
 

 

 اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة بيان

 التعذيب ضحايا ملساندة الدولي اليوم مبناسبة 

 6102 يونيو 62 املنامة

 أقرته والذي عام، كل من يونيو 62 املوافق التعذيب ضحايا ملساندة الدولي اليوم ذكرى مع تزامنا

 التؤام  القضؤا   بهؤد   ،0111 ديسؤم   06 املؤرر   26/041 رقم قرارها يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية

 العقوبؤة  أو املعاملؤة  ضؤرو   مؤن  وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية أدا  لفعالية وحتقيقا التعذيب على

 ،0194 ديسؤم   01 يف املتحؤدة  لألمؤم  العامؤة  اجلمعيؤة  اعتمؤدتها  الؤ   املهينؤة  أو الالإنسانية أو القاسية

 ظؤل  يف ت يؤره  ميكؤن  وال متامؤا،  حمظؤور  وهو الدولي، القانون مبوجب جرمية التعذيب يعت  حيث

 العؤريف  القؤانون  مؤن  جؤز   التعذيب حظر ويعت . الصلة ذات الدولية الصكوك مجيع وفق ظرو  أية

 علؤى  صؤادق   قؤد  الدولؤة  كانؤ   إذا ملؤا  اعتبؤار  دون الؤدولي  اجملتمؤع  أعضؤا   لكؤل  ملؤزم  فهؤو  الدولي،

 .عليها تصادق مل أو صراحة التعذيب حتظر ال  املعاهدات

 أو جسؤمانيا   املؤتهم  إيؤذا   حيظر: " على البحرين مملكة دستور من( د) الفقرة( 61) املادة نص  ولقد

 أو القاسؤية  العقوبؤة  أو املعاملؤة  ضؤرو   مؤن  وغؤريه  التعؤذيب  مناهضؤة  اتفاقية إىل وانضم  ،"معنويا 

 حلقؤوق  الدولؤة  دعؤم  على كدليل 0119 لسنة( 4) رقم بقانون باملرسوم وذلك املهينة أو الالإنسانية

 باعتبؤار  الؤوين،،  املسؤتوى  علؤى  الدوليؤة  الصؤكوك  تفعيل إىل اهلادفة السياسة ضمن ووضعها اإلنسان

 تركؤد  االتفاقيؤة  وان خصوصؤا  عليهؤا،  والقضؤا   حماربتهؤا  جيؤب  الؤ   اخلطرية اجلرائم من التعذيب

 .بالتقادم تسقط ال التعذيب جرمية أن على

 االختيؤاري  ال توكؤو   إىل االنضؤمام  يف باإلسؤرا   احلكومؤة  اإلنسؤان  حلقوق الويننية املرسسة وحتث

 أو الالإنسؤانية  أو القاسؤية  العقوبؤة  أو املعاملؤة  ضؤرو   مؤن  وغؤريه  التعؤذيب  مناهضؤة  التفاقيؤة  امللحق

 ويننيؤة  آليؤة  إنشؤا   علؤى  واحلؤث  التعؤذيب  ملناهضؤة  الفرعيؤة  اللجنة إنشا  مت مبوجبه والذي املهينة

 جنيؤ   توصؤيات  ضؤمن  من جا ت وال  املعلنة وغري املعلنة االحتجاز أماكن وزيارة ملراقبة مستقلة

 عقؤد  الؤذي  الشؤامل  الدوري االستعراض إينار يف البحرين ململكة الثاني الوين، التقرير مناقشة خال 

 .الدولة يف القانونية املنظومة لتكتمل 6106 عام من مايو يف

 صؤدر  والؤذي  العقوبؤات  قؤانون  علؤى  بالتعؤديل  الؤوين،  املشؤر   إليه ذهب ما ليكمل الطلب هذا ويأتي

 619 املؤادت   نؤ   يف الؤوارد  التعؤذيب  تعريؤ   تعؤديل  تضؤمن  حيؤث  6106 لسنة( 26) رقم بالقانون

 .بالتقادم تسقط ال التعذيب جرمية أن على صراحة والتأكيد ،622و



 

 

 جانؤؤب مؤؤن املمكنؤؤة اجلهؤؤود كافؤؤة تضؤؤافر ضؤؤرورة إىل اإلنسؤؤان حلقؤؤوق الويننيؤؤة املرسسؤؤة وتؤؤدعو

 العمؤؤل بهؤؤد  املتحؤؤدة األمؤؤم يف املختلفؤؤة األجهؤؤزة إىل إضؤؤافة املؤؤدني اجملتمؤؤع ومنظمؤؤات احلكومؤؤة

 ضؤرو   مؤن  وغؤريه  التعؤذيب  مناهضؤة  علؤى  والعمل اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز الفعا  والتعاون

 مكافحؤة  علؤى  واحلؤر   اجلنؤاة  ومعاقبؤة  وتأهيلؤهم،  الضؤحايا  ومساعدة املهينة أو إنسانية إال املعاملة

 .الدولي أو اإلقليمي أو احمللي الصعيد على سوا  اجلرمية هذه
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