
سناداء مشزجترك موجّ ه إلى المم الزجتحادة بشأن الزجتعذيب و إساءة العاملة اللذين يليقيهما الزجتجزون من الادافعي عن حقوق السنسان و الناشطي و الوصورين
الوصحافيي في البحرين
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ما يلي هو سناداء مشزجترك معنون إلى ةثلةثة مقررين خاصي للمم الزجتحادة ويادعو لجراء تقيق عن الزجتعذيب في السجون البحرينية.لقاد ويقعت على الناداء

. منظمة غير حكومية، ويقاد ت الشروع ب ه من يقبل مركز الليج لقوق السنسان و مركز البحرين لقوق السنسان50أكثر من 

 
موجّ ه إلى كلّ من

و مقررة المم الزجتحادة الاصة العنية بحالة الادافعي عن 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السيادة و السادة مقررو المم الزجتحادة الاصون

سنحن الويقعون أدسناه من منظمات غير حكومية من جميع أسنحاء العالم سنكزجتب إليكم للعراب عن يقلقنا البالغ إزاء العاملة الزجتي يليقيها الادافعون عن
حقوق السنسان في البحرين الذين سنعزجتقاد أسنهم رهن الزجتويقيف في اسنزجتهاك لقهم في حرية الزجتعبير و حرية الزجتجمع. لقاد تلقينا تقارير مقلقة عن ويقائع

الزجتعذيب و إساءة العاملة في السجن، و الزجتي تزجتعارض مع الزجتزامات البحرين بوجب القاسنون الادولي، فضل ً عن تعهاداتها الزجتعلقة بويقف إيقاع الزجتعذيب
بالعزجتقلي أةثناء احزجتجازهم

في الوسنة الخيرة، أُخرج سنبيل رجب، رئيس مركز البحرين لقوق السنسان و أمي عام مركز الليج لقوق السنسان، من زسنزاسنزجت ه في سجن جو، و مُنع
 أسن ه شاهاد حراس السجن يقومون بزجتعذيب ةثماسنية من السجناء2013 أيار 14من التوصال بأسرت ه، بعاد أن أخبر زوجزجت ه سُميّة في 
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السياسيي الشباب، و دعا اللجنة الادولية للوصليب الحمر إلى القيام بزيارة السجن. و بعاد يومي من عادم تلقي أي سنبأ، اتوصل رجب بزوجزجت ه و بزميل ه
ليقول "شاهادت بعيني جرية جسيمة و ل ترياد الكومة أن أتادث عن ذلك"، ةثم ت يقطع التوصال

 أيار، حيث أخبرها بأسن ه بينما كان يشي في ساحة تريّ ض السجناء مع سجيني آخرَين "سمع أصوات ضرب20تكنت زوجة رجب من زيارت ه في 
و لكمٍ صادرة من مبنى إدارة السجن". و يقال سنبيل إسن ه "هرع الى النطقة الكشوفة من البنى و أبوصر سبعة أو ةثماسنية فزجتية من السجناء (تزجتراوح أعمارهم

 سنة) مكبلي اليادي و وجوههم إلى الادار، و كان عادد من رجال الشرطة غير البحرينيي يقومون بضربهم، كاسنوا يضربوسنهم18 و 15بي 
بالادار و يضرب رؤوس بعضهم ببع ض. و كان الوفزجتيان ينزفون بشادة". و يعزجتقاد رجب أن هؤلء السجناء منعوا من رؤية أسرهم، و يقاد تعرض هو و

 في السجن و حُرم من تلقي العناية الطبية، و ينوفذ حاليا ًسبق أن تعرّض رجب إلى إساءة العاملةالشاهادان الخران إلى الزجتهادياد ليلزجتـزموا الوصمت. و 
حكما ً بالسجن لادة عامي بزجتهمة الادعوة إلى تمعات صُنّوفت على أسنها غير يقاسنوسنية بشكل تعسوفي، و كذلك الشاركة السلمية فيها

، عضو مجلس إدارةالادافع عن حقوق السنسان سناجي فزجتيليساورسنا يقلق عميق إزاء الزجتقارير الزجتكررة عن الزجتعذيب أةثناء الحزجتجاز في البحرين. يُزعم أنّ 
 أيار إلى الزجتعذيب في ماديرية الزجتحقيقات النائية سيئة الوصيت. و كاسنت2جمعية شباب البحرين لقوق السنسان، يقاد تعرض منذ اعزجتقال ه في 

تمعات غير"  يوما ً بزجتهمة الشاركة في60 أيار، و أُمر بسجن ه 9اتهاماتٌ بــ "بزجتشكيل تنظيم هادف ه تعطيل أحكام الادسزجتور" يقاد وُجّهت إلي ه يوم  

يقاسنوسنية." ومن بي الدعاءات أسن ه يقاد تعرض للوصادمات الكهربائية على أعضائ ه الزجتناسلية و أيقادام ه و ظهرة، و أسن ه تعرض إلى الزجتعذيب بأسلوب محاكاة
الغرق، و الضرب البرح، بالضافة إلى الزجتهادياد بنشر صور زوجزجت ه، و تعليق ه من يادي ه في السقف، و الزجتهادياد بالعزجتاداء النسي، و إجباره على الويقوف

لساعات طويلة، و حرماسن ه من النوم

 أيار أيضا ً، ةثبّزجتت محكمة السزجتئناف الكم بالسجن ةثلةثة أشهر الذي كان يقاد صادر بحق الناشطة زينب الواجة بزجتهمة الشاركة في9في يوم 
. و سيُضاف الكم القضائي الخير هذا بحق الواجة إلى حكم بالسجن تنوفّذه في الويقت2011"تمع غير يقاسنوسني" في تشرين الثاسني من عام 

الاضر بادأ منذ أكثر من ةثلةثة أشهر بزجتهمة "إهاسنة موظف" في السزجتشوفى العسكري الزجتابع لسجن النساء بادينة عيسى. و يقاد حُرمت من الزيارات
العائلية لرفضها ارتاداء زي السجن، كما فعل والادها، الادافع عن حقوق السنسان عباد الهادي الواجة، الذي حكم علي ه بالسجن الؤباد لادوره في

2011الحزجتجاجات السلمية الزجتي شهادتها البلد أوائل عام 

 أيار باتهامات "الزجتجمهر غير القاسنوسني" و "الزجتحري ض على22من القرر أن تثل زينب الواجة و الناشطة معوصومة السياد شرف أمام الكمة يوم 
مادة ةثلةثة أشهر تت إضافة. 2011اعزجتقالهما في كاسنون الول  كراهية النظام" و تهمة أخرى تزجتعلق باعزجتاداء مزعوم على ضباط شرطة أةثناء

بالسجن سزجتة أشهر. و لم يُجرَ حزجتى الن أي تقيق فيما ليقزجت ه الرأتان من إساءة العاملة أةثناء و حكم على شرف، الواجة سجن الكم بإلى أخرى
اعزجتقالهما و كذلك أةثناء تويقيوفهما

 سنيسان بينما كاسنزجتا تزجتجان20 اللزجتي ل تـزالن رهن الحزجتجاز منذ اعزجتقالهما يوم ريحاسنة الوسوي و سنوفيسة العوصوفورأيضا ً يقلقون بشأن سلمة  إسننا
على تواصل احزجتجاز مادافعي عن حقوق السنسان بن فيهم زينب الواجة و الوصور الوصحافي أحماد حميادان خلل سباق الوفورمول واحاد في النامة. و

يقاد حُرمت الرأتان من تلقي الزيارات العائلية، و تعرضزجتا كما ذُكر إلى الزجتعذيب لسنزجتزاع العزجترافات منهما بالكراه، و ليقت إحاداهما الزجتعذيب
 بزجتهمة "الزجتظاهر2012 في السجن بعاد اعزجتقال ه في كاسنون الول حميادان بادوره يقاد تعرض إلى الزجتعذيببالوصادمات الكهربائية. كما يقيل إنّ 

بشكل غير يقاسنوسني

و تيء هذه الزجتقارير بعياد يقيام السلطات البحرينية بإرجاء زيارتكم إلى البلد الزجتي كاسنت مقررة في أواخر سنيسان إلى أجل غير مسمى. في تشرين
، خلوصت اللجنة السزجتقلة لزجتقوصي القائق في البحرين إلى أن خمسة أشخاص كان يقاد اعزجتُقلوا فيما يخص الحزجتجاجات الزجتي2011الثاسني 

سنُظّمت في ويقت سابق من العام يقاد توفوا سنزجتيجة للزجتعذيب أةثناء الحزجتجاز، و أوصت باتخاذ إجراءات لنع الزجتعذيب أةثناء الحزجتجاز. و يقاد تعهادت
السلطات البحرينية بحاسبة السؤولي عن الزجتعذيب في أعقاب صادور توصيات اسزجتعراض المم الزجتحادة الادوري الشامل الاص بالبحرين. غير أنّ شيئا ً

يُذكر لم ينوفّذ فيما يزجتعلق بإجراء تقيق سليم في الزاعم الطيرة بقيام موظوفي الكومة بإيقاع الزجتعذيب بالسجناء، كما لم يزجتم القيام بشيء لنع
اسزجتمرار الزجتعذيب و ما شاكل ه من صنوف العاملة الظورة على سنحو فعال



إسننا سنادعوكم بناء ً على ما تقادم إلى مطالبة السلطات البحرينية بــ

ضمان سلمة سنبيل رجب و غيره من الشهود على ويقائع الزجتعذيب في سجن جو، و كذلك ضمان سلمة ضحايا الزجتعذيب من السجناء .1

الشباب، و السماح للمحزجتجزين من النشطاء و الادافعي عن حقوق السنسان بإجراء الكالات الهاتوفية و تلقي الزيارات من عائلتهم و محاميهم؛

إطلق سراح الادافعي السجناء عن حقوق السنسان؛ كل من سنبيل رجب، و زينب عباد الهادي الواجة، و سناجي فزجتيل، و كذلك الوصور .2

الوصحافي أحماد حميادان، و الزجتجزجتان ريحاسنة الوسوي و سنوفيسة العوصوفور، و إسقاط جميع التهامات الوجهة إليهم، بالضافة إلى معوصومة السياد
شرف؛ ذلك أسننا سنعزجتقاد أسنهم اسزجتُهادفوا في اسنزجتهاك لقويقهم في حرية الزجتجمع و حرية الزجتعبير الكوفولزجتي بوجب العلن العالي لقوق السنسان؛

القيام على الوفور بوضع حاد لمارسة الزجتعذيب و إساءة معاملة السجناء في البحرين و تقادي السؤولي عن هذه الفعال إلى العادالة، معزجتحادياد .3

الحمر الادولية للوصليب موعاد جادياد لزيارة مقرر المم الزجتحادة الاص العني بالزجتعذيب، و موعاد لزيارة وفاد من اللجنة

ضمان أن يكون الادافعون عن حقوق السنسان في البحرين يقادرين على القيام بعملهم الشروع في مجال حقوق السنسان دون خوف من .4
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