
 
  
 
 

 

 
 

 
 
 

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن بيان 

 وتأهيل النزيالتزيارة مركز إصالح 

 

 

 

 2018 أكتوبر 27املنامة يف 

 

صالح والتأهيل  مركز اإلنة إىلمعل قامت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بزيارة استطالعية

مبوجب الصالحيات املنصوص عليها  23/10/2018للنزيالت مبدينة عيسى يف يوم الثالثاء املوافق 

نون ملرسوم بقادل باقوق اإلنسان املعبإنشاء املؤسسة الوطنية حل 2014( لسنة 26يف القانون رقم )

دعاءات من صحة اال تثبتلنة بهدف ال. حيث قامت املؤسسة بهذه الزيارة املع2016( لسنة 20رقم )

حيث مت  دينة عيسىمركز مبالت املتعلقة بأوضاع النزيالت يف مركز إصالح وتأهيل النزي

عض تناولته ب سبماححلقوقهن  ( نزيلة للتأكد من االدعاءات بوجود انتهاكات13مقابلة )

 لتواصل االجتماعي.وسائل ا

 
الت و املعلومات ا من السجغريه وطية و قد اطلع فريق املؤسسة على السجالت الطبية و االنضبا

الزيارة منتظمة و  أن مواعيدبام و احرتبذات الصلة و مقابلة النزيالت تبني بأنه تتم معاملتهن 

حة اشى مع الالئتصال يتمام االن نظيتم توفري أماكن خاصة لاللتقاء املباشر مع ذويهن، و أ

سبوعيا، كما صف ساعة أنهن نلن مالتنفيذية لقانون مؤسسة اإلصالح و التأهيل حيث متنح ك

ملركز بتوفري اوم إدارة ما تقكام، اتضح لفريق املؤسسة عدم وجود أي حالة لإلضراب عن الطع

 انتظام ذهابهن إىل ودوية هلن ر األتوف برامج رياضية للنزيالت و تدريبهن يف املشغل اخلاص، مع

اعتني يف بتخصيص س ملركزايام قاملراكز الصحية حسب املواعيد. كما تأكد فريق املؤسسة 

صصة للقيام  أوقات خمفة إىلإلضااليوم للفسحة اخلارجية لكل نزيلة موزعة على فرتتني با

 بأنشطة خمتلفة. 

 
م ضحة يف تقيينهجية وا اتباع مية إىللدولاهذا، و تدعو املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان املنظمات 

املوثوقة و اليت  ن املصادرملدقة اري أوضاع مراكز اإلصالح و التأهيل يف مملكة البحرين، و حت

إلنسان. و تستقبل اع حقوق اة أوضراقبتعمل بناء على منهجية حقوقية وفقا ملعايري دولية يف م

عن طريق اخلط  ستفساراتو اال اعدةاملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الشكاوى  و طلبات املس

تف طبيق اهلواريق تطؤسسة أو عن أو عرب احلضور الشخصي يف مقر امل  80001144الساخن اجملاني 
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