1985

2116 يونيو( 29
14،
2112( سبتمرب 22-15واململكة امل ربية يف الفرتة من ) 

15،
واجلمهورية   

2111مــايو ( 22-15) التونســية يف الفــرتة مــن
16
ا يقــم بزيــارة أ  دولــة مــن دول  إال أنــه ،

مـايو   شـهر الزيارة املرتقبة ململكـة البحـرين يف    ، سو لدول اخلليج العربية الو التعاون

وعليه فإنه من خالل التقريرين سالفي الذكر سنقوم بتقصي املعلومـات الـواردة   ، 2113

وفقـًا  ، وتلـك  ها أثنـاء زيـارة الدولـة   اليت يقوم ب املتوقعة و غاية تلك معرفة األعمال ،فيهما

 للتبويب التالي:

 

 املقرر اخلاص املعين بالتعذيب أثناء الزيارة يقابلها من املتوقع أن اجلهات اليت . أ

كقاعدة عامة، عندما يزور املقرر اخلاص املعين بالتعذيب أ  دولة فهو حينها يقوم 

بزيارة عدد من اجلهات ميكن إجيازها يف التالي

17
: 

 .اجلهات احلكومية 
 .)املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان )إن وجدت 
 سسات ا تمع املدني.املنظمات غري احلكومية ومؤ 
 .ممثلي رجال القانون 
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-http://daccess-dds( عن زيارته لألردن A/HRC/4/33/Add.7ملشاهده تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب رقم ) 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/101/07/PDF/G0710107.pdf?OpenElement  

15
 ( عن زيارته للم ربA/HRC/22/53/Add.2املعين بالتعذيب رقم )ملشاهدة تقرير املقرر اخلاص  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53-
Add-2_en.pdf 

-http://daccess-dds( عن زيارته لتونو A/HRC/19/61/Add.1ملشاهدة تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب رقم ) 16

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/103/22/PDF/G1210322.pdf?OpenElement 

 زيد من املعلومات حول اجلهات اليت يقوم املقرر اخلاص املعين بالتعذيب االلتقاء بها مل 17

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/Visits.aspx 
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 .ضحايا التعذيب، وأسر الضحايا 
 

أثنـاء   هاملقرر اخلاص املعين بالتعذيب املشـار إليهـا سـلفًا يالحـظ أنـ      اريروعودًا على تق

 ، وبع  اجلهات الرمسية:بعدد من املسؤولنيزيارته قام بااللتقاء 

 

 .وزير اخلارجية  . مسؤولي اجلهاز العسكر 

 .وزير الداخلية  .مدير األمن العام 

   ــابرات ــن املخــ ــؤول عــ ــاز املســ  اجلهــ

 أو األمن الوطين.

 .املسؤول عن اجلهاز القضااي 

 .وزير العدل   السلطة التشريعية.أعضاء 

 .املسؤول عن الطب الشرعي    ــل ــالي والتأهيــ ــز اإلصــ مراكــ

 .ازجتحواال

 

وجدت( واملوظفني العاملني مؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان )إن لل زيارته إىل جانب 

)اجلهات الناشطة يف اال حقوق اإلنسان(، وحمامني،  فيها، ومؤسسات ا تمع املدني

 وبع   أعضاء السلك الدبلوماسي، واللجنة الدولية للصليب األمحر )إن وجدت(.

 

بضحايا التعذيب وأسر الضحايا، وجير   االلتقاءويقوم املقرر اخلاص املعين بالتعذيب 

مــن األفــراد بصــفتهم  ضــحايا والشــهود وغريهــم  اللقــاءات ســرية وغــري مراقبــة مــع  

الشخصية مبا فيهم األفراد  احملرومني من حرياتهم، هذا ويالحـظ أن املقـرر اخلـاص    

لفًا يولي اهتماما أثناء زيارته للدولة بضحايا التعذيب وأسر الضحايا اليت تلقى منها س

 ادعاءات ووجه خبصوصها خطابات ادعاء أو نداءات عاجلة للدولة.

 

وجــدير بالتنويــه فيمــا يتعلــق مبقابلــة ضــحايا التعــذيب أو احملتجــزين يف مراكــز   

االلتقاء بأحدهم بصورة منفردة  أن من احملتمل طلبهاإلصالي والتأهيل واالحتجاز، 

تـرب داللـة علـى وجـود حالـة      فإنـه قـد يع   ومتى ما قوبل طلبـه بالتجاهـل أو الـرف    

تعذيب ال يراد اإلفصاي عنها

18
. 

 

 تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب:ما حيويه  . ب
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واملقدمة من املقرر اخلاص املعـين بالتعـذيب إىل   بالعودة اىل التقارير املشار إليها سابقًا، 

فإنه يالحظ تضمينه مجلة من النقاط األساسية مع مراعـاة   الو حقوق اإلنسان،

 طبيعة الدولة ونظامها السياسي واالجتماعي واليت ميكن إجيازها يف التالي:

 

 للتقرير: أواًل: اإلطار القانوني

يوضح املقرر اخلاص املعين بالتعذيب اجلوانب التشريعية للحق يف السالمة اجلسدية 

وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية أو العقوبة القاسية لتعذيب اواملعنوية وحظر 

 الدولي أو الوطين. املهينة سواء على املستو  أ

 

 على املستو  الدولي: 

طرفـًا يف بعـ  معاهـدات األمـم املتحـدة      مد  كون الدولـة   ير  املقرر اخلاص

مـن مجلتهـا العهـد    و، وسوء املعاملةالرايسة حلقوق اإلنسان اليت حتظر التعذيب 

الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و الربتوكولني االختياريني امللحقني 

به، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو  

والـوارد   بلجنـة مناهضـة التعـذيب   الالإنسانية أو املهينـة، ومـد  اعـرتاف الدولـة     

( مــن االتفاقيــة، والربتوكــول االختيــار  امللحــق بهــا 21)يف املــادة  هااختصاصــات

واملتعلق بإقامة نظام للزيـارات الوقاايـة إىل أمـاكن االحتجـاز، ومـد  تصـديق       

الدولة على نظام روما األساسي للمحكمة اجلناايـة الدوليـة، واتفاقيـات جنيـأ     

 .1928أغسطو  12املؤرخة يف 

 :على املستو  الوطين 
طين فإن املقرر اخلاص يالحظ ما إتا كانت هناأل نصـوص  أما على املستو  الو

دستورية أو تشريعية أخر  تتعلق حبظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو 

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وباألخم التالي:

 أن يتضمن دستور الدولة نصًا صرحيًا حلظر التعذيب املطلق بكافة صوره. -أ 

التشريعات الوطنية تعريفًا واضـحًا للتعـذيب متماشـيًا مـع نـم      أن تتضمن  -ب 

( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 1املادة )

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

تضــمني التشــريع الــوطين جتــريم فعــل التعــذيب واعتبــار جرميــة تشــكل     -ج 

ــون العق  ــة( ال )جنحــة( وتك ــة املقــ )جناي ــع هــذا التصــنيأ،   ررة وب تتســق م

 مرتكيب هذه اجلراام إىل العدالة. وضمان تقديم كافة
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أن يرد يف القانون الوطين ضمانات ضد التعـذيب متمثلـة يف وجـود نصـوص      -د 

قانونية صرحية تضمن حـق )املـتهم( يف إجـراءات حتقيـق عادلـة خصوصـًا        

 اكمات(.تلك القواعد الواردة يف قوانني اإلجراءات اجلنااية )أصول احمل
الوطين يضمن أن تكون سلطة إلقاء القب  أو املوافقة عليه  أن يكون القانون هـ.

ســلطة  معهــود إىل واإلشــراف علــى مراكــز االحتجــاز أو اإلصــالي والتأهيــل 

 قضااية.

أن يكون التشريع املتعلق بتنظيم مؤسسـات اإلصـالي والتأهيـل متوافقـًا مـع       و.

 املعايري الدولية.

أن يضــمن القــانون الــوطين وجــود نظــام فعــال ومســتقل لتنــاول الشــكاو      ز. 

 مبا يؤد  إىل إجراء حتقيقات جنااية. وسوء املعاملةاملتعلقة بالتعذيب 

تعويضًا  وسوء املعاملةوجود نصوص قانونية تتعلق بتلقي ضحايا التعذيب  ي.

 يتناســب مــع خطــورة الضــرر اجلســد  واملعنــو  الــذ  عــانوا منــه وتلقــيهم

 بشكل واٍف. همعالجًا طبيًا وإعادة تأهيل

 

بالتصـديق علـى املعاهـدات واعتمـاد القـوانني ليسـا       "وهذا ويعترب اإلطـار القـانوني سـواء    

د تاتهمــا ال يكفــالن عــدم وقــو  التعــذيب كمــا أن   حبــمــا هف خطــوتني أوليــتنيســو  

"املمارسة الراهنة يعكووجودهما ال 

19.
 

 

 

 اليت ترد يف التقرير: التعذيب وسوء املعاملة تثانيًا: حاال

املقرر اخلاص املعين بالتعـذيب باسـتعراض    عودًا على التقريرين سالفي اإلشارة يقوم

ترتكـز علـى    ء املعاملة داخـل الدولـة وهـي   تفصيلي للمساال املتعلقة بالتعذيب وسو

 النقاط التالية:

 قبــل زيارتــه للدولــةاالدعــاءات الــواردة للمقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب  تعتــرب .1

 الزيارة موضع اهتمام أثناء
يقــوم بتقصــي املعلومــات الــواردة يف طتلــأ وســاال اإلعــالم املرايــة واملســموعة   .2

 واإللكرتونية سواء قبل أو أثناء أو بعد زيارته اا.
ــارات وا     .3 ــذيب للزي ــين بالتع ــرر اخلــاص املع ــة   ســرد املق ــاءات اخلاصــة أو العلني للق

 واملعوقات اليت واجهته يف احلصول عليها. الزيارةواملعلومات اليت طلبها خالل 
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النظر يف طلبات االدعاءات الواردة إليه من طتلأ اجلهات حول مسألة التعذيب  .2

أثنــاء زيارتــه للدولــة وطلــب إيضــاحات مــن الدولــة واجلهــات مصــدر التعــذيب    

 خبصوصها.
ك االدعاءات واللقاءات يبني املقرر اخلاص يف تقريره تفصياًل وساال بناء على تل .5

 وأساليب التعذيب )إن وجدت(، مع بيان مد  شيوعها وانتشار استخدامها.
راكـز  م يعول عليها املقرر اخلاص هـي تلـك الـيت تكـون إىل     م الزيارات اليتهأ إن .6

ــا ســواء      ــأ أنواعه ــل مبختل ــة أو اإلصــالي ومؤسســات اإلصــالي والتأهي )الرجالي

 ، واليت من خالاا يتم بناء االستنتاجات والتوصيات.(أو األحداه النسااية
تكــون املعلومــات الــيت يتحصــل عليهــا املقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب موضــو    .7

اهتمام وباألخم تلك اليت وردت إليه من موظفي السـجون واملؤسسـة الوطنيـة    

 حملامني.حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وا
تكون املعلومات اليت يتحصل عليها املقرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب مبنيـة علـى       .8

يبد  أسفه فيما لو قدمت إليـه معلومـات   كما وحجج مقنعة وغري متعارضة، 

وباألخم الرمسية وكانت متضـاربة األقـوال ملـا يسـاعده      اجلهات الرمسيةمن 

يرافـق املقـرر اخلـاص خـبريًا      كمـا أنـه غالبـًا مـا    اسـتنتاجات معينـة،    على بنـاء 

 لطب الشرعي للمعاينة واملساعدة.معنيًا با
جانـب مالحظاتـه حـول ضـحايا التعـذيب       ضمن املقـرر اخلـاص يف تقريـره إىل   ُي .9

داخل السجون، أيه استنتاجات تتعلق بإدارة تلك السـجون مـن كافـة العـاملني     

 العقاب. يف انتشار ثقافة التعذيب أو اإلفالت من مساهمة تلكفيه ومد  
يبـد  املقـرر اخلـاص إىل جانـب اجلوانــب السـلبية يف مسـألة التعـذيب، اجلوانــب         .11

 اإلجيابية اليت واجهته خالل الزيارات واللقاءات.
هذا ويولي املقرر اخلاص بصفة عامة عناية خاصـة بفـرتات احلـبو االنفـراد       .11

القانونية  احلصول على التمثيل القانوني أو املساعدةمد  واجلزاءات التأديبية و

املالامة ومحاية الشهود واالعرتافات املتحصلة من التحقيق ووضـع خـرباء الطـب    

الشرعي

20
. 

 :أسباب انتشار التعذيب يف الدولةحتديد : ثالثًا

بالعوامـل واملسـببات   يفرد املقرر اخلاص املعين بالتعذيب يف تقريره بندًا خاصـًا يتعلـق   

يقتصر األمر ببيان تلك األسباب وإمنا يعرضـها  وراء انتشار التعذيب داخل الدولة، وال 

اجلهات الرمسية يف ممارساتها أو قـام   اعلى بساط البح  واملناقشة سواء تلك اليت بررته

                                                           
 .23ص  –األمم املتحدة  –( 2البطاقة اإلعالمية رقم ) –آليات مكافحة التعذيب  –للمزيد: راجع حقوق اإلنسان  20
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مـع السـجناء    متـت بتقصيها واستنتاجها من املعلومات الواردة إليه، أو من اللقاءات الـيت  

مؤسسات ا تمـع  جدت( ولوطنية حلقوق اإلنسان )إن وومسؤولي السجون واملؤسسة ا

األسـباب   سـابقة )إن وجـدت(. وميكـن بيـان    ملا ورد يف تقارير دوليـة   ، دون إغفالاملدني

 يوعًا يف التقارير املقدمة من املقررين اخلاصني املعنني بالتعذيب بالتالي:األكثر ش

 

: يعترب هذا السـبب مـن األسـباب الـيت قـد يوردهـا مقـرر  التعـذيب يف         قلة الوعي .1

تقاريرهم عن أسباب انتشار التعذيب داخل الدولة، ويـبني املقـرر اخلـاص يف هـذا     

الشأن املفاهيم اليت تعززها الدولة يف اال حقوق اإلنسان، سواء من حيـ  تعزيـز   

 تلك يف املناهج الدراسـية إىل جانـب الـدورات وورل العمـل التدريبـة الـيت تقيمهـا       

يـل  مؤسسات اإلصالي والتأه العاملني يف  الدولة للمعنني بإنفات القانون وباألخم

 ومراكز االحتجاز.
يوضــح املقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب يف بعــ  تقــاريره    :اإلفــالت مــن العقــاب .2

داخلـة الدولـة وبـاألخم     سـوء املعاملـة  األسباب اليت تكمن وراء انتشار التعـذيب و 

ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب بالنســبة ملــرتكيب فعــل التعــذيب وضــروبه مــن أفــراد 

 اإلجراءات الفاعلة واليت متنع اإلفالت من العقاب. بيان رمسني أو غريهم، مع

ــة صــرحية        لورجوعــًا  ــود نصــوص قانوني ــبني وج ــوطين، فــإتا ت ــار القــانوني ال إلط

يف حظر فعل التعذيب وسوء املعاملة يقـوم املقـرر اخلـاص     ومتوافقة مع املعايري الدولية

ببيان عدد احلاالت اليت طبقـت عليهـا هـذه النصـوص ودراسـتها وبيـان األسـباب الـيت         

حجم االدعـاءات املثبـة لديـه خبصـوص التعـذيب       دون إغفاله إىلمنعت من تطبيقها. 

 واإلجراءات اليت ا ذها اجلهات الرمسية بشأنها.

 

املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب نظـام الشـكاو  والـتظلم اخلـاص املعمـول بـه            ويوضح

ومد  فاعليته يف وقأ أو احلد من تلك االنتهاكات، مع مد  فاعلية النظام القضااي 

 يف احلد من هذه املمارسات.

 

 بع  الفئات األوىل بالرعاية إىلالتطرق  رابعًا: 

فيما لو وجد أثناء زيارته للدولـة وجـود بعـ     قد يبني املقرر اخلاص املعين بالتعذيب 

الفئات املعينة أكثر عرضة من ممارسة فعل التعذيب وضروبه من غريها من الفئات 
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أن يفـرد اـا    األخرة كاملرأة أو الطفل أو بع  اجلماعات أو األقليـات، فهـو مـن املمكـن    

بندًا خاصًا ومفصاًل

21
. 

 
 

 والتوصياتاالستنتاجات  إىلالتوصل خامسًا: 

وخيلم املقرر اخلاص املعـين بالتعـذيب يف تقريـره إىل بيـان االسـتنتاجات والتوصـيات       

اليت حتصـلت إليـه ، سـواء علـى املسـتو  القـانوني )الـدولي والـوطين( أو علـى مسـتو            

الواقع العملي من خالل حب  االدعـاءات ونتـااج الزيـارات واللقـاءات مبختلـأ اجلهـات،       

ات عامة وخاصة للحكومة إلزالة األسباب الواقعية اليت تؤد  ويوجه خالل تلك توصي

 لفعل التعذيب وضروبه املختلفة.

 

نيـة داخـل الدولـة    تد تلـك التوصـيات إىل طلـب ضـرورة مسـاءلة األجهـزة املع      كما مت

يــأمرون مبمارســته أو يت اضــون عنــه، هــذا وقــد يقــوم  مــن واملتســببة يف التعــذيب أو 

 تقدميهم للعدالة.لطلب ا بتحديد أمساء معينة مبناصبه

 

 رر اخلاص املعين بالتعذيب للدولة:ما بعد زيارة املق (6)
بعد زيارة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب للدولة، وأمام احلصيلة اليت توصلت إليه من خـالل  

للحكومة وتلك ب رض تعليق الدولة عليـه   هتقريرإنه يقوم بإرسال نسخة أولية من تلك ف

أن يكـون التقريـر النهـااي تو مصـداقية      تكمـن أهميتهـا يف   ةوهـي خطـو   بتفصيل وعناية،

 .ل تقدميه إىل الو حقوق اإلنسانوباطال  مباشر من الدولة املعنية قب

النســخة األوليــة مــن التقريــر  الــواردة مــن احلكومــة حــول   للتعليقــاتهــذا وبعــد اســتالمه 

الـو حقـوق اإلنسـان كونـه     ، يقـوم بتقـديم التقريـر إىل    يف نسـخته النهاايـة   هاوتضمين

، ويقـوم بتـذكر احلكومـات بصـفة     هذه الوالية بـالتعيني واالختصـاص   هاجلهة اليت منحت

اليت أبـداها أثنـاء الزيـارة ويطلـب منهـا تقـديم معلومـات        دورية عن املالحظات والتوصيات 

قـد  عما أوىل اا من اهتمام وعن اخلطوات اليت ا ـذت لتنفيـذها أو القيـود الـيت قـد تكـون       

 أعاقت التنفيذ.

                                                           
21 

 2117( نوفمرب 23-11وقد لوحظ تلك يف تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب عند زيارته إىل اجلمهورية اإلندونيسية خالل الفرتة من )

-http://daccess -( 7(  يف دورته رقم )A/HRC/7/3/Add.7واملقدم إىل الو حقوق اإلنسان رقم )

ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/7/3/Add.7&Lang=E 
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ويف مجيع األحوال يقـوم املقـرر اخلـاص بتقـديم تقـاريره إىل الـو حقـوق اإلنسـان وفقـًا          

إياهــا مالحظاتــه واســتنتاجاته  ضــمنًاعــن مجيــع األنشــطة الــيت قــام بهــا م لربنــامج عملــه،

ــب  ــن        وتوصــياته، إىل جان ــدة ع ــم املتح ــة لألم ــة العام ــنويًا إىل اجلمعي ــاريرًا س تقدميــه تق

ــا       االجت ــا أقصــى م ــدف االســتفادة منه ــيت  ــم واليتــه، به ــة ال اهــات والتطــورات اإلمجالي

ميكن

22
. 

 

 ة مناهضة التعذيبعالقة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب مع جلن - 3
عودًا على ما سبق بيانه، يالحظ أن املقرر اخلاص املعين بالتعذيب هو أحد اخلرباء املعيـنني مـن   

نه على شروط أهمهـا النزاهـة واالسـتقاللية    ياألخري يف تعيقبل الو حقوق اإلنسان مستندًا 

واحليادية والدراية التامة مبساال واليته بشكل خاص وحقوق اإلنسان بشكل عام، وعليه فإن 

( هـو ضـمن اآلليـات الدوليـة حلمايـة حقـوق اإلنسـان        املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب    منصب )

الو حقوق اإلنسـان وهـي    عملها حتت مظلة ينطو وباألخم اآلليات غري التعاهدية واليت 

 )االستعراض الدولي الشامل واإلجراءات اخلاصة ونظام الشكاو (.

يـة املوضـوعية مـن خـالل تعـيني خـبري أو       واإلجراءات اخلاصة هي تلك اليت تنطو  حتتها الوال

لنظـر مسـاال حمـددة يف اـال حقـوق اإلنسـان ومنهـا التعـذيب والـذ  يطلـق           مستقلني  خرباء

، ويقــوم ا لــو يف قــرار إنشــاء منصــب املقــرر (بالتعــذيب اخلــاص املعــيناملقــرر ) مســمى عليــه

 اخلاص ببيان واليته املمنوحة سواء من حي  املدة أو االختصاصات.

تفاقيـة مناهضـة   الـدول ال  ل رض رصد تنفيذواليت نشأت  (CAT) جلنة مناهضة التعذيبأما 

فهـي   (، 1982العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة )    التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو 

( خـرباء 11تكـون مـن )  ت

23 
يتمتعــون مبسـتو  أخالقـي عـاله ومشــهود اـم بالكفـاءة يف ميــدان      

حقوق اإلنسان، ويعملـون يف اللجنـة بصـفتهم الشخصـية، وتقـوم الـدول األطـراف يف االتفاقيـة         

بانتخابهم مع مراعاة التوزيع اجل رايف العادل وفاادة اشرتاأل بع  األشـخاص مـن تو  اخلـربة    

القانونية

24
. 

على رصد الكيفية اليت تنفذ بهـا الـدول األطـراف أحكـام االتفاقيـة      و تم اللجنة بشكل عام 

وحب  التقارير اليت تقـدمها للجنـة بصـورة دوريـة ومنظمـة، إىل جانـب اختصاصـها مبوجـب         

                                                           
( بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة A/HRC/RES/16/23للمزيد من املعلومات: قرار الو حقوق اإلنسان رقم ) 22

 - 2111مارس  25( املنعقدة بتاريخ 27( خالل اجللسة رقم )66القاسية أو الالإنسانية أو املهينة: والية املقرر اخلاص الصادر يف دورته رقم )

 . 3ص 

23
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/members.htmللمزيد من املعلومات عن تكوين جلنة مناهضة التعذيب:  

24
 (.1982الالإنسانية أو املهينة )( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 17أنظر: املادة ) 
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ى أنها متى ما تلقـت معلومـات موثوقـة تشـري إىل وجـود دالاـل       ( من تات االتفاقية عل21املادة )

يف أراضــي الدولــة الطــرف، أن تقــوم اللجنــة بطلــب  قويــة إىل ممارســة تعــذيبًا بشــكل منــتظم  

التعاون مع الدولة يف دراسة هذه املعلومات وتقديم مالحظاتها بشأنه، إىل جانب إمكانيـة قيـام   

، شريطة أن ألراضيهااالتفاق مع الدولة باللجنة زيارة  قد تشملاللجنة بإجراء حتقيقات سرية 

 قد أعلنت اعرتافها باختصاص اللجنة يف هذا الشأن. الدولةتكون 

وعليه فإن جلنة مناهضة التعذيب هي من اآلليات الدولية حلماية حقـوق اإلنسـان وبـاألخم    

اآلليات التعاهدية والـيت تنشـأ مبوجـب معاهـدة دوليـة معنيـة حبقـوق اإلنسـان وهـي اتفاقيـة           

ــة    ــة أو العقوب ــة   مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل القاســية أو الالإنســانية أو املهين

(1982.) 

نة مناهضة التعذيب تتكون من ضـمن  أعضـاءها رايسـًا وثالثـة نـواب      هذا وبالرغم من أن جل

إال أنه ال صلة بتاتًا بني مقرر اللجنة واملقرر اخلـاص املعـين    ، للرايو باإلضافة إىل مقرر اللجنة

 للبو أو اخللط.بالتعذيب وهو ما يلزم التفرقة بشأنه منعًا 

لمقرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب  هـي علـى خـالف العمـل الـذ          لومما تقدم فإن الوالية املناطة 

ما يؤكد تلك أن واالختصاص واملدة املقررة،  تقوم به جلنة مناهضة التعذيب سواء من حي 

وضحنا سلفًا زيـارة املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب إىل دولـة مـا يتـزامن         أمن غري املقبول كما 

، إتا مـن املمكـن القيـام بزيـارات     جلنـة مناهضـة التعـذيب لـذات ال ايـة     فيها  وجود أعضـاء مـن   

 .مشرتكة ومنسقة بني كالهما يف هذا الشأن
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 املعين بالتعذيب وزيارته املرتقبة إىل مملكة البحرين اخلاصاملقرر  رابعًا:

 

 موعد الزيارة املرتقبة إىل مملكة البحرين (1
تقارير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب واملقدمة إىل الو حقوق اإلنسان، وبـاألخم   إىلباإلشارة 

( كجــزء أساسـي مــن األنشــطة املتصــلة بواليتــه ، يالحــظ  بالزيــارات القطريــةيف البنـد املتعلــق ) 

وجهت له دعوات إىل زيارتها أو تلك الدول اليت تقرر تأجيـل   اليتقيامه بسرد الدول اليت زاراها أو 

 الزيارة إليها بناء على طلبه أو طلب حكومة الدولة.

اإلنسـان خـالل دورتـه رقـم     واملقدم إىل الو حقـوق   ففي تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب

(19)
25 
أشار إىل تقديره للحكومة البحرينيـة علـى ترحيبهـا إيـاه لزيـارة اململكـة خـالل النصـأ          

إال أن احلكومة قـد   2112( مارس 12-8التحديد خالل الفرتة من )ب، و2112األول من شهر مارس 

عــن طريــق  -حســب تعبريهــا  -ألســباب خارجــة عــن اإلرادة  طلبــت منــه تأجيــل هــذه الزيــارة 

مندوب البحرين الداام يف جنيأ قبل أسبو  واحد فقط من الزيارة املقررة

26
. 

وحبسب تصريح حكومـة مملكـة البحـرين علـى لسـان وزيـر حقـوق اإلنسـان، يتـبني أن الزيـارة           

  تأجيـل  فقـد  لمقرر اخلاص األكادميية لالرتباطات لإال وأنه نظرًا  2112أجلت إىل شهر مايو 

إىل وقت آخرموعد الزيارة 

27.
 

ويف التقرير املؤقت للمقرر اخلاص املعين بالتعذيب واملقـدم إىل اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف      

(67دورتها رقم )
28
وهـو ينتظـر    2113أقرتي زيارة مملكة البحرين خالل شهر فرباير  هأوضح أن  

وزيـر حقـوق اإلنسـان أن     الرد يف هذا الشأن، إال أنه ومن خالل تات املصدر احلكومي السابق أوضح

وحبسـب تات   -املقرر اخلاص قد اعتذر وطلب تأجيل الزيارة نظرًا لـت ري جـدول أعمالـه، إال أنـه     

ن تلقي الوزارة خطابًا رمسيًا  من مكتب املقـرر اخلـاص يطلـب فيـه تأجيـل      بّي -املصدر احلكومي

بسبب ارتباطاته األكادميية 2113زيارته للمملكة إىل شهر مايو 

29
. 

وزيـر حقـوق اإلنسـان علـى هـام        عسب اللقاء الذ  مجع املقرر اخلاص املعـين بالتعـذيب مـ   وحب

( مبجلو حقوق اإلنسان22حضور االجتما  رفيع املستو  للدورة رقم )

30 
رحب الوزير بزيـارة  

                                                           
 )مرفق(. -(19خالل الدورة رقم ) (A/HRC/19/61)تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب املقدم إىل الو حقوق اإلنسان رقم  25

 – 2113يناير  1األحد  –)مرفق(./ وكالة أنباء البحرين  -2112مارس  2اجلمعة  -( 3262العدد رقم ) -جريدة الوسط البحرينية  26
 تصريح منشور إىل وزير حقوق اإلنسان )مرفق(.

 تصريح منشور إىل وزير حقوق اإلنسان. - 2113يناير  1األحد  -وكالة أنباء البحرين  27

 )املرفق( -( 67( خالل الدورة رقم )A/67/279تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب واملقدم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) 28

 )مرفق( -(.22خالل الدورة رقم ) (A/HRC/22/53)تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب واملقدم إىل الو حقوق اإلنسان رقم  29

30
 )مرفق(. -بعنوان : وفد اململكة جيتمع مع املقرر األممي اخلاص مبناهضة التعذيب - 2113مارس  5السبت  -وكالة أنباء البحرين  
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ــاريخ 2113املقــرر اخلــاص إىل اململكــة خــالل شــهر مــايو     ــل  11، وبت ــن مــن خــالل   2113أبري ُأعل

االجتما  التنسيقي برااسة وزير حقوق اإلنسان مع مسؤولي اجلهـات احلكوميـة املعنيـة علـى أن     

 2113 ( مايو15-5خالل الفرتة من )زيارة املقرر اخلاص ستكون 

31
. 

صري وزير حقوق اإلنسان بأن موعد زيارة املقرر اخلاص املرتقبة قد    22/2/2113إال أنه وبتاريخ 

ا حيدد، وأوضح أن على أثر اللقـاء االسـتثنااي الـذ    مـع املقـرر اخلـاص        تأجيلها إىل موعد الحق

وممثلني من مكتـب املفوضـية السـامية حلقـوق اإلنسـان يف واشـنطن العاصـمة،   تسـليمه خطابـًا          

رمسيًا من احلكومة يوضح فيه طلب التأجيل ومسبباته

32
. 

 

 حرينمصدر زيارة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب إىل مملكة الب (2
مـن   يـه توجـه إل  علـى دعـوة   ون بنـاءً تكأن القاعدة العامة يف زيارة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب 

الدولة ومبوافقة حكوماتها، إال أنه من املتصور كذلك قيام املقرر اخلاص مبفاحتة الدولة ب يـة  

أن تكون زيارة املقـرر اخلـاص أساسـه التـزام حقـوقي       احملتملالرغبة يف زيارتها، إىل جانب أن من 

علـى الدولـة مصـدره التـزام الدولـة خـالل االسـتعراض الـدور  الشـامل السـماي للمقـرر اخلــاص            

 بزيارة أراضيها.

رة املقرر اخلاص املعـين بالتعـذيب   حول زيا 1/1/2113ولعل تصريح وزير حقوق اإلنسان بتاريخ 

ممـا  احلقوقيـة،  الزيارة وتلك يف إطار التزامهـا بتنفيـذ تعهـداتها    ذه ترحيب اململكة  ا واملتضمن

ينبــى عــن أن مصــدر زيــارة املقــرر اخلــاص للمملكــة يرجــع تنفيــذًا اللتزاماتهــا الدوليــة يف هــذا    

الشأن

33
. 

 الثـاني  االسـتعراض الـدولي الشـامل وبـاألخم التقريـر الـوطين      وما يـدلل علـى تلـك أنـه خـالل      

قـوق اإلنسـان   حبيف اال التزاماتها أوردت حظ أنها ، يالللمملكة املقدم إىل الو حقوق اإلنسان 

 ( موافقتها على زيارة املقرر اخلاص املعـين بالتعـذيب   باإلجراءات اخلاصةوباألخم فيما يتعلق )

  التوصل معه لتحديد موعد الزيارة وجدول أعماااوبينت أنه 

34
. 

                                                           
 .2113أبريل  11األربعاء  -( 3868العدد رقم ) -جريدة الوسط البحرينية  31

32 
 -تصريح منشور بعنوان ) تأجيل زيارة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب ململكة البحرين(  - 2113أبريل  22الثالثاء  –وكالة أنباء البحرين 

 )مرفق(.

33
 تصريح منشور إىل وزير حقوق اإلنسان. - 2113يناير  1األحد  -للمزيد: وكالة أنباء البحرين  

( A/HRC/WG.6/13/BHR/1للمزيد من املعلومات: راجع التقرير الوطين ململكة البحرين واملقدم إىل الو حقوق اإلنسان رقم ) 34

- http://www.nihr.org.bh/Media/pdf/UPR_Bah_2nd_National_Report_May2012_ar.pdf 

http://www.nihr.org.bh/Media/pdf/UPR_Bah_2nd_National_Report_May2012_ar.pdf
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 2112مـايو   25تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدور  الشامل واملـؤر  يف   نبهذا إىل جا

ضـرورة   عدد من التوصـيات مفادهـا  (  لو حقوق اإلنسان قد تضمن 21وخالل الدورة رقم )

على النحو التالي عذيب من زيارة اململكة، وقد جاءتمتكني املقرر اخلاص املعين بالت

35
: 

 

 ( 59-115التوصية رقم" :) متكني املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب من زيارة البلد قبل 
 ".)النمسا( 2112نهاية العام   

 ( 61-115التوصية رقم" :) تكثيأ تعاونها مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 
ــارة مــن املقــرر اخلــاص ........،    ــب القيــام بزي باالســتجابة  لطل

اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف وقت مناسب  وتيسري زيارة املقرر

 ")التفيا(
 ( 62-115التوصية رقم" :) متكني املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب من القيام بزيارة  

 ."البلد يف املستقبل القريب )مجهورية كوريا( 
 ( 65-115التوصية رقم":) االستجابة لطلبات زيارة البلد، وكذلك تيسري زيارات املقرر 

اخلاص املعين حبقوق اإلنسـان للمهـاجرين واملقـرر اخلـاص املعـين      

 ."مبسألة التعذيب ... )سلوفينيا(

 

بشأن االستنتاجات أو التوصيات وااللتزامـات الطوعيـة والـردود     رأيهاالبحرين وقد أبدت مملكة 

خبصوص ، 2112سبتمرب  13موضو  االستعراض من خالل تقريرها املؤر  يف  منها حولاملقدمة 

كالتالي ، وتلكالتوصيات السالفة الذكر

36:
 

 ( أكدت اململكـة علـى أن هـذه التوصـية حتظـى بـدعمها، وعلقـت        59-115التوصية رقم :)

ا تثبت لد  املقـرر اخلـاص إمكانيـة القيـام بزيـارة ضـمن اإلطـار الـزمين الـذ           على أنه "

 ".حددته التوصية، ومع تلك ستكون احلكومة مسرورة بتأمني التنسيق املناسب
 ( بينت اململكة أن هذه التوصيات حتظـى  65-115( و)62-115( و)61-115التوصيات رقم :)

تنظر البحرين حاليًا يف كل زيارة وتتعاطى معها بدعم جز ، وقد علقت على تلك بأنها "

  ..........".بالتنسيق مع اإلدارات املعنية، 

                                                           
 رقـم  اإلنسـان  حقـوق  الـو  إىل واملقـدم ( البحـرين ) الشـامل  الـدور   باالسـتعراض  املعـين  العامل الفريق تقرير راجع: املعلومات من للمزيد 35

(A/HRC/21/6)-

http://www.nihr.org.bh/Media/pdf/UPR_Bah_WG_Report_2ndCycle_25May2012_AR.pdf 
للمزيد من املعلومات: راجع تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدور  الشامل )البحرين( واملقدم إىل الو حقوق اإلنسان رقم  36

(A/HRC/21/6/Add.1/Rev1 )- 

http://nihrweb/Media/pdf/UPR_Bah_WG_Report_2ndCycle_Add1Rev.1_12Oct2012_AR.pdf 
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 عين بالتعذيب إىل مملكة البحريناألعمال اليت من املتوقع القيام بها أثناء زيارة املقرر اخلاص امل (3
بنـاء علـى مــا تقـدم عرضــه مـن قواعــد عامـة حــول األعمـال الــيت يضـطلع بهــا املقـرر اخلــاص         

مبوجب واليته املقررة أثناء زيارته للدولة، فإنه ميكن تقسيم تلـك األعمـال مـن خـالل نظـره      

ــة،   ــا، مــع النظــر يف   أو اللقــاءات ولالدعــاءات والنــداءات العاجل اجلهــات املتوقــع مقابلتهــا وزيارته

ويأتي تلك تباعًا الوطنية النافذة ومد  مواامتهما مع املعايري الدولية يف هذا الشأن  التشريعات

 فيما يلي:

 االدعاءات والنداءات العاجلة: -أ 
عودًا على تقارير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب سواء تلك املقدمة أمام جلنة حقوق اإلنسـان  

من االدعــاءات الــواردة إىل املقــرر ( فإنهــا تتضــاحلــالي)الســابقة( أو الــو حقــوق اإلنســان )

الـيت يقـوم فيهـا     ل وجود ممارسات تشكل تعذيبًا، وهـي من األفراد أو اجلماعات حواخلاص 

 مبخاطبة الدولة أو قيامه بإرسال نداء عاجل اا لطلب إيضاحها حول هذا الشأن.

عـدد مـن   ويتبني مـن خـالل هـذه التقـارير أن املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب قـام بإحالـة           

(1999( إىل )1996االدعاءات والنداءات العاجلة إىل حكومة البحرين خالل السنوات مـن ) 

37 

التحقيقات اجلناايـة(   لم إىل وجود حاالت تعذيب متارسها )داارة األمن واملخابرات( و )

و)شــرطة القلعــة( ألشــخاص موقــوفني ألســباب سياســية، وقــد يكــون بعضــهم يف حــبو     

بواسطة أساليب طتلفة من وساال التعذيب، وقـد قامـت احلكومـة     انفراد  منعزل، وتلك

ــا   ــى بعــ ه منه ــالرد عل ــان أحــداه    ههــذأن   ويبــدو ، ب االدعــاءات وردت للمقــرر اخلــاص إب

 .التسعينات اليت عصفت باململكة

(22( و )19إال أنه ويف تقريريه املقدمني إىل الو حقـوق اإلنسـان يف دورتهمـا )   
38
يالحـظ   

وردود احلكومـة  أنهما قد تضمنا عددًا من االدعاءات الواردة إليـه حـول ممارسـة التعـذيب،     

 2111وباألخم تلك املتعلقة باألحداه اليت مرت بها اململكة ابتـداء مـن شـهر فربايـر      بشأنها

وتشـكيل اللجنـة امللكيـة     2111وما تبعهـا مـن إعـالن حلالـة السـالمة الوطنيـة حتـى يونيـو         

مثن بالدور الكبري الذ  تقوم بـه احلكومـة   ، وإت 2111يونيو  29لة لتقصي احلقااق يف املستق

يف الرد على هذه االدعاءات أو النـداءات العاجلـة إال أنـه يـر  أن احلكومـة ال تقـدم معلومـات        

                                                           
 -( EN/CN.4/1997/add.1للمزيد من املعلومات: تقارير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب املقدمة إىل جلنة حقوق اإلنسان رقم ) 37

(EN/CN.4/1996/35( و )EN/CN.4/1997/7( و )EN/CN.4/1999/61 )-)مرفقة( 
( خالل A/HRC/19/61/Add.4تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب واملقدم إىل الو حقوق اإلنسان رقم ) للمزيد من املعلومات : 38

( خالل الدروة A/HRC/22/53/Add.4( / تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب واملقدم إىل الو حقوق اإلنسان رقم )19الدروة رقم )

 )مرفقني(.. -(.22رقم )
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تحقيقات يف االدعاءات املقدمة ضد املعنيني بإنفات القانون، ويدعو إىل سرعة الحمددة بشأن 

مقاضاة اجلناة وتقديم وحلكومة بتحقيق سريع وفعال ونزيه، مبا يف تلك تقديم اضطال  ا

 التعوي  املناسب للضحايا.

              أنه خـالل املـؤمتر الصـحفي الـذ  عقدتـه مجعيـة الوفـاق الـوطين اإلسـالمية يف          مع التنويه

املقرر اخلاص  م حول زيارة وفد )املعارضة( جلنيأ والتقاء الوفد األهلي مع2113مارس  22

املعــين بالتعــذيب،   التأكيــد علــى أن تقــدم إليــه خــالل الزيــارة مجيــع القضــايا املتعلقــة    

بالتعذيب احلديثة منها أو القدمية

39.
 

وعليــه فــإن االدعــاءات الــواردة تلــك مــن املتوقــع أن تكــون موضــع اهتمــام بالنســبة للمقــرر  

ة، خصوصـًا أنهـا ادعـاءات وردت إليـه     يب خالل زيارته املرتقبة للمملكـ اخلاص املعين بالتعذ

دون إغفـال أن بعضـًا منهـا ورد يف تقريـر اللجنـة البحرينيـة       ووجه بشـأنها نـداءات عاجلـة،    

بالنسبة للمقرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب أنـه      تلكاملستقلة لتقصي احلقااق، وتكمن أهمية 

حيبـه بإنشـاء اللجنـة    تر( 19املقدم إىل الو حقوق اإلنسان خالل دورتـه )  هأورد يف تقرير

امللكية املسـتقلة للتحقيـق يف األحـداه الـيت وقعـت يف مملكـة البحـرين خـالل شـهر  فربايـر           

والتوصيات اليت  خلصـت   2111( لسنة 28واملنشأة مبوجب األمر امللكي رقم ) 2111ومارس 

سـتكون  إليها وباألخم املتعلقة بالتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة مؤكدًا على أنها 

موضع االهتمام خالل زيارته املقبلة للبحرين

40
. 

 

هـم خـالل الزيـارة    مـل اللقـاء ب  تاجلهات اليت من املتوقع زيارتها واألشـخاص الـذين مـن احمل    -ب 

 :البحرين املرتقبة ململكة
زيارته للمملكة من املتوقع عودًا على القواعد العامة فإن املقرر اخلاص املعين بالتعذيب عند 

 بكاًل من:أن يلتقى 

 الرمسية اجلهات : 
 وزير اخلارجية .1
 وزير الداخلية .2
 وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف. .3
 القااد العام لقوة دفا  البحرين .2

                                                           
39
 http://alwefaq.net/index.php?show=news&action=article&id=7731من املعلومات حول املؤمتر الصحفي:   للمزيد  

خالل الدورة رقم  (A/HRC/19/61)للمزيد من املعلومات: تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب املقدم إىل الو حقوق اإلنسان رقم   40

(19.) 
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 نااب رايو ا لو  األعلى للقضاء .5
 أعضاء السلطة التشريعية مبجلو النواب والو الشور . .6
 النااب العام. .7
 رايو جهاز األمن الوطين .8
 األمن العام. رايو .9
 أمني عام مكتب التظلمات بوزارة الداخلية. .11
 وزارة الداخلية. -مدير إدارة مؤسسات اإلصالي والتأهيل  .11

 
  الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة: 

تعد املؤسسة الوطنية من اجلهات اليت من املتوقع بشدة زيارتها من قبل املقـرر اخلـاص   

ل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وباألخم وتلك ل رض بيان الدور الذ  تلعبه يف اا

ومـا أحيـل   يف اال احلماية من التعذيب وسوء املعاملة، وعدد الشكاو  اليت اسـتقبلتها  

 .منها للجهات املختصة وما متت متابعته معها يف هذا الشأن

 
  احلكومية ومؤسسات ا تمع املدني:املنظمات غري 

 سواء كانت اجلمعيات األهلية تات الشأن احلقوقي أو اجلمعيات السياسية.

 
 :ضحايا التعذيب، وأسر الضحايا 

من املتوقع أن يكون األفراد الذين وجه املقرر اخلاص نداءات عاجلة بشـأنهم للحكومـة   

أو احلاالت الواردة يف تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقااق موضـع اهتمـام   

 فراد أسر الضحايا.بالنسبة ألايا تعذيب أو سواء كانوا بصفتهم ضح مالنسبة إليهب

 

 :مؤسسات اإلصالي ومراكز التأهيل 

ومن بني مؤسسات اإلصالي والتأهيل ومراكز االحتجاز اليت من املتوقـع زيارتهـا تلـك    

 الواردة يف تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقااق وباألخم:

  القلعةسجن  سجن قرين 

 سجن جو  مركز توقيأ احلوض اجلاف 

 مقر جهاز األمن الوطين  اإلدارة العامة للتحقيقات اجلنااية 

 سجن مدينة عيسى للنساء  مركز شرطة الرفا  الشرقي 
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كمــا ميكــن أن يطلــب زيــارة مواقــع مدنيــة أثــريت حواــا شــبهة حتويلــها إىل أمــاكن 

  احتجاز كاملدارس وغريها.

 

 :املتهمون واملوقوفون 

الــذين أو  نياملوقـوف ني واملـتهم مـن املتوقـع قيــام املقـرر اخلـاص بطلــب زيـارة عـدد مــن       

 القضـايا اللـذين اـم صـلة بعـدد مـن       -ورمبـا بشـكل انفـراد     -صدرت عليهم أحكام  

 :ومنها

 قضية الكادر الطيب  )القضية املعروفة بـ )الرموز 

 )جي  اإلمام( خلية  القضية املعروفة .)بـ )اخلمسة طن 

 )قطر( القضية املعروفة بـ  .)قضية )مجعية املعلمني البحرينية 

  

 

والذين تطلق عليهم بع  املنظمات الدولية أسم السجناء أنه قد يطلب مقابلة عدد من إضافة إىل 

(Prisoners of Conscience) سجناء رأ  أو  السياسينيالسجناء 
41

 

 

 لتعذيب وسوء املعاملة يف اململكةاملتعلق با القانونيإلطار ا -ج 

 
 على املستو  الدولي: .1

 لصـكوأل الدوليـة حلقـوق اإلنسـان وبـاألخم تلـك      ا معظـم يالحظ أن اململكة طرفـًا يف  

ــة   ــذيب وســوء املعامل ــاحتظــر التع ــأ املؤرخــة يف    ، وأهمه ــات جني  أغســطو 12اتفاقي

 1928 

42
العهــد الــدولي اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية و 

43 
واتفاقيــة مناهضــة 

التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة      

44
. إال 

ــدولي اخلــاص         ــد ال ــاريني امللحقــني بالعه ــا ا تصــدق علــى الربوتوكــولني االختي أنه

باحلقوق املدنية والسياسية واملتعلقني بشأن تقديم الشكاو  من قبـل األفـراد، واآلخـر    

                                                           
 82مقاله املنشور يف  يف  Peter Benenson( هو مصطلح صاغه POCسجني رأ  ) 41 

"(  The Forgotten Prisoners 1691مايو 

إىل أ  شخم سجن بسبب العرق، املصطلح يف أغلب األحيان مع منظمة العفو الدولية،  وميكن أن يشري وترتبط  . يةلندنالحيفة اوبزرفر لص

 . مللتعبري السلمي عن معتقداتهنتيجة ضطهاد تعرضوا لالإىل أولئك الذين سجنوا أو ، وكذلك أو الدين، أو اآلراء السياسية
 
42
 )مرفق( -1971( لسنة 7مبوجب املرسوم بقانون رقم ) 1928أغسطو  12اململكة إىل اتفاقيات جنيأ املؤرخة يف  انضمت 

 )مرفق( -2116( لسنة 56انضمت اململكة إىل العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مبوجب القانون رقم ) 43

املهينة مبوجب املرسوم بقانون  أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة انضمت اململكة إىل اتفاقية 44

 .1998( لسنة 2رقم )

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Benenson
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Forgotten_Prisoners
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جلنـة مناهضـة   بإل اء عقوبة اإلعـدام، إىل جانـب أنهـا ا تعـرتف باختصاصـات )     املعين 

، وا تصـدق كـذلك   ( مـن االتفاقيـة املشـار إليهـا سـلفاً     21( والواردة يف املـادة ) التعذيب

زيـارة أمـاكن االحتجـاز والتوقيـأ وا      ل ـرض  على الربتوكول االختيار  امللحق بها

 اجلنااية الدولية. تنضم إىل نظام روما األساسي للمحكمة

 

 على املستو  الوطين: .2
  :ه:/د( منه على أن19نصت املادة )الدستور 

ال يعــرض أ  إنســان للتعــذيب املــاد  أو املعنــو ، أو لإلغــراء أو للمعاملــة احلاطــة   " 

يبطـل كـل قـول أو اعـرتاف      بالكرامة، وحيدد القانون عقاب من يفعل تلك. كما

 ".يثبت صدوره حتت وطأة التعذيب أو باإلغراء أو لتلك املعاملة أو التهديد بأ  منها

 

 قانون العقوبات

45
 ( على أنه:218)نصت املادة  : 

ُيعاقب بالسجن كل موظأ عام أو شـخم ُمكلـأ خبدمـة عامـة أحلـق عمـدا أملـًا        "

معنويًا، بشخم حيتجزه أو حتت سيطرته شديدًا أو معاناًة شديدًة، سواء جسديًا أو 

ب رض احلصول منه أو من شخم آخر على معلومات أو اعرتاف، أو معاقبتـه علـى   

عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخم آخر، أو  ويفه أو إكراهه هو أو 

 شخم آخر، أو أل  سبب من األسباب يقوم على التمييز من أ  نو .

 

بالسجن كـل موظـأ عـام أو شـخم ُمكلـأ خبدمـة عامـة هـدد شخصـًا           ويعاقب

حيتجزه أو حتت سيطرته بأ  من األفعال املبينة يف الفقرة األوىل من هذه املادة، أو 

 إتا ارتكبت هذه األفعال من قبل طرف آخر بتحري  منه أو مبوافقته أو بقبوله.

 وت ا ين عليه. وتكون العقوبة السجن املؤبد عندما يؤد  التعذيب إىل م

وال تطبق هذه املادة على حاالت األا أو املعاناة الناشئة عن أو املرتتبة على أو املالزمة 

  إلجراءات أو عقوبات قانونية.

 

 ."وال تسر  مدة التقادم بشأن جراام التعذيب املنصوص عليها بهذه املادة

 

                                                           
45 

( لسنة 15بتعديل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ) 2112( لسنة 52( مبوجب القانون رقم )232( و)218عدلت املادتان )

 )مرفق( -( من توصيات تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقااق 1716وتلك تنفيذًا للتوصية رقم ) 1976
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نم ســالأ البيــان مــع ( مــن تات القــانون فقــد تضــمنت متــام تات الــ 232أمــا املــادة )

ًا سواء كان الفعل من موظأ عـام أو  ياختالف أن جرمية التعذيب يكون فعاًل جرم

 مكلأ خبدمة عامة أو أ  شخم آخر.

 

  األمن العامقانون

46
 على: خريةاأل الفقرة -( 81) املادةحي  نصت  :

 أو بالتعذيب االدعاء حباالت املتعلقة اجلراام تعترب ال السابقة، األحكام من واستثناًء"

 ."العسكرية اجلراام من بها، املرتبطة الوفاة أو بالكرامة احلاطة أو الالإنسانية املعاملة

 

 ( لسنة 31املرسوم بقانون رقم )بإنشـاء صـندوق وطـين لتعـوي  املتضـررين،       2111

ــوم رقــم )  ــل الصــندوق الــوطين لتعــوي        2112( لســنة 13واملرس ــام عم بشــأم نظ

املتضررين

47. 
 

 خلاص املعين بالتعذيب عن مملكة البحريناليت أدىل بها املقرر اوالبيانات التصرحيات  -د 
املقرر اخلاص  مناليت صدرت التصرحيات والبيانات الواردة يف هذا البند على تلك ستقتصر 

بصفة رمسية واملنشورة على املوقع اإللكرتوني للمفوضية السامية حلقـوق اإلنسـان  

48 
وهـي  

هـا  ميكـن إجياز  و 2111أحداه فرباير ومارس يالحظ أنها كانت بدءًا من  ثالثة تصرحيات

 فيما يلي:

(13/4/2112-)جنيأ -أ 

49 
املعين بالتعذيب حكومة البحرين على اإلفـراج الفـور  عـن السـيد/      ح  املقرر اخلاص

عبداااد  اخلواجـة والـذ  يقضـي عقوبـة السـجن املؤبـد الصـادر حبقـه مـن حمكمـة           

( مـدافعًا عـن حقــوق   21السـالمة الوطنيـة )حمكمـة عسـكرية( بعـد حماكمتـه مـع )       

زمـة لضـمان السـالمة    اإلنسان، وبني أن حكومة البحرين قد فشلت يف ا ات التدابري الال

 اجلسدية واملعنوية للسيد/ اخلواجة وفقًا للقواعد النموتجية الدنيا ملعاملة السجناء.

  

                                                           
 - 1983( لسنة 3بتعديل قانون قوات األمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم ) 2112( لسنة 29( مبوجب القانون رقم )81عدلت املادة ) 46

 )مرفق(

47 
والبيانات الواردة يف هذا البند سوف تقتصر على تلك الصادرة منه بصفة رمسية واملنشورة على املوقع اإللكرتوني للمفوضية  التصرحيات

 (مرفق) السامية حلقوق اإلنسان

48
 )مرفق( / - (66( خالل الدورة رقم )A/66/268تقرير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب واملقدم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) 

  /http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx 

49
ملزيد من املعلومات عن بيان املقرر اخلاص املعين بالتعذيب:  

:http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12056&LangID=E - .)مرفق( 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12056&LangID=E
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(22/3/2111-)جنيأ -ب 

50 
طالــب املقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب حكومــة البحــرين وقــأ االنتهاكــات اخلطــرية 

مبــا فــيهم  متامــا"حلقــوق اإلنســان فــورًا واصــفًا إياهــا "باملروعــة" وأنهــا "غــري مقبولــة   

، داعيًا احلكومة إىل ا ات إجراءات فوريـة لبـدء التحقيـق    الطواقم الطبية والصحفيني

 وحماكمة املسؤولني متاشيًا مع التزاماتها الدولية.

 

(11/2/2111 -)جنيأ -ج 

51
 

املقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب حكومــة البحــرين علــى ضــمان احلــق يف التجمــع   حــ 

السلمي والكأ فورًا عن استخدام القوة املفرطة ضـد املتظـاهرين السـلميني، واعتـرب أن     

 استخدام القوة املفرطة هو أمر غري مربر بتاتًا للسيطرة على املتظاهرين السلميني.

 

 

*** 

 

  

                                                           
50
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 املرفقاتخامسًا: 

 
 التشريعات الوطنية:

اتفاقيـات   باملوافقة على انضمام البحرين وتوابعهـا إىل  1971( لسنة 7املرسوم بقانون رقم ) .1

 .1928أغسطو  12جنيأ املؤرخة يف 

باالنضمام إىل اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـريه مـن       1998( لسنة 8املرسوم بقانون رقم ) .2

 الالإنسانية أو املهينة.ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

بشــأن انضــمام مملكــة البحــرين إىل العهــد الــدولي اخلــاص   2116( لســنة 56القــانون رقــم ) .3

 باحلقوق املدنية والسياسية.

 بإنشاء صندوق وطين لتعوي  املتضررين 2111( لسنة 31مرسوم بقانون رقم ) .2

للتحقيـق يف األحـداه الـيت     بإنشاء اللجنة امللكيـة املسـتقلة   2111( لسنة 28األمر امللكي رقم ) .5

 .2111وقعت يف مملكة البحرين خالل شهر  فرباير ومارس 

بشأن نظام عمل الصندوق الوطين لتعوي   2112( لسنة 13مرسوم بقانون رقم ) .6

 املتضررين.

( من قانون قوات األمن العام الصادر 81بتعديل املادة ) 2112( لسنة 29القانون رقم ) .7

 .2115( لسنة 21باملرسوم بقانون رقم )

بتعديل بع  قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم  2112( لسنة 52القانون رقم ) .8

 .1976( لسنة 15)

 

 قرارات دولية:

 ( 55الدورة رقم ) -( E/CN.4/RES/1985/33قرار جلنة حقوق اإلنسان رقم ) .1

( بشـأن الـو حقـوق اإلنسـان     A/RES/60/251)قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقـم   .2

 (.61الدورة رقم ) -الصادر 

( بشأن بناء مؤسسـات الـو حقـوق اإلنسـان التـابع      5/1)قرار الو حقوق اإلنسان رقم  .3

 (.5الدورة رقم ) -لألمم املتحدة 

( بشـأن مدونـة قواعـد السـلوأل ألصـحاب الواليـات يف       5/2قرار الو حقوق اإلنسان رقم ) .2

 (.5الدورة رقم ) - لو حقوق اإلنسان إطار اإلجراءات اخلاصة 
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( بشان التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 8/8قرار الو حقوق اإلنسان رقم ) .5

 (.8الدورة رقم ) -القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

( بشــأن التعــذيب وغــريه مــن  A/HRC/RES/16/23قــرار الــو حقــوق اإلنســان رقــم )   .6

 قوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة: والية املقرر اخلاص.ضروب املعاملة أو الع
 

 تقارير املقرر اخلاص املعين بالتعذيب:

ــم     .1 ــان رقــ ــوق اإلنســ ــة حقــ ــدم إىل جلنــ ــين بالتعــــذيب واملقــ ــرر اخلــــاص املعــ ــر املقــ تقريــ

(EN/CN.4/1996/35.) 

تقريــــر املقــــرر اخلــــاص املعــــين بالتعــــذيب واملقــــدم إىل جلنــــة حقــــوق اإلنســــان رقــــم     .2

(EN/CN.4/1997/7.) 

تقريــــر املقــــرر اخلــــاص املعــــين بالتعــــذيب واملقــــدم إىل جلنــــة حقــــوق اإلنســــان رقــــم     .3

(EN/CN.4/1997/add.1.) 

تقريــــر املقــــرر اخلــــاص املعــــين بالتعــــذيب واملقــــدم إىل جلنــــة حقــــوق اإلنســــان رقــــم     .2

(EN/CN.4/1999/61) 

ــم     .5 تقريــــر املقــــرر اخلــــاص املعــــين بالتعــــذيب املقــــدم إىل الــــو حقــــوق اإلنســــان رقــ

(A/HRC/19/61) - ( 19الدورة رقم.) 

تقريــــر املقــــرر اخلــــاص املعــــين بالتعــــذيب واملقــــدم إىل الــــو حقــــوق اإلنســــان رقــــم  .6

(A/HRC/19/61/Add.4 )- ( 19الدروة رقم.) 

تقريــــر املقــــرر اخلــــاص املعــــين بالتعــــذيب واملقــــدم إىل الــــو حقــــوق اإلنســــان رقــــم  .7

(A/HRC/22/53) - ( 22الدورة رقم.) 

تقريـــر املقـــرر اخلـــاص املعـــين بالتعـــذيب واملقـــدم إىل الـــو حقـــوق اإلنســـان رقـــم           .8

(A/HRC/22/53/Add.4 )- ( 22الدورة رقم.) 

ــذيب واملقــدم     .9 ــرر اخلــاص املعــين بالتع ــر املق ــم    تقري ــم املتحــدة رق ــة العامــة لألم إىل اجلمعي

(A/66/268( خالل الدورة رقم )66.) 

تقريــر املقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب واملقــدم إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم       .11

(A/67/279 )- ( 67الدورة رقم.) 
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 البيانات الصادرة عن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان:

 .2111فرباير  18بيان املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الصادر بتاريخ  .1

 .2111مارس  22بيان املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الصادر بتاريخ  .2

 2112أبريل  13بيان املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الصادر بتاريخ  .3

 

 األخبار الصحفية:

 تصريح وزير حقوق اإلنسان. - 2113يناير  1األحد -خرب منشور يف وكالة أنباء البحرين  .1

 .2112مارس  2اجلمعة  -( 3262العدد رقم ) -خرب منشور يف جريدة الوسط البحرينية  .2

بعنوان : وفد اململكة جيتمـع   - 2113مارس  5السبت  -خرب منشور يف وكالة أنباء البحرين  .3

 مع املقرر األممي اخلاص مبناهضة التعذيب.

 .2113أبريل  11األربعاء  -( 3868العدد رقم ) -الوسط البحرينية خرب منشور يف جريدة  .2

بعنوان: تأجيل زيارة املقـرر   - 2113أبريل  22االثنني  -خرب منشور يف وكالة أنباء البحرين  .5

 اخلاص املعين بالتعذيب ململكة البحرين.

 


