
 

 

 

 حول ساناملؤسسة الوطنية حلقوق اإلن من بيان

 القانون عن اخلارجني من عدد ووفاة األمن رجال من عدد إصابة

 

 م2017 مايو 24 يف املنامة

 من عدد ووفاة األمن، رجال من 31 عدد بإصابة املتصلة األحداث بالغ بقلق اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تابعت

 عدد إزالة بهدف أمنية بعملية الشرطة قوات قيام أثناء وذلك البحرين، مملكة مناطق احدى يف القانون عن اخلارجني

 على خطورة وشكلت مصاحلهم تعطيل إىل وأدت املواطنني حركة أمام عائقا كانت اليت القانونية املخالفات من

 .سالمتهم

 أمنيا املطلوبني من 286 على القبض خالل من وذلك واألمان، األمن بسط يف األمنية باجلهود الوطنية املؤسسة وتشيد

 .البحرين مملكة سلم على أمنيا خطرا تشكل إرهابية قضايا يف واحملكومني

 مشمولة اإلنسان حقوق تكن مل إذا تسود ال اجملتمعات داخل القانون سيادة أن على الوطنية املؤسسة تؤكد وإذ

 القانون سيادة أدت حيث القانون، سيادة دون اجملتمعات يف اإلنسان حقوق محاية ميكن وال صحيح، والعكس باحلماية،

 .الوطنية واألنظمة والقوانني الدساتري يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق ترسيخ يف أساسيا دورا

 اليت القانونية وغري العنيفة األفعال هلذه الشديد رفضها عن اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تعرب املنطلق، هذا ومن

 من أساسية حقوق هي اجلسد وسالمة واألمن احلياة يف احلق أن على وتؤكد األمن، ورجال املواطنني حياة استهدفت

 واستهداف الدولة وجه يف والعنف السالح استخدام وأن الدميقراطي، اجملتمع يف أساسية عناصرًا وتعترب اإلنسان، حقوق

 .وتفصياًل مجلة مرفوض أمر اجملتمع أو األمن رجال

 املكتسبات على احلفاظ فيه ملا الوطنية باملسؤولية والتحلي النفس لضبط األطراف كافة الوطنية املؤسسة وتدعو

 والعدل التسامح قيم إعالء على وحتث العنف أعمال كافة الوقت ذات يف وتدين البحرين، ململكة الوطنية والثوابت

 عن واالبتعاد والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية واملدنية السياسية وحرياته اإلنسان حقوق واحرتام القانون وسيادة

 واختاذ العنف لظاهرة للتصدي اجملتمع يف العقالء كافة وتدعو الفرقة، وتعميق الكراهية تأجيج شأنه من ما كل

 اجملتمع وتآلف الوطنية حمةبالل تضر اليت القانونية غري األعمال كافة لوقف وفاعلة موحدة وإجراءات مواقف

 .واالستقرار باألمان العزيز وطننا لينعم ومكتسباته،

 ملعرفة وذلك القانون، عن اخلارجني من عدد وفاة يف العاجل التحقيق ضرورة إىل الوطنية املؤسسة وتدعو كما

 .ذلك حصول وأسباب مالبسات

 عن األحداث تداعيات متابعة يف اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة ستستمر احلقوقي، موقعها وحبكم جانبها ومن هذا

 قبل من الدولية واملواثيق واملعاهدات باالتفاقيات وااللتزام اإلنسان حقوق احرتام على التأكيد بهدف وذلك كثب،

  .األطراف مجيع

 

*  *  * 


