
 

 

 

 

 اإلنسانملؤسسة الوطنية حلقوق ابيان 

 التعذيب ضحايا ملساندة الدولي اليوم مبناسبة

 

 2017يونيو  26يف املنامة 

 

 ضحايا ملساندة املتحدة لألمم دوليا يوما يونيو 26 يوم املتحدة لألمم العامة اجلمعية أعلنت

 أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية فيه دخلت الذي اليوم وهو التعذيب،

 على التام القضاء بهدف وذلك ،1987 العام يف النفاذ حيز املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة

 وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية لدور وتفعيال التعذيب، لضحايا االنتصاف إىل والسعي التعذيب

 يعد حيث املنشودة، األهداف لتحقيق املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من

 وال الصلة، ذات الصكوك مجيع وفق متاما حمظور وهو الدولي، القانون مبوجب جرمية التعذيب

 واسع وبشكل منتظم حنو على التعذيب ممارسة وتشكل كما ظروف، أية ظل يف تربيره ميكن

 .اإلنسانية ضد جرمية النطاق

 املنظمات ومجيع العامل دول مجيع تدعو اإلنسان، حلقوق الوطنية املؤسسة فإن املناسبة، وبهذه

 ضحايا ملساندة بينهم فيما اجلهود وتظافر  التعاون من مزيد لبذل اإلنسان حقوق عن واملدافعني

 عقوبة أو معاملة من للتعذيب املؤدية األفعال بارتكاب السماح أو القبول عدم خالل من التعذيب

 . التعذيب ملنع  املبذولة اجلهود مبضاعفة إال يتحقق لن وذلك مهينة، أو الإنسانية أو قاسية

 من البحرين مملكة إليه وصلت مبا تشيد اإلنسان، حلقوق الوطنية املؤسسة فإن جانبها ومن

 جلاللة اإلصالحي املشروع ظل يف وأصنافه ضروبه بكل التعذيب مناهضة جمال يف مرموقة مراتب

 يف مشاركتها خالل مؤخرا الوطنية املؤسسة له أشارت ما وهو ، - ورعاه اهلل حفظه - املفدى امللك

 ،(UPR) الشامل الدوري واالستعراض 60 ال دورتها يف( CAT) التعذيب مناهضة جلنة اجتماع

 وغري التشريعية التدابري أهم عن تفصيال تضمنت واليت املوازية تقاريرها املؤسسة قدمت حيث

 من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية ألحكام االمتثال سبيل يف اململكة بها قامت اليت التشريعية

 للمرسوم وفقًا اململكة هلا واملنضمة - املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب

 البحريين القانون يف التعذيب جرمية تعريف بتعديل يتعلق ما أهمها -1998 لسنة( 4) رقم بقانون



 قانون من 232و 208 املادتني 2012 لعام( 52) رقم القانون عدل فقد االتفاقية، ألحكام وفقا

 مؤسسة قانون بإصدار 2014 لسنة( 18) رقم القانون وصدور ،2012 أكتوبر 9 يف الصادر العقوبات

 حلقوق الوطنية املؤسسة لتوصية استجابة التشريع هذا وجاء  ،2014 يوليو يف والتأهيل اإلصالح

 تشريع إصدار يف باإلسراع املؤسسة أوصت حيث ،2013 لعام األول السنوي تقريرها يف الواردة اإلنسان

 السجناء معاملة يف الدولية املعايري مع يتفق االحتياطي واحلبس والتأهيل اإلصالح ملراكز متكامل

 رقم بقانون املرسوم مبوجب املتضررين لتعويض الوطين الصندوق إنشاء عن فضال واحملتجزين،

 بشأن والتوجيهية األساسية املبادئ إعمال يف تتجسد إجيابية خطوة يعد والذي 2011 لسنة( 30)

 أو اإلنسان حلقوق الدولي للقانون اجلسيمة االنتهاكات لضحايا واجلرب العادل االنتصاف يف احلق

 اختذتها اليت التدابري إىل تقريرها يف املؤسسة أشارت كما. سواء حد على الدولي اإلنساني للقانون

 التدريب برنامج مثل سنويا تقيمها اليت التدريبية الربامج يف متثلت واليت اجملال هذا يف املؤسسة

 حقوق يف املتخصص التدرييب والربنامج للشرطة، امللكية األكادميية مع بالتعاون للشرطة احلقوقي

 . للقضاء األعلى اجمللس مع بالتعاون املستقبل قضاة مشروعو املبتدئني، للمحامني اإلنسان

 لتعزيز واحلثيث املتواصل سعيها على تؤكد اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة فإن اخلتام ويف

 حملًيا املعنية واجلهات الشركاء مجيع مع بالتعاون البحرين مملكة يف اإلنسان حقوق ومحاية

 املتعلقة القضايا كل مع مبسئولية التعامل خالل من وذلك اجملال، هذا يف لدورها تفعيًلا وإقليمًيا،

 الدولية اآلليات مع التعاون على تؤكد اليت السياسات وضع يف واملساهمة التعذيب، مبناهضة

 .الصلة ذات املواضيع يف واإلقليمية
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