
 
 

 
 

 
 
 

 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 لأهيحول ادعاءات والدة أحد النزالء مبركز اإلصالح والت

 
 2019 فرباير 25املنامة يف 

ء اعي حول وفاة أحدد ند ال  االجتماصل ل التوتابعت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ما يتم تداوله يف وسائ

املعاملدة مدن    سدوء لبسبب تعرضده   -ية مغربي اجلنس -مرك  اصالح وتأهيل الن الء )سجن جو املرك ي( 

 حديث مصّور. الن يل يف والدة قبل بعض الن الء واملسؤولني يف املرك ، وذلك حسبما أفادت به

ة حلقدوق اإلنسدان   سسدة الوطنيد  مدت املؤ الرقابيدة، قا ومن خالل موقعها احلقوقي، ومدن منللدم مسدؤوليتها    

 الواقعددة وعيددو  ل مددا جددر  يف تراصددي بالتواصددل الرددوري مددو املسددؤولني يف واارة الداخليددة للوقددو  علدد    

  إلجدراء الرووصدات   ىل املستشدر ثرهدا ا أمالبساتها، حيث تبني بأن الن يدل كدان يعداني مدن نالل نقدل علد        

صدوّية  بسبب تدهور حالته ال ياةوقد فارق احل حظة اللبية ملدة أربعة أيال،الليبة الالامة، وبقي حتت املال

 نتيجة لنقص حاد يف الدل.

نها تلقت ق اإلنسان أن تبني بأوطنية حلقوسة الؤسوتكريًسا ملبدأ الشرافية، وضمانا للوم واملصداقية، تود امل

ضية جنائية قسنة يف  15ابنها احملكول أن أفادت فيه ب 2017أغسلس  21اتصاال هاتريا من والدة الن يل يف 

ر، بدون اىل مبن  نخ -ه ببناء عل  طل - )اغتصاب( يتعرض ملضايقات من قبل بعض الن الء، وقد مت نقله

ث قامت املؤسسة الشأن، حي  هذايفها نقل أغراضه الشخصية، راجية من املؤسسة التدخل ملساعدة ابن

 ح.للوائوا لالال حسب األنظمةالوطنية مبخاطبة اجلهة املختصة إلجراء ا

ملكدة  لدوط  حلقدوق اإلنسدان يف امل   اخلابدا مدن اسلدس     2018كما وتلقت املؤسسة الوطنية يف مللدو عدال   

لن يددل ايريدد بتلقدي    -ن قدوق اإلنسدا  عداون القدائم بدني املؤسسدات الوطنيدة حل     يف إطدار الت  -الغربيدة الشدقيقة   

ند  نخدر، حيدث قامدت     قلدة اىل مب ة يف نة التددخل للمسداعد  مضايقات يف املبن  راجدني مدن املؤسسدة الوطنيد    

ند   ت بنقدل الن يدل اىل مب  دورها وقامد اونت باملؤسسة الوطنية مبتابعة املوضوع مو اجلهة املختصة واليت تع

. وتؤكددد املؤسسددة دتهم مبددا مته وافددانخددر. ومت التواصددل مددو اسلددس الددوط  يف املغددرب الشددقيم يف حيندد   

تعدذيب  من ذويه تشري اىل ال الن يل أو واء منسيف هذا الشأن عدل تلقيها أي ادعاءات  الوطنية حلقوق اإلنسان

 إدارة املرك . ينة من قبلو املهأوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

ور الشخصدي إىل  طريدم احلضد   عدة عدن وتستقبل املؤسسدة الوطنيدة حلقدوق اإلنسدان الشدكاو  وتقددل املسدا       

أو عدرب تلبيدم ااواتدف النقالدة:      80001144مقرها يف ضاحية السيف، أو عن طريم اخلط الساخن اساني: 

NIHR Bahrain،  :أو عرب املوقو اإللكرتونيwww.nihr.org.bh. 
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