
 

 

 سان مبناسبةبيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلن

 يوم حقوق اإلنسان

 

 4102رب ديسم 01املنامة يف 

، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه اجلمعية العامة ديسمرب 01قوق اإلنسان كل عام يف حيتفل العامل بيوم ح

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  0421ديسمرب  01( بتاريخ 4ألف )د  402رقم  لألمم املتحدة مبوجب القرار

 563باعتباره معيار اإلجناز املشرتك جلميع الشعوب واألمم. ويأتي شعار هذا العام حول "حقوق اإلنسان 

لكل  ه حيقحلقوق اإلنسان، باعتبار أن يوما يف السنة"، ويتضمن هذا الشعار فكرة أن كل يوم هو يوم

حقوق اإلنسان هي حق لكل واحد فكاملة،  هاالستمتاع حبقوق - وقت يف كل مكان ويف كل - احد مناو

 ثل والقيم.وتربطنا معا كمجتمع عاملي نفس امُل ،منا بالتساوي

على سعيها املتواصل لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مملكة  املؤسسة الوطنية تؤكدبهذه املناسبة، و

حرين من خالل القيام باختصاصاتها ويف إطار الشراكة مع هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم الب

لتطبيق أكرب ضمانات سامية حلقوق اإلنسان على أرض مملكة البحرين،  املتحدة وفقًا ملبادئ باريس

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

 املنشود واملتمثل يف تعزيز ومحاية حقوق املواطن واملقيم.

من أجل تعزيز ا جلهود الرمسية واألهلية للعمل مًعاملؤسسة الوطنية إىل تضافر كافة ا كما تدعو

وتنمية ومحاية حقوق اإلنسان يف اململكة، مؤكدة أنها ماضية قدمًا حنو املزيد من الشراكة اجملتمعية 

حلقوق ومواصلة مسرية اإلجنازات اليت كان آخرها حصول املؤسسة الوطنية لتعزيز املسار احلقوقي 

جائزة شايو لتعزيز حقوق اإلنسان يف منطقة جملس التعاون لدول اخلليج العربية لعام " علىاإلنسان 

تكرميا بناًء على ترشيح ودعم من سفارات االحتاد األوروبي املعتمدة لدى مملكة البحرين، وذلك  "،4102

يز ومحاية حقوق اإلنسان يف مملكة تعز ثمرة يف السعي من أجلاملاملؤسسة الوطنية املتميز وجهودها لدور 

التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الذي  اإلشادة إىل مبا تضمنهباإلضافة إىل البحرين، 

يف اململكة والرسالة الواضحة اليت احتواها للحد من انتهاكات  اإلنسانحول أوضاع حقوق ا صدر مؤخًر

 والتوصيات املناسبة اليت وجهت للمؤسسات الدستورية يف اململكة. اإلنسانحقوق 

وتشدد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على ضرورة تناول اجملتمع الدولي ملسألة حقوق اإلنسان على 

وعية واملصداقية وعدم قابلية هذه احلقوق للتجزئة وهذا يشمل مجيع الدول من دون أساس املوض

 انتقائية وال متييز وال تسييس وال حتريف لقضايا حقوق اإلنسان. 

 كافة الدول األعضاء يف األمم املتحدة، مشيدة بالدور املهمتهنئ املؤسسة الوطنية  ومن جانب آخر،

الذي تبذله اهليئات واملؤسسات واملنظمات املعنية حبقوق اإلنسان يف جمال النشر والتوعية  واحليوي

 .االنتهاكاتومحاية حقوق اإلنسان على املستوى الدولي ووقف مجيع أشكال   والتثقيف


