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 مناهضة التعذيبلجنة 

النظرررر  لرررري التمررررامي  الوم مررررة مررررب الرررر    ا  رررر ا   و  رررررب  
 مب االتفاقية عواًل  إ  اء اإل الغ االختيامي 19 الوادة

    لرريالترري ي ررع م عرر  تمرر يو ا لرر    ا  رر ا  ال  ميررة اللاللررة ل تمررامي ال  
 2011 عام

 ** *الب  يب  
 [2016آذار/مارس  6تاريخ االستالم: ]

__________ 

، 656  653؛  قررن رترر ه ايررن اقلجلرر  يف  ل ررتي ا CAT/C/47/Add.4يف اقوثييرر   قلبحرر ي يرر ا اقتي يرر  ا     *
(.  ايمرررا ارررر اقلتررر  يف اقتي يررر ، CAT/C/SR.653  SR.656) 2005أيار/مرررايو  13  12املعيرررواتو يررروم  

(.  يررررررر ا اقتي يررررررر  اقرررررررن ر  اق رررررررا  يف اقوثييررررررر  CAT/C/CR/34/BHR توصرررررررياه اقلجلررررررر  ) اسرررررررتلتا اه ارتررررررر 
CAT/C/BHR/2. 

 تصنر هذه اقوثيي  م  ا ن حت ي  رمس . **
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 26الو سرلة  ترامي   ،على المائوة الو  ثة لمائوة الوسائع الولرامة ال د  
 2015ماي  

 2البن    
قبع تم يم التم ي  ال  مي  لجنة مناهضة التعذيبلمائوة الوسائع الولامة مب قبع  اإلضالة  -1 

(  لررررررري ضررررررر ء ا مررررررر  الول ررررررري CAT/C/BHR/Q/2 para.5) اللررررررراني البرررررررا   رررررررالب  يب
، تلمرررل اللجنرررة معل مررراا  إنسررراء الو سسرررة 2010أ  يرررع  25 ترررامي   16/2010 مقرررم

، نأمرررع ت ضررري  2013ال  نيرررة ل مررر ا اإلنسررراء   لررري ضررر ء تم يررر  ال  لرررة ال ررر   لعرررام 
( مرررب السررر ا   التررري  مدا إلرررى 17هرررا  سرررأء سررربعة عسررر  )اإل ررر اءاا التررري ترررم اتبا 

الو سسررررة ال  نيررررة ل مرررر ا اإلنسرررراء  االسررررتجا ة ل لب ررررا ل يررررامة م  رررر  اال تجررررا   م  رررر  
 اإلصالح  التأهيع  

ملذ تي ي ها ا  ل إىل اقلجل  أرشأه اقبح ي  مؤس    طلي  حليوق اإلر ران  أصرنره  -1
ن هرررذه اإلصرررالفاه تإعرررا م اةررراة املؤس ررر  اقتامررر  قاروررررا  نيرررنا  إم رررا. إ 2014يف يوقيرررو 

 ". ها مؤس   يف ائ  "اقنر   ا  ىلملباائ باريس  ميإ  اةتمااها يف اقوقت امللاسب باةتبار 

ي  ى اقتإ م باق  وع إىل اقعي اه اقتا  ذك ها م  تي ي  مملإر  اقبحر ي  اقرن ر  اق را ،  -2
)الو سسررة ، اقررت تبررو تترروراه إرشررا  املؤس رر  اقوطليرر  حليرروق اإلر رران 38، 37، 36 هرر : 
  مميزاهتا  صالفياهتا. ال  نية(

ون متوائمرر  مرر  إن املؤس رر  اقوطليرر  املعرراا تشررإيل ا فررني ا فرر أ املشرر ع ةلررى أن تإرر -3
تررلر ةلررى أن املؤس رر   مرر  قررارون( 5مبرراائ برراريس  اقتشرر ي  ادنيررن  ررنا بواررو  أن )املررااة 

اقييررررام باقزيرررراراه امليناريرررر   اررررر ا صررررول املتبعرررر  ق صررررن أ ارررراع فيرررروق اإلر رررران يف "قلمؤس رررر  
أ  أ   املؤس اه اإلصالفي   أماك  االفتجاز  اقتجمعاه اقعماقي   اقن ر اقصحي   اقتعليمي ،

 17 قرن قامرت املؤس ر  يف " يإون موقعا الرت اك فيوق اإلر انمإان ةام آخ  يشتبن يف أن 
 . ه أ ااع فيوق اإلر اناحلوض اداف قلتوقيف" فيث حت   بزيارة "م كز  2013أغ تس 

إن احلإوم  تعترب أن هذه املؤس   املعراا تشرإيل ا  اقرت تعإرس أاملرا املمارسراه مر   -4
 هرر  ملتزمرر  ،  مرر  اقعرراس، م ررا   كررربي  ررو تعزيررز فيرروق اإلر رران يف اقبحرر ي ملتيرر  ايلرري  

 باقتعا ن م  املؤس   ةلى املني اقتويا.
هلررررراك تل رررررير اائرررررم برررررو  زارة اقناخليررررر  متم لررررر  بررررراإلاارة اقعامررررر  ق صرررررال   اقتأهيرررررا  -5

   اقتأهيرا   رت  املؤس   اقوطلي  فيث قام  ان م  املؤس   بعنة زياراه تعيني  مل كز اإلصال
ميابل  ةنا م  اقلزال   مت أخذه جبوق  تعيني  مل اار امل كز   ت زيارة اقعيااة اقتبي . أمرا باقل رب  
قلشإا ي اقواراة يف تي ي  املؤس   اقوطلي  اإن  زارة اقناخلي  تتليى ةرناا  مر  اقشرإا ي امل سرل  

إ رر ا  اقتحيييرراه اقالزمرر  بشررأ ا  مرر  قبررا املؤس رر   يررتم اقتعامررا مع ررا بإررا  ررعااي  فيررث يررتم
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سررتجاب  قتلب ررا  صرروأ زيررارة م كررز احلرربس االىل اد رراه املعليرر  بررذقا.  أمررا بشررأن إ إفاقت ررا 
فتيرراط   م كررز اإلصررال   اقتأهيررا  باقتل ررير مرر  اإلاارة املعليرر ، يررتم حتنيررن اقزيرراراه بشررإا اال

ليرر   حترر أ ةلررى ت رر يا م ام ررا ا ر  فيررث ت فررب  زارة اقناخليرر  باقتعررا ن مرر  املؤس رر  اقوط
 تل ررير زياراهتررا اقن ريرر  قلم اكررز املررذكورة.   ررنر اإل ررارة هلررا أن قيرر  هررذه املالفترراه قررن مت 

  اقتواصا م  املؤس   اقوطلي  بشأ ا  اختذه اإل  ا اه اقالزم  حلل ا.
تسر لي ا لري ي  ى ت ضي  صال ياا اللجنة الب  ينية الوستملة لتمصي ال مائق التري ترم  -2 

،  اسررتجا ة سررل اا ال  لررة 2011لسررنة  28 و  ررب ا مرر  الول رري مقررم  2011ي نيرر  
  ال    لت صيات ا،  ال سيوا الت صياا:

مرر   اسررتمال  الت ميمرراا   فاءت ررا  الوال مرراا المضررائية  معاقبررة مررب  )أ( 
 تلبل إدانت م  

 التع يض لض ايا أعوا  العنف  أس هم  )ب( 
مجررا   مرر ا اإلنسرراء للورر كفيب الو لفرريب  إنفررا  المرران ء الترر ميب لرري  ج() 
  المضاة 

 )اللجنة الوستملة( قصال ياا اللجنة الب  ينية الوستملة لتمصي ال مائ  
لعرررر اة دلرررر  م ررررتيل  قتيصرررر   -6

ة
اقبحرررر ي  هرررر  أ ل بلررررن يف اقعرررراس بأسرررر ُُه تةلشررررس بإرااهتررررا امل

هلررم قيعررا  باقإعررا ة  اقلزاهرر ،  تتعررا ن مع ررا احليررائر مإوررر  مرر  خررربا  ا قيررو مة ررتيلو مشرر وا 
 29اقصررررراار يف  2011ق ررررل   28 قيررررن أ را ا مرررر  امللإررررر  رقررررم تعا رررررا  تامررررا  غرررر  مشررررر   . 

صالفياه اقلجل  ةلى سبيا احلصر  ارلر ةلرى أ را سرتيوم براقتحيير يف   يراه  2011 يوريو
،  مرا مرم ةل را مر  2011 مرارس ا فناث اقت  قعت يف مملإ  اقبح ي  خالل  ر    ارباير  

ترناةياه  الفير  ،  تيرنق تي ير  فوهلررا متملرملا  مرا تر اهة ملاسربا  مرر  توصرياه يف هرذا اقشرأن ةلررى 
 املواوةاه اآلتي :  أن يتملم  اقتي ي 

 ؛2011س ا كاما قألفناث اقت  قعت خالل      ارباي   مارس  )أ( 

 ا ا فناث؛اقت  ف  املالب اه اقت  قعت يف ظل ا تل )ب( 
مررا إذا كارررت قررن  قعررت ارت اكرراه قلمعرراي  اقن قيرر  حليرروق اإلر رران مرر  قبررا  )ج( 

 أ  م  املشاركو خالل ا فناث أ  اقتناخا بو املواطلو  احلإوم ؛
 صررف    أةمررال ةلررف  قعررت، يشررتما ةلررى بيرران طبيعرر  تلررا ا ةمررال،  )ا( 

رتجت ةل ا،  ال سيما يف م تشعى اق لماري    كيعي  فن ث ا  اقعلاص  اقعاةل   اقتناةياه اقت
  ا ار  لس اقتعا ن؛

حبرررررث فرررررااله االاةرررررا  بوفشررررري  اقشررررر ط  أ  االاةرررررا  بأةمرررررال ةلرررررف ارررررن  )ه( 
 املتتاه ي ، أ  م  املتتاه ي  ان اقش ط   آخ ي ، مبا يف ذقا ا  ارب؛
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 ظ  ف  صح  ةملياه اقتوقيف  اقيبض؛ ) ( 
 باالختعا  أ  اقتعذيب؛حبث فااله االاةا   )ز( 
بيان مرا إذا كران هلراك مملرايياه مر  قبرا  سرائا اإلةرالم امل رموة   املير   ة  ) ( 

  امل ئي  ان املشاركو يف املتاه اه  االفتجا اه اقعام ؛
 حبث فااله االاةا  بأةمال هنم غ  قارو  قلملشآه اقنيلي ؛ ) ( 
 ي  أ  ااةلو أ ارب يف ا فناث؛بيان ما إذا كان هلاك ا رتاك قيواه أ لب ) ( 

 ت صياا اللجنة الوستملة  
 م   استمال  الت ميماا   فاءت ا  الوال ماا المضائية  معاقبة مب تلبل إدانت م أ() 

 قيررن أةتيحرررت قلجلررر  طررروال مةرررنة ةمل رررا ا صررر  اقلعررراذ برررال ةوائرررر إىل قيررر  ا  ررر اأ  -7
حييررو املإررون مرر  

ة
حميررر  خبرر  مرر  تلعيررذ اقتإليررف  47 ا مرراك   املعلومرراه،   إرر  ا يررر امل

امللررو  باقلجلرر  باقإامررا،  قرراموا برراقتعتي  ةلررى كاارر  أمرراك  االفتجرراز  اق ررجون ا ن إختررار  
تلررف ا طيرراف  اقعئرراه  ا ةمررار،  قرراموا   مة رربر،  اقتيرروا مرر  ةحتجررزي  مرر  طة

كاارر  اق ةررجلا   امل
بزيررارة كااررر  اقرروزاراه  ا   رررزة اق ررريااي  املعليرر ، كمرررا اقتيرروا مررر  أغلرررب مةلتمرراه ا تمررر  املرررن  
 فيرررروق اإلر رررران،   إلرررروا مرررر  زيررررارة كاارررر  مواقرررر  ا فررررناث اق ئي رررري   االسررررتماع إىل اقشرررر وا 

رررن
ة
ةو بررراحليوق املنريررر ،  اسرررتم ه أةمرررال اقلجلرر  أربعررر  أ ررر   با ررر  خالهلرررا ا يرررر  اقملررحايا  امل

،  قرررن القرررت أةمرررال اقلجلررر  ت فيرررب مررر  قبرررا أةملرررا   احملييرررو أةمررراهلم حبة يررر    يف اسرررتيالل  ترررام 
املعارارر  اقبح يلي رر   امللت مرراه غرر  احلإومي رر   إ ررااة مرر  ُقب،ررا   رراه ا قي رر ،  ةلررى سرربيا امل ررال 

بأرن "قين كان تشإيا  اقلجل  تي ي  قلش  اق اري  اقذك يايار ي   اقربيتاري   ص فت يف  اإن   زارة
اقلجل  امل رتيل  قتيصر  احليرائر يف اقبحر ي  راا  غر  م ربوق  مة فبرا  برن ةامليرا  ةلرى االارت اباه 

 .(1)"2011اقت  قعت يف اقبح ي  يف ربي  
  تتوي اه ميإ  س اها ةلى اقلحو اقتا : صالفاهإ مم ة  تي ي  اقلجل  امل تيل  ةنة  

 اإلصالح الو سسي (1) 

كاررت  زارة اقناخلير  هر  اقرت   2012-2011قبا إاخال اقتغي اه املؤس ي  يف ةام  -8
 ذقررا يعررا قيررام ارربا   رر ط  برراقتحيير مرر  ارربا   رر ط   ،تترروىل اقييررام مب ررا هررذه اقتحيييرراه

 اكم  زارة اقناخلي  اياص ". آخ ي .  كارت قي  احملاكماه تةعين يف "حم

،  هرررر   فررررنة م ررررتيل  يف اقليابرررر  27/2/2012يف  أرشررررئت  فررررنة اقتحييررررر اياصرررر  -9
اقعام   تتإون م  رئيُس بنر   حمام  ةرام  أةملرا  حمييرو يتمتعرون باقإعرا ة اقعاقير  يف اقتحييرر 

__________ 

-https://www.gov.uk/government/news/second-anniversary-of-bahraini-independentارت   (1)

commission-of-inquiry-report.ar. 
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يف مزاةم اقتعذيب  إسا ة املعامل ،  تتإون اقوفنة م  ةنة  رعب هر   رعب  اقشر ط  اقيملرائي  
  عب  اقتب اقش ة   اقرنةم اقلع ر    رعب  اق صرن  املتابعر ،  قرن مت تعيرو م تشراري  قلوفرنة 
م تشار ااخلر   م تشرار ا   خرار     را مر  ذ   ايرربة اقواسرع  يف  رال فيروق اإلر ران 

قإعرررا ة املشررر وا لرررا يف ذقرررا ا رررال ال سررريما ايمرررا يتعلرررر باملعررراي  اقن قيررر  امل تبتررر   مررر  ذ   ا
برب توكررررول اسررررتلبول قتيصرررر   توثيررررر فررررااله اقتعررررذيب،  ذقررررا برررراقتواار مرررر  امل رررراةنة اقعليرررر  

تعاقيرر  املربمرر  بررو اقوفررنة  ب رررام  ا مررم املتحررنة اإلاررائ   كررذا اقتعررا ن مرر  اال اقتنريبيرر  مبو ررب 
ا مرررم املتحرررنة ملإااحررر  امل رررنراه  اد ميررر   املع رررن اقرررن   قلنراسررراه اقعليرررا يف اقعلررروم مإترررب 

 ادلائي  يف )س كوزا(  قعي  احليوقيو ا م يإيو. 

اقتحيير يف قي  مزاةم اقتعذيب اقواراة إقي ا  م  بيل ا اياص    فنة اقتحيير با  ه -10
 ةلين اين أفاقت . ة  هويت م قلوفنة ونل  اي ا اقشاكاقت أبلغت لا اقلجل  امل تيل   اقت أة

ةملرروا  مرر  أةملررا  قررواه ا مرر  اقعررام مرر   95قملرري  إىل احملرراكم ادلائيرر  اهتررم اي ررا  48اقوفررنة 
فاق   مخس قملايا تعذيب  11قملايا  ااة مشلت  9اابتا ،  م  بو اقيملايا احملاق   16بيل م 

وباه يف اقيملايا احملإوم اي را باإلاارر  تصراةنيا  مرا قملي  إسا ة معامل ،  قن ت ا فت اقعي 34 
 17بو احلبس ملنة      فىت اق ج  ملرنة سرب  سرلواه، كمرا طعلرت اقوفرنة باالسرتئلاف يف 

 . فإما   طعلت باقتمييز يف فإمو
 قملرررمان  إررر  ا اررر اا مررر  تيرررنق اقشرررإا ي ارررن ةلاصررر  قرررواه ا مررر  إىل كيررران كعرررؤ  -11

مارر  اقعامر  قلتتلمراه ا مإترب ي  أاملا املمارساه، اين مت اسرتحناث م تيا،  ات اقا م  معا
.  قيرن أ راا ا تمر  اقرن   لرذه ايتروة  مر  اقروطا مإترب املعرت  اقعرام د راز ا  بوزارة اقناخلير 

كما أن اقإيارو سن ا ا اغرا تشر يعيا  إااريرا مر    ر   إرو ادم رور قتيرنق اقشرإا ي ارن قرواه 
   ذقا، ان ا   اأ امل ؤ قو الفيا ة  متابع   أ م.ا م ،  أهم م

 )ا مانة العامة( للتظلواا ا مانة العامة  
اقررذ  صررنر  2012( ق ررل  27مت إرشررا  ا ماررر  اقعامرر  مبو ررب امل سرروم امللإرر  رقررم ) -12

اقرررذ   2013( ق رررل  35،  مت تعنيلرررن مبو رررب امل سررروم امللإررر  رقرررم )2012اربايررر   28بترراريخ 
 م. 28/5/2013بتاريخ صنر 

  ي تعيو اق ين رواف حممرن املعرا اة مبو رب امل سروم امللإر   2012أغ تس  7يف  -13
  رررا  إرشرررا  ا مارررر  اقعامررر  باةتبارهرررا   رررازا  أميلرررا ةامرررا قلتتلمررراه. 2012 ق رررل  (59) رقرررم

  رزيرررن فيررراا   بشرررإا االسرررتيالقي  مررر  إطرررار يفم رررتيال ماقيرررا  إااريرررا تعمرررا يف  زارة اقناخليررر  
 ق  ة  أ   ا زاه  إرصاف املتمل ري .  قملمان امل ا   عاف

امل سرومو  ختتر ا مار  اقعامر  بتلير   م ا عر   احرر اقشرإا ي املينمر   ايرا  فإرام  -14
بررروزارة اقناخليررر  ىل امل رررائا احملاقررر  إقي رررا مررر  إاارة اقترررنقير  اقتح يررراه اقناخليررر  إ، باإلاررراا  أةررراله

بعحرررر اقشرررإا ي ا ك ررر  خترررورة حب رررب مرررا ييررر ره أمرررو ةرررام اقتتلمررراه يف هرررذا اقشرررأن فرررىت 
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كارت تنخا يف اختصاأ إاارة اقتنقير  اقتح يراه اقناخلير ،  قألمارر  اقعامر  مبا ر ة م ام را   قو
 .  بغ   إوي يف فاق   قوع اعا مؤمث يؤا  إىل تأث  سليب يف ثي  ادم ور مبلت يب  زارة اقناخلي 

 يإون قألمار  اقعام  زيارة اق جون  أماك  رةاي  ا فناث  أماك  احلبس االفتياط   -15
 االفتجرراز قلتحيررر مرر  قاروريرر  اإليررناع  ةررنم تعرر ض اقلررزال   احملبوسررو  احملتجررزي  قلتعررذيب أ  

قواراة املعامل  اقالإر اري  أ  احلاط  باقإ ام ،  يف كا ا فروال ختتر  ا مارر  اقعامر  ارورا حبرااله ا
 ايما يتعلر ب لتاه  صالفياه ا مار  اقعام ، ي  رى اقتإر م . الختاذ ما ت اه هلاكاقت حتنث 
 .م  اقتي ي  اقن ر  اق ا  57-54 اهمب ا ع  اقعي  

 ملذ إةالن إرشا  ا مار  اقعام   بعن تعيو ا مو اقعام قلتتلماه، مت حتيير تيرنم يف  -16
 ا االه اآلتي :

 الستيالقي   احليااي .امان ا )أ( 
أرشرأه ا مارر  اقعامر   إماز اقعما باق  ة  املتلوب  مبا  ير ةناق  را زة كمرا )ب( 

 .www.ombudsman.bh ملتوم  تيلي  متينم  تشما موقعا ةلى  بإ  اإلررترت هو:
 اقعما ةلى بث زيااة اق ي   االطمئلان  املصناقي  قني ادم ور. )ج( 
 :أاملا املمارساه املتبي  ا قيا  االستعااة م   )ا( 

 رر ن رشررا  ا ماررر  اقعامرر  ةلررى صررعين اقتعاةررا اقررن   لررنف احلصررول ةلررى  
فصرروهلا يف  رر    أاملررا املمارسرراه املتبيرر  إمررازاه  ااررح   م مرر  كرران مرر  أب زهررا:

 International) ةلرررى ةملررروي  املع رررن اقرررن   ملإاترررب أملرررا  اقتتلمررراه 2013سررربتمرب 

Ombudsman Institute). 
 .2014إصنار اقتي ي  اق لو  ا  ل يف مايو  )هر( 

 .2015إصنار اقتي ي  اق لو  اق ا  يف مايو   () 
 فتياط .اال ا  مباائ  معاي  قزيارة اق جون  أماك  احلبس  )ز( 
 ( م  اقتي ي  اقن ر  اق ا .58ي  ى اقتإ م مب ا ع  اقعي ة ) 

 2اقشرررإا ي مررر  ادم رررور  امللتمررراه ملرررذ تن ررريل ا يف با ررر ه ا مارررر  اقعامررر  تليررر   -17
 :أربع  اختصاصاه ه ،  ه   ارس م ام ا   ا باهتا يف 2013 يوقيو

: تليرر   ررإا ي املررواطلو أ  اقوااررني  أ  فررىت اقزائرر ي ، أ   كالئ ررم،  كررذقا تليرر  أ ال   
يو أ   ررررإا ي مرررر   رررر وا أ  ملتمرررراه  تمرررر  مررررن ، حبررررر ملت رررريب  زارة اقناخليرررر  مرررر  مررررنر

ة ررإ يو يف فررال ارتإررب أفررنهم اعررال بامل اقعررر  قليررارون مبررا يررربر اخترراذ إ رر ا اه  لائيررر  أ  
 بلغ ةنا اقشإا ي اقت تليت ا ا مار   .تأايبي ، مبلاسب  أ  أثلا  أ  ب بب ممارستن الختصاصاتن

إوي، )مرررائتو  اثلترررو  أربعرررو(  رررر 2014فرررىت  ايرررر  أب يرررا  2013اقعامررر  ملرررذ بنايررر  يوقيرررو 
 . أفاقت )مخ ا  أربعو( مل ا إىل اد اه اقيملائي  امل تص 
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: زيررارة اق ررجون  أمرراك  رةايرر  ا فررناث  أمرراك  احلرربس االفتيرراط   االفتجرراز ثاريررا   
قلتحيرررر مررر  قاروريررر  اإليرررناع  ةرررنم تعررر ض اقلرررزال   احملبوسرررو  احملتجرررزي  قلتعرررذيب أ  املعاملررر  

يف كررررا ا فرررروال ختترررر  اررررورا حبررررااله اقوارررراة اقررررت حتررررنث يف اقالإر رررراري  أ  احلاطرررر  باقإ امرررر ،   
 . اق جون  أماك  رةاي  ا فناث  أماك  احلبس االفتياط   االفتجاز الختاذ ما ت اه

 ثاق ا :  قألمار  اقعام  صالفياه ةلن ممارس  م ام ا  ه : 
إمإاريررر  اقوصرررول إىل ا مررراك   املعلومررراه  اقبيارررراه  امل رررتلناه مبرررا  -1 

 احملعوظ  يف   از احلاسب اآل . اي ا
 اقوصول إىل أ    ر قلحصول ةلى معلوماه أ  أاق . -2 
 اقلت  يف طلباه اقصلح  اقت وي  املنري   إبنا  اق أ  اي ا. -3 

 جيب ةلى اقوزاراه  امل ؤ قو  املعليو لا ت  يا م مر  مروظع  ا مارر  اقعامر   إاارة  
 يرررنهم مبرررا يتلبوررررن مررر  بيارررراه  معلومررراه  م رررتلناه تتعلرررر اقترررنقير  اقتح يررراه اقناخليررر   تز 

 مبواوع اقشإوي.
رابعا : يينم أمو ةام اقتتلماه تي ي  سلو  قروزي  اقناخلير  فرول تلعيرذ أةمرال ا مارر   

 اقعام ،  يلش  هذا اقتي ي  مبا ال يتعارض م  أفإام اقيوارو املعمول لا يف مملإ  اقبح ي .
ن  رررإوي أ  أك ررر  مت احصررر ا طبيرررا  أاقناخليررر  بشررر تي يررر  قررروزي كمرررا جيررروز قرررن تيرررنق  

  فإام هذا امل سوم  ما يتعلر لا م  مالفتاه  رتائ .
 ه  تؤا  م ام ةمل ا باقتعا ن  اقتل ير م  اد اه ذاه اقصل  م ا: اقليابر  اقعامر ،  

قلمرروظعو املررنريو،  فررنة اقتحييررر اياصرر ، احملرراكم االرملررباطي  برروزارة اقناخليرر ، درران اقتأايررب 
 غ ها م  اهليئاه  ا   زة، فيث تتليى اقشإا ي ةرب ةنة  سائا مل ا: احلملور اقش ص ، 
أ  مرررر  خررررالل اقربيررررن اإلقإرررررت  ، أ  اقربيررررن اقعرررراا ، مث تيرررروم مب ا عرررر  هررررذه اقشررررإا ي  تيرررر ر 

تيروم ينخا يف اختصاصاهتا، مث ي ر  اقتحييرر يف هرذه اقشرإا ي ارم  طترحم م را حمرنا،  ما
اين بإبالغ اد   امل تص  بوزارة اقناخلي  الختراذ اإل ر ا اه اقتأايبير  حبرر املشرإو يف في رم مر  
ملت يب اقوزارة أ  إبالغ اقلياب  اقعامر  أ   فرنة اقتحييرر اياصر ، يف احلرااله اقرت تشرإا   مير  

  ي ررا، مرر   لائيرر ،  تت ررذ توصررياه إااريرر  بغرر ض احلعرراخ ةلررى ا اقرر  خررالل اقتحيييرراه اقررت 
إبررالغ كررا مرر  صررافب اقشررإوي  املشررإو يف فيررن ببيرران كرراف  يتملررم  ايتررواه املت ررذة يف 

  .اقتحيير باقشإوي  اقلتائ  اقت خلر إقي ا
 مفتش عام   ا  ا مب ال  ني  

مبو رب امل سروم  2012ارباير   28مت إرشا  مإتب معت  ةام   از ا م  اقروطا يف  -18
 . 2012ق ل   (28رقم )
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 رر ي تعيررو اق ررين حممررن برر  را ررن ةبررناا اق ميحرر  معتشررا ةامررا جب رراز ا مرر  اقرروطا  -19
 .2012سبتمرب سل   11يف اقصاار  (67)مبيتملى امل سوم رقم 

أصررنر املعررت  اقعررام تصرر  ا صررحعيا أةلرر  ايررن أن مإتبررن  2013مررارس  30يف ترراريخ  -20
اررحا اق رربا امل تلعرر  اقررت ميإرر  سرروف يشرر ع يف قبررول اقشررإا ي  اقتتلمرراه مرر  ادم ررور، مو 

قلجم ور ةربها تينق تلا اقشرإا ي  اقتتلمراه )يرنا بيرن أ  باقربيرن اإلقإررت   أ  اقعريس بروك 
 .أ  تويرت(

 جيعا املعت  اقعام م   م   زارة اقعنل يف امللام  مي ا قن مؤكنا اسرتيالقن اقعملر  ةر   -21
 قي : هو  تى باقصالفياه اقتا ،م  اقوطا  از ا 

تلي   احر اقشإا ي املتعلي  ب و  معامل  ا   اأ م  قبا ملت يب اد از  -
 ارت اكررراهتم ا خررر ي قليررروارو  االتعاقيررراه اقن قيررر  اقرررت صرررااقت ةلي رررا مملإررر  

 اقبح ي .

إ ر ا  اقتح يراه املتعلير  بتلررا اقشرإا ي، مرىت ارتإبررت هرذه امل اقعراه مبلاسررب   -
 أ  ب بب أ  أثلا  تأايت م  ةمال  ظائع م أ  كان قلج از مث  ا ر اي ا. 

 قن توىل املعت  اقعام ملذ تعييلرن توظيرف ا يرر مر  اقعراملو املرؤهلو،  قرن ررال ةملروي   -22
تتلمرراه ةررال ة ةلررى أرررن ةملررو مؤسررس يف ملتمرر  أملررا  املترراس املع ررن اقررن   قألملررا  اقعررامو قل

قلن ل اإلسالمي . كمرا ا ر  مإترب املعرت  اقعرام صرعحاه خاصر  يف اقعريس بروك  ترويرت تتريح 
املررررال ةرررر  م ررررتجناه  ، اإلرإليزيرررر تعاصرررريا صررررالفياه  م ررررئوقياه املعررررت  اقعررررام باقع بيرررر  

خراأ م رتيا ةلرى  ربإ  اإلررتررت  ترو  ةلرى اقإ ر   موقر رشاطن.  قن قام املإتب بتن و 
مرر  املعلومرراه اياصرر  باملإتررب إارراا  إىل إمإاريرر  ةمررا اسررتمارة اقشررإوي  تيررنمي ا قلمإتررب،  

 24  اقشررإا ي ةلرى مررنار كمرا ا ر  املعررت  اقعرام ايرحم اق رراخ  اقرذ  ميإر  مرر  خالقرن تلير
 . 0097366644111ساة  هاتف رقم 

 اإلصالح التس يعي  اال ت الية (2) 

تتررررواىل اإل رررر ا اه  اقتشرررر يعاه ادنيررررنة، مل ررررا، االرتيررررا  بأرتمرررر  اقتحييررررر  اقتياارررر   -23
املتصرررل  با اعرررال غررر  اقياروريررر  املزةررروم ارتإالرررا بواسرررت  قرررواه ا مررر ،  ذقرررا قلوصرررول لرررا إىل 

 وي االفرتااي   امل لي . م ت
 لررنف اررمان إصررال   رراما ذ  أسررس متيلرر  قرروزارة اقناخليرر   قررواه اقشرر ط  قامررت  -24

احلإومرر  بتعيررو  ررون ييررتس م رراةن معرروض  رر ط  قلررنن اق ررابر،   ررون تيمررو  رئرريس  رر ط  
شررتك  ميام  اق ابر، م تشاري  قوزارة اقناخلي .  كران مر  برو اق مر اه اقعنيرنة هلرذه اد روا امل

ملن رررر  سرررلوك ر رررال اقشررر ط  املبليررر  ةلرررى اررراذج قواةرررن  2012هرررو اإلصرررنار اقرررذ  مت يف يلررراي  
سرررلوك  ررر ط  ا قيررر  متعرررناة،  من رررر  ا مرررم املتحرررنة قيواةرررن سرررلوك املررروظعو املإلعرررو بإرعررراذ 

لنة إىل اقيارون،  املن ر  ا  ر بي  قلش ط .  يف امليابا، هلاك حتول يف االةتماا ةلى ا اق  امل ت

http://www.ombudsman.nsa.bh/AboutOmbudsmanOffice.aspx#.VLyw5tKUelA
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اقشرر وا  االةرتاارراه  ررو اقرتكيررز يف ا سرراقيب اقعلميرر  دمرر  ا اقرر  ممررا ي ررتلزم تررنريب احملييررو 
ةلى أفنث أساقيب إاارة م ر   اد مير .  هرو مرا يرتم فاقيرا اقييرام برن  لبرا إىل  لرب مر  طتررب 

 اقتب ادلائ  ادنين اقذ  يعما اين اليون مؤهلون تأهيال تاما.
( 50تعنياله تش يعي  تتيح مالذا قاروريا إااايا م  خالل اقيرارون رقرم ) قن أاخلت  -25

اقياارر  بتعررنيا بعررض أفإررام قررارون اإل رر ا اه ادلائيرر  اقصرراار بامل سرروم بيررارون  2012ق ررل  
جيروز ملر  ( تلر ةلى أرن "مإ را   22نة ب قم ) ذقا بإااا  مااة  ني 2002( ق ل  46رقم )

ابي  ااةائررن بتع اررن قلتعررذيب أ  غرر ه مرر  ارر  ب املعاملرر  أ  يررنة  تع اررن قالرتيررام ب رربب سرر
اقعيوبررررر  اقياسررررري  أ  اقالإر رررررراري  أ  امل يلررررر  أن يررررررنة  حبيررررروق منريرررررر  قبرررررا املررررررت م أثلرررررا  قرررررر  
االسررتنالاله أ  مبا رر ة اقتحييررر أ  أمررام احملإمرر  امللتررور أمام ررا اقررنةوي ادلائيرر  يف أيرر  فاقرر  

قعال باب امل ااع ،  ال ييبا ملن ذقرا أمرام احملراكم االسرتئلااي ، تإون ةلي ا فىت صن ر اقي ار بإ
ا يإون  ذقا إذا ما  إا االرتيام   مي .  يف فاق  اختاذ االرتيام  إال غ  معاقب ةلين  لائي

 ". االختصاأ قلمحاكم املنري 

كمرررررا مت إاخرررررال تعرررررنياله تشررررر يعي   ررررر م كرررررا هتنيرررررن أ  اعرررررا ي رررررعى إىل اقترررررأث  يف  -26
  م  اقتي ي  اقن ر  اق ا . 69-65. ي  ى م ا ع  اقعي اه اااه املينم  أمام احملاكماقش 

 عولية اإل  اءاا التأديبية (3) 

 كرررررذقا ايرررررن مت تتررررروي  رترررررام توقيررررر  اقعيوبررررراه اقتأايبيررررر ؛ اشرررررإا مبو رررررب امل سررررروم  -27
اقروطا ارتر ، مإتب قلمعاي  امل لي  يف   از ا م  2012ارباي   28( اقصاار يف 28) رقم

بإةرررناا من رررر  قواةرررن اق رررلوك قتلتررريم ةمرررا ملت ررريب اد ررراز  يصرررنر لرررا قررر ار مررر  رئررريس  لرررس 
 جيب أن تتملم  املن ر  املشار إقي ا املباائ املتعلي  حبيوق اإلر ان املتبي  حمليا  ا قيا  ،اقوزرا 

يب اد ررراز، تليرررر  إةررررناا  تلعيرررذ بررر ام  م رررتم ة قلتررررنريب امل رررا مللت ررر،  امل تبتررر  بعمرررا اد ررراز
 احر اقشإا ي اقناخلي  باد از،  إفاق  رتيج  اقنراس  قلج اه املعلي  بن الختراذ مرا يلرزم يف 

( 27 ررررأرن.  كمررررا  رررر ي ذكرررر ه أةرررراله مت إرشررررا  ا ماررررر  اقعامرررر  مبو ررررب امل سرررروم امللإرررر  رقررررم )
اا  ،  با رررر ه بررررأ2013( ق ررررل  35،  مت تعنيلررررن مبو ررررب امل سرررروم امللإرررر  رقررررم )2012 ق ررررل 

م ام ررا  صررالفياهتا.  قررن  ررا  امل سرروم املؤس ررس م ررتلنا إىل مشررورة طلبت ررا اق ررلتاه اقبح يليرر  
مرر  ةررنا مرر  ايررربا  اقررن قيو أم ررال: اق رر  ااريررال بي لي ررام،  اق ررين  ررون ييررتس،  اق ررين  ررون 

 تيمو ،  هو ميتبس م  ملتوماه ت ت نم ا  زارة اقناخلي  اقربيتاري . 
ن أاملت اإل  ا اه اقناخلي  ادنينة إىل ةمليت إ  ا  تأاييب ارن ةرنا  فىت اآلن اي -28

مرر  اقملرربا  أ ال ررا تملررم لت توصرري  إييرراف اررابحم مرر  ةملررن أ  مرر  ق ررمن إىل فررو اكتمررال 
حتيييرراه اقليابرر  اقعامرر  فررول مررزاةم االرت اكرراه اقررت ارتإب ررا اقملررابحم املعررا. أمررا ثاريت مررا ايررن 

كرراروا مصررنرا قلشررإا ي إىل فررو ظ ررور رتررائ  اقتحييررر فررول مشلررت ريررا بعررض اقملرربا  اقررذي   
 املزاةم املو    انهم. 
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 التع يض لض ايا أعوا  العنف  أس هم ب() 
 قررذقا، اررإن ةمليرر  تغيرر   مؤس رر   بعيررنة املررني قررن  ررت املبا رر ة اي ررا ةلررى إثرر  تلررا  -29

ةرررب احملاسررب   آقيرراه مصررمم  ملعادرر  هررذه االرت اكرراه  االرتصرراف بشررأ ا   هرر ، (2)اقتوصررياه
يررروق اإلر ررران  قزيرررااة تعزيرررز حلاقتعرررويض  كرررذقا قلوقايررر  مررر  أ   افتمرررال الرت اكررراه الفيررر  

مرر  اقتي يرر  اقررن ر  اق ررا  ململإرر   119  9املررواطلو. )ي  ررى اقتإرر م برراق  وع إىل اقعير تو:  ثير 
 اقبح ي (. 

ن اقبحر يا يرلر ةلرى احلرر يف م  اتعاقي  ملاهمل  اقتعذيب اإن اقيارو  14قلمااة   ايا   -30
مرر  اقيررارون  181إىل  177اقتعررويض اقعرراال  اقإررايف قملررحايا اقتعررذيب.  ةليررن اررإن املررواا مرر  

 املن  تؤسس اقيواةن مللح اقتعويض ة  ا ا ار اقت  ت معاراهتا رتيج  اعا غ  مش  ع. 
 ا مر  اقعرام يف  قرت ا ا اا اقذي  ةاروا اقمل ر رتيج  إسا ة املعامل  م  طر ف م رؤ   -31

إقيررا  اقيرربض أ  خررالل اقتوقيررف هلررم احلررر يف رارر  اةرروي منريرر  قلتعررويض إمررا مرر  ذقررا اقعلصرر  
امل رؤ ل مبا ر ة  يف فررال كرون إسررا ة املعاملر   ررت خرارج م رار أاائررن قوا باترن اق مسيرر ،  إمرا مرر  

 131 ا عررر  اقعيررر تو ي  رررى اقتإررر م مباحلإومررر  يف فرررال فصررروهلا أثلرررا  أاائرررن قوا باترررن اق مسيررر . 
  م  اقتي ي  اقن ر  اق ا . 132 

 20اقصاار بتاريخ  2011( ق ل  30 يف إرصاف إاايف، أسس امل سوم بيارون رقم ) -32
اقصرررلن ق اقررروطا قتعرررويض املتملررر ري  اقرررذ  ترررني ه دلررر  ميإررر  أن تتليرررى قيررر   2011سررربتمرب 

أ ررإال اقتعررويض ترر اه ملاسرربا يف طلبرراه اقتعررويض  تلترر  اي ررا  هرر  طوقرر  ملررلح أ   ررإا مرر  
، 2012يلراي   26اقصراار بتراريخ  2012( ق رل  13فن ا اإلطار اقرذ   ارعن امل سروم رقرم )

 بشأن رتام ةما اقصلن ق اقوطا قتعويض املتمل ري .
امل سررومان  ررذ ان فررذ  أاملررا املمارسرراه اقن قيرر  يف صررنا صررلااير تعويملرراه  نهررذا -33

ذقا مبررراائ ا مرررم املتحرررنة ا ساسررري   املبررراائ اقتو ي يررر  بشرررأن اقملرررحايا يف اقعررراس قاطبررر ،  كررر
رتصررررراف  ادررررررب قملرررررحايا االرت اكررررراه اد ررررريم  قليرررررارون اقرررررن   حليررررروق اإلر ررررران االيف  احلرررررر

مر   134  133ي  رى اقتإر م مب ا عر  اقعير تو  االرت اكاه ايت ة قليرارون اإلر را  اقرن  . 
  اقتي ي  اقن ر  اق ا .

لن ق مي ررا مبرراارة فإوميرر  فامسرر  تترريح ثررالث اايرراه قلملررحايا ارروق احليرروق إن اقصرر -34
 اقيائم  فاقيا يف اقتعويض مبو ب اقيارون اقبح يا:

__________ 

تلا اإلصالفاه من ر  يف املوق  امل صر  (2)
http://biciactions.bh/wps/portal/BICI/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLAxNH

Q093A3eLMEcjA88AU3djyxBjAwMDc6B8JJK8ewBY3tDT0MXC0NjAzJAY3f6OHp7u7iDd5p

aWQHlXC1fnIFNjAxNjArqDU_P0w0Euxu8CkDw-O0DyBjiAo4G-n0d-bqp-

QW5oRIVnlgkAlsfnEQ!!/dl3/d3/L0lHSkovd0RNQUprQ. 
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قررررني قيررررام املتملرررر ر باقتيررررنم بتلررررب قلتعررررويض مرررر  احلإومرررر  ةرررررب اقصررررلن ق  )أ( 
ن، كمرا هرو فا   قن إىل أن يربه  ةلى أن أاعال املوظف اقعام كاررت يف م رار ممارسرتن قعملر ال

 احلال يف اقنةوي املنري  اقعااي .
ايمرا ييتصر  تع يررف اقملرحي  يف اقررنةوي املنرير  ةلرى اقشرر ر املصراب، اررإن  )ب( 

إ  ا اه اقصلن ق تلر ةلرى أن أ  أفرن مر  أار اا اقعائلر  املبا ر ة  كرذقا مر  يعروهلم  كرذقا 
 اقصلن ق. ن يتلب اقعون م أم  ةاىن أذي خالل تنخلن مل اةنة اقملحايا، ميإلن 

رتصررراااه اقرررت ييرررنم ا اقصرررلن ق أ سررر  رتاقرررا مررر  اقتعويملررراه املاقيررر . االإن  )ج( 
مررر   سرررائا  يرررا  أن تعتمرررن أ، جيررروز قلجلررر  (3)  ايرررا  ات ررراقا مررر  املعررراي  اقن قيررر  املتعرررارف ةلي رررا

اقتعرررويض كاالسرررررتااا أ  اقتعررررويض املررررا  أ  إةررررااة اقتأهيررررا أ  اقرتارررري   اررررمان ةررررنم اقتإرررر ار، 
 ب االقتملا ، كلما كان ذقا مالئما. حب 
امل رررتيل  مواررروةا  كارررت قيررر  فرررااله اقوارراة اقرررت تبيلت رررا اقلجلرر   2013بل ايرر  ةرررام  -35

 159 000قتعويملرراه ااع رررا اقصررلن ق،    رررا املبلررغ املرررناوع ةلررى سررربيا اقتعررويض املرررن  يف 
قلتعررويض مرر  أارر اا تملرر ر ا  طلبررا   421ا الر أم يإرر  قعائلرر  كررا اررحي .  قيررن تليررى اقصررلن ق 

فاقررر  حترررت رتررر  ا ائررر   193تو رررن  .  فاقيرررا  2011باإلصررراب  خرررالل أفرررناث اربايررر   مرررارس 
اقعحر اقتيب قتحنين ار   اإلةاق  اقلا   ) باقتا  ار ر  اقتعرويض اقرذ  كران مير را أن  لحرن 

 حمإم  منري  يف إ  ا اهتا اقعااي (.
 توصرياه املإلع  مبتابعر  اقوطلي  اقلجل ستجاب  قتوصي   قين   ي تأسيس آقيتو أخ يو ا -36
، بغررر ض اإلسررر اع يف اقلعررراذ إىل اقتعرررويض   رررا: حمررراكم مت صصررر  قللتررر  يف امل رررتيل  اقلجلررر  تي يررر 

مررر  ت ررروي  متررراقب م بشرررإا اةرررا ي اقتعويملررراه،  مبررراارة اقت ررروي  املنريررر   اقرررت  إررر  املتملررر ري  
ييبررا مرر   اقت رروي  املنريرر   ذقررا ا اررا إخررالل  حبررر مرر  التبلررت احلإومرر  مةبرراارة راررائ .  هإررذا 
طالقررا  ةلررى أيرر  إاق اررائي  املت  فرر  مرر  اقلجررو  إىل اقيملررا  املررن ،  مبررا ال يررؤث   املتملرر ري  باقت رروي 

برروزارة اقعررنل  اقشررئون اإلسررالمي  مإتررب اقت رروي  املنريرر  م ررائل   لائيرر .  بلررا   ةلررى ذقررا أرشررس 
فرررااله اقواررراة  اإلصررراب .  با ررر  مإترررب اقت ررروي  املنريررر  اقتعرررويض  قتليررر  طلبررراه اقتعرررويض ةررر 

امل رتيل ، إاراا  إىل أربر  فرااله أخر ي  ( فاقر  اقرواراة بتي ير  اقلجلر 35) فاق  مل ا اقرر 45 قعنا
مرر  خررارج اقتي يرر  ارتررأه اقلجلرر  تعويملرر ا، فيررث اةتمررنه امليزاريرر  امليرر رة قلتعررويض ةلررى مرر فلتو 

تو )مليوران  سبعمائ  أقرف ايلرار( أ  مرا يزيرن ةلرى سرتو أقرف ا الر قلحاقر   موةن يف امل فل مبا
اقوافرررنة مبرررا  موةرررن سررربع  ماليرررو  مائررر    افرررن   أربعرررون أقرررف ا الر دميررر  احلرررااله اقرررت أقررر ه 
 اقلجل  تعويمل م،  ص ات هذه املباقغ ريرنا  باقُععرا مل رتحيي ا ممر  قبلروا باقت روي  املنرير  باقإامرا.

 م  اقتي ي  اقن ر  اق ا . 140  139  138  137 ا ع  اقعي اه ي  ى م

__________ 

رتصرراف  ادرررب قملررحايا االرت اكرراه اد رريم  قليررارون االاملبرراائ ا ساسرري   املبرراائ اقتو ي يرر  بشررأن احلررر يف  (3)
رت اكراه ايتر ة قليرارون اإلر را  اقرن   اقرت ثبتت را  أةللت را ادمعير  اقعامر  قألمرم االاقن   حليوق اإلر ران   

 .2005اي مرب  16يف تاريخ  60/147بي ارها  املتحنة
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 هإرررذا ارررإن قلملتومررر  اقبح يليررر  إطرررارا قاروريرررا متيلرررا إلتافررر  اقع صررر  إلرصررراف ارررحايا  -37
 .  أةمال اقعلف أ  اقتعذيب املال ة  احلر اقوا ب اقلعاذ يف تعويض ةاال  كاف 

امل رتيل ، قرام  اقصاارة ة  اقلجلر ،  يف او  اقتوصياه 2013  2012خالل ةام   -38
مإتررب اقت رروي  املنريرر  بتعررويض قيرر  فررااله اقوارراة اقررت أ ررار إقي ررا تي يرر  اقلجلرر   اقباقغررر  يف 

فااله  ااة أخ ي م  خارج اقتي ي  ارتأه اقلجلر   4فاق   ااة، إااا  إىل تعويض  35إقاهلا 
االه ملر  قبرا مرل م مبلرغ اقتعرويض تعويمل م  ارت ت اقوزارة م  قي  إ  ا اه تعويض تلا احلر

 اقت رروي ، فيررث بلررغ إقررا  مررا ق رتررن اقلجلرر  كتعررويض قلمتملرر ري  مبلغررا قررنره مليوررران  مائترران 
 ةش  ن أقف ايلار حب يا أ  ما يعاال ست  ماليرو ا الر تي يبرا. كمرا قرام مإترب اقت روي  املنرير  

 6 ف تعويملررراه ملررا  موةرررن يف ارررو  مررا صررنر مررر  قرر اراه ةررر  اقلجلرر  بصرر 2014خررالل ةررام 
 فررااله  ارراة  نيررنة ارتررأه اقلجلرر  تعويملرر ا مرر  خررارج تي يرر  اقلجلرر  امل ررتيل  مببلررغ إقررا  قررنره

مبا ر ة م تبتر  فاق  إصاب   47ثالمثائ   ستون أقف ايلار حب يا، إااا  إىل تعويض ما  موةن 
با فررناث مببلررغ إقررا  قررنره ثالمثائرر   مخ رر  ةشرر  أقعررا  مخ ررمائ  ايلررار، قيإررون إقررا  املبرراقغ 

مبلغرا قرنره سرتمائ   مخ ر   2014اقت مشل ا اقتعويض ة  فرااله اقواراة  اإلصراب  خرالل ةرام 
  سبعون أقعا  مخ مائ  ايلار حب يا أ  ما يعاال مليورا  مثااائ  أقف ا الر. 

مت إطالق مباارة احلوار اقوطا  تلعيذ ط  اتن،    ي تععيا توصياه اقلجلر  امل رتيل ،  -39
رت اكرراه اقررت  اال با رر ه مملإرر  اقبحرر ي  ةمليرر  إصررال   ررامل  كرران مرر  بررو أهررناا ا معادرر  

كارت قرن  قعرت،  ذقرا مر  خرالل سر  قروارو احملاسرب   اقتعرويض،  قلحيلوقر  ا ن افتمرااله 
زيرررااة تعزيرررز ثيررر  اقشررررعب. إن هرررذه اإلصرررالفاه تتملرررم  تعرررنياله تشرررر يعي  ق   قوة رررا  رررناا 

 كرررذقا تتررروراه مؤس ررري  م مررر  مبليررر  ةلرررى أاملرررا املمارسررراه اقن قيررر ، بيل رررا تأسررريس آقيررراه 
قتعرررويض ارررحايا ارت اكررراه فيررروق اإلر ررران،  بلرررا  قتررراع إةالمررر  أك ررر  م رررؤ قي ،  إصرررال  

عليررر  باقتعرررذيب  حب يررر  اقتعبررر ،  تشررريين ميرررنرة تشررر يع  تتصرررنره احلإومررر  إلصرررال  اقيررروارو املت
 طلي  م تنام  قلتحييرر يف قملرايا اقتعرذيب  سرو  املعاملر  تتروىل امليااراة يف هرذه اقيملرايا ةلرى 
 ررو م ررتيا  رزيررن ممررا ي ررتنة  إةررااة تشررإيا أ  إةررااة بلررا  املؤس رراه  كررذقا اقييررام بتررنريب 

 إرعرراذ اقيررارون ةلررى أيررن  خررربا  ا قيررو. طويررا املررني غرر  م رربوق قل ررلت  اقيملررائي   مللت رريب
 ستتا مثار هذه املبااراه قائم   تأيت أكل ا خالل ا      اق لواه اقياام .

 الت ميب لي مجا   م ا اإلنساء للو كفيب الو لفيب  إنفا  المان ء  المضاة ج() 
إلعرو بإرعراذ اقأما بشأن اقتنريب  -40

ة
يرارون  اقيملراة يف  ال فيوق اإلر ان قلموظعو امل

ايررن بررااره كاارر  أ  ررزة إرعرراذ اقيررارون اررور صررن ر اقتي يرر  بتلعيررذ خترر   ررامل  قالرتيررا  مب رراراه  
 كاا  م ئو  إرعاذ اقيارون يف  ال افرتام فيوق اإلر ان  سيااة اقيارون.

ذ  أسررس متيلرر  قرروزارة اقناخليرر   أةرراله، اررإن إصررالفا   ررامال   24 كمررا أسررلعلا يف اقعيرر ة  -41
  ي باقععا إاخال بر ام  ترنريب  رامل   باإلااا  إىل ذقا، .قن  ت املبا  ة اينواه اقش ط   ق

قلعاملو يف اقيتاع ا مرا سروا  اقملربا  أ  ا ار اا أ  اربا  اقصرف،  تيروم  زارة اقناخلير  بصرورة  



CAT/C/BHR/3 

13 GE.16-10021 

اقرررنر س  ا ريررر   مبة ا عررر  بررر ام  ترررنريب ا املو  ررر  قلم رررؤ قو ةررر  إرعررراذ اقيرررارون قتملررر  يف احل ررربان
  ايما بعن.  2011امل تعااة م  أةمال اقتوقيف  اقيبض اقت   ه يف ارباي   مارس 

أاخلت  زارة اقناخلي  ب رام  تنريب  نيرن فرول اق رلوك اق رليم قملربا  اين   هإذا -42
ي  ررى م ا عرر   .يشررارك قيرر  اقملرربا  يف هررذه اقررن راه بغررض اقلترر  ةرر  رتررب مفيررث اقشرر ط ، 
 اقتي ي  اقن ر  اق ا . م  89  88اقعي تو 

تعتمررن  زارة اقناخليرر  ةلررى أك رر  مرر  حمررور قت ييررف قيرر  ملت رريب اقرروزارة يف  ررال فيرروق  -43
اإلر ان سوا  باملواا اقلت ي  املت صص  أ  اقتنريباه اقعملي  باإلااا  إىل اقبع راه ايار ير   ذقرا 

اايررر  ميرررنراه  مإت رررباه اقررروط  قلحرر أ ةلرررى قيرررام م برررأاا   ا بررراهتم  رسررراقت م اق ررامي   رررو 
 احلعاخ ةلى أمر  املرواطلو  املييمرو  سرالمت م يف ظرا اقتلعيرذ اقصرحيح قليرارون  حتييرر اقعناقر ، 
فيث مت تلعيذ ب ام  موسع  قلتنريب ةلى قواةن اقلتام اقعرام  تتبيرر كاار  املعراي  اقن قير   خاصر  

نريرر   اق ياسرري   اقتشرر يعاه اقبح يليرر  قرتسرريخ اتعاقيرر  ملاهملرر  اقتعررذيب  اقع ررن اقررن   قلحيرروق امل
 معاهيم فيوق اإلر ان، قلعاملو بيواه ا م  اقعام،  اقتالميذ اقع إ يو،  تتم ا يف اآليت:

تلتررريم  تلعيرررذ ا راه تنريبيررر  قاروريررر  مت صصررر  مررر  أ رررا تعزيرررز اايررر  فيررروق  )أ( 
 اقتعترررري   االفتجرررراز  ارررروابحم اإلر رررران  السرررريما يف  ررررال اقلتررررام اقعررررام  االسررررتيياف  اقيرررربض 

 .است نام اقيوة  ا سلح  اقلاري ،  يتم تلعيذها ا ريا  ام  خت  اقتنريب اق لوي  قوزارة اقناخلي 

 :ب ام  أكااميي  متم ل  يف ما يل قامت ا كااميي  امللإي  قلش ط  بتلعيذ  )ب( 

  اريرر   ا مليرر  أساسرري  يف برر ام  املا  ررت  يف اقعلرروم ادلائيرر   اإلا مررااةتملررمو
 هرر  مررااة اايرر  فيرروق اإلر رران يف اقيررارون اقررن    اقيررارون اقررن   اإلر ررا  
 ذقا لنف تعزيز ثياا  فيوق اإلر ان قني ر ال ا م  مر  خرالل اقتع يرف 
مباهي  فيوق اإلر ان  اايت ا ةل  امل رتو  اقرنيا  اقروطا  اإلقليمر   اقرن   

يررر  احليررروق  احل يررراه اقعامررر  قلمرررواطلو مررر   اررروابحم ا اا  ا مرررا يف ارررو  اا
 .اقرتكيز ةلى اقملماراه اقنستوري   اقياروري   اقيملائي 

  استحناث ابلوم حليوق اإلر ان  يةعين ملنة ةرام اراسر  كامرا،  هرو اقرنبلوم ا  ل
 .  م  روةن م  فيث اقت صر اقنقير يف قي  ما يتعلر ب ياا  فيوق اإلر ان

  باملؤس رراه اقعيابيرر   هررو ابلرروم مشررارك خرراأ مب اكررز اسررتحناث ابلرروم خرراأ
اإلصال   اقتأهيا  يعين ملنة سرل   رصرف مبعرنل ثالثر  اصرول اراسري ،  يعتررب 
هذا اقنبلوم ا  ل م  روةن م  فيث اقت صر اقنقير يف كا ما يتعلرر مب اكرز 
اإلصرررررال   اقتأهيرررررا مررررر  فيرررررث اإلاارة  فيررررروق اق رررررجلا ،  اق ةايررررر  اقالفيررررر  

ةائلترررن  غررر  ذقرررا ممرررا يررر تبحم ارتبرررا   ثيرررر  مبا ررر  باقعمرررا يف م اكرررز    قللزيرررا
 اإلصال   اقتأهيا
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املشرررارك  يف اقعنيرررن مررر  اقلرررن اه  املرررؤ  اه   رز اقعمرررا بشرررأن تعزيرررز ثيااررر   )ج( 
 . فيوق اإلر ان قن  ملت يب اقوزارة باقتل ير م  ةنا م  اد اه احمللي   اقن قي 

ن راه اقتنريبيررر  اقناخليررر   ايار يررر    رز اقعمرررا  م ارررر طيرررن  رررن ل يوارررح بعرررض اقررر 
 املتعلي  حبيوق اإلر ان اقت  ارك اي ا ملت بو  زارة اقناخلي  )م ار أ(.

نعمرر ا خررال  االرر  ماا الت ميبررة البام يررة لرري مجررا   مرر ا اإلنسرراء الترري : الو لررق )أ(  
 2015 لغاية  2006الفت ة مب 

 اقن رة اسم اقعنا
مإرررررررررررررررررررررررررران  رعيااهااتاريخ 

 اد   املش ا  رعياااال
ةررررررررررررررررررررررنا 
 إىل م   املشاركو

اقررن رة اإلقليميرر  اق اق رر  قلشرر ط  اقع بيرر   1
 يف  ال فيوق اإلر ان

 1 املعواي  اق امي  ايب 24/5/2006 20/5/2006

م كز ةمان قنراس  فيروق  ا ران 29/6/2006 27/6/2006 مؤ   فيوق اإلر ان يف إطار اقعناق  2
 اإلر ان

2 

اقررن رة اإلقليميرر  اق اق رر  قلشرر ط  اقع بيرر   3
 يف  ال فيوق اإلر ان

 1 املعواي  اق امي  ايب  24/5/2006 20/5/2006

املشرررارك  يف امللتيرررى اق رررلو  اق رررا  إلاارة  4
بعلرررررررررررروان "اق ررررررررررررلوك  2007اق ررررررررررررجون 

اإل  امررررررررر  قرررررررررني اق رررررررررجلا   املعررررررررراهيم 
 اقعيابي  احلني    فيوق اإلر ان"

اقبعرررررررررررن اق اقرررررررررررث قتلتررررررررررريم  ايب 15/11/2007 11/11/2007
 املعارض  املؤ  اه

5 

ا رة فيررروق اإلر ررران اقن قيررر   اقيرررارون  5
 اإلر ا  يف ةملياه اق الم

 3 سار ميو إيتاقيا 30/5/2008 26/5/2008

فليررررررر  اراسررررررري  إقليميررررررر  فرررررررول فيررررررروق  6
 اإلر ان  حمارب  اإلرهاب

 1  ا ران 29/10/2008 27/10/2008

املؤ   اقن   ا م  اإلر ا  يف امللتي   7
 اقع بي 

 2 ا مار  اقعام  اق عواي  17/6/2008 16/6/2008

ا رة اآلقيررررراه اقن قيررررر  حلمايررررر  فيررررروق  8
 اإلر ان

 2  تماةي اال زارة اقتلمي    ليف 21/10/2011 12/10/2011

اقور رررررررر  املت صصرررررررر  قتعزيررررررررز مإتررررررررب  9
 فيوق اإلر ان.

ا مار  اقعام   لرس اقتعرا ن  قت   1/12/2011 30/11/2011
 قن ل ايلي  اقع بي 

1 

امللتيررررى اقعلمرررر  اق ررررا  قلشرررر ط  اقع بيرررر   10
بعلررروان "تتبييررراه فيررروق اإلر ررران يف 

 ا   زة ا ملي "

 امعرررررررررر  ررررررررررررايف اقع بيررررررررررر   اق عواي  11/7/2012 9/7/2012
 قلعلوم ا ملي 

4 

(  لرررررس فيررررروق 21فملرررررور اقرررررن رة ) 11
 اإلر ان

 4  لس فيوق اإلر ان  ليف 22/9/2012 13/9/2012

اقررررررررررررن رة اقتنريبيررررررررررررر  اق اريررررررررررررر  قتيرررررررررررررنق  12
 م اةناه الي  قملبا  اقش ط 

املع ررررن اقررررن   قلنراسرررراه  إيتاقيا 24/10/2012 3/10/2012
اقعليرررررررررررا قلعلررررررررررروم ادلائيررررررررررر  

 ب  اكوزا

18 

ررررررن ة ا طررررر  اقياروريررررر   اق قابررررر  اقيملرررررائي   13
 فيوق اإلر ان  احل ياه اقعام حلماي  

امللتمرررررررر  اقع بيرررررررر  قلتلميرررررررر   مص   14/5/2013 12/5/2013
 اإلااري 

2 
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 اقن رة اسم اقعنا
مإرررررررررررررررررررررررررران  رعيااهااتاريخ 

 اد   املش ا  رعياااال
ةررررررررررررررررررررررنا 
 إىل م   املشاركو

ا رة تنريبيرررررررر  قتيررررررررنق م رررررررراةنة اليرررررررر   14
 قملبا  اقش ط 

املع ررررن اقررررن   قلنراسرررراه  إيتاقيا 10/4/2013 17/3/2013
 اقعليا قلعلوم ادلائي 

25 

م رراةنة اقررن رة اقتنريبيرر  اق ابعرر  قتيررنق  15
 الي  قملبا  اقش ط 

املع ررررن اقررررن   قلنراسرررراه  إيتاقيا 14/9/2013 24/9/2013
اقعليرررررررررررا قلعلررررررررررروم ادلائيررررررررررر  

 ب  اكوزا

21 

اقررررررررررن رة اقتنريبيرررررررررر  ايام رررررررررر  قتيررررررررررنق  16
 م اةنة الي  قملبا  اقش ط 

 19 س اكوزا إيتاقيا 16/2/2014 27/1/2014

امل ررررررررراةنة اقعليرررررررررر  قملرررررررررربا  اقشرررررررررر ط   17
مرر  املع ررن اقررن   قلنراسرراه باقتعررا ن 

 اقعليا قلعلوم ادلائي  )س اكوزا(

املع ررررن اقررررن   قلنراسرررراه  إيتاقيا 15/5/2014 25/4/2014
 اقعليا

19 

 ر رر  ةمررا فررول ا ر اقشرر ط  يف ت سرريخ  18
 فرتام فيوق اإلر اناسيااة اقيارون   

ا ماررررررررررر  اقعامرررررررررر   لررررررررررس  قت  19/3/2015 15/3/2015
 اقتعا ن 

3 

ا رة اايرررر  فيرررروق اإلر رررران  ف ياتررررن يف  19
 ستنالالهاالم فل  ق  

م كررررز اقتررررنريب اقت صصرررر   اقإويت 21/5/2015 17/5/2015
 قيتاع ا م  اقعام

4 

 137 الوجو ع ال لي

نعم ا خرال  اال  ماا الت ميبة ال اخلية لي مجا   م ا اإلنساء التي : تا ع للو لق )أ(  
 2015 لغاية  2006الفت ة مب 

 نساء التي انعم ا لي ا  اديوية الول ية للس  ةاإلال  ماا الت ميبية لي مجا   م ا   

 (2015-2011 ع د الوسام يب لي ا خال  ا ع ام مب )
 ال  ماا التي عم ا لي  لية ت ميب الضباط -أ الً  

 اقن رة اسم 

 ةنا املشاركو ارعيااهاتاريخ 
مإرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران 

 اابحم إىل م  مالفتاه ارعيااها
ارررررررررررررررررابحم 

 من  صف
كليرررر  تررررنريب  - - 3 يوريو 19 يوريو 13 اإلر انا رة فيوق  1

 اقملبا 
 2011سل  

ا رة اقش ط  يف احملاات  ةلرى  2
 اإلر انفيوق 

كليرررر  تررررنريب  1 - 11 ارباي  16 ارباي  12
 اقملبا 

 2012سل  

ا رة  ررررررر   اقيرررررررارون اقرررررررن    3
 املعاهرررناه  اإلر رررانحليررروق 

اقن قيرررررر  اقررررررت  قعررررررت ةلي ررررررا 
 مملإ  اقبح ي 

كليرررر  تررررنريب  - - 22 أب يا 10 أب يا 8
 اقملبا 

 2012سل  

 رررررر   من ررررررر  سررررررلوك ر ررررررال  4
اقشررررررررررررررررررررر ط  )ةرررررررررررررررررررررنة ا راه 
 قلملبا  م  طتلف اق تب(

سبتمرب  4خالل اقعرتة م  
 ربمروا 21 قغاي  

ا كاامييرررررررررررررررررررررررر   - - 428
 امللإي  قلش ط 

 2012سل  
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 اقن رة اسم 

 ةنا املشاركو ارعيااهاتاريخ 
مإرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران 

 اابحم إىل م  مالفتاه ارعيااها
ارررررررررررررررررابحم 

 من  صف
امللتيررى اقعررامل  اق ررا  قلشرر ط   5

اقع بيرررررررر  "تتبييرررررررراه فيرررررررروق 
يف ا   ررزة ا مليرر "  اإلر رران

 قليياااه اقعليا

مررر  ااخرررا  84 يلاي  23 يلاي  20
 مملإ  اقبح ي 

مرر  ااخرررا  35 -
 مملإ  اقبح ي 

قاة  املرؤ  اه 
 بعلنق ايلي 

باقتعرررررررررررررا ن مررررررررررررر  
 امعرررررررررر  رررررررررررايف 
اقع بيرررررررررر  قلعلرررررررررروم 

 2013ا ملي /
خررررارج مررر   37

 مملإ  اقبح ي 
مررر  خرررارج  31 -

 مملإ  اقبح ي 
اقرن رة اياصرر  قملربا  ا مرر   6

اقعررررررررررررررام يف  ررررررررررررررال فيرررررررررررررروق 
ر ررررررران "املعررررررراي  احليوقيررررررر  اإل

قلعمرررررا اقشررررر ط " قلييررررراااه 
 اقعليا  اقوستى

كليرررر  تررررنريب  - - 65 ارباي  20 ارباي  18
 اقملبا 

باقتعرررررررررررررررا ن مررررررررررررررر  
مع رررررررررن اقبحرررررررررر ي  
 قلتلميرر  اق ياسرري /

2013 

ا ر اقشرر ط  يف احملااترر  ةلررى  7
 ر اناإلفيوق 

كليرررر  تررررنريب  - - 42 مارس 21 مارس 17
 اقملبا 

 2013سل  

ا ر اقشرر ط  يف احملااترر  ةلررى  8
 ر اناإلفيوق 

كليرررر  تررررنريب  - - 13 ارباي  13 ارباي  9
 اقملبا 

 2014سل  

كليرررر  تررررنريب  4 3 8 مارس 27 مارس 23 ااي  ا س ة  اقعلف ا س   9
 اقملبا 

 2014سل  

اقربرررررررررام  اقتررررررررنرييب )املعرررررررراي   10
 احليوقي  قلعما اقش ط (

كليرررر  تررررنريب  2 - 51 يوريو 12 يوريو 10
 اقملبا 

باقتعرررررررررررررررا ن مررررررررررررررر  
مع رررررررررن اقبحرررررررررر ي  
قلتلميرر  اق ياسرري / 
 املؤس ررر  اقوطليررر  

 اإلر انحليوق 
ا ر اقشرر ط  يف احملااترر  ةلررى  11

 اإلر انفيوق 
كليرررر  تررررنريب  - 2 19 ارباي  26 ارباي  22

 اقملبا 
 2015سل  

اقربرررررررررام  اقتررررررررنرييب )املعرررررررراي   12
 احليوقي  قلعما اقش ط (

كليرررر  تررررنريب  - - 41 يوريو 2 مايو 31
 اقملبا 

 2015سل  

 اإلر انب رام  ابلوم فيوق  13
 )اقناع  ا  ىل(

 6ملنة  ارباي  9
   ور

كليرررر  تررررنريب  11 - 31
 اقملبا 

 2014سل  

 اإلر انب رام  ابلوم فيوق  14
 )اقناع  اق اري (

 9ملنة  سبتمرب 21
   ور

كليرررر  تررررنريب  8 15 1
 اقملبا 

 2014سل  

 اإلر انب رام  ابلوم فيوق  15
 )اقناع  اق اق  (

سبتمرب 
2015 

يوريو 
2016 

كليرررر  تررررنريب  16 20 -
 اقملبا 

2015/2016 

ب ررررام  مؤس ررراه اإلصرررال   16
  اقتأهيا

سبتمرب 
2015 

يوريو 
2016 

تررررنريب  كليرررر  - 18 -
 اقملبا 

2015/2016 
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 اقن رة اسم 

 ةنا املشاركو ارعيااهاتاريخ 
مإرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران 

 اابحم إىل م  مالفتاه ارعيااها
ارررررررررررررررررابحم 

 من  صف
مرررررر   اإلر ررررررانميرررررر ر فيرررررروق  17

اقتعمرررررررررررررررر قتلبررررررررررررررر  ب ررررررررررررررررام  
املا  ررررت  يف اقعلرررروم ادلائيرررر  

  اقش طي  )اقناع  اق ابع (

أكتوب   12
2014 

ارباي   4
2015 

كليرررر  تررررنريب  - - 20
 اقملبا 

2014/2015 

مرررررر   اإلر ررررررانميرررررر ر فيرررررروق  18
اقتعمرررررررررررررررر قتلبررررررررررررررر  ب ررررررررررررررررام  
املا  رررت  يف اقعلررروم اإلااريررر  

  ا ملي  )اقناع  اق اق  (

أكتوب   12
2014 

ارباي   4
2015 

كليرررر  تررررنريب  - - 44
 اقملبا 

2014/2015 

 مسام اً  1086 108 58 920 الوجو ع

 عم ا لي مع   ت ميب الس  ة ال  ماا التي -ثانياً  

 اقن رة اسم ه
 املشاركو ةنا ارعيااهاتاريخ 

 م تجن اابحم صف إىل م  مالفتاه ارعيااهامإان 

ا ر اقشررررررررر ط  يف احملااتررررررررر  ةلرررررررررى  1
 اإلر انفيوق 

 2012سل   مع ن تنريب اقش ط  - 11 أب يا 26 أب يا 22

مررررنربو قشرررر   من ررررر   إرترررراجا رة  2
 سلوك ر ال اقش ط 

 2013سل   مع ن تنريب اقش ط  - 8 يوريو 28 يوريو 25

اقشررررررررر ط  يف احملااتررررررررر  ةلرررررررررى   را 3
 فيوق اإلر ان

 2013سل   مع ن تنريب اقش ط  - 17 ارباي  14 ارباي  10

ا رة  ررررررر   من رررررررر  سرررررررلوك ر رررررررال  4
 اقش ط 

 2013سل   مع ن تنريب اقش ط  - 3027 مارس 26 اي مرب 1

 2013سل   مع ن تنريب اقش ط  580 - مارس 26 اي مرب 1 مي ر فيوق اإلر ان قلم تجني  5
ا ر اقشررررررررر ط  قلمحااتررررررررر  ةلرررررررررى  6

 فيوق اإلر ان
 2014سل   مع ن تنريب اقش ط  - 11 ارباي 6 ارباي  2

ا ر اقشررررررررر ط  قلمحااتررررررررر  ةلرررررررررى  7
 فيوق اإلر ان

 2014سل   مع ن تنريب اقش ط  - 11 أب يا 24 أب يا 20

ا ر اقشررررررررر ط  قلمحااتررررررررر  ةلرررررررررى  8
 فيوق اإلر ان

 2015سل   اقش ط مع ن تنريب  - 11 أب يا 24 أب يا 20

ميررررررر ر فيررررررروق  9
 اإلر ان

رررررررروامرب  18 مايو 18 ا موة  ا  ىل
 2014 مع ن تنريب اقش ط  233 - 2014

مرررررررررارس  22 سبتمرب 22 ا موة  اق اري 
 2015-2014 مع ن تنريب اقش ط  821 - 2015

مررررررررررررررررايو  11 روامرب 11 ا موة  اق اق  
 2015-2014 مع ن تنريب اقش ط  173 - 2015

 مسامك 4903 1807 3096 الوجو ع
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 ال  ماا التي عم ا لي م    الب  ث ا منية -ثاللاً  

 أسم اقن رة ه
مإان  ةنا املشاركو تاريخ ارعيااها

 مالفتاه ارعيااها
 من  ابا  إىل م 

ررررررن ة فيررررروق اإلر ررررران برررررو اق ررررريااة  1
 اقوطلي   اقعومل 

حبوث م كز  20 70 اي مرب 9 اي مرب 9
 ا ملي 

2013 
 مشارك 90

مررل   اراسر  فررول فيروق اإلر رران  فيروق اقملررحايا دميرر    ايمرا يتعلررر باسرتحناث -44
ةررناا املشرراركو يف اقتررنريب اقررناخل  اقررذ  تملررم  أ،   امل ررتجني  يف ا كاامييرر  امللإيرر  قلشرر ط 

ا راه  زيراراه مينارير  ، إاراا  إىل مشرارك  ر رال اقشر ط  يف اإلر ران مواوةاه فول فيوق
مر  اقتي ير  اقرن ر  اق را ، إاراا   94  93  91ي  ى اقتإ م مب ا ع  اقعير اه  خارج اململإ ،

 إىل ادنا ل اقواراة أةاله.
إن اقوزاراه املعلي  يف فإوم  اقبحر ي ، تيروم ةلرى  رو ا ر  بتيرنق املعلومراه املتصرل   -45

يف إرعاذ اقيارون )ة إ يو  منريو(  اقترواقم اقتبير  مبل  اقتعذيب، م  خالل تنريب اقعاملو 
 موظع  اينم  اقعام   اآلخر ي  اقرذي  قرن يإوررون ذ   ةالقر  برأ   رإا مر  أ رإال اقيربض 
 اقتحييرررر. ةلرررى أن بررر ام  اقترررنريب  اقتعلررريم االفرتاايررر  زااه بصرررورة  اارررح  قتواكرررب املعررراي  

راه اقتنريبي  قلملبا ، اربام  اقتنريب متاف  اآلن ة  اقن   املال     .اقن قي  يف اق لواه ا خ ة
قملبا  اقصف.  قين را عت  زارة اقناخلي  ب ام  تنريب ا املو    قلم ؤ قو ة  إرعاذ اقيرارون 
قتملررررر  يف احل ررررربان اقرررررنر س امل رررررتعااة مررررر  أةمرررررال اقتوقيرررررف  اقيررررربض اقرررررت  ررررر ه يف اربايررررر  

مرررر   89  88  86  85  67يرررر اه ي  ررررى اقتإرررر م مب ا عرررر  اقع  ايمررررا بعررررن. 2011  مررررارس
 اقتي ي  اقن ر  اق ا  إااا  إىل ادنا ل اقواراة أةاله.

ةر  ذقررا ايرن اسرتحنثت اقرروزارة متتلبرا قلترنريب املتواصررا دمير  اقملربا  ةلررى  املرال   -46
 أساس ا ر . 

 راقت ملاه   ا راه ا كااميي  امللإي  قلش ط  ار   االةتمااي  مر  مؤس ر  إينايإ ريا -47
،  ا كاامييررر  امللإيررر  قلشررر ط  www.pearson.comاقربيتاريررر  املت صصررر  يف تيررروق اقتميرررز اقتعليمررر  

 اقت تتليى م ا هذا اقتيوق قلجواة. سحم ا يف اقش ق ه  املؤس   ا  ىل م  روة ا 
ويورك اقعليا، اق ين  رون  اقر  اةت اقوزارة، قاا  حمإم  منيل  ري 2012يف مارس  -48

 185قتينق ا رة بعلروان "فيروق اإلر ران  اقيرارون اقرن   قلم رئوقو ةر  إرعراذ اقيرارون" قعرنا 
مرر  ارربا  اقصررف.  قيررن فملرر  اقررن رة، رئرريس ا مرر  اقعررام اقلرروا  طررارق احل رر   600اررابتا  

مررر  ا اون ةلرررى قرررواه  كبرررار م ررراةنين  كرررذقا املرررنربون يف ا كاامييررر  امللإيررر  قلشررر ط   املشررر  
اياص .  مت توزي  قواةن سلوك اقش ط  ادنيرنة باقع بير   اإلمليزير    ر ي تملرمو تلرا اقيواةرن 

 يف اقن رة اقتنريبي . 

http://www.pearson.com/
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 98  97  96 ايما يتعلر بن راه اقترنريب اقيصر ة، ي  رى اقتإر م مب ا عر  اقعير اه  -49
  را أةاله. م  اقتي ي  اقن ر  اق ا  إااا  إىل ما

   ا  ا مب ال  ني   
 22 ررررررر ع   ررررررراز ا مررررررر  اقررررررروطا يف تيرررررررنق ب ررررررررام   ررررررراما قترررررررنريب ملت ررررررربين يف  -50
فررول أساسررياه فيرروق اإلر رران  ،  امتررنه اقررن راه ق ررت  أ رر   متملررمل  ار سررا  2012 يلرراي 

 اق ررلوك االفرررتايف اقالئررر  كيعيرر  اقتعاةررا مرر  أارر اا ادم ررور )رغررم أن اد رراز قررن مت   يررنه اآلن 
 . (4)م  صالفياه إرعاذ اقيارون(

 المضاة  أعضاء النيا ة العامة  
نريب  ايمرررا يتعلرررر باق رررلت  اقيملرررائي   اقليابررر  اقعامررر  أ صرررى تي يررر  اقلجلررر  امل رررتيل  بتررر -51

هرررااف فرررول احلا ررر  قملرررمان أن ت ررر م أرشرررتت ما يف ملررر  اقتعرررذيب  سرررو  املعاملررر   اقيملرررا  
.  قيرررن  اايرررت فإومررر  اقبحررر ي  ةلرررى تلعيرررذ هرررذه اقتوصرررياه ةررررب ب ررررام  ترررنريب مت (5)ةلي مرررا

تصررميمن مرر  مع ررن سرر اكوزا اإليتررا .   رر ي تلعيررذ ب رررام  تررنرييب مإ ررف   رراما مت تصررميمن 
تملرم  مشرارك  خرربا  مشر واا هلرم ا قيرا  قرنموا فيرث  سر اكوزا اإليترا  مر  مع رن 2012ةام 

حماارر اه فررول املعرراي  اقن قيرر  حليرروق اإلر رران  املعرراي  اقررنةريا قلعناقرر  ادلائيرر   سرريااة اقيررارون،  
كمرررا تملرررم  اقربررررام  اقترررنرييب اراسررر  قملرررايا  راه يف تي يررر  اقلجلررر  امل رررتيل   كرررذقا زيررراراه 

يتاقيرا.    لرت أبر ز مالمرح اقربررام  يف أررن إملائي  يف سوي  ا  اقلم ا  ا ر ا   ميناري  د اه ق
اختذ مل جا متإامال يؤا  إىل االرعتا  بو اد اه ذاه اقعالق  املشارك  يف اقتحيير  املالفي  
اقيملائي  ايما يتعلر باقتعذيب  سو  املعامل ، مما يعملر  إىل حت رو اقتل رير بيل را.   ايرا قرذقا 

اقتنريب يف  موةاه صرغ ة مإ ورر  مر  م رؤ   إرعراذ اقيرارون مر  اق رلت  اقيملرائي   اقليابر   مت
 م  اقتي ي  اقن ر  اق ا . 101اقعام   اقش ط . ي  ى م ا ع  اقعي ة 

املال ة  ب رام  مع ن س اكوزا يتم إيعاا اقيملاة  أةملا  اقلياب  اقعام  باسرتم ار حلملرور  -52
 يف هرذا اإلطرار قرام أةملرا  اقليابر   كمرا هرو موارح يف ادرن ل أارراه.اقبالا.  ا راه تنريبي  خارج 

اقعامرر  بزيررارة حمإمرر  اقتمييررز يف إيتاقيررا،  بعيررن ا تماةرراه مرر  أةملررا  مرر  اقليابرر  اقعامرر  اإليتاقيرر ، 
 كررذقا املعوارري  اق ررامي  حليرروق اإلر رران،  اقلجلرر  اقن قيرر  قلصررليب ا ارر  يف  ليررف،  احملإمرر  

يررررر  حليررررروق اإلر ررررران يف سرتاسررررربورغ.  إىل ذقرررررا ايرررررن زار أةملرررررا  اقليابررررر  اقعامررررر  حمإمررررر  ا  ر ب
االسرتئلاف اقإرربي يف ا ر ررا  اقتيروا كرذقا باقلائررب اقعرام اقع ر ر ،   اررن ا أيملرا إىل حمإمر  برر قو 

 فيث فمل  ا إ  ا اه إفني  ل اه احملإم   اقتيوا كذقا باقلائب اقعام ا ملا . 

__________ 

 .2011( قعام 115مت   ين   از ا م  اقوطا م  صالفياه اقيبض  اقتوقيف مبو ب امل سوم رقم ) (4)

 . 1722تي ي  اقلجل  امل تيل ، اقعي ة ) (  (5)
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اةرررت اقبحررر ي  ملتمررراه غررر  فإوميررر  مت صصررر  يف ملررر  اقتعرررذيب   إىل ذقرررا ايرررن -53
 رصررنه قتررنريب اقيملرراة  أةملررا  اقليابرر  اقعامرر ، فيررث إ ررا اةررت رابترر  ملرر  اقتعررذيب قتررنريب 
امل ررؤ قو اقعمرروميو  بيررل م اقيملرراة  أةملررا  اقليابرر  يف االفتياطرراه اقررت ميإرر  أن  لرر  ارتإرراب 

ل ملرر  اقتعررذيب  املعاقبرر  ةلررى ارتإرراب أاعاقررن مبو ررب اقتعررذيب.  يررتم ت تيررب  رز اقتررنريب فررو 
االتعاقيرر  قلم ررؤ قو احلإرروميو  رررواب اقربملرران  أةملررا  اقليابرر   ذ   اقعالقرر  اآلخرر ي  اقملرراقعو 

ي  رررى م ا عررر   يف تلعيرررذ بعرررض اإل ررر ا اه ذاه اقصرررل  مبلررر  اقتعرررذيب  رصرررنه  معاقبررر  م تإبرررن.
   اق ا .م  اقتي ي  اقن ر  104  103  102اقعي اه 

بتررروا   JLSIأمرررا ةلرررى امل رررتوي اقرررناخل ، ييررروم مع رررن اقنراسررراه اقيملرررائي   اقياروريررر   -54
 رررتُم  قإااررر  ةلاصررر  إرعررراذ اقيرررارون يف اململإررر ،  قيرررن اارررتل  

ة
اقترررنريب ا ساسررر   اقترررنريب امل

  بتروا  ترنريب خراأ قإاار  اقيملراة  أةملرا  اقليابر  اقعامر  فرول املعراي 2012املع ن ملذ ةام 
 2014اقن قي  حليوق اإلر ان  اقعناق  ادلائي ،  مل  اقتعذيب،  اةم سيااة اقيرارون.  يف ةرام 

 قعرررت إاارة املع رررن اتعاقيررر  تعررراهم مررر  إاارة املع رررن اقرررن   قلنراسررراه اقعةليرررا يف اقعلررروم ادلائيررر  
ملإرررر  ب رررر اكوزا تملررررملت  ارررر  خترررر   ررررامل  قعيررررن برررر ام  تنريبيرررر  مة ررررتم ة مبيرررر  املع ررررن يف امل

حرررامو لررررنف االرتيرررا  مب ررراراهُتُم  خررررباهُتُم يف  رررااله اقعناقرررر  
ة
 ةملرررا  اق رررلت  اقيملرررائي ،  امل

ادلائيررر   اةرررم سررريااة اقيرررارون،   رررار  فاقيرررا  تلعيرررذ اقربررررام  مررر  خرررالل ررررن اه   رز ةمرررا 
 مة تم ة طوال اقعام.

لتمررراه اقن قيررر  املعليررر  باقترررنريب يف  -55
ة
 سرررعيا  مررر  املع رررن قتتررروي  ةالقترررن باملؤس ررراه  امل

تحررنة املعررا 
ة
ا رراقو اقيملررائ   اقيررارو ،  قعررت إاارة املع ررن اتعاقيرر  رعررا ن مرر  مإتررب ا مررم امل

 نراه  اد مي  
ة
لنف تصرميم ب ررام  ترنرييب  ةملرا  اق رلت  اقيملرائي   اقعراملو  UNODCبامل
احليرررا اقيرررارو  قالرتيرررا  مب ررراراهُتُم يف  رررال مةإااحررر  اد ميررر ،  قيرررن مت تلعيرررذ ةرررنا مررر   رز  يف

 مر  رافير  أخر ي،  قر  املع رن مرذك ة تعرا ن برو املع رن  مع رن اقعما  اقلن اه يف هذا ا رال. 
االرتيرا   اقت هتنف إىل إجياا إطار قلتعا ن مبا يملم   BIBFاقبح ي  قلنراساه املص اي   املاقي  

مب اراه املشتغلو باقيارون  اقعاملو يف احلر املا  ةلى فن  سوا ،  اقعما ةلى تتوي  اقبحروث 
اقعلميرر   اقتتبيييرر  يف طتلررف اقت صصرراه ذاه اقصررل ،  تصررميم  تترروي  سل ررل  مرر  اقررنر اه 

املبررراائ  اقتنريبيرر  يف هرررذه ا رررااله لرررنف تلميررر  معرررارف  م ررراراه املررراقيو  اقيررراروريو يف ارررو 
لُتم  قألسواق املاقي   املص اي   غ  املص اي ، اقتيليني   اإلسالمي . 

ة
 ا ساسي  امل

املرال ةرر  ذقرا ايررن فملر  اقعنيررن مرر  أةملرا  اقليابرر  اقعامر   اقيملرراة  رز تررنريب يف  -56
  اقبحرر ي  أاارهررا خررربا  ا قيررون مرر  أملاريررا  املغرر ب  مصرر  فررول احليرروق ا ساسرري   املعرراي  احملليرر

  اقن قي  قلعناق  ادلائي .
 ايما يتعلر بوفنة اقتحيير اياص ، اين مت تعيو م تشاري  قلوفنة م تشرار ااخلر   -57

 م تشار ا   خار     ا م  ذ   ايربة اقواسع  يف  ال فيوق اإلر ان  م  ذ   اقإعا ة 
مل تبتررر  برب توكرررول اسرررتلبول املشررر وا لرررا يف ذقرررا ا رررال ال سررريما ايمرررا يتعلرررر باملعررراي  اقن قيررر  ا
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تعاقير  االقتيص   توثير فااله اقتعذيب،  ذقا باقتواار مر  امل راةنة اقعلير   اقتنريبير  مبو رب 
املربمررر  برررو اقوفرررنة  ب ررررام  ا مرررم املتحرررنة اإلارررائ   كرررذا اقتعرررا ن مررر  مإترررب ا مرررم املتحرررنة 

يف اقعلرررروم ادلائيرررر  يف )سرررر كوزا( ملإااحررر  امل ررررنراه  اد ميرررر   املع رررن اقررررن   قلنراسرررراه اقعليرررا 
  قعي  احليوقيو ا م يإيو.

يوارح ادرن ل أارراه ةرنا اقيملراة  أةملرا  اقليابر  اقعامر   اربا  اقشر ط   مم لر  اقليابر   -58
اقعامررر  اقع رررإ ي   ملت ررريب   ررراز ا مررر  اقررروطا اقرررذي  تليررروا اقترررنريب فرررول فيررروق اإلر ررران 

،  قيرن مت حترنيث ا رقرام 2011رروامرب  23قلجلر  امل رتيل  يف  اقعناق  ادلائي  ملذ رش  تي ير  ا
،  ه  م تياة م  تياري  ااخلير  كاررت تصرنرها سرلويا اهليئراه املعلير  2013أغ تس  25يف 

باقتنريب اقذ  مت باقتعا ن م  ملتماه ا قي .  هذا اقترنريب هرو إاراا  إىل اقترنريب اقرناخل  
ة ا ريررر  باالسررررتعار  باملرررنربو اقبحرررر يليو،  هرررو قرررريس اقرررذ  تينمرررن أ  ررررزة إرعررراذ اقيررررارون بصرررور 

 مشموال يف ا رقام اقواراة أاراه.

 1 ادن ل
 الوعنييب ا شبا  ل  م  لما ال  لي الت ميب تفاصيع  

 اقتنريب خارج اقبالا اقتنريب ااخا اقبالا 
  اقعناقر  اإلر ران فيوق
 ادلائي 

 اإلر رررررررران فيرررررررروق أخ ي
 ادلائي   اقعناق 

 أخ ي

 11 35 29 23 اقيملاة
 14 36 16 40 أةملا  اقلياب  

 اابتا   78 اقش ط 
 ملت رررررررررررريب مرررررررررررر  216
 اقش ط 

 اابتا   428
 ملت ررررريب مررررر  3428
 اقش ط 

 اابتا   74 اابتا   128

 6 30 31 21 اقيملا  اقع إ  
 صع  12 19 25   از ا م  اقوطا

 العامل ء لي الب ماا ال بية  الص ية  
اقصح  اقتنريب باقتعا ن م  مؤس اه أ لبي  طتلعر  فرول م رائا مر  بيل را: تني   زارة  -59

معاملرر  اقملررحايا يف أ قرراه اقملررغو   ا زمرراه،  هررذه تشررما م ررائا م ررا اقعواقررب اقتبيرر  إلسررا ة 
املعامل   مل ا اقتيوق اق ر ي  قلحاقر  اقلع ري  قلملرحايا.  اقروزارة ف يصر  ةلرى تيرنق اقترنريب اقعرائر 

 اقم اقتبي  اقت تعما يف اقبح ي   ه  تعما ةلى حتيير هذا اهلنف.امل توي قلتو 
 ا مانة العامة للتظلواا  

اهتمت ا مار  اقعام  بشإا كب  بربام  اقتنريب  اقتتوي  قلإواار اقبشر ي ، اقرت تملرم  -60
مرررررروظعو مرررررر  ادل ررررررو مرررررر  ذ   اقت صصرررررراه اقياروريرررررر ، مرررررر  حمييررررررو  معتشررررررو  غرررررر هم، 
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 ا ه هلم خربا  م  ااخا  خارج اقبح ي ، كما ةةينه هلم ا راه تنريبي  ةملير ،  اقتنريب  هذا
يف كررررا مرررر : إاارة احملرررراكم االرملررررباطي  برررروزارة اقناخليرررر ، احملرررراكم ادلائيرررر ، اقليابرررر  اقعامرررر ، إاارة 
 اإلصال   اقتأهيا، طترباه ا اق  ادلائي ،  ذقا لنف إك رالم ايرربة  املع ار  اقالزمترو،  يف
هرررذا اق رررياق رع رررن مت االرت رررا  مررر  إةرررناا )اقيرررا اقعمرررا( ملررروظع  ا مارررر  اقعامررر  يشرررما قيررر  
 اإل  ا اه املتبع  يف م افا اقعما امل تلع ، مبشارك  خربا  ا قيو مش وا هلم بايربة  اقإعا ة.

الضر ء   ليوا يتعلق  التم ي  ا    للجنة الب  ينية الوستملة لتمصي ال مائق  الذي يسرل  -3 
مررب االدعرراءاا  التعررذيب، ي  ررى تمرر يم  يانرراا م رر دة عررب المضررايا الترري تررم  559علررى 

ال  م  البل لي ا،  أع اد الو انيب  ا   ام التي ص ما لي ا أ  غي هرا مرب العم  راا   
 وا نأمع أيضا تم يم معل ماا عرب نترائا الت ميمراا الوتبميرة التري يمر م   را   را  ا مرب 

، 2011اعم سررر ء الوعاملرررة التررري تلماهرررا   يررر  ال اخليرررة لررري ن ايرررة عرررام الررر  ني  سرررأء مررر  
 هري يتعلق  ت  ي  الوسرو لية الجنائيرة علرى الوسرو ليب  م اسربت م، إء   ر ا   مرا ليوا
  اءاا التي تم اتبا ها لتنفيذ ت صياا اللجنة الب  ينية الوستملة لتمصي ال مائق لي اإل

لررري الوتعلمرررة  رررالت ميق  1719أعمررراب صررر  م تم ي هرررا الن رررائي، ال سررريوا الت صرررية مقرررم 
دعررا   التعررذيب  ا شرر ا  ا خرر   مررب الوعاملررة الماسررية  غيرر  اإلنسررانية أ  الوعاملررة أ  

 اسررتب ام المرر ة،  الت قيررف،  معاملررة ليوررا يتعلررق  1722ية مقررم  الت صررالعم  ررة الو ينررة 
ا شررربا  الو قررر ليب أ  الو ب سررريب ا تيا يرررا أ  الوسرررج نيب،  الو ا وررراا الوتعلمرررة 

 ؟    ية التعبي  أ  التجوع أ  ت  يب  وعياا

أ ررررا قررررن تليررررت أثلررررا  ةمل ررررا  2011 را بتي يرررر  اقلجلرررر  امل ررررتيل  اقصرررراار يف ررررروامرب  -61
اةررررا  باقتعررررذيب  مت احصرررر م قيعررررا  مبع ارررر  حمييي ررررا اقررررذي  ارت رررروا إىل  نيرررر  ا 559 ي  برررراقبح
اةررررا  ايررررحم مت ة ارررر م ةلررررى ا يررررر مرررر  ايررررربا   ا طبررررا  اقشرررر ةيو مت اسررررتنةا هم ا 61 ةررررنا

خصيصا  م  اقوالياه املتحنة ا م يإي ،  اسرتغ ق احرر تلرا احلرااله اقوافرن  اق رتو ةشر ة 
سرراةاه قلحاقرر  اقوافررنة،  قررنم ايررربا  تي يرر ا  طبيررا   رع رريا   ررامال  يتملررم  أيررام مبررا يتجررا ز ةشرر  

اإل رر ا اه اقررت  ررت مرر  كررا فاقرر   رأ  ا يررر ايررربا  اي ررا.  بلررا   ةلررى ذقررا أ صررت اقلجلرر  يف 
تي ي ها باقتحيير يف بعض احلااله ايحم  هو ما مت باقععا فيث قامرت  فرنة اقتحييرر اياصر  

اةررا اه اقررواراة إقي ررا  مرر  بيل ررا اقررت أبلغررت لررا اقلجلرر  االامررا يف كاارر  بررإ  ا  حتييررر قملررائ  ك
 .امل تيل   اقت أةل  اي ا اقشاكون ة  هويت م قلوفنة

رشررا  مإتررب املعررت  اقعررام جب رراز ا مرر  إب 2012ق ررل   28ملررذ صررن ر امل سرروم رقررم  -62
ق ميحر  مبلصرب املعرت  بتعيو اقياا  حممن ب  را رن ا 2012ق ل   67اقوطا،  امل سوم رقم 

اقعررام جب رراز ا مرر  اقرروطا، ايررن با رر  املإتررب اختصاصررن يف تليرر   احررر  ررإا ي ااةررا اه 
سررو  معاملرر  ا  رر اأ مرر  قبررا ملت رريب   رراز ا مرر  اقرروطا،  ااةررا اه ارت اكرراهتم ا خرر ي 

علير  بتلرا  ر ا  اقتح يراه املتإتعاقيراه اقن قير  اقرت صرااقت ةلي را مملإر  اقبحر ي    االقليوارو   
اقشرررإا ي، مرررىت ارتإبرررت هرررذه امل اقعررراه مبلاسرررب  أ  أثلرررا  ترررأايت م مل رررام م اقوظيعيررر  أ  كررران 
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(  إوي فىت تارارن، مت اقتحييرر 30قلج از ا ر اي ا.  ةلين اين استلم املإتب ةنا ثالثو )
تعير  متعلير  اي ا  اختاذ اإل  ا اه اقياروري  امللاسب  بشأ ا، كما تليى املإتب ةرنة اتصرااله ها
اةررا اه اقررت االبتلبرراه  ررت مبا رر هتا  اقتوصررا حلررا هلررا ااخليررا.  كمررا مت توارريحن أةرراله اررإن 

تليت ا اقلجلر  امل رتيل   هر  سرابي  زمليرا  قعررتة إرشرا  مإترب املعرت  اقعرام جب راز ا مر  اقروطا، 
 قن مت اقتعاما مع ا  اقبت اي ا مبو ب اقيارون.

ا    2012ق ل   8حيير اياص   ايا قي ار اقلائب اقعام رقم مت إرشا   فنة اقتكما  -63
 فررنة ذاه كيرران م ررتيا يف اقليابرر  اقعامرر   تبا رر  اختصاصرراهتا اقياروريرر  حتررت اق ررلت  اقإاملرر  

خترررتر اقوفرررنة بررراقتحيير   ، ق ئي ررر ا  يشررر ف سرررعااة اقلائرررب اقعرررام ةلرررى أةماهلرررا إ ررر ااا  إااريرررا  
 اقتعذيب  إسا ة املعامل  املل وب  قلم رئوقو احلإروميو  ايرا اةا اه اقيتا ا اقتص ف يف قي  
 قلمعاي  اقن قي .

تلعيررررذا  قتوصررررياه دلرررر  تيصرررر  احليررررائر،  قيرررر ار  زيرررر  اقناخليرررر  بإفاقرررر  قملررررايا اقوارررراة  -64
  :اةا  باقتعذيب  املعامل  اقياسي  إىل اقلياب  اقعام ، ايناال  

اقتحييررررر  اقتصرررر ف اي ررررا إىل  فررررنة  ت ررررلمت اقليابرررر  تلررررا اقيملررررايا،  أسررررلن (أ) 
  لررررت هررررذه اقيملررررايا يف  .2012ق ررررل   8اقتحييررررر اياصرررر  امللشررررأة بيرررر ار اقلائررررب اقعررررام رقررررم 

حتييياه اقليابر  اقع رإ ي  يف  رإا ي املتملر ري ،  أخر ي كاررت ملترورة أمرام احملإمر  اقع رإ ي  
يملرررايا  باختصررراأ  قملرررت تلرررا احملإمررر  يف ارررو  هرررذا اقيررر ار بعرررنم اختصاصررر ا بلتررر  تلرررا اق

 احملاكم اقعااي ،  بإفاقت ا إىل اقلياب  اقعام  الختاذ  ؤ  ا.
مت اسرررتإمال اقتحييرررر يف قيررر  تلرررا اقيملرررايا مبع اررر   فرررنة اقتحييرررر اياصررر   )ب( 

 . أفيا املت مون اي ا إىل احملاكم ادلائي  اقعااي 
 مررروه، اقوقرررائ  مواررروع تلرررا اقيملرررايا تلوةرررت مرررا برررو اقملررر ب املعملررر  إىل )ج( 

اقتعررذيب، اقملرر ب اقب رريحم، اق ررب، ةررنم اإلبررالغ ةرر    ميرر  مرر  اقعلررم بوقوة ررا،  اقررت ااةرر  
 بأماك  اقتوقيرف  اق رجون خرالل  2011بارتإالا أبان أفناث      ارباي   مارس م  ةام 

 ارتة س يان فاق  اق الم  اقوطلي   بعمل ا يف ارتة الفي .
خررالف اقيملررايا آرعرر  اقبيرران،  قررن بلررغ تليررت اقوفررنة  ررإا ي مبا رر ة أخرر ي  )ا( 

قملرري ، تعررنا يف بعملرر ا  48ةررنا اقيملررايا اقررت أفيلررت قلمحرراكم ادلائيرر  امل تصرر  فررىت تاراررن 
ارابتا ، كمرا  16مت ما  م  ملت يب اقش ط  بيرل م  95ا ا ةلي م،  بلغ ةنا املت مو احملاقو 

 اقع إ ي  مل ائلت م اقتأايبي . مت إفاق  مت مو يف ةنا م  اقوقائ  إىل إاارة احملاكم
 29قملرري ،  برراقربا ة يف  13مت مررا  مشلررت م  18قملررت احملرراكم ادلائيرر  بإااررر   )ه( 

 17قملرري   قررن طعلررت  فررنة اقتحييررر اياصرر  ةلررى ا فإررام اقصرراارة برراقربا ة باالسررتئلاف يف 
   حملاكم امل تص فإما   باقتع  باقتمييز يف فإمو،  ما زاقت اقيملايا ا خ ي ملتورة أمام ا
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ت ا فررت اقعيوبرراه يف اقيملررايا احملإرروم اي ررا باإلااررر  تصرراةنيا  مررا بررو احلرربس  ) ( 
 ملنة      فىت اق ج  ملنة سب  سلواه  ذقا بعن استلعاذ ط ق اقتع .

ا قلتوصررررريتو رقمررررر  ) -65 ( اقعيررررر ة )ا( اقصررررراارتو ةررررر  اقلجلررررر  1722(  )1717 تلعيرررررذ 
استحنثت إاارة  نينة ه  إاارة اقتنقير  اقتح يراه اقناخلير   اقناخلي  اتمبشأن  زارة امل تيل  

اةررا  حبررن ث اعررا مررؤمث مرر  قبررا أ  مرر  أةملررا  قررواه اال ختررتر بعحررر اقشررإا ي املتعليرر  ب
ا مررر  اقعرررام، كمرررا مت إرشرررا  ا مارررر  اقعامررر  قلتتلمررراه  هررر    ررراز م رررتيا إااري رررا  ماقي رررا بررروزارة 

زام بيوارو اململإر   املعراي  امل لير  قلعمرا اقشر ط  امللصروأ ةلي را يف اقناخلي  ةلى امان االقت
من ررر  سررلوك اقشرر ط ، اررم  إطررار ةررام يشررما افرررتام فيرروق اإلر رران  ت سرريخ اقعناقرر   سرريااة 
اقيرررررارون  اكت ررررراب ثيررررر  ادم رررررور،   رررررارس صرررررالفياهتا  م ام رررررا باسرررررتيالل ترررررام ايمرررررا يتعلرررررر 

م  ملت يب  زارة اقناخلي  يف فال ارتإراب أفرنهم قععرا مرؤمث باقشإا ي املينم  إقي ا حبر أ   
 مبلاسب  أ  أثلا  أ  ب بب ممارست م الختصاصاهتم. 

يف إطار ف أ  زارة اقناخلي  ةلرى م اةراة ست نام اقيوة  اقيبض،   ا ايما يتعلر بشأن  -66
بررر  يف اقتأكيرررن ةلرررى  افررررتام املعررراي  اقن قيررر  حليررروق اإلر ررران  املبررراائ االسرت رررااي  اقن قيررر   رغ

املبررراائ ا ساسررري  لرررذا اقشرررأن  اقيواةرررن املعمرررول لرررا  تيليل رررا، برررااره اقررروزارة بإصرررنار من رررر  
 ه  م رتلبت  مر  أاملرا  2012( ق ل  14اق لوك ق  ال اقش ط  مبو ب اقي ار اقوزار  رقم )

مر  ا مرم املتحرنة  املمارساه اقعاملي   قواةن اق لوك بشأن امل ئوقو ةر  إرعراذ اقيرارون اقصراارة
 2014 ( ق ل 24 ا ازة م  قبا ادمعي  اقعام  قألمم املتحنة،  مت إصنار اقي ار اقوزار  رقم )

بإصررنار املبرراائ ا ساسرري  السررت نام اقيرروة  ا سررلح  اقلاريرر    ررا ه هررذه املبرراائ متواايرر  مرر  
املبرراائ ا ساسرري  بشررأن اسررت نام اقيرروة  ا سررلح  اقلاريرر  مرر   ارررب املرروظعو املإلعررو بإرعرراذ 

براائ اقيوارو اقصاارة مر  ا مرم املتحرنة  يلترزم قير  أةملرا  قرواه ا مر  اقعرام مبرا  را  لرذه امل
تلتررررزم قررررواه اقشرررر ط  املرررر خر هلررررا حبمررررا اق ررررال  "ا ساسرررري    ررررنا اقيرررر ار اقرررروزار  ةلررررى أن 

 اسررت نام اقيرروة بررأن تلعررذ بإررا اقرر  ا فإررام اقررواراة يف تلررا املبرراائ،  أ  تصرر ف خررارج ةرر  
. "بي هذه املباائ يعن تص اا  ا ايا   اسب ةلين م  قام بن  ايا  قيواةن امل ئوقيتو ادلائي   اقتأاي

مت تشررررإيا  تأسرررريس اقعنيررررن مرررر  ، ايررررن  رررر اأ يف احلرررربس  االفتجررررازا معاملرررر  أمررررا بشررررأن 
املؤس رراه امل ررتيل  املعليرر  بأ ارراع اقلررزال   احملبوسررو  احملتجررزي  ايررن أصرربح يف مملإرر  اقبحرر ي  
اآلن مرررا يلررر : ا مارررر  اقعامررر ،   فرررنة اقتحييرررر اياصررر   معواررري  فيررروق اق رررجلا   احملتجرررزي ، 

ؤس   اقوطلي  هلا صالفياه زيارة اق جون  أماك  احلربس االفتيراط   االفتجراز  م اقبت را،  امل
هذا باإلااا  إىل ما تيروم برن )اقلجلر  اقن قير  قلصرليب ا ار ( يف هرذا ا رال باقتعرا ن  اقتل رير 

 ررا  مر  اقروزارة  رؤكرن بأرلرا رتعامرا مبرا يملرم   يتوااررر مر  فيروق اقلرزال   احملبوسرو  حب رب مرا 
 مؤس   اإلصال   اقتأهيا  الئحتن اقتلعيذي  ذاه اقصل .

ا قلتوصررررريتو رقمررررر  ) -67 ( اقعيررررر ة )ا(، اقصررررراارتو ةررررر  اقلجلررررر  1722(  )1717تلعيرررررذ 
 املعررررنل مب سرررروم  2012( ق ررررل  27رشررررا  ا ماررررر  اقعامرررر  مبو ررررب امل سرررروم رقررررم )إامل ررررتيل  مت 
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باإلاراا  ةام  م رتيل  بروزارة اقناخلير   أمار  أن تلشأةلى   اقذ  رر 2013( ق ل  35) رقم
(  اقتي يرررررر  اق ررررررلو  اق ررررررا  2014-2013إصررررررنار ا ماررررررر  اقعامرررررر  قلتي يرررررر  ا  ل ق ررررررل  ) إىل
 (  تي ي  تعتي  م كز اإلصال   اقتأهيا جبو م لما هو احلال يف بلنان طتلع .2014-2015)

 اقتا :اإرن م  اقمل  ر  اقلت  إىل ا مار  اقعام  م  خالل  هإذا  
 للتظلواا العامة ا مانة م ام (أ) 

اررن ملت رريب  زارة اقناخليرر  مرر  اقع ررإ يو  احررر  تليرر  اقشررإا ي املينمرر  1 
 . املنريو

 احر اقشإا ي ا ك   ختورة حب ب ما يي ره أمو ةام اقتتلماه. -2 

 سررليب تررأث  يررؤا  إىل مررؤمث اعررا  قرروع فاقرر  يف بغرر   ررإوي م ام ررا مبا رر ة -3 
 اقناخلي .   زارة ملت يب يف ادم ور ثي  ةلى

 قألمارررر  اقعامررر  فرررر زيرررارة اق رررجون  أمررراك  رةايررر  ا فرررناث  أمررراك  احلررربس -4 
االفتيراط   االفتجراز، قلتحيرر مر  قارورير  اإليرناع،  ةرنم تعر ض اقلرزال   احملبوسرو  احملتجررزي  

 قلتعذيب أ  املعامل  اقالإر اري  أ  احلاط  باقإ ام .

ت -5    ا مار  اقعام  اورا  حبرااله اقواراة اقرت حترنث يف اق رجون  أمراك  رةاير  ختة
 ا فناث  أماك  احلبس االفتياط   االفتجاز الختاذ ما ت اه.

 إلي ا   الوم مة االت ميق لي الس    العامة ا مانة عوعآلية  (ب) 
اسرررتالم اقشرررإوي يف فرررر أ  مررر  ملت ررريب  زارة اقناخليررر  سررروا  كررراروا تليررر     -1 
ثلررا  تأايرر   ا برراهتم أ  اقتعررذيب أة ررإ يو املتعليرر  برراقتع ض ق ررو  املعاملرر ، اإلهاررر  مررنريو أ  

  يف رتاق م ئوقياهتم.

 ا مار  اقعام . حميي  يتم اقتحيير باقشإوي م  قبا -2 

ةل ا اقتحيير بشأن قيام أ  م  ملت يب  زارة  فعظ ا اق   اقلتائ  اقت أسع  -3 
 اقناخلي  بارتإاب طاقع   لائي  أ  تأايبي .

بررررالغ اد ررررراه إ رررر ا  امللاسرررررب مرررر  اإلرتيجرررر  اقتحييرررررر  اخترررراذ اقوصررررول إىل  -4 
 .بالغ اقلياب  اقعام  الختاذ اإل  ا اه ادلائي إامل تص  الختاذ اإل  ا اه اقتأايبي  أ  

اقتحييررررر ةلررررى ان ا مرررر  اقشرررراك   املشررررإو يف فيررررن بلتيجرررر  اقتواصررررا مرررر  كرررر -5 
 يتملم  بيان  تو  ةلى معلوماه كااي    ااي .

 العامة ا مانة صال ياا (ج) 
 أةاله. 17ي  ى اقتإ م مب ا ع  اقعي ة  
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( ت صية التي قر م ا 18  اءاا التي تم اتبا ها لتنفيذ اللوانية عس  )اإلما هي الت ا ي     -4 
ا مرررريب العررررام للتظلورررراا لل   مررررة الب  ينيررررة  عرررر   يامترررر  لسررررجب  رررر ، خاصررررة م تررررب 

يتعلرق  وسرألة ا تظرال السرجب  م  ر  اإلصررالح  التأهيرع لري  ر    ورا ت  ر  اللجنررة  ليورا
 ر اءاا المان نيرة  الووامسرة عوليرا، اإلت ضي  اإل  اءاا الوتبذة،  على     الت  ير ، 

ت ررر   إلرررى ال ررر  مرررب خ ررر  انتسرررام ا مررر ا   لضرررواء تررر لي   يورررة صررر ية ألضرررع للنررر الء
  ال لياا لي ال ج   

فرررر  يف اقتي يررر  اقرررن ر  اق رررا  ململإررر  اقبحررر ي ، ارررإن 19كمرررا سررربر بياررررن يف اقعيررر ة  -68
املوقررواو يف اقلعرراذ إىل ا طبررا   احملررامو  أارر اا ةررائلت م متبررر ةلررى أرض اقواقرر  مبو ررب اقيررارون 

ةنيرررنة ملرررذ اةتمررراا تي يررر  اقلجلررر  امل رررتيل  قملرررمان أن تلرررا  اقبحررر يا.  قيرررن مت اختررراذ خترررواه
 احليوق حممي  بصع  كااي  ةلى رتاق املمارس .

 ق   معا   زي  اقناخلي  مذك ة تعاهم مر  اقلجلر  اقن قير  قلصرليب  2011اي مرب  8يف  -69
زيرراراه دميرر   تيرروم هررذه اقلجلرر  ب .ا ارر  تترريح هلررا اقلعرراذ إىل اق ررجون  م اكررز اقتوقيررف  تعتيشرر ا

 .اق جون  م اكز اقتوقيف يف اقبح ي  كما ت ن  اقلصح أ  امل اةنة  ايا قصالفياهتا
يف مرروازاة ق  رر ا اه املت ررذة مرر  قبررا احلإومرر  قملررمان احلمايرر  اقعمليرر  حليرروق املشررتبن  -70

ارري م قررني ترروقيع م، ايررن قامررت مملإرر  اقبحرر ي  بإصررالفاه  اسررع  املررني قملررمان إمإرران قيررام 
،  هررر : اق رررلت  م رررتيل  بتعتررري  أمررراك  االفتجررراز  اقتوقيرررف مررر  ا ن سرررابر إ رررعار   ررراه

اقيملررائي   اقلجلرر  اقن قيرر  قلصررليب ا ارر   ا مررو اقعررام قلتتلمرراه  معوارري  فيرروق اق ررجلا  
 37  27 احملتجزي   املؤس   اقوطلي   امللتماه غ  احلإومير . ي  رى اقتإر م مب ا عر  اقعير اه 

   اقن ر  اق ا .)ز( م  اقتي ي58 
اخترررذه  زارة اقناخليررر  بعرررض اإل ررر ا اه  ذقرررا قملرررمان بيئررر  صرررحي   ملاسرررب  قإااررر   -71

 بشرررأن قرررارون مؤس ررر  اإلصرررال   اقتأهيرررا2014( ق رررل  18اقلرررزال  فيرررث صرررنر قرررارون رقرررم )
بشررأن اقالئحرر  اقتلعيذيرر  قيررارون مؤس رر  اإلصررال   اقتأهيررا  2015( ق ررل  131يرر ار رقررم ) اق

ةلى تلتيم  تلعيذ اقتوصرياه اقصراارة مر  مإترب ا مرو اقعرام قلتتلمراه  غ هرا فيث أ تما 
مرر  امل ررائا اهلامرر  فيررث أكررن اقيررارون  الئحتررن ةلررى أن "يإررون بإررا م كررز ةيررااة طبيرر   ررامل  
تينم اق ةاي  اقتبي  ا اري  قللزال   احملبوسو افتياطيا ، يعمرا لرا طبيرب أ  أك ر   ي أسر ا طبيرب 

"يإرررررون بإرررررا م كرررررز أخصرررررائ  ا تمررررراة  أ  أك ررررر ،  يشررررررت  أن يإرررررون ا خصرررررائ  امل كرررررز"،  
اال تمرراة  مت صصررا  يف اقعلرروم اال تماةيرر   اقلع رري ،  ذقررا ملتابعرر  سررلوك اقلررزال   احملبوسررو 
افتياطيا   اإل  اف ةلي م" كما رتم اقيارون املذكور أةراله اق ةاير  اقصرحي   اال تماةير  قللرزال  

بإرررا م كرررز ةيررررااة طبيررر   رررامل  تيرررنم اق ةايرررر  اقتبيررر  ا اريررر  قللررررزال   فيرررث ررررر ةلرررى "يإررررون
 رررت  أيملررا أن "املرر  اقلزيررا  احملبرروس افتياطيررا  قلعحررر اقترريب مبع ارر  ا احملبوسررو افتياطيررا "،   

. طبيررب امل كررز ةيررب إيناةررن بررامل كز،  ذقررا إلثبرراه احلاقرر  اقصررحي  قللزيررا أ  احملبرروس افتياطيررا "
يررررر  متم لررررر  يف إاارة اإلصرررررال   اقتأهيرررررا  باقتل رررررير مررررر  إاارة اقشرررررئون اقصرررررحي   زارة اقناخل إن
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 تماةيرر  ترروا  اق ةايرر  اقصررحي  دميرر  اقلررزال  ا ن  ييررز بيررل م، إذ تبررنأ م فلرر  تيررنق اق ةايرر  اال  
اقتبيرر  اررور إيررناع اقلزيررا قلم كررز  ذقررا ةرررب ة اررن ةلررى اقتبيررب امل ررتر  توقيرر  اقإشررف اقترريب 

ترررن اقصرررحي   ا مررر اض اقرررت يعرررا  مل رررا إن   رررنه  يرررتم إبرررالع اقلزيرررا بلترررائ  ةليرررن قبيررران فاق
اقعحوصاه اقتبي  م  قبا اقتبيب املعرا   يرتم صر ف اقعرالج امللاسرب  رشر  إىل   روا ةيرااة 
طبي  يف امل كز تعما ةلى منار اق اة  قتينق كاا  اينماه اقتبي  دمي  اقلزال   يتم حتويا م  

صرررحي  قلعرررالج أ  املتابعررر  إىل امل تشرررعياه احلإوميررر  ا خررر ي  ذقرررا قملرررمان تتتلرررب فاقترررن اق
 تينق أاملا اق ةاي  اقصحي  قللزال .

رتم اقيارون أ قاه اقزياراه  االتصال ايار   فيرث ررر ةلرى " رر قللزيرا اسرتيبال  -72
مر تو يف كرا ذ ين م ة  افنة يف ا سبوع ا  ل م  إيناةن امل كرز،  ي رمح قرن بعرن ذقرا باقزيرارة 

   ،  جيوز ملني  املؤس   أ  م  يلوب ةلن ملح اقلزيا زيارة است لائي  يف احلااله اقت ت تنة  
 ا مور. ذقا"  غ ها م  

سررتحناث ةرررنا مرر  املبرررا  ادنيررنة  مت ريرررا اكتتررراخ باال كمررا مت اقعمررا ةلرررى معادرر   -73
بتاقرررر  اسررررتيعابي   ( مبرررران  6اها )ةررررنا مرررر  اقلررررزال  إىل هررررذه املبررررا  ذاه اقتررررابيو،  يبلررررغ ةررررن

فني ررر   ( رزيرررا،  يرررتم فاقيرررا  صررريار  املبرررا    رررار  اقعمرررا بإرشرررا   تتررروي  مبررران  1152) قرررنرها
 .قملمان توا  بيئ  آمل  دمي  اقلزال   احل أ ةلى توا  اينماه ا ساسي  هلم

 رر  بواررو   إارراا   هإررذا اررإن اقتعامررا اإلجيررايب بررو  زارة اقناخليرر   ا ماررر  اقعامرر  يت -74
سررلف، أخررذه  زارة اقناخليرر  باقتوصرري  املتعليرر  بإظ ررار كتابرر  أرقررام م كبرراه ا مرر  اقعررام  إىل مررا

م  أا اا اق لت  اقعام  أ  مأمور  اقملبحم  بشإا  ااح ةلى كا م  اداربو،  كذقا مل  أ 
 بوسو اال بإذن م  اقلياب  اقعام .اقيملائ  م  االتصال أ  سؤال أ  م  احمل

 يف ت فع ال  لة ال ر   ن اهرة  اسرتمال  أعضراء مف ضرية  مر ا السرجناء  الو تجر يب  -5 
؟ مررع تمرر يم  صررف مرر    61/2013الترري تررم ت  ين ررا  و  ررب الو سرر م الول رري مقررم 

للت ا ي  الوتبذة لضواء ت  يب  امي اا م اقبة لي  ويع م الق م    اال تجا   رال    
هنراك  لري ضر ء ت صرياا اللجنرة، هرع ترم ت  ير  آليرة الجا    يرادة عر د ال رادم ال بري 

م رر دة لتمرر يم السرر ا   لضررواء البص صررية   وايررة الوعتملرريب؟ إ ا  رراء ا مرر   ررذل ، 
 ي  ى  صف أدائ ا 

  الو تج يب السجناء  م ا مف ضية أعضاء  استمال   اهةن )أ( 

 61امللإرررررر  رقررررررم مت إرشررررررا  معوارررررري  فيرررررروق اق ررررررجلا   احملتجررررررزي  مبو ررررررب امل سرررررروم  -75
اقرذ  ررر أن خترتر املعواري  مب اقبر  اق رجون  م اكرز اقتوقيرف  م اكرز ا فرناث  2013 ق ل 

) غ هرررا  احملتجرررزي (  غ هرررا مررر  ا مررراك  اقرررت مررر  املمإررر  أن يرررتم اي رررا افتجررراز ا  ررر اأ  
، كامل تشررعياه  املصررحاه اقلع رري  لررنف اقتحيررر مرر  افتجرراز اقلررزال   املعاملرر  اقررت يتليو ررا

 قملمان ةنم تع ا م قلتعذيب أ  املعامل  اقالإر اري  أ  احلاط  باقإ ام .
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كما رصت املااة اق اري  م  امل سوم ةلى أن يإون ا ةملا  امل  حون م  املشر وا هلرم  -76
باقإعرررا ة  اقلزاهررر   يبا ررر  ن ةمل رررم باسرررتيالقي   ةلرررى أن يإرررون امل  رررح كامرررا ا هليررر  حممررروا 

أال يإون قن سبر احلإرم ةليرن  لائيرا  أ  تأايبيرا   سرباب طلر  باقشر ف اق  ة ف   اق مع ،   
 أ  ا مار .  مي ا أةملا  املعواي  ب ئاس  أمو ةام اقتتلماه  ةملوي  كا م :

  ي  ح م أمو ةام اقتتلماه. أةملا  ثالث 

  ت  رررح م املؤس ررر  اقوطليررر  ةلرررى أن يإرررون مررر  بيرررل م ملتمررراه  أةملرررا  أربعررر
 ا تم  املن .

 قليملا  ا ةلى ا لس ي  ح ما ةملوان. 

 اقعام اقلائب ي  ح ما ةملوان. 

   افتجررررازهم أمرررراك  يف اقلررررزال  مرررر  حب يرررر   اقتحررررنث امليرررراباله املعوارررري   رررر 
 .مشاكل م  أ ي  طبيع  ا م أ ا م  املعليو ا   اأ م   غ هم

 مر  رروع    قلمعواري  مبعلومراه يرنقون اقرذي  ا  ر اأ يتع ض أن جيوز ال 
 .املعلوماه تلا ب بب اقعياب

 هإذا اإن اقيارون امللشس قلمعواي   تشإيل ا مر    راه  خلعيراه متعرناة  متابعر   -77
أةماهلا م  قبا أط اف طتلع  مبا اي ا ملتماه ا تم  املن     وا آقياه متابع  حتير رزاهت را 

  استيالهلا.
 ل بيادم ا ت  يب  امي اا الو اقبة   يادة ع د ال )ب( 

قامرررت  زارة اقناخليررر  برتكيرررب أفرررنث اقإرررام اه املرررز اة بأفرررنث اقتيليررر ،  رشررر  إىل  -78
بشأن اقالئح  اقتلعيذي  قيارون مؤس   اإلصال   اقتأهيا  2015( ق ل  131تلتيم ق ار رقم )

هيرا اينماه املينم  قللزال   اال رتاطاه اقوا ب تواا ها يف اقعيرااة اقتبير  مب كرز اإلصرال   اقتأ
( ملرررن ةلرررى "يإرررون بإرررا م كرررز ةيرررااة طبيررر   رررامل  تيرررنم اق ةايررر  اقتبيررر  2فيرررث رصرررت املرررااة )

ا اري  قللزال   احملبوسو افتياطيا ، يعمرا لرا طبيرب أ  أك ر   ي أسر ا طبيرب امل كرز،  يرتم حتنيرن 
ارة ار ررراه هرررؤال  ا طبرررا   ررررنلم مررر   زارة اقصرررح  قلعمرررا برررامل كز باقتل رررير برررو املؤس ررر    ز 

اقصح .  اتر طبيب امل كرز باختراذ اقترناب  اقصرحي  اقرت مر   رأ ا احملااتر  ةلرى صرح  اقلرزال  
 احملبوسررو افتياطيررا ،  ذقررا بتعيررن أمرراكل م  مالفترر  صررالفي  اقغررذا  امل صررر هلررم  اقتوصرري  

أخ ي  ختصاصاهاباختاذ ما ي اه الزما  حلعظ اقصح  اقعام  ااخا امل كز، املال  ة  أي  م ام أ  
 2014( ق رل  18 را اقلر ةلي ا يف قارون مؤس   اإلصال   اقتأهيا اقصاار باقيرارون رقرم )

 أ  يف هذه اقالئح  أ  يف اقي اراه اقصاارة تلعيذا  هلما".
 آلية تم يم الس ا   (ج) 

( 18أمررررررا ايمررررررا يتعلررررررر بوصررررررف آقيرررررر   ررررررإا   احملبوسررررررو الشرررررر  إىل قررررررارون رقررررررم ) -79
( ملرررن ةلرررى 47فيررث رصرررت املررااة ) قررارون مؤس ررر  اإلصررال   اقتأهيرررابإصرررنار  2014 ق ررل 
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قللزيرا احلرر يف االقتجررا  إىل اد راه اقيملررائي  امل تصر ،  تيرنق اقشررإا ي  اقتلبراه إىل مررني  "
( ق رررل  131املؤس رر  أ  مررر  يليبرررن  حترررنا اقالئحرر  اقتلعيذيررر  إ ررر ا اه ذقرررا"  رررر قررر ار رقرررم )

قللزيرا " ( ملن ةلى30رون مؤس   اإلصال   اقتأهيا املااة )بشأن اقالئح  اقتلعيذي  قيا 2015
أ  احملبررروس افتياطيرررا  احلرررر يف اقشرررإوي إىل اد ررراه اقيملرررائي   ا مليررر  يف مملإررر  اقبحررر ي   إىل 
ا ماررر  اقعامرر   إىل مررني  املؤس رر ،  تملرر  إاارة امل كررز ررروةو مرر  اقصررلااير قتليرر  اقشررإا ي يف 

إليرررناع اقلرررزال   احملبوسرررو افتياطيرررا ، ا  ل خررراأ باقشرررإا ي مإررران ظررراه  باملبرررا  امل صصررر  
املو  ر  قألماررر  اقعامرر  قلتتلمرراه  اق ررا  خرراأ باقشررإا ي املو  رر  قلج رراه اقيملررائي   ا مليرر  

 ةلى مني  املؤس   أن  يا اقشإا ي املينم  إقين ارور تليي را إىل رئريس امل كرز   مني  املؤس  .
ا ةلررى إزاقرر  أسرربالا،  ةليررن طاطبرر  اد رراه املعليرر  كتابيررا  باقل ررب  امل ررتر قلتحييررر اي ررا  اقعمرر

 يبرررت  قلشرررإا ي ا خررر ي  أخترررار اقلرررزال   احملبوسرررو افتياطيرررا  مبرررا مت مررر  إ ررر ا اه يف  رررأ ا.
رئيس امل كز امل تر يف اقشإا ي احملاق  إقين م  مني  املؤس    يبلرغ صرافب اقشرأن )اقلزيرا أ  

اإل  ا  اقصرراار اي ررا خررالل سرربع  أيررام مرر  ترراريخ إفاقت ررا إقيررن،  قللزيررا أ  احملبرروس افتياطيررا ( برر
احملبوس افتياطيا  اقتتلم قني مني  املؤس   خالل سبع  أيام م  تاريخ إبالغرن براإل  ا  اقصراار 
يف  رررإواه،  ةلرررى مرررني  املؤس ررر  اقبرررت يف اقرررتتلم بررراقيبول أ  بررراق اض خرررالل سررربع  أيرررام مررر  

 تينمين. تاريخ
بشررأن اقالئحرر  اقتلعيذيرر   2015( ق ررل  131قرر ار رقررم )مرر   (74مررا رصررت مررااة )ك -80

قيرررارون مؤس ررر  اإلصرررال   اقتأهيرررا بأررررن "قررر ئيس حمإمررر  اقتمييرررز  اقلائرررب اقعرررام  رئررريس حمإمررر  
االسررتئلاف اقعليررا  رئرريس احملإمرر  ادلائيرر  اقإررربي  رئرريس احملإمرر  املنريرر  اقإررربي  قاارر  تلعيررذ 

زيرارة امل اكرز  تعتيشر ا  االطرالع ةلرى  -كرا يف اائر ة اختصاصرن  -ئرب اقعرام اقعياب   كال  اقلا
اق جاله اياص  لا،  اقتأكن مر  ةرنم   روا حمبوسرو أ  حمتجرزي  بصرع  غر  قارورير ،  تلير  
اقشإا ي  اقتتلماه م  أ  رزيا أ  حمبوس افتياطيا ،  اقتأكن م  أن قي  أ امر  اقليابر  اقعامر  

 يررتم ".  فإررام اقيملررائي  يررتم تلعيررذها يف تلررا امل اكررز ةلررى اقو ررن املبررو لررا قاارر  اقتحييررر  ا
أيملررا   ارر  ملصررياه  ملشرروراه حتتررو  ةلررى اقملررماراه  احليرروق   ا برراه املررت م يف أمرراك  
اقتوقيف  اتر  املرت م قبرا إيناةرن  يتلرب ملرن مرا  اسرتمارة اإل ر ا اه اياصر  برن  اقرت حتترو  

 مل ررا االتصررال باحملررامو  باقعرراس ايررار     اررع ا يف ملعررن بعررن  ةلررى تأكيررن هررذه اقملررماراه
 اطالةن  اقتوقي  ةلي ا.

مرر  قبررا اقلررزال  أ  احملتجررزي  إىل معوارري  فيرروق اق ررجلا  تيررنق اقشررإوي كمررا ميإرر   -81
حتر أ ةلرى اقتعامرا مع را بشرإا خراأ  سر    ت سرل ا د راز ا مارر  اقعامر    احملتجزي ،  اقرت

قلتحييرررر  اختررراذ اإل ررر ا اه اقياروريررر  اقالزمررر  يف احرررر مواررروع تليررر  اقشرررإوي  اقتواصرررا مررر  
 .اقشاكو
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 إنساء    ة الت ميق الباصة للت ميرق لري مر اعم  2012لسنة  8ق ام النائب العام مقم  -6 
 ب سر ء الوعاملرة  ي  رى التعليرق علرى الوعل مراا غير  ال   ميرة التعذيب  غير   مرب ضر  

ءاا االتي ت عي أء هذ  ال   ة ال تلبي مت لباا االستمال   ال ياد الال مرة ل صر  اإل ر  
الوتبعة أثناء سي  الت ميماا  ي  ى تسلي  الض ء على ما تم اتبا   لعال مرب ت تيبراا أ  

دليررع مررة لرري تمامي هرا العامررة ال  ميرة  وررا يت الرق مررع تلر  الوت خرراة لضرواء تميرر  النيا رة العا
التمصررري  الت ثيرررق الفعررراليب للتعرررذيب  غيررر   مرررب ضررر  ب الوعاملرررة أ  العم  رررة الماسرررية أ  

أي )   ت  رر   اسرر نب  (   وررا ي  رري تمرر يم معل مرراا مفصررلة عررب  الالإنسررانية أ  الو ينررة
مت ا  را ألر اد مرب قر اا اي نتائا الت ميمراا عرب تسرع  راالا  لراة لري ال جر  الورت م لر

ا مررب  الترري  مدا لرري التم يرر  ا    للو سسررة ال  نيررة ل مرر ا اإلنسرراء،  وررا لرري  لرر  
 الوال ماا المضائية  ا   ام الصادمة  

 استمال    ياد    ة الت ميق الباصة (أ) 
بإرشررا   فررنة  2012( ق ررل  8قرر ار اقلائررب اقعررام رقررم ) 27/2/2012صررنر بترراريخ  -82

،  اقتوصرررررريتو 1716قلتحييررررررر،  قررررررن  ررررررا  ذقررررررا رعرررررراذا قلعيرررررر ة ا  ىل مرررررر  اقتوصرررررري  خاصرررررر  
)أ  ب( مرر  تي يرر  اقلجلرر  امل ررتيل .  قررن حتررناه م مرر   فررنة اقتحييررر 1722، 1719 رقمرر 

اياص  مبو ب املااتو اق ابع   ايام   م  اقي ار ساقف اقذك ، فيث رصت املااة اق ابعر  ةلرى 
تتوىل  فنة اقتحيير اياص  م م  حتنين امل ئوقي  ادلائي  ان امل ئوقو احلإروميو اقرذي  ) :أن

  تعررذيب أ  إيررذا  أ  سررو  املعاملرر  مبرر  أارتإبرروا أةمرراالة طاقعرر  قليررارون ت ررببت يف  رر ائم قتررا 
 :ن. كمرا رصرت املرااة ايام ر  ةلرى أ(اي م ذ   امللاصب اقييااي  يف ظا مبنأ م ئوقي  اقييااة

اقرررت  2011تترروىل  فررنة اقتحييررر اياصررر  م ررئوقي  قيرر  اقيملررايا اقلا رررئ  ةرر  أفررناث اقعررام )
تملررمل ا تي يرر  اقلجلرر  امل ررتيل ، إىل  ارررب أ  قملرري  أخرر ي ييرر ر اقلائررب اقعررام   رروب إفاقت ررا 

  .(إىل اقوفنة قلتحيير اي ا    سبب كان

  يل : ما اختصاصاه اقوفنة تشما  -83
 اقتصررررر ف يف ااةرررررا اه اقتعرررررذيب  املعاملررررر  اقياسررررري   امل يلررررر   ايرررررا  اقتحييرررررر  -1 

قلمعرراي  اقن قيرر   ررامل  ب  توكررول اسررتلبول قتيصرر  فررااله اقتعررذيب قتحنيررن امل ررئوقي  ادلائيرر  
ان امل ئوقو احلإروميو املل روب هلرم ارتإراب تلرا ا ةمرال مبر  اري م ذ   امللاصرب اقييااير  

 .يف ظا مبنأ م ئوقي  اقييااة

اقإشررف ةرر  امل ررئوقي  اقتأايبيرر   إفاقرر  ا  راق إىل اهليئرر  أ  اقررنائ ة احلإوميرر   -2 
امل تص  قغ ض اختاذ إ  ا اه تأايبي  حمتمل  أ  أ  إ  ا اه قاروري  أخ ي يف إطار صرالفياه 

 تلا اهليئ  أ  اقنائ ة.
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 يعا ررررن سررربع  حمييرررو،  قرررن مت تعيرررو م تشررراري   ةرررام، حمرررام ب ئاسررر  اقوفرررنة تتشرررإا -84
 9 اقعيررر ة مب ا عررر  اقتإررر م ي  رررىم رررتيلو قتيرررنق املشرررورة يف اقتحيييررراه اقرررت تبا ررر ها اقوفرررنة. 

 املال  ة  مإتب رئيس اقوفنة ر م  أربع   عب ختصصي ، ه : - هيإل ا  يتإون. أةاله

   اقش ة   اقنةم اقلع  . اقتب عب 
   ةمال اإلااري  ا  املعلوماه عب  
   اقيملائي . اقش ط  عب 
   اإلةالم. االتصال عب  

 ررني  باقررذك  أن كاارر  أةملررا  اقوفررنة قررن تليرروا تررنريب مةإ ررف يف  ررال كيعيرر  تععيررا  -85
مباائ اقيا اقتيص   اقتوثير اقععاقو قلتعذيب  غ ه مر  ار  ب املعاملر  أ  اقعيوبر  اقياسري  أ  

أ  )ب  توكرررول اسرررتلبول(  ذقرررا باقتعرررا ن مررر  مع رررن سررر اكوزا،  مإترررب  اقالإر ررراري  أ  امل يلررر 
ة ررنراه املررال  ةرر  اقعنيررن مرر  اقررن راه اقتنريبيرر  مبيرر  مع ررن 

إااحرر  اد ميرر   امل
ة
ا مررم املتحررنة مل

 اقنراساه اقيملائي   اقياروري  اقتاب  قوزارة اقعنل يف اقبح ي . 
اقتعررذيب اقرررواراة إقي ررا  مررر  بيل ررا اقرررت  قيررن با ررر ه اقوفررنة اقتحييرررر يف قيرر  مرررزاةم  -86

  مواقررر  اق مسيررر  اإلةرررالم مواقررر  يف يلشررر  ملرررا رصرررنها اررراا  إىلإ، (6)لرررا اقلجلررر  امل رررتيل  أبلغرررت
 اإل ررر ا اه  اختررراذ اختصاصررر ا يف ترررنخا  قرررائ  مررر ( ررتررررتاإل)   ررربإ  اال تمررراة  اقتواصرررا
 .بشأ ا اقالزم  اقتحيييي 

مبرراائ اقتحييررر،  فررنة اقتحييررر اياصرر  ةلررى زيررااة تعزيررز ةمل ررا اسررتلااا ةلررى   تعمررا -87
  ق  املعلوماه ةلى اقلحو اقتا : 

يف إطار اد وا املتواصل  قنةم اقوفنة  االرتيا  بينراهتا؛ أصرنر اقلائرب اقعرام  -1 
ا ل ةلررى مررااة،  تيرر  يف سررت  اصررول؛ تتلرر 65قرر ارا  بإصررنار تعليمرراه اقوفررنة،  هرر  تتررأقف مرر  

 ررررو تعصرررريل  حتنيررررنا  قتبيعرررر  اقوفررررنة  أهررررناا ا  اق ررررلتاه امل وقرررر  هلررررا،  بيارررررا  الختصاصرررراهتا 
 تشإيل ا  م ام أق ام ا   عب ا، باإلااا  إىل  ا باه أةملرا  اقوفرنة  ملت ربي ا،  اقصرعاه 

ايررر  اقررت يلبغررر  أن تترررواا  اررري م.  استع ارررت اقتعليمررراه كرررذقا  سرررائا قررر  ا اقررر  اقيوقيررر   املا
 اقعلي ،  ماهي  اإل  ا اه اقت جيب إتباة را يف هرذا اقشرأن.  قرن مت االسرتعار  يف  ارع ا بأفرن 
ايررربا  اقبررارزي  قررني ا مررم املتحررنة،  مت إةررنااها ةلررى اررو  أفإررام اقيررارون  امل ررتحنث مرر  

__________ 

فررااله  ارراة  5بيل ررا فاقرر   ارراة مررنريو تعررزي إىل سررلتاه رمسيرر  ةامرر   19كارررت اقلجلرر  قررن ارت ررت إىل أن  (6)
مرر  ملت رريب  4فررااله  ارراة أخرر ي مل رروب  إىل أ رر اأ غرر  رمسيررو بيل ررا ميتررا  6) هلرراك  رتيجرر  اقتعررذيب

اقشررر ط   أفرررن أاررر اا قررروة ااررراع اقبحررر ي (.  قيرررن خلصرررت هرررذه اقلجلررر  إىل  قررروع بعرررض فرررااله  صرررور إسرررا ة 
بشأن مرا إذا كاررت فرااله اقواراة هرذه رتيجر  املعامل  ااخا م اكز اقتوقيف  قإ  قيس هلاك أاق  كااي  قليت  

 أ  سياس  مت ذة أم أ ا ةملياه ا اي .
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اةررررا اه ااملبرررراائ اقياروريرررر ،  اسررررتلااا  إىل اقيواةررررن امليرررر رة برب توكررررول اسررررتلبول قتيصرررر   توثيررررر 
 اقتعذيب  املعامل  اقياسي .  تعن اقتعليماه لذه امل اب   ثيي  إر ااي   ةملي  متإامل .

مت توقي  مذك ة تعراهم برو اقوفرنة  ا مارر  اقعامر   ذقرا يف  رأن اقتعامرا مر   -2 
اقشإا ي ذاه اقصل  بااةا اه اقتعذيب  املعاملر  اقياسري   امل يلر   اقالإر راري ، بغر ض ت ر يا 

 ا اه اإلبررالغ ةل ررا  بررث اق يرر  قررني املتملرر ري  مل ررا،  صرروال  إىل حتيييرراه اعاقرر   ملتجرر ، إ رر
 قررتاليف أيرر  معوقرراه حتررن بأيرر  صررورة كارررت مرر  اقإشررف ةرر   قائع ررا  حتنيررن امل ررئوقو ةل ررا، 
 قررر  ا اقررر  اقإاايررر  قتوقيررر  اقعيوبررراه ادزائيررر  أ  اقتأايبيررر  ةلرررى م تإبي رررا، املرررال  ةررر  ارررمان 

ملتمل ري  ةل ا.  تشتما املذك ة ةلى تلتيم  اف     ن  سبا اقتعا ن ايما بو اقوفنة تعويض ا
 ا مار  اقعام  بشأن اقتحييياه اقت   ي ا كا مل ا يف هرذا اقصرنا،  كرذقا قتبراال املعلومراه 
لررنف اإلفاطرر  با اقرر   احلعرراخ ةلي ررا،  قملررمان قيررام كررا مرر  اد تررو مب ام ررا مبلررأي ةرر  أ  

 .أ  تناخا حمتما يف االختصاأمؤث ، 
توقيررر  مرررذك ة تعررراهم برررو  فرررنة اقتحييرررر اياصررر   املؤس ررر  اقوطليررر   قرررن  مت -3 

أ احت املذك ة  ا  آقياه اقتعا ن املشرتك بو املؤس    اقوفنة  تبراال املعلومراه  اقبيارراه 
ايمررا يتعلررر  اإلفصررا اه املتافرر  يف فررن ا مررا ي ررمح بررن اقيررارون.   ارر  سرربا اقتواصررا بيل مررا 

بتليرر  اقشررإا    رصررن أ  فررااله تتملررم  ارت اكررا  حليرروق اإلر رران قتعزيررز ا ر كررا مل مررا يف 
 اإلختررراراهمتابعت رررا  اختررراذ اإل ررر ا اه اقياروريررر  امليررر رة بشرررأ ا، كمرررا تملرررملت املرررذك ة قواةرررن 
   ررإا ي املتبااقرر  بررو ط اي ررا باقلتررائ   اإل رر ا اه اقررت مت اختاذهررا يف  ررأن مررا أفيررا إقي ررا مرر

  بالغاه ة  فااله تتعلر حبيوق اإلر ان قبلوغ أاملا اقلتائ  اقت تتملم  فيوق اقملحايا. 
اةرا اه تعرذيب امما تينم يبو أن  فنة اقتحيير اياصر  تبا ر  م ام را يف حتييرر أ   -88

أ  معاملررر  قاسررري  أ  م يلررر  مررر  خرررالل حتيييررراه  نيررر   اعاقررر  يف هرررذه اقلوةيررر  مررر  اقشرررإا ي 
ر   حتييياهترا يف اسرتيالل كامرا يف ارو  اقيواةرن املير رة برب توكرول اسرتلبول  اقبالغ اه،  ه   ة

اةررا اه اقتعررذيب  املعاملرر  اقياسرري ، منةومرر  باقوسررائا  ايرررباه اقعليرر  اقإعيلرر  اقتيصرر   توثيررر 
بررإ  ا  حتيييرراه اعاقرر  يف هررذا ا ررال،  تعمررا بشررإا م ررتم  ةلررى تترروي  قررنراهتا  مبررا يتعررر مرر  

أةرراله ايررن أفاقررت اقوفررنة اقعنيررن مرر  اقيملررايا  10برراه اسررتيالهلا.  كمررا أسررلعلا يف اقعيرر ة مو 
 طعلرتكمرا   سرتئلافالباإىل احملاكم ادلائي   صنره أفإام متعا ت   طعلت اقوفنة يف بعملر ا 

أيملا  ايما بعمرا اقوفرنة إزا  فرااله اقواراة اقت ر    ليا   اراهأباقتمييز يف فإمو،  يت   ذقا 
  يؤكن استيالقيت ا  فيااها. كما أن املؤس   اقوطلي   ملتماه ا تمر   اق رلت  اقيملرائي   اقذ

 غ هررا تترراب  أةمررال اقوفررنة ممررا يت رر  اقشررعااي   املصررناقي .   ررني  باقررذك  أرررن مرر  املزمرر  اخترراذ 
 ،  ذقا فرىت اقوفنة يف اقي يب اقعا ا مي ا  م تيال  هلا بنال  م  مي ها احلا  مببىن اقلياب  اقعام

ت ررتإما مترراه  اسررتيالهلا اقشررإلي  بعررن أن اسررتوات ميومرراه اسررتيالهلا موارروةا  ةلررى اقلحررو 
 املبو آرعا .



CAT/C/BHR/3 

33 GE.16-10021 

 التمامي  ال  مية (ب) 
ار ت  فنة اقتحيير اياص  ةلى إصنار تي ي       يتم رش ه يف اقصحف اقيومي ،  -89

اي رررا،  صرررع  املشرررإو يف في رررم أ    يتملرررم  هرررذا اقتي يررر  بيررران قلوقرررائ  اقرررت  ررر   اقتحيييررراه
املت مو  رتب م،  ما اتبعتن اقوفنة خالل اقتحيير م  إ  ا اه  راه املرت م،  كرذقا ا را ةليرن 
م  فيرث ة ارن ةلرى اقترب اقشر ة   اقلع ر   مرا أسرع ه ةلرن تلرا اإل ر ا اه. كمرا يملرم  

  ار رر  املررت م يف كررا مل ررا اقتي يرر  كررذقا اقيملررايا اقررت  ررت إفاقت ررا إىل احملرراكم  صررع   رتبرر  أ
 االهتام امل لن إقين  املواا اقياروري  امللتبي  ةلى اقواقع   بيان ملا استلنه إقين مر  أاقر  يف تو يرن 
االهتام  اإلفاق . املال  ة  بيان ا فإرام اقرت صرنره يف تلرا اقيملرايا.  تعإرس هرذه اقتيراري  

 اقن ري  استيالل  فياا  مصناقي  اقوفنة.
 ا ال لاة التسع ال امدة لي التم ي  ا    للو سسة ال  نية ل م ا اإلنساء اال (ج) 

 مت اختاذ كاا  اإل  ا اه اقياروري  اي ا ةلى اقلحو اقتا : -90
املرررؤم :  ةبرررن اا  ةلررر  أارررن ةلررر ، ةبرررن احل ررر  اقيملررري  اياصررر  بواررراة ةي رررى -1 

املررررروه إىل  ررررر طيو اثلرررررو،  مت ىل إاقملررررر ب املعملررررر   با ررررر ه اقوفرررررنة اقتحييرررررر  مت تو يرررررن هتمررررر 
بربا هتما، اتعلرت  فرنة  27/9/2012فاقت ما إىل احملاكم  ادلائي  ايملت احملإم  اقإربي يف إ

 24/2/2013اقتحييرررر اياصررر  يف ذقرررا احلإرررم باالسرررتئلاف، احإمرررت حمإمررر  االسرررتئلاف يف 
 ب اض االستئلاف  تأيين احلإم امل تأرف. 

سررررلمان مرررررت ك: با رررر ه اقوفررررنة اقتحييررررر  مت  اااررررا اقيملرررري  اياصرررر  بوارررراة -2 
فاقت مرررا إىل احملاكمررر  ادلائيررر  إىل املررروه إىل  ررر طيو اثلرررو،  مت إاقملررر ب املعملررر   تو يرررن هتمررر 

بربا هتمررا، اتعلررت  فررنة اقتحييررر اياصرر  يف ذقررا  26/2/2013ايملررت احملإمرر  اقإررربي يف 
برر اض االسررتئلاف  تأييررن  26/5/2013احلإررم باالسررتئلاف، احإمررت حمإمرر  االسررتئلاف يف 

 احلإم امل تأرف.

اقعشررر  : با ررر ه  را رررن  زك يرررا ،بررر اهيمإةلررر  ةي رررى  اقيملررري  اياصررر  بواررراة -3 
اقوفنة اقتحيير  أسلنه هتم  اقمل ب املعمل  إىل املوه إىل   طيو،  هتمر  ةرنم اإلبرالغ ةر  

حملإمر  اقإرربي ادلائير    مي  إىل ثالث  م  أار اا اقشر ط ،   رت إفراقت م إىل احملاكمر ، ايملرت ا
سلواه باقل ب   10فملوريا  مبعاقب  املت مو ة  اقت م  ا  ىل باق ج  ملنة  12/3/2013يف 

ةرررر   اقعررررر   اررررراة ا رررررا ةليرررررن   بربا هتمرررررا قواقعرررر   اررررراة ا رررررا ةليرررررن ةلرررر  ةي رررررى إبررررر اهيم صررررري 
 غ ة    مي .بيلما فإمت بربا ة املت مو اآلخ ي  ة  هتم  ةنم اإلبال اقعش  ، زك يا

بتعنيا  29/9/2013استأرف املت مون املنارون احلإم ايملت حمإم  االستئلاف يف  
 احلإم امل تأرف  مبعاقب  كا م  املت مو باحلبس ملنة سلتو ةما أسلن إقي ما. 

بررليض  1/12/2014طعلررت اقوفررنة ةلررى ذقررا احلإررم برراقتمييز ايملررت احملإمرر  بترراريخ  
احملإمر  اقرت أصرنرتن قرتحإم اي را مر   نيرن،  رتر ه حمإمر  االسرتئلاف  احلإم  بإفاق  اقيملي  إىل

 اقنةوي  ناا  إىل أن قملت بتعنيا احلإم امل تأرف مبعاقب  املت مو باق ج  ملنة سب  سلواه.
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اقيملي  اياص  بوااة ةبن اقإ ق ةل  حممن ا  ا  : با  ه اقوفنة اقتحيير  -4 
إىل  ررر طيو،   رررت إفررراقت م إىل احملاكمررر ، ايملرررت  أسرررلنه هتمررر  اقملررر ب املعملررر  إىل املررروه

فملرروريا مبعاقبت مررا باق رررج  ملررنة سررب  سرررلواه.  30/12/2012احملإمرر  اقإررربي ادلائيررر  يف 
بتعررنيا اقعيوبرر  إىل  27/10/2013اسررتأرف املت مررو احلإررم، ايملررت حمإمرر  االسررتئلاف يف 

 اق ج  ملنة ثالث سلواه.

اهلررراا  مشررريم : با ررر ه اقوفرررنة اقتحييرررر اقيملررري  اياصررر  بواررراة ةلررر  ةبرررن  -5 
أسلنه هتم  اقمل ب املعمل  إىل املوه إىل   ط ،   ت إفاقتن إىل احملاكمر ، ايملرت احملإمر  

مبعاقبتن باق ج  ملنة سب  سلواه، اتعر  احملإروم ةليرن ةلرى  31/1/2013اقإربي ادلائي  يف 
بتعرررنيا اقعيوبررر  إىل  21/10/2013ذقرررا احلإرررم باالسرررتئلاف ايملرررت حمإمررر  االسرررتئلاف يف 

 اق ج  ملنة ثالث سلواه.

اقيملررررري  اياصررررر  بواررررراة هرررررا  ةبرررررن اقعزيرررررز ةبرررررن اا: با ررررر ه اقوفرررررنة اقتحييرررررر،  -6 
اقمل ب املعمل  إىل املوه إىل اابحم   ط  ب تب  مرالزم،  أفيرا إىل احملاكمر ، ايملرت   أسلنه هتم 

سرلواه، اتعر  احملإروم  7باق رج  ملرنة مبعاقبترن  فملروريا   27/9/2012احملإم  اقإربي ادلائي  يف 
بتعرنيا اقعيوبر   26/5/2013ةلين ةلرى ذقرا احلإرم باالسرتئلاف  فإمرت حمإمر  االسرتئلاف يف 

مررر  حمإمررر    مت اقتعررر  بررراقتمييز ةلرررى احلإرررم اقصررراار إقيرررن، إىل احلررربس ملرررنة سرررت  أ ررر   ةمرررا أسرررلن
 مواوةا .  راملن ،  قن أصنره حمإم  اقتمييز فإم ا بيبول اقتع   إال  االستئلاف

صررررااق  ععرررر  ةلرررر    إصرررراب  م ررررلم، ةبرررراس اااررررا اقيملرررري  اياصرررر  بوارررراة -7 
ةتنا  ةلى سرالم  االاقيتا اقعمن،    اقعصعور: با  ه اقوفنة اقتحيير يف اقواقع   أسلنه هتم 

،  قرررن أفيرررا املرررذكور إىل احملاكمررر  ادلائيررر  ايملرررت احملإمررر  اقشررر ط  أاررر اا أفرررن  رررم اقغررر  إىل 
اقت مرر  اق اريرر   معاقبتررن باقت مرر  ا  ىل  إاارتررن  مرر بربا تررن  29/4/2015لائيرر  بترراريخ اقإررربي اد

برراحلبس ملررنة ثالثرر  أ رر  .  قررن طعلررت  فررنة اقتحييررر اياصرر  ةلررى ذقررا احلإررم باالسررتئلاف 
بإقغرا  احلإرم امل رتأرف  اقيملرا   رناا  بإاارر   31/3/2016حمإم  االستئلاف جبل     قملت

 مل ب املعمل  إىل املوه  معاقبتن باق ج  ثالث سلواه. املت م بت م  اق

،  ت صررية اللجنررة الب  ينيررة الوسررتملة 2011لسررنة  45 اإلشررامة إلرري ا مرر  الول رري مقررم  -7 
اللجنررررة ال  نيررررة الوعنيرررة  ت صررررياا تم يرررر  اللجنررررة  إنسررراء  1715لتمصررري ال مررررائق مقررررم 

ا  اليررة  مفصررلة عررب الترر ا ي  ، ي  ررى تمرر يم معل مرراالب  ينيررة الوسررتملة لتمصرري ال مررائق
الوتبررذة  اإل رر اءاا الترري  ضررعت ا هررذا اللجنررة لضررواء تنفيررذ ت صررياا اللجنررة الب  ينيررة 
الوستملة لتمصي ال مائق   وا ي  ى أيضا تم يم  ياناا إ صائية عوا تم إ  ا   مب تمر م 

ا التررري لررري عوليرررة اإلصرررالح لررري التسررر يعاا الب  ينيرررة، مرررع ا خرررذ  عررريب االعتبرررام النترررائ
 ت صلل إلي ا اللجنة 

أصنر فمل ة صافب ادالقر  امللرا ارن بر  ةي رى آل خليعر   2011روامرب  26يف  -91
بإرشا  اقلجلر  اقوطلير  املعلير   2011( ق ل  48ملا مملإ  اقبح ي  ا م  امللإ  اق ام  رقم )
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( 1715قلتوصرري  رقررم )بتوصررياه تي يرر  اقلجلرر  اقبح يليرر  امل ررتيل  قتيصرر  احليررائر،  ذقررا رعرراذا  
مررر  توصرررياه تي يررر  اقلجلررر  امل رررتيل  ةلرررى أن تعرررا اقلجلررر  بررراقلت  يف اقيررروارو  اإل ررر ا اه اقرررت 

،   ارررر  توصررررياه قلمشرررر  ع قلييررررام 2011طبيررررت يف أةيرررراب أفررررناث  رررر    اربايرررر   مررررارس 
باقتعررررنياله املالئمرررر  قليرررروارو اقيائمرررر    ارررر  تشرررر يعاه  نيررررنة تلعيررررذا  قتوصررررياه اإلصررررال  

أصرررنر  القررر  امللرررا أمررر ا   2011رررروامرب  28اقتشررر يع  ف ررربما  را يف توصرررياه اقلجلررر .  يف 
ملإيرا  بتعيررو رئرريس  أةملررا  اقلجلرر ،  هررم مثاريرر  ةشرر  مرر  اقش صررياه امل موقرر  ذ   ايررربة مرر  
جتم  املن .  قيرن با ر ه اقلجلر  اقوطلير  أةماهلرا يف إطرار  مر  

ة
احلإوم   ا فزاب اق ياسي   امل

سررتيالل  اقشررعااي ،  قامررت بلشرر  كاارر  أةماهلررا  مررا أمزتررن  ايررا   املررا املمارسرراه  املعرراي  اال
اقن قيررر .  يف سررربيا ذقرررا، ةيرررنه اقلجلررر  مثاريررر  ةشررر  ا تماةرررا  ب ئاسررر  اق رررين ةلررر  بررر  صرررا  
اقصا  رئيس  لس اقشوري مت خالهلُُم تي يم ا ةملا  إىل ثرالث ار ق ا ةير  هرم: اقع يرر املعرا 

ؤ ن اقتش يعي   ام ُست  أةملا ،  اقع ير املعا باقشؤ ن احليوقي   ام ُست  أةملرا ،  أخر ا  باقش
صاحل  اقوطلي   ام ُست  أةملا 

ة
 .(7)اقع ير املعا بشؤ ن امل

مت إطالق مباارة احلروار اقروطا  تلعيرذ ط  اترن، أةاله اين  39 كما مت تبيارن يف اقعي ة  -92
 امل تيل ،  با  ه مملإ  اقبح ي  ةملي  إصال   امل .   ي تععيا توصياه اقلجل  

أما بشأن اإلصال  اقتش يع ،  ارتالقا  م  ف أ فإوم  اململإر  ةلرى ااير  احليروق  -93
إ  ا  اقعنين م  اقتعنياله اقتش يعي  اقالزم  حلماي  ةملت احلإوم  ةلى ا ساسي  قألا اا اين 

لإرر  اقبحرر ي  يرروا  باقععررا اقملررماراه ا ساسرري  فيرروق اإلر رران،  ةلررى اقرر غم مرر  أن اسررتور مم
حلمايررر  فيررروق اإلر ررران إال أن احلإومررر  ف صرررت ةلرررى إ ررر ا  تلرررا احلُزمررر  مررر  اقتعرررنياله يف 
اقتشرررر يعاه اقوطليرررر  ا ساسرررري  لررررنف موا مرررر  تلررررا اقتشرررر يعاه قلمعرررراي  اقن قيرررر  ذاه اقصررررل  

 بلا  ةلين مت إ  ا  اقتعنياله اآلتي : السيما اقع ن اقن   اياأ باحليوق املنري   اق ياسي .   

 قان ء العم  اا (أ) 

ف صا  م  فإوم  اململإ  ةلى ةنم إااله مة تإيب  رىت صرور   مير  اقتعرذيب، صرنر  
 اقرررذ  تملرررم  تعرررنيا تع يرررف  2012ق رررل   52اقيرررارون رقرررم  2012يف اقتاسررر  مررر  أكتررروب  

وبرراه بررأن تملررم  اقررلر ادنيررن مرر  قررارون اقعي 232  208اقتعررذيب اقرروارا يف رصرر  املررااتو 
تجز مبع ا   208قلمااة    ق إحلاق أس  نين أ  معاراة  نينة سوا   بنريا  أ  ةيليا  بش ر حمة

موظررف ةررام أ  مةإلررف  نمرر  أ  حتررت سرريت تن بغرر ض احلصررول ةلررى معلومرراه أ  اةرررتاف ملررنة 
__________ 

ةت ذة بشأن كةا توصي  ايةمُإ  اق  وع إقي ا باقتعصيا ةلى موق  اقلجل   (7)
أما بشأن إ  ا اه ةما اقلجل  امل

اقوطلي  يف اق ابحم اقتا : 
https://oservices.bahrain.bh/wps/portal/BICI/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_

Rw9Pd3d3A3d_F0tLA8-AAGN3F28TI4NQU6B8pFm8hYGJo6EnUN49wNEIKG_oaehiYWhsY 

GZIjG64vLs5WN7VwtU5yNTYwMSYgO7gxCL9cJCL8bsAxRQsdoDkDXAARwN9P4_83FT9g

tzQiArPLBMAAlj4BQ!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfODA0QTFJRzBHOFZBMjBJU

DVHMzlUMzAwMDc/! 

https://oservices.bahrain.bh/wps/portal/BICI/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_Rw9Pd3d3A3d_F0tLA8-AAGN3F28TI4NQU6B8pFm8hYGJo6EnUN49wNEIKG_oaehiYWhsY
https://oservices.bahrain.bh/wps/portal/BICI/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_Rw9Pd3d3A3d_F0tLA8-AAGN3F28TI4NQU6B8pFm8hYGJo6EnUN49wNEIKG_oaehiYWhsY


CAT/C/BHR/3 

GE.16-10021 36 

ا  ةلرى ةرنم سر يان مةرنة مةعاقبتن أ  ختويعن أ  إك اهن هو أ    ر آخ ،  أكن اقتعنيا أيملر أ 
الين تملم  اقتعرنيا مةعاقبر  كةرا  ر ر  232اقتيااةم ةلى   ائم اقتعذيب. أما باقل ب  قلمااة 

أحلر أس  نين أ  معاراة  رنينة سروا   برنريا  أ  ةيليرا  بشر ر  تجرزه أ  حترت سريت تن بغر ض 
هررو أ   رر ر آخرر ،  احلصررول ةلررى معلومرراه أ  اةرررتاف ملررنة أ  مةعاقبتررن أ  ختويعررن أ  إك اهررن
  أكن اقتعنيا أيملا  ةلى ةنم س يان مةنة اقتيااةم ةلى   ائم اقتعذيب.

ررر ُم إذاةررر   134كمرررا تملرررم  ذاه اقيرررارون املشرررار إقيرررن أةررراله إقغرررا  املرررااة   اقرررت كاررررت  ة
 ررراةاه كاذبررر  يف ايرررارج ةررر  ا  اررراع اقناخليررر  يف اقررربالا،  كرررذقا إقغرررا  إأخبرررار أ  بيارررراه أ  

 سا ة إىل مسع  اقبالا. اإلبشأن   ق صةل  أ  فيازة أ  توزي  أ  قصر صور م   أ ا  174 املااة
 إمعارا  يف اقتأكين ةلى ا  رة توا  احلماي  اقإامل  حلر املواطلو يف اقتعبر ، مت إاراا   

 يإرون تع ر  اقييروا اقرواراةمةإ ر( إىل قارون اقعيوباه  اقت أكنه ةلرى أن  69مااة  نينة )
ةلررى احلررر يف ف يرر  اقتعبرر  يف قررارون اقعيوبرراه أ  يف أ  قررارون آخرر  يف اإلطررار اقملرر  ر  اقررالزم 

مةععيا  م  اقعياب ممارس  احلر يف ف ي  اقتعبر  يف ذرا  ،   ناه ةلى أرنة يةعترب ةي اط  تم  امي
عرنياله بإسريا  قامرت اقليابر  اقعامر  قبرا إقر ار تلرا اقت تأكينا  ةلى هرذا اقتو رن،  هذا اإلطار.

 334قي  االهتاماه اقت يتناخا مع ا احلر يف إبنا  اق أ   ممارسر  احل ير  يف اقتعبر   ذقرا يف 
مت مررا .  ررني  باقررذك  أن  334سرريا  كاارر  تلررا االهتامرراه ةرر  إقملرري ، ا مرر  اقررذ  أاي إىل 

ةتعلير  حبة ير  اقتعبرأاقلياب  اقعام  كاررت قرن 
  ةر  اقر أ  ةر  أار اا سريتت أيملرا  كاار  االهتامراه امل

اقإاار اقتيب أثلا  تنا ل اقيملي  أمام حمإم  االستئلاف ادلائير  اقإةرربي،  هرو مرا أق ترن احملإمر  
 يف احلةإم اقصاار ةل ا يف تلا اقيملي   أينهتا يف ذقا حمإم  اقتمييز.

مر  قرارون اقعيوبراه  168كان م  بو اقتعنياله أيملا   ا  قيوا ةلرى تتبيرر املرااة  
عاقبر  ةلرى إذاةر    

ة
كاذبر  برأن ا ررتطت   روب أن يإرون اقععرا ةمرنيا ، ار  خبرأاقت تلةر ةلى امل

كما ا رت     أن يرتتب ةلى ذقا فن ث ا ر با م  اقوطا أ  اقلتام اقعام أ  اقصح  اقعام .
ارر ار بررا م  اقرروطا ا أن يرتتررب ةلررى ذقررا  قرروع ارر ر. أمررا  صرروأ  ارر  رة اقتعررنيا ادنيررن

رر ض ةلررى ، تعررنيا ارر  رة أن يإررون مة تبتررا  بتحرر يض ةلررى اقعلررفاأ  ررب اق أ  مرر   ررأرُُن أن  ة
 مبا  . رابحم   ةلى أن يإون بيل ا  بو فن ث ذقا اقعلف أ  افتماقي  فن ثن، اقعلف

 قان ء اإل  اءاا الجنائية (ب) 

تاقبرر  برراقتعويض ةمررا  
ة
حلُيررنة مرر  إميارررا  أيملررا  مرر  فإومرر  اململإرر  حبررر كررا مررواط  يف امل

 22بإاررراا  املرررااة  2012ق رررل   50اقيرررارون رقرررم  2012أذي، صرررنر يف اقتاسررر  مررر  أكتررروب  
رح، مبو ب را  مةإ ر إىل ملر  يرنةى تع ارن قالرتيرام ب ربب سرابي  قارون اإل  ا اه ادلائي   اقرت مسُة

  أ  امل يلر  ااةائن بتع ان قلتعذيب أ  غ ه مر  ار  ب املعاملر  أ  اقعيوبر  اقياسري  أ  اقالإر راري
أن يرنة  حبيروق منرير  ُقبرا املرت م أثلرا  قر  االسرتنالاله أ  مبا ر ة اقتحييرر أ  أمرام احملإمرر  

،  ااعر امللتور أمام ا اقنةوي ادلائي  يف أي  فاق  تإون ةلي ا فىت صرن ر اقير ار بإقعرال براب امل
 معاقب ةلين  لائيا يإون  ذقا إذا ما  إا االرتيام   مي .  يف فاق  اختاذ االرتيام  إال  غ 

 االختصاأ قلمحاكم املنري .
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صرررنر يف أمرررا ايمرررا يتعلرررر برررإ  ا اه مسررراع اقشررر وا  ايرررربا   ا رررا ةلررري م  ارررايت م،  
 214، 115بتعررنيا رصرروأ املررواا  2012ق ررل   53اقيررارون رقررم  2012اقتاسرر  مرر  أكترروب  

 223مإرر ر   223مإرر ر،  127ايرر ة ثاق رر ،  82مإرر ر،  81 كررذا إارراا  املررواا أرقررام  234 
)أ(.  تررروا  هرررذه اقتعرررنياله اإل ررر ا اه امللاسرررب   اقملرررماراه اإل  ائيررر  حلمايررر  اقشررر وا  مإررر ر

 ايررربا   ا رررا ةلررري م  ارررمان سرررالمت م  ةرررنم تع يملرر م قل تررر  أ  اقترررأث  ةلررري م أثلرررا   بعرررن 
حاكماه. 

ة
 اقتحييياه  امل

ه احلإومرررر  بتلررررب إ رررر ا  تعررررنيا يف ايمررررا يتعلررررر بررررإ  ا اه اقيرررربض  اقتوقيررررف، برررراار  
 رر ا اه ادلائيرر  فيررث قامررت هيئرر  اقتشرر ي  اإلمرر  قررارون  149  148  147رصرروأ املررواا 

مررر  خرررالل تيليرررا مةرررنة احلررربس  147اترررا  اقيرررارو  بإةرررناا املشررر  ع مةتملرررملا  تعرررنيا املرررااة اإل  
تزيررن ةلررى ثالثررو يومررا  االفتيرراط  اقررذ   لإررن احملإمرر  اقصررغ ي قيصرربح ملررنة أ  مةررنا مةتعاقبرر  ال

بعررن أن كررران مخ رر   أربعرررو يومرررا   بشرر   أال تزيرررن املرررنة اقواُفررنة ةلرررى مخ ررر  ةشرر  يومرررا ، كمرررا 
مرر  خررالل تيليررا مررنة احلرربس اقررذ   لإررن احملإمرر  اقإررربي  148تملررم  املشرر  ع تعررنيا املررااة 

ن أن كان مخ    أربعو ادلائي  قيصبح ملنة أ  ملنا متعاقب  ال تزين كا مل ا ةلى ثالثو يوما بع
رت م احملبروس افتياطيرا  149 يوما . أما باقل رب  قلمرااة

ة
ايرن اسرتحنثت فةإمرا  مت مبةيتملراه مرلح امل

ارر اج ةلررن إىل احملررام  اقعررام مث إىل احملررام  اقعررام اإلأن يررتتلم يف فاقرر  راررض اقليابرر  اقعامرر  طلررب 
 ا  ل مث إىل اقلائب اقعام. 

 ةقان ء السل ة المضائي (ج) 
 2012ق رل   44امل سروم بيرارون رقرم  2012صنر يف ايامس  اقعشر ي  مر  سربتمرب  

مإ ر م  قارون اق رلت  اقيملرائي  برأن  علرت قلمجلرس ا ةلرى قليملرا   73بتعنيا رر املااة 
بشررأن   1975ق ررل   4ميزاريرر  م ررتيل  ختملرر  إل رر اف ا لررس، كمررا أقغررى امل سرروم اقيررارون رقررم 

اار  ترام ةر   إتت اق لت  اقيملائي  يف اململإر  تتمتر  باسرتيالل مرا    كاار اقيملاة،  م  مث با
 كاا  أ  زة اقن ق .

 الو سسة ال  نية (د) 
اسرررتم ارا  يف اقرررل   احلإررروم  حلمايررر  فيررروق اإلر ررران  ترررنةيم اآلقيررراه اقوطليررر  املعليررر   

ير  حليروق بإرشرا  املؤس ر  اقوطل 2009ق رل   46حلماي  تلا احليوق، صنر ا م  امللإ  رقم 
فاقت ررا قلج رر  إاإلر رران  اقررت مرر  بررو اختصاصرراهتا تليرر  اقشررإا ي املتعليرر  حبيرروق اإلر رران   

 11. هررذا  قررن صررنر يف قلمتملرر ري املعليرر  قلتحييررر اي ررا  املتابعرر   تيررنق امل رراةناه  املشررورة 
 46بتعنيا بعض أفإام ا م  امللإ  رقرم  2012ق ل   28ا م  امللإ  رقم  2012سبتمرب 
بإرشا  املؤس   اقوطلي  فيث تملم  ا م  تعرنيا آقيراه اختيرار أةملرا  املؤس ر   2009ق ل  

  منة خنمت م  فصاراهُتم،  آقياه اختيار اق ئيس  اقلائب  ا مو اقعام.
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 قان ء ق اا ا مب العام (هر) 
بتعررنيا بعررض  2012ق ررل   28صررنر اقيررارون رقررم  2012يف اق ابرر  ةشرر  مرر  يوريررو  
قارون قواه ا م  اقعام بأن أ  ب معامل  امل أة ةملو قواه ا مر  اقعرام معاملر  املوظعر  أفإام 

املنريرررر  ايمررررا يتعلررررر بإ ررررازة اقوارررر   اق ارررراة   ةلررررن  ارررراة اقررررز ج، كمررررا صررررنر يف اقتاسرررر  مرررر  
مرر  قررارون قررواه ا مرر   81بتعررنيا رررر املررااة  2012ق ررل   49اقيررارون رقررم  2012 أكترروب 

 اقرت رصرت ةلرى أن ةرنم ارتبراق  صرف ادر ائم  81املرااة  ي ة ا خر ة إىلاقعام بأن أااف اقع
اقع ررإ ي  ةلررى فررااله االاةررا  باقتعررذيب أ  املعاملرر  اقالإر رراري  أ  احلاطرر  باقإ امرر  أ  اقوارراة 

 امل تبت  لا.
 عالماإل ( ) 

ةملرت فإومرر  مملإرر  اقبحرر ي  ملرذ أك رر  مرر  ةررامو ةلرى إةررناا مشرر  ع قررارون  نيررن  
ةررالم،  ي ررتلن املشرر  ع يف ايبا تررن صرر اف ،  بعررن اقنسررتور مبا رر ة، إىل اإلةررالن اإلتصررال   قال

 1948 اي ررمرب 10اقعررامل  حليرروق اإلر رران اقصرراار ةرر  ادمعيرر  اقعامرر  قألمررم املتحررنة بترراريخ 
باملواايرر  ةلررى ارملررمام مملإرر   2006( ق ررل  56( ملررن،  إىل اقيررارون رقررم )19 خاصرر  املررااة )

 اقع ن اقرن   قلحيروق املنرير   اق ياسري ، مبرا يؤكرن ةر  فر أ املشر ع ةلرى اسرتل ام اقبح ي  إىل
 اقييم اإلر اري  املشرتك  يف تلتيمن حل ي  اق أ   اقتعب  مب تلف   وه ا.

كران يف سربعيلياه  بعرنما االتصرال"  إذ أصربح اقلمروذج اق رائن يف اقعراس هرو "احلرر  يف 
اين اقرتن مصتلح "اإلةالم" سابيا  مبع وم تيلين  ينةم اإر ة  اقي ن املاا  "احلر يف اإلةالم،

 صراي  اقن قر  ةلرى هرذا اقيتراع، يف فرو أن مصرتلح "االتصرال" يرنةم ال رع  توسري  احل يراه 
  خ  ج اإلةالم ة  اقوصاي  اقتيليني  قلن ق    اعن حتت متل  اهليئاه اقلاظم  امل تيل .

بإرشا  "اهليئ  اقعليا ق ةالم  2013( ق ل  47) هلذا، اين صنر امل سوم اق ام  رقم  
 االتصررال"، ك يئرر  م رررتيل ، تبا رر  م ام رررا بإررا ف يرر   فياايررر ،  تيرروم مبتابعررر   ررئون اإلةرررالم 

قإرت ري ،  تعما ةلرى ارمان ف ير  اقر أ  اإل االتصال بإاا  صورها املإتوب   امل موة   امل ئي    
يالقي   فياايرر  قيرر   سررائا اإلةررالم  االتصررال  االقتررزام  اقتعبرر   االقتررزام باقيررارون، يف اررو  اسررت
 باملواوةي   اقتعناي  يف اآلرا   ا اإار.

كمررا مررلح امل سرروم اهليئرر  اقعليررا اقصررالفياه اإل رر ااي   اق قابيرر  اقملررامل  القتررزام  سررائا  
 ،  اإل رر اف اإلةررالم باحلياايرر   املوارروةي   تتبيررر اقيواةررن ا خالقيرر  املتعليرر  برراحملتوي اإلةالمرر

ةلى ا رشت  امل لي  قلصحعيو  اإلةالميو، مبرا  ي رر االقترزام باملبرنأ اقنسرتور  يف ف ير  اقتعبر  
 ذقرررا  ا ررريا مررر  اقلمررروذج اقع ر ررر  يف هرررذا ا رررال )ا لرررس ا ةلرررى ق ةرررالم امل ئررر   .ةررر  اقررر أ 

مل رررموع(  مشررر  ع ا لرررس  امل رررموع(.  كرررذقا اقلمررروذج املغررر يب )اهليئررر  اقعليرررا ق ةرررالم امل ئررر   ا
اقرروطا قلصررحاا  )مشرر  ع يلرراق  فاقيررا مرر  قبررا احلإومرر  املغ بيرر (  كررذقا مشرر  ع هيئرر  تلترريم 

 اقصحاا  يف ب يتاريا )يلاق  فاقيا م  قبا احلإوم  اقربيتاري (.
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 ختتر اهليئ  اقعليا ب لت  إصنار اقي اراه اقالزم  قتلتريم ممارسر  اقلشرا  اإلةالمر  يف  
اقتملررى امل سرروم أن تيرروم اهليئرر  بررإق ار رتررم  قواةررن حمررن اة  ةررن  مرر   ررىت  واربررن، كمررا طتلررف ا  

إلاارة املؤس رراه اقصررحعي   اإلةالميرر ، مبررا  يررر املصررلح  اقعليررا قلرروط    مرر  ا مرر  اقيرروم  
   ااظ ةلى  فنة ا تم   سالمتن  استي اره.

المرررر   اقعمررررا ةلررررى اقتوايررررر بررررو  تيرررروم اهليئرررر  بتليرررر  اقشررررإا ي املتعليرررر  برررراحملتوي اإلة 
ا ط اف ذاه اقعالق  بشرأ ا،  تعمرا ةلرى ارمان اقترزام  سرائا اإلةرالم  االتصرال باالتعاقيراه 

  املواثير اقن قي  املتعلي  بتعزيز ا ر امل أة يف ا تم   ااي  فيوق اقتعا.

برن  سر يا ا ارور  ني  باقذك  أن كاا  تلا اقيوارو ساقع  اقذك  قن مت املوااير  ةلي را    
 صنر ها  تيوم كاا  اقوزاراه  ا   زة احلإومي  املعلي  بتععيل ا مبا يتواار م  أفإام اقنستور. 

كارررت قيرر    2013بل ايرر  ةررام أةرراله،    36  35 كمررا  رر ي توارريحن يف اقعيرر تو  -94
اقلجلررر  امل رررتيل  مواررروةا قتعويملررراه ااع رررا اقصرررلن ق، إاررراا  إىل  فرررااله اقواررراة اقرررت تبيلت رررا

مر  حماكم مت صص  قللت  يف اةا ي اقتعويملاه،  مباارة اقت وي  املنري   اقت  إ  املتمل ري  
 ت وي  متاقب م بشإا راائ . 

 م  اقتي ي  اقن ر  اق ا .  141-130ي  ى اقتإ م مب ا ع  اقعي اه  -95
 4البن    

شامة إلى الوعل ماا الوع  ضرة علرى اللجنرة،  ورا لري  لر  النترائا التري ت صرلل إلي را  اإل -8 
مرب تم ي هرا،  التري أ مدا  1693الب  ينيرة الوسرتملة لتمصري ال مرائق لري الفمر ة  اللجنة

سياسة مون جة لإللالا مب العماب تنت ج ا ال  لرة ال ر  ، ي  رى  يراء مرا إ ا  انرل قر  
ء تواشي التس يعاا الب  ينية مع الوعايي  ال  لية التي تنص اتبذا خ  اا عولية لضوا

علرى تناسرب العم  رراا مرع  راالا التعررذيب  سر ء الوعاملرة  ا شرر ا  ا خر   سر اء مررب 
 الج يوة الو ت بة   يث خ  مة  بيعت ا أ 

أيت يف آخ  يم  تي ي  اقلجل  امل تيل   1693جيب توايح أن اقعي ة  ،بن  ذ  ئ باا -96
ي ا ةلى ذك  اقتا : " باقتأكين، اإن   وا م را هرذا اقرلمحم املتإر ر مر  اق رلوك يإشرف قل  ا

 را ذك ه باقلر  ل م تلعيذه".  هو مامة  طبيع  اقتنريب اق ابر قتلا اقيواه  ما كان متوق  
 (.اإلرإليزي ا صل  )باقلغ  

 (The fact that a systematic pattern of behavior existed indicates that this is how 

these security forces were trained and were expected to behave.) 
هذا  قن أثبترت اقتتروي اه اقيارورير   اإل  ائير   املالفيراه اقيملرائي  أن مملإر  اقبحر ي   

 ال تلت   سياس  ممل ج  ق االه م  اقعياب.
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اإن ةملي  تغير   مؤس ر   بعيرنة املرني قرن  رت املبا ر ة اي را ةلرى  سابيا، أسلعلا  كما -97
مصرمم  ملعادرر  هرذه االرت اكراه  االرتصرراف بشرأ ا ةررب احملاسررب    هر ، (8)إثر  تلرا اقتوصررياه

يرروق اإلر ررران  قزيرررااة حل آقيرراه اقتعرررويض  كررذقا قلوقايررر  مررر  أ   افتمررال الرت اكررراه الفيررر  
 .اق ا  اقن ر  اقتي ي  م  9 اقعي ة مب ا ع  إ ماقت ي  ىتعزيز ثي  املواطلو. 

 قرررن رفبرررت اململإررر  املتحرررنة ةلرررى ق ررران املتحرررنث اق مسررر  قررروزارة ايار يررر  برررايتواه  -98
املتحنة ت فب بايتى املت رذة  اململإ املت ذة قتلعيذ تي ي  اقلجل  امل تيل  فيث أ ار إىل أن "

يصررى احليررائر  هتيررب بتلعيررذه باقإامررا  تعرر ض اةم ررا قتلعيررذ تي يرر  اقلجلرر  اقبح يليرر  امل ررتيل  قت
.  قيررن ةررربه فإومرراه ةنيررنة (9)امل ررتم   تيرر  بررأن اإلصررال  اقشرراما امل ررتنام ي ررتلزم  قتررا"

 أخ ي فول اقعاس ة  تأيينها ملل   اقبح ي .

قبررا قيررام اقلجلرر  بتيررنق توصررياهتا، اررإن اسررتور مملإرر  اقبحرر ي    موةرر  قواريل رررا  فررىت -99
. (10)بشإا مإ ف صارم ةلى مل     ق است نام اقتعذيب  املعامل  امل يل   اقالإر اري  يلصان

مرر  اقتي يرر  اقررن ر  اق ررا  ململإرر  اقبحرر ي   17  16  15  14ي  ررى اقتإرر م مب ا عرر  اقعيرر اه 
 اقذ  مت تينمين قلجل . 

اقيررارون، ايررن  رر ي تعررنيا  ، قإرر  يررتم تلعيررذ توصررياه اقلجلرر  امل ررتيل  بشررإا كامررا -100
 ةرن ل تع يرف اقتعرذيب يف  2012أكتروب   9يف تراريخ  2012ق رل   (52اصنر اقيارون رقم )

 :أخ ي أمور بو م  متململا ،م  قارون اقعيوباه 232  208املااتو 
 من تع يف اد مي  استلااا إىل غ ض اقععا )أ( 
 من تع يف اد مي  استلااا إىل تع يف اقملحي  )ب( 
 ال ي    ةلى اقتياا اقتياام  أن ()ج 
 اقتعنياله تشنين اقعيوباه تإعا )ا( 
 .اق ا  اقن ر  اقتي ي  م ( 18) اقعي ة مب ا ع  اقتإ م ي  ى اقصنا هذا  يف 

__________ 

تلا اإلصالفاه من ر  يف املوق  امل صر  (8)
http://biciactions.bh/wps/portal/BICI/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLAxNH

Q093A3eLMEcjA88AU3djyxBjAwMDc6B8JJK8ewBY3tDT0MXC0NjAzJAY3f6OHp7u7iDd5p

aWQHlXC1fnIFNjAxNjArqDU_P0w0Euxu8CkDw-O0DyBjiAo4G-n0d-bqp-

QW5oRIVnlgkAlsfnEQ!!/dl3/d3/L0lHSkovd0RNQUprQ  

(9) https://www.gov.uk/government/news/second-anniversary-of-bahraini-independent-commission-

of-inquiry-report.ar. 

ىل إإااا  ، 2001م  مي اق اقعما اقوطا قعام  1م  اقعصا  3)ا( م  اقنستور،  اقعي ة اي ة  19املااة  (10)
 املتصل  بامل ا   ادلائي . 48إىل  43واا م  م  قارون اقعيوباه،  كذقا امل 232  208املااتو 
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يف مرروازاة ق  رر ا اه املت ررذة مرر  قبررا احلإومرر  قملررمان احلمايرر  اقعمليرر  حليرروق املشررتبن  -101
بإصررالفاه  اسررع  املررني قملررمان إمإرران قيررام ارري م قررني ترروقيع م، ايررن قامررت مملإرر  اقبحرر ي  

 : ه  ،  اه م تيل  بتعتي  أماك  االفتجاز  اقتوقيف م  ا ن سابر إ عار

 اق لت  اقيملائي  )أ( 
 ا ا  قلصليب اقن قي  اقلجل  (ب) 

 قلتتلماه اقعام ا مو (ج) 
   احملتجزي  اق جلا  فيوق معواي  (ا) 
 اقوطلي   املؤس   (هر) 
 احلإومي  غ  تماهاملل ( ) 
 املتحنة قألمم اقتابع  اإلر ان حليوق اق امي  املعواي  مإتبم   اقتعا ن (ز) 

 .اق ا  اقن ر  اقتي ي  م ( 27) اقعي ة مب ا ع  اقتإ م ي  ى 

 باملشررورة اقررت سررعت إقي ررا سررلتاه اقبحرر ي  مرر   (11)ةمررال بتوصررياه اقلجلرر  امل ررتيل  -102
ا يررررر مرررر  احملررررامو اقررررن قيو املشرررر وا هلررررم بررررايربة  اقإعررررا ة بيررررل م م تشررررار سررررابر يف مإتررررب 

ستشرراراه اقياروريرر  يف  زارة ايار يرر  ا م يإيرر ،  كبرر  امل تشرراري  اقيرراروريو اق ررابر يف  زارة اال
نيررن قلمحاسررب  يتم ررا يف ثررالث مؤس رراه  نيررنة ايار يرر  اقربيتاريرر ، ايررن اسررتحنث رتررام  

م ررتيل   امررا هرر   فررنة اقتحييررر اياصرر ، ا ماررر  اقعامرر ،  املعررت  اقعررام د رراز ا مرر  اقرروطا. 
 تيرروم هررذه املؤس رراه ادنيررنة كرراا ف ررب اختصاصررن باخترراذ اإل رر ا اه اقالزمرر  فيررال مررزاةم 

 وميو.اقتعذيب  إسا ة املعامل  املل وب  إىل املوظعو اقعم
 اخترررراذ  متيرررر ا ملرررر  اقتعررررذيب يف اسررررتور مملإرررر  اقبحرررر ي   يف أك رررر  مرررر  قررررارون  طررررا.  -103

ايتررررواه قملررررمان اقتتبيررررر اقصررررارم هلررررذه اقملررررماراه يف اقواقرررر  اقعملرررر   مرررر  بيل ررررا اسررررت نام 
اقت ررررجيا اق ررررمع   اقبصرررر    اق صررررن امل ررررتيا مرررر  طرررر ف هيئرررراه  طليرررر  مبرررر  يف ذقررررا كبررررار 

كمرا ذك ررا أةراله ارإن اقتحيييرراه   امل رؤ قو يف  زارة اقناخلير ،  مر  طر ف هيئراه ا قيرر   رىت. 
يرررتم إ  ا هرررا  رصرررنها بواسرررت   فرررنة اقتحييرررر اياصررر  مبيتملرررى قررروائح بشرررأن مرررزاةم اقتعرررذيب 

 م  اقتي ي  اقن ر  اق ا . 84  83  26 قواةن ب  توكول إستلبول. ي  ى م ا ع  اقعي اه 
إن اقوزاراه املعلي  يف فإوم  اقبحر ي ، تيروم ةلرى  رو ا ر  بتيرنق املعلومراه املتصرل   -104

قعاملو يف إرعاذ اقيارون )ة إ يو  منريو(  اقترواقم اقتبير  مبل  اقتعذيب، م  خالل تنريب ا
 موظع  اينم  اقعام   اآلخر ي  اقرذي  قرن يإوررون ذ   ةالقر  برأ   رإا مر  أ رإال اقيربض 
 اقتحييرررر. ةلرررى أن بررر ام  اقترررنريب  اقتعلررريم االفرتاايررر  زااه بصرررورة  اارررح  قتواكرررب املعررراي  

__________ 

 .1717، اقعي ة امل تيل تي ي  اقلجل   ((11
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 102  101  100  96  85 اقعيرر اه مب ا عرر  قتإرر ما ي  ررىاقن قيرر  يف اق ررلواه ا خرر ة. 
 .اق ا  اقن ر  اقتي ي  م  103 

إن امل ا ق  تعن مر  اقليرا  ادوه ير  اقرت تملرمل ا تي ير  اقلجلر  امل رتيل  مر  توصرياه،  -105
 قرررن اختررررذه احلإومرررر  اقعنيرررن مرررر  اإل رررر ا اه يف ُظرررا تعليمرررراه ملإيرررر  سرررامي  بملرررر  رة تلعيررررذ 

ة كاُمل   بشعااي   فياا  يف أس ع  قت.  م  هذا امللتلر بااره احلإوم  اقتوصياه كاا  بصور 
اور صن ر اقتي ي  إىل إ  ا  تعنياله تشر يعي  يف قرارو  اقعيوبراه  اإل ر ا اه ادلائير  هترُنف إىل 
ارر ض مزيررن مرر  احلمايرر  اررن اقتعررذيب  ةررنم إارراله مةرر تإيب هررذه اد ميرر   تعررويض اررحايا صررور 

عاملرر  ب
ة
؛  مرر  تلررا اقتعررنياله ةلررى سرربيا امل ررال صررن ر اقيررارون رقررم )إسررا ة امل ( 52شررإا  كرراف 
مر  قرارون اقعيوبراه  232  208مةتململا تعنيا تع يف اقتعذيب اقوارا يف املرااتو  2012ق ل  

 طررالع. قالبةلررى  ررو يتعررر مرر  املعرراي  اقن قيرر  مرر  تأكيررن ةررنم سرر يان اقتيررااةم ةلررى  رر ائم اقتعررذي
 م  اقتي ي  اقن ر  اق ا . 120  8  7ى اقتإ م مب ا ع  اقعي اه ةلى اقتعاصيا، ي  

( مرر  81بتعررنيا املرااة ) 2012( ق رل  49مر  رافير  أخرر ي صرنر أيملررا قرارون رقررم ) -106
بإاراا  اير ة أخر ة إىل  1982( ق رل  3اقصراار بامل سروم بيرارون رقرم ) قارون قواه ا م  اقعرام

رصت ةلى ةرنم ارتبراق  صرف ادر ائم اقع رإ ي  ةلرى فرااله االاةرا  باقتعرذيب  (81املااة )
اكمر  اقع رإ يو أمرام  أ  املعامل  اقالإر اري  أ  احلاط  باقإ ام  أ  اقوااة امل تبت  لا مبرا مةعرااه حمة
احملررراكم املنريررر  يف فاقررر  اهترررام م بارتإررراب أ  مررر  تلرررا ادررر ائم. أمرررا ةلرررى صرررعين اإل ررر ا اه 

 ررتيل  اقررت هتررنف اقتلعي
ة
ذيرر  ايررن ف صررت احلإومرر  ةلررى إرشررا   موةرر  مرر  اآلقيرراه اقوطليرر  امل

ة اقبرر  فاقرر  فيرروق اإلر رران بصررع  ةامرر  يف اململإرر   اررمان ةررنم إارراله مةرر تإيب ادرر ائم مرر  
مل

يف اق قابرر  ةلررى فاقرر  فيرروق اإلر رران يف  هرراتععيررا ا ر   اقعناقرر . ) هرر  إرشررا  املؤس رر  اقوطليرر  
إرشرررا  معواررري     ،عيرررو أمرررو ةررام قلتتلمررراه  معرررت  ةررام يف   ررراز ا مررر  اقرروطات   ،اقبحرر ي 

حتجزي (. ي  ى م ا ع  اقعي ة 
ة
 م  اقتي ي  اقن ر  اق ا .  122فيوق اق جلا   امل

 سررتتا اد رروا املبذ قرر  ةلررى كاارر  امل ررتوياه سرروا  أكارررت إااريرر  أ  قملررائي  أ  أهليرر   -107
ملررراف  عرررظ فيررروق ادميررر ،  ي ررراهم يف مالفيررر  أ   ررر ر قائمررر   متملررراا ة قملرررمان تررروا  

يلت ا فيوق ا ا اا   اص  ايما يتعلر باقتعذيب  املعاملر  اقالإر راري  أ  امل يلر  أ  احلاطر  مر  
م  اقتي ي   145  144  143  142اقإ ام  أيا كارت صعتن. ي  ى اقتإ م مب ا ع  اقعي اه 

 اقن ر  اق ا .
يف اقشررررإا ي اقررررت حتيررررر اي ررررا  تررررنخا اررررم   -امرررر   ا ماررررر  اقعامرررر  تيرررروم اقليابرررر  اقع -108

برراقتحير مرر  فاقرر  املت مررو قلوقرروف ةلررى ةالمرراه إسررا ة املعاملرر   قررن يإررون  -اختصاصرراهتا 
أةررراله.  يف فرررال   ررروا آثرررار  27ذقرررا ةررر  ط يرررر زيررراراه مل اكرررز اقتوقيرررف املوصررروا  يف اقعيررر ة 

  اقعامرر  رررنب طبيررب  رر ة  قعحررر املررت م قلتحيررر مرر  إلسررا ة املعاملرر  اإرررن يتعررو ةلررى اقليابرر
أسباب اإلصاباه.  إذا كشعت اقتحييياه أن اةرتااا قن مت احلصول ةلين ةر  ط يرر اإلكر اه أ  
اقت نيررررن اررررإن اقليابرررر  اقعامرررر  سرررروف ت ررررتبعن هررررذا االةرررررتاف مرررر  ا اقرررر ؛ اعرررر  اقيملرررري  املتعليرررر  
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( 2011قعرام  191)اقيملري  رقرم  2011بلشاطاه اقتاقم اقتيب خالل أفناث ارباي   مارس 
ةت مو  اقت زةُةم، 

طلبت اقلياب  اقعام  م  احملإم  ةنم اقتعويا ةلى االةرتاااه اقت ر بت إىل امل
ارإن احملإمر   اقشرا، هرذا ةلرىأ ا قن فنثت رتيج  تع ةض املت مو إلك اه  ماا   بن .  بلرا   

 احلإم يف اقيملي .س تأخذ بتلا ا اق  يف احل بان قني اقلتر ب
تواريحن يف اقتي ير  اقرن ر  اق را    ر ي مرابيارن أةاله، باإلاراا  إىل  مت مااو    ةلى -109

 ممل ج  اإل اباه ةلى ا سئل  امل تلع  يف هذا اقتي ي ، يتبو أن مملإ  اقبح ي  ال تتبىن سياس  
 ق االه م  اقعياب.

 11البن    
ي  ى تم يم معل ماا عب الت ا ي  الوتبرذة لل ر  أ  إلغراء اللجر ء إلرى ال ربر االنفر ادي  -9 

لي أما ب اال تجا   غ ا  العماب   وا ي  ى تم يم معل ماا مفصلة عرب مر ة ال ربر 
االنف ادي  م   ت ل  م ا عة قضائية ل را، إء   ر ا،   رم عر د الو تجر يب انف اديرا لري 

  الوبتلفة  الت قيفم ا   
( 18رعيرن بأرررن مت تلترريم م ررأق  ادررزا اه اقتأايبيرر  اقرت توقرر  ةلررى اقلزيررا يف اقيررارون رقررم ) -110
فيث ال جيوز توقير  أ   رزا  ترأاييب ةلرى  بإصنار قارون مؤس   اإلصال   اقتأهيا 2014ق ل  

 هلراك  موةر   اقلزيا أ  احملبوس إال بعن اقتحيير معن كتاب  أ  مساع أقواقن   إيلن مر  إبرنا  اااةرن
 ،اإلررذار اقإترايب، احل مران مر  بعرض أ  كرا املزايرا اململوفر  قرن، اقتلبيرنم  ادزا اه اقتأايبي   مل ا "

، كمررا مررلح اقيررارون اقلزيررا احلررر يف اقررتتلم فيررث احلرربس االرعرر اا  ملررنة ال تزيررن ةلررى سرربع  أيررام"
أفإررام اقيرروارو أ  اقلرروائح أ  كررا رزيررا أ  حمبرروس افتياطيررا  ارراقف ( ملررن ةلررى "53رصررت املررااة )

اقررلتم املعمررول لررا يف املؤس رر  يعاقررب تأايبيررا ،  ال ميلرر  ذقررا اإل رر ا  مرر  حت يررا اقررنةوي ادلائيرر  
ةرر  ا اعررال اقررت تشررإا  رر ائم معاقبررا  ةلي ررا قارورررا .  قللزيررا  احملبرروس افتياطيررا  اخترراذ اإل رر ا اه 

رر  مرر  اقتعرر  يف  اقياروريرر  قلررتتلم مرر  ادررزا اه اقتأايبيرر  اقررت إط توقرر  ةليررن قررني إاارة املؤس رر ،  مية
ا فإام ادلائي  اقصاارة انه بت ق اقتع  امل تلع ، ةلرى أن حترنا اقالئحر  اقتلعيذير  مرنة حمرناة 

رعرر اا  اررإن اقعررنا غرر  أمررا بشررأن ةررنا اقلررزال   احملبوسررو يف احلرربس اال". قلبررت يف موارروع اقررتتلم
 ا قلم اقعاه اقت ي تإب ا اقلزال   احملبوسو.ثابت  متغ  م   قت آلخ   اي

(، 16الفمررر ة  CAT/C/BHR/Q/2 اإلضرررالة إلرررى قائورررة الوسرررائع السرررا مة لتمررر يم التم يررر  ) -10 
 ي  ى تم يم معل ماا  سأء معاملة ا   اث الو تج يب  على     البص  :

 السب لإن :خ يب  بام اآل سأء ع   الن الء أ  الو ب سيب صغام السب عب  )أ( 
 2015( ق رل  131فيث رر اقي ار رقرم ) فتياطيا  ايتم باقععا تصليف اقلزال   احملبوسو  -111

"يي رم اقلرزال   ( ملرن ةلرى11بشأن اقالئح  اقتلعيذي  قيارون مؤس ر  اإلصرال   اقتأهيرا املرااة )
 إىل ائاه، ةلى اقلحو اقتا :

 .)أ(: تشما اقلزال  احملإوم ةلي م باق ج  اقعئ  
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 )ب(: تشما اقلزال  احملإوم ةلي م باحلبس منة تزين ةلى ثالث  أ   .  اقعئ  
 : تشما اقلزال   احملبوسو بت ير اإلك اه اقبن .)ج( اقعئ  
 )ا(: تشما اقلزال  احملإوم ةلي م باحلبس منة تيا ة  ثالث  أ   . اقعئ  
 سل  احملإوم ةلي م باق ج . 18إىل  15: تشما اقلزال  م  اقعئ  اقعم ي  م  )ه( اقعئ  
 سل  احملإوم ةلي م باحلبس.  18إىل  15) (: تشما اقلزال  م  اقعئ  اقعم ي  م   اقعئ  
 )ز(: تشما اقلزال  م  ذ   االفتيا اه اياص . اقعئ  
صرررر أمررراك  يف امل كرررز قإرررا ائررر  مررر  ائررراه اقلرررزال  املرررذكوري  يف اقعيررر ة ا  ىل مررر     ختة

 "املااة. هذه
يمل  مني  املؤس   اقملوابحم اياص  بتصليف اقلزال  مر  كرا ملن " 13صت املااة كما ر 

( مرر  هررذه اقالئحرر  إىل ار رراه،  ذقررا 11ائرر  مرر  اقعئرراه املررذكورة يف اقعيرر ة ا  ىل مرر  املررااة )
حب رررب سرررل م  سررروابي م  رررروع  ررر ائم م  مرررنا ةيوبررراهتم  تشرررابن أفرررواهلم اال تماةيررر   اق ياايررر  

 ".صال .  يمل  مني  املؤس   ما ي اه م  اوابحم قتصليف احملبوسو افتياطيا   مني قابليت م ق 
 الن ي ة الف مية الت ميماا  ع د  المص ، ا   اث مب الو ق ليب ع د عب مفصلة  ياناا )ب( 

 ا  ر اث  نسربة  عر د علري م، ال  رم انتظرام لري ال الر ا الرذيب ا  ر اث  عر د الفعالة،
 الو ا واا  ع  اال تجا  قي 

 : اقيص  ا فناث فول بياراه يل  ايما -112
 (  احملإرررومو فرررىت تررراريخ  18-15بلرررغ ةرررنا اقلرررزال  مررر  اقعئررر  اقعم يررر ) 12سرررل 

 ( رزيا.82) 2015اي مرب 
 (  فىت تراريخ  18-15بلغ ةنا احملبوسو اقعئ  اقعم ي ) 2015اي رمرب  12سل 

 ( حمبوس.139)

  قملي  627 اي ا أفناث: املت مإقا  اقيملايا 
 : قملي  247 ةنا اقيملايا اقت مت إفاقت ا قلمحإم 
 :قملي  356 ةنا اقيملايا اقت مت فعت ا 
 :أفناث 5 ا فناث اقذي  الزاقوا يف ارتتار احلإم 
 :إراث 4 ذكور 85 ا فناث اقذي  مت اقتحعظ ةلي م 
 :إراث  4 ذكور 12 ا فناث املواةو يف م كز رةاي  ا فناث 
  أفناث  2 فناث اقذي  مت إيناة م يف بيت بتلإو ق ةاي  اقتعوق :ا 
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الت ا ي  الوتبذة لضواء معاملة ا   اث معاملة إنسرانية  ال وايرة الوتر ل ة ل رم،  ورا لري  (ج) 
  ل  ال ق لي االتصا   االستعانة  و اميب  ا قامب

 بصرررع   ا فرررناث ةامررر  بصرررع  اإلر ررران فيررروق اايررر  ةلرررى اململإررر  فررر أ إطرررار يف -113
 قاروريرر  حماكمرر  يف املررت م فررر ةلررى اقبحرر ي  مملإرر  اسررتور مرر  20 املررااة تملررملت ايررن خاصرر 
  ايرا    احملاكمر  اقتحييرر م افرا قير  يف اقرنااع فرر ملمارسر  اقملر  ري  اقملرماراه اي را قرن تؤم 

  لايرر  يف مررت م قإررا يإررون أن جيررب  أرررن معلويرا ، أ    ررماريا   املررت م إيررذا   ترر   أرررن قليرارون،
 اقصراارة ا فإرام قتلعيرذ ملعصرل  أمراك  ختصرير مت قرن أررن ةر  املرال   مبواايتن، ةلن يناا  حمام
ختيرار ايتم توا  اق ةاي  اقالزم  دمي  ا فرناث ا ن  ييرز فيرث يرتم    .ا فناث املت مو ان

لي ا يف اقيارون ةلاص  م  اقش ط  املؤهل  قلتعاما مع م  يتم ملح م قي  فيوق م امللصوأ ة
ترررروا  كاارررر  أ  ررررن احلمايرررر  تصررررال مبحررررام  هلررررم أ  بررررذ ي م. مبررررا يف ذقررررا االمبررررا يف ذقررررا فررررر 

قألفررناث مرر  تيررنق ايررنماه اقتعليميرر   اقصررحي   اقرتبويرر  باإلارراا  إىل  إررو ا فررناث مرر  
كرا مر ة   االتصال بذ ي م م تو أسبوةيا م  اق ما  هلم باسرتيبال أهل رم مر تو يف ا سربوع  يف

ميإ  قلحنث ادلوس م  أهلن ملنة رصف ساة   يف فاق  حت   سلوك احلنث يتم اق ما  قرن 
م  بعن اخذ إذن قاا  حمإم  ا فناث بيملا   اي  ا سبوع يف ملزقن برو أهلرن  ذقرا   يرنا  
وا إل ا  إيناع احلنث كما ي مح قألفناث باالستعار  باحملامو  يف ادلاياه يف فاق  ةنم   

 حمام  قلحنث تلنب حمإم  ا فناث حمام  قلنااع ة  احلنث.
 انف ادياً  ا   اث ظ   بر  (د) 

يررتم  رعرر اا " قلحرنث،  ةليررن الاس يرلر قررارون ا فرناث ةلررى ادرزا  اقتررأاييب "فربس  -114
 ختاذ هذا اإل  ا  حبي م. ا

االدعاءاا التي تم   أء  عض الماص يب ي را و ء أمرام الو را م الجنائيرة  ر ال مرب   سأء (ر)ه 
 لم ا م ا   اث  وا ه  منص   علير  لري ا   رام المضرائية لث ر اث  عورا إ ا  انر

سرماط ا   رام إلرى إالنظ  لي ال االا الورذ  مة، مورا ير دي  الترالي  تعت مال     ال  لة
 أ  تبفيف ا

ملت مرررون ا فرررناث )مررر  س يتجرررا ز سرررل  ايام ررر  ةشررر ( إال أمرررام حمإمررر   ررراكم ا ال -115
 ةلي را امللصروأ اقترناب  مر  برأ   إارا بعيوباه، احملإم  حتإم ال إاارت م فاق   يف فناث،ا 
 : ه  فص ا   اقيارون يف

 اقتوبيخ. -1 
 اقت ليم. -2 
قررر ار مررر   زيررر  االقتحررراق باقترررنريب امل رررا يف اد ررراه اقرررت يصرررنر بتحنيرررنها  -3 

 اقتلمي  اال تماةي .
 اإلقزام بوا باه معيل . -4 
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 االختبار اقيملائ . -5 
 اإليناع يف إفني مؤس اه اق ةاي  اال تماةي  احلإومي  أ  اياص . -6 
 اإليناع يف إفني امل تشعياه املت صص .  -7 

ن اا    سرررب سررر 7ء ال ررر  ا دنرررى للسرررب المان نيرررة لت ورررع الوسررر  لية الجنائيرررة هررر  إ ) ( 
سرررن اا علرررى الررر غم مرررب أء المررر انيب  7الوررر اعم قررر  ي رررا م ا  ررر اث ا تررر اء مرررب سرررب 

 عاماً  15تسو   سلب   ية مب تمع أعوامهم عب  ال
عرا حتيررر امل ررئوقي  باقل ررب  إىل احلررنث توقيرر  ةيوبر  ةليررن،  قإرر  يرتتررب ةلررى قيررام يال  -116

 ةاي  اقتعا  تلشئتن ةلى املل   اقيوق،  هرذا مرا هرو امل ئوقي  يف فاق  ثبوهتا اختاذ تناب  تتعلر ب
 متب  قارورا   اه احلنث إذا  قعت ملن   مي . 

ي  ى تم يم معل ماا عب الت ا ي  التي تم اتبا هرا للسرواح  الومرا الا الباصرة  الف ديرة  -11 
مع السجناء على    س اء مب قبرع الج راا الفاعلرة لري الوجتورع الور ني  أعضراء ل يرق 
الت ميررررق، ملررررع أ لورررر  التررررا عيب ل  رررر ة الت ميررررق الباصررررة  مف ضررررية  مرررر ا السررررجناء 
 الو تج يب د ء ع ائق  تضييق م ة الوما الا أ  غي ها  ورا ي  رى تمر يم معل مراا عرب 

 الغ رم عرب إاإلصال اا الوتبذة لضرواء  وايرة الو تجر يب مرب الت هيرب  االنتمرام عنر  
  .ملع هذ  ا لعا 

يعاه اقبح يليرررر  قل يئرررر  اقيملررررائي   بعررررض اد رررراه احلإوميرررر   املؤس رررراه اقتشرررر   ملحررررت -117
احليوقيررررر  اقييرررررام بعمليررررراه اقتعتررررري   ميابلررررر  اقلرررررزال  مبؤس ررررر  اإلصرررررال   اقتأهيرررررا فيرررررث رصرررررت 

بشررأن اقالئحرر  اقتلعيذيرر  قيررارون مؤس رر  اإلصررال   2015ق ررل   131مرر  اقيرر ار رقررم  74 املررااة
ز  اقلائب اقعام  رئريس حمإمر  االسرتئلاف اقعليرا  رئريس احملإمر   اقتأهيا ةلى "ق ئيس حمإم  اقتميي

كرا يف   - ادلائي  اقإربي  رئيس احملإم  املنري  اقإربي  قاا  تلعيذ اقعياب   كرال  اقلائرب اقعرام
زيارة امل اكز  تعتيش ا  االطالع ةلى اق رجاله اياصر  لرا،  اقتأكرن مر  ةرنم  -اائ ة اختصاصن 

  وا حمبوسو أ  حمتجزي  بصع  غ  قاروري ،  تلي  اقشإا ي  اقتتلماه م  أ  رزيا أ  حمبروس 
اقيملائي  يتم تلعيرذها   ا فإامافتياطيا ،  اقتأكن م  أن قي  أ ام  اقلياب  اقعام   قاا  اقتحيير 

 61تلرررررا امل اكرررررز ةلرررررى اقو رررررن املبرررررو اي رررررا"، كمرررررا تملرررررملت املرررررااة ا  ىل مررررر  امل سررررروم رقرررررم يف 
بإرشررررا   حتنيررررن معوارررري  فيرررروق اق ررررجلا  ةلررررى "تةلشررررأ معوارررري  م ررررتيل  ت ررررمى  2013 ق ررررل 

)معواررري  فيررروق اق رررجلا   احملتجرررزي (  يشرررار إقي رررا يف هرررذا امل سررروم بإلمررر  "املعواررري "،  خترررتر 
ز اقتوقيررف  م اكررز رةايرر  ا فررناث  احملتجررزي   غ هررا مرر  ا مرراك  اقررت مرر  مب اقبرر  اق ررجون  م اكرر

املمإرر  أن يررتم اي ررا افتجرراز ا  رر اأ كامل تشررعياه  املصررحاه اقلع رري ، لررنف اقتحيررر مرر  
أ ااع افتجاز اقلزال   املعامل  اقت يتليو ا، قملمان ةنم تع ا م قلتعذيب أ  املعامل  اقالإر راري  

  ام .   ارس املعواي  م ام ا حب ي   فيااي    عااي   استيالقي  تام ".باقإ احلاط أ  
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أما بشأن امان ااي  فرر احملتجرزي  يف اإلبرالغ ةر  ا اعرال اقرت قرن ت تإرب ارنهم  -118
فيررث رصررت  بإصررنار قرارون مؤس رر  اإلصررال   اقتأهيرا 2014 ( ق ررل 18ارإن اقيررارون رقرم )

يف االقتجا  إىل اد اه اقيملائي  امل تص ،  تينق اقشإا ي قللزيا احلر ( ملن ةلى "47املااة )
 اقتلبرراه إىل مررني  املؤس رر  أ  مرر  يليبررن  حتررنا اقالئحرر  اقتلعيذيرر  إ رر ا اه ذقررا"  رررر قرر ار 

بشررررررأن اقالئحرررررر  اقتلعيذيرررررر  قيررررررارون مؤس رررررر  اإلصررررررال   اقتأهيررررررا  2015( ق ررررررل  131) رقررررررم
اطيررررا  احلررررر يف اقشررررإوي إىل اد رررراه اقيملررررائي  قللزيررررا أ  احملبرررروس افتي" ( ملررررن ةلررررى30) املررررااة

 ا ملي  يف مملإر  اقبحر ي   إىل ا مارر  اقعامر   إىل مرني  املؤس ر ،  تملر  إاارة امل كرز رروةو مر  
اقصلااير قتلي  اقشإا ي يف مإان ظاه  باملبا  امل صص  إليناع اقلرزال   احملبوسرو افتياطيرا ، 

  اقعامررر  قلتتلمررراه  اق رررا  خررراأ باقشرررإا ي املو  ررر  ا  ل خررراأ باقشرررإا ي املو  ررر  قألمارررر
 ةلى مني  املؤس   أن  يرا اقشرإا ي املينمر  إقيرن  قلج اه اقيملائي   ا ملي   مني  املؤس  .

ارررور تليي رررا إىل رئررريس امل كرررز امل رررتر قلتحييرررر اي رررا  اقعمرررا ةلرررى إزاقررر  أسررربالا،  ةليرررن طاطبررر  
 ي ا خرر ي  أختررار اقلررزال   احملبوسررو افتياطيررا  مبررا مت مرر  اد رراه املعليرر  كتابيررا  باقل ررب  قلشررإا

إ  ا اه يف  أ ا.  يبت رئيس امل كز امل تر يف اقشإا ي احملاق  إقين مر  مرني  املؤس ر   يبلرغ 
صافب اقشأن )اقلزيرا أ  احملبروس افتياطيرا ( براإل  ا  اقصراار اي را خرالل سربع  أيرام مر  تراريخ 

حملبوس افتياطيا  اقتتلم قني مني  املؤس   خالل سبع  أيام مر  تراريخ إفاقت ا إقين،  قللزيا أ  ا
إبالغررن برراإل  ا  اقصرراار يف  ررإواه،  ةلررى مررني  املؤس رر  اقبررت يف اقررتتلم برراقيبول أ  برراق اض 

 خالل سبع  أيام م  تاريخ تينمين. 
اه ا تمرر  زال   احملبوسررو مرر  ملتمررلرريررتم اقتل ررير بشررأن امليرراباله اياصرر   اقع ايرر  قل -119

املررررن  اقعاةلرررر   أةملررررا  ارررر ق اقتعترررري  يف  فررررنة اقتحييررررر اياصرررر   معوارررري  فيرررروق اق ررررجلا  
املررذكور  2015ق ررل   131مرر  اقيرر ار رقررم  74 احملتجررزي   كررا اد رراه اقرروارا ذك هررا يف املررااة 

 أةاله،  ذقا باق ما  هلم باقزيارة بن ن ةوائر زملي  أ  ةيباه.
 اق رررجون بزيرررارة تيررروم اقعامررر   ا مارررر  اقوطليررر  املؤس ررر  ارررإن سرررلف مرررا إىل  باإلاررراا  -120
 .امل تص  اد اه م  املوااي  تتاب  مث ا مور   ياه ةلى  تتل  اقتوقيف  م اكز

( مررب g) 1722ليورا يتعلررق  رالتم ي  ا    للجنررة ال  نيرة، ي  ررى  يراء مررا إ ا  انرل الت صررية  -12 
ت لي  التسجيالا السوعية البص ية لجويع الومرا الا تم ي  لجنة تمصي ال مائق عب ض  مة 

 :ال سوية مع ا شبا  الو تج يب ق  ت ممل  ي  ى تم يم معل ماا مفصلة عب
ت  يب الوعر اا السروعية  البصر ية   يانراا إ صرائية عرب عر د ا   ر ة التمنيرة الو  ر دة  (أ) 

  الفعع أ  تل  التي سيتم تلبيت ا لي أما ب اال تجا 

تواا  اآلن أ  زة اائي  ادرواة قملرمان اقت رجيا اق رمع   اقبصر   دمير  اقتحيييراه ت -121
 اايرررت  زارة اقناخليررر  ةلرررى  2011يلررراي   5مررر  ا  ررر اأ املشرررتبن اررري م أ  املوقرررواو. اعررر  

ختحم معصل  قرتكيب أ  زة مسعي   بصر ي  قامرت بتوريرنها  ر ك  ةاملير .  كران أ ل م كرز  ر ط  
. إن هررذه ا   ررزة اق ررمعي   اقبصرر ي  تعمررا "عررناه هررو "م كررز  رر ط  احلررورةيررتم تز يررنه لررذه امل
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م اكررز اقشرر ط  االثلررو  اقعشرر ي  يف  قيرر بإعررا ة يف غرر ف اقتحييررر  غرر ف اقتوقيررف املؤقررت يف 
. املال ة  ذقا اإن قي  م اكز اقش ط  باإلااا  إىل اإلاارة اقعام  قلتحييياه ادلائي  اقبح ي 

 ف خاصرر  غرر  م صررواة ميإرر  دميرر  املشررتبن ارري م إ رر ا  حمااثرراه مصررور  يف اقبحرر ي  قررني ا غرر
اي ا م  احملامو.  مت تشريين غر ف حتييرر اارتااري  قلموقرواو يف ا كااميير  امللإير  قلشر ط   يرتم 

 استعماهلا يف إطار اقتنريباه اقعملي  يف مل   تنريب اقش ط  ادنين.
 ق يرررب ةمرررا جيررر   اإررررن ،لرررا مم لرررو اقليابررر  اقعامررر  ايمرررا يتصرررا باقتحيييررراه اقرررت ييررروم  -122
 .طتص  ةاملي    ك  مب اةنة اقالزم  اق معي  اقت جيا بأ  زة غ ا  18   يز

الترر ا ي  الترري اتبررذت ا ال   مررة لضررواء قيررام الوسرر  ليب ا منيرريب  ررإ  اء الت ميررق  صرر ياً  (ب) 
 لي أما ب مج  ة  أ   ة تسجيع سوعية  ص ية

املوقرررواو  السرررتيباليف فرررال إ ررر ا  أ  ميابلررر  أ  حتييرررر يف م كرررز اقشررر ط  احملرررنا  املعرررن  -123
 مبا ررر هتم، اإررررن يلرررزم أن يرررتم ذقرررا يف غ اررر  طصصررر  قرررذقا   رررزة مبعرررناه اقت رررجيا اق رررمع  
 اقبص  .  ميإ  رصن امليابل  م  قبا   اه إ  ااي  ةليا ك ئيس ا مر  اقعرام،  هرو قنيرن رعراذ يف 

سرراة  يوميررا.  إىل ذقررا ارران   رراز املعادرر  )اقبررث( اقررذ  ي ررلن تلعزيررون احلليرر  املغليرر   24مإتبررن 
 املواع مي  رئاس  اقش ط  ي ج ا مواقيت قي  امليراباله  اقتحيييراه  تارا را  هرو يف مرأم  مر  

 ( م  اقتي ي  اقن ر  اق ا  ململإ  اقبح ي .26اقتالةب بن. ي  ى اقتإ م مب ا ع  اقعي ة )
 12 لبن ا  

ي  ى تم يم معل ماا مفصلة عب التر ا ي  الوتبرذة إل ر اء ت ميمراا ل ميرة  ن ي رة  لعالرة  -13 
 شاملة لي  ويع م اعم التعذيب مب قبع هيوة مستملة   لما لب  ت     اسر نب  ،  ي  رى  

 : ذل   صف الت ا ي  التي اتبذت ا ال  لة لي ال االا التالية
تلمررى   يرر  ال اخليررة الع يرر  مررب السرر ا   عررب سرر ء الوعاملررة  ،2011  لرر   ن ايررة عررام  )أ( 

أسف ا عس ة من ا عب مال ماا قضائية، هع تول  الفعع مساءلة الجناة؟ ي  ى اإلشرامة 
 إلى النتائا  ا   ام الوتعلمة  تل  ال االا 

تلعيررررذا  قتوصررررياه دلرررر  تيصرررر  احليررررائر،  قيرررر ار  زيرررر  اقناخليرررر  بإفاقرررر  قملررررايا اقوارررراة  -124
 اةا  باقتعذيب  املعامل  اقياسي  إىل اقلياب  اقعام :اال  

ايررن ت ررلمت اقليابرر  تلررا اقيملررايا،  أسررلن اقتحييررر  اقتصرر ف اي ررا إىل  فررنة  -1 
.   لررررت هررررذه اقيملررررايا يف 2012ق ررررل   8اقتحييررررر اياصرررر  امللشررررأة بيرررر ار اقلائررررب اقعررررام رقررررم 
 أخر ي كاررت ملترورة أمرام احملإمر  اقع رإ ي  حتييياه اقليابر  اقع رإ ي  يف  رإا ي املتملر ري ، 

 قملرررت تلرررا احملإمررر  يف ارررو  هرررذا اقيررر ار بعرررنم اختصاصررر ا بلتررر  تلرررا اقيملرررايا  باختصررراأ 
 احملاكم اقعااي ،  بإفاقت ا إىل اقلياب  اقعام  الختاذ  ؤ  ا.

  أفاقررررت اقيملررررايا تلررررا قيرررر  يف اقتحييررررر اياصرررر  اقتحييررررر  فررررنة با رررر ه -2 
 .اقعااي  ادلائي  احملإم  ىلإ اي ا املت مو
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 مرررروه، إىل املعملرررر  اقملرررر ب بررررو مررررا تتلرررروع اقيملررررايا تلررررا موارررروع اقوقررررائ  -3 
 ااةرر   اقررت بوقوة ررا، اقعلررم مرر    ميرر  ةرر  اإلبررالغ ةررنم اق ررب، اقب رريحم، اقملرر ب اقتعررذيب،
 خرالل  اق رجون اقتوقيرف  بأماك  2011 ةام م   مارس ارباي       أفناث أبان بارتإالا

 .الفي  ارتة يف  بعمل ا اقوطلي  اق الم  فاق  س يان ارتة

 بلررغ  قررن اقبيرران، آرعرر  اقيملررايا خررالف أخرر ي مبا رر ة  ررإا ي اقوفررنة تليررت -4 
 بعملرر ا يف تعررنا قملرري ، 48 تاراررن فررىت امل تصرر  ادلائيرر  قلمحرراكم أفيلررت اقررت اقيملررايا ةررنا
 اررابتا ، 16 بيررل م اقشرر ط  ملت رربو مرر  مت مررا   95 احملرراقو املت مررو ةررنا  بلررغ ةلرري م، ا ررا
 .اقتأايبي  مل ائلت م اقع إ ي  احملاكم إاارة إىل اقوقائ  م  ةنا يف مت مو إفاق  مت كما

 29 يف  برراقربا ة قملرري ، 13 مشلررت م مت مررا   18 بإااررر  ادلائيرر  احملرراكم قملررت -5 
 17 يف باالسررتئلاف برراقربا ة اقصرراارة ا فإررام ةلررى اياصرر  اقتحييررر  فررنة طعلررت  قررن قملرري 
 .امل تص  احملاكم أمام ملتورة ا خ ي اقيملايا زاقت  ما فإمو، يف باقتمييز  باقتع  فإما  

ت ا فررت اقعيوبرراه يف اقيملررايا احملإرروم اي ررا باإلااررر  تصرراةنيا  مررا بررو احلرربس  -6 
 ملنة      فىت اق ج  ملنة سب  سلواه  ذقا بعن استلعاذ ط ق اقتع . 

با ررر ه اقوفررنة اقتحييرررر يف قيرر  مرررزاةم اقتعررذيب اقرررواراة إقي ررا  مررر  بيل ررا اقرررت   قيررن -125
أبلغررت لررا اقلجلرر  امل ررتيل   اقررت أةلرر  اي ررا اقشرراكون ةرر  هررويت م قلوفررنة،  ةليررن ايررن أفاقررت 

ةملرروا  مرر  أةملررا  قررواه ا مرر  اقعررام مرر   95قملرري  إىل احملرراكم ادلائيرر   اهتررم اي ررا  48اقوفررنة 
فاق   مخس قملايا تعذيب  11قملايا  ااة مشلت  9،  م  بو اقيملايا احملاق  اابتا   16بيل م 

قملي  إسا ة معامل ،  قن ت ا فت اقعيوباه يف اقيملايا احملإوم اي را باإلاارر  تصراةنيا  مرا  34 
 17بو احلبس ملنة      فىت اق ج  ملرنة سرب  سرلواه، كمرا طعلرت اقوفرنة باالسرتئلاف يف 

 ز يف فإمو.فإما   طعلت باقتميي
ادعى العض اء السا ماء لي الب لواء م    غل م تع ض وا لس ء الوعاملة أثناء ا تجا هوا  )ب( 

مب قبع م كفي ال  لة الو لفريب  إنفرا  المران ء، ي  رى تمر يم معل مراا إلرى اللجنرة  سرأء 
تلررر  الوررر اعم  عرررب الب ررر اا التررري اتبرررذت ا ال  لرررة إل ررر اء الت ميمررراا  السررر  ع لررري 

 اءاا، عن  ال ا ة اإل   
برر اهيم ةلرر  مترر    ررواا ارر  ز غلرروم ارر  ز أثلررا  إاقيرربض ةلررى كررا مرر  / مترر   قيررا إمت  -126

اقياروريرر ، فيررث  ررت إ رر ا اه اقيرربض  اي  قرراهاق ررالم  اقوطليرر  رتيجرر  تورط مررا يف ةررنا مرر  
اق رررما  هلمرررا    توقيع مرررا  ايرررا قليررروارو املعمرررول لرررا يف مملإررر  اقبحررر ي ، كمرررا مت يةلرررى املرررذكور 

 اور توقيع ما. اتصال بذ ي مالبا

مت  ،  مرررررررر  قبرررررررا اقليابررررررر  اقع ررررررررإ ي يختررررررراذ إ ررررررر ا اه اقتحييررررررررر مررررررر  املرررررررذكور ا بعرررررررن  -127
قلم سروم امللإر   بتنائير   ايرا  االإفاق  قمليت ما إىل حمإم  اق رالم  اقوطلير   23/5/2011 بتاريخ
 مررر  احملام /أارررن  اسرررم، ابررر اهيم متررر  كرررإم، فيرررث فملررر  مررر  متررر  2011( ق رررل  18رقرررم )

  احملام / اسم س فان  فمل  م   واا ا  ز غلوم كا م  احملام /ةبناا اقشمال    احملام /
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حم   اقشويخ،  قن مت خالل  ل اه احملاكم  كعاق  قي  اقملماراه اقيملائي  قلمذكوري   ايا  
 .اقن قي  يف هذا اقشأن م  مبا يتعر م  املعاي 2002 فإام قارون اإل  ا اه ادلائي  ق ل  

ايرن مت  ،18/8/2011م بتاريخ 2011( ق ل  28 رت ا  قصن ر امل سوم بيارون رقم ) -128
   إىل احملاكم اقعااي .يإفاق  ملف اقيملي  اياص  باملذكور 

ختعرا  االن إىل اقلياب  اقع إ ي  بتلرب اقتحييرر يف تع ار ما ق رو  املعاملر    اتينم املذكور  -129
 . 27/9/2011 تاب مو ن إىل اقلائب اقعام اقع إ   مؤرف يف  توقيع مااقي    أثلا  

 2م  رساقت ما تي ي ا تعصيليا  ة  ما مت أثلا  اقيبض ةلي ما ابتنا  م  تاريخ  ا قن أراي -130
م  إىل فو اإلا اج ةل ما، فيث تملم  هذا اقتي ي  اإل ارة إىل مرزاةم  قروع ةرنا 2011مايو 
رت اكرررراه اقش صرررري  )اد ررررني   اقلع رررري ( أثلررررا  اقيرررربض ةلي مررررا مرررر  قبررررا اق ررررلتاه االمرررر  

اقع رإ ي     رراز ا مرر  اقرروطا. كمررا تلررا ل اقتي ير  إ رر ا اه اقتحييررر مرر  قبررا اقليابرر  اقع ررإ ي  
 اةا  بتع ا ما إىل اقمل ب،  كذقا اإل  ا اه اقت  ت م  قبا حماكم اق الم  اقوطلي .اال  

ا اقتعرر ض هلرررا زةمررررت اكرراه اقررت االا يف اقتي يررر  إىل طلررب اقتحييررر يف قيررر  يرررت  قررن ا -131
، ةلمررررا بررررأن ذاه اقتي يرررر  قررررن مت تينميررررن إىل  زيرررر ة فيرررروق اإلر رررران  اقتلميرررر  ا حبملررررور حمامي مرررر

 تماةيرر  آرررذاك  إىل ةررنا آخرر  مرر  اد رراه مل ررا  زارة اقناخليرر     رراز ا مرر  اقرروطا   زيرر  اال
 قعام.اقعنل  اقلائب ا

ةلررى ذقررا با رر ه اقليابرر  اقع رررإ ي  إ رر ا اه اقتحييررر يف اقشررإوي املينمرر  مررر   بلررا    -132
فيرررررث مت اسرررررتنةا  كرررررال  مل مرررررا إىل  ل ررررر  اقتحييرررررر امللعيرررررنة يف اقليابررررر  اقع رررررإ ي   ي املرررررذكور 
  حبملور احملام  حم   اقشويخ  تبو اقتا : 23/10/2011 بتاريخ

م مترر  أارراا بأرررن قرريس قنيررن  رراهن ةلررى اقوقررائ  برر اهيإةلررن اقتحييررر مرر /مت   )أ( 
املذكورة يف  إواه ماةنا  اقع  اقيبض فيث كان ب اي  ز  تن/أما فبيب حممن  رواا.  ب رؤال 
اقشاهنة/أما فبيب أارااه بأ را كاررت ب اير  ز   را املبلرغ أثلرا  ةملير  اقيربض  إ را س تشراهن 

سرررتنةا  اقليابررر  اقع رررإ ي  اليرررن.  ةلرررن أ   ررر ر ييررروم باالةترررنا  ةليرررن باقملررر ب أ  اقرررتلعظ ة
ا ار اا اقيرائمو ةلررى اقيربض  أار اا احل اسرر   اقيرائمو ةلرى إاارة املؤس رر  اإلصرالفي  اقع ررإ ي  

  رن إلقامر   أالأااا ا بأن كاا  ما ر ب إقري م غر  صرحيح. قرذا قر ره اقليابر  اقع رإ ي  ا مر  بر
م    رم اقغر  قو روا اقيرا قراط  ةلرى ةترنا  ةلرى سرالاالاقنةوي قعنم اقصح   صروأ هتمر  

ةنم ثبوه تلا اقواقع  م  خالل أقوال ز  تن  قعرنم كعاير  ا اقر  ةر  هتمر  اق رب قعرنم تيرنم 
 اةاه.اتؤين ما   أ  ق يل  املذكور بأ  اقيا أ  بيل

ستنةا / واا ا  ز غلروم سةرئا مر  قبرا ةملرو اقليابر  اقع رإ ي  ةمرا إذا اةلن  )ب( 
إقين تلا ا اعال ةلى فن زةمن،   هوي  أ    ر م  ا   اأ املل وبكان ي تتي  مع ا  

ها   رعمرر  ار يرر  ترر ايب  مت اسررتنةا  رعررى ذقررا  أارراا بررأن قنيررن  رراهن إثبرراه  هرر  ز  تن/ رر يع
فيث أارااه بأررن مت إقيرا  اقيربض ةلرى ز   را بت يير  حمرتمر   قإل را ال تعلرم اد ر  اقرت قامرت 

 ا اه اقتحيير قامت اقلياب  اقع إ ي  باسرتنةا  قير  املشراركو ستإماال  إل ابعملي  اقيبض.   
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قو ةرررر  احل اسرررر   كررررذقا اقيررررائمو ةلررررى إاارة املؤس رررر  اإلصررررالفي    امل ررررؤ   يف ةمليرررر  اقيرررربض 
ر رررب إقررري م غررر  صرررحيح.  ةليرررن قررر ره اقليابررر   اقع رررإ ي  فيرررث أاررراا قررريع م برررأن كااررر  مرررا

ةتررنا  ةلررى سررالم  االنم كعايرر  ا اقرر  ةرر  هتمررت ال   ررن إلقامرر  اقررنةوي قعررأاقع ررإ ي  ا مرر  برر
اةاه، أما باقل ب  قت مر  اتؤين ما   أ  ق يل    م اقغ   اق ب قعنم تينق املبلغ أ  اقيا أ  بيل

ال   ن إلقامر  اقرنةوي قعرنم ادلاير  كرون املشر ع اقبحر يا ا ررت  يف أرن مت اقتي ي  لا بإاقت نين ا
 اقعرر ض غرر  احليييرر ( أمررا أن تإررون بواسررت   رر ر آخرر  أ    ميرر  اقت نيررن بعرر ض فررن ث ا )

 باقإتاب ،  هذا غ  فاصا يف اقشإوي حما اقتي ي .

اةائ ما بعنم فملور حمام  أثلا  اقتحيير مع ما اين تبو بعن اأما  صوأ  )ج( 
اق  وع إىل ملعاه اقيملايا أن/مت  إب اهيم مت  طلب احملام /أان  اسم قلحملور معن خالل 

يير ايرام رئريس اقليابر  اقع رإ ي  امل رتر بتإليرف اد راه املعلير  برإبالغ احملرام  إال أررن س اقتح
ير ا ةلرى االتصررااله املتإر رة  طلرب املررت م املرذكور بعررن إبالغرن برذقا االتصررال بز  ترن  اقررت س 

  ب ةلى اتصاقن اش ع رئيس اقلياب  اقع إ ي  يف اقتحيير مبوااي  املت م.

ارررر  ز غلرررروم اأارررراا خررررالل اقتحييررررر أن احملام /ةبررررناا اقشررررمال   أمررررا/ واا  )ا( 
 تمرراع  ةلررن إبررالغ املررت م اسرروف  ملرر  معررن إال أن ا خرر  بعررن االتصررال بررن أارراا بأرررن مرر تبحم ب

ذكر  آرعرا  يف حماار   املذكور بذقا طلب اقش  ع يف اقتحيير ا ن فملور حمام   ثبت قي  مرا
 اقتحيير  بتوقي  املت م.

 رررلح  ال ي رررتنة  اقيرررارون اقبحررر يا  ي قلمرررذكور   اقتلويرررن برررأن قيررر  اقرررت م املو  رررمررر   -133
مرر  املررت م رغررم ذقررا قررام أةملررا  اقليابرر  اقع ررإ ي  امل تصررو ب ررؤاهلما مررا إذا كرران  فملررور حمررام  

سرروف  ملرر  حمررام  قلررنااع ةل مررا يف هررذه ادل رر  مرر  تتبيررر كاارر  اقملررماراه اقيملررائي  لررذا 
 بو سلعا .اقصنا  ةلى اقلحو امل

تصررال ا برت يف سررجاله االباقزيرارة أ   ااةائ مرا بعررنم اق رما  قررذ ي ماأمرا  صرروأ  -134
املؤس ررر  اإلصرررالفي  اقع رررإ ي  خرررالف مرررا أاةرررى املرررذكوران فيرررث أن اقزيرررارة  االتصرررال كاررررت 

 م موف  هلما  بشإا ا ر  طول ارتة اقتوقيف.

اقبح ي  املعاي  اقن قير  ذاه اقصرل  حبيروق  اد اه ا ملي   اقيملائي  مبملإ   تتب  هذا -135
اإلر ان  تلترزم بتحييرر ارماراه املرت م املير رة قاروررا ،  مل را  إرو امليبروض ةليرن مر  االتصرال 
بذ ين  حمامين  إبالغ م مبا اخترذ  اهرن مر  إ ر ا اه  مبإران   رواه.  هرذا مرا اتبر  مر  املت مرو 

 مواوع االستع ار.

، أص ما م  وة االستونا  الب  ينية العليا أ  اما ضر  ثالثرة عسر  2013يناي   7لي  )ج( 
عنص ا مب  عواء الوعامضة  االعتواد على اعت الرات م  ر ليع أثنراء الو ا ورة  التري  عور ا 
أن ا انت عل من م ت ل   أة التعذيب أثناء ا تجا هم، ي  ى  ياء ما إ ا  راء قر  أ  يرل 

 ت ميماا  سأء ادعاءاا التعذيب تل  

 اق ابت م  اإل  ا اه اقت اختذه يف اقيملي  اقت اهتم اي ا احملإوم ةلي م املذكوري : -136
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أرن قن مت توا  كاا  اقملماراه اقياروري  املي رة هلم ملذ بن  اقتحيير مع م يف  -1 
اقليابررر  اقع رررإ ي   فرررىت صرررن ر احلإرررم ا خررر  حبي رررم، مررر  فيرررث االسرررتعار  مبحرررامي م اقرررذي  

أرع رر م قلررنااع ةررل م   إررو كررا مررت م مرر  االقتيررا  مبحاميررن ةلررى ارعرر اا سرروا  يف اختررار هم ب
قيا اه ااخا أماك  اقتوقيرف أ  يف قاةراه احملراكم،  قرن أبرني احملرامون يف تلرا اقرنةوي كاار  
أ  ررن اارراة م  اارروة م اقياروريرر   املوارروةي   مررا ةرر  هلررم مرر  طلبرراه،  اسررتجابت هلررم احملرراكم 

ا يف حتييررر كاارر  أ  ررن اارراة م،  فييررت هلررم طلبرراهتم، اررتم رررنب ا طبررا  ةلررى طتلررف ار اهترر
اةرا اهتم براقتع ض قلتعرذيب، كمرا قامرت اامل تصو قتوقي  اقإشف اقتيب ةلى املت مو قبحرث 

 فررنة اقتحييررر اياصرر  برراقتحيير يف تلررا اقشررإا ي،  مت اسررتنةا  كاارر  اقشرر وا اقررذي  طلررب م 
ا   ا حمرامي م برذقا،  راه احملإمر  ةلرى كرا تلرا اقرناوع اقنااع  تإ ر مساع   ااهتم كلم

ةلى  و معصا  قارو .  قن راقبت حمإم  اقتمييز باةتبارها احملإم  ا ةلى يف اق لم اقيملائ  
اقبحرر يا كاارر  تلررا اإل رر ا اه  ريملررت احلإررم يف املرر ة ا  ىل ملررا  ررابن مرر  بعررض اقليصرران، مث 

أن  قعت ةلى خلو احلإم م  أ  ةيب إ  ائ  أ  قارو   أينه احلإم اقصاار يف اإلةااة بعن
  توا  كاا  اقملماراه املي رة قلمت مو خالل احملاكم .

أسيتت احملإم  االستئلااي  اقعليا يف فإم ا اةررتاف كاار  املت مرو  س تعرول  -2 
يرتم إاارر  يف فإم ا إال ةلرى اةرتااراه اثلرو مرل م ممر  اطمأررت إىل سرالم  اةرتااراهتم، كمرا س 

أ  مت م مل م ة    مي  ما تتعلرر حب ير  إبرنا  اقر أ  بعرن أن أسريتت اقليابر  اقعامر  ةرل م تلرا 
 االهتاماه.

فصا املت مون  ملذ بن  حمراكمت م  صروال  إىل فإرم اقتمييرز ا خر  اقصراار  -3 
لير  ةلى ةنة حماكماه ةالري  يف فملور كاا  مم ل  امللتماه احليوقير  احمل 7/1/2013جبل   

 ا  لبي   مم ل  سعاراه بعض اقن ل  قن بلغت قل  تلرا احملاكمراه سرت حماكمراه ليئراه 
طتلعرررر ، اثلترررران مل ررررا أمررررام حمإمرررر  اق ررررالم  اقوطليرررر  ابتررررنائيا   اسررررتئلاايا ،  اثلترررران أمررررام حمإمرررر  

عليرا، فيرث بلرغ االستئلاف اقعليا ادلائير  اقعااير  ليئترو طتلعترو،  اثلتران أمرام حمإمر  اقتمييرز اق
ةررنا اقيملرراة اقررذي   رراركوا يف رترر  تلررا اقيملررايا  إصررنار ا فإررام اي ررا أك رر  مرر  مخ رر  ةشرر  
قاايا ، مت خالهلا توا  كاا  اقملماراه اقياروري  املي رة قلمت مو م  حمامو طتاري  اطلعوا ةلى 

مذك اه مإتوبر ، كمرا مسحرت اقيملي   أملوا لا إملاما  تاما ،  ت ااعوا ةل م سوا   عاه  أ  بتينق 
احملإمررر  دميررر  املت مرررو بررراقرتاا  ةررر  أرع ررر م م ااعررراه  رررعوي  متوقررر  بلغرررت ةرررنة سررراةاه، 
 استجابت احملإم  قإاا  طلبراهتم مر  مسراع  ر وا  ةر ض ةلرى أطبرا  طتصرو،  تيرنق مرا ةر  

ارت اقليابرر  هلرم مرر  م ررتلناه،  ترروا  كاارر  أ  ررن اق ةايرر  اقصررحي  اقالزمرر  هلررم قلحررن اقررذ  اسررتع
)هوقلن   مص  ( قلإشف ةلى احملإروم ةليرن ةبرن اهلراا  ايوا ر   بتبيبو ا قيو مت صصو

بعن إا ابن ة  اقتعام  كذا احملإوم ةلين ف   مشريم  ملرا يعاريرن مر  مر ض سرابر ةلرى اقيربض 
  ليز  يف ختواه ةال ن.إراإلةلين  تإليف ا طبا  املعادو قن مبشا رة طبيبن االستشار  

س تيررم اقليابرر  اقعامرر  طرروال ارررتة احملاكمرر  برراقتع  ةلررى أ  فإررم صررنر بررربا ة  -4 
 مت مو م  بعض اقت م املل وب  إقي م أ  ختعيف أفإام صنره حبر بعمل م.
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أن ا فإام قن صنره بعرن ترنا ل اقيملري  أمرام ةرنة حمراكم متلوةر  مب تلرف  -5 
ت  ا اقنةوي قرن تييلروا  امرا مر  قروة اقرنقيا اقنر اه  هو ما ينل ةلى أن قي  اقيملاة اقذي  ر

ةلررى ارتإرراب احملإرروم ةلرري م درر ائم م، ا مرر  اقررذ  يلبررس ةرر  ترروات  اقيلاةرر  قررني قرروع اقيملرراة 
  يؤكن أن ا فإام اقصاارة حميي  قلعناق   ايا ملا استي ه ةلين قلاةاهتم.

ا مرررب ضررر  أ بررراء م  ررر   سررر ء الوعاملرررة  أعورررا  التعرررذيب الو ع مرررة التررري امت بت رررا قررر اا )د( 
السلوانية ال بي أثناء ال ج  عمب ال ج م الذي  قرع لري د ام مجلرر التعرا ء البليجري 

   2011لب اي   17لي 
طلبت اقليابر  مر  احملإمر  ةرنم اقتعويرا ةلرى االةرتااراه اقرت ر ربت إىل املت مرو  اقرت  -137

ةلررى هررذا اقشررا، اررإن   بلررا   بررن . زةُةررم، أ ررا قررن فررنثت رتيجرر  تعرر ض املت مررو إلكرر اه مرراا    
 احملإم  س تأخذ بتلا ا اق  يف احل بان قني اقلتر باحلإم يف اقيملي .

 13البن    
 - CAT/C/BHR/Q/2) إضرالة إلرى المائوررة السرا مة مررب المضرايا التري سرربمل تمر يم التم يرر  -14 

العرررام لضرررواء (، ي  رررى إ رررالغ اللجنرررة عرررب التررر ا ي  الوتبرررذة لت سررريب اإل رررام 29الفمررر ة 
ا نسرر ة الوسرر  عة للورر العيب عررب  مرر ا اإلنسرراء، هررع تررم اإللرر اج عررب الورر العيب عررب 
 مررر ا اإلنسرررراء الرررذيب مامسرررر ا  م رررم لرررري   يررررة الررر أي  التعبيرررر   سرررلوية منررررذ انتفاضررررة 

،  الررذيب صرر ما   م ررم أ  ررام مررب قبررع الو  وررة علررى أسررا  " ضرر مهم 2011 عررام
مرر   ررذل  ي  ررى تمرر يم معل مرراا عررب الوفرر ج عررن م  ا؟ ا ا  رراء "لتجوعرراا غيرر  قان نيررة

 عب الذيب ال ي ال ء م تج يب  على أيرة خلفيرة يرتم ا تجرا هم  عرال ة علرى  لر ، ي  رى 
اإلشررررامة إلررررى الترررر ا ي  الوتبررررذة لضررررواء  وايررررة الورررر العيب عررررب  مرررر ا اإلنسرررراء ضرررر  

 .الت  ي اا  االنتمام
رعاذا  قتوصياه اقلجلر ،  يف إطرار تييريم قملرايا اق رالم  اقوطلير  املتنا قر ،  م ا عر  امل اكرز  -138

اقيارورير  قلمت مررو يف هررذه اقيملرايا،  ات رراقا  مرر  مررا ارت رى إقيررن تي يرر  اقلجلر ، بررااره اقليابرر  اقعامرر  
 ير  يف اقتعبر .  هر  قي  االهتاماه اقت قن يتناخا مع ا احلر يف إبرنا  اقر أ   ممارسر  احل بإسيا 

قليروارو  برث أخبرار كاذبر  أ   رائعاه  االرييرااهتم اقتح يض ةلى ك اهي  رتام احلإم  ةلى ةنم 
مغ ا  م   أ ا اإلا ار با م   اقلتام اقعرام،  قيرن أسرع ه تلرا امل ا عراه ةر  ف رم ةشر اه 

ظلت بعض اقيملايا  مت ما بيلما 334 االهتاماهاقيملايا بشإا  ائ ،  استعاا م  إسيا  تلا 
قائمر   متنا قرر  رغرم إسرريا  تلررا اقلوةير  مرر  اقرت م؛ رترر ا  ال ررتماهلا ةلرى  رر ائم أخر ي مرر  طبيعرر  

أسررلعلا   كمررا .طتلعرر  تلتررو  ةلررى اقعلررف  اقت  يررب املتم ررا يف االةتررنا  ةلررى ا  رر اأ  ا مرروال
 اقرتهيرب  اململرايي  ملم لر   االةترنا يف اقتي ير  اقرن ر  اق را  قلمملإر  ارإن اقبحر ي  ال تتعراطى مر  

 امللتماه غ  احلإومي   بيل م م  هو ااق  يف  ال فيوق اإلر ان.
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عررب م  وررة السررالمة    ايررةي  ررى إ ررالغ اللجنررة  نتررائا اإلدانرراا  ا   ررام الترري صرر ما  -15 
ال  نيرة ثررم تررم النظر  لي ررا ال مررا مررب قبرع الو ررا م العاديررة نرر  ال عنر  ت صررية لجنررة تمصرري 

مرررع   ررر  عررر د الوفرر ج عرررن م،  الرررت م الوسرررم ة  اإلدانررراا  مررر د  1720ق مقرررم ال مررائ
العم  ررراا الوتبميرررة  مرررا هررري الب ررر اا التررري ترررم اتبا هرررا ال تررر ام الضرررواناا ا ساسرررية 
للو ا ورررة العادلرررة  ورررا يتواشرررى مرررع الوعرررايي  ال  ليرررة أمرررام الو  ورررة العسررر  ية؟ مرررا هررري 

ء   رررر ا؟  ليوررررا يتعلررررق  مرررر ام م  وررررة ال عرررر ء الوتا ررررة أمررررام الو  وررررة العسرررر  ية، إ
عاما ض  نرا ي لتيرع،  15 تأيي  السجب لو ة  2014ماي   29االستونا  الب  ينية لي 

عض   وعية شرباب الب ر يب ل مر ا اإلنسراء، ي  رى التعليرق علرى التمرامي  التري تفير   رأء 
ب مرر اعم عر م  ر ا  ا دلرة الونت عررة  راإل  ا  ترم تجاهلرر  خرال  الو ا وراا علررى الر غم مر

 إساءة معاملة الوت ويب مب قبع م كفي ال  لة الو لفيب  إنفا  المان ء 
 2011ق ررررررل   18أةللررررررت فاقرررررر  اق ررررررالم  اقوطليرررررر  مبو ررررررب امل سرررررروم امللإرررررر  رقررررررم  -139
 -  قررررن تشررررإلت مبيتملرررراه حمإمرررر  اق ررررالم  اقوطليرررر  بررررنر تي ا )أ ل ار رررر  15/3/2011 يف

اقرت أاه إىل إةرالن تلرا احلاقر   مرا ير تبحم لرا مر   ر ائم استئلااي (،  أسلن اقتحيير يف اقوقائ  
ت ررلمت اقليابرر  اقعامرر  مرر  اقيملررا  اقع ررإ    1/6/2011يف   بارت ائ رراإىل اقليابرر  اقع ررإ ي . 

قملررايا ادلايرراه احملإرروم اي ررا مرر  حمإمرر  اق ررالم  اقوطليرر  بررنر تي ا  املتعررون اي ررا باالسررتئلاف 
  حمإمرر  اق ررالم  اقوطليرر  إىل احملراكم اقعاايرر ،  كررذقا اقيملررايا  اقتمييرز،  قملررايا ادررلح احملاقرر  مر

رت را  فاقر  اق رالم  اقوطلير . قرنمت ااقت توقت اقلياب  اقع إ ي  حتييي ا  س تتصر ف اي را فرىت 
اقلياب  اقعام  اقيملايا املتعون اي ا إىل احملاكم امل تص ، ايما تص ات يف اقيملايا ا خ ي بإفاق  

مرر   ا ، أ  حبعت ررا قعررنم ا  يرر  أ  قعررنم مع ارر  اقعاةررا.  أفاقررت اقليابرر  ةررنابعملرر ا إىل احملإمرر
اقيملايا اقت  راه إقي ا بعن ارت ا  فاق  اق الم  اقوطلير  إىل احملراكم امل تصر  يف ارو  مرا ثبرت 
قني ا م  أاق  كااي  ةلى ارتإاب املت مو اي ا اد ائم امل رلنة إقري م. بيلمرا أمر ه حبعرظ بعرض 

اةرا.  هرذا ابترا اقيملايا ملربراه تبايلت ما بو ةرنم ا  ير   ةرنم كعاير  ا اقر   ةرنم مع ار  اقع
ةلى توصياه اقلجل  امل تيل  يف  أن اد ائم املتناخل  م  ممارس  ف ير   احلعظ قعنم ا  ي  بلا   

اقر أ   اقتعبرر ،  هرر : إذاةرر  ا خبررار  اقشررائعاه اقإاذبرر   املغ ارر ، اقتحرر يض ةلررى ك اهيرر  رتررام 
اق ررالم  اقوطليرر  املتنا قرر ،  احلإرم، اقتحرر يض ةلررى ةررنم االرييرراا قليرروارو. يف إطررار تييرريم قملررايا

 م ا عررر  امل اكرررز اقياروريررر  قلمت مرررو يف هرررذه اقيملرررايا،  ات ررراقا  مررر  مرررا ارت رررى إقيرررن تي يررر  اقلجلررر  
يتررناخا مع ررا احلررر يف إبررنا   قررنامل ررتيل ؛ بررااره اقليابرر  اقعامرر  بإسرريا  قيرر  االهتامرراه اقررت 

ى ك اهي  رترام احلإرم  ةلرى ةرنم االرييراا اق أ   ممارس  احل ي  يف اقتعب .  ه  هتم اقتح يض ةل
  قليوارو  بث أخبار كاذب  أ   ائعاه مغ ا  م   أ ا اإلا ار با م   اقلتام اقعام.

ذكرر ه أةرراله، ف ررم ةررنة قملررايا بشررإا  ررائ   اسررتعاا مرر  إسرريا   مت مررا ت تررب ةلررى  -140
رغرررم إسررريا  تلرررا  مت مرررا ، بيلمرررا ظلرررت بعرررض اقيملرررايا قائمررر   متنا قررر  334 هتامررراهاالتلرررا 

اقلوةيررر  مررر  اقرررت م؛ رتررر ا  ال رررتماهلا ةلرررى  ررر ائم أخررر ي مررر  طبيعررر  طتلعررر  تلترررو  ةلرررى اقعلرررف 
  اقت  يب املتم ا يف االةتنا  ةلى ا   اأ  ا موال.
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 ا رريا  مرر  توصررياه اقلجلرر  امل ررتيل  بشررأن م ا عرر  ا فإررام اقررت صررنره ةرر  حمإمرر   -141
قرر ارا  بتشررإيا دلرر   2012ا ةلررى قليملررا  يف متلرر  ةررام  لررسا أصررنر  اق ررالم  اقوطليرر  ايررن

قملررائي  قعحررر اقيملررايا اقررت صررنره اي ررا أفإررام صرراره  ائيرر  ا ن أن يتعرر  ةلي ررا احملإرروم 
ةلرري م،  ذقررا بغيرر  اقوقرروف ةلررى سررالم  هررذه ا فإررام  إ رر ا اه احملاكمرر ،  قررن با رر ه تلررا 

م  احملإوم ةلي م.  يف هذا  ارعت اقلجلر  اقلجل  أةماهلا  ت تب ةلى ذقا اإلا اج ة  اقعنين 
 2012مرارس  20تيصر  احليرائر تي ير ا  بتراريخ قلجلر  امل رتيل  اقتوصرياه  مبتابعر اقوطلي  املعلي  

،   را  اي را ايمرا امل رتيل لجلر  اقمبا أسع ه ةلن متابعت ا تلعيذ اد اه املعلي  باقن قر  توصرياه 
 اياصر  بإتافر  اقع صر  مل ا عر   1720  باقبلن رقم ار قملايا اق الم  اقوطلي   بشأن اقتوصي

املبرراائ ا ساسرري  قلمحاكمرر   قملررمانقيرر  أفإررام اإلااررر  اقصرراارة ةرر  حمرراكم اق ررالم  اقوطليرر  
اقعااق ، روهت اقلجل  إىل ق ار ا لس ا ةلى قليملا  بتشإيا هيئ  م ا ع  أفإرام اإلاارر ،  مرا 

رعرذ ا ا فإرام  مت  13مت مرا ، مرل م  31تعليرت بعرنا  أةللن ا لس م  م ا ع  ثالثو فإمرا  
مت مررا  قيررن االفتجرراز،  باقل ررب  قألخرر ي  تيرر ر أن يررتم ختعيررف  18اإلارر اج ةررل م، ايمررا تبيررى 

مل م بلرا  ةلرى اقعررتة اقرت قملروها  باإلمإران اإلار اج ةرل م. كمرا مت إسريا  هترم  6احلإم ةلى 
مررل م، بيلمررا ال يررزال  4تررب ةلررى ذقررا اإلارر اج ةرر  مت مررو  ت   5اقتعبرر  ةرر   ف يرر  مرر  تتررناخا

حب ي  اقتعب  م  ملعاهتم قيعرا . يف  املتناخل ايامس حمبوسا  ة  هتم أخ ي  ستمحى االهتاماه 
تي يرر  اقلجلرر  املعليرر   م ا عرر  ي  ررىفررو ال زاقررت اإلااررراه ملتبيرر  ةلررى سرربع  حمإرروم ةلرري م. )

 (.2012امرب بتوصياه دل  تيص  احليائر اقصاار يف رو 
 165أمررا بشرران أفإررام اإلااررر  اقصرراارة مرر  حمرراكم اق ررالم  اقوطليرر   اقررت بلررغ ةررناها  -142

، ايررررن بلرررغ ةررررنا ا فإررررام املتعرررون ةلي ررررا )باملعارارررر  أ  502فةإرررم بإقررررا  ةرررنا حمإررررومو 
قملرري  إىل اقليابرر  اقعامرر   أسرريتت اقررت م  1622فإمررا ،  فوقررت  135أ  اقتمييررز(  سررتئلافاال
مت مررا .  قررن تشررإلت دلرر  مرر  ا لررس ا ةلررى  334تتررناخا مرر  ف يرر  اقرر أ   اقتعبرر  ةرر   اقررت

قملرري  س يتعرر  ةلي ررا أمررام اقيملررا  اقعرراا .  ال يررزال  30اقصرراارة يف  مإرراا فقليملررا  مل ا عرر  
هلررراك حمإررروم ةلررري م ييملرررون ةيوبررراه باق رررج   اق رررج  املؤبرررن يف ةرررنا مررر  قملرررايا اق رررالم  

طررالع ةلررى االفاقرر  اق ررالم  اقوطليرر .  ثبررت مرر   رت ررا ااقوطليرر  اقررت رت هتررا احملرراكم اقعاايرر  بعررن 
املرت م اي را  5737/2013/07االسرتئلااي  يف اقيملري  رقرم فإم  حمإم  أ ل ار    احملإمر  

سرررل  أن ا خررر  س يرررنا  أمرررام  15ررررا   ةلررر  ف ررر  اتيرررا  احملإررروم ةليرررن اي رررا باق رررج  ملرررنة 
احملإم  برنر تي ا برأن اةرتاارن قرن رشرأ ةر  إكر اه، بيلمرا اار  برذقا بعرض مر  املت مرو اآلخر ي  

راه ةلي ررا. ةلمررا  بررأن احملإمرر  قررن اسررتلنه إىل  قررن الررنه احملإمرر  االسررتئلااي  هررذه اقررناوع   
 أاق  مااي   كذقا أاق  قوقي  أخ ي  الف إق اراه املت مو   لت يف   ااة اقش وا. 

ررا مرا أثرر  بشررأ ا  ك اهإل برراأمرا االاةررا  باسرت نام ا اقرر  امللتزةر   -143 خررالل حماكمراه   اهة
و مرر  قبرا مروظع  اقن قرر  املإلعرو بإرعرراذ مر  ااروع ةلررى اقر غم مرر  مرزاةم إسرا ة معاملرر  املت مر

اقيرررارون ا رررذا غررر  صرررحيح  ائيرررا  إذ قامرررت  فرررنة اقتحييرررر اياصررر  بررراقتحيير يف كااررر  مرررزاةم 
املت مو اقذي  اةوا بتع ا م قلتعذيب أ  أ   رإا آخر  مر  أ رإال املعاملر  اق ريئ  أ  امل يلر  



CAT/C/BHR/3 

GE.16-10021 56 

مر  إصراباه قرن تؤيرن  برن مرا  قبيران باقإ ام ،  مت ة ض بعمل م ةلرى اقتبيرب اقشر ة احلاط أ  
إ ررر ا اه قاروريررر  بشررران مررر  ثبرررت باقععرررا قيرررام م  ختررراذاةلرررى تلرررا اقتيررراري  مت   بلرررا   مزاةمرررن، 

 .يلزم ماباقتعن  ةلى أ  م  املت مو،  مت إفاق  اقعنين م  اقيملايا قلمحاكم ادلائي  الختاذ 
يف اقررنةوي  2014مررايو  29أمررا بشرران قرر ار حمإمرر  االسررتئلاف اقبح يليرر  اقصرراار يف  -144

يامررر  ارررن ررررا   اتيرررا، ةملرررو قعيررر   رررباب اقبحررر ي  حليررروق اإلر ررران، ايرررن ثبرررت مبتاقعررر  
ة
امل

ا فإام اقصاارة يف هذا اقصنا أن املت م قن أاىل باةرتاااه تعصيلي  يف حتييياه اقلياب  اقعامر  
كاررت   ةرتااراهاالأن حمإم  االستئلاف قامرت ببحرث املرزاةم امل رارة برأن تلرا  مبحض إرااتن إال

 قينة إك اه ماا   معلو   خلصت إىل أ ا أطمأرت إىل سالم  االةرتاف اقرذ  أاىل برن ررا   
اتيررا بتحيييرراه اقليابرر  اقعامرر ،  إىل أرررن قررن صررنر ملررن طواةيرر   اختيررارا ،  ةرر  إرااة فرر ة  اةيرر  

ك اه م  أ  روع.  ةال ة ةلى ذقرا ايرن ثبرت مر  اقتيراري  اقتبير  اقشر ةي  ةرنم  قيس اي ا مث  إ
 هذا االست الأ بيملا  حمإم  اقتمييز. تأين  وا أ  ةلف  لائ   قن 

 ني  باقذك  أن احلإم ساقف اقذك  قن استلن  الف اةرتااراه املرت م إىل أاقر  ثبروه  -145
ياله   ثرائر  بيارراه قامرت اقليابر  اقعامر  ةر  ت رج املال     واأخ ي تتم ا يف   ااة مخ   

احملإروم ةليرن قلررت م امل رلنة إقيرن،  قرن تتابيررت  إقررتافبتع يغ را  تيرنمي ا قلمحإمر  تعيرن ثبرروه 
تلرررا ا اقررر  مررر  حمااررر  اقتح يررراه اقرررت أثبترررت فرررن ث أفرررناث اقشرررغب  اقت  يرررب يف ملتيررر  

 .2012اي مرب  31إىل  2012اق لابس م  ا  ل م  أب يا 
 14لبن  ا  

 اللرررراني  2011لسررررنة  30 اعتورررراد م سرررر ميب  مرررران ء ا    مقررررم  أخررررذا اللجنررررة علورررراً  -16 
 إنسراء  تنظريم الصرن  ا الر  ني لجبر  ضر م الضر ايا، تنفيرذا لورا  2012لسنة  13 مقم

( مررب تم ي هررا   اإلضررالة j(  )k) 1722أ صررل  رر  لجنررة تمصرري ال مررائق لرري الت صررية مقررم 
( 23الفمرر ة  - CAT/C/BHR/Q/2مررب الوسررائع السررا مة لتمرر يم التم يرر  )إلررى المائوررة ا  لررى 

 :ي  ى تم يم معل ماا عب
 ورا ي  رى    مبالغ راع د الو الباا التري تلماهرا الصرن  ا مرع عر د التع يضراا الوون  رة  )أ( 

 ت  ي  ش ع  مبلغ التع يض الوم م  الفعع لي  ع  الة
ئا ااُةلرررر  قت رررروي  أ ارررراع املتملرررر ري  بأسرررر ع رغبرررر  مرررر  فإومرررر  اململإرررر  يف إجيرررراا بررررنا -146

) ، ك(، ايرررن مت تبرررا 1722)ب(،  1725إ ررر ا اه ممإلررر ،  ذقرررا رعررراذا  قلتوصررريتو رقمررر  
مةبراارة اقت روي  املنرير  بلررا  ةلرى اقررتا  اقلجلرر  اقوطلير  اقرت مت تشررإيل ا ملتابعر  تلعيرذ اقتوصررياه، 

اق اررائي  املت  فرر  مرر  اقلجررو  إىل  باقت رروي  ذقررا ا اررا إخررالل  حبررر مرر  ال ييبررا مرر  املتملرر ري  
 طالقا  ةلى أي  م ا ق   لائي .إاقيملا  املن ،  مبا ال يؤث  

فإومرر  مملإرر  اقبحرر ي  ُةررنة إ رر ا اه  ااةلرر   فيررث با رر ه  زارة  يف اررو  ذقررا اختررذه  -147
 4اريخ اقعررررنل  اقشرررررئون اإلسرررررالمي   ا  قررررراف يف ارررررو  قرررر ار  لرررررس اقررررروزرا  جبل رررررتن امللعيرررررنة بتررررر

 ر ا اه اقت روي  املنرير  قتعرويض متملر ر  ا فرناث اقرت إبتإليف اقوزارة باقبن  يف  2012 مارس
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باسرررتيبال طلبرراه اقت رروي  املنريررر   2011 رر نهتا اململإرر  خرررالل  رر    اربايرر   مرررارس مرر  ةررام 
طلررب قلتعررويض ةرر   48، فيررث تليررى املإتررب املررذكور مررا  موةررن 2012مررارس  18اةتبررارا مرر  
 طلب قلتعويض ة  فااله اإلصاب . 420اقوااة، إااا  إىل  فااله
 قررن تنارسررت اقلجلرر  امل تصرر  برروزارة اقعررنل  اقشررئون اإلسررالمي   املشررإل  برراقي ار اقرروزار   -148
طلباه اقتعويض ة  فااله اقوااة  اإلصاب .  با ر  مإترب اقت روي   2012( ق ل  2-13رقم )

( فاق  اقرواراة بتي ير  اقلجلر  امل رتيل ، إاراا  إىل أربر  35) رفاق  مل ا اق 45املنري  اقتعويض قعنا 
فااله أخر ي مر  خرارج اقتي ير  ارترأه اقلجلر  تعويملر ا، فيرث اةتمرنه امليزارير  املير رة قلتعرويض 
ةلررى مرر فلتو مبررا  موةررن يف املرر فلتو )مليوررران  سرربعمائ  أقررف ايلررار( أ  مررا يزيررن ةلررى سررتو 

ا  موةررن سرربع  ماليررو  مائرر    افررن   أربعررون أقررف ا الر دميرر  أقررف ا الر قلحاقرر  اقوافررنة مبرر
احلررااله اقررت أقرر ه اقلجلرر  تعويملرر م،  صرر ات هررذه املبرراقغ ريررنا  باقُععررا مل ررتحيي ا ممرر  قبلرروا 

 باقت وي  املنري  باقإاما.
 ال بيررة ال عايررة لترر لي  الوبصررص الوررالي الرر عم لصرر   ال م الجنررائي ال  ررم  رراء إ ا مررا )ب( 

  اياللض
صرر ف تلررا املبرراقغ قررن مت بغررض اقلترر  ةرر  اقررنةا ي ادلائيرر  اقررت مت  ررني  باقررذك  أن  -149

ت مررو،  بغررض اقلترر  ةرر  احلإررم اقصرراار يف تلررا اقررنةا  ،  ا ن 
ة
إخررالل  حبررر حت يإ ررا اررن امل

 املن . اق اائي  املت  ف  م  اقلجو  إىل اقيملا  م  ال ييبا م  املتمل ري  باقت وي 
يمرا يتعلرر حبرااله اإلصراب  ايرن با ر ه اقلجلر  اقلتر  يف اقتلبراه املينمر  ملإتررب أمرا ا -150

طلبررا قلتعررويض، ايررن  رر ةت اقلجلرر  يف اراسرر  تلررا  420اقت رروي  املنريرر   اقباقغرر  يف  موة ررا 
فاقرر  كم فلرر  أ ىل،  116اقتلبرراه  حتنيررن أفييت ررا يف طلررب اقتعررويض  مت فصرر  مررا  موةررن 

صراب    را فرىت تارارن مررا اإلا قلترب اقشر ة  قعحصر ا قبيران ر رب  فيرث قامرت اقلجلر  بإرسراهل
 كشف قتلا احلااله   ار  اختاذ ما يلزم قتحنين ر ب  اقتعويض  اقش  ع اين.  75 موةن 

 هررذ   انررل إ ا مررا  يرراء ي  ررى التأهيررع، إعررادة  رر اما لترر لي  اتبا هررا تررم الترري الب رر اا )ج( 
 ال بية الوساع اا تتضوب الب اما
ايتررواه اقررت مت اختاذهررا قترروا  برر ام  إةررااة اقتأهيررا،  ارتالقررا  مرر  االقتررزام أمررا بشررأن  -151

ب ةايرررر   تعزيررررز مبررررنأ املصرررراحل  اقوطليرررر ،  يف اررررو  توصررررياه اقلجلرررر  امل ررررتيل  قتيصرررر  احليررررائر 
)ب(،  توصرررياه اقلجلرررر  اقوطليررر ،  ايتررررحم املواررروة  اليررررن 1725)أ ، ج(  رقررررم 1724 رقرررم

م  بتلعيذ ةرنا مر  اقرربام  ادنيرنة اقرت اسرت نات مةعادر  كاار  ادواررب اق ياسري  بااره احلإو 
 اال تماةيرر   احليوقيرر   االقتصررااي ،  ذقررا لررنف اقتيليررا مرر  اآلثررار اق ررلبي  اقررت رتجررت ةرر  

صابو أ  اقملحايا ايحم.2011أفناث ةام 
ة
ةجتم  كإةا  قيس امل

 ،  إةااة تأهيا امل
 زارة اقتلميرررر  اال تماةيرررر  ايترررر  اقوطليرررر  قلمصرررراحل  اال تماةيرررر   يف هررررذا اقصررررنا رعررررذه -152

 االقتصرررااي  ) ُفرررنة  ،فرررنة(  باقتل رررير مررر   زاراه اقن قررر   ادمعيررراه ا هليررر   اقيتررراع ايررراأ، 
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 ذقررا لرررنف اةررم اقلحمررر  اقوطليرر  برررو أاررر اا ا تمرر  اقبحررر يا معتمررنة ةلرررى تعزيررز اإررر ة املواطلررر  
ئرراه  اقتوائررف اقبح يليرر  املتعررناة،  هرر  الرر  متعررناة امل افررا تتملرررم   اقتعرراي  اق ررلم  بررو اقع

اعاقياه ا تماةي   ثيااي   رع ي  هتنف إىل توسي  رتاق املشارك  بو أار اا ا تمر ،  ةرال ة ةلرى 
ررنة" هر  أيملررا  مب ابر  خترر  تلعيذيرر  قتتبيرر اقعنيررن مر  ا رشررت  امللتمرر   ذقرا اررإن الر  " ُفررنة  ف،

ت ررت نف ريررا رسررائا قتشررجي  اقلحمرر  اقوطليرر  بررو كاارر  ائرراه ا تمرر . كمررا ت كررز  ملبررااراه ذاتيرر 
 احلمل  ةلى اقييام بتلعيذ أرشت  طتلع   متعناة قنةم اقلحم  اقوطلي  بو كاا  أطياف ا تم .

م بت صررررير  2012 يف ذاه اق ررررياق قامررررت  زارة اقتلميرررر  اال تماةيرررر  خررررالل ةررررام  -153
 (NGO Fund) ملتمرر  أهليرر  مرر  خررالل صررلن ق اقعمررا ا هلرر  20 ا الر قررر 300 000 مبلررغ

 .)لنف ةما ب ام  ت اهم يف املصاحل  اقوطلي   امتناا حلمل  )ُ فنة  ف،نة
 يف هرررذا اإلطرررار  يف ارررو  رترررائ   توصرررياه اقلجلررر  امل رررتيل ،  تأكيرررنا  ةلرررى امل رررئوقي   -154

اقش ةي  ق  ال اقني ،  اقتزاما  بامل ئوقي  اقوطلير   راه  ا رب ربرذ كرا أ رإال اقعلرف  مرا يرتترب 
ةلى ذقا م  أ ي   ا ر مبا   ةلى صعين املصاحل   بلا  اق ي   اةرم احلروار املؤس رايت امل مر ، 

ين تبىن ا لس ا ةلى قلشئون اإلسالمي  بيان قنمن ةرنا مر  اقعلمرا   اقرنةاة ي رتلإ  اقعلرف ال
 اقت  يرررب  تعتيرررا مصرررا  اقلررراس بيتررر  اقت قررراه  االةترررنا  ةلرررى املمتلإررراه اقعامررر   اياصررر ، 
 كررذقا كررا صررور اقتجررا زاه يف اسررتعمال اقيرروة أ  املعاملرر  امل رريئ  أ  املاسرر  باقإ امرر  اإلر رراري  

 غ ها م  صور االةتنا اه امل اوا    ةا   ة اا  م  أ  ط ف كان.   
مرر   141إىل  130ةلررى املزيررن مرر  اقتعاصرريا ي  رى اقتإرر م مب ا عرر  اقعيرر اه  طرالعقال -155

 اقتي ي  اقن ر  اق ا . 
 16البن    

  منرذ ي  ى التعليق على الو اعم التي تم   أء أ لر  مرب ألفري شربص مرا  الر ا قير  اال تجرا -17 
لررى إ   ليوررا يتعلررق  الوعل مرراا غيرر  ال   ميررة  الترري سرريمل 2011أ رر اث لب اي /مررام  

عر ام لري  الرة ال ليراا اإلاللجنة  سأء    د عم  اا أش  تصع إلى السجب م   ال يراة   
، ي  رررى  صرررف آليررراا 2011 اإلصرررا اا الب يررر ة الناشررروة عرررب أ ررر اث لب ايررر   مرررام  

سررماط إ ا    هررع تررم  عرر  م ا عررة ال رراالا الوررذ  مة االسررتونا  الوتا ررة  صرر اب السرر
الررت م  تبفيررف ا   ررام الصررادمة ضرر  الوت ورريب  امت رراب  رر ائم تتعلررق  ررالتعبي  عررب الرر أي 
السياسي؟ هع  صع أي تمر م مرب  يرث اعتوراد آليرة لتبفيرف ال  رم  اإلعر ام؟ هرع تورل 

 ؟ت قيف مي هع هناك ما يب م لى الو ا م،   التالإالوت ويب  ج ائم العنف  الو ق ليب الة إ
 هبوطررا  اسرتلااا  إىل اي  قرراه اقياروريرر  اقررت ييرروم لررا  رتعاةررا  اإن ةرنا املوقررواو يتعررا ه  -156

بعرررض ا  ررر اأ.  قإررر  كمرررا مت تواررريحن يف اقتي يررر  اقرررن ر  اق رررا  ململإررر  اقبحررر ي  مبو رررب 
بيارن يف هذا اقتي ي  اقتإميل  ارإن كرا  ر ر يرتم توقيعرن، اإررن  مت  ماملاهمل  اقتعذيب  تعاقي ا

 يتم مبو ب اقيارون اقبح يا اقذ  ميلحن كاا  احليوق  اقملماراه.
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كما أرن م  اقمل  ر  إةااة اقتأكين بأن اقيملرا  اقبحر يا م رتيا  رزيرن  يتبرر اقيرارون  -157
ه  احملاكمرراه اقعااقرر  م تبترر ة برراحلر يف .  يرروا  اقيررارون  اقيملررا  اقبحرر يا اإل رر ا ا رصررا   ر فررا  

مث ة ان ةلى حمإم  اقتمييز  ار اقيارون. أما ايما يتعلر  ستئلافاالاحلإم يف حمإم   ستئلافا
 اقت م املتعلي  حب ي  اقتعب ، اين مت تلا ل هذا املواوع أةاله.  سيا إب

املرررر  قعمليرررر   كمررررا هررررو احلررررال يف قيرررر  اإلااررررراه ا خرررر ي، اررررإن احلإررررم باإلةررررنام -158
االسرتئلاف بإامل ررا ااخررا اقلترام اقيملررائ  اقبحرر يا،  أفإررام اإلةرنام ايم رر  اقررت صررنره يف 

ان أ  اأ مت مو بيتا ر ال   ط  ةلى سبيا امل ال، ق ره حمإم  اق الم   2011أب يا 
ييرز ريرض مر  امل رتأرعو، ايمرا قر ره حمإمر  اقتم ثلروالةيوبر  اإلةرنام  قغا إ ستئلااي االاقوطلي  

اقعليرا املنرير  قرتحإم لرم مر   نيرن،  قملررت  سرتئلافاالا فإرام اق الثر   إفراقت م إىل حمإمر  
 ا خ ة بإقغا  أفإام اإلةنام اقصاارة حبي م.

املال ة  ذقا احىت يف فاق  موااي  حمإمر  اقتمييرز ةلرى فإرم اإلةرنام امر  املمإر   -159
ي  أثلا  تنا ل اقنةوي احلر يف إبنا  قبوهلا ختعيف دالق  امللا ملح اقععو، كما أن قعائل  اقملح

احلإم إىل اق ج  مني احلياة. يف  اق  ا م  اإن ةيوب  اإلةنام س جي  تتبيي را يف اقبحر ي  إال 
 بصع  راارة  اما. 

مررر  اسرررتور  23إن قرررارون اقبحررر ي   مررر  باقععرررا ف يررر  اقررر أ   ف يررر  اقتعبررر ، ااملرررااة  -160
" ف ي  اق أ   اقبحث اقعلم  مإعوق ،  قإا إر ران فرر اقتعبر  ةر  رأيرن اقبح ي  تلر ةلى أن

 رش ه باقيول أ  اقإتاب  أ  غ  ا،  ذقا  ايرا قلش     ا  اراع اقرت يبيل را اقيرارون، مر  ةرنم 
امل رراس بأسررس اقعييررنة اإلسررالمي    فررنة اقشررعب،  مبررا ال ي رر  اقع قرر  أ  اقتائعيرر ". املررال ةرر  

اي ة )ب( حتمر  ف ير  اقبحر يليو يف اال تماةراه اقعامر  فيرث ترلر ةلرى  28ذقا اإن املااة 
أن "اال تماةرررراه اقعامرررر   املواكررررب  اقتجمعرررراه مبافرررر   ايرررررا قلشرررر     ا  ارررراع اقررررت يبيل ررررا 

 كمررررا   ال تلررررايف اآلااب اقعامرررر ". اقيررررارون، ةلررررى أن تإررررون أغرررر اض اال تمرررراع   سررررائلن سررررلمي 
، اررإن اقيرروارو فررول أةرراله( 93)  اقعيرر ة اق ررا  اقررن ر  اقتي يرر  مرر ( 198) اقعيرر ة يفأ اررحلا 

 ف ي  اق أ   اقتعب     اآلن بعملي  م ا ع   إصال  لنف إفناث املزين م  االرعتا . 
ي  ررى  يرراء مررا إ ا  انررل ال  لررة ال رر   تعترر م قبرر    يررامة الومرر م البررا   التعررذيب التررا ع  -18 

 ل  ال يامة؟ لثمم الوت  ة  تعييب تامي  لت

قبرا  إن تاريخ اقتعا ن بو مملإ  اقبحر ي   ا مرم املتحرنة م رتم   متواصرا ملرذ اررتة مرا -161
اقبح يليرر  امل ررتيل   اقلجلرر   فررىت اآلن.  كمررا هررو معلرروم اررإن 1971سررتيالل مبا رر ة يف ةررام اال

، قلتحييرر يف ا فرناث اقرت  قعرت يف مملإر  2011قتيص  احليرائر اقرت مت تشرإيل ا يف يوريرو 
متململ  م  بو  2011، قنمت تي ي ها يف روامرب 2011اقبح ي  خالل      ارباي   مارس 

اقصراار  2011( ق ل  28أمور أخ ي توصياه متعناة.  يعترب هذا اقتي ي   ا م  امللإ  رقم )
م  ثييترو قراروريتو هرامتو.  تعمرا فإومر  مملإر  اقبحر ي  ةلرى تلعيرذ 2011يوريو  29بتاريخ 

اقتوصياه اقواراة يف تي ي  هذه اقلجل   اقذ  مت قبوقن مر   اررب فملر ة صرافب ادالقر  امللرا 
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 إثرر  تينميررن 2011ررروامرب  23اررن برر  ةي ررى آل خليعرر  ملررا مملإرر  اقبحرر ي  املعررني بترراريخ 
مبا  ة.  قن با  ه مملإ  اقبح ي  ةملي  إصال   تتوي  بعينة املني ا رتملت ةلرى تعرنياله 
يف اسررتور اململإررر   يف بعررض اقيررروارو إاررراا   إىل تترروي  يف اإل ررر ا اه  يف ك رر  مررر  ا رررااله، 
 مل ررا مررا يتعلررر مبلاهملرر  اقتعررذيب.  قررن  اكررب كررا هررذه اقتترروي اه فرروارا  طررا  اررا ا  تمعرر ، 

 غررر ه مررر  اررر  ب املعاملررر   قا ارررإن طلرررب امليررر ر ايررراأ قألمرررم املتحرررنة املعرررا باقتعرررذيب قرررذ
 .باقتيني  مي  را ا  يف توقيت غ  مالئم،  اقعيوب  اقياسي  أ  اقالإر اري  أ  امل يل  أ 

    


