
 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبناسبة يوم حقوق اإلنسان

 3102ديسمرب  01املنامة 

 فيه اعتمدت ، وهو اليوم الذيديسمرب 01 يف عام كل اإلنسان حقوق بيوم العامل حيتفل

 اإلعالن 0491ديسمرب  01بتاريخ  III 217A)مبوجب القرار رقم ) املتحدة لألمم العامة اجلمعية

 يومإن ، كما واألمم الشعوب جلميع املشرتك اإلجناز معيار باعتباره، اإلنسان حلقوق العاملي

 السنوية بالذكرى فيها ُيحتفل اليت السنة هذه يف خاصة أهمية ذو 3102 لعام اإلنسان حقوق

 وحتمل مناسبة هذا العام شعار اإلنسان حلقوق السامي املفوض والية إلنشاء العشرين

 العمل ألجل حقوقكم"."عشرون عاما من 

 السياسات ووضع اإلنسان حقوق قضايا مع مبسئولية للتعامل ُملحة احلاجة كانت ملاو

 حقوق مببادئ والنهوض الرقي وألهمية اإلنسان حقوق ومحاية وتنمية بتعزيز املتعلقة

 عاهل  خليفة آل عيسى بن محد امللك اجلاللة صاحب حضرة قدم عليها، واحلفاظ اإلنسان

 جملس واليت أقرها اإلنسان حلقوق عربية حمكمة بإنشاء حفظه اهلل وعاه مبادرة املفدى البالد

 32 بتاريخ قطر بدولةاليت عقدت ( 39) دورته يف القمة، مستوى على العربية الدول جامعة

 بعدا وتضيف ،العربي العامل مستوى على مسبوقة غري املبادرة هذه تعد حيث م3102 مارس

 قانونية آلية باعتبارها اإلنسان حقوق ومحاية احرتام جمال يف املشرتك العربي للعمل جديدا

 مدى تربز كما العربية، الدول جامعة اطار يف اإلنسان حقوق منظومة لدعم ضرورية

 الدولية الساحة تشهدها اليت العصرية التحوالت ملواكبة البحرين مملكة توليه الذي االهتمام

 .اإلنسان حقوق دعائم لتعزيز

  خليفة آل عيسى بن محد امللك اجلاللة صاحب حضرة عن صدرعلى املستوى احمللي فقد و

 3103 لسنة( 31) رقم امللكي باألمر املعدل 3114 لسنة( 92) رقم امللكي األمر املفدى البالد ملك

 والعمل اإلنسان، حقوق ومحاية وتنمية تعزيزبهدف  اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة بإنشاء

 .واستقاللية حرية بكل مبمارستها اإلسهام وضمان بها، الوعي ونشر قيمها ترسيخ على

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان متمثلة يف جملس مفوضيها وجلانها الدائمة وأمانتها  تحققو

 اإلنسان حبقوق املتعلقة الشكاوى من خالل متابعةالعديد من اإلجنازات خالل هذا العام العامة 

 باإلجراءات الشأن ذوي تبصري أو االختصاص،ذات  هاتما تراه إىل اجل وإحالة ودراستها،

 يف واملشاركة املعنية، اجلهات مع تسويتها يف املعاونة أو اختاذها، يف ومساعدتهم اإلتباع الواجبة

 قوقح مبسائل املعنية واإلقليمية الدولية املنظمات اجتماعات ويف واحمللية، الدولية احملافل



 ونشر إصداركذلك والندوات  وتنظيم املؤمترات وعقد والتقارير املطبوعات وإصدار اإلنسان،

 ذات الوطنية واألوضاع اإلنسان حقوق جمال يف البحرين مملكة جهود تطور عن تقارير

من املواطنني واملقيمني وسعت حلل  شكوى 011أكثر من  املؤسسة الوطنيةتلقت ، إذ الصلة

جلسات عدد من احملاكمات  كما حضرت طلب مساعدة قانونية، 01معظمها باإلضافة إىل 

 بعدة زيارات ميدانية قامتولضمان حماكمة عادلة تتوافر فيها مجيع الضمانات القانونية، 

ميدانية عض احملكومني للوقوف على أحواهلم،  وكذلك زيارات ، وزيارة بألماكن االحتجاز

 اجلنسية قانون تعديل حول مقرتح ، وإعدادوقاللي البحري وادي منطقيتملتابعة الوضع البيئي يف 

 مقرتح وإعداد أبنائها، جبنسية يتعلق فيما للرجل مساويًا حقًا البحرينية املرأة منح بشأن

 أبدتكما  األحداث، شأن يف 0402 لسنة( 00) رقم بقانون املرسوم أحكام بعض بتعديل

 .(3100-3102) لألعوام للطفولة الوطنية االسرتاتيجية بشأن مالحظاتهااملؤسسة الوطنية 

 املتحدة، مشيدة األمم يف األعضاء تهنئ املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الدولوبهذه املناسبة، 

 النشر جمال املعنية حبقوق اإلنسان يف واملنظمات واملؤسسات اهليئات تبذله الذي املهم بالدور

 أشكال مجيع ووقف الدولي املستوى على اإلنسان حقوق ومحاية والتثقيف والتوعية

 .االنتهاكات

تؤكد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها يف تعزيز و

خالل القيام باختصاصاتها ويف إطار الشراكة  منيف مملكة البحرين ومحاية حقوق اإلنسان 

 كثب عن والعمل، مع هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة وفقًا ملبادئ باريس

 حبقوق واملعنية هلا التابعة واهليئات املتحدة األمم عن الصادرة القرارات مجيع علىواالطالع 

 باالتفاقيات البحرين مملكة يف املدني واجملتمع احلكومة التزام من التأكد اجل من األنسان

 إليها. انضمت أو الدولة عليها صدقت اليت واملعاهدات

 حقوق ملسألة الدولي اجملتمع تناول ضرورة علىاملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  تشدد كما

 يشمل وهذا للتجزئة احلقوق هذه قابلية وعدم واملصداقية املوضوعية أساس على اإلنسان

 اإلنسان. حقوق لقضايا حتريف وال تسييس وال متييز وال انتقائية دون من الدول مجيع

للعمل الرمسية واألهلية إىل تضافر كافة اجلهود املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تدعو و

والتعاون الفعال من أجل االهتمام بتعزيز وتنمية ومحاية حقوق اإلنسان وترسيخ قيمه 

، أكرب ضمانات سامية حلقوق اإلنسان على أرض مملكة البحرينونشر الوعي به لتطبيق 

وتؤكد على أنه كلما تضافرت هذه اجلهود مع األطراف ذات العالقة حتقق على أرض 

 الواقع اهلدف املنشود واملتمثل يف تعزيز ومحاية حقوق املواطن واملقيم.


