
 

 

بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن اجتماعات صاحب السمو امللكي ولي 

 العهد مع القوى السياسية الوطنية

 4162يناير  61املنامة 

اليت عقدها صاحب السمو تشيد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبا أسفرت عنه االجتماعات 

امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس 

م بقصر الرفاع مع القوى السياسية 4162يناير  61 الوزراء حفظه اهلل ورعاه يوم أمس األربعاء املوافق

هت تقدم جلسات استكمال احلوار الوطين الوطنية لبحث السبل الكفيلة بتجاوز التحديات اليت واج

وحتقيقه للنتائج املرجوة، تنفيذًا للتوجيه السامي من حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى 

 آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

ما يتعلق وتود املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان اإلشارة إىل اجلهود اليت يبذهلا جاللة امللك املفدى في

بالعملية اإلصالحية الشاملة عرب السعي إىل ترسيخ دولة املؤسسات والقانون، وتأكيد املشاركة 

 الشعبية من أجل حتقيق طموحات املواطنني.

صاحب السمو امللكي ولي العهد  وتعرب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان عن ثقتها التامة يف قدرة 

لرئيس جملس الوزراء على احتواء األزمة وجناح املسئولية التارخيية نائب القائد األعلى النائب األول 

الوطنية بتعاون اجلميع من أجل البحرين ومستقبلها، كما تعرب عن تقديرها جلميع القوى 

واألطراف اليت أعلنت مشاركتها يف استكمال حوار التوافق الوطين يف املرحلة املقبلة وصوال إىل 

 لوطن العزيز ومجيع أبنائه ومستقبله.النتائج املرجوة من أجل ا

وتشدد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على ضرورة محاية املسار الدميقراطي واحلفاظ على جو 

التعايش والوسطية والقبول باآلخر اليت تتميز بها مملكة البحرين، وتدعو مجيع األطياف 

رتام حقوق اإلنسان وإرساء الدميقراطية اجملتمعية يف اململكة إىل ضرورة التعاون من أجل تأكيد اح

وقيم السالم واألمن واالستقرار وتوجيه اجلهود حنو التنمية، ونبذ الفتنة والتطرف واحرتام سيادة 

 القانون، وإعادة اللحمة الوطنية، ونبذ اخلالفات واملشاحنات.

لة اجلديدة من كما تدعو املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مجيع األطراف املشاركة يف املرح

إىل ضرورة تصفية النيات والدخول بأجندة وطنية  -باعتباره وسيلة دميقراطية  -احلوار الوطين 

إىل طاولة احلوار لتحقيق األهداف املنشودة والتعاطي اإلجيابي مع الفرصة القائمة وااللتزام باألطر 

 يصب يف القنوات الدستورية ويعزز الدستورية والتوافق الوطين باعتبارهما منرًبا متثيلًيا حضارًيا 



 

 

 

جتانس اجملتمع التعددي، والتمسك بنجاح احلوار السياسي باعتباره وسيلة دميقراطية إلخراج 

 البالد من األزمة اليت متر به.

وتأمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان من اجلميع االرتقاء مبستوى هذه املبادرة امللكية السامية 

طن واملواطن لفتح صفحة حبرينية وطنية جديدة تزخر باألمل والعمل، اليت تصب يف صاحل الو

 وتعزز وحتمي حقوق املواطن البحريين.

*  *  * 

 


