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 ٢٠١٢) لسنة ٤٩قانون رقم (

 ) من قانون قوات األمن العام٨١بتعديل المادة (

 ١٩٨٢) لسنة ٣(الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 

 ملك مملكة البحرين.              نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

 ، وتعديالته،١٩٧٦) لسنة ١٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ، وتعديالته،١٩٨٢) لسنة ٣وعلى قانون قوات األمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

، المعدل بالقانون رقم ٢٠٠٢) لسنة ٤٦قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( وعلى
 ،٢٠٠٥) لسنة ٤١(

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 المادة األولى

) لسنة ٣در بالمرسوم بقانون رقم () من قانون قوات األمن العام الصا٨١ُتضاف فقرة أخيرة إلى المادة (
 , نصها اآلتي:١٩٨٢

 ) فقرة أخيرة:٨١مادة (

واستثناًء من األحكام السابقة، ال تعتبر الجرائم المتعلقة بحاالت االدعاء بالتعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو 
 الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها، من الجرائم العسكرية.

 

 المادة الثانية

تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم  -كل فيما يخصه  -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
 التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة

 

 صدر في قصر الرفاع:

 هـ١٤٣٣ذي القعدة  ٢٣بتاريخ: 

 م٢٠١٢أكتوبر  ٩الموافق: 
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 ٢٠١٢) لسنة ٢٨قانون رقم (

 بتعديل بعض أحكام قانون قوات األمن العام الصادر

 ١٩٨٢) لسنة ٣بالمرسوم بقانون رقم (

 ملك مملكة البحرين.              نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

 ،, وتعديالته١٩٨٢) لسنة ٣وعلى قانون قوات األمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 , والئحته التنفيذية,٢٠١٠) لسنة٤٨وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 المادة األولى

المرسوم ) من قانون قوات األمن العام الصادر ب٦٩) و (٦٨) بند ج و (٦٥ُيستبدل بنصوص المواد (
 النصوص اآلتية: ١٩٨٢) لسنة ٣بقانون رقم (

 ) بند ج:٦٥مادة (
تعامل المرأة عضو قوات األمن العام معاملة الموظفة المدنية فيما يتعلق بإجازة الرضاعة، وفقًا لما ينص 

 والئحته التنفيذية. ٢٠١٠) لسنة ٤٨عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ):٦٨مادة (
تمنح المرأة عضو قوات األمن العام إجازة وضع براتب كامل مع العالوات والبدالت من تاريخ الوضع 

والئحته  ٢٠١٠) لسنة ٤٨للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 التنفيذية، وال تحسب من اإلجازة السنوية أو المرضية.

 ):٦٩مادة (
المرأة المسلمة عضو قوات األمن العام التي يتوفى زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل مع العالوات تمنح 

 ٢٠١٠) لسنة ٤٨والبدالت للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 والئحته التنفيذية.

 المادة الثانية

تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به اعتبارًا من  -فيما يخصه كل  –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة

 صدر في قصر الرفاع:

 هـ١٤٣٣رجب  ٢٤بتاريخ: 

 م٢٠١٢يونيو  ١٤الموافق: 
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 ٢٠١٢) لسنة ٤٤مرسوم بقانون رقم (

 قانون السلطة القضائية بتعديل بعض أحكام

 ٢٠٠٢) لسنة ٤٢الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 

 ملك مملكة البحرين.              نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

 ،١٩٧٧) لسنة ١٨بشأن كادر القضاة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( ١٩٧٥) لسنة ٤وعلى القانون رقم (

) لسنة ٣بشأن الميزانية العامة، المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٢) لسنة ٣٩نون رقم (وعلى المرسوم بقا
٢٠٠٧، 

 وتعديالته، ٢٠٠٢) لسنة ٤٢وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ،٢٠١٠) لسنة ٤٨وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 للقضاء، وبعد أخذ رأي المجلس األعلى

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 رسمنا بالقانون اآلتي:

 المادة األولى

) لسنة ٤٢) مكررًا من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٧٣ُيستبدل بنص المادة (
 النص اآلتي: ٢٠٠٢

 لدولة وتنتهي بنهايتها.تكون للمجلس األعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية ل

وُيعد رئيس محكمة التمييز مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويتولى مناقشتها مع وزير 
 المالية. ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من اإليرادات والمصروفات رقمًا واحدًا.

تمييز، بالتنسيق مع وزير المالية، توزيع وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة، يتولى رئيس محكمة ال
االعتمادات اإلجمالية لميزانية المجلس األعلى للقضاء على أساس التبويب الوارد في الميزانية العامة 

 للدولة.

ويباشر رئيس محكمة التمييز السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ ميزانية 
اء في حدود االعتمادات المدرجة فيها، كما يباشر السلطات المخولة لديوان الخدمة المجلس األعلى للقض

 المدنية.

وعلى رئيس محكمة التمييز توريد فائض االعتمادات المالية التي لم يتم صرفها أو لم يتم االلتزام بها خالل 
 الميزانية العامة للدولة. إلى  السنة المالية المنقضية

 تمييز الحساب الختامي لميزانية المجلس األعلى للقضاء في المواعيد المقررة، ويحيلهويعد رئيس محكمة ال
 وزير المالية إلدراجه في الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة. إلى 
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ومع عدم اإلخالل برقابة ديوان الرقابة المالية واإلدارية، تسري على ميزانية المجلس األعلى للقضاء 
 ي لها القوانين المنظمة للميزانية العامة للدولة والحساب الختامي لها.والحساب الختام

ويصدر بنظام رواتب وبدالت ومزايا القضاة وأعضاء النيابة العامة أمر ملكي بناء على اقتراح من 
المجلس األعلى للقضاء. وُيصدر المجلس األعلى للقضاء الئحة تنظم شئون القضاة والنيابة العامة دون 

 باألحكام المالية واإلدارية المقررة في قانون الخدمة المدنية. التقيد

 المادة الثانية
, ١٩٧٧) لسنة ١٨بشأن كادر القضاة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( ١٩٧٥) لسنة ٤ُيلغى القانون رقم (

 دة السابقة.ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليًا لحين صدور النظام والالئحة المشار إليهما في الما

 المادة الثالثة
تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به اعتبارًا من  –كل فيما يخصه  –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 محمد بن مبارك آل خليفة

 في قصر الرفاع: صدر

 هـ١٤٣٣ذي القعدة  ٩بتاريخ: 

 م٢٠١٢سبتمبر  ٢٥الموافق: 
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 ٢٠١٢) لسنة ٥٢قانون رقم (

 ١٩٧٦) لسنة ١٥بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (

 

 ملك مملكة البحرين.              نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

 ، وتعديالته،١٩٧٦) لسنة ١٥على قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (و

العهد الدولي الخاص  إلى  بالموافقة على انضمام مملكة البحرين ٢٠٠٦) لسنة ٥٦وعلى القانون رقم (
 ) من العهد الدولي،٧بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى األخص المادة (

 اب القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:أقر مجلس الشورى ومجلس النو

 المادة األولى

) لسنة ١٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣٢)، (٢٠٨ُيستبدل بنص المادتين (
 النصان اآلتيان: ١٩٧٦

 ):٢٠٨مادة (
أو معاناًة شديدًة، سواء ُيعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ُمكلف بخدمة عامة ألحق عمدا ألمًا شديدًا 

جسديًا أو معنويًا، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على 
معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه 

 ييز من أي نوع.أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو ألي سبب من األسباب يقوم على التم

ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ُمكلف بخدمة عامة هدد شخصًا يحتجزه أو تحت سيطرته بأي 
من األفعال المبينة في الفقرة األولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبت هذه األفعال من قبل طرف آخر 

 بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله.

 موت المجني عليه. إلى  ما يؤدي التعذيبوتكون العقوبة السجن المؤبد عند

وال تطبق هذه المادة على حاالت األلم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو المالزمة إلجراءات أو 
 عقوبات قانونية.

 وال تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.

 ):٢٣٢مادة (
عمدا ألمًا شديدًا أو معاناًة شديدًة، سواء جسديًا أو معنويًا، بشخص يحتجزه  يعاقب بالسجن كل شخص ألحق

أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على 
عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو ألي 

 سباب يقوم على التمييز من أي نوع.سبب من األ
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ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصًا آخر يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من األفعال المبينة في الفقرة 
 األولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبت هذه األفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه، أو بموافقته أو بقبوله.

 موت المجني عليه. إلى  دي التعذيبوتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤ

 وال تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.

 المادة الثانية
تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به اعتبارًا من  -كل فيما يخصه  -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة

 

 صدر في قصر الرفاع:

 هـ١٤٣٣ذي القعدة  ٢٣بتاريخ: 

 م٢٠١٢أكتوبر  ٩الموافق: 
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 ٢٠١٢) لسنة ٥١قانون رقم (

 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 ١٩٧٦) لسنة ١٥الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ملك مملكة البحرين.              نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

 ، وتعديالته،١٩٧٦) لسنة ١٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 المادة األولى

ن قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) فقرة أولى م١٦٩) و (١٦٨ٌيستبدل بنصي المادتين (
 النصان اآلتيان:١٩٧٦) لسنة ١٥(

 ):١٦٨مادة (

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبالغرامة التي ال تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من 
الوطني أو بالنظام العام أو أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررًا باألمن 

 بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.

ويشترط في األخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر باألمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة 
أن تكون تحريضًا على العنف , أو من شأنها أن تحرض على العنف , وعلى أن يكون بينها وبين حدوث 

 ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.

 ) فقرة أولى:١٦٩مادة (

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من 
نشر بإحدى طرق العالنية محررات أو أوراقا أو صورًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا 

 ن من شأنها اضطراب السلم العام أو اإلضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.كا

 المادة الثانية

) مكررًا ٦٩مادة جديدة برقم (١٩٧٦) لسنة ١٥ُتضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 نصها اآلتي:

 ) مكررًا:٦٩مادة (

ُتفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في اإلطار الضروري 
الالزم لمجتمع ديمقراطي وفقًا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذرًا معفيًا من العقاب ممارسة 

 الحق في حرية التعبير في هذا اإلطار.
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 المادة الثالثة

) لسنة ١٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٧٤) مكررًا و(١٣٤ادتين (ُتلغى الم
١٩٧٦. 

 المادة الرابعة

تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التالي  -كل فيما يخصه  -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
 لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 ملك مملكة البحرين

 آل خليفة حمد بن عيسى

 صدر في قصر الرفاع:

 هـ١٤٣٣ذي القعدة  ٢٣بتاريخ: 

 م٢٠١٢أكتوبر  ٩الموافق: 
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 ٢٠١٢) لسنة ٥٣مرسوم بقانون رقم (

 بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية

 ٢٠٠٢) لسنة ٤٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 

 ملك مملكة البحرين.              نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

 ، وتعديالته،١٩٨٢) لسنة ٣وعلى قانون قوات األمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

، المعدل بالقانون رقم ٢٠٠٢) لسنة ٤٦وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 ،٢٠٠٥) لسنة ٤١(

 بشأن مكتب مستقل ألمين عام التظلمات بوزارة الداخلية, ٢٠١٢لسنة ) ٢٧وعلى المرسوم رقم (

بشأن مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز  ٢٠١٢) لسنة ٢٨وعلى المرسوم رقم (
 األمن الوطني,

 وبناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 رسمنا بالقانون اآلتي:

 األولى المادة

) من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون ٢٣٤)، (٢١٤)، (١١٥تستبدل بنصوص المواد (
 ، النصوص اآلتية:٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (

 ):١١٥مادة (
يقوم عضو النيابة العامة بإعالن الشهود الذين يقرر سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة أحد أفراد 

على أن يبين في التكليف استدعاؤهم كشهود والواقعة المراد الشهادة بشأنها، وله أن يسمع  السلطة العامة،
 شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

 ):٢١٤مادة (
و يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على اآلداب، أ

لدواعي حماية المجني عليهم أو الشهود، أو من يدلي بمعلومات في الدعوى؛ أن تأمر بسماع الدعوى كلها 
 أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

 ):٢٣٤مادة (
 ١٢٧) و(١٢٧) و (١٢٢) حتى (١١٧) ومن (١١٦/٢) و(٨٨تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد (

 من هذا القانون. مكررًا)
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 المادة الثانية
) من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر ٨٢المادة ( إلى  ) مكررًا، وفقرة ثالثة٨١ُتضاف مادة جديدة برقم (

مكررًا) ١٢٧هذا القانون مواد جديدة بأرقام ( إلى  ، كما ُتضاف٢٠٠٢) لسنة ٤٦بالمرسوم بقانون رقم (
 )) نصوصها اآلتية:مكررًا (أ ٢٢٣مكررًا) و ( ٢٢٣و(

 ) مكررًا:٨١مادة (
تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر االدعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو الحاطة 
بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة االستدالل أو التحقيق 

مة، وفي غير تلك الحاالت تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة لقوات األمن أو سير الدعوى أمام المحك
 العام بناًء على ما ُيحال إليها من أمين عام التظلمات أو المفتش العام بحسب األحوال.

 ) فقرة ثالثة:٨٢مادة (
ا في ذلك استجواب ومع ذلك يجوز للنيابة العامة تسجيل كافة وقائع ومجريات التحقيق صوتيًا ومرئيًا بم

المتهم وشهادة الشهود، ولها إن تعذر حضور شاهد أو توافرت بشأنه ظروف توجب حمايته العتبارات 
 استعمال وسائل التقنية الحديثة في سماع وتسجيل شهادته. إلى  تقدرها، أن تلجأ

 مكررًا): ١٢٧مادة (
يدلون بمعلومات في الدعوى، والعتبارات  للنيابة العامة، بناًء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من

مقبولة تتعلق بسالمتهم واألشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمايتهم مما قد 
يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة اإلدالء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني 

 حين زوال الخطر: إلى  شخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير التاليةعليهم أو الشهود أو األ

 تغيير محل اإلقامة.    )١

 تغيير الهوية.    )٢

حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود األشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم،     )٣
 أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات.

ي حالة اتخاذ أي من التدابير المبينة بالفقرة السابقة، يثبت في التحقيق موجز بمضمون الشهادة أو وف
اتخاذ تلك التدابير، أو  إلى  حين زوال الظروف التي دعت إلى  المعلومات دون تصريح بمصدرها الحقيقي

 .المحكمة المختصة وصدور إذن منها بالكشف عن هوية المصدر إلى  إحالة الدعوى

 مكررًا): ٢٢٣مادة (
) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تلجأ في ٢٢٣)، (٢٢٢)، (٢٢١)، (٢٢٠مع مراعاة أحكام المواد (

استعمال وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية،  إلى  سماع الشهود ومن لديه معلومات في الدعوى
أو بعرض تسجيل للشهادة، وذلك وفقًا لما تقدره سواء كان ذلك بالنقل األثيري إليها خالل انعقاد الجلسة 

 المحكمة من االعتبارات اآلتية:
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وجود الشاهد خارج البالد ويتعذر أو يصعب حضوره أو يخشى تأخره بما يترتب عليه تعطيل     )١
 السير في الدعوى والفصل فيها.

جم عن ذلك من مضار نفسية أو قيام مانع أدبي لدى الشاهد من المثول بشخصه في الجلسة لما قد ين    )٢
 اجتماعية مرجعها طبيعة الجريمة أو العالقة القائمة فيما بين الشاهد والمتهم.

 توقع تعرض الشاهد لإليذاء أو الخشية من ذلك، أو تحقق ظروف توجب حمايته.    )٣

 ) من هذا القانون.٢٣١توافر األعذار المشار إليها بالمادة (    )٤

 (أ)):مكررًا  ٢٢٣مادة (
في حالة نقل الشهادة أثيريًا أو تسجيلها يجب أن يكون اإلدالء بالشهادة في حضور من تكلفه المحكمة من 
القضاة أو أعضاء النيابة العامة وفي أماكن مناسبة للتحقيق، وعليه إعداد محضر بما اتخذه من إجراءات 

دة وموجزًا بمضمونها ويصدق عليه بعد بناًء على تكليف المحكمة، يثبت فيه ظروف ومكان اإلدالء بالشها
 توقيع الشاهد، ويودع المحضر وتسجيل الشهادة ملف الدعوى.

وإذا كان اإلدالء بالشهادة من الخارج، فيتبع في ذلك طريق اإلنابة للتنسيق مع الجهة القضائية بالدولة التي 
دة في الجلسة المحددة، وذلك يتواجد بها الشاهد لتكليف من تراه من أعضائها باإلشراف على بث الشها
 بحضور من تكلفه المحكمة من القضاة أو أعضاء النيابة العامة إذا رأت ذلك.

 المادة الثالثة
تستبدل عبارة (سماع الشهود وإجراءات حمايتهم) بعبارة (سماع الشهود) في عنوان الفرع الخامس من 

) لسنة ٤٦ئية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون اإلجراءات الجنا
، وعبارة (تحقيق األدلة وإجراءات سماع الشهود وحمايتهم) بعبارة (الشهود واألدلة األخرى) في ٢٠٠٢

 عنوان الفصل السادس من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذات القانون.

 المادة الرابعة
تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم  -يخصه  كل فيما -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
 التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة

 رئيس مجلس الوزراء

 خليفة بن سلمان آل خليفة

 

 صدر في قصر الرفاع:

 هـ١٤٣٣ذي القعدة  ٢٣بتاريخ: 

 ٢٠١٢أكتوبر  ٩الموافق: 
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 ٢٠١٢) لسنة ٥٠قانون رقم (

 بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية

 ٢٠٠٢) لسنة ٤٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ملك مملكة البحرين.              نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

دل بالقانون رقم ، المع٢٠٠٢) لسنة ٤٦وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 ،٢٠٠٥) لسنة ٤١(

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 المادة األولى

يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب األول من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
كما ُيضاف إلى الفصل الثالث من الباب األول من مكررًا)،  ٢٢مادة جديدة برقم ( ٢٠٠٢) لسنة ٤٦(

مكررًا)، نصهما  ٦٤الكتاب الثاني من ذات القانون تحت عنوان "القبض على المتهم" مادة جديدة برقم (
 اآلتي:

 مكررًا): ٢٢مادة (

يجوز لمن يدعي تعرضه لالنتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو 
قوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع االستدالالت أو الع

مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور 
 ية، وذلك إذا ما شكل االنتقام جريمة.القرار بإقفال باب المرافعة، وال يقبل منه ذلك أمام المحاكم االستئناف

 وفي حالة اتخاذ االنتقام شكال غير معاقب عليه جنائيا يكون االختصاص للمحاكم المدنية.

 مكررًا): ٦٤مادة (

 تسري األحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء إعالن حالة السالمة الوطنية.

 المادة الثانية

تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم  -كل فيما يخصه  -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
 التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة

 صدر في قصر الرفاع:

 هـ١٤٣٣ذي القعدة  ٢٣بتاريخ: 

 م٢٠١٢أكتوبر  ٩الموافق: 
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 ٢٠١٢) لسنة ٢٨أمر ملكي رقم (

 األمر الملكي بتعديل بعض أحكام

 بإنشاء المؤسسة ٢٠٠٩) لسنة ٤٦رقم (

 الوطنية لحقوق اإلنسان

 

 ملك مملكة البحرين.              نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، ٢٠٠٩) لسنة ٤٦وعلى األمر الملكي رقم (

 بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، ٢٠١٠سنة ) ل١٦وعلى األمر الملكي رقم (

 بتعيين أمين عام للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، ٢٠١١) لسنة ٢وعلى األمر الملكي رقم (

 أمرنا باآلتي:

 المادة األولى

 ٢٠٠٩) لسنة ٤٦ُيستبدل بنصوص المواد الثانية والسادسة الفقرة الثانية والتاسعة من األمر الملكي رقم (
 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان النصوص اآلتية:

 مادة ثانية:
يزيد على خمسة عشر عضوًا بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من  تشكل المؤسسة من عدد ال       أ) 

الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات االستشارية واألكاديمية 
المجتمع المدني، والنقابات والهيئات االجتماعية واالقتصادية والمهنية، والشخصيات ومنظمات 

 المهتمة بمسائل حقوق اإلنسان، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة واألقليات بشكل مناسب.

 يصدر أمر ملكي بتعيين أعضاء المؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة.  ب) 

يعقد أعضاء المؤسسة أول اجتماع لهم برئاسة أكبر األعضاء الحاضرين سنًا لينتخبوا من بينهم     ج) 
رئيسًا للمؤسسة ونائبًا للرئيس، لمثل مدة تعيينهم، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة 

ؤسسة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، ويباشر الرئيس ونائبه وأعضاء الم
 مهامهم بصفتهم الشخصية.

إذا خال مكان أحد أعضاء المؤسسة، ألي سبب، يحل محله عضو آخر بذات األداة والطريقة       د) 
 المنصوص عليها في البنود السابقة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

ي، وذلك في حالة ال يعقى عضو المؤسسة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إال بموجب أمر ملك       ه) 
إخالله بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها ألي سبب آخر يؤثر في قيامه بهذه الواجبات أو 

 .واعتبارهينال من الثقة في شخصيته 

 تحدد مكافأة رئيس المؤسسة ونائبه وأعضاء المؤسسة بموجب أمر ملكي.     و) 
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 مادة سادسة (الفقرة الثانية)
صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المؤسسة أو  ويكون اجتماع المؤسسة

نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي ُيرجح الجانب الذي منه رئيس 
 االجتماع.

 مادة تاسعة:
ئها، ويشترط يصدر بتعيين األمين العام للمؤسسة قرار من رئيس المؤسسة بناًء على موافقة أغلبية أعضا
 في المرشح لشغل منصب األمين العام ذات الشروط والصفات المطلوبة في أعضاء المؤسسة.

 المادة الثانية
بإنشاء المؤسسة الوطنية  ٢٠٠٩) لسنة ٤٦ُيلغى البند (أ) و (ل) من المادة الثالثة من األمر الملكي رقم (

 األمر.لحقوق اإلنسان، كما ُيلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا 

 المادة الثالثة
 ُيعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 

 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة

 

 صدر في قصر الرفاع:

 هـ١٤٣٣شوال  ٢٤بتاريخ: 

 م٢٠١٢سبتمبر  ١١الموافق: 
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 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١
 علي عبدالهادي مشيمع   ٨٩٠٨٠٦٠٥٥علي عبدالهادي مشيمع  اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٢٢ الــعــمـر 
 ١٤/٢/٢٠١١ ١٤/٢/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 قرية الديه قرية الديه كان الوفاةم 
  المتهم 

 وصفته
  عضو في قوات األمن العام 

ملخص  
 الواقعة

عي�ار   اثناء تواج�د ق�وات حف�ظ النظ�ام بمنطق�ة الدي�ه ت�م اط�الق        
 وفاته. إلى أدى  ناري على المجني عليه مما

 طلقة شوزن في ظهره

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن 
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

ري���ة رش���ية بواس���طة س���الح الش���وزن اس���تقرت ف���ي اص���ابة نا
 الظهر

 

  مام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثةمنظورة أ التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢
 فاضل سلمان المتروك ٧٩١١٠٨٨٣٠فاضل سلمان علي المتروك   اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٣٢ الــعــمـر 
 ١٥/٢/٢٠١١ ١٥/٢/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 ----- منطقة السلمانية مكان الوفاة 
  عضوان في قوات األمن العام  المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
تم التعامل من قبل قوات حفظ النظام م�ع ح�والي مائ�ة ش�خص     
في إحدى حاالت الشغب بالقرب من مستشفى السلمانية الطبي 

ن ج��راء ذل��ك التعام��ل بإص��ابات   وق��د أص��يب المجن��ي علي��ه م��   
 وفاته. إلى أدى  رشية بواسطة سالح الشوزن مما

اص�ابته بطلق��ة م��ن س��الح الش��وزن وطلق��ة  
 وفاته إلى أدى  مطاطية مما

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن 
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

  إصابة نارية رشية بواسطة سالح الشوزن بالصدر والظهر

 لكبرى الجنائية الثالثةمام المحكمة امنظورة أ التصرف 
 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣
 علي منصور خضير ٥٨٠٠٤٥٣٦٦علي منصور احمد خضير  اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٥٣ الــعــمـر 



٦٦ 
 

 ١٧/٢/٢٠١١ ١٧/٢/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 وندوار مجلس التعا دوار مجلس التعاون مكان الوفاة 
 ----- ----- المتهم وصفته  
ملخص  

 الواقعة
ن اثن��اء تعام��ل ق��وات حف��ظ النظ��ام بمنطق��ة دوار مجل��س التع��او 

 ودت بحياتهاصيب المجني عليه بطلقات رشية أ
 إلى  أدتاصيب بطلقة شوزن في ظهره و

 وفاته
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن 
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

  وزن بالصدر والظهرإصابة نارية رشية بواسطة سالح الش

  قيد التحري التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٤
 محمود احمد مكي (ابوتاكي) ٨٨٠٣٠٧٤٤٧محمود مكي احمد ابوتاكي  اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٢٣ الــعــمـر 
 ١٧/٢/٢٠١١ ١٧/٢/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 دوار مجلس التعاون مجلس التعاوندوار  مكان الوفاة 
 ----- ---- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ن ثن��اء تعام��ل ق��وات حف��ظ النظ��ام بمنطق��ة دوار مجل��س التع��او أ

 ودت بحياتهاصيب المجني عليه بطلقات رشية أ
 اصيب بطلقة شوزن وتوفى

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

  رشوزن بالصدر والظهسالح الإصابة نارية رشية بواسطة 

  قيد التحري التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٥
 علي احمد عبداهللا المؤمن    ٨٨٠٤٠٥٩١٠علي احمد عبداهللا المؤمن    اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٢٣ الــعــمـر 
 ١٧/٢/٢٠١١ ١٧/٢/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 دوار مجلس التعاون مستشفى السلمانية الطبي الوفاة مكان 
  عضوان في قوات األمن العام  المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ش��خص عل��ى تق��اطعي ش��ارع    ٨٠٠ إل��ى  ٦٠٠خ��رج ح��والي  

البديع والملك فيصل وتشابكوا مع الش�رطة وت�م التعام�ل معه�م     
 وفاته إلى  د اصيب المجني عليه بطلقات رشية أدتوق

 إلى  ادتب بطلقة شوزن في ظهره اصي
 وفاته

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن 
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

إص��ابة ناري��ة رش��ية بواس��طة س��الح الش��وزن أص��يب به��ا ف��ي    
الس���اقين مم���ا ن���تج ع���ن تهت���ك األنس���جة واألوعي���ة الدموي���ة     

 للفخذين وانزفة وصدمة نزيفية

 

ا يقض�ي بب�راءة   اصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالث�ة حكم�   التصرف 
المتهم����ان مم����ا نس����ب اليهم����ا وق����د طعن����ت النياب����ة العام����ة     

 لنظر االستئناف ٢/١٢/٢٠١٢باالستئناف وحددت جلسة 

 

 



٦٧ 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٦
 عيسى عبدالحسن ٥٠٠٠٤١٩٤٦عيسى عبدالحسن علي حسين    اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٦١ ـرالــعــم 
 ١٧/٢/٢٠١١ ١٧/٢/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 دوار مجلس التعاون تقاطع شارع البديع والملك فيصل مكان الوفاة 
  عضوان في قوات األمن العام  المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ش��خص عل��ى تق��اطعي ش��ارع    ٨٠٠ إل��ى  ٦٠٠خ��رج ح��والي  

عه�م  البديع والملك فيصل وتشابكوا مع الشرطة وت�م التعام�ل م  
 وفاته إلى  وقد أصيب المجني عليه بطلقات رشية أدت

اء ف�ض  أصيب بطلقة شوزن في رأس�ه أثن�  
 وفاته إلى  المسيرة وقد أدت

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن 
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

إصابة بالرأس عبارة عن جرح ناري انفجاري م�ن عي�ار   
 ناري (شوزن)

 

لثالث�ة حكم�ا يقض�ي بب�راءة     أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية ا التصرف 
المتهم����ان مم����ا نس����ب اليهم����ا وق����د طعن����ت النياب����ة العام����ة    

 لنظر االستئناف ٠٢/١٢/٢٠١٢باالستئناف وحددت جلسة 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٧
 احمد عبداهللا فرحان ٨٠٠٨٠٨٨٧٨احمد فرحان علي فرحان   اسم المتوفي

 نيبحري بحريني الجنسية 
  ٣١ الــعــمـر 
 ١٥/٣/٢٠١١ ١٥/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 منطقة سترة منطقة سترة مكان الوفاة 
 ----- ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
اثناء تعامل قوات حفظ النظام مع إحدى حاالت الشغب بمنطقة 

 إل��ى أدى  س��ترة أص��يب المجن��ي علي��ه بطل��ق ن��اري ف��ي ال��رأس 
 وفاته إلى أدى  بالمخكسور بالرأس وتهتك 

 وفاته إلى  أدتاصيب بطلقة في الرأس 

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن 
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

كس��ور ف��ي الجمجم��ة وتهت��ك للم��خ ج��راء إص��ابة ناري��ة رش��ية  
 (شوزن) بالرأس

 

  قيد التحري التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٨
 جعفر محمد عبدعلي ٧٠٠٤٠١٧٠٩د عبدعلي سلمان جعفر محم اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٤١ الــعــمـر 
 ١٦/٣/٢٠١١ ١٦/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 دوار مجلس التعاون مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
 ----- ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
وج���دت جث���ة المت���وفي بمش���رحة مستش���فى الس���لمانية الطب���ي 

 مصاب بطلق ناري في الصدر
 ادت اصيب بطلقة حية في الذراع والصدر

 وفاته إلى 
 اص��ابة ناري��ة بم��ا احدثت��ه م��ن تهت��ك بالقل��ب وال��رئتين وانزف��ة   س����بب الوف����اة  



٦٨ 
 

الثاب������ت م������ن 
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

 بالتجويف الصدري وصدمة

  قيد التحري التصرف 
 

 رونيةالمثار بالمواقع االلكت من واقع التحقيق  ٩
 جعفر عبداهللا معيوف ٧٨٠٤٠٢٨٧٦جعفر عبداهللا علي حسن   اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٣٣ الــعــمـر 
 ١٦/٣/٢٠١١ ١٦/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 دوار مجلس التعاون بالقرب من دوار مجلس التعاون مكان الوفاة 
 ----- ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
لتعام�ل أص�يب المجن�ي علي�ه بإص�ابة رش�ية  م�ن س�الح         أثناء ا

 الشوزن في الظهر والصدر والبطن والفخذين
 إلى  ادتاصيب بطلقة حية في الظهر 

 وفاته
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن 
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

إص��ابة ناري��ة رش��ية بم��ا احدثت��ه م��ن كس��ور بالض��لوع وتهت��ك   
 باالحشاء الصدرية وانزفة دموية غزيرة

 

  قيد التحري التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٠
 هاني عبدالعزيز عبداهللا جمعة ٧٨١٠٠٥٣٣٧هاني عبدالعزيز عبداهللا جمعة    اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٣٣ الــعــمـر 
 ٢٤/٣/٢٠١١ ٢٤/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 ----- قديممنطقة البالد ال مكان الوفاة 
  عضو في قوات األمن العام  المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
اثناء تعامل قوات حفظ النظام مع أح�دى ح�االت الش�غب واثن�اء     

ب محاولة القبض على المجني عليه بداخل احدى المب�اني اص�ي  
 يسربطلقة رشية بالساقين والعضد األ

طلق��ة ف��ي ركبت��ه وذراعي��ه ف��ي مبن��ى تح��ت  
 وفاته لى إ آدت اإلنشاء

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

  إصابة رشية بالساقين والعضد االيسر من سالح الشوزن

اصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكما يقضي بسجن المتهم   التصرف 
سبع سنوات وقد استئنف المحكوم عليه الحكم وحددت جلسة 

 العليا ستئنافلنظر االستئناف لدى محكمة اال ١١/١١/٢٠١٢
 األولى. الجنائية

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١١
 عيسى راضي ال راضي ٦٤٠١٠٥٧١٨عيسى راضي عبدعلي  اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 



٦٩ 
 

  ٤٧ الــعــمـر 
 ١٩/٣/٢٠١١ ١٦/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 ---- منطقة سترة مكان الوفاة 
 ---- ---- وصفتهالمتهم  
ملخص  

 الواقعة
ات رضية في الرأس في منطقة تعرض المجني عليه ألصاب

 وفاته إلى  دتسترة أ
كان مفقود وقد عثر عليه وبه اصابات ف�ي  
رقبت��ه ورأس��ه ورجل��ه م��ن ج��راء طلق��ات      

 الشوزن
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

  لمخاصابة في الراس وكسر بالجمجمة ونزيف با

  قيد التحري التصرف 
 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٢
 احمد عبداهللا حسن ٨٨٠٤٠٩٧٦٢احمد عبداهللا حسن علي   اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٢٣ الــعــمـر 
 ١٦/٣/٢٠١١ ١٦/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 دوار مجلس التعاون نبالقرب من دوار مجلس التعاو مكان الوفاة 
 ---- ---- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
وجدت جثة المتوفي بمشرحة مستشفى السلمانية الطب�ي وبه�ا   

 اصابات رشية في الظهر
اص��يب بطلق��ة ش��وزن ف��ي رقبت��ه وظه��ره      

 وفاته إلى  ورجليه ادت
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

ر بم��ا احدثت��ه م��ن تهتك��ات    إص��ابة ناري��ة (ش��وزن) ف��ي الظه��    
 باالحشاء الداخلية بالصدر والبطن وانزفة داخلية

 

  قيد التحري التصرف 
 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٣
 مجيد محمد عبدالعال ٨١٠٦٠٢٨٠٦حمد محمد عبدالعال  مجيد أ اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٣٠ الــعــمـر 
 ٣٠/٦/٢٠١١ ١٦/٣/٢٠١١ يخ الوفاةتار 
 السهلة السهلة الشمالية مكان الوفاة 
 ---- ---- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
مستش��فى الس��لمانية الطب��ي نتيج��ة   إل��ى  ت��م نق��ل المجن��ي علي��ه 

 ساصابته بإصابات رشية في الرأ
 طلقة مباشرة من الشوزن في رأسه

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  

اعيرة نارية في الراس لما احدثته م�ن كس�ور بعظ�ام الجمجم�ة     
 وتهتك ونزيف بالمخ

 



٧٠ 
 

تقري��ر الطبي��ب  
 لشرعي  ا

  قيد التحري التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٤
 سيد احمد سعيد شمس ٩٦٠٩٠٢٩٧٠السيد احمد سعيد شمس  اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ١٥ الــعــمـر 
 ٣٠/٣/٢٠١١ ٣٠/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 منطقة سار منطقة سار مكان الوفاة 
 ---- ---- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
قرر الشهود بان المتوفي المذكور تم مالحقته من قبل الش�رطة  

 نقه أثناء وجوده في الطريق العامواصيب بطلقة في ع
 من قبل الشرطة اصيب بطلقة في وجهه

 س����بب الوف����اة  
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

إصابة رضية بخلفية العنق أحدثت كسر بالفقرة العنقي�ة األول�ى   
 وتهتكات باألنسجة الدموية

 

  قيد التحري التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٥
 عيسى محمد علي عبداهللا ٤٠٠٠٣٧٦٣٧عيسى محمد علي عبداهللا  اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٧١ الــعــمـر 
 ٢٥/٣/٢٠١١ ٢٥/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 منطقة المعامير منطقة المعامير مكان الوفاة 
 ---- ---- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
اختناق من جراء مسيل الدموع في منطقة  توفى المذكور بمنطقة المعامير في مسكنه 

 المعامير
س����بب الوف����اة   

لثاب������ت م������ن  ا
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

هب��وط ف��ي ال��دورة الدموي��ة والتنفس��ية نتيج��ة الحال��ة المرض��ية  
المزمن������ة المتقدم������ة بالص������در (اورام س������رطانية ب������الرئتين) 
لمضاعفاتها الجسيمة التي انته�ت بتوق�ف القل�ب والت�نفس وق�د      

ع��ن  ج��اءت عين��ة فح��ص ال��دم خالي��ة م��ن أي متخلف��ات ناتج��ة    
 للدموعاستنشاق الغاز المسيل 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٦
 سيد حميد محفوظ الساري ٥٠٠١٠٨٣٥٨السيد حميد محفوظ ابراهيم  اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٦١ الــعــمـر 
 ٦/٤/٢٠١١ ٦/٤/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 منطقة سار رمنطقة سا مكان الوفاة 
 ---- ---- المتهم وصفته 
كان مفقود وعثر علي�ه ف�ي س�ار وش�اهدوا     تم العثور على جثته بمنطقة سار بالقرب من سيارته وكانت ملخص  



٧١ 
 

طري��ق الص��ور آث��ار ض��رب ف��ي جمي��ع   ع��ن الجثة مغطاة بكيس الواقعة
 نحاء جسدهأ

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

ن ج���راء توق���ف ال���دورة الدموي���ة والتنفس���ية  وف���اة طبيعي���ة م��� 
عن��ف  إل��ى  خالي��ة م��ن أي��ة آث��ار اص��ابية تش��ير    وعم��وم الجث��ة 

 جنائي أو مقاومة أو تماسك

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٧
 حسن الحجيريعبدالرسول  ٧٣٠٤٠٥٢٢٢عبدالرسول حسن علي الحجيري  اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٣٨ الــعــمـر 
 ٢٠/٣/٢٠١١ ٢٠/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 منطقة عوالي منطقة عوالي مكان الوفاة 
 ---- ---- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
تم العثور على جثته بمنطقة عوالي وبها اصابات في ساقيه 

 وفخذيه
ه آث�ار  عثر على جثته في منطقة عوالي وب

 ضرب في جسمه
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

اص����ابات ذات طبيع����ة رض����ية بالص����در وال����بطن واالط����راف      
ض��ة والفخ��ذين واالليت��ين والظه��ر باس��تخدام اجس��ام ص��لبة را     

 احدثت نزيف وصدمة

 

  قيد التحري التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٨
 حسن جاسم محمد مكي   ٧١٠٩٠٤٨٨٦حسن جاسم حسن مكي   متوفياسم ال

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٤٠ الــعــمـر 
 ٣/٤/٢٠١١ ٣/٤/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 ثناء وجوده في الحجزأ توقيف الحوض الجاف مكان الوفاة 
 ---- ---- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
 ى اثناء وجوده في الحجزتوف توفى المذكور بتوقيف الحوض الجاف

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

 
 من مرض السكلر قف القلب والتنفس نتيجة ما يعانيهتو

 

  القضية قيد التحقيق التصرف 
 

 

 



٧٢ 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٩
 الصقرعلي عيسى   ٨٠٠٠٢٥٩٣٨علي عيسى ابراهيم الصقر  اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٣١ الــعــمـر 
 ٩/٤/٢٠١١ ٩/٤/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
  توقيف الحوض الجاف مكان الوفاة 
  خمسة أعضاء من قوات األمن العام المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ق��ام المتهم��ان األول والث��اني باالعت��داء بالض��رب عل��ى المجن��ي   

ت��ه وق��د عل��م المتهم��ون الثال��ث  وفا إل��ى  علي��ه وق��د أفض��ى ذل��ك 
 الخامس بالجريمة ولم يبلغوا عنهاوالرابع و

 من جراء الضربتوفي في الحجز 

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

وفاة المذكور من ص�دمة ج�ائزة بس�بب نزي�ف باالنس�جة مقاب�ل       
االصابات الموصوفة (كدمات رضية حيوية حديثة بل�ون محم�ر   

 وسحجات)

 

  مام المحكمة الكبرى الجنائية االولىمنظورة أ لتصرفا 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٠
 زكريا راشد حسن العشيري ٧١٠٣٠٣٨٥٨زكريا راشد العشيري    اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٤٠ الــعــمـر 
 ٩/٤/٢٠١١ ٩/٤/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 ثناء وجوده في الحجزأ توقيف الحوض الجاف مكان الوفاة 
  خمسة أعضاء من قوات األمن العام المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ق��ام المتهم��ان األول والث��اني باالعت��داء بالض��رب عل��ى المجن��ي   

وفات��ه وق��د عل��م المتهم��ون الثال��ث    إل��ى  علي��ه وق��د أفض��ا ذل��ك  
 الخامس بالجريمة ولم يبلغوا عنهاوالرابع و

 من جراء الضرب ي الحجزتوفى ف

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

ص���دمة س���ببت نزي���ف باالنس���جة مقاب���ل االص���ابات الموص���وفة 
 (كدمات رضية حيوية حديثة بلون محمر)

 

  منظورة امام المحكمة الكبرى الجنائية االولى التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢١

 كريم فخراوي ٦٢٠١١٠٤٥٧عبدالكريم علي حسن فخراوي  سم المتوفيا

 بحريني بحريني الجنسية 

  ٤٩ الــعــمـر 

 ١٢/٤/٢٠١١ ١٢/٤/٢٠١١ تاريخ الوفاة 

 ثناء وجوده في الحجزأ المستشفى مكان الوفاة 



٧٣ 
 

  عضوان من قوات األمن العام  المتهم وصفته 

ملخص  
 الواقعة

 إل��ى  عت��داء عل��ى الش��رطة مم��ا دع��اهم    ق��ام المجن��ي علي��ه باال  
 إلى  وفاته بوقت الحقأدى  التعارك معه مما

نتيجة االعتداء عليه  توفى في الحجز
 بالضرب

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

ح��دوث اض��طراب ف��ي ض��ربات القل��ب بس��بب فش��ل كل��وي ح��اد     
نتيجة تكسر عضلي بسبب االصابات الرضية باالطراف والجل�د  
ومض��اعفات تركي��ب القس��طرة الوريدي��ة واض��طراب لض��ربات      

 القلب بسبب احتشاء لعضلة القلب.

 

  مام المحكمة الكبرى الجنائية االولى  منظورة أ التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٢
 جابر إبراهيم محمد العليوات اسم المتوفي

٧٠٠٣٠١٤٧٠ 
 جابر العليوات

 بحريني بحريني ةالجنسي 
  ٤١ الــعــمـر 
 ١٢/٦/٢٠١١ ١٢/٦/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 ---- جدحفص مكان الوفاة 
 ---- ---- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ت���م الق���بض عل���ى   ٣٠/٤/٢٠١١ق���ررت المبلغ���ة أن���ه بت���اريخ  

ي�وم م�ن الق�بض علي�ه      ٢٠المجني عليه من قبل الشرطة وبعد 
ف��ي التوقي��ف وق��د ب��دى علي��ه اث��ار  علي��ه قام��ت والدت��ه بزيارت��ه

ت��م االف��راج عن��ه وك��ان   ٩/٦/٢٠١١ك��دمات وض��رب وبت��اريخ  
بع�د   ١٢/٦/٢٠١١باديا عليه االرهاق والتعب الشديد وبت�اريخ  

س��كنه وت��م عرض��ه عل��ى   اإلف��راج عن��ه ت��وفى المجن��ي علي��ه بم  
 الطبيب الشرعي

 

للتع�ذيب   توفى من جراء التعذيب وب�ه آث�ار  
 في جسمه

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

 إل�ى   لم يتبين وجود اي متخلفات اص�ابية معاص�رة او م�ا يش�ير    
عنف جنائي وشهادة الوفاة ثبت ان سبب الوفاة هو هبوط ح�اد  

 ورة الدموية والتنفسيةفي الد

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٣
 ----   ٧٧٠١٥٨٣٧٤عبدالملك غالم رسول   المتوفياسم 

 ---- باكستاني الجنسية 
  ٣٤ الــعــمـر 
 ---- ١٣/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 ---- المنامة مكان الوفاة 
  

 المتهم وصفته
  أربعة عشرة متهمًا

ملخص  
 الواقعة

ب��الغ م��ن مستش��فى الس��لمانية بوج��ود ش��خص مت��وفي نتيج��ة     
 بة رضية بالصدرطعن ومن جراء اصا

 

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  

تهت��ك بالقل��ب  إل��ى  تعرض��ه لرض��ة عنيف��ة بمنطق��ة الص��در ادت 
 سكته قلبية حادة إلى  وتسببت في فشل القلب وادت
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تقري��ر الطبي��ب  
 الشرعي  

 والراب��ع الثال��ث المتهم��ين بمعاقب��ة حض��وريا المحكم��ة حكم��ت التصرف 
 األول هم���ينالمت ومعاقب���ة س���نوات خم���س بالس���جن والخ���امس

 التهم��ة ف��ي إل��يهم أس��ند عم��ا س��نوات ث��الث ب��الحبس والث��اني
 .االول��ى التهم��ة ف��ي إل��يهم أس��ند مم��ا وب��رائتهم والثالث��ة الثاني��ة

 االستئناف العليا االولىوالدعوى حاليًا منظورة امام محكمة 

 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٤
 ----   ٨٠٠١٢٨٥٩١فريد مقبول   اسم المتوفي

 ---- بنغالي الجنسية 
  ٣١ الــعــمـر 
 ---- ١٥/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 ---- منطقة سترة مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ص�ابة ب�ه ف�ي ال�رأس     تم ادخال المذكور إلى  المستشفى جراء إ

 والوجه
 

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 ي  الشرع

  تعرضه لصدمة رضية نتج عنها نزيف داخلي

  قيد التحري التصرف 
 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٥
 محمد إخالص توزميل علي اسم المتوفي

٥٩٠٢١٩٩٥٢ 
 أكلس مياه

  بنغالي الجنسية 
  سنة ٥٢ الــعــمـر 
 ١٥/٣/٢٠١١ ١٦/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 سترة سترة ةمكان الوفا 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
المشرحة من قب�ل مجه�ولين وب�ه     إلى  تم إحضار جثة المتوفي

ن قع��ة أع��دة إص��ابات متفرق��ة ف��ي جس��مه، واجم��ع ش��هود الوا   
 ة صدم متعمد من قبل سيارة مجهولةالمذكور توفي نتيج

 صيب بطلقة في رأسه من قبل الشرطةا

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

سحجات احتكاكية متكدمة على البطن واليد اليمنى وجرح 
رضي في القدم اليس�رى وكس�ر ش�لخي ف�ي عظ�ام الجان�ب       
األيم��ن م��ن الجمجم��ة وكس��ور ف��ي العظ��م الع��اني للح��وض  
والثلث العلوي من الفخذ األيسر  وهي ذات طبيع�ة رض�ية   

أص��يب بطلق��ة ف��ي رأس��ه أثن��اء إعت��داء م��ن 
 قبل الشرطة على قرية سترة
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 احتكاكي���ة وف���ي مجمله���ا والوف���اة نش���أت م���ن اإلص���ابات    
وه��ي م��ن نزي��ف داخل��ي،  الم��ذكورة مجتمع��ة لم��ا أحدثت��ه   
 جائزة الحدوث من حادث سيارة

  قيد التحري التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٦

 علي احمد راشد المريسي ليةشرطي بوزارة الداخ -احمد راشد المريسي  اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 

  ٣١ الــعــمـر 

 ١٥/٣/٢٠١١ ١٥/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 

 منطقة سترة منطقة سترة مكان الوفاة 

  متهمان المتهم وصفته 

ملخص  
 الواقعة

توفى المذكور بمنطقة سترة نتيجة قيام المتهمين بدهسه 
 بالسيارة

متظاهرين ده�س ع�ن   اثناء المواجهة مع ال
 طريق السيارة  

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

تعرض���ه لكس���ور ب���الفقرات العنقي���ة والعض���د االيس���ر واس���فل    
 الساقين وما يصاحب ذلك من نزيف وصدمة

 

بإعدام المتهم حكمت محكمة السالمة الوطنية االبتدائية  التصرف 
والدعوى حاليًا  ،االول والسجن المؤبد للمتهم الثاني

 ولىأمام محكمة االستئناف العليا األ منظورة

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٧
 كاشف احمد منذر شرطي بوزارة الداخلية -كاشف احمد منظور  اسم المتوفي

 --- باكستاني الجنسية 
  ٢١ الـعـمـر 
 ٢٠١١مارس  ١٦/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 ---- دوار مجلس التعاون الوفاةمكان  
  سبعة متهمين المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ت��وفي الش��رطي ب��القرب م��ن دوار مجل��س التع��اون نتيج��ة قي��ام   

 المتهمين المذكورين بدهسهما بالسيارة
ثناء التظاهر وقد دهس عن طريق أ

 السيارة
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

الرض���ية ب���الرأس والص���در واالط���راف بم���ا   ح���دثت االص���ابات 
احدثته من كسور بالساق اليس�رى وتهتك�ات وانزف�ة باالحش�اء     

 الداخلية وصدمة (دهسه بسيارة)

 

  
 التصرف

حكم��ت محكم��ة الس��المة الوطني��ة االبتدائي��ة بمعاقب��ة المتهم��ين   
األول والث��اني والثال��ث والخ��امس باإلع��دام، وبالس��جن المؤب��د    

 دس والسابع.لكل من الرابع والسا
حكمت محكمة السالمة الوطنية االس�تئنافية ب�رفض االس�تئناف    
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المق��دم م��ن المتهم��ان االول والم��تهم  الخ��امس وتأيي��د الحك��م       
المستانف فيما قضى به م�ن عقوب�ة االع�دام بحقهم�ا، وب�رفض      
الحك��م المس��تأنف م��ن الم��تهم الراب��ع وتأيي��د الحك��م المس��تأنف      

الث�اني  ستأنف بالنسبة للمتهمان بالنسبة اليه، وتعديل الحكم الم
 والثالث إلى  السجن المؤبد

 إل���ى  حكم���ت محكم���ة التميي���ز ب���نقض الحك���م وإحال���ة القض���ية   
حالي��ًا م��ن جدي��د. وه��ي   محكم��ة االس��تئناف العلي��ا للفص��ل فيه��ا 

 رة أمام محكمة االستئناف العليا  منظو
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٨
 محمد فاروق عبدالصمد البلوشي شرطي بوزارة الداخلية -محمد فاروق عبدالصمد  وفياسم المت

 --- باكستاني الجنسية 
 ١٦/٣/٢٠١١ ١٦/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 ---- دوار مجلس التعاون مكان الوفاة 
  سبعة متهمين المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
المتهم��ين  ت��وفي ب��القرب م��ن دوار مجل��س التع��اون نتيج��ة قي��ام

 المذكورين بدهسهما بالسيارة
اثناء التظاهر وقد دهس عن طريق 

 السيارة
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

الوفاة نشأت اساسا م�ن االص�ابة الدماغي�ة وك�ذا اص�ابات ب�اقي       
الجسم وما صاحبها من كسور في الفك والح�وض وف�ي عظم�ة    

وص��دمة (دهس��ه   الفخ��ذ اليمن��ى وم��ا ص��احب ذل��ك م��ن نزي��ف      
 بسيارة)

 

  
 التصرف

حكم��ت محكم��ة الس��المة الوطني��ة االبتدائي��ة بمعاقب��ة المتهم��ون  
د األول والث��اني والثال��ث والخ��امس باإلع��دام، وبالس��جن المؤب��    

 لكل من الرابع والسادس والسابع
حكمت محكمة السالمة الوطني�ة االس�تئنافية ب�رفض االس�تئناف     

هم الخ���امس وتأيي���د الحك���م المق���دم م���ن المتهم���ين االول والم���ت
المستانف فيما قضى به م�ن عقوب�ة االع�دام بحقهم�ا، وب�رفض      
الحك��م المس��تأنف م��ن الم��تهم الراب��ع وتأيي��د الحك��م المس��تأنف      

الث�اني  بالنسبة اليه، وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمان 
 والثالث إلى  السجن المؤبد

 إل���ى  يةحكم���ت محكم���ة التميي���ز ب���نقض الحك���م وإحال���ة القض���   
 تئناف العليا للفصل فيها من جديدمحكمة االس

 حاليًا منظورة أمام محكمة االستئناف العليا.

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٩
 زينب التاجر ٤٢٠٠١٢٦٦٤زينب علي احمد التاجر  اسم المتوفي

 بحرينية بحرينية الجنسية 
  ٥٩ الـعـمـر 
 ٣/٦/٢٠١١ ٢/٦/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
مستشفى السلمانية  إلى  توفت المذكورة اثناء نقلها باإلسعاف مكان الوفاة 

 من منطقة السنابس
 السنابس

 ---- ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
تم طلب االسعاف لها لتدهور حالتها الصحية وقد انتقل 

لطريق إلى  االسعاف لمسكنها في منطقة سنابس في ا
بسبب  الختناقثناء المظاهرة تعرضت أ

 مسيل الدموع
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 تشفى فارقت الحياةالمس
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

(رف���ض ذوي  انخف���اض ح���اد ف���ي ال���دورة الدموي���ة والتنفس���ية 
 المتوفية تشريح الجثة)

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
 

 نيةالمثار بالمواقع االلكترو من واقع التحقيق  ٣٠
 زينب حسن احمد الجمعة ٦٤٠١٢٠٩٩٧زينب حسن احمد جمعة   اسم المتوفي

 بحرينية بحرينية الجنسية 
  ٤٧ الـعـمـر 
 ١٥/٧/٢٠١١ ١٥/٧/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 سترة منطقة سترة مكان الوفاة 
 ---- ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
 اختناق من مسيل الدموع توفت بمنطقة سترة 

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

ايس�ر وم�رض الص�رع من�ذ      المذكورة تعاني م�ن الته�اب رئ�وي   
ثب���ت بفح���ص عين���ة ال���دم خلوه���ا م���ن مكون���ات  . ٢٠٠٩س���نة 

الغ���ازات المس���يلة لل���دموع والوف���اة نش���أت م���ن توق���ف القل���ب   
(وف�اة طبيعي�ة    والتنفس لما كانت تعانيه من تلف وتكيس بالمخ

 مرضية)نتيجة حالة 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣١

 عيسى الطويل ٥٢٠١٠٣٤٢٤عيسى احمد عبدالوهاب الطويل    اسم المتوفي
  بحريني الجنسية  
  ٥٩ العمر 
 ٣١/٧/٢٠١١ ٣١/٧/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 منطقة سترة منطقة سترة مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية  ٣١/٧/٢٠١١توفى بتاريخ 

 والتنفسية
 اختناق من مسيل الدموع

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

اء الم��ذكور يع��اني بص��ورة مزمن��ة م��ن ارتف��اع ض��غط ال��دم ود     
ن��ذ س��نوات  م��راض القل��ب م الس��كري وزي��ادة ال��دهون بال��دم وأ  

والوف��اة نتيج��ة هب��وط ح��اد بال��دورة الدموي��ة والتنفس��ية نتيج��ة   
ص��دمة تس��ممية بكتيري��ة مض��اعفة للحال��ة المرض��ية المزمن��ة      

 التي كان يعاني منها

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
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 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٢
 سيد جواد احمد ٧٥١٢٠٢٨٨٦يد هاشم   السيد جواد السيد احمد الس اسم المتوفي

  بحريني الجنسية 
  ٣٦ العمر 
 ١٤/٩/٢٠١١ ١٤/٩/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 منطقة سترة مستشىفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
 ثناء المسيرةاختناق من مسيل الدموع أ توفى بمستشفى السلمانية الطبي

 س����بب الوف����اة  
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

الوفاة حدثت من جراء مض�اعفات م�رض خالي�ا ال�دم المنجلي�ة      
 نوبة ضيق باألوعية الدموية بالصدر إلى  ادت

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٣
 جابر القطان احمد   ٩٤٠١٠٢٦١٧احمد جابر القطان   اسم المتوفي

  بحريني الجنسية 
  ١٧ العمر 
 ٦/١٠/٢٠١١ ٦/١٠/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 منطقة الشاخورة منطقة ابوصيبع مكان الوفاة 
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
توفى المذكور بسبب اصابته باصابات رشية في انحاء متفرق�ه  

 في جسمه من سالح الشوزن
يرة اص�يب به�ا ف�ي ص�دره     ثناء المسطلقة ا

 وفاته إلى  دتوأ
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

اص���ابة ناري���ة رش���ية نظ���رًا ألخت���راق بع���ض الك���رات الرش���ية   
لتجويفي الصدر والبطن محدثة تهتك�ات ب�الفص العل�وي للرئ�ة     

 اليسرى والقلب والكبد ومصاحبة بأنزفة داخلية

 

  قيد التحري التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية واقع التحقيق من  ٣٤
 علي جواد احمد الشيخ    ٩٧٠١١٠٢٣٥علي جواد الشيخ   اسم المتوفي

 ٢٠١١اغسطس  ٣١/٨/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
  بحريني الجنسية 
  ١٤ العمر 
 منطقة سترة منطقة سترة مكان الوفاة 
  ---- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
مرك�ز   كور م�ن قب�ل اش�خاص مجه�ولين إل�ى      م�ذ تم نق�ل جث�ة ال  
 إل�ى   دتوب�ه اص�ابات وكس�ور متفرق�ة بجس�ده أ      سترة الص�حي 

 وفاته

 صيب بطلقة مسيل الدموع في رأسهأ

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

اص���ابة خلفي���ة العن���ق لم���ا احدثت���ه م���ن كس���ر ب���ين الفق���رتين     
م��ن نزي��ف ح��ول  العنقيت��ين االول��ى والثاني��ة وم��ا ص��احب ذل��ك   

وذل��ك م��ن ج��راء المص��ادمة بجس��م     النخ��اع الش��وكي وص��دمة 
 صلب
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  قيد التحري التصرف 
 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٥
 عزيزة حسن خميس ٨٥١٠٠٩٩٦٤عزيزة حسن خميس  اسم المتوفي

 بحرينية بحرينية الجنسية 
  ٢٦ العمر 
 ١٦/٤/٢٠١١ ١٦/٤/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 منطقة البالد القديم منطقة البالد القديم مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ه���ددت م����ن قب����ل الش����رطة وزادت نس����بة   توفت المذكورة بمنطقة البالد القديم في مسكنها

 إلى  وفاتهاأدى  لسكر في الدم مماا
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

ب��ين بعم��وم الجث��ة أي��ة إص��ابات بس��بب الوف��اة واإلخط��ار     ل��م يت
 واالصابة بمرض السكر الطبي هو توقف القلب والتنفس

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٦
 محمد عبدالحسين فرحان  ٠٥٠٣٠٥٤٤١محمد عبدالحسين جعفر آل فرحان  اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  سنوات ٦ العمر 
 ٣٠/٤/٢٠١١ ٣٠/٤/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 مستشفى السلمانية مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
المستش�فى م�ن واق�ع ملف�ه الطب�ي بت�اريخ        إل�ى   المذكور ادخ�ل 

فس حي�ث ك��ان يع��اني م�ن س��عال وص��عوبة ب��التن   ٢٥/٤/٢٠١١
وك���ان يع���اني م���ن م���رض عقل���ي ونوب���ات متع���ددة والتهاب���ات   
بالص��در (ع��دوى) والم��ذكور يع��اني من��ذ ال��والدة م��ن م��رض        

وع��دوى  ٢٠٠٩عص�بي وح�دث ل��ه فش�ل كل��وي ح�اد ف��ي س�نة      
 صدر وتم حجزه بالعناية المركزةمتكررة بال

مستش���فى الس���لمانية   إل���ى  الم���ذكور نق���ل 
م م��ن ج��راء  ٢٩/٤/٢٠١١الطب��ي بت��اريخ  

ت بالغ���از بمنطق���ة س���ترة وت���وفي  التع���امال
 بالغاز مختنقا

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
 التقرير الطبي  

 -١اب وفات�ه ه�ي :   بساءت حالته بع�د ادخال�ه المستش�فى واس�    
احتمالي��ة االص��ابة بم��رض الذئب��ة الحم��راء   -٢حتش��اء ب��المخ ا

 التهاب بالكلى -٤ باألعصابعام  اعتدال -٣

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
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 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٧
 جعفر لطف اهللا ٣٧٠٠١١٣١٧جعفر عبداهللا علي لطف اهللا   اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٧٣ العمر 
 ٣٠/٩/٢٠١١ ٣٠/٩/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 مستشفى السلمانية مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ى الس��لمانية نتيج�ة م��ا يعاني�ه م��ن   مستش�ف  إل��ى  ادخ�ل الم�ذكور  

 مراضأ
الغاز المسيل استنشاق اء راختناق ج

  .للدموع

س����بب الوف����اة   
من خالل واقع 

 الملف الطبي

 -٢  Noscomial pneuoniaبكتيري�ا   -١سبب وفات�ه :  
 امراض القلب التاجية (قص�ور  -٣امراض اإلنسدادات المزمنة 

فش��ل كل��وي م��زمن وذل��ك طبق��ا لم��ا ه��و  -٤الش��رايين التاجي��ة) 
 ثابت بملفه الطبي

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٨
 سيد عدنان سيد حسن  ٦٨٠٦٠١٣٦٨السيد عدنان احمد حسن الموسوي   اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٤٤ العمر 
 ----- ٢٣/٦/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 مستشفى السلمانية مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ومن خالل  ٨/٦/٢٠١١المستشفى بتاريخ  إلى  المذكور ادخل

واقع المل�ف الطب�ي حالت�ه كان�ت مس�تقرة وق�د ك�ان يع�اني قب�ل          
اعة المكتسبة (االي�دز)  من مرض نقص المندخوله المستشفى 

 ومرض نفسي (C)والتهاب الكبد الفيروسي 

توفي نتيج�ة غ�از س�ام ت�م اطالق�ه م�ن قب�ل        
 الشرطة بمنطقة المرخ

س����بب الوف����اة   
من خالل واقع 

 الملف الطبي

لقلب م�رة  تشنجات من جراء مضاعفات التهابية وتوقف ا
ه�ا ف�ي   وت�م التعام�ل مع   ،خ�رى قبل وفات�ه بس�اعات وم�رة أ   

 لثانية دون استجابةالمرة ا

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٩
 بودريس  سلمان عيسى أ ٤٨٠٠٢٧٠٤٨بودريس  ن عيسى أسلما اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٦٤ العمر 
 ٣/٦/٢٠١٢ ٣/٦/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 مستشفى السلمانية السلمانيةمستشفى  مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
مستش���فى  إل���ى  ثب���ت م���ن خ���الل االوراق ب���أن الم���ذكور جل���ب 

اص�ابة   وكان يعاني م�ن  ١٦/٣/٢٠١١السلمانية الطبي بتاريخ 
جري�ت  راض�ة ب�البطن، وق�د أ    إلص�ابة في المثانة نتيجة تعرض�ه  

 فاتهاحية وظل في المستشفى لحين وله عملية جر

ان الشرطة اعت�دت علي�ه بالض�رب بمنطق�ة     
القفول ثم اقتادوه لمكان مجهول وبع�د ذل�ك   

مستش���فى النع���يم ث���م مستش���فى   إل���ى  نق���ل
 ةالسلماني
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س����بب الوف����اة   
من خالل واقع 

 الملف الطبي

اإلص���ابة ف���ي المثان���ة ومض���اعفات بالقل���ب واألوعي���ة الدموي���ة 
 عاني من ارتفاع ضغط الدم والسكريوكان ي

 

  قيد التحري صرفالت 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٤٠
 خديجة محمد علي ٦١٠٠٣٤٧٤٠خديجة ميرزا عباس يوسف عبدالحي  اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٥٠ العمر 
 ٥/٤/٢٠١٢ ٥/٤/٢٠١٢ تاريخ الوفاة 
  مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
مستش��فى  إل��ى  الم��ذكورة ادخل��تم��ن خ��الل ملفه��ا الطب��ي ف��أن   

حي��ث كان�ت تع��اني م��ن   ٢٠/٣/٢٠١١الس�لمانية الطب��ي بت�اريخ   
داء السكري ومصابة بضيق بالتنفس وارتفاع ضغط الدم وه�ي  
تع��اني م��ن خل��ل ش��ديد ايض��ا ف��ي وظيف��ة الص��مام الثالث��ي للقل��ب  

تع��دد وق��د  العض��اء الموارتف��اع ض��غط ال��دم الرئ��وي م��ع فش��ل ا   
 توفت بالعناية المركزة  

استنش����قت غ����از مس����يل لل����دموع بمنطق����ة 
ش��هور  ٣ لم��دةالمع��امير وت��أثرت م��ن ذل��ك  

 لحين وفاتها

س����بب الوف����اة   
من خالل واقع 

 الملف الطبي

خلل شديد في وظيفة الصمام الثالثي للقلب وارتفاع ض�غط  
فش�ل  الدم الرئوي، صدمة انتائية ش�ديدة (تس�مم ال�دم) م�ع     

 االعضاء المتعددة

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٤١
 جعفر حسن ٨٢١٢٠٧١١٣جعفر حسن يوسف صالح   اسم المتوفي

 بحريني بحريني الجنسية 
  ٢٩ العمر 
 ١٨/٩/٢٠١١ ١٨/٩/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 مستشفى السلمانية ةمستشفى السلماني مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
م��رض م��ن خ��الل المل��ف الطب��ي للم��ذكور فأن��ه ك��ان يع��اني م��ن  

نقص المناع�ة المكتس�بة (االي�دز) وق�د ك�ان تح�ت المتابع�ة        
ف��ي المملك��ة االردني��ة الهاش��مية كم��ا ان��ه مص��اب بالته��اب    

هور المستش�فى نتيج�ة ت�د    إل�ى   ادخ�ل  الكبد ال�ورمي الحبيب�ي.  
والته��اب حالت��ه ومتالزم��ة نق��ص المناع��ة المكتس��بة (االي��دز)     

 الكبد الورمي الحبيبي

تعرض لالعتداء بالضرب من قب�ل الش�رطة   
مما سبب له كدمات شديدة في جسمه وبعد 

 مجم��ع الس��لمانية الطب��ي ث��م  إل��ى  ذل��ك نق��ل
االردن للع���الج وبع���د عودت���ه ب���دأت     إل���ى 

 ن توفىأ إلى  حالته تتدهور

ف����اة س����بب الو 
من خالل واقع 

 الملف الطبي

ات ومتالزم��ة نق��ص  ت��وفي بس��بب الته��اب ب��المخ ب��داء المقوس��   
 الورمي الحبيبي (االيدز) والتهاب الكبد المناعة المكتسبة

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
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 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٤٢
 عبدالرضا محمد حسن بوحميد اسم المتوفي

٧٨٠٥٠٧٨٢٧ 
 عبدالرضا محمد بوحميد

 
  بحريني الجنسية 
  سنة  ٣٣ العمر 
 ٢١/٢/٢٠١١ ١٨/٢/٢٠١١ تاريخ الوفاة 
 مستشفى السلمانية بالقرب من دوار دول مجلس التعاون  مكان الوفاة 
المتهم  

 وصفته
------  

ملخص  
 الواقعة

  حدى حاالت الشغب اصيب المذكور بعيار ناريأثناء إ

بب الوفاة س 
من خالل 

واقع الملف 
 الطبي

اصابة شديدة بالرأس مع كسر منطقة القناة الثباتية 
تي األيسر مع اليسرى وتهتك الشريان الداخلي الثبا

بعظام قاعدة الجمجمة والصدغية  كسور متفتته
 والجدارية اليسرى وذلك بواسطة عيار ناري 

اصيب بطلقة نارية في الرأس من مسافة قريبة 
 ١٨/٢/٢٠١١يخ بتار

  قيد التحري  التصرف 

 االلكترونية بالمواقع المثار التحقيق واقع من  ٤٣
 عياد منصور علي جمعة عزيز المتوفي اسم

 ٧٣٠٨٠١٨٠٢ 
 عياد جمعة عزيز

 
  بحريني  الجنسية 

 سنة  ٣٣ سنة ٣٨ العمر
 ٢٤/٣/٢٠١١ م١٧/٣/٢٠١١ الوفاة تاريخ

  سكريالمستشفى الع الوفاة مكان 
  ------ وصفته المتهم 
  

 الواقعة ملخص
 

 أبان تواجده بعمله بقوة الدفاع قلبية ألزمة تعرض

 

 الوف��������اة س��������بب 
 تقري�ر  م�ن  الثابت

   الشرعي الطبيب

ولم يثبت من المعاينة  الدموية الدورة في وهبوط قلبية سكتة
 وجود ثمة اصابات بالمتوفى كما خلت األوراق الطبية من ذلك 

ر يعمل في قوة دفاع المذكو
البحرين وقد ُفقد االتصال معه لمدة 
عشرة أيام وبعد ذلك تم اخطار 
ذويه بأن المذكور توفى نتيجة 

 سكتة قلبية
  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
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 االلكترونية بالمواقع المثار يقالتحق واقع من  ٤٥

  كاظم علي محمد جواد المتوفي اسم
٦٤٠٠٢٩٠٧٨ 

 جواد محمد علي سلمان 

  بحريني  الجنسية 
 سنة  ٤٨ سنة ٤٧ العمر

 ٢٠/٣/٢٠١١ م١٦/٣/٢٠١١ الوفاة تاريخ
   السهلة منطقة الوفاة مكان 
  ------ وصفته المتهم 
 أقدم البحرين دفاع لقوة التابعة القوات من عدد تمركز أثناء الواقعة ملخص 

 دون واقتحامه الحديدي بالحاجز االصطدام على المتوفي
 العسكرية القوة أفراد من الصادر الضوئي بالتحذير كتراثا

 التعامل تم فقد التوقف وعدم التقدم على إلصراره ونتيجة
  وفاته إلى أدى  مما معه

المذكور يعمل في مركز شرطة 
وعند عودته من العمل تم الخميس 

على هاتفه وقد أجاب شخص  االتصال
 ن المذكور قد قتلواخبرهم أ

 الوف��������اة س��������بب 
 تقري�ر  م�ن  الثابت

   الشرعي الطبيب

 أحدثته بما بالبطن النارية اإلصابة جراء من الوفاة حدثت
 وأنزفة مساره خالل والصدر البطنية باألحشاء تهتك من

  داخلية

 

  حفظ القضية التصرف 
 

 االلكترونية بالمواقع المثار التحقيق واقع من  ٤٤

 براهام ستيفن المتوفي اسم
 ٧٠٠٣٥٦٨٤٢ 

 ستيفن براهام 

 هندي هندي  الجنسية 
 سنة  ٤٨ سنة ٤١ العمر

 ١٦/٣/٢٠١١ م١٦/٣/٢٠١١ الوفاة تاريخ
   البديع شارع) أوال ألبان( شركة الوفاة مكان 
  ------ وصفته المتهم 
 ف��ي عمل��ه ف��ي تواج��ده أثن��اء ن��اري لعي��ار تعرض��ه نتيج��ة توف��ـي الواقعة ملخص 

   أوال ألبان شركة
أصيب المذكور يعمل حارس أمن و

بطلقة نارية اثناء وجوده على 
 سطح مبنى وقد نزف إلى  أن توفى 

 الوف��������اة س��������بب 
 تقري�ر  م�ن  الثابت

   الشرعي الطبيب

 وم�ا  األض�الع  كس�ور  م�ن  احدثه بما ناري عيار من نشأت الوفاة
   بالصدر اصابي ونزيف اليمنى بالرئة تهتك من صاحبها

 

  قيد التحري التصرف 
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 االلكترونية بالمواقع المثار التحقيق واقع من  ٤٦

 العرادي عبدالرسول بهية المتوفي اسم
 ٦٠٠١٠٨٠٢٣ 

 بهية عبدالرسول العرادي

  بحرينية  الجنسية 
 سنة ٥١ سنة ٥١ العمر

 ٢١/٣/٢٠١١ م١٦/٣/٢٠١١ الوفاة تاريخ
   البديع شارع الوفاة مكان 
  ـــــــــــــــــــــــــ وصفته المتهم 
 إحدى من بالقربليًال  الخاصة سيارتها  المذكورةقيادة  أثناء الواقعة ملخص 

 تعرضت فقد الدفاع لقوة التابعة العسكرية القوات تمركز نقاط
 نتيجة كان ذلك أن اتضح وقد ، وفاتها إلى أدى  ناري لطلق

إلحدى  العسكري للحاجز أجنبين شخصيناقتحام سيارة بها 
 قيام عليه ترتب مما شديد، سكر حالة في وهما التفتيش نقاط

 االشتباك مما قواعد بحسبمعهما  بالتعامل العسكرية القوات
 وإصابة النارية األعيرة هذه من شظية انفالت إلى أدى 

  المتوفية 

المذكورة تعمل ممرضة وقد 
اصيبت بطلقة في الرأس في 

من قبل القوات  ١٥/٣/٢٠١١
لقوة دفاع العسكرية التابع 

 البحرين اثناء قيادتها لسيارتها 

 الوف�������اة س�������بب 
 تقري�ر  من الثابت

   الشرعي الطبيب

 أحدثت��ه بم��ا ب��الرأس الناري��ة اإلص��ابة ج��راء م��ن ح��دثت الوف��اة
   بالمخ وأنزفة وتهتك بالجمجمة كسور من

 طلقة في الرأس

  حفظ القضية التصرف 
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 واردة كشف بحاالت الوفيات األخرى غير ال

 في تقرير لجنة تقصي الحقائق وحتى تاريخه
 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١

 علي حسن علي األصفر الديهي اسم المتوفي
٣٣٠٠١٠٣٧٩ 

 علي حسن الديهي

   بحريني الجنسية  
  سنة ٧٨ العمر

 ٣/١١/٢٠١١ ٣/١١/٢٠١١ تاريخ الوفاة
 ----- نيةمستشفى السلما مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ق��رر عل��ي حس��ن األص��فر ال��ديهي قب��ل وفات��ه ب��المركز الص��حي   
لألطب��اء م��ن ان��ه أغم��ي علي��ه ف��ي مس��كنه وس��قط وأص��يب م��ن   
جراء ذلك بإصابة ف�ي ش�فته ث�م أغم�ي علي�ه بع�د ذل�ك، وق�د ت�م          

وح��دة العناي��ة المرك��زة وبع��دها ف��ارق الحي��اة، بينم��ا    إل��ى  نقل��ه
رض للضرب م�ن قب�ل ق�وات حف�ظ     رر ذويه بالتحقيقات بأنه تعق

 النظام

 اعتدي عليه من قبل أفراد الشرطة

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

وفاة طبيعية م�ن ج�راء توق�ف ال�دورة الدموي�ة والتنفس�ية       
 إل��ى  ول��م يتب��ين بعم��وم الجس��م أي��ة إص��ابات أو آث��ار تش��ير 

إلصابة الموص�وفة بالوج�ه ه�ي    عنف جنائي أو مقاومة وا
فق��ًا لم�ا ق�رره المت�وفي قب��ل    نتيج�ة س�قوطه عل�ى األرض و   

 وفاته

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢
 عبدالنبي كاظم محمد كاظم اسم المتوفي

٦٧٠١٢٠٤٠٥ 
 عبدالنبي كاظم

  بحريني الجنسية  
  ةسن ٤٤ العمر

 ٢٣/١١/٢٠١١ ٢٣/١١/٢٠١١ تاريخ الوفاة
 عالي عالي مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ت أثناء سيره بالسيارة اصطدم بحائط ( حادث مروي ) ول�م يثب�  

 من التحقيق صدمه من سيارة أخرى
صدمته سيارة الشرطة أثناء سيره في 

 سيارته
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
لطبي��ب تقري��ر ا

 الشرعي  

أص���يب بإص���ابات برأس���ه ووجه���ه أح���دثت كس���ور بعظ���ام    
 إل���ى أدى  الجمجم���ة والوج���ه وص���احب ذل���ك نزي���ف ب���المخ

 دموية والتنفسيةتوقف الدورة ال
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  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣
 زهرة صالح محمد حايد اسم المتوفي

٨٤٠٥١٠١٧٨٩ 
 زهرة صالح 

  بحرينية الجنسية  
  ٢٧ العمر

 ٧/١٢/٢٠١١ ٧/١٢/٢٠١١ تاريخ الوفاة
 مستشفى السلمانية مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
أثناء سير المجني عليه�ا ب�الطريق الع�ام أص�يبت بس�يخ حدي�دي       

ثن�اء إح�دى ح�االت    استقر في منتصف رأسها م�ن األم�ام وذل�ك أُ   
الشغب، وقررت المجني عليها ألحدى الممرض�ات بع�د أص�ابتها    
بأنها شاهدت عدد من مثيري الشغب يرمون الشرطة بالحج�ارة  

الشرطة وحينه�ا   إلى  في الطريق العام فشعرت بالخوف ولجأت
تفاجأت بضربة قادمة من اتجاه مثي�ري أعم�ال الش�غب إص�ابتها     

د إص��ابتها ق��ررت في��ه له��ا بع��ف��ي رأس��ها وهن��اك تس��جيل مرئ��ي  
 بذات المضمون

ة هم الذين اعتدوا عليها رجال الشرط
 بالموقع

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

وف���اة اص���ابية م���ن ج���راء مض���اعفات اإلص���ابة الرض���ية       
الوخزية بالرأس وما أحدثته من كسور وانزفة ب�المخ وم�ا   

دمة رئ��وي رك��ودي وص�� ض��اعف ع��ن الحال��ة م��ن الته��اب    
 تسممية بكتيرية

 

  قيد التحري التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٤
 زهرة ميرزا عبداهللا اسم المتوفي

 T١٠٤٩١٧٩٤رقم شخصي مؤقت 
 ساجدة فيصل

  بحرينية الجنسية  
 خمسة أيام اربعة أيام  العمر

 ١١/١٢/٢٠١١  ١٠/١٢/٢٠١١ تاريخ الوفاة
 ----- مجمع السلمانية الطبي  فاةمكان الو 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
 إل�ى  أدى  غاز مس�يل ال�دموع مم�ا    استنشاق توفت في مستشفى السلمانية الطبي المذكورة

 وفاتها
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

على الملف الطبي ثب�ت ح�دوث تعف�ن بكتي�ري بال�دم       االطالعبعد 
 إل��ى  ة بكتيري��ة ول��م ي��رد ف��ي األوراق الطبي��ة م��ا يش��ير     وص��دم

تعرض���ها قبي���ل وفاته���ا للض���رب أو للغ���از المس���يل لل���دموع أو    
 في إحداث الوفاةالمساهمة بهما 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
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 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٥
 علي أحمد رضي عبدالرسول اسم المتوفي

٨٩٠٦٠٦١٣٧ 
 علي أحمد القصاب

  بحريني الجنسية  
  سنة ٢٢ العمر

 ١٥/١٢/٢٠١١  ١٥/١٢/٢٠١١ تاريخ الوفاة
 بالقرب من شارع البديع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ص��ص ثن��اء عب��وره الش��ارع الع��ام م��رتجًال ف��ي مك��ان غي��ر مخ     أ

 طدمت به سيارةلعبور المشاة اص
 الحقته سيارة شرطة واصطدمت به

س�����بب الوف�����اة  
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

نتج عنه إص�ابات رض�ية بالجث�ة مم�ا اح�دث      حادث مروري 
به كسور بالعظام وتهتك باألحشاء الداخلية وانزف�ة داخلي�ة   

 وفاته إلى  وصدمة أدت

 

  الحادثالجريمة لخطأ المتوفي في  شبهة استبعاد التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٦
 عبدعلي أحمد علي الموالي اسم المتوفي

٣٨٠١٠٤٣٠٠ 
 عبدعلي علي أحمد

  بحريني الجنسية  
  سنة ٧٣ العمر

 ١٧/١٢/٢٠١١  ١٧/١٢/٢٠١١ تاريخ الوفاة
 مستشفى السلمانية مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ج�ة استنش�اقه   طبقًا لما قرره ذوي المتوفي بأنه فارق الحي�اة نتي 

 للغاز المسيل للدموع
المستشفى صباحًا لمعاناته من  إلى  تم نقله

غ�از   الستنش�اق ضيق تنفس بعد أن تعرض 
 وع ليًال أثناء تواجده في منزلهمسيل الدم

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 رعي  الش

 نتيجة صدمة بكتيري�ة تس�ممية وفش�ل كل�وي ح�اد وتنفس�ي      
وق��د ج��اءت نتيج��ة فح��ص ال��دم س��البة آلث��ار الغ��از المس��يل  

 موعللد

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٧
 السيد هاشم السيد سعيد اسم المتوفي

٩٦٠٣٠٧٠٨٧ 
 دالسيد هاشم السيد سعي

  بحريني الجنسية  
  سنة ١٥ العمر
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 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١١ تاريخ الوفاة
 سترة سترة مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
أثن��اء  س��ترة بمنطق��ة بليغ��ة بإص��ابات مص��اب ش��خص وج��د

 سترة لمركز نقلهتم  قدوتعامل رجال األمن مع حالة شغب 
 عليه وبالكشف الطبي سلمانيةال لمستشفى وبعدها الصحي

 ألصابته بطلقة مسيلة للدموع الحياة فارق انه تبين

أصيب بطلقة مسيلة للدموع في وجه�ه م�ن   
 وفاته إلى أدى  قبل أفراد الشرطة مما

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

وفات�ه   إل�ى   إصابة بالفك السفلي األيسر وأعلى العن�ق أدت 
بة م��ن نزي�ف ووج��دت ب�ه ح��روق مص��حو  لم�ا ص��احب ذل�ك   

   بآثار من الغاز المسيل للدموع

 

  قيد التحقيق التصرف 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٨
 فخرية جاسم محمد اسم المتوفي

٥٦٠١٣٧٧٨٨  
 فخرية جاسم السكران

  بحرينية الجنسية  
  سنة ٥٦ العمر

 ٣/١/٢٠١٢  ٣/١/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 جدعلي مجمع السلمانية الطبي مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
 إلى أدى  استنشاق غاز مسيل الدموع مما ستشفى السلمانية الطبيتوفت المذكورة بم

 وفاتها
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
االوراق 

الطبية وتقري�ر  
الطبي�������������������ب 

 الشرعي.  

ء عدوى تنفسية ولم يرد في حدوث تعفن بكتيري بالدم من جرا
تعرض�ها قبي�ل وفاته�ا إلص�ابة أو      إل�ى   األوراق الطبية ما يش�ير 

 موع أو مساهمتها في إحداث الوفاةللغاز المسيل للد

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٩
 يوسف احمد عباس محمد علي اسم المتوفي

 ٨٧١١٠٧٨٥٦ 
 يوسف أحمد الموالي

  بحريني الجنسية  
  سنة ٢٥ العمر

 ١٣/١/٢٠١٢ ١٣/١/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
   ساحل جزر أمواج مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
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ملخص  
 الواقعة

 وبمناظرته��ا قالل��ي بمنقط��ة البح��ر س��احل عل��ى جث��ة عث��ور
 س��وى الجس��د بعم�وم  اص��ابية اث�ار  يتب��ين ل�م  المعاين��ة أثن�اء 

 عينيه حول لتلونات ثارآ

ك���ان مفق���ودًا وأبلغ���ت الش���رطة أن���ه ف���ارق   
ب ف��ي الحي��اة وش��اهدوا أهل��ه ب��ه آث��ار تع��ذي  

 رأسه ورقبته
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

الوفاة ح�دثت م�ن ج�راء الغ�رق وق�د ظل�ت الجث�ة ف�ي الم�اء          
ة لمدة طويلة نسبيًا كما ثبت خلو جسمه من أي آثار اصابي

عن��ف او مقاوم��ة وبتحلي��ل دم المت��وفي ج��اءت   إل��ى  تش��ير
لع��الج النتيج��ة موجب��ة لعق��ار االوالن��زابين وه��و يس��تخدم      

 األمراض النفسية
 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٠
 سلمى محسن عباس حسن اسم المتوفي

٣٠٠٠٣١١٠٦ 
 سلمى محسن

  بحرينية لجنسية ا 
  سنة ٨٢ العمر

 ١٥/١/٢٠١٢ ١٤/١/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 منطقة باربار منطقة باربار مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
قرر ذوي المتوفية انه تم رمي غازات مسيلة للدموع على 

ال ان�ه ل�م ي�تم    وقد ساءت حالة الم�ذكورة بع�د ذل�ك    مسكنها 
اليوم الت�الي   إلى  المستشفى وظلت في المسكن ى إل نقلها

 حيث فارقت الحياة

استنشاق غ�از مس�يل ال�دموع بع�د أن رم�ي      
 ف��ي منزله��ا عب��وة لغ��از مس��يل ال��دموع مم��ا

 وفاتها إلى أدى 

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

هب���وط ح���اد ف���ي ال���دورة الدموي���ة والتنفس���ية وفش���ل ف���ي   
وثب���ت م���ن فح���ص عين���ة دم   خلي���ةوظ���ائف األعض���اء الدا

 خلوها من الغازات المسيلة للدموعالمتوفية 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١١
 ياسين جاسم العصفور اسم المتوفي

٩٧٠٦٠٠١٩٤ 
 ياسين جاسم العصفور

  بحريني الجنسية  
  سنة ١٥ العمر
 ٢٠/١/٢٠١٢ ٢٠/١/٢٠١٢ فاةتاريخ الو

 مستشفى السلمانية   مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ت��م رم��ي ع��دة عب��وات لغ��از مس��يل ال��دموع   شفى السلمانية الطبي وفاة طبيعيةالمذكور توفي بمست

لمدة المستشفى وبقى  إلى  في منزله ونقل
 ثالثة أسابيع وفارق الحياة
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س����بب الوف����اة   
ثاب������ت م������ن  ال

تقري��ر الطبي��ب  
 الشرعي  

نتيجة فشل تنفسي من مضاعفات معانات�ه م�ن م�رض التلفي�ات     
وراق الطبي�ة تع�رض   وتعفن الدم بكتيريا ولم يثبت باألالتكيسية 

موع او مس��اهمتها ف��ي اح��داث   الم��ذكور للغ��ازات المس��يلة لل��د   
 الوفاة

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 ر بالمواقع االلكترونيةالمثا من واقع التحقيق  ١٢
 محمد خميس يوسف مرزوق اسم المتوفي

٨٥٠٩٠٨١٧٥ 
 محمد خميس الخنيزي

  بحريني الجنسية  
  سنة ٢٧ العمر

 ٢٠/١/٢٠١٢ ٢٠/١/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 جدحفص المقشع مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ه ب�أن وفات��ه ك��ان  ي ف��رد م�ن ذوي�� ت�وفي ف��ي مس�كنه ول��م يثي�ر أ   

ع ب��ل اجمع��وا عل��ى ان   س��ببها استنش��اق الغ��از المس��يل لل��دمو    
 وفاته طبيعية

استنش��ق غ��از مس��يل ال��دموع وق��ام ب��التقيؤ 
ات عث���ر علي���ه ميت���ًا م���ن قب���ل  وبع���د س���اع

 عائلته
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

هبوط حاد بال�دورة الدموي�ة والتنفس�ية نتيج�ة نوب�ة قلبي�ة       
دم خالي��ة م��ن الغ��از المس��يل   ج��اءت نتيج��ة فح��ص ال��  وق��د 

 للدموع

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٣
 محمد إبراهيم علي يعقوب اسم المتوفي

 ٩٣١١٠٠٩٠٩ 
 محمد إبراهيم يعقوب

  بحريني الجنسية  
  سنة ١٩ العمر

 ٢٥/١/٢٠١٢ ٢٥/١/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
   مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ادعي ان سيارة الشرطة ص�دمت س�يارة المت�وفي وبع�د ذل�ك ت�م       

 وتوفى في اليوم التالي من القبض القبض عليه
 

بعد محاول�ة دهس�ه م�ن قب�ل أف�راد الش�رطة       
عات أعلن�ت وزارة  تم القبض عليه وبعد سا

 لية وفاتهالداخ
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

مض���اعفات الحال����ة المرض����ية للمت���وفى (م����رض الخالي����ا   
اد المنجلي���ة) م���ا ض���اعف عن���ه م���ن تض���خم واحتق���ان ح���    

توق��ف  إل��ى  دتنزف��ة أبالطح��ال وتهتك��ه وم��ا ص��احبه م��ن ا
ال��دورة الدموي��ة والتنفس��ية، والم��ذكور ب��ه س��حجات مقاب��ل 

فق األيسر والركبة اليمن�ى ف�ي ت�اريخ    الظهر والوجه والمر
 خ الوفاة وليس لها عالقة بالوفاةيعاصر تاري
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  قيد التحقيق التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٤
 منتظر سعيد عبدالحسن فخر اسم المتوفي

٧٥١٢٠٨٨٠٩ 
 منتظر سعيد فخر

  بحريني الجنسية  
  سنة ٣٧ العمر
 ٢٥/١/٢٠١٢ ٢٥/١/٢٠١٢ لوفاةتاريخ ا

 مركز شرطة الحورة جدحفص مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
اص��طدم المت���وفي بس��يارته بع���دة دوري���ات ش��رطة ث���م اص���طدم    

 المستشفى وفارق الحياة إلى  بالرصيف ونقل بعدها
ت���وفي تح���ت التع���ذيب ف���ي مرك���ز ش���رطة     

ون أرب�ع وعش�رين س�اعة    الحورة ف�ي غض�  
 من اعتقاله

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

إصابات بالصدر والبطن واألطراف ويج�وز ح�دوثها نتيج�ة    
 إل�ى   حادث مروري واإلصابات التي بالرأس ه�ي الت�ي أدت  

 تبعد ان تكون من جراء حادث مروريالوفاة ويس

 

  قيد التحقيق التصرف 

 

 

 ع االلكترونيةالمثار بالمواق من واقع التحقيق  ١٥
 عباس جعفر إبراهيم اسم المتوفي

٨٦٠٢٠٢٦١٥ 
 عباس جعفر الشيخ

  بحريني الجنسية  
  سنة ٢٦ العمر

 ٢٥/١/٢٠١٢  ٢٥/١/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 مستشفى السلمانية مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
توفي في مستشفى السلمانية بسبب مرض  ن الدم (اللوكيميا)ابة بمرض سرطاوفاة نتيجة اإلص

الس����رطان لكن����ه قب����ل ذل����ك أص����يب بع����دة  
لش�وزن كم�ا استنش�ق    إصابات من طلق�ات ا 

 غاز ميل الدموع
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

عل���ى المل���ف الطب���ي ثب���ت خل���و جس���مه م���ن أي    االط���العبع���د 
وكيميا له�ا وم�ا ص�احب    إصابات وثبت به حدوث مضاعفات اللي

وص�دمة بكتيري�ة بال�دم ول�م ي�رد ف�ي األوراق        التهاب�ات ذلك من 
تعرض��ه قبي��ل وفات��ه إلص��ابة أو للغ��از      إل��ى  الطبي��ة م��ا يش��ير  

 موع أو مساهمتها في إحداث الوفاةالمسيل للد

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
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 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٦
 سعيد علي حسن السكري سم المتوفيا

٤٧٠١٠٦١٩٠ 
 سعيد علي السكري

  بحريني الجنسية  
  سنة ٦٥ العمر

 ٢٥/١/٢٠١٢ ٢٥/١/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 عالي عالي مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
 حم��ام ف��ي األرض عل��ى ملق��ي ال��ذكر س��الف المت��وفي وج��د

 منزله
ت��ي يق��يم به��ا إلط��الق    تعرض��ت المنطق��ة ال 

 إل���ى أدى  كثي��ف لغ��از مس��يل ال��دموع مم��ا     
 لحياة في ثاني يوموفارق ا اختناقه

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

توق��ف ال��دورة الدموي��ة والتنفس��ية عث��ر علي��ه ف��ي دورة       
المي��اه ف��ي منزل��ه وق��د ف��ارق الحي��اة، وق��د ج��اءت نتيج��ة      

 للدموع دم سالبة للغازات المسيلةفحص ال

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٧
 زهرة علي حسن  اسم المتوفي

٤٣٠٠١٠٨٨٥ 
 زهرة علي الحواج

  بحرينية الجنسية  
  سنة ٦٩ العمر

 ١/٢/٢٠١٢ ٣١/١/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 يممنطقة النع مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
 إل�ى  أدى  استنشقت غاز مسيل الدموع مم�ا  ل تنفسيةالمذكورة كانت تعاني من مشاك

ل ذل��ك ل��م تك��ن تع��اني م��ن ثم��ة   وفاته��ا وقب��
 أمراض

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

فش��ل  إل��ى  وتغيي��رات رؤي��ة أدت  التهاب��اتح��دوث مض��اعفات  
د وص���دمة بكتيري���ة ول���م ي���رد ف���ي األوراق الطبي���ة  تنفس���ي ح���ا

تع���رض المتوف���اة للغ���از المس���يل لل���دموع وج���اء ب���األوراق أن   
المتوف�اة كان�ت تع�اني م�ن مش�اكل تنفس�ية س�ابقة عل�ى دخوله��ا         

ف���ي أي���ام س���ابقة ل���دخولها   المستش���فى لع���دة ش���هور وس���اءت 
 المستشفى

 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
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 المثار بالمواقع االلكترونية يقمن واقع التحق  ١٨
 عبدعلي علي عبداهللا محمد اسم المتوفي

٥٢٠٠٥٨٥٦٩ 
 عبدعلي علي محمد

  بحريني الجنسية  
  سنة ٦٠ العمر

 ١/٢/٢٠١٢  ١/٢/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 مستشفى السلمانية مستشفى السلمانية  مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
 إل�ى  أدى  استنشق غ�از مس�يل ال�دموع مم�ا     فاة طبيعيةتوفى و

فى  وف�ارق الحي�اة بع�د    تنويمه ف�ي المستش�  
 عدة أيام

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

بس��بب مض��اعفات الس��كتة الدماغي��ة للش��ريان المخ��ي األوس��ط     
األيمن وهي من الحاالت المرضية ولم ي�رد ف�ي األوراق الطبي�ة    

تعرض��ه قبي��ل وفات��ه إلص��ابة أو للغ��از المس��يل      إل��ى  م��ا يش��ير 
 إحداث الوفاةللدموع أو مساهمتها في 

 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ١٩
 علي عيسى عبداهللا  اسم المتوفي

٥٩٠١٠٩٥٥٣ 
 علي عيسى عبداهللا الحايكي

  بحريني الجنسية  
  سنة ٥٣ العمر

 ٦/٢/٢٠١٢  ٦/٢/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 سماهيجمنطقة ال مستشفى السلمانية  مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
 إل�ى  أدى  استنشقت غاز مسيل ال�دموع مم�ا   من عدة امراض وتوفى وفاة طبيعية المذكور يعاني

 وفاته
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

على الملف الطب�ي ثب�ت ح�دوث مض�اعفات الح�االت       االطالععد ب
ض�غط   وارتف�اع المرضية التي كان يع�اني منه�ا ومنه�ا الس�كري     

بالرئ��ة وه��ي الت��ي أح��دثت الوف��اة ول��م ي��رد ف��ي    والتهاب��اتال��دم 
ه إلص��ابة أو تعرض��ه قبي��ل وفات��  إل��ى  األوراق الطبي��ة م��ا يش��ير 

 للغاز المسيل للدموع
 

 

  بهة جنائيةعدم وجود ش التصرف 
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 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٠
 حسن منصور سلمان اسم المتوفي

٢٦٠٠١٤٤١٩ 
 منصور سلمان

  بحريني الجنسية  
  سنة ٨٦ العمر

 ١٨/٢/٢٠١٢  ١٧/٢/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 سماهيجمنطقة ال مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ات س����امة لغ����از استنش����اقهت����وفي نتيج����ة  المذكور توفى وفاة طبيعية

 أطلقت من قبل قوات األمن
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

 احتش�اء على الملف الطبي ثبت ح�دوث مض�اعفات    االطالعبعد 
ف�ي   واحتش�اء في المخ من جراء قص�ور ف�ي الش�ريان األوس�ط     

 إل�ى   لمخ ول�م ي�رد ف�ي األوراق الطبي�ة م�ا يش�ير      البطن األيسر ل
لل��دموع أو أن��ه  تعرض��ه قبي��ل وفات��ه إلص��ابة أو للغ��از المس��يل  

 توفي من جراء ذلك
 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢١
 روزنيشا نيكاروتو اسم المتوفي

٨٤٠١٢٢٠٣٩ 
 بابي فرجيسروزنيشا نيكاروتو 

  هندية الجنسية  
  ٢٨ العمر

 ٢١/٢/٢٠١٢  ٢١/٢/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ــــــــــــــــــ مستشفى السلمانية  مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
 إل�ى  أدى  استنشقت غاز مسيل ال�دموع مم�ا   المذكورة توفت وفاة طبيعية

تيج����ة دخوله����ا ف����ي غيبوب����ة لع����دة أي����ام ن 
 بتها بالربو وبعدها فارقت الحياةإصا

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

إص��ابة الم���خ   إل���ى  ح��دوث مض���اعفات نوب��ة رب���و ش��ديدة أدت   
 أن توفيت ولم ي�رد ف�ي األوراق الطبي�ة م�ا يش�ير      إلى  وغيبوبة

موع أو تعرضها قبي�ل وفاته�ا إلص�ابة أو للغ�از المس�يل لل�د       إلى 
 إحداث الوفاة مساهمتها في

 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
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 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٢
 العبدة حسين عيسى اسم المتوفي

٤٤٠٠٢٧٦٨٣ 
 عبدة حسين

  بحرينية الجنسية  
  ٦٨ العمر

 ٢٥/٢/٢٠١٢  ٢٥/٢/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 السهلة السهلة الجنوبية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ض ف�ي منزله�ا وه�ي ق�د     عثر عل�ى المتوف�اة مس�تلقية عل�ى األر    

 فارقت الحياة
تيج����ة استنش����اقها لغ����از مس����يل    توفي����ت ن

 الدموع
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

 هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية على اثر نوبة قلبي�ة 
دم س��البة للغ��ازات المس��يلة  ص عين��ة ال��وق��د ج��اءت نتيج��ة فح�� 

 للدموع

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٣
 حبيب كاظم أحمد اسم المتوفي

٤٦٠٠٢٨٩٢٨ 
 حبيب كاظم المال

  بحريني الجنسية  
  سنة ٦٦ العمر

 ٢٩/٢/٢٠١٢  ٢٩/٢/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 مستشفى السلمانية مستشفى السلمانية  الوفاةمكان  
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
استنشق غ�از مس�يل ال�دموع م�ن عب�وة ق�د        المذكور توفى وفاة طبيعية

مستش���فى  إل���ى  القي���ت ف���ي بيت���ه ث���م نق���ل  
وفي وقد تكرر هذا الفع�ل ع�دة   السلمانية وت

 مرات
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 ي  الشرع

الرئ��وي وتعف��ن ال��دم ول��م ي��رد ف��ي   االلته��ابح��دوث مض��اعفات 
تعرض��ه قبي��ل وفات��ه إلص��ابة أو   إل��ى  األوراق الطبي��ة م��ا يش��ير

 موع أو مساهمتها في إحداث الوفاةللغاز المسيل للد
 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٤
 سيد جعفر السيد سلمان العلويال اسم المتوفي

٣٨٠٠١٣٢٩٠ 
 سيد جعفر سلمان العلوي

  بحريني الجنسية  
  سنة ٧٤ العمر

 ٢/٣/٢٠١٢  ٢/٣/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 السهلة مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 



٩٦ 
 

ملخص  
 الواقعة

 ٩/٢/٢٠١٢ادخل المذكور مستشفى الس�لمانية الطب�ي بت�اريخ    
وق��د ك��ان يع��اني م��ن س��عال وض��عف ف��ي التغذي��ة ويع��اني م��ن       
ارتفاع ف�ي ض�غط ال�دم وه�و عل�ى ع�الج طب�ي دوائ�ي وق�د ك�ان           

المستشفى ولم تك�ن ب�ه اي�ة    واعيا ومدركا ما حوله عند دخوله 
 صاباتإ

تع���رض للض���رب م���ن قب���ل ق���وات األم���ن      
 إل��ى أدى  وأص��يب ف��ي رأس��ه وخص��ره مم��ا 

ك��ان  اس��تفاقدخول��ه ف��ي غيبوب��ة وعن��دما   
فاق���د لل���ذاكرة وبع���د فت���رة م���ن ال���زمن ق���د   

 ي المستشفى قد فارق الحياةأمضاها ف
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

مضاعفات التهاب رئوي وجفاف وتعفن الدم البكتيري وص�دمة  
بكتيري��ة ول��م يث��ار ف��ي ملف��ه الطب��ي بتعرض��ه للغ��ازات المس��يلة   

 للدموع.

 

  ةعدم وجود شبهة جنائي التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٥
 يحيى يوسف أحمد يحيى يوسف عبدالحي اسم المتوفي

  بحريني الجنسية 
  يوم ٤٥ العمر

 ٥/٣/٢٠١٢  ٥/٣/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- مستشفى السلمانية الطبي  مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ي��وم ت��وفي نتيج��ة معانات��ه م��ن    ٤٥عم��ره  بيعية بعد الوالدةوفاة ط

ش��اق غ��ازات  أع��راض جانبي��ة نتيج��ة استن  
 سامة أثناء فترة الحمل

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

ي��وم  ٤٦إن وف�اة الطف��ل كان��ت م��ن ج�راء حالت��ه المرض��ية بع��د   
 م��ن والدت��ه المثبت��ة ب��األوراق وم��ا أدت إلي��ه م��ن تعف��ن بال��دم      

وفات�ه ول�م    إلى أدى  وركود بالصفراء وحموضة لبنية بالدم ما
دموع أو أن يرد باألوراق ما يشير تعرضه للغ�ازات المس�يلة لل�   

 الوفاة قد حدثت بسببه
 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٦
اسم المتوفي 

 وصفته
 ونسكينة علي أحمد مره

٣٣٠٠١٩٦٨٦ 
 سكينة مرهون

  بحرينية الجنسية 
  ٧٨ العمر

 ٦/٣/٢٠١٢   ٦/٣/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
فارقت الحي�اة نتيج�ة معاناته�ا م�ن أع�راض       توفت المذكورة وفاة طبيعية

ازات رر للغ� جانبية نتيج�ة االستنش�اق المتك�   



٩٧ 
 

 السامة التي تلقى في منزلها

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

على الملف الطب�ي ثب�ت ح�دوث مض�اعفات لحالته�ا       االطالعبعد 
قلب��ي  واحتش��اءالمرض��ية لقص��ور ف��ي ال��دورة الدموي��ة للقل��ب     

 إل���ى  وتوق���ف للقل���ب ول���م ي���رد ف���ي األوراق الطبي���ة م���ا يش���ير  
إلص��ابة أو للغ��از المس��يل لل��دموع أو أن��ه تعرض��ها قبي��ل وفاته��ا 

توفي��ت م��ن ج��راء ذل��ك وإن ش��كواها بالص��در كان��ت م��ن ج��راء    
حالتها المرضية بالقلب وما يص�احب االحتش�اء القلب�ي بالص�در     

 وصعوبة التنفس
 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٧
اسم المتوفي 

 تهوصف
 فاضل ميرزا عبداهللا الدرازي

٩٠٠٢٠٥٩٢٠ 
 فاضل العبيدي

  بحريني الجنسية 
  ٢١ العمر

 ١٠/٣/٢٠١٢ ١٠/٣/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 مستشفى البحرين الدولي مستشفى البحرين الدولي مكان الوفاة 
  -----  المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ان التعام�ل  بحدثت له إصابة رضية بالرأس وكسور بالجمجمة ا

 مع إحدى حاالت الشغب
تع��رض إلص��ابة ف��ي ال��رأس نتيج��ة إص��ابته  
بعب��وة غ��از مس��يل ال��دموع وأعلن��ت وفات��ه   
إكلينيكي��ًا وبع��د ع��دة أي��ام ت��وفي ، كم��ا أف��اد   
بعض الشهود أنه تعرض للض�رب م�ن قب�ل    

 األمن بعد تعرضه لإلصابة في رأسهقوات 
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

توقف القلب والتنفس نتيج�ة إص�ابته بجس�م ص�لب مش�ابه      
كس��ر منخس��ف ب��العظم  إل��ى أدى  للطلق��ة المس��يلة لل��دموع

 يمن للجمجمة مع تهتك ونزيف للمخالصدغي وجداري األ
 

 

  قيد التحري التصرف 

 

 

 

 

 

 

 



٩٨ 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٨
اسم المتوفي 

 وصفته
 علي جعفر جاسم رضي 
٧٠٠٢٠٥٥٥١ 

 جعفر جاسم رضي

  بحريني الجنسية 
  ٤١ العمر

 ١٧/٣/٢٠١٢ ١٧/٣/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 مستشفى البحرين الدولي مستشفى البحرين الدولي مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
 إلس��عافه اإلس��عاف وبحض��ور منزل��ه ف��ي الم��ذكور ت��وفى
 ج��راء الوف��اة ب��ان ذوي��ه وأف��اد ةطبيعي�� الوف��اة ب��ان ذك��روا

 للدموع مسيل غاز استنشاقه

ت���وفي بع���د أن ت���دهورت حالت���ه الص���حية     
نتيج���ة االستنش���اق المف���رط لغ���از مس���يل      

منزل��ه ف��ي   ال��دموع م��ن عب��وة القي��ت ف��ي    
 الليلة السابقة لوفاته

س����بب الوف����اة   
لثاب�������ت م�������ن 
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

يج�ة فح�ص   لم يتبين وجود إص�ابات بالجث�ة وق�د ج�اءت نت    
عينات الدم سالبة للغازات المسيلة لل�دموع وس�بب الوف�اة    

 الدورة الدموية نتيجة نوبة قلبيةهبوط حاد في 
 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٢٩
اسم المتوفي 

 وصفته
 صبري محفوظ يوسف

٨٤١١٠٧٨٨٢ 
 صبري محفوظ يوسف

  بحريني يةالجنس 
  ٢٧ العمر

 ١٩/٣/٢٠١٢ ١٨/٣/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
علي��ه  ه ب��أن ق��وات حف��ظ النظ��ام ق��اموا باالعت��داء    ش��قيق ادع��ى

ب�ًا ونتيج�ة ل�ذلك    بواسطة قنبلة صوتية في ظه�ره من�ذ ع�ام تقري   
 فقد فارق الحياة

االختن��اق ف��ادت عائلت��ه بأن��ه ت��وفي نتيج��ة   أ
 من جراء استنشاق الغازات السامة

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

فس��ية والدموي��ة بس��بب م��ا يع��اني م��ن     توق��ف ال��دورة التن 
مراض بالقلب والرئ�ة وم�ا ض�اعفها م�ن مظ�اهر التهابي�ة       أ

ة وأن ال توج���د وفش���ل ع���ام بوظ���ائف األعض���اء الحش���وي   
 ية وبين الوفاةإصابته بقنبلة صوت ادعىة بما عالق

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 

 

 

 



٩٩ 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٠
اسم المتوفي 

 وصفته
 عبدة علي عبدالحسين 

٥٣٠٠٧٢٥١٣ 
 عبدة علي عبدالمحسن

  بحرينية الجنسية 
  ٥٨ العمر

 ٢٣/٣/٢٠١٢  ٢٣/٣/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- محل سكنها بمنطقة عالي مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
غرفة المراقبة الرئيسية عن سقوط المتوف�اة بع�د   إلى  ورد بالغ

خروجها من الحمام وهي تعاني من صعوبة في الت�نفس وتم�ت   
 نها فارقت الحياةأإلسعافها اال  محاولة

 ز مسيل الدموعغا استنشاقتوفيت نتيجة 

س����بب الوف����اة   
حس���ب الثاب���ت  
م�������ن تقري�������ر 
الطبي�������������������ب 

 الشرعي  

هب���وط ح���اد ف���ي ال���دورة الدموي���ة والتنفس���ية نتيج���ة الحال���ة        
المرض��ية ال��واردة ب��التقرير الطب��ي بالمستش��فى وق��د ثب��ت م��ن      

 ي آثار لغازات مسيلة للدموعمن أ نتيجة فحص الدم خلوها
 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية ن واقع التحقيقم  ٣١
اسم المتوفي 

 وصفته
 احمد عبدالنبي عبدالرسول

٨١٠١١١٤٧٠ 
 أحمد عبدالنبي عبدالرسول

  بحريني الجنسية 
  ٣٠ العمر

 ٢٤/٣/٢٠١٢ ٢٤/٣/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- شهركان مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ق�د استنش�ق غ�از     ١٦/٣/٢٠١٢الغ بأن المتوفي بتاريخ تقدم ب

تقيئ��ه دم��ًا وق��د ف��ارق الحي��اة بع��د  إل��ى أدى  مس��يل ال��دموع مم��ا
 مانية أيام بذات التاريخ المذكورث

لغ�از مس�يل ال�دموع     استنش�اقه توفي نتيجة 
م�رتين خ�الل أس�بوع حس�بما أف�ادت عائلت��ه      
أن��ه القي��ت عب��وة غ��از مس��يل ال��دموع ف��ي      

 إل�����ى  لب�����وا من�����ه أخ�����ذهمنزل�����ه وأنه�����م ط
 ستشفى إال أنه رفض خشية اعتقالهالم

س����بب الوف����اة   
حس���ب الثاب���ت  
م�������ن تقري�������ر 
الطبي�������������������ب 

 الشرعي  

وج��ود حال��ة مرض��ية مزمن��ة بالمع��دة عل��ى ش��كل س��ماكة       
بج��دارها وتقرح��ات مص��احبة بالتهاب��ات وانزف��ة بس��طحها    
ال��داخلي واحتق��ان ش��ديد بأوعيته��ا الدموي��ة ون��رى ان ه��ذه 

نزي��ف وقي��ئ  إل��ى  م��ن ش��أنها ان ت��ؤدي  الحال��ة المرض��ية
دموي متكرر م�ع اآلم معدي�ة ش�ديدة وق�د تنتاب�ه حال�ة م�ن        

رتجع�ة تنه�ي   التشنج نتيجة صدمة عص�بية ونزفي�ة غي�ر م   
يض���ا وج���ود بع���ض المظ���اهر المرض���ية     بالوف���اة، تب���ين أ 

ف��ي الرئ��ة اليمن��ى والت��ي يتن��اول بس��ببها العق��ار    اللتهاب��ات
 التنفسي للتنفس والمعالج للقصور المنبه

 

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 
 



١٠٠ 
 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٢
اسم المتوفي 

 وصفته
 احمد اسماعيل حسين موسى

 ٨٩٠٤٠٣٢٤٤ 
 أحمد إسماعيل حسين الصمدي

  بحريني الجنسية 
  ٢٢ العمر

 ٣١/٣/٢٠١٢ ٣١/٣/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- ادسلماب مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ادع��ى ذوو المت��وفي ان الم��ذكور اص��يب بطلق��ة ناري��ة م��ن قب��ل   

 نظام الذي كان يستقل سيارة مدنيةاحد افراد قوات حفظ ال
خ�ذه  توفي بعد أن أصيب بطل�ق ن�اري ف�ي ف   

 األيمن من قبل مسلحين مدنيين
س����بب الوف����اة   

حس���ب الثاب���ت  
م�������ن تقري�������ر 
الطبي�������������������ب 

 شرعي  ال

إص��ابات ناري��ة بمنطق��ة الح��وض وق��د أدت تل��ك اإلص��ابة       
الوفاة لما أحدثته من تهتك باألوعي�ة الدموي�ة    إلى  النارية

الرئيسية بمنطقة الحوض ونزيف جسيم نسبب في ص�دمة  
 بتوقف القلب والتنفس رتجعة انتهتنزيفية غير م

 

 

  قيد التحري التصرف 

 

 

 اقع االلكترونيةالمثار بالمو من واقع التحقيق  ٣٣
اسم المتوفي 

 وصفته
 عباس خديجة محمد علي

٦٣٠٠٦٥٦٨٣ 
 خديجة محمد علي

  بحرينية الجنسية 
  ٤٨ العمر

 ٥/٤/٢٠١٢ ٥/٤/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- مجمع السلمانية الطبي مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
واضطراب في  المستشفى بسبب فشل عضوي إلى  دخلتا

 الكبد وظائف
 

غ��از س��ام مس��يل    استنش��اقتوفي��ت نتيج��ة  
أن عانت في المستش�فى لثالث�ة   الدموع بعد 

 أشهر
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

ح���دوث ص���دمة بكتيري���ة ش���ديدية م���ع فش���ل عض���وي متع���دد       
 الكبد والتهاب الوظائف المرارية في وظائف واضطراب

 

 

  شبهة جنائيةعدم وجود  التصرف 

 

 

 

 



١٠١ 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٤
اسم المتوفي 

 وصفته
 صالح عباس حبيب موسى

٧٦٠٢٠٥٩٧٣ 
 صالح عباس حبيب

  بحريني الجنسية 
  ٣٥ العمر

 ٢١/٤/٢٠١٢ ٢١/٤/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- الشاخورة مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 واقعةال
وج��دت جث��ة المت��وفى عل��ى س��طح غرف��ة ف��ي مزرع��ة بمنطق��ة     
الش����اخورة وعل����ى ج����انبي الجث����ة كمام����ات تس����تخدم لتجن����ب  

 وبالجثة جروح نارية رشية متعددة استنشاق الدخان والغازات

عليه وأطلق عليه تم القبض عليه وأعتدي 
 من سالح الشوزن

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

ن��اريتين حي��ويتين م��ن عي��ار ن��اري رش��ي إص��ابة  إص��ابتين
 ثت اختراقات للقلب والرئة اليسرىالصدر والبطن وأحد

 

  قيد التحري التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٥
اسم المتوفي 

 وصفته
 شبير تنجيل ميثال
٨٥٠٣٣٧٤٤٥ 

  شبير محمد

  هندي الجنسية 
  ٢٦ العمر

 ٢٢/٤/٢٠١٢ ٢٢/٤/٢٠١٢ الوفاةتاريخ 
 ----- مسكنه بمنطقة سند مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ي م�ن  وف�اة الم�ذكور بمس�كنه ول�م يش�ير أ     تلقت الشرطة بالغ ب

نه تعرض���ت ان المن��ازل المج���اورة لمس��ك   إل���ى  الق��اطنين مع��ه  
 إلطالق غاز مسيل للدموع

  
 

ن نين الل��ذيت��وفي ف��ي مس��كنه وأف��اد الس��اك   
لمسكنه تعرضت  معه أن المنازل المجاورة

إلط���الق غ���از مس���ل ال���دموع قب���ل وفات���ه     
باالختن��اق نتيج��ة استنش��اق غ��از    مرتبط��ة 

 مسيل الدموع
س����بب الوف����اة   

الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

  توقف الدورة الدموية والتنفسية

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 

 

 



١٠٢ 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية قمن واقع التحقي  ٣٦
اسم المتوفي 

 وصفته
 حسام محمد جاسم الحداد

 ٩٦٠٦٠٨٤٣٥ 
 حسام الحداد

  بحريني الجنسية 
  ١٦ العمر

 ١٧/٨/٢٠١٢ ١٧/٨/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- المحرق مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ين عن القانون يرمون المذكور كان ضمن مجموعة من الخارج

ه��م ف��ي رم��ي    الزجاج��ات الحارق��ة عل��ى دوري��ة الش��رطة وق��د     
خير طلقة فراد الشرطة فاطلق عليه األحد أاجة حارقة على أزج

 ودت بحياتهوزن دفاعًا عن النفس أمن سالح الش

 لم يذكر معلومات

س����بب الوف����اة   
حس���ب الثاب���ت 
م�������ن تقري�������ر 
الطبي�������������������ب 

 الشرعي  

ر والبطن محدث�ة تهتك�ات بالرئ�ة    اصابات نارية رشية في الصد
 اليمن��ى والكب��د ونزي��ف مص��احب ب��التجويف الص��دري والبطن��ي 

 حاد في الدورة الدموية والتنفسيةهبوط  إلى أدى 
 

 

  حفظت لتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٧
اسم المتوفي 

 وصفته
 يوسف نعمة علي حسين

٩٥١١٠٣٠٣٢ 
 علي حسين نعمة

  بحريني الجنسية 
  ١٧ العمر

 ٢٨/٩/٢٠١٢  ٢٨/٩/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- صدد مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
موع��ة ترم��ي الزجاج��ات الحارق��ة   الم��ذكور ك��ان م��ن ض��من مج  

س��الح خي��ر برم��ي طلق��ة م��ن  ف��راد الش��رطة فق��ام األ أح��د أعل��ى 
الش��وزن تج��اه المجموع��ة المتمثل��ة ف��ي مص��در الخط��ر فأص��يب  

 ي المذكور بإصابات أدت الة وفاتهالمتوف

 لم يذكر معلومات

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

إص��ابة ناري��ة ق��د اخترق��ت التجوي��ف الص��دري وال��بطن وأح��دثت 
ء أنزفة بالتجويف الصدري والبطني وإن الوفاة حدثت م�ن ج�را  

 الداخلية واألنزفة المصاحبة لها تهتكات األحشاء
 

 

  حفظت لتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس التصرف 

 

 

 



١٠٣ 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٨
اسم المتوفي 

 وصفته
 محمد علي أحمد مشيمع

٨٨١٠٠٤٧٦٦ 
 محمد مشيمع

  بحريني الجنسية 
  ٢٤ العمر

 ٢/١٠/٢٠١٢ ٢/١٠/٢٠١٢ ةتاريخ الوفا
 ----- مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
أن المتوفي كان ينفذ عقوبة سالبة للحرية بإدارة اإلصالح 

  حالته الصحية وتم نقله للمستشفى والتأهيل وتدهورت
 لم يذكر معلومات

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 ي  الشرع

ث����ر إتوق����ف ال����دورة الدموي����ة بس����بب جلط����ة ف����ي الرئ����ة 
 سكلر وذلك بمجمع السلمانية الطبيمضاعفات مرض ال

 

  عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٣٩
اسم المتوفي 

 وصفته
 راشد حمد راشد المعمري

٣١٠٠٢٨٩٩٠ 
----- 

  بحريني الجنسية 
  ٨٠ رالعم

 ----- ٢١/٣/٢٠١١ تاريخ الوفاة
 -----  مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ج��رة) عل��ى ذكور ك��ان يق��ود س��يارته (اأثي�ر ف��ي األوراق ان الم�� 

الطري�ق الع��ام ش��ارع الش��يخ خليف�ة ب��ن س��لمان وكان��ت تط��ارده   
سيارة واصطدمت به وبع�د ذل�ك تع�رض لطعن�ات م�ن قب�ل ع�دة        

 ملثمين بواسطة أدوات حادةأشخاص 

----- 

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

ثبت بجس�مه العدي�د م�ن الك�دمات والج�روح وتك�دمات وج�روح        
و أجس��ام ص��لبة ة وقطعي��ة ح��دثت م��ن المص��ادمة بجس��م أ طعني��

 بات مجتمعة هي التي أحدثت الوفاةحادة واإلصا

----- 

 ----- قيد التحري التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٤٠
اسم المتوفي 

 وصفته
 شرطي بقوات حفظ النظام  –غالم مصطفى فايز 

٨٨٠٤٣١٥٦٣ 
----- 

  باكستاني الجنسية 
  ٢٤ العمر

 -----  ٢٥/١٠/٢٠١٢ تاريخ الوفاة



١٠٤ 
 

 ----- مستشفى السلمانية مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 قعةالوا
تعامل��ت ق��وات حف��ظ النظ��ام بمنطق��ة كرزك��ان م��ع إح��دى ح��االت  
الشغب وفي تلك األثن�اء ق�ام بع�ض مثي�رو الش�غب بس�كب م�ادة        
الجازولين على ثالثة م�ن أف�راد الش�رطة وم�نهم المجن�ي علي�ه       

 وفاته إلى  ذلكأدى  وقاموا برميهم بزجاجات حارقة قد

----- 

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 رعي  الش

 ----- لم يرد الطبيب الشرعي

 ----- قيد التحقيق التصرف 

 
 

٤١ 
 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق 

اسم المتوفي 
 وصفته

 -شرطي بقوات حفظ النظام  -عمران أحمد مصطفى 
٩٢١١١١٩٠٨ 

----- 

  باكستاني  الجنسية 
  ٢٠ العمر

 ----- ١٨/١٠/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- منطقة العكر مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
أثناء تعامل قوات حفظ النظام مع إح�دى ح�االت الش�غب اص�يب     

 وفاته إلى أدى  المذكور بمقذوف في الرأس
  

----- 

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

أح�دثت م�ن   الوفاة حدثت من جراء اإلص�ابة ناف�ذة ب�الرأس مم�ا     
ف��ة ب��المخ ف��ي ت��اريخ معاص��ر     كس��ر بالجمجم��ة وتهتك��ات وانز  

 للواقعة

 ــــــــــــــ

 ــــــــــــــ القضية مازالت قيد التحقيق التصرف 

 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٤٢
اسم المتوفي 

 وصفته
 أحمد سالم الظفيري
٩٤٠٨١٠٣٥٢ 

----- 

  بحريني الجنسية 
  ١٨ العمر

 ----- ٧/٦/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- مستشفى السلمانية الطبي مكان الوفاة 
  ----- المتهم وصفته 
ملخص  

 الواقعة
ق���ام أش���خاص بإض���رام الن���ار ف���ي     ١٦/٤/٢٠١٢أن���ه بت���اريخ  

إطارات بمنطقة مدينة حمد وقام المت�وفي وآخ�ر مح�اولين إزال�ة     
م���ن وس���ط  انفج���اراإلط���ارات م���ن عل���ى الطري���ق وفج���أة ح���دث 

----- 



١٠٥ 
 

 اإلطارات

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

ن ح��دثت م��ن ج��راء مض��اعفات الح��روق الناري��ة بم��ا أحدثت��ه م��    
 توقف للدورة الدموية والتنفسية

----- 

 ----- القضية  مازالت قيد التحقيق التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٤٣
المتوفي  اسم

 وصفته
 مهدي علي مرهون
٢٨٠٠٠٩٥١١ 

----- 

  بحريني الجنسية 
  ٨٤ العمر

 ----- ١٧/١٠/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- مستشفى السلمانية الطبي مكان الوفاة 
 ----- ----- المتهم وصفته 

ملخص  
 الواقعة

ق�ام رج�ال الش�رطة     ٢٣/٨/٢٠١٢أن�ه بت�اريخ    باألوراقأدعي 
إح��دى ح��االت الش��غب ع��ن طري��ق الغ��از المس��يل    بالتعام��ل م��ع 

مرك��ز  إل��ى  لل��دموع ف��اختنق المت��وفي وف��ي الي��وم الث��اني ذه��ب 
مستش��فى الس��لمانية ودخ��ل ف���ي     إل���ى  س��ترة الص��حي وح��ول   
ك بع�د اس�تالم   بالغ الش�رطة ب�ذل  وقد تم إغيبوبة ومن ثم توفى. 

 الجثة ونقلها للدفن
 

----- 

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 لشرعي  ا

م���ن ج���راء مض���اعفات تعف���ن ال���دم م���ن ج���راء ع���دوة تنفس���ية 
وإلته���اب رئ���وي. ول���م ي���رد المل���ف الطب���ي تع���رض الم���ذكور     

 المسيلة للدموعللغازات 

----- 

 ----- عدم وجود شبهة جنائية التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٤٤
اسم المتوفي 

 وصفته
 مريم ناصر عبداهللا
٣٢٠٠١٥٥٠٥ 

----- 

  بحرينية الجنسية 
  ٨٠ العمر

 ----- ٩/٦/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- منطقة صدد مكان الوفاة

 ----- ----- المتهم وصفته 

ملخص  
 الواقعة

ق���د فارق���ت الحي���اة أثن���اء تواج���دها      ٩/٦/٢٠١٢أن���ه بت���اريخ  
و بمنزله��ا وق��رر اب��ن المتوفي��ة بأن��ه يعتق��د ان س��بب وفاته��ا ه��     

 قها للغاز المسيل للدموعاستنشا

----- 



١٠٦ 
 

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

توقف الدورية الدموية والتنفسية ولم يتبين وجود آثار إص�ابية  
عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك أو تقييد كما تب�ين   إلى  تشير

 لغازات المسيلة للدموع أو السمومخلو عينة الدم من ا
 

----- 

 ----- دم وجود شبهة جنائيةع التصرف 

 

 المثار بالمواقع االلكترونية من واقع التحقيق  ٤٥
اسم المتوفي 

 وصفته
 ثيرانار كراش مارفيجيان

٨٣٠٦١١٧٦٢ 
----- 

  هندي الجنسية 
  ٢٩ العمر

 ----- ٥/١١/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- منطقة القضيبية مكان الوفاة

 ----- ----- المتهم وصفته 

ملخص  
 الواقعة

أثناء سيره بالطريق العام اصطدمت رجله بك�يس فوق�ع انفج�ار    
 الموقع وأصيب برجله وعينه وقد فارق الحياة في

----- 

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب  

 الشرعي  

 لم يرد تقرير الطبيب الشرعي
 

----- 

 ----- القضية مازالت قيد التحقيق التصرف 

 
 

 المثار بالمواقع االلكترونية حقيقمن واقع الت  ٤٦
اسم المتوفي 

 وصفته
 ساجد مياه سكر
٧٩٠١٠٩٣١٠ 

----- 

  بنغالي الجنسية 
  ٣٥ العمر

 ----- ٥/١١/٢٠١٢ تاريخ الوفاة
 ----- منطقة القضيبية مكان الوفاة

 ----- ----- المتهم وصفته 

ملخص  
 الواقعة

ة الفارغ���ة بحاوي���ة أثن���اء قيام���ه بالبح���ث ع���ن العل���ب المعدني���  
وأصيب في ي�ده وص�دره وت�وفى أثن�اء      القمامة تعرض النفجار

   مستشفى السلمانية إلى  نقله

----- 

س����بب الوف����اة   
الثاب������ت م������ن  
تقري��ر الطبي��ب 

 الشرعي  

 لم يرد تقرير الطبيب الشرعي
 

----- 

 ----- القضية مازالت قيد التحقيق التصرف 
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