
 

 :الثانيالقسم 

 

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب)  

(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة



 اهلدف العام 

واملشاركات يف نهاية اجللسة التعرف على  سيكون مبقدور املشاركني

 بالنسبة هلا مملكة البحرينووضع اتفاقية مناهضة التعذيب 



    1984 /12/ 10 بتاريخ  اعتمدتها اجلمعية العامة •

    26/6/1987دخلت حيز التنفيذ بتاريخ •

 : نصت على  27 املادة

 يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو )           

 .  (العشرين لدى األمني العام للدولة  االنضمام           

 املرسوم مبوجب 1998 عام االتفاقية هذه إىل لبحرينا مملكة تانضم•

  18  بتاريخ  الرمسية اجلريدة يف نشرها ومت1998 لسنة (4) رقم بقانون

 .1998فرباير



 حمتويات االتفاقية

 :  الديباجة 

   : على تؤكد اإلنسان  حقوق اتفاقيات ومجيع األساسية املتحدة األمم مبادئ إن

 األسرة أعضاء جلميع للتصرف، القابلة وغري املتساوية باحلقوق االعرتاف -1

 .لإلنسان املتأصلة الكرامة من واملستمدة البشرية

  الالإنسانية وأ القاسية العقوبة وأ املعاملة وأ  للتعذيب احد تعرض جواز عدم -2

 املهينة وأ

 وأ القاسية العقوبة وأ املعاملة ضروب من وغريه التعذيب ممارسة حظر -3

 .املهينة وأ الالإنسانية

 



  أجزاء االتفاقية

 :تتكون االتفاقية من ثالثة أجزاء  

 (:16/م-1/م:)اجلزء األول 

 

 

 1/ م (التعذيب)عرفت  

معاملة مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية حترتم  -1

 .أي نوع من كرامتهم كقاعدة جوهرية واجبة التطبيق دون متييز 

ضرورة معاملة السجناء معاملة الئقة ومبا يكفل إعادة تأهيلهم وفقا للمعايري  -2

 .الدولية بهذا اخلصوص 



 (:16/م  -2/م)

تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة ملنع -3

 .التعذيب 

 

 .ال جيوز التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت ، كمربر للتعذيب -4

 

ال جيوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفني اعلى مرتبة أو عن سلطة  -5

 .عامة كمربر للتعذيب 

تضمن كل دولة طرف أن تكون مجيع أعمال التعذيب جرائم مبوجب  -6

 .قانونها اجلنائي 



 اىليرفع شكوى  انتضمن كل دولة ألي فرد تعرض للتعذيب احلق يف  -7

سلطاتها املختصة  وان تنظر هذه السلطات يف حالته على وجه السرعة وبنزاهة  

التخويف نتيجة  اومع توفري احلماية ملقدم الشكوى و الشهود من املعاملة السيئة 

 .لشكواه

 

 توفري تعويض عادل  ومناسب  -8

 توفري ولتعذيب لملن يتعرض 

 .وسائل إلعادة تأهيله

 

 . بطالن مجيع االعرتافات اليت جاءت حتت وطأة التعذيب أو اإلكراه -9



(24/م  -17/م: )اجلزء الثاني   

:اهم  ما جاء يف هذا اجلزء  

خرباء على مستوى أخالقي عال  10إنشاء جلنة ملناهضة التعذيب من  -1

ومشهود هلم بالكفاءة بطريق االقرتاع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول 

 ( .سنوات 4 مدة اللجنة)األطراف 

يف حالة وفاة أو عجز أو مرض أحد اخلرباء فان الدولة اليت رشحته تقوم بتعيني  -2

 .خبري آخر 

جيب على الدول األطراف أن تقدم إىل اللجنة تقارير عن التدابري اليت اختذتها  -3

 ( .سنوات  4سنه ثم كل  خالل)تنفيذًا لتعهداتها

جيوز ألية دولة طرف أن تعلن يف أي وقت اعرتافها  باختصاص اللجنة يف تسلم -4

ودراسة بالغات واردة من أفراد يدعون انهم ضحايا النتهاك دولة طرف، وال جيوز 

تسلم البالغات و النظر فيها  يف حالة عدم إعالن اعرتاف الدولة الطرف باختصاص 

 اللجنة



 : (33/م -26/م: )اجلزء الثالث

 :و اهم  ما جاء يف هذا اجلزء

  

 اوصك التصديق  ايداعيبدأ نفاذ االتفاقية يف اليوم الثالثني بعد تاريخ  -1

 .االنضمام 

 

 انتتحفظ على أي مادة تراها غري مناسبة كما  انجيوز ألي دولة طرف  -2

 لالممالعام  االمني اىل اخطارهلا احلق يف سحب هذا التحفظ وذلك بإرسال 

 .املتحدة

 

العام لألمم  االمني اىلتعديل و أن تقدمه  ادخالتقرتح  ان للدولجيوز  -3

 .املتحدة 

 

 



أي خالف ينشأ بني دولتني أو اكثر فيما يتعلق بتفسري هذه االتفاقية أو  -4

تنفيذها وال ميكن تسويته عن طريق التفاوض يطرح للتحكيم بناء على 

 .طلب  احدى هذه الدول

 

 يجيوز ألي دولة طرف أن تنهي ارتباطها بهذه االتفاقية بأخطار كتاب -5

هذا اإلنهاء ال يؤدي إىل إعفاء  انترسله إىل األمني العام لألمم املتحدة مع العلم 

 .الدولة الطرف من االلتزامات الواقعة عليها مبوجب هذه االتفاقية
 



 بالنسبةالبحرين  مملكة وضع

 مناهضة التعذيبالتفاقية 

 

oتنص حيث 1948 عام الصادر اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن تاعتمد 

 املعاملة أو للتعذيب احد تعرض جواز عدم على اإلعالن من 5 املادة

 .القاسية

 

oعام والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدولي العهد على تصادق  

 احد تعرض جواز عدم على تنص العهد من 7 املادة أن حيث 2006

 .الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة او للتعذيب

 



 من 8 املادة وتنص 2006 عام اإلنسان حلقوق العربي امليثاق على تصادق•

 .للضحايا والتعويض االعتبار ورد التعذيب جواز عدم على امليثاق

 

 على باملوافقة 1998 لسنة (4) رقم بقانون املرسوم صدر 1998 عام يف•

 ضروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية إىل البحرين حكومة انضمام

 اجلمعية اعتمدتها اليت املهنية أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة

 من (1 فقرة 30) املادة على التحفظ مع 1984 عام يف املتحدة لألمم العامة

 . االتفاقية

 

 



 من 2012 عام وتعديالته 2002 عام الصادر البحريين الدستور يعترب•

 باحلقوق خاص فصل على اشتمل حيث والدميقراطية العصرية الدساتري

   (31) ولغاية (17) من املواد يف العامة والواجبات

 

 باالتفاقيات الوطنية تشريعاته موائمة على البحرين مملكة تعمل•

 من 18 املادة تنص حيث التعذيب مناهضة اتفاقيه ومنها الدولية

 أو اجلنس ن النظر بغض اإلنسانية الكرامة يف املساواة على الدستور

 الدستور من 19 املادة كفلت كما العقيدة أو الدين أو اللغة أو األصل

 خمصصه الغري األماكن غري يف احلبس جيوز ال وانه الشخصية احلرية

 العقوبة أن على تنص 20 واملادة للتعذيب إنسان أي يعرض ال وانه لذلك

 .معنويا أو جسديا املتهم إيذاء وحيظر شخصيه

 

 



 استثناء جرائم التعذيب من اجلرائم العسكرية

 208,232 املادتني مبوجب التعذيب مرتبكي مبعاقبة ،اخلاص التعديل•

 من حبماية اجلنائية اإلجراءات قانون من 64 واملادة العقوبات قانون من

 .للتعذيب تعرضه يدعي

 ،الشرطة لرجال سلوك مدونة وإصدار الشكاوي لتلقي خاص نظام إنشاء•

 .التعذيب لضحايا املتضررين لتعويض صندوق وإنشاء

 أو الدستور هذا يف عليها املنصوص العامة واحلريات احلقوق تنظيم يكون ال•

 من التحديد أو التنظيم ينال أن جيوز وال .عليه بناًء أو بقانون، إال حتديدها

 .احلرية أو احلق جوهر



 توصيات

 

 حتقيقا ،حكومية غري جلهة للتظلمات العام األمني مكتب اتباع إىل الدعوة•

 .واالستقالل للحيادية

 يف مبا (السجون) والتأهيل اإلصالح ملراكز خاص قانون إجياد إىل الدعوة•

 بزيارة للقيام املدني اجملتمع مؤسسات أمام الفرصة إتاحة ضمانة ذلك

 .االنتهاكات ورصد املؤقت االحتجاز أماكن إىل دورية

 .االحتياطي احلبس معايري الحرتام الالزمة التدابري اختاذ إىل الدعوة•

 



 ،التعذيب حظر على القانون اذفإن على القائمني وتدريب توعية إىل الدعوة•

 .بالبشر اإلجتار وقانون

 

 األهلية واملؤسسات باملنظمات خاص قانون إلقرار اجلهود مواصلة إىل الدعوة•

 .بدورها القيام على لتشجيعها

 

 على واالنفتاح التأخي وثقافة التسامح برامج تعزيز ضرورة إىل الدعوة•

 وغري الرمسية التدريب وبرامج التعليمية واألنشطة املناهج يف وإدماجها األخر

 .الرمسية

 

 



شكرًا حلسن استماعكم  


