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نداء مشترك موجَّه إلى األمم المتحدة بشأن التعذيب و إساءة المعاملة اللذين يالقيهما 
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 السيدة و السادة مقررو األمم المتحدة الخاصون،

معاملة ال إزاء البالغ ناقلقإلعراب عن ل إليكم نكتب جميع أنحاء العالممن  كوميةمنظمات غير ح من أدناه ونالموقع نحن
 حرية التعبير و لحقهم في انتهاك فيهم رهن التوقيف أن نعتقد نالذي البحرينحقوق اإلنسان في  ن عنو المدافعالتي يالقيها 

البحرين  تتعارض مع التزاماتالتي  ، والسجن المعاملة في و إساءة التعذيب وقائع نع مقلقة تقارير لقد تلقيناحرية التجمع. 
 هم.احتجاز لمعتقلين أثناء با التعذيب إيقاعوقف تعهداتها المتعلقة بعن  ، فضالا القانون الدولي بموجب

من ، اإلنسانمركز الخليج لحقوق أمين عام و  اإلنسان البحرين لحقوق رئيس مركز، نبيل رجب ُأخرج في اآلونة األخيرة،
حراس السجن  أنه شاهد 4102 أيار 02 فيُسميَّة  زوجتهأخبر  بعد أن ،أسرتهاالتصال ب من نعمُ ، و سجن جو في زنزانته

و  .السجن زيارةإلى القيام ب األحمر الدولية للصليب اللجنةدعا  ، والسياسيين الشباب سجناءمن الانية ثم تعذيبيقومون ب
أن الحكومة ال تريد  و جسيمة جريمة بعينيشاهدت ليقول " زميلهب و زوجتهب رجب اتصل، تلقي أي نبأعدم  من يومين بعد

  .االتصال تم قطع ثم ذلك"، أتحدث عن

تريُّض السجناء مع سجينين آخَرين  في ساحة مشيبينما كان يأنه أخبرها ب حيث، يارأ 41في  زيارتهمن  رجب زوجةتمكنت 
 أبصر و المبنى المكشوفة من المنطقةالى  هرع" نهإ نبيل قال". و السجن إدارةمبنى  من صادرة لكم   و ضرب أصوات سمع"

و وجوههم إلى الجدار، و كان عدد من  مكبلي األيدي سنة( 01و  01تتراوح أعمارهم بين )سبعة أو ثمانية فتية من السجناء 
 ونينزف و كان الفتيان. بعضهم ببعض رؤوس ضربي و لجداربا همضربونكانوا يضربهم،  يقومون ب غير البحرينيينالشرطة  رجال

 ليلتـزموا لتهديداإلى اآلخران هو و الشاهدان  تعرضو قد ، أسرهم من رؤية منعوا هؤالء السجناءأن  رجب يعتقد و. بشدة"
 السجن، و ينفذ حالياا حكماا بطبيةالعناية و ُحرم من تلقي ال السجن في رجب إلى إساءة المعاملةسبق أن تعرَّض و . الصمت

 .هافيالسلمية المشاركة ، و كذلك بشكل تعسفي ةغير قانوني ُصنِّفت على أنها تجمعاتإلى  الدعوة بتهمة لمدة عامين

ناجي  اإلنسان مدافع عن حقوقالأنَّ زعم يُ . البحرين في التعذيب أثناء االحتجاز نع متكررةالتقارير ال عميق إزاء قلقيساورنا 
 مديرية في لتعذيبأيار إلى ا 4منذ اعتقاله في تعرض قد ، اإلنسان البحرين لحقوق جمعية شباب مجلس إدارةضو ، عفتيل

 9بــ "بتشكيل تنظيم هدفه تعطيل أحكام الدستور" قد ُوجِّهت إليه يوم كانت اتهاماٌت   و. الصيتسيئة  الجنائية التحقيقات
صدمات قد تعرض لل أنه االدعاءات من بينو  تجمعات غير قانونية."" في بتهمة المشاركة يوماا  01مر بسجنه ، و أُ أيار

http://www.ifex.org/bahrain/2013/04/25/nabeel_rajab_health_deteriorating/
http://www.bahrainrights.org/en/node/5741
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تعرض إلى التعذيب بأسلوب محاكاة الغرق، و الضرب المبرح، و أقدامه و ظهرة، و أنه  على أعضائه التناسلية الكهربائية
الجنسي، و إجباره على الوقوف من يديه في السقف، و التهديد باالعتداء ، و تعليقه زوجته صور بنشر التهديدباإلضافة إلى 

 لساعات طويلة، و حرمانه من النوم.

 

أيار أيضاا، ثبَّتت محكمة االستئناف الحكم بالسجن ثالثة أشهر الذي كان قد صدر بحق الناشطة زينب الخواجة  9يوم في 
ئي األخير هذا بحق . و سُيضاف الحكم القضا4100بتهمة المشاركة في "تجمع غير قانوني" في تشرين الثاني من عام 

الخواجة إلى حكم بالسجن تنفِّذه في الوقت الحاضر بدأ منذ أكثر من ثالثة أشهر بتهمة "إهانة موظف" في المستشفى 
العسكري التابع لسجن النساء بمدينة عيسى. و قد ُحرمت من الزيارات العائلية لرفضها ارتداء زي السجن، كما فعل والدها، 

ان عبد الهادي الخواجة، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد لدوره في االحتجاجات السلمية التي المدافع عن حقوق اإلنس
 .4100شهدتها البالد أوائل عام 

التجمهر غير باتهامات " أيار 44يوم  المحكمة أمام شرف سيدال معصومة و الناشطة زينب الخواجةأن تمثل  من المقرر
في كانون  اعتقالهماأثناء  ضباط شرطة على اعتداء مزعومب أخرى تتعلق" و تهمة مكراهية النظا "التحريض علىالقانوني" و 

و لم ستة أشهر.  بالسجن شرف حكم على و، الخواجة سجنالحكم ب إلى مدة ثالثة أشهر أخرى تمت إضافة. 4100األول 
 ُيجَر حتى اآلن أي تحقيق فيما القته المرأتان من إساءة المعاملة أثناء اعتقالهما و كذلك أثناء توقيفهما.

 نيسان 41يوم الحتجاز منذ اعتقالهما اللتين ال تـزاالن رهن ا العصفورنفيسة و  الموسوي ريحانة سالمة قلقون بشأن إننا أيضاا 
 أحمدالمصور الصحافي و  بمن فيهم زينب الخواجة حقوق اإلنسان مدافعين عن تواصل احتجاز كانتا تحتجان على بينما

تعرضتا كما ذُكر إلى و ، الزيارات العائلية المرأتان من تلقي ُحرمت و قد. المنامة في الفورموال واحد سباق خالل حميدان
قد  بدوره حميدان. كما قيل إنَّ بالصدمات الكهربائية و القت إحداهما التعذيب، النتزاع االعترافات منهما باإلكراهذيب التع

 ."نيبشكل غير قانو التظاهر بتهمة " 4104في كانون األول  اعتقاله بعد السجن في تعرض إلى التعذيب

إلى أجل غير  واخر نيسانأفي التي كانت مقررة  بإرجاء زيارتكم إلى البالدالسلطات البحرينية  قيامد يهذه التقارير بع و تجيء
كان قد شخاص  إلى أن خمسة أالبحرين في جنة المستقلة لتقصي الحقائق خلصت الل، 4100 تشرين الثانيمسمى. في 

أوصت  نتيجة للتعذيب أثناء االحتجاز، و قد توفواعام من الفي وقت سابق ظِّمت التي نُ االحتجاجات ما يخص قلوا فياعتُ 
محاسبة المسؤولين عن التعذيب في بالسلطات البحرينية  و قد تعهدتاتخاذ إجراءات لمنع التعذيب أثناء االحتجاز. ب

شيئاا يُذكر لم ينفَّذ فيما يتعلق  . غير أنَّ لبحرينالخاص باتوصيات استعراض األمم المتحدة الدوري الشامل صدور أعقاب 
شيء لمنع بالقيام ، كما لم يتم السجناءبتعذيب بإيقاع الموظفي الحكومة بقيام المزاعم الخطيرة  سليم فيتحقيق بإجراء 

 على نحو فعال.و ما شاكله من صنوف المعاملة المحظورة التعذيب استمرار 

https://www.youtube.com/watch?v=AwYzTvt_7C4&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=AwYzTvt_7C4&feature=youtube_gdata_player
http://www.bahrainrights.org/en/node/5729
http://www.bahrainrights.org/en/node/5605
http://www.bahrainrights.org/en/node/5605
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 :بــ لسلطات البحرينيةاإلى مطالبة  بناءا على ما تقدمكم ندعو إننا 

التعذيب ضحايا  سالمةضمان  كذلك و، سجن جو لتعذيب فيعلى وقائع اغيره من الشهود  و نبيل رجب ضمان سالمة. 1
تلقي  و المكالمات الهاتفية بإجراء حقوق اإلنسانلمدافعين عن ا و نشطاءمن ال لمحتجزينل و السماح، الشبابالسجناء من 

 ؛محاميهم عائالتهم و من الزيارات
 وناجي فتيل،  و، عبد الهادي الخواجةزينب  و، نبيل رجب ؛ كل منعن حقوق اإلنسان السجناءالمدافعين  إطالق سراح. 2

جميع االتهامات  إسقاط و، العصفورنفيسة  و الموسوي ريحانة المحتجتان و، حميدان أحمد فياالمصور الصح كذلك
 و في حرية التجمع لحقوقهم انتهاك في هدفوااستُ  أنهم نعتقدشرف؛ ذلك أننا  سيدباإلضافة إلى معصومة ال، الموجهة إليهم

 ؛اإلنسان العالمي لحقوقعالن إلالمكفولتين بموجب ا حرية التعبير
 تقديم المسؤولين عن هذه األفعال معاملة السجناء في البحرين وو إساءة وضع حد لممارسة التعذيب القيام على الفور ب. 3

الدولية  اللجنةوفد من موعد لزيارة  وتحديد موعد جديد لزيارة مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، معإلى العدالة، 
 .األحمر للصليب

ن على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق اإلنسان قادري. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق اإلنسان في البحرين 4
 .االقتصاصدون خوف من 

 
 ن:الموقِّعو 
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