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 رينيف مملكة البح اإلنسان قبيان املؤسسة الوطنية حلقو

 ملركز إصالح وتأهيل النزيالتالزيارة املعلنة بشأن 

 يف منطقة مدينة عيسى

 

 

 2018كتوبر أ  1املنامة يف 

 

ا مت استالمه من ومتماعي، االج لتواصلووسائل ا اإلعالميف وسائط ما مت تداوله ونشره ثر على إ

 205 أصل من نزيالتث وق ثالهاك حقبانتمن ادعاءات  الدوليةاملنظمات شكاوى من قبل عدد من 

 يواجهنهما  تمحور حولتاليت و ،يسىعيف منطقة مدينة  نزيلة يف مركز إصالح وتأهيل النزيالت

خرى املتعلقة حلقوق األبعض انية والرعاية الطبية وممارسة الشعائر الدي ي تلقيف قيودمن 

 إصالحركز مىل إلنتني معني زيارتبالوطنية قامت املؤسسة ، بالزيارات واالتصاالت اهلاتفية

 من وذلك،  2018سبتمرب   30ألحد يوم ا أخرهاكان ، مدينة عيسىمنطقة يف النزيالت وتأهيل 

 .البحرين يف مملكة نسانإلا حقوق ضاعوأ متابعةالقانونية يف  وواليتها احلقوقي واجبها منطلق

 

ملف  االتصفاالت   و النزيالت،خلفا  بف  امللف  الصفحي ا   حيث قام وفد املؤسسة الوطنية باالطالع على

ل بكف  حقهفن، وذلفك  رة يف حكفام الصفاد  ىل األإالتأديبية، باإلضافة  اجلزاءاتاهلاتفية والزيارات، ومل  

فيمفا يتعلفق   كافيفة  األجوبة السارات باإلجابة على األسئلة واالستفمتت ، حيث فية واستقالليةشفا

يالت مبقابلة النزالوفد  قيام إىل فةإضا، باالدعاءات مدعما بالتسجيالت املرئية والصوتية يف املركز

دون ن مف  انفرادلى عكل شأنهن، باردة على انفراد، ومساع أقواهلن والتثبت من صحة االدعاءات الو

  مسؤولي املركز املناوبني.وجود 

 
 نسماح هلعدم الشأن بالت ن النزيمالواردة االدعاءات  بأنالوطنية ملؤسسة وفد اتبني لقد و

الشعائر الدينية،  ةمارسمبن مح هلُسيث نايف الواقع، حة، وترسة الشعائر الدينية غري صحيحمبما

حيفظ لتأهيل، ومبا وا إلصالحاركز ملفيذية املتبعة يف الالئحة التن اإلجراءاتضمن  التعبري عنهاو

السجالت  ك جليا مندا ذلب، حيث ونزيالتمسؤولني راد املركز من أفميع والسالمة جل األمن

الدينية بكل  هنشعائرل خرياتأزيالت ناملؤسسة على ممارسة وفد  طلع، حيث ايف املركزاملرئية 

 حرية.
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 16يوم ز يف ؤولي املركمسل بقة من حدى النزيالت لسوء معاملتعرض إما فيما يتعلق بادعاء أ

 ركز مع تلكولي املمسؤ تعامل حول املرئية السجالت على املؤسسةوفد  اطلع فقد ، 2018سبتمرب 

ا يضمن سالمة مب، ولقوةوني لالقان ن التعامل كان ضمن حدود االستخدامأني تب، حيث النزيلة

 .لغريهالنفسها أو ذى قيامها بتسبيب األالنزيلة من 

 
ية اليت ادعت ات اإلضافملميزصاالت واواالتعلى نظام الزيارات الوطنية املؤسسة وفد  اطلعكما 

ن احلقوق ، وأملركزإلدارة ا نفيذيةالتحة نها تتم وفق الالئأاتضح ، حيث منها نالنزيالت حبرمانه

  و تعس .أ ماني حرَأدون من األساسية للزيارات واالتصاالت تتم وفقا للنظام 

 
الحظات املتعلقة بعض امل نهلمت مناست، درابالنزيالت على انفالوطنية املؤسسة وفد وأثناء التقاء 

فعها مباشرة رت فقد مت نزيالصية الحفاظا على خصوانه و، بالرعاية الصحية واحلياة اليومية

 .زيالت مباشرةلقاء بالنعد الذلك بو، دارة املركزإىل اجلهة املختصة يف إوبالتفصيل الدقيق 

 
جل االرتقاء املركز من ادارة إعال مع النزيالت على التعاون الفالوطنية املؤسسة وفد  كما حث

وذلك ، ملركزصة بعمل ااخلا قواعدواحرتام ال، صالح والتأهيلبعملية اإل قافيا واجتماعياث

ن ، حيث وإتأهيليةقافية والوالث اعيةاالجتممن االستفادة القصوى من برامج الرعاية  نلتمكينه

لواجبات إليفاء بايهن انه جيب علأكامل حقوقهن، إال بمتتعهن حيتم يف املركز  نوجودهكان 

  املفروضة عليهن أيضا.

 
الوطنية  سسةر مع املؤملباشلتواصل اابالنزيالت املعنيات الوطنية املؤسسة حث وفد هذا، وقد 

هن، يق احلضور الشخصي ملن ميثلأو عن طر،  80001144الساخن  اجملاني عرب اخلطحلقوق اإلنسان 

افية ضمن اللوائح نهجية احرتموفق  بها والذي سيمكن املؤسسة الوطنية من القيام بدورها املناط

 والقرارات ذات الصلة.
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