
 
 

 

 مبناسبة  حلقوق اإلنسان بيان املؤسسة الوطنية

 اليوم الدولي ملساندة ضحايا التعذيب

 

 م6102 يونيو 62املنامة يف 
 

، وذلك مبوجب قرارها اليوم الدولي ملساندة ضحايا التعذيبب يونيو من كل عام 62حتتفي األمم املتحدة يف 

كافة أشكال التعذيب وغريه من ضروب سوء ، بهدف القضاء التام على 0111ديسمرب  06املؤرخ  26/041رقم 

وحتقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو املعاملة، 

 .0114ديسمرب  01 الالإنسانية أو املهينة اليت اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف

 

ق مجيع وف  لل أ  لروف كان يفإذ ال ميكن تربير ارتكابها  التعذيب جرمية مبوجب القانون الدولي، ويعترب

جزء من القانون العريف الدولي، فهو ملزم لكل  من جانب آخر، حظر التعذيب دويع، الصكوك الدولية ذات الصلة

أو غريه من  ملعاهدات اليت حتظر التعذيبعلى ا أعضاء اجملتمع الدولي دون اعتبار ملا إذا كان  الدولة قد صادق 

 أو مل تصادق عليها. ضروب سوء املعاملة

 

 أو املاد  للتعذيب إنسان أ  يعّرض ال : "أنه الفقرة )د( من دستور مملكة البحرين علىيف ( 01نص  املادة ) دقو

 أو قول كل يبطل كما. ذلك يفعل من عقاب القانون وحيدد بالكرامة، احلاطة للمعاملة أو لإلغراء، أو املعنو ،

كما وأن مملكة "،  منها بأ  التهديد أو املعاملة لتلك أو باإلغراء أو التعذيب وطأة حت  صدوره يثب  اعرتاف

انضم  إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو البحرين قد 

على دعم حقوق اإلنسان ووضعها ضمن  منها كدليل 0111( لسنة 4باملرسوم بقانون رقم ) مبوجباملهينة 

املاسة التعذيب من اجلرائم فعل أن  لية على املستوى الوطين، باعتبارالسياسة اهلادفة إىل تفعيل الصكوك الدو

 على أشكال صورها كافة.والقضاء  منعها ومناهضتهااليت جيب  بالكرامة اإلنسانية،

 

 

 



 
 

 

ىل الربتوكول باإلسراع يف االنضمام إ املوقرة احلكومة حتث سسة الوطنية حلقوق اإلنسانعليه فإن املؤو

قاسية أو الالإنسانية أو تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة البااالختيار  امللحق 

، من خالل صدور املرسوم وزيارة أماكن االحتجازة ملراقبة آلية وطنية مستقل ، السيما وإنها قد أنشأتاملهينة

 هذا الطلب بإنشاء وحتديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء واحملتجزين، والذ  يأتي 6102( لسنة 20رقم )

ألوضاع  الثاني لتقرير الوطينمتاشيا مع توصيات جملس حقوق اإلنسان أثناء عملية املراجعة الدورية الشاملة ل

قانون بتعديل بعض أحكام ا ذهب إليه املشرع الوطين مل استكماالمن جانب، و البحرين مملكةحقوق اإلنسان يف 

بشكل يتوائم التعذيب  تعريف جرميةتعديل الحيث تضمن  6106( لسنة 26القانون رقم )، مبوجب العقوبات

ال يل اجلنايات تعد من قب جرمية ها، والتأكيد صراحة على أنمع ما ذهب  إليه الصكوك الدولية ذات الصلة

 ، من جانب آخر.تسقط بالتقادم

 

 سواء الرمسية منهاإىل ضرورة تضافر كافة اجلهود  تدعو املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسانويف هذا الصدد، فإن 

منع والعمل على  ،اجملتمع املدني بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من مؤسسات وأ

نسانية أو املهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، ومعاقبة الإلاعذيب وغريه من ضروب املعاملة مناهضة التو

 .بشتى صورهااجلرمية  هذهواحلرص على مكافحة مرتكبها، 
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