
 

 

 للبيئة العاملي اليوم بشأن اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة بيان

 3102 يونيو 5املنامة 

 اختارتم   وايمي   عما    كم   مم   يونيمو  5 املوافم   يلبيئمة  ايعمامل   بماييو   املتحمة   األمم   احتفال ذكرى مع تزامنًا

 باحملافظة املعين 2791 عا  يف ستوكهومل مؤمتر افتتاح ذكرى يصادف باعتباره املتحة  يألم  ايعامة اجلمعية

 وضمما   ايبيئمة  علمى  يلحفما   اجلهمود  مم   املزيمة  بميل  ضمرور   علمى  تؤكمة  ايوطنيمة  املؤسسمة  فما   ايبيئة  على

 ايبيئمة  يصميانة  ايالزممة  ايتةابري ايةوية تأخي" :حيث ج /7 املاد  يف اململكة دستور أكةها واييت املستةامة  ايتنمية

  ."ايفطرية احليا  على واحلفا 

 ايعمامل   ايتحمة   مواجهمة  علمى  فيم   يركمز  وايمي  " وفِّمر  ُكم    فكِّمر  " شعار ايعا  هيا يلبيئة ايعامل  اييو  وحيم 

 ايغميا،   ترشمية  إىل تهمةف  اسمتةامة  أكثمر  ومبتكمر   مبةعمة  حلمول  تبين وضرور  ايطعا   وهةر فقةا  خلفض

 مم   طم   مليمار  2,1 ُيهمةر  عما   كم   انم   إىل( ايفاو) املتحة  يألم  وايزراعة األغيية منظمة تقةيرات تشري حيث

 وأ  ييلم    كم   جائعماً  ينا  ايعامل يف أشخاص سبعة ك  بني م  واحةًا شخصًا أ  إىل اإلحصا،ات وتشري األغيية 

  .اجلوع م  يو  ك  ميوتو  اخلامسة س  دو  طف  أيف 12  م  أكثر

 حقموق  مم   حقما  باعتبمار  ايغميا،  يف احلم   علمى  15 املماد   يف 2791 يعما   اإلنسما   حلقوق ايعامل  اإلعال  أكة ويقة

 يم   وايرفاهيمة  ايصمحة  يضما  يكف  معيشة مستوى يف احل  شخص يك : "أن  على نص حيث األساسية  اإلنسا 

 بمماحلقوق اخلمماص ايممةوي  ايعهممة ممم  22/1 املمماد  أكممةت كممما...". املأكمم  صممعية علممى وخاصممة وألسممرت  

 يف أساسم   ح  م  إنسا  يك  مبا واعرتافا: "ان  على نصت حيث املفهو   ذات وايثقافية واالجتماعية االقتصادية

 باختماذ  ايمةوي    ايتعماو   طريم   وعم   ايفمرد   مبجهودهما  ايعهمة   هميا  يف األطمراف  ايةول تقو  اجلوع  م  ايتحرر

 املممواد وتوزيممع وحفمم  إنتمماج طممرق حتسممني( أ: )يلمم  ملمما وايالزمممة ملموسممة حمممةد  بممرام  علممى املشممتملة ايتممةابري

 أو واسمتحةا   ايتغييمة   مببادئ املعرفة ونشر وايعلمية  ايتقنية املعارف م  ايكلية االستفاد  طري  ع  ايغيائية 

 توزيمع  تأمني( ب) بها  وانتفاع ايطبيعية يلموارد إمنا، أفض  تكف  بطريقة ايزراعية األراض  توزيع نظ  إصالح

 املسمتورد   ايبلةا  تواجهها اييت املشاك  اعتباره يف يضع االحتياجات  ضو، يف عادال توزيعا ايعاملية ايغيائية املوارد

 ."ايسوا، على هلا واملصةر  يألغيية

 املعمةل  1227 يسمنة  94 رقم   امللكم   األممر  مبوجم   ُأنشمئت  وايميت  اإلنسما   حلقموق  ايوطنية املؤسسة تةعو وعلي 

 احلكوميمة  وغمري  احلكوميمة  اجلهمود  كافمة  تضمافر  ضمرور   اىل املناسبة هيه يف 1221 يسنة 11 رق  امللك  باألمر

 ووضمع  ايزراعم    ايقطماع  يتنميمة  املسمتخةمة  اآلييات تطوير على وايعم  وايتغيية  ايبيئة حب  االهتما  أج  م 

 املتكماف   ايغميائ   اينظما   ودعم   املسمتةامة   ايبيئة حتقي  يضما  ايكفيلة اخلطوات الختاذ مالئمة عامة سياسات

 .اجملاعة ملناهضة ايبشر جلميع

*  *  * 


