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 األخوة واألخوات األفاضل،،

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

 

املؤسسكة الونييكة    بإنشكا  يطيب لي يف البداية أن أعرب عن فخرنا واعتزازنا بتوجيهات جاللة امللك  املدكد    

تسكت  لكدعم ونه كة     حلقوق اإلنسكان واططكوات املتكواترة السكريتة لت قيكم الط وحلكات احلقوتيكة الك         

وال  بدأت ميذ صدور األمر امللكي بإنشائها عن جاللكة امللك  املدكد  محكد بكن عيسك            مملكة الب رين،

، والكذ  جكا  تتكب ان عكن احلاجكة      7107ة لسي (72املتد  باألمر امللكي رتم ) 7112( لسية 64خليدة رتم )

الونيية للتتامل مبسئولية مع ت ايا حلقوق اإلنسان يف مملكة الب رين. حليث ت طلع املؤسسة الونيية 

حلقوق اإلنسان بتتزيز وتي يكة ومحايكة حلقكوق اإلنسكان، والت كل علك  ترسكي  تي هكا ونشكر الكوعي بهكا،            

 وض ان اإلسهام مب ارستها بكل حلرية وسالسة.

 

حليككث أنشككتت متوافقككة مككع مبككاملص بككاريه املقككاملق عليهككا بقككرار اا تيككة التامككة ل مككم املت ككدة رتككم       

وال  هي عبارة عن جم وعة من املباملص املترتف بها ملوليكان بشكتن تشككيل املؤسسكات      0222( عام 62/026)

 الونيية حلقوق اإلنسان، والقالحليات امل طلتة بها واإلجرا ات املقررة فيها.

 

أنه ملن بالغ السرور أن نت دث إليكم اليوم يف أو  فتالية تيظ ها املؤسسة الونييكة حلقكوق اإلنسكان مم لكة     

التتريدية بتيوان "املؤسسة الونيية حلقوق اإلنسان وملورها يف تتزيز ومحاية حلقوق اإلنسان يف  ةاليدويف 

ل حتقيم أهدافها حل ايكة وتي يكة   ، حليث تست  املؤسسة الونيية حلقوق اإلنسان يف سبيمملكة الب رين"

حلقوق اإلنسان باملشاركة يف وضع اسرتاتيجية ونيية متكاملة لتتزيز محايكة حلقكوق اإلنسكان يف امل لككة،     

والب ث يف مد  مالئ تها واتساتها مكع التزامكات امل لككة الدوليكة يف     وملراسة التشريتات واليظم املت و  بها 

ر املطبوعككات والتقككارير وعقككد املككؤخرات املتخققككة مبسككائل جمككا  حلقككوق اإلنسككان، والت ككل علكك  إصككدا

حلقوق اإلنسان، ك ا تسهم يف ملعم القدرات ونشر ثقافة حلقوق اإلنسان، وتقديم االترتاحلات وإبكدا  اررا ،  

والتتاون مع امليظ ات الدولية وااهات اإلتلي ية واألجهزة املتيية بالدولة لكدعم التالتكات واملسكاه ة متكان     

 إرسا  ميظومة السالم يف حتقيم مباملص حلقوق اإلنسان عل  ارض الواتع. من أجل

 

ويف جما  اختقاص املؤسسة الونيية بتلقي الشكاو  املتتلقكة بانتهاككات حلقكوق اإلنسكان، ونظكران لككون       

املؤسسة هيئة مستقلة خارس مهامهكا رريكة وحليامليكة واسكتقاللية، فلقكد حلققكا إيفكازان يف جمكا  تلقكي          
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وحلتك  ارن، تيوعكا    7100البا فيها، حليث تلقا مكا يقكارم مكن األربت ائكة  ككو  ميكذ عكام          والشكاو

نتيجة مرضكية.   إىلنتائجها ما بني البا يف احلم امليته ، أو املتابتة مع ااهات املتيية املختقة، أو التوصل 

املرونكة واألرييكة    تطوير  ليات املؤسسة يف جمكا  تلقكي الشككاو  ومبكا يكدكل     ويف جهوملها الرامية ل  ان 

ملقدميها فقد مت نرح نسخة إلكرتونية السكت ارة الشككو  علك  املوتكع الرلكي لل ؤسسكة ملكن أرامل تقكديم         

  كواه إلكرتونيان.

 

 احل ور الكريم، 

"تتلككم ، وحنككن ك  كك لني عككن املؤسسككة الونييككة حلقككوق اإلنسككان نقككو  "تتلككم السككتاملة لت ياهككا"يقككا  

 وبالتالي، سي ع أيدييا بتيديكم ليبين متكان جسكران مكن األمكان والتكد  بككم ومتككم،       . حلقوت  لت يا بها"
 ملرجات متقدمة يف تطبيم املباملص السامية حلقوق اإلنسان يف مملكة الب رين.   إىلمتتملني الوصو  

 

 كدة،  ماهي املباملص التامة حلقوق اإلنسان؟ وماهي التالتة ال  تكرب  حلقكوق اإلنسكان مبيظومكة األمكم املت     

ملور املؤسسككة  ومككاهي اطلديككة التارليككة لل ؤسسككات الونييككة حلقككوق اإلنسككان وإنارهككا القانونيككة، ومككا 

 الونيية حلقوق اإلنسان يف مملكة الب رين يف تتزيز ومحاية حلقوق اإلنسان؟

 

سيتترف عل  إجابات لتل  األسئلة من خكال  نكدوة اليكوم الك  سكيلقيها سكتاملة الكدكتور أمحكد عبكدهلل          

مترفككة  كاملة رقككوق اإلنسككان   إىلحلكان األمككني التكام لل ؤسسككة الونييكة، مت ييككان أن نقككل يف نهايتهكا     فر

 وكيف ميكن ليا أن نتززها وحن يها يف مملكتيا الغالية.

 

 مت ييان لكم كل التوفيم والدائدة من هذه الدتالية احلقوتية.

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.


