
 
  
 
 

 

 
 

 
 
 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن 

 يلتأهحول متابعة أوضاع النزالء يف مراكز اإلصالح وال
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لدينية مبا ال شعائرهم الزالء الن انطالقا من دورها احلقوقي ولضمان استمرار ممارسة مجيع

ان ذات لدولية حلقوق اإلنسملعايري امع ا افقةخيالف القوانني واللوائح واألنظمة املعمول بها واملتو

اإلصالح  رة مراكزون مع إداالتعاوسيق الصلة، ستستمر املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف التن

وحة هلا يف قانون يات املمنلصالحلى اوالتأهيل عرب قيامها بزيارات معلنة وغري معلنة بناء ع

ناسبات الدينية قبل واملاء املاشورعإنشائها، إىل مجيع مراكز اإلصالح والتأهيل خالل موسم 

ا يتوافق قررة مبقوقهم املء حبلنزالااملختلفة  على مدار العام، للتثبت من ضمان متتع مجيع 

ن صية النزالء اآلخريرية وخصووزا حلجتا واألنظمة املتبعة، وعلى النحو الذي ال يشكل إضرارا أو

ن املركز وسالمة ظة على أمحملافمن امن مجيع األديان والطوائف يف ممارسة شعائرهم، ومبا يض

 النزالء فيه.
اب عن الطعام ة جو بإضرمنطق ل يفوفيما يتعلق بقيام عدد من نزالء مركز اإلصالح والتأهي

ع بشكل يومي الوضع كز، وتتاباملر دارةوتضامن عدد من النزالء معهم، فان املؤسسة تتواصل مع إ

الحظات وتوصيات بتنفيذ م ملركزرة االصحي هلم للتأكد من توفري الرعاية الصحية. وقيام إدا

 ؤسسة.امل
دي والعزل كما س االنفرااحلب عريفتوفيما خيص ادعاء بعض النزالء بعزهلم عن اآلخرين، فأن 

و ساعة أ 22 ملدة نيهو عزل السج جناء،الس جاء يف قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة

ت منه، كونهم لتثبعاينته واما مت مالف أكثر يف اليوم دون سبيل للتواصل مع الغري، وهو أمر خي

املركز من  من نزالء غريهمكررة يتشاركون الغرفة مع نزالء آخرين، ويتلقون حقوقهم املق

هلاتفية حسب االتصاالت م وارب هلاخلروج للساحة اخلارجية وزيارة املقصف، وزيارات األقا

ن املسائل زالء هي متوزيع النوصنيف تءات اإلجراءات املعمول بها. ويف مجيع األحوال، تعترب إجرا

على  تبعة يف هذا الشأنألنظمة املئح واللواااخلاضعة للسلطة التقديرية إلدارة املركز حسبما تقرره 

من  وال يعد ذلك للنزالء، الزمةة الالنحو الذي يضمن حفظ النظام داخل املركز ويوفر احلماي

 قبيل اإلقصاء أو التمييز املوجه ضدهم.
 عزيز ومحاية احلقوقتمزيد من  ر حنوتمراات املعنية، اىل االسوتدعو املؤسسة الوطنية مجيع اجله

ية ائح واألنظمة الوطننني واللوالقواية وواحلريات الدينية، على النحو الذي كفلته الصكوك الدول

اكات تتعلق حبقوق ت أو انتهاوزاية جتاملعمول بها، مؤكدة إىل أنها سوف تتعامل بكل حزم مع أ

يتوافق والتزامات  لنحو الذيعلى اا، وت املنوطة بها يف قانون إنشائهاإلنسان وفقا لالختصاصا

 ت الصلة.لدولية ذااقيات تفامملكة البحرين الناجتة عن انضمامها أو تصديقها على اال
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