
 
  
 
 

 

 
 

 
 
 

 حول ن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسانبيا

 ادعاءات عدد من املنظمات غري احلكومية بشأن أوضاع عدد من النزيالت

 

 

 

 

 2019 سبتمرب 13املنامة يف 

 

عدد من املنظمات  عنعلى ما صدر املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مملكة البحرين  اطلعت

روب املعاملة و العقوبة لضبشأن تعرض عدد من النزيالت من ادعاءات غري احلكومية يف اخلارج 

وق وذلك خالل احدى الندوات على هامش أعمال دورة جملس حق  ،إنسانية و املهينةو الالالقاسية 

 يف جنيف. واإلنسان

وتوضح املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بأنه بناء على الزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة اليت 

تقوم بها بشكل دوري وشبه يومي ملراكز اإلصالح والتأهيل وأماكن االحتجاز وفق قانون 

إنشاءها، لالطالع عن كثب على ظروف النزالء والنزيالت وللتثبت من ضمان متتعهم حبقوقهم 

وفقا لقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، لسوء معاملة املقررة وعدم تعرضهم 

حيث أكدن بأنها قد قابلت يف وقت سابق عددا من النزيالت وتبني عدم صحة هذه االدعاءات، 

ى ، وهذا ما أكدته أيضا اآلليات الوطنية األخراالنتهاكات من تلك للمؤسسة عدم تعرضهن ألي

من خالل العمل املشرتك والتنسيق معهم لضمان اختاذ اإلجراءات املناسبة يف حال تعرض أي من 

 النزالء  لسوء معاملة.

وإذ تأسف املؤسسة الوطنية ملا تقوم به بعض املنظمات غري احلكومية اليت تدعي االلتزام بالدفاع 

هلا هذه املنظمات مستغلة بعض واليت ُتحركها مواقف سياسية مناوئة تروج  -عن حقوق اإلنسان 

من خالل نشرها لبيانات وتقارير ال تستند إىل أي دالئل أو براهني، وال تتسم  -القضايا احلقوقية 

ال أساس هلا من الصحة، اعتمدت على مصادر من ادعاءات  باملوضوعية واملصداقية، حيث أن ما جاء

 غري موثوقة  أو معروفة.

  



 
  
 
 

 

 
 

 
 
 

رغم تواصل بعضا من تلك املنظمات معها بشكل دائم لطلب تقديم وتؤكد املؤسسة الوطنية بأنه 

االدعاءات تلك املنظمات مل تتطرق يف مراسالتها حول  أناملساعدة لعدد من النزالء والنزيالت، إال 

، ومل حتدد اجلهات اليت استقت منها معلوماتها، وإنها تنشر بشكل دائم تصرحيات املشار اهليا

تقدم معلومات  إذ، ونهجا منافيا للواقع اإلنسانتها انتهاكا حلقوق إعالمية مضللة تعد بذا

مفربكة ومبنية على حماولة يائسة لتظليل احلقائق واإلجنازات احلقوقية يف مملكة البحرين 

 واليت تشهد هلا عدد من التقارير الدولية.

السامية حلقوق اإلنسان،  وتطالب املؤسسة الوطنية تلك املنظمات جمددا اىل االلتزام بالقيم واملبادئ

وتطبيق املعايري والضوابط اليت وضعتها األمم املتحدة كإطار عمل وفق نظام الشراكة اجملتمعية 

 واحلصول على املعلومات من مصادر موثوقة، وااللتزام باملبادئ اليت تليق بالعمل احلقوقي.

انتهاكات تتعلق حبقوق  وتؤكد املؤسسة الوطنية بأنها تتعامل بكل حزم مع أية جتاوزات أو

اإلنسان وفقا لالختصاصات املنوطة بها يف قانون إنشائها، وعلى النحو الذي يتوافق والتزامات 

مملكة البحرين الناجتة عن انضمامها أو تصديقها على االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتدعو يف 

لاللتزام باملهنية وحتري الدقة الكاملة،  ةاملضللاالدعاءات  هات الوقت اجلهات الصادرة عنها هذذ

واحلرص على التواصل مستقبال مع اجلهات املستقلة مبملكة البحرين وخباصة املؤسسة الوطنية 

حلقوق اإلنسان كونها جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وآلية وطنية معتمدة لدى التحالف 

أية ادعاءات قبل تضمينها يف تقاريرها العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، للتأكد من 

وبياناتها، واملؤسسة الوطنية على استعداد تام للتعاون مع مجيع اجلهات واملنظمات بهدف كشف 

  .اإلنساناحلقيقة ومحاية حقوق 

 

*  *  * 


