
 

 

بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن موافقة جامعة الدول العربية على طلب مملكة 

 البحرين استضافة مقر احملكمة العربية حلقوق اإلنسان

 2102سبتمرب  2 املنامة

( 041تشيد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبوافقة جملس جامعة الدول العربية يف دورته الـ )

يف مقر جامعة الدول  3102سبتمرب  0على مستوى وزراء اخلارجية، الذي عقد يوم األحد املوافق 

 العربية بالقاهرة على طلب مملكة البحرين استضافة مقر احملكمة العربية حلقوق اإلنسان.

مبادرة حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل وتؤكد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن 

غري مسبوقة على  تعدخليفة عاهل البالد املفدى واخلاصة بإنشاء حمكمة عربية حلقوق اإلنسان 

جاءت نتاج نظرة حكيمة وواعية بشأن استحداث آلية عربية يف جمال ومستوى العامل العربي، 

للعمل العربي املشرتك يف جمال احرتام ومحاية حقوق اإلنسان  وتضيف بعدا جديدا ،اإلنسان حقوق

باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق اإلنسان يف إطار جامعة الدول العربية، كما 

ة تربز مدى االهتمام الذي توليه مملكة البحرين ملواكبة التحوالت العصرية اليت تشهدها الساح

 .الدولية لتعزيز دعائم حقوق اإلنسان

من قوة  جاء ليعززأن الدعم العربي للمبادرة امللكية كما تؤكد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

طموحاتهم ومتانة هذه املبادرة اليت جاءت من أجل أن تواكب تطلعات شعوب األمة العربية وتليب 

ة املستدامة، وتعزز ركائز دولة القانون والعدالة والتحديث والتطوير، وحتقق التنمي إىل اإلصالح

وهي رؤية ملكية ثاقبة واستشرافية للواقع ، والتكافؤ واملساواة واحرتام حقوق اإلنسان وكرامته

لتحقق مستقبل مشرق من أجل مصلحة شعوب  ،والتحديات املاثلة والطموحات املرجوة ،العربي

 .األمة العربية

 مكسباتضافة مملكة البحرين مقر احملكمة العربية حلقوق اإلنسان وتعترب املؤسسة الوطنية اس

الناجحة  خالصات للتجاربلألمة العربية عموما وللبحرين حتديدا، وذلك ملا تقّدمه البحرين من 

يف تطوير النظام ، وستسهم باجملال احلقوقي من أجل تطوير اآلليات العربية يف جمال حقوق اإلنسان

وق اإلنسان، وذلك خبلق آلية لدعم عمل امليثاق العربي حلقوق اإلنسان الذي اإلقليمي العربي حلق

ومواكبة  ،3114عام ( يف اجلمهورية التونسية 01)أقره جملس اجلامعة العربية بدورته الـ 

تساعد على تعويض ما قد يوجد ان، وللتطورات العاملية مبجال تشجيع احرتام ومحاية حقوق اإلنس

 .امليثاق العربي حلقوق اإلنسان من حيث مضمونه وآليات تنفيذه من قصور حاليٌّا يف



 

 

القيادة الرشيدة وشعب مملكة البحرين  وبهذه املناسبة تهنئ املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

أن يكون قيامها بادرة تعاون وتوافق بني الدول باستضافة مملكة البحرين مقر احملكمة، وتأمل 

، متمنية جمللس اجلامعة العمل العربي املشرتك إىلإضافة إجيابية  العربية، حتى تكون احملكمة

العربية واألمانة العامة جلامعة الدول العربية التوفيق يف إقرار مشروع النظام األساسي للمحكمة 

 وعرضه على القمة العربية إلقراره.

*  *  * 

 

 

 


