
 

 

 واحملتجزين السجناء حقوق مفوضية الوزراء جملس بإقرار تشيد اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة

 م3102 يوليو 22املنامة 

  األسبوعي االعتيادي اجتماعه يف الوزراء جملس بإقرار اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تشيد

 ومراكز السجون مراقبة تتيح مستقلة وطنية آلية 1122 يوليو 12 املوافق األحد يوم عقد والذي

 (.واحملتجزين السجناء حقوق مفوضية) خالل من واحملتجزين التوقيف

 وتطوير دعم يف الدولة جهود استمرار على دليل هو اآللية هذه إقرار إن الوطنية املؤسسة وتؤكد

 املستوى على الدولية املواثيق تفعيل إىل اهلادفة السياسة ضمن ووضعها اإلنسان حقوق محاية آليات

 يف تربيره ميكن وال متاما، حمظور وهو الدولي القانون مبوجب جرمية التعذيب باعتبار الوطين،

 اللجنة بتوصيات االلتزام عن يعرب كما الصلة، ذات الدولية الصكوك مجيع وفق ظروف أية ظل

 مراجعته يف اإلنسان حقوق جملس توصيات مع ومنسجمًا احلقائق لتقصي املستقلة البحرينية

 أو إنسانية الال أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة واتفاقية الدورية

 .املهينة

 أو جسمانيًا املتهم إيذاء حيظر: " على البحرين مملكة دستور من( د) الفقرة( 11) املادة نصت ولقد

 أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية إىل وانضمت ،"معنويًا

 .2991 لسنة( 4) رقم بقانون باملرسوم وذلك املهينة أو الالإنسانية

 ضحايا ملساندة الدولي اليوم مبناسبة بيانها يف حثت اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة وكانت

 ومراكز السجون ملراقبة مستقلة وطنية آلية إنشاء على احلكومة 1122 يونيو 12 بتاريخ التعذيب

 فيها يتم أن املمكن من اليت األماكن من وغريها واحملتجزين األحداث رعاية ومراكز التوقيف

 النزالء احتجاز أوضاع من التحقق بهدف النفسية واملصحات كاملستشفيات األشخاص احتجاز

 .بالكرامة احلاطة أو إنسانية الال املعاملة أو للتعذيب تعرضهم عدم لضمان يتلقونها اليت واملعاملة

 إطار يف البحرين ململكة الثاني الوطين التقرير مناقشة خالل جنيف توصيات ضمن من جاءت واليت

 .الدولة يف القانونية املنظومة لتكتمل 1121 عام من مايو يف عقد الذي الشامل الدوري االستعراض

 موظفيها من عدد بإيفاد مؤخرا قامت اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة إن بالذكر واجلدير

 واليت التوقيف ومراكز السجون يف والتفتيش الرقابة آلية حول تدريبية دورة يف للمشاركة

 .املتحدة اململكة يف للسجون اجلاللة صاحبة مفتشية أقامتها

 



 

 

 

 جانب من اجلهود كافة تضافر ضرورة إىل اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تدعو املناسبة، وبهذه

 اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز الفعال والتعاون العمل بهدف املدني اجملتمع ومنظمات احلكومة

 الضحايا ومساعدة املهينة أو إنسانية إال املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة على والعمل

 . اجلرمية هذه مكافحة على واحلرص اجلناة ومعاقبة وتأهيلهم،
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