
 

 طفل في العاشرة من مرتكبي جريمة التعبير: انتهاك جديد لالتفاقية حقوق الطفل في البحرين

سنة( بتهم اإلعتداء  01سنوات( وعبدهللا يوسف البحراني ) 01حكومة البحرين الطفلين جهاد نبيل السميع ) اعتقلتفي أوائل ديسمبر، 

األخصائية  تقرير، أمرت الحكومة بتجديد احتجازهما بحجة أن 4102يناير  6على أفراد من الشرطة بالحجارة والتجمهر والشغب. وفي 

بإستهداف البحرين  حكومة. وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة األولى التي تقوم فيها يتحدثان بالسياسةاإلجتماعية لم يتم وأن الطفلين 

يعتبر سابقة عاشرة من العمر لتعبيرة عن آراءه السياسية في حملتها ضد المتظاهرين السلميين، ولكن اعتقال واحتجاز طفل في ال األطفال

 حقوق االنسان في البحرين ويجب أن يكون ذلك مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي. اتفي انتهاك

)أ( تنص على أن  13المادة رقم وتعريضهم لسوء المعاملة والتعذيب.  لفترات طويلة األطفال عتقالا صراحة   اتفاقية حقوق الطفلحظر ت

 أي يحرم أال)ب( تنص " 13" والمادة المهينة أو أوالالإنسانية القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من لغيره أو للتعذيب طفل أي يعرض "أال

." وحتى مناسبة زمنية فترة وألقصر أخير ملجأك إال ممارسته يجوز العلى أن االعتقال "" و.تعسفية أو قانونية غير بصورة حريته من طفل

من االتفاقية تضمن له الحق في عدم المالحقة  04لو كان طفل في العاشرة من العمر قادرا  على التعبير عن آراءه السياسية، المادة 

 الخاصة آرائه تكوين على القادر للطفل االتفاقية هذه في األطراف الدول تكفل"أنه القضائية لتعبيرة عن آراءة السياسية حيث تنص المادة 

 ."التعبير حرية في الحق للطفلتنص بشكل واضح على أن " 01.." كما أن المادة 

إلى البحرين ولكن تظل  على الحشود المستخدمة للسيطرةسلحة األبالفعل شحنة  أوقفت على الرغم من أن الواليات المتحدة األمريكيةو

$ مليون 111يفوق  ما قدمتفإن حكومة الواليات المتحدة  وفقا لخدمة أبحاث الكونغرسفكبير في الخليج.  يدبتؤيحظى البحرين حليف 

 الطفل.حقوق  ينتهكيقدم دعما ضمنيا لنظام استمرار هذه المساعدات مع غياب المساءلة و. 4111دوالر للبحرين من المساعدات منذ 

الواليات المتحدة يجب على ، التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واحترامحالة حقوق اإلنسان  بتحسين حكومة البحرين تقومحتى ف

 االلتزام بمحاسبة حكومة البحرين بشكل علني وخاص على استمرار انتهاكات حقوق االنسان األساسية.  وحلفائها وبقية المجتمع الدولي 

### 

R. James Suzano, JD, is the Legal Officer at ADHRB. 

 

1001 Connecticut Ave NW, Suite 205 • Washington, D.C. 41116 • (414) 640-6020 • www.adhrb.org • @ADHRB 

 

http://amnesty.org/en/library/asset/MDE11/059/2013/en/800ab8c8-ed8e-4193-a57b-3e933132b365/mde110592013en.html
https://twitter.com/SMohsinAlalawi/status/420205918937427969
https://twitter.com/SMohsinAlalawi/status/420206323968401408
https://www.amnesty.org/en/news/bahrain-halt-detention-abuse-and-torture-children-2013-12-13
http://www.hrw.org/news/2013/09/15/bahrain-security-forces-detaining-children
http://www.hrw.org/news/2013/09/15/bahrain-security-forces-detaining-children
http://www.hrw.org/news/2013/09/15/bahrain-security-forces-detaining-children
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/05/189752.htm
http://www.reuters.com/article/2012/05/12/us-usa-bahrain-idUSBRE84A11R20120512
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/95-1013.pdf

