
 حول تطورات المشھد الداخليؤسسة الوطنية لحقوق ا�نسان بيان الم
  

  2011 فبراير 15المنامة في 
  

اعربت المؤسسة الوطنية لحقوق ا'نسان عن قلقھا واھتمامھا الشديدين للتطورات المؤسفة 
ل=وضاع بمملكة البحرين، كما تقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدين على 

ھادي مشميع وفاضل المتروك معربة عن تمنياته لكافة المصابين من أبناء الوطن الشفاء عبدال
  .العاجل

 
المؤسسة الحق المشروع للتعبير عن الرأي والتظاھر السلمي الذي كفله الدستور وميثاق  وأكدت

سسة كافة العمل الوطني الذي نحتفل جميعاً بالذكرى العاشرة المجيدة له في ھذه اLيام، وتدعو المؤ
اLطراف لضبط النفس والتحلي بالمسؤولية الوطنية لما فيه الحفاظ على المكتسبات والثوابت 
الوطنية للبحرين ، ودانت المؤسسة اYستخدام المفرط للقوة والذي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 

Zبسات العديد من المواطنين، وتطالب بضرورة التحقيق العاجل والجدي والمستقل لمعرفة م
 :وأسباب حصول ذلك، كما تنوه المؤسسة الوطنية لحقوق ا'نسان على

 
أوY: ضرورة التفاف كافة المواطنين حول القيادة الرشيدة لصاحب الجZلة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين وقائد اYنجازات وا'صZحات الحضارية من اجل اYستمرار في النھج 

ذ بالبحرين إلى مستقبل واعد ومنشود في كافة المجاYت؛ وتؤكد على قدرة جZلته ا'صZحي واLخ
 .على احتواء تطورات اLوضاع الداخلية باعتباره رمز الوحدة الوطنية الحامي Lحكام الدستور

 
ثانيا: تثني المؤسسة على مواقف الشعب البحريني المحب والوفي للقيادة البحرينية، وتثمن الجھود 

ولة من الشعب للحفاظ على المكتسبات الوطنية والمنجزات وتنمية ا'مكانيات لرفعة شأن المبذ
مملكة البحرين؛ وتؤكد على قدرة أبناء البحرين في احتواء تطورات اLوضاع الداخلية والحفاظ 

  .على اLمن واYستقرار في البZد
 

ات والمواطنين إلى ضرورة احترام ثالثا: تدعوا المؤسسة الوطنية لحقوق ا'نسان الجھات والمؤسس
المواثيق والعھود الدولية التي تؤكد على احترام حقوق ا'نسان، وضرورة العمل على اصطفاف 

  .الشعب إلى جانب القائد والعمل على وحدة الصف الداخلي
  

ھذا ومن جانبھا تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق ا'نسان على التأكيد على احترام حقوق ا'نسان 
Yتفاقيات والمعاھدات والمواثيق الدولية، ومراقبة تطورات المشھد الداخلي بدقة ودون واYلتزام با

ا'خZل بأي من مھامھا واختصاصاتھا الوظيفية في ھذا ا'طار، والمنصوص عليھا في اLمر 
  .الملكي السامي الخاص بإنشائھا

 
 
  


