
 

 

 حول سان بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلن
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 م1327 يناير 03 يف املنامة

 وصبية خطف وتعدي على شباب تابعت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بقلق بالغ األحداث املتصلة بعمليات

 سنة، وتعرض 81 العمر من يبلغ ضحيتها مواطنبعض مناطق مملكة البحرين، حيث راح  يف من املواطنني

 إىل بدني أفضى العتداءنتيجة تعرضهما  متفرقة إلصابات سنة من العمر 12و سنة  81مواطنان آخران يبلغان 

باملخالفة  حريته من وحرمانه شديدة لآلخر أثناء احتجازه ومعنوية جسدية ومعاناة عجز مؤقت الحدهما،

رأسه على أثر تبادل  يف خطرية إصابة اعام 81 العمر من شاب آخر يبلغ عن إصابة، إضافة إىل ما نشر للقانون

 .6181يناير 61 املوافق املاضي اخلميس يوم جمموعتني من امللثمني اطالق النار واحلجارة فجر

 حسن هشام أول واألسى عن استشهاد املالزم احلزن مبزيد من الداخلية كما تلقت املؤسسة الوطنية خرب وزارة

 أدى الستشهاده.  ناري طلق احلمادي أثر

وغري  ةإن املؤسسة الوطنية ال يسعها يف هذا الشأن إال اإلعراب عن رفضها الشديد هلذه األفعال العنيفة املؤمث

 واستهداف الدولة وجه يف والعنف السالح استخدام القانونية اليت استهدفت حياة املواطنني ورجال األمن، وأن

 واألمن وسالمة اجلسد هي أمر مرفوض مجلة وتفصياًل، مؤكدة على أن احلق يف احلياة اجملتمع وأ األمن رجال

 الدميقراطي. اجملتمع يف أساسية عناصرًا وتعترب اإلنسان، حقوق من أساسية حقوق

 وسيادة والعدل التسامح قيم على إعالء وحتث العنف ومن هذا املنطلق، تدين املؤسسة الوطنية كافة أعمال

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

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

قانونية اليت تضر باللحمة الوطنية وتآلف واختاذ مواقف وإجراءات موحدة وفاعلة لوقف كافة األعمال غري ال

 واالستقرار. باألمان العزيز وطننا اجملتمع ومكتسباته، لينعم

كما وتدعو املؤسسة الوطنية كافة املواطنني لاللتفاف حول القيادة الرشيدة حلضرة صاحب اجلاللة امللك 

إلصالحات احلضارية من اجل االستمرار يف محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، قائد اإلجنازات وا

النهج اإلصالحي واألخذ مبملكتنا احلبيبة إىل مستقبل واعد ومنشود يف كافة اجملاالت، باعتباره رمز الوحدة 

 الوطنية واحلامي ألحكام الدستور.

اهدات واملواثيق وتعمل املؤسسة الوطنية على التأكيد على احرتام حقوق اإلنسان وااللتزام باالتفاقيات واملع 

الدولية بدقة ودون اإلخالل بأي من مهامها واختصاصاتها الوظيفية يف هذا اإلطار، واملنصوص عليها يف قانون 

 إنشائها.

نسان عن حزنها الستشهاد رجل األمن ومواطن آخر، ، تعرب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلوبهذه املناسبة األليمة

ألسر الشهداء، داعية املوىل العلي القدير أن يلهم أهاليهم وذويهم الصرب والسلوان، وتتقدم خبالص التعازي واملواساة 

 . وأن مين على املصابني بالشفاء العاجل
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