
 

 

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن  بيان

 اجللسة االستثنائية للمجلس الوطين

 8102يوليو  82املنامة 

حضرة الذى صدر عن  8102لسنة  22امللكي رقم  األمرتشيد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ب

بدعوة  حفظه اهلل ورعاه بحرينمل  مملكة المحد بن عيسى آل خليفة لاللة املل  صاحب اجل

بن  خليفةمعالي السيد  الوطيناستجابة لطلب تقدم به رئيس اجمللس ، اجمللس الوطين للالجتماع

الظهراني يتضمن رغبة أعضاء اجمللس لعقد اجتماع استثنائي لبحث موضوع تشديد  امحد

إليه وصل ، وما اإلرهابية األعمالبشأن محاية اجملتمع من  8112لسنة  82العقوبات يف القانون رقم 

 .الوضع الوطين واألمين على الساحة احمللية

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان عن تقديرها البالغ ملا خرج به اجمللس الوطين من توصيات وتعرب 

لطة السإميانا مبسؤولية  8102يوليو  28اليت عقدت صباح اليوم األحد املوافق االستثنائية  تهجلسيف 

ومستقبل  ومقدراته ومكتسباته ، حفاظا على الوطنشريعية والرقابيةهامها التالتشريعية للقيام مب

أجياله، ومواجهة التصعيد اخلطري الذي يستهدف الزج بالبلالد يف دوامة االضطرابات األمنية 

مع كافة األعراف و م ومبادئ الدين اإلسلالمي احلنيفوالتوترات السياسية، الذي يتعارض مع قي

 ية.واملواثيق واملعاهدات الدول

مملكة امها الشديدين للتطورات املؤسفة اليت تشهدها كما تعرب املؤسسة الوطنية عن قلقها واهتم

 على: املؤسسة الوطنية جراء األعمال غري القانونية، وتنوه ،البحرين

ضرورة التفاف كافة املواطنني حول القيادة الرشيدة حلضرة صاحب اجللاللة املل  محد بن  أوال:

مل  مملكة البحرين من أجل االستمرار يف النهج اإلصلالحي واألخذ باململكة إىل عيسى آل خليفة 

مستقبل واعد ومنشود يف كافة اجملاالت، وتؤكد على قدرة جلاللة املل  املفدى على احتواء 

 ة الوطنية احلامي ألحكام الدستور.تطورات األوضاع الداخلية باعتباره رمز الوحد

على األمن  املطالب باحلفاظ تثين املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على موقف اجمللس الوطين ثانيا:

، وتثمن اجلهود املبذولة للحفاظ على املكتسبات الوطنية واالستقرار وحفظ النسيج االجتماعي

واملنجزات وتنمية اإلمكانيات لرفعة شأن مملكة البحرين، وتؤكد على قدرة أبناء البحرين يف 

 حتواء تطورات األوضاع الداخلية واحلفاظ على األمن واالستقرار يف البلالد.ا



 

 

ا والتزاماتها احلقوقية تطالب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان احلكومة بعدم جتاوز تعهداته ثالثا:

يت تؤكد على احرتام حقوق اإلنسان، وضرورة مراعاة أحكام القانون وضمان تطبيقه مبا الدولية ال

 والضمانات اليت وردت يف الدستور وميثاق العمل الوطين. يتوافق

كافة األطراف لضبط النفس والتحلي باملسؤولية  و املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسانتدع رابعا:

الوطنية ملا فيه احلفاظ على املكتسبات والثوابت الوطنية، وإىل ضرورة العمل على اصطفاف الشعب 

 ده الصف الداخلي.إىل جانب القائد والعمل على وح

رة العنف العقلالء يف اجملتمع بالتصدي لظاه تدعو املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان خامسا:

لوقف كافة األعمال غري القانونية، واختاذ موحدة وفاعلة  وإجراءاتوذل  باختاذ مواقف واإلرهاب 

 كافة السبل املتاحة للحد منها.

سان أهمية االستمرار يف العمل على رأب الصدع تؤكد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلن سادسا:

، وذل  جبهود كافة األطراف جراء هذه األعمال غري القانونية واالنشقاق الذي تشهده اململكة

الرمسية وغري الرمسية وعرب التأكيد على دور مؤسسات اجملتمع املدني يف هذ اإلطار من أجل 

التأكيد على الثوابت الوطنية ودعم العملية االستمرار يف عملية البناء واإلصلالح الداخلي و

يف هذا السياق واحرتاما حلقوق اإلنسان يف احلق يف احلياة اإلصلالحية اليت ينتهجها جلاللة املل  املفدى 

اإلعلالن والعيش يف إطار بيئة صحية دون أي تهديدات قد تنال من أمنه واستقراره، حيث نص 

"لكل فرد احلق على إن:  2املادة يف  عية العامة لألمم املتحدةاجلمالعاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن 

 ".يف احلياة واحلرية وسلالمة شخصه

وتؤكد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على قدرة اململكة يف جتاوز األزمة عرب الوحدة الوطنية 

وتفعيل دور القانون يف ترسيخ األمن واالستقرار الوطين بشقيه األمين واالجتماعي دون السماح 

 بتجاوزات يف هذا السياق. 

التأكيد على احرتام حقوق اإلنسان وااللتزام على الوطنية تعمل املؤسسة هذا ومن جانبها 

الداخلي بدقة دون اإلخلالل بأي من تطورات املشهد مراقبة باالتفاقيات واملعاهدات واملواثيق الدولي و

 8112لسنة  62مهامها واختصاصاتها الوظيفية يف هذا اإلطار، واملنصوص عليها يف األمر امللكي رقم 

 اخلاص بإنشائها. 8108لسنة  82املعدل باألمر امللكي رقم 
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