
 

 

 
 
 

 

 

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان من بيان

 

 2018 أبريل 22املنامة يف 

 

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التقارير الصادرة من بعض اجلهات األجنبية واليت تناولت وضع حقوق  تابعت

اإلنسان يف مملكة البحرين. وإذ تؤكد املؤسسة على احرتامها جلميع اآلراء ذات الصلة وترحيبها لوجهات النظر 

أنها ومن منطلق واليتها الواسعة وفق قانون اليت من شأنها تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين، إال 

 إنشائها تؤكد اآلتي:

: استقاللية السلطة القضائية يف مملكة البحرين وفق األطر الدستورية والقانونية الوطنية ومتاشيا مع أوال

 املبادئ الواردة يف الصكوك احلقوقية الدولية واالقليمية وباألخص العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية

 والسياسية وامليثاق العربي حلقوق اإلنسان وإعالن حقوق اإلنسان لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

: أن املؤسسة الوطنية من خالل زياراتها املعلنة وغري املعلنة ملراكز اإلصالح والتأهيل واحلبس االحتياطي، ثانيا

رين مع التأكيد على وجود وحدة التحقيق تؤكد بأنه ال توجد سياسة تعذيب ممنهجة يف مملكة البح

اخلاصة وهي وحدة قضائية متخصصة ومستقلة مناط بها النظر بالتحقيق يف االدعاءات املتعلقة بالتعذيب 

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

مكتب املفتش العام جبهاز األمن الوطين وذلك  :  قامت املؤسسة الوطنية بالتوقيع على مذكرة تفاهم معثالثا

بهدف تدريب منتسيب اجلهاز على مبادئ حقوق اإلنسان األساسية ويتم حاليا تدريب الدفعة األوىل من 

 املنتسبني خالل العام اجلاري.

ها األوضاع : استمرار املؤسسة الوطنية ممثلة يف جلانها النوعية الدائمة وفرق العمل ذات الصلة يف متابعترابعا

الصحية للسجناء والنزالء وتلقيها الشكاوى وطلبات املساعدة باستمرار حول هذا الشأن، مؤكدة على تعاون 

 وزارة الداخلية واجلهات األخرى ذات الصلة يف توفري الرعاية الصحية املناسبة.  

ز األمن الوطين ومدونة قواعد : ترحب املؤسسة الوطنية بالتعاون البناء مع مكتب املعايري املهنية جبهاخامسا

السلوك الوظيفي ملنتسيب اجلهاز واليت من شأنها رفع قدرات املعنيني فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات 

 العامة.

هذا، وتكرر املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ترحيبها بالتعاون البناء مع مجيع اجلهات الداخلية واخلارجية 

 .أية معلومات أو بيانات أو أرقام أو حقائق تتصل بالوضع احلقوقي يف مملكة البحرينفيما يتعلق باحلصول على 

  

*  *  * 

 


