
  ايا التعذيببشأن اليوم الدولي لمساندة ضح ا�نسانبيان المؤسسة الوطنية لحقوق 
  
  

  2012يونيو  26المنامة في 

 

والذي أقرته ناء ب من كل عاميونيو   26في  يوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيبالتزامنا مع ذكرى 

تشيد المؤسسة ، 1997ديسمبر  12المؤرخ  52/149 رقمفي قرارھا الجمعية العامة ل/مم المتحدة 

مملكة البحرين والخطوات المتخذة منذ بداية الوطنية لحقوق اCنسان بالجھود المتواصلة التي تبذلھا 

العھد اCصPحي لجPلة الملك المفدى وحتى اLن،  وفي أضواء تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية 

المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. كما تشيد المؤسسة الوطنية 

 إعادةالمجتمع المدني، ومراكز المتخصصة و وكالتھااXمم المتحدة وبالدور الفّعال لكافة أجھزة 

  من أجل منع ومكافحة التعذيب والتخفيف من معاناة ضحاياه. ، تأھيل ضحايا التعذيب

  

باaنضمام إلى اتفاقية  1998) لسنة 4مرسوم بقانون رقم (أصدرت المملكة البحرين علما بان 

ة التي ينأو المھ الPإنسانيةالقاسية أو مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

كدليل على مؤازرتھا ومواكبتھا  1984ديسمبر  10اعتمدتھا الجمعية العامة ل/مم المتحدة في 

   من معامPت تخدش الروح والكرامة اCنسانية. هXنظمة حقوق اCنسان وإنكار ما تعترض

  

فه أحد أحط اXفعال التي يرتكبھا البشر في وكانت اXمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوص

ولقد ندد المجتمع ، التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي ويعتبر، حق إخوانھم من بني اCنسان

بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الPإنسانية أو المھينة  1948الدولي عام 

على إثره، تم ولقد ذي اعتمدته الجمعية العامة ل/مم المتحدة. في اCعPن العالمي لحقوق اCنسان ال

صندوق اXمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب من أجل تمويل المنظمات التي تقدم  إنشاء

aقى مفھوم حظر التعذيب صدى قوي في كافة المجتمعات ، كما المساعدة لضحايا التعذيب وأسرھم

  ضمان حقوق وحريات اCنسان. الھادفة إلى ك القانونية من أجل استحداث المعايير والصكو

  

   



  

) لسنة 46أُنشئت بموجب اXمر الملكي رقم (والتي  –المؤسسة الوطنية لحقوق اCنسان وعليه تدعو 

ونشر الوعي  همھامھا في تعزيز وتنمية وحماية حقوق اCنسان وترسيخ قيم تتمحوروالتي  2009

تضافر كافة الجھود الممكنة سواء من جانب الحكومة أو من في ھذه المناسبة إلى ضرورة   –ه ب

جانب منظمات المجتمع المدني إضافة إلى اXجھزة المختلفة في اXمم المتحدة وذلك للعمل والتعاون 

 هورفض كافة أشكال التعذيب أو اaنتقاص من حقوق اCنسانتفعيل اaھتمام بحقوق الفّعال من أجل 

  ليمي والدولي.على الصعيد المحلي واCق


