
 
 الرد عمى مالحظات لجنة حقوق اإلنسان 

 برابطة المحامين ـ إنجمترا وويمز
 ----------------------

 
 المجنة التنسيقية العميا الخاصة بمسائؿ حقوؽ اإلنساف في مممكة البحريفتيدي 

تحياتيا إلى المجنة الموقرة، وتعرب عف تقديرىا الىتماـ المجنة البالغ بحقوؽ االنساف في 
حاء العالـ، وحرصيا الدائـ في ذات الوقت عمى الحقوؽ والحريات العامة شتى أن

والمصالح الوطنية لمدوؿ، واسترعائيا بكؿ االىتماـ إنفاذ القوانيف الوطنية بالتوافؽ مع 
 .المعاىدات والمواثيؽ الدولية

  
يميف المتو لقد تمقينا تقريركـ المستفيض بشأف بعض األحداث بمممكة البحريف، 

المنظورة حاليًا أماـ القضاء، وما تضمنو مف تفسيرات لتمؾ ية الجماعة االرىابية في قض
في والمحاكمة األحداث، ومبلحظات تتعمؽ باإلجراءات األمنية وبمجريات التحقيؽ 

القضية المذكورة، ولقد أمعنا النظر فيما خمص إليو تقريركـ المرفؽ مف مبلحظات أشد 
ر قد اشتمؿ عمى استعراض لنصوص القانوف الوطني اإلمعاف، وتبلحظ لنا أف التقري

بمممكة البحريف، مصحوب بتفسير غير موفؽ لبعضيا، كما تضمف أراء ابتنيت عمى 
وأيًا ما كاف السبب في ذلؾ، فإنو لوال ذلؾ التفسير الذي ُنقؿ . معمومات غير صحيحة

اشتمؿ عمييا  إليكـ، لكانت مبلحظاتكـ ػ ال شؾ ػ في حدود أقؿ كثيرًا مف تمؾ التي
 .التقرير، ولكاف استخبلصو وتوصياتو عمى غير ما انتيى

وليذا، فقد رأينا أف نسبؽ الردود المطموبة، باستعراض يسير لنقاط ىامة، قد 
دراؾ مدى توافقيا تي تعمؿ مؤسسات الدولة في إطارىاتمكنكـ مف إستيعاب األسس ال ، وا 

التي اتخذتيا الجيات ى تفيـ اإلجراءات وتعينكـ عمالمواثيؽ واالتفاقيات الدولية،  مع
 :المختصة في المسائؿ التي تناوليا التقرير
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عمى  جيزة مممكة البحريفتوافر المقومات التشريعية والمؤسسية ألعمى  ابتداءً نؤكد  ـ1

نحو يتفؽ والمعايير الدولية في كافة المجاالت سيما األمنية والقضائية، وأنيا قد سمكت 
كافة السبؿ عمى الصعيديف الوطني والدولي، ممتزمة في ذلؾ بأحكاـ في ىذه االتجاه 

الدستور والقانوف والمواثيؽ واالتفاقيات الدولية ذات الصمة بحقوؽ اإلنساف وضمانات 
المتيـ، وعمى رأسيا اإلعبلف العالمي لحقوؽ االنساف واتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف 

و االانسانية أو الميينة التي اعتمدتيا الجمعية ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أ
، فيما أفرغت في تشريعاتيا وسائؿ 0:91ديسمبر  01العامة لؤلمـ المتحدة في 

جراءات تعزيز وحماية الحقوؽ المرسومة في تمؾ الصكوؾ، والتي تكفؿ  االنتصاؼ وا 
لتزاـلممواطف حؽ التقاضي وابداء الشكوى والتظمـ،  ليو المساعدات الدولة بأف تقدـ إ وا 

القانونية والمعونة القضائية الستعماؿ تمؾ الحقوؽ وفقًا ألحكاـ الدستور وقوانيف 
 .المرافعات واإلجراءات الجنائية والمحاماة

تمتـز  تعمؿ تحت الرقابة المباشرة مف النيابة العامة و األجيزة األمنية بالمممكةف إ ـ2
التي أكد الدستور عمى صونيا  نسافالمعايير الدولية في مجاؿ حقوؽ اإلبجميعيا 
القوانيف قررتو الدستور و  قضى بوعمى ضرورة االلتزاـ بما ، إذ تجري سياساتياوحمايتيا

القبض عمى أي إنساف أو توقيفو أو حبسو عدـ جواز و  ،الشخصية الحريات مف حماية
 الداخمية ارةوز در عف إدارة الشئوف القانونية بصاإلطار وفي ذلؾ . إال وفؽ أحكاـ القانوف

وىي تتضمف بيانًا وشرحًا  ،مدوناتيا عف المعايير العشرة األساسية لحقوؽ االنساف
لؤلسس المبينة باإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ومنيا الحماية مف العنؼ أو التيديد، 
لى أدنى حد تقتضيو الظروؼ،  وعدـ استعماؿ القوة إال في حاالت الضرورة القصوى وا 

مى أي شخص إال إذا توافرت األسباب القانونية لمقبض عميو ووفقًا وعدـ القبض ع
بيانًا لحقوؽ المحتجزيف في عدـ إيذائيـ البتة  كما تتضمفلئلجراءات المقررة قانونًا، 

 .وتمكينيـ مف االتصاؿ بذوييـ وممثمييـ القانونييف
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موضوعية، ذلؾ أف تباشر النيابة العامة ميمتيا في الدعوى الجنائية بكؿ الحيادية وال ـ3
ػ ليست ليا مصمحة في أف يداف شخص  شعبة قضائية مستقمةالنيابة ػ بوصفيا جياز 

عف غير حؽ لجريمة لـ يرتكبيا، أو أف ُيستخمص الدليؿ ضده مف إجراء باطؿ غير 
مشروع يأباه القانوف ويصطدـ بقواعد العدالة، وليذا، فإف مف بيف تصرفاتيا بخبلؼ 

 . الدعوى الجنائية لعدـ كفاية األدلةاالمر باف الوجو القامة لمحاكـ، إحالة القضايا إلى ا
إف النيابة العامة مف منطمؽ حياديتيا وموضوعيتيا، واستيدافيا مصمحة القانوف ال  ـ4

غير، تعطي لممتيـ أثناء استجوابو كافة الضمانات المقررة لو، ومف ذلؾ تمكينو مف 
لذي يعينو أو يقبمو بحضور التحقيؽ، واإلدالء االستعانة بمحاـ، والسماح لممحامي ا

بأقوالو في حرية تامة، وأيضًا التمتع بكافة حقوقو المدنية أثناء التحقيؽ، ما لـ يكف في 
ذلؾ تأثير عمى مجريات التحقيؽ والمساس بالعدالة مف خبلؿ العبث بالدليؿ أو التأثير 

 .عميو بممارسات غير مشروعة
ي شعبة مف السمطة القضائية في مممكة البحريف، تختص إف النيابة العامة، وى ـ5

في الجرائـ التي تُبمغ بيا، فيما تختص المحاكـ بالتحقيؽ ( االبتدائي)بإجراء التحقيؽ 
 .إذا ما قدرت النيابة إحالة المتيـ إلى القضاء الذي لو القوؿ الفصؿ( النيائي)
المنصوص عمييا بقانوف تجرى المحاكمات في إعماؿ كامؿ لؤلحكاـ واإلجراءات  ـ6

اإلجراءات الجنائية، وتحرص المحاكـ أشد الحرص عمى ضمانات المتيـ كافة، وفي 
وتحقيؽ دفاعو،  واالستعانة بمحاـ لحضور إجراءات  مقدمتيا حقو في الدفاع عف نفسو

ويبنى الحكـ بناًء عمى تكويف عقيدة لدى القاضي تستخمص مف المحاكمة والترافع عنو، 
 .عوى الجنائية واالدلة الدامغة في ذلؾوقائع الد
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 :عمى المالحظات الواردة بالتقريرود الرد
 

 :الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان إدارة حل مجمس 
 --------------------------------

جمعية البحرينية لحقوؽ أصدرت وزارة التنمية االجتماعية قرارىا بتعييف مدير مؤقت لم
بشاف الجمعيات واألندية  1191لسنة  21ا لمخالفة الجمعية لمقانوف رقـ نظر  اإلنساف

االجتماعية والثقافية، حيث وقعت عدة مخالفات مف القائميف عمى شئوف الجمعية 
اضطرت الوزارة بناء عمييا والتزاما بالقانوف المشار إليو إلى تعييف مدير مؤقت لمجمعية 

ه إلى أف يتـ انتخاب مجمس إدارة جديد مف يتولى تسيير أمور الجمعية لفترة محدد
الجمعية العمومية، ونود اإلشارة  إلى بعض المخالفات التي وقع فييا القائموف عمى 

 : شئوف الجمعية وىي
تـ فيو ا أف أخر اجتماع ليا  تبيف عدـ انعقاد الجمعية العمومية لمجمعية حيث -

إدارة الجمعية لمدة  تولىوالذي  21/1/2009جديد كاف في  ادارةنتخاب مجمس 
مما اصبغ عدـ الشرعية عمى مجمس . سنتيف حسب النظاـ األساسي لمجمعية

 .مف المجمس غير شرعيةاالدارة الحالي االمر الذي يجعؿ كافة القرارات الصادرة 
عدـ إعداد تقرير مالي وعرضو عمى مدقؽ محاسبي خارجي معتمد إلعداد تقرير  -

 .قرير اإلداريالجمعية المالي وكذلؾ إعداد الت
تمقي وزارة التنمية االجتماعية عدة شكاوى كتابية مف عدد مف الصحفييف  -

بتعرضيـ لبلىانة مف القائميف عمى ادارة الجمعية وعمى اثر ىذه المخالفات 
قامت الوزارة بتعييف مدير مؤقت الدارة الجمعية لحيف الدعوى الي عقد جمعية 
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ـ بكافة االجراءات القانونية واالدارية عمومية النتخاب مجمس ادارة جديد لمقيا
 .البلزمة لذلؾ

وعمى الرغـ مف تمؾ المخالفات فقد قامت وزارة التنمية االجتماعية بدعوة األعضاء 
القائميف عمى شئوف الجمعية مرتيف لمناقشتيـ في أمر المخالفات وتحديد الكيفية 

يامو بإدارة شئوف الجمعية مع المدير المؤقت لمقياـ م والتي سيتـ التنسيؽ والتعاوف 
إلى أف يتـ انتخاب مجمس اإلدارة حيث اجتمعت معيـ مرتيف إال الوزارة لـ تمؽ أي 
تعاوف لتسييؿ وتسريع إجراءات التصحيح المطموبة النتخاب مجمس اإلدارة،  مع 

 .رفضيـ إبداء أي تعاوف مع المدير المؤقت
ر المؤقت وتسميمو الممفات ونظرا لعدـ تعاوف القائميف عمى الجمعية مع المدي

دعوى قضائية بطمب  المطموبة إلعداد التقرير المالي واإلداري فقد قامت الوزارة يرفع
 .تمكينو مف ذلؾ

بناء عمى استبلـ الوزارة رسالة مف احد أعضاء الجمعية القائميف عمى شئونيا و  
ايجابي منيا  بطمب االجتماع لتسوية األمور قامت الوزارة بسحب الدعوى فورا كأجراء

الوزارة برئاسة وزيرة التنمية  تمبادرة لفتح باب الحوار والنقاش، وقد عقدكو 
االجتماعية اجتماعا ثالثا مع بعض أعضاء الجمعية كررت الوزارة فيو ما سبؽ 
برغبتيا في اإلسراع في تسويو الموضوع بإزالة مخالفات الجمعية و انتخاب مجمس 

جتماع عف قبوؿ األعضاء المشار ألييـ تصحيح إدارة لمجمعية ، وقد أسفر اال
أوضاع الجمعية واتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية لبلنعقاد النتخاب مجمس 

وجاري العمؿ حاليا بالتنسيؽ بيف الوزارة وأعضاء الجمعية . إدارة جديد لمجمعية
إدارة لتصحيح وضع الجمعية وتقديـ التقارير المطموبة واإلسراع في انتخاب مجمس 

 جديد لمجمعية
نشاط الجمعية  اي الفترة لـ تغمؽ أو توقؼ وطواؿ ىذهاإلشارة إلى أف الوزارة  روتجد

عداد تقاريرىا الخاصة   .حيث استمرت الجمعية في القياـ بنشاطاتيا وا 
 



 6 

 
 :حجب بعض المواقع االلكترونية
 -------------------

والتي  2010حريف لتغطية انتخابات قد تـ الترحيب بوسائؿ اإلعبلـ العالمية في الب
مف البحريف , إعبلميا 120وقد تـ تغطية الحدث مف قبؿ حوالي . العاـ الماضي أقيمت

معتمديف لتغطية مجريات االنتخابات، بما في ذلؾ ما ال يقؿ عف أربعة , و دوؿ العالـ
 .مف الصحفييف العامميف في شبكة الجزيرة
راءات اتخذت العاـ الماضي ضد عدة مواقع والجدير بالذكر بأنو كانت ىناؾ إج

فقد تـ تحذير المواقع  . رخصة أيالكترونية لنقميا مواد السمعية والبصرية مف دوف 
 .المذكورة و قد تـ اتخاذ إجراءات ضد المواقع التي لـ تتبع القوانيف البلزمة

ستجدات عف الم لئلعبلفتقـو الحكومة بنشر البيانات الصحفية بانتظاـ , ومف جيتيا
المحمية والعالمية  األعبلـوسائؿ  عمى نطاؽ العمؿ الوزاري في مممكة البحريف ولدى

 .باستخداـ البيانات الصحفية الصادرة عف الحكومة األخبارالحرية التامة لتغطية ىذه 
 ىال أدىوالجدير بالذكر باف دستور مممكة البحريف ينص عمى حرية التعبير لمجميع مما 

عوائؽ و بحرية  أيالحكومي مف دوف  األداءرصد و مراقبة  بإمكانووي والدة إعبلـ حي
 . تامة

 
 

 :عدم إبراز القائم بإجراءات القبض ما يفيد تخويمو باتخاذ مثل ىذا اإلجراء

 --------------------------------------------
مف تـ القبض عمى المتيميف بمعرفة مأموري الضبط القضائي المختصيف بجياز األ

لسنة  89رقـ  مف القانوف (27)الوطني استعمااًل لسمطتيـ المقررة بمقتضى المادة 
لمأمور الضبط  تأجاز بشأف حماية المجتمع مف األعماؿ اإلرىابية التي  6112

إذا توافرت دالئؿ كافية عمى اتياـ شخص بارتكاب جريمة إرىابية أف يقبض  القضائي
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وعند االقتضاء لو أف يعرض األمر عمى النيابة ، ميو لمدة خمسة أياـ لسماع أقوالوع
 .يتجاوز العشرة أياـ العامة لمنظر في مد مدة القبض لما ال

وبناء عمى ذلؾ فإف مبلحظتكـ بعدـ إبراز القائـ بإجراءات القبض ما يفيد تخويمو باتخاذ 
مثؿ ىذا اإلجراء تكوف في غير محميا، ذلؾ أف الذي باشر القبض ىو نفسو الذي قرر 
اتخاذه وفقًا لما أجازه لو القانوف، ولـ يكف مخواًل أو مفوضًا في ذلؾ مف أي جية أو 

 .سمطة أخرى
 
عدم إبراز مأموري الضبط القضائي لدى تفتيشيم مساكن المتيمين ما يفيد صدور  

  :تخول ليم ذلك  من النيابة العامة أذون
 ---------------------------------------------------

ادر مأمورو الضبط القضائي بجياز األمف الوطني بتنفيذ قرارات النيابة العامة التي ب
صدرت أثناء وبعد استجواب المتيميف المقبوض عمييـ، حيث توجيوا إلى المقار المراد 

 .تفتيشيا، وأطمعوا مف تقابؿ معيـ فييا عمى أذوف النيابة العامة الذي تخوؿ ليـ التفتيش
 

 :لى المقبوض عميو في مكان احتجازه ي بالوصول إعدم السماح لممحام
 ------------------------------------------

، بأنو ليس مسموحًا لممحامي اعنينفيًا قاطعًا ما ورد بالتقرير منقواًل  ةالعام ةبتنفي النيا
إنما  .بالوصوؿ إلى موكمو المتيـ خبلؿ فترة القبض عميو واحتجازه بجياز األمف الوطني

ية التي يباشرىا مأمورو الضبط جراءات االستداللاإل القانوف ال يعمؽ ما أفادت بو ىو أف
ذلؾ أنو مف  .مع المتيـ حضور محاـالقضائي مف جمع اإليضاحات واألدلة إلى حيف 

مف قانوف اإلجراءات الجنائية أنو يجب معاممة المتيـ ( 20)المسمـ بو وفقًا لنص المادة 
مواجيتو بأسباب القبض عميو، بضرورة و  اإلنسافيحفظ عميو كرامة عند القبض عميو بما 

فيما أعطى ذات النص لممتيـ الحؽ في االتصاؿ بمف يرى مف ذويو إلببلغو بما حدث 
 :إيضاح اآلتي في ىذا يمزمو واالستعانة بمحاـ، 
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ػ لممتيـ إبداء طمبو االتصاؿ بذويو إلببلغيـ بالقبض عميو، أو أف يطمب استدعاء 0
 .ميو، وعمى مأمور الضبط القضائي تمكينو مف ذلؾ إف فعؿمحا

  .ػ مأمور الضبط ليس ممزمًا مف تمقاء نفسو باستدعاء محاـ لممتيـ6
ػ ال تتوقؼ إجراءات االستدالؿ التي يباشرىا مأمور الضبط القضائي عمى حضور 3

وىي في  النيا مجرد اعماؿ استدالؿ ال ترقى الف تكوف عمبًل مف اعماؿ التحقيؽ محاـ
 .عمميا تكوف تحت رقابة النيابة العامة لممراجعة واي امر تراه مناسباً 

 .ػ ال يشوب البطبلف إجراءات االستدالؿ إذا لـ يحضرىا محامي المتيـ1
ػ لمأمور الضبط القضائي في تحقيؽ جريمة إرىابية أف يقصر اتصاؿ المتيـ بذويو 8

يؿ تتعمؽ باالتياـ الموجو إليو، لكوف عمى إببلغيـ بالقبض دوف أية مبلبسات أو تفاص
ىذه المبلبسات والتفاصيؿ في تمؾ المرحمة تتصؼ بالسرية وال يجوز البوح بيا وذلؾ 

بشأف حماية المجتمع مف  6112لسنة  89مف القانوف رقـ  69وفقًا لمؤدى المادة 
 .األعماؿ اإلرىابية

ىو اإلحاطة بأسباب  ػ ما يجب عمى مأمور الضبط القضائي تجاه المتيـ ومحاميو2
القبض، وليس ممزمًا تجاىيما باستعراض األدلة أو الدالئؿ المتوفرة قبؿ المتيـ ومواجيتو 
بيا، ألف ذلؾ مف عناصر االستجواب التي تدخؿ في اختصاص النيابة العامة لدى 

 .مباشرتيا التحقيؽ االبتدائي
 
 :إدعاءات التعذيب  

------------  
ما ادعى بو  في محاضرىا بتحقيؽ إدعاءات التعذيب، حيث أثبتتقامت النيابة العامة  

 مف تعرضيـ لمضرب عمى أثر القبض عمييـ وأثناء احتجازىـ، وأمرت المتيميف بعض
. بعرضيـ عمى الطبيب الشرعي لبياف ما بيـ مف إصابات وسببيا وتاريخ وكيفية حدوثيا

صابات المشاىدة بالمتيميف عبارة عف وخمصت التقارير الطبية إلى أف أغمب اإل
سحجات مف أثر القيود الحديدية المعتاد استخداميا لتأميف المتيميف لدى نقميـ مف جية 
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إضافة إلى إصابات قديمة جدًا، كما تـ إفراد ممفات خاصة، ليجري التحقيؽ . إلى أخرى
بوزارة  الشؤوف القانونية إدارةوالتصرؼ فييا استقبلاًل، وقد أرسمت النيابة تمؾ الممفات إلى 

ومف ثـ فإف كاف لدى ما  .تخاذ شئونيا حيالياال المختصة قانونًا بالتصرؼ فييا الداخمية
ثمة معمومات في ىذا الشأف فعميو تقديميا إلى ( مصدر معمومات موثوؽ)أسماه التقرير 

 .  واإلدالء بشيادتو أماميا الجية المختصة سالفة الذكر
أثبت بو قياـ ثبلثة عشر متيمًا  66/9/6101نيابة محضر مؤرخ ىذا وقد ورد إلى ال

بمحاولة اليرب مف السجف، مما حدا بأفراد الحراسة إلى استخداـ القدر البلـز مف القوة 
وقد اتخذت . لمسيطرة عمييـ ومنعيـ مف اليرب، ونجـ عف ذلؾ إصابة عشرة متيميف

تقارير الطبية الموقعة عمييـ، ومع اإلجراءات العبلجية تجاىيـ، وعرضت عمى النيابة ال
ذلؾ أمرت النيابة بعرضيـ عمى الطبيب الشرعي الذي خمص في تقاريره إلى خمو بعض 
المتيميف مف ثمة إصابات، بينما وجدت في البعض اآلخر إصابات يسيرة تتفؽ وقدر 

 . القوة التي استخدمت إزائيـ إلحباط محاولة اليرب
يابة العامة مستقؿ تمامًا عف جياز األمف الوطني وأية عممًا بأف الطبيب الشرعي بالن

 . جية تنفيذية أخرى بالدولة
 

وقبل  االلتقاء بالمتيمين واإلنفراد بيم خالل فترة التحقيقبعدم السماح لممحامين 
 : إحالة القضية إلى المحكمة

 --------------------------------------------------
ـ قبؿ بدء التحقيقات عما إذا ىناؾ محاـ يحضر معو، وقد سألت النيابة كؿ متي ـ1

حضر محاموف مع ثبلثة عشر منيـ بناء عمى طمبيـ وموافقتيـ، فيما حضر محاـ مع 
آخر إال أف المتيـ رفض حضوره ولـ يعيف غيره، ولـ تكف النيابة لتسألو عف سبب 

سات التحقيؽ مع وقد حضر المحاموف جم .رفضو، لكوف ذلؾ أمر راجع إلرادتو المحضة
 .المتيميف الذيف رأت النيابة استكماؿ استجوابيـ في جمسات الحقة
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أوجب القانوف السماح لممحامي بحضور التحقيؽ مع المتيـ وبعدـ جواز الفصؿ  ـ2
وجدير بالذكر أف مقصد القانوف مف عدـ جواز الفصؿ بيف المتيـ ومحاميو أثناء . بينيما

اإلجراءات في حضوره وعمى  تخذمحامي المتيـ وأف تاالستجواب ىو ضرورة مصاحبة ال
، دوف أف يشاركو الرد عمى األسئمة وكمومسمع ومرأى منو ليكوف عمى بينة مف موقؼ م

التي تطرح عميو أو أف يوجيو بأي كيفية أثناء التحقيؽ، حيث ُيمتنع عمى المحامي أف 
مف قانوف اإلجراءات  031المادة ) يتكمـ أثناء التحقيؽ إال إذا أذف لو عضو النيابة 

كما أف . ، وكؿ ما لممحامي ىو إبداء تعميقاتو وطمباتو في ختاـ جمسة التحقيؽ(الجنائية 
لو أف يتقدـ بدفاعو إلى النيابة في أي وقت شاء في ضوء ما أحاط بو في جمسة 

 .   التحقيؽ واألدلة التي تـ مواجية المتيـ بيا عند استجوابو
مة الفرصة لممحاميف لئللتقاء بالمتيميف والتشاور معيـ حينما أتاحت النيابة العا ـ3

رة إجرائيا فت خبلؿبزيارة المتيميف في محبسيـ   6101/:/31 في لممحاميف صرحت
إحالة القضية إلى المحكمة، وعمى الرغـ مف أف ذلؾ كاف استجابة لطمبات التحقيؽ وقبؿ 

مبرر مع عمميـ بيذا التصريح، وعميو المحاميف إال أنيـ امتنعوا عف إتماـ الزيارة دوف 
فبل محؿ لبلستفسار عف إنفراد المحاميف بالمتيميف خبلؿ فترة التحقيؽ وقبؿ إحالة 

 .القضية إلى المحكمة
 

 :بو الحصول عمى نسخة من التحقيقات عدم إجابة المحامي إلى طم
 ----------------------------------------

جراءات الجنائية عمى أف لممتيـ أف يطمب عمى نفقتو مف قانوف اإل 98نصت المادة 
مف ذات القانوف  91كما نصت المادة . أثناء التحقيؽ صورًا مف األوراؽ أيًا كاف نوعيا

عمى أف لممتيـ ووكيمو أف يحضرا جميع إجراءات التحقيؽ وعمى عضو النيابة إخطارىما 
أف المادة األخير قررت استثناء  باليـو الذي تباشر فيو إجراءات التحقيؽ وبمكانيا، إال

عمى ذلؾ، ىو إجازة أف يجري عضو النيابة العامة التحقيؽ في غيبة المتيـ ووكيمو متى 
 .رأى ضرورة لذلؾ مف أجؿ إظيار الحقيقة
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بصفتو الحاضر  6101/:/63وعمى وجو التحديد، فقد تقدـ المحامي عيسى إبراىيـ في 
طمب الحصوؿ عمى نسخة مف أوراؽ القضية، مع المتيـ عبداليادي عباهلل الصفار ب

ورفضت النيابة إجابتو إلى ذلؾ الطمب لقياـ ضرورة قدرتيا في السير في بعض 
إجراءات التحقيؽ في غيبة المتيـ مف أجؿ إظيار الحقيقة، وبمجرد أف زالت الضرورة 

في القضية بإحالتيا إلى المحكمة، واصبح  كانت التحقيقات قد أنجزت وتـ التصرؼ
 .االمر مباحًا لممحامي في حؽ حصولو عمى نسخة مف كافة اوراؽ التحقيقات

 
 :ء التحقيق في وقت متأخر من الميل إجرا

 ------------------------
جراء  ال يعرؼ عمؿ النيابة العامة ػ الذي يتمثؿ أساسًا في تمقي الببلغات بوقوع الجرائـ وا 

متحقيؽ وأخرى غير اعتيادية، فاألمر رىف التحقيقات بشأنيا ػ مواعيد عمؿ اعتيادية ل
وقت وقوع الجريمة وضبطيا، أو وقت إببلغ النيابة بيا، والنيابة في أي حالة ممزمة 

عدـ العبث باالدلة المقدمةسواء كانت ادلة اثبات او بالمبادرة بإجراء التحقيؽ مف أجؿ 
إف ىو أتى بما إطبلؽ سراح المقبوض عميو في أقرب وقت  نفي وىذا المر يحقؽ سرعة

 .يبرأه، أو ثبت مف التحقيقات انتفاء الدليؿ ضده أو عدـ كفايتو
 

 :ت المتيمين وصالتيم بأشخاص آخرين تطرق االستجواب إلى أمور تتعمق باعتقادا
 --------------------------------------------------

إلى المتيميف وال قدر  غير معمـو لدينا مدى إدراؾ المجنة تحديدًا لئلتيامات المسندة
معموماتيا عف األدلة القائمة ضدىـ والتي تـ استجوابيـ فييا، ومع ذلؾ، وبشأف 
المبلحظة المتعمقة بتوجيو المحققيف مف أعضاء النيابة أسئمة تتعمؽ باعتقادات المتيميف 
وصمتيـ بأشخاص آخريف، فمعمـو أف مقتضيات التحقيؽ في أي جريمة تتطمب التطرؽ 

يقرره ما األدلة المتوافرة و  وما تشير إليو والدافع إلييا، ؼ ومبلبسات الواقعةإلى ظرو 
بعض  دالءوقد استدعى جانب مف االتيامات الموجية إ. المتيـ نفسو أثناء االستجواب
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شروح تتصؿ برؤيتيـ االجتماعية وفكرىـ السياسي ونشاطيـ في الداخؿ بالمتيميف 
مف قبيؿ نفي بشكؿ تمقائي وكاف ذلؾ  ،اصوالخارج وصمتيـ ببعض الجيات واألشخ

 .المسئولية الجنائية أو لتبرير األدلة التي تـ مواجيتيـ بيا
 
 :د مساسًا بحرية الصحافة واإلعالم إصدار النيابة قرارًا بحظر النشر مما يع 

 ---------------------------------------------
معمومات تتعمؽ بالقضية والتحقيقات  ليس مف شأف قرار النيابة العاـ حظر نشر أية

الجارية فييا أي مساس بحرية االصحافة واإلعبلـ، إنما ىي ضمانة مؤقتة أساغيا 
جرى فقد . القانوف لمنيابة إذا ما قامت اعتبارات تتعمؽ بسبلمة التحقيؽ والمصمحة العامة

ائـ في مف قانوف العقوبات عمى تجريـ نشر أخبار في شأف تحقيؽ ق 246نص المادة 
جريمة أو وثيقة مف وثائؽ ىذا التحقيؽ إذا كانت سمطة التحقيؽ قد قررت إجراءه في 
غيبة الخصوـ أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منو مراعاة لمنظاـ العاـ أو لآلداب أو 

 . لظيور الحقيقة
خوؿ لمنيابة سمطة تقديرية في اتخاذ بعض والمستفاد مف ىذا النص أف القانوف قد 

ت، لما فيو مصمحة التحقيؽ وضمانًا لعدـ التأثير في مجرياتو والمساس باألدلة، اإلجراءا
 .ولما قد تراه النيابة مف اعتبارات أخرى تتعمؽ بالمصمحة العامة وسبلمة المجتمع

ونظرًا ألف التحقيقات كانت تشتمؿ عمى وقائع تتسـ بالخطورة ومعمومات تتصؼ  
نطاؽ التحقيؽ التأثير فيو والمساس بسبلمة  بالحساسية، وكاف مف شأف تداوليا خارج

قبؿ أف تصؿ النيابة إلى وجو  طرح مثؿ ىذه الوقائع بتفصيبلتيا األدلة، كما كاف في
االعتبارات  ، فميذهالحؽ فييا، ما قد يثير النفوس ويشيع حالة مف التوتر االجتماعي

أخبار عف بحظر نشر أي  62/9/6101والمبررات أصدرت النيابة قرارىا بتاريخ 
القضية أو تفاصيميا أو ما يدور بشأنيا بجمسات التحقيؽ، حفاظًا عمى السرية ومراعاة 

 .لمنظاـ العاـ بالمممكة
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 :ف تخالف المعايير الدولية لمسجون إتمام الزيارات في ظرو 
 -----------------------------------

لذوي المتيميف  ابةالني سمحت، 6101/:/63وبتاريخ فترة إجراء التحقيؽ،  خبلؿ
جميع المتيميف تتـ أسبوعيًا وبشكؿ ذلؾ التاريخ والزيارات بالنسبة إلى  بزيارتيـ، ومنذ

دوري ومنتظـ بمتوسط عشرة أشخاص مف ذوي كؿ متيـ تقريبًا، وال زالت تجري عمى 
 .زيارة( 320) 8/6/6100وقد بمغ عددىا حتى  .ىذا النحو حتى اليوـ

 
 :يمينصريح لوفد المجنة بمقابمة المترفض النيابة العامة الت

 -----------------------------------
ليـ  تصريحالوتعميقًا عمى ما تضمنو التقرير مف أف النيابة قد رفضت طمب وفد المجنة 

سمطة منيابة العامة نو في ذلؾ الوقت لـ يكف لتجدر اإلحاطة بأف بمقابمة المتيميف؛
أكتوبر  03 في ية كانت قد أحيمت إلى المحكمةث إف القضحي ،إصدار ىذا القرار

 ىذابالنظر في  المختصةىي منذ ذلؾ التاريخ وحدىا المحكمة ، وأصبحت 6101
    . الطمب

 
 :دم التحقيق في اإلدعاء بالتعذيب القول باتجاه المحكمة نحو ع 

 --------------------------------------
صة بإجراء التحقيؽ النيائي في الدعوى، سبؽ اإلشارة إلى أف المحكمة ىي المخت

تبدأ بسؤاليا المتيـ عف التيمة المسندة إليو فيما إذا كاف قد في إجراءات عديدة،  المتمثؿ
توجو إلييـ ما و  سواء كانوا شيود إثبات أو نفي، ارتكبيا أـ ال، ثـ سماع أقواؿ الشيود

وتسمح لمدفاع لبموغ ذات عف ليا مف أسئمة بيدؼ استخبلص الحقيقة مف تمؾ الشيادة، 
أف يوجو بدوره لمشيود أسئمة يرى في اإلجابة عمييا إسقاط الضوء عمى المسائؿ بالغاية 

الدقيقة التي تسيـ في تبرئة المتيـ أو التخفيؼ مف مسئوليتو الجنائية حسب األحوؿ، ثـ 
تكمـ أماـ ليكوف المتيـ ىو آخر مف ي فمرافعة الدفاع، تستمع إلى مرافعة النيابة العامة
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 وبعد ذلؾ تعكؼ. بمحاضر الجمساتأواًل بأوؿ تو يتـ إثبا ما تقدـ، وكؿ المحكمة
المحكمة عمى تمحيص األدلة بجميع أنواعيا وتنظر في مدى سبلمة اإلجراءات التي 

ف إليو وجدانيا ئاتبعت في تحصيميا، وفي النياية تصدر حكميا عمى أساس ما أطم
 . ورسخ في قناعتيا

ال شؾ فيو أف المحكمة تسير في  ممالى القضية الخاصة بالجماعة اإلرىابية، وبالنسبة إ
عمى سبلمة األدلة المتوفرة تأثيرىا مدى تحقيؽ إدعاءات التعذيب، وذلؾ مف جية 

بالتعذيب أطرحت الدليؿ المستمد مف ذلؾ  االدعاءباألوراؽ، فإف ىي لمست جدية في 
، فإذا كانت وبناء عميو .ألدلة األخرى المتوفرةوال تعوؿ عميو، وتدرس بعد ذلؾ ااإلجراء 

المحكمة قد استمعت في الجمسة األولى وخبلؿ الجمسات المتتابعة البلحقة إلى شرح 
وناظرتيـ بنفسيا، وعرضت بعضيـ عمى الطب الشرعي،  ،المتيميف إلدعاءات التعذيب

ضافة إلى عممًا  .تحقيقًا مف قبؿ المحكمة في ىذا اإلدعاءاتيعد بالطبع فذاؾ  بأنو، وا 
التحقيؽ الذي أجرتو وتجريو المحكمة، فتحت بصرىا تحقيقات النيابة العامة في ىذه 

خمص إلييا الطبيب الشرعي اإلدعاءات والتقارير الطبية المشتممة عمى النتائج التي 
 .االدعاءاتالمنتدب، وليا مف كؿ ذلؾ تكويف عقيدتيا بشأف ىذه 

اإلفادات المنسوبة إلى المتيميف والتي تـ الحصوؿ عمييا ومف ناحية أخرى، ننوه إلى أف 
منيـ لدى جياز األمف الوطني ال تعتبر اعترافًا في نظر القانوف، فبل يصح األخذ 

ال يكوف  العتراؼبإقرارات المتيـ أماـ مأموري الضبط القضائي بيذه الصفة، ذلؾ أف ا
 . إال أماـ المحكمة
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بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرىابية  2006نة لس 58مراجعة القانون رقم 

 :دولية لمتوقيف والمحاكمة العادلة لمتأكد من اتفاقو مع المعايير ال
 ------------------------------------------------

تمع مف األعماؿ اإلرىابية بشأف حماية المج 6112لسنة  89القانوف رقـ أحكاـ تتفؽ ػ 0
تفاقية األمـ المتحدة ومنيا ا. الصكوؾ الدولية الخاصة بمكافحة اإلرىابمع االتفاقيات و 

ومسودة االتفاقية الشاممة لمحاربة اإلرىاب  ،لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
العالمية لمكافحة اإلرىاب، وكذلؾ االتفاقية العربية دولي، واستراتيجية األمـ المتحدة ال

ظمة المؤتمر اإلسبلمي لمكافحة اإلرىاب الدولي، واتفاقية لمكافحة اإلرىاب، ومعاىدة من
 .دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية لمكافحة اإلرىاب

ػ إف الغرض مف وضع قانوف خاص مثؿ قانوف حماية المجتمع مف األعماؿ اإلرىابية، 6
في ىو اإللماـ بصور الجرائـ ذات الصمة عمى غرار ما تستيدفو التشريعات المماثمة 

 . العالـ
جراءات التحقيؽ والمحاكمة 3 ػ األصؿ أف القواعد واألحكاـ المتعمقة بأعماؿ اإلستدالؿ وا 

تسري أيضًا عمى تطبيقات قانوف اإلرىاب، المنصوص عمييا بقانوف اإلجراءات الجنائية 
غير أف المشرع ارتأى إضافة بعض الصبلحيات لمأموري الضبط القضائي ولمنيابة 

لتمكف مف إحكاـ السيطرة عمى النشاط اإلجرامي لمجناة في ىذه الجرائـ العامة بغرض ا
ولتحصيؿ األدلة في سرعة تتناسب مع توالي األفعاؿ المادية في الجريمة اإلرىابية 

وعمى ذلؾ فإف لممتيـ في الجرائـ اإلرىابية ذات الحقوؽ والضمانات . وخطورتيا
ة جمع االستدالالت أو التحقيؽ أو المنصوص عمييا بقانوف اإلجراءات سواء في مرحم

ممارسة حقوقو المدنية الخاصة ما لـ و  ،المحاكمة، فمو االستعانة بمحاـ واالتصاؿ بذويو
يكف في ذلؾ تأثير عمى األدلة أو اإلجراءات األمنية والقضائية المتخذة مف أجؿ كشؼ 

 .الحقيقة
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شأن تقدم حقوق اإلنسان في الظروف التي تم فييا القبض عمى المتيمين تثير قمقًا ب 

 :رينالبح
 -----------------------------------------------

ليس في إسناد االتيامات إلى المتيميف في القضية المذكورة ما يعكس مساسًا بحقوؽ 
اإلنساف، ذلؾ أف التشريعات الجنائية بمممكة البحريف تنتظـ وسائؿ الحماية لتمؾ الحقوؽ 

جرائية والموضوعية، وىي عمى غرار القوانيف في أي دولة أخرى في مف الناحيتيف اإل
العالـ، تضع أطر محددة لمممارسات بما يتفؽ ودستور الدولة وتطبؽ أحكاميا عمى كافة 
المواطنيف ببل استثناء ودوف تمييز، وال مجاؿ لمسائمة أحد بيا إال إذا وقعت منو جرائمًا 

 .ريفمعاقب عمييا مثؿ المسندة إلى المذكو 

  
 

 

 


