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 2018 يونيو 26املنامة يف 

ملساندة ضحايا التعذيب، بهدف ا ا دوليًّيوًم ويوني 26يوم لألمم املتحدة  أعلنت اجلمعية العامة

أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب  لفاعليةا القضاء التام على التعذيب وحتقيًق

التعذيب جرمية مبوجب القانون ، حيث أن املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

، وال ميكن تربيره يف ظل أية ظروفوفق مجيع الصكوك ذات الصلة،  اوظو  اماًموهو حم، الدولي

 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة ف اتفاقيةوتعّر

 عمًدا يلحق ،عقلًيا أم كان جسدًيا شديد، عذاب أو أمل عنه ينتج عمل أي"املهينة التعذيب على أنه 

 أو اعرتاف، على أو معلومات على ثالث، شخص من أو الشخص، هذا من احلصول بقصد ما بشخص

 أي أو هو إ غامه أو ختويفه أو ثالث شخص أو هو ا تكبه، أنه يف يشتبه أو ا تكبه عمل على معاقبته

 أيا التمييز على يقوم األسباب من سبب ألي العذاب أو األمل هذا مثل يلحق عندما أو - ثالث شخص

 آخر شخص أي أو  مسي موظف عنه يسكت أو عليه يوافق أو عليه حيرض أو نوعه، كان

 أو قانونية عقوبات عن فقط الناشئ العذاب أو األمل ذلك يتضمن وال. الرمسية بصفته يتصرف

 هلا".  عرضية نتيجة يكون الذي أو العقوبات هلذه املالزم

  صيد من البحرين مملكة امتلكه مبا لتشيد الفرصة اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة وتنتهز

 اجلاللة صاحب حلضرة اإلصالحي املشروع ظل يف جمال مناهضة التعذيب يف باإلجنازات مميز

 مملكة دستو  من( د) الفقرة يف( 19) املادة و عاه، حيث نصت اهلل حفوظه املفدى البالد عاهل

 احلاطة للمعاملة أو لإلغراء، أو املعنوي، أو املادي للتعذيب إنسان أي يعّرض )ال: أنه على البحرين

 صدو ه يثبت اعرتاف أو قول كل يبطل كما. ذلك يفعل من عقاب القانون وحيدد بالكرامة،

 قد البحرين مملكة أن كما ،(منها بأي التهديد أو املعاملة لتلك أو باإلغراء أو التعذيب وطأة حتت

 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية إىل انضمت

 اإلنسان حقوق دعم على منها كدليل 1998 لسنة( 4)  قم بقانون املرسوم مبوجب املهينة

 فعل أن باعتبا  الوطين، املستوى على الدولية الصكوك تفعيل إىل اهلادفة السياسة ضمن ووضعها

ا أشكاهل على والقضاء ومناهضتها منعها جيب اليت اإلنسانية، بالكرامة املاسة اجلرائم من التعذيب

الوطنية اآلليات  كأحدمفوضية حقوق السجناء واحملتجزين،  أنشأتكافة، كما  صو هاو

 .الفعالة



 
  
 
 

 

 
 

 
 
 

بعدد  تقوم بصفة مستمرةأن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  إىلوبهذا الصدد، فإنه جتد  اإلشا ة 

 لرصد مراكز اإلصالح والتأهيل واحلبس االحتياطي لبعض املعلنة الغري من الزيا ات املعلنة و

 اإلنسان وذلك يف إطا  اختصاصات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقا للقانون حقوق أوضاع

 الوطنية املؤسسة نشاءبشأن إ 2016( لسنة 20املعدل باملرسوم بقانون  قم ) 2014 لسنة( 26)  قم

 أهدافها حتقيق أجل من الصالحيات من مزيدا الوطنية املؤسسة الذي منحاإلنسان، و حلقوق

البحرين، ومن هذا املنطلق فإن املؤسسة الوطنية تؤكد  مملكة يف اإلنسان حقوق ومحاية تعزيزل

 تقا ير معتتعامل  وبكل شفافية املؤسسة، حيث أن بأنه ال توجد سياسة للتعذيب املمنهج يف اململكة

 احرتام بأهمية منها إمياًنا تامه جبدية اإلقليمية أو الوطنية سواء اإلنسان حقوق ومما سات أوضاع

بالنيابة وحدة التحقيق اخلاصة  تتجاوب وتتفاعل معالعامة، كما  واحلريات اإلنسان حقوق

وحدة قضائية متخصصة ومستقلة مناط بها النوظر بالتحقيق يف االدعاءات املتعلقة كالعامة 

 .بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

عليها قانون إنشائها وفقا مبا لديها من والية واسعة أكد  -وطنية بأنها تعمل وتؤكد املؤسسة ال

على متابعة مدى االلتزام باالتفاقيات   - املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية با يس ملبادئ

السبل اليت تساهم يف  يف سبيل تطويرذلك و، واملعاهدات الدولية اليت صدقت عليها مملكة البحرين

اجلهود ال مع التعامل مبسؤولية مع كل القضايا املتعلقة مبناهضة التعذيب، واملساهمة بشكل فّع

 . اليت تبذهلا اآلليات الوطنية واإلقليمية
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