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سسة الوطنية حلقوق اإلنسان وبقلق شديد اإلعالن الصادر عن هيئة تلقت املؤ

ل صحيفة الوسط وذلك ملخالفتها القانون واشؤون اإلعالم املتضمن وقف صدور وتد

يثري الفرقة باجملتمع ويؤثر على عالقات مملكة البحرين وتكرار نشر وبث ما 

 حسب ما أعلنته اهليئة.  األخرىبالدول 

 

وإن املؤسسة الوطنية ترى يف اإلجراء الذي اختذته اهليئة وباحلالة اليت صدر عليها 

بشأن تنظيم الصحافة  2002( لسنة 47أنه يثري شبهة خمالفة املرسوم بقانون رقم )

( اليت أناطت للمحكمة دون غريها سلطة 78وحتديدا املادة رقم ) والطباعة والنشر

، واملادة وقف صدور الصحيفة وذلك بناء على طلب من النيابة العامة أو اجملين عليه

( اليت نصت على أنه: "ال جيوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إال 28)

 حبكم من القضاء".

 
وتعترب املؤسسة الوطنية أن إجراء كهذا من شأنه التأثري على حرية الرأي واحلق يف 

حلرية والدميقراطية، وهو التعبري اللذان يشكالن حجر الزاوية لكل جمتمع تسوده ا

األمر الذي أكد عليه جاللة امللك املفدى يف مناسبات عدة، مؤكدة يف ذات الوقت أن 

وجود وسائل إعالم ذات طابع تعددي من شأنه أن يعزز حرية التعبري مبختلف 

ضروبها لتكون أداة فعالة يف دعم اجلهود الرامية إىل رعاية بيئة تعددية تعزز من 

 نية يف اململكة.الوحدة الوط
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ويف الوقت الذي ترى فيه املؤسسة الوطنية ضرورة عدم اإلساءة أو التعسف يف 

استعمال حرية الرأي واحلق يف التعبري من قبل األفراد، إال أن على الدولة يف إطار 

احلماية ولغرض املوازنة بني احلق والقيود اليت قد تفرضها ملنع إساءة االستعمال 

ا احلق أو ضوابط استثنائية تشكل احلد األدنى ملمارسة هذ والتعسف وضع قيود

 .وممارسته ال مصادرته أو تقييده نها استعمالهيكون اهلدف م

 

وعليه تدعو املؤسسة الوطنية هيئة شؤون اإلعالم إىل إعادة النظر يف اإلجراء املتخذ 

 إليه سلفا.ومراجعته، وإناطته إىل القضاء تطبيقا إلحكام املرسوم بقانون املشار 

 

وأخريا تؤكد املؤسسة الوطنية على ضرورة بذل اجلهود من قبل خمتلف شرائح 

اجملتمع يف احلفاظ على جو التعايش وقبول اآلخر والوحدة الوطنية ومتاسك 

النسيج اجملتمعي وهو األمر الذي يتيح للجميع التمتع الفعلي مبختلف احلقوق 

 واحلريات العامة.
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