
 

  
 
 

 

 
 

 
 
 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن 

 والنزيالت لشعائرهم الدينية خالل موسم عاشوراء النزالءممارسة 

 

 

 

 2019 سبتمرب 12املنامة يف 

 

إىل  بزيارات مهمة وتفاعليةاملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  جملس مفوضي أعضاء قام

من املؤسسة بأن  إميانا  2019 خالل موسم عاشوراءمراكز التوقيف و اإلصالح والتأهيل مراكز

ضمان استمرار ممارسة النزالء والنزيالت لشعائرهم الدينية تسليط الضوء على   إىلهناك حاجة 

 وخاصة، أي دخل فيها اإلنسانليس حلقوق  ألهدافهناك جهات تصر على ترويج املغالطات  نوأل

يعامل مجيع احملرومني من حريتهم  أنالدولية جتمع على ضرورة  واملعاهداتاملواثيق مجيع  نأ

 اإلصالحولوائح مراكز  أنظمةتراعى  أنوتؤكد املواثيق يف نفس الوقت على وجوب  إنسانيةمعاملة 

  املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة. والتأهيل

مركز اصالح وتأهيل النزيالت النزالء والنزيالت يف  من عددبجملس املفوضني  أعضاء والتقى 

مركز ومركز االصالح والتأهيل مبنطقة جو، ومركز احتجاز النزيالت يف مدينة عيسى، و

 إدارةواخلدمات اليت تقدمها  التسهيالت ارتياحهم ملستوىعن  أعربواحيث ، احلوض اجلافاالحتجاز ب

النزالء  على قيام األعضاء اطلع، كما الدينية همشعائرتهم لممارس استمراركز لضمان ااملر

حرية ممارسة الشعائر الدينية  علىالذي يؤكد وعلى أرض الواقع، الشعائر تلك مبمارسة والنزيالت 

 للسجناء من مجيع األديان واملعتقدات،

ممارسة الشعائر يف اليوم العاشر من لزيادة مدة ملراكز اقامت املؤسسة الوطنية بالتنسيق مع  كما

 ستقدم املؤسسة كما ،الوقتضاعفة كز وقامت مشكورة مبااملرات حمرم، حيث استجابت إدار

الوطنية بطلب للجهات املختصة للنظر يف إمكانية زيادة عدد الكتب اخلاصة باملناسبة الدينية 

 مستقبال، وذلك بناء على طلب عدد من النزالء.

  



 

  
 
 

 

 
 

 
 
 

بناء على الزيارات امليدانية اليت قامت بها خالل موسم عاشوراء  -املؤسسة الوطنية  ؤكدت عليه،و

بأن حرية ممارسة الشعائر الدينية للنزالء والنزيالت مكفولة متاما، وعلى حنو ال يشكل  -العام  هلذا

والطوائف األخرى إضرارا أو جتاوزا حلرية وخصوصية النزالء والنزيالت اآلخرين من مجيع األديان 

 يف ممارسة شعائرهم، ومبا يضمن احملافظة على أمن املركز وسالمة النزالء فيه.

مملكة  بأنخوري رئيس املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان املناسبة أكدت اآلنسة ماريا  بهذه

على وكافة،  الديانات واملعتقداتمعتنقي وقعت على االتفاقيات الدولية اليت تكفل حقوق البحرين 

أن املفاهيم اخلاصة بالتسامح الديين والتعايش السلمي اليت عاصرها اجملتمع البحريين جبميع أطيافه 

وأن ممارسة الشعائر الدينية  ،وال تزال مصدر القوة والثبات ململكة البحرين كانتيف العقود املاضية 

متييز بسبب العرق  ايع دومنبكل حرية يف إطار كفالة احلريات العامة والشخصية واملساواة بني اجلم

توافق مع ما تربى عليه املواطن تو ،أو اللغة أو الدين أو اجلنس من املرتكزات األساسية لبناء الوطن

 البحريين من قيم التسامح والتعايش.

 أعضاء املؤسسةأن الزيارات امليدانية اليت قام بها  ،رئيسالخالد الشاعر نائب  السيدأوضح جانبه  من

تأتي انطالقا من الدور احلقوقي والرقابي للمؤسسة الوطنية على وزارات ومؤسسات السلطة 

مملكة ملا تكرسه  وتأكيدا، إنشائهاأكد عليها قانون التنفيذية وفق صالحياتها الواسعة اليت 

تصدر املؤسسة تقريرها يف هذا الشأن تفعيال للمادة رقم ، حيث ساجلميعالبحرين من حفظ حلقوق 

 من قانون إنشائها. (12)

 لطلبات تهااستجابووزارة الداخلية ل الكبريتعاون المفوضي املؤسسة الوطنية  جملس نيثم كما

املؤسسة الذي تراه  الوقتيف االحتجاز اإلصالح والتأهيل ومراكز راكزملالزيارات املعلنة وغري املعلنة 

متتعهم حبقوقهم املقررة مبا يتوافق مناسبا، وذلك لتفقد أوضاع النزالء والنزيالت والتأكد من 

  دون تقييد. واألنظمة املتبعة
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