
 

 

 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

 لعاملي بيوم حقوق اإلنسان  مبناسبة االحتفال ا

 

 5102ديسمرب  01

 

ً  ب  01حيتفل العامل يف  لألما    اجلمعيا  العاما   قااا   ديسمرب من كل عام بيوم حقوق اإلنسان، احتفاا

الاي  يعتارب اوةاوة     ،قاوق اإلنساان  اإلعانن العااملل    باعتماد  0491 ديسمرب 01الصاد  يوم  ،املتحدة

 األوىل حنو التنظي  الفّعال  ماي  حقوق اإلنسان على الصعيد الدولل.

وبهيه املناسب  الدولي ، فإنا  يساا املسسسا  الوةنيا   قاوق اإلنساان يف للحا  البحااين  ن   اا            

ًا منها بالسري على الانه   العامل جبميع منظما   وهيئا   ا قوقي  يف االحتفال بهيه املناسب ،  أكيد

القائ  على  عزيز ومحاي  حقوق اإلنسان، وإميانا منها مجيعا بأن اإلنساان هاو راو  البنااً والتقادم      

 ا قيقل يف هيا الحون. 
 

يعترب اإلعنن العاملل  قوق األنسان املثل األعلى امل رت  الي  ينبغل  ن  بلغ  كاف  ال عوب واألم ، 

  األوىل الاامت زياازأ بتأكياادها علااى ااامان احاارتام حقااوق اإلنسااان وحايا اا   فهااو الوقيقاا  الدولياا

األساسي ، ومحايتها من كاف  االنتهاكاأ الامت مو ساض اادها مان قبال، لاا صعلا  مصاد  إ اام          

 للم اعني يف الدول عند صياغ  الدسا ري والقوانني. 

عارت  بهايا اإلعانن، وقاد عملاض      للح  البحاين واحادة مان الادول الامت        و فتخا املسسس  باعتبا 

للح  البحاين على  بين املبادئ المت صاً بها اإلعانن و مامينها يف قوانينهاا و  اايعا ها الدا،ليا ،      

إميانا منها قيادًة وشعبا بأن ما نص علي  اإلعنن من مبادئ حقوق اإلنسان هو إجناا  م ارت  لحافا     

 ال عوب واألم . 

و  حل هيه املناسب  الدولي ، موعدا سنويا للمسسس  الوةنيا   قاوق اإلنساان وجلمياع الن اةاً يف      

جمال حقوق اإلنسان لنصتماع ومااصع  واقعنا ا قوقل، من  صل  مافا اجلهود والعمل على مزيد 

تعاا   اا   من التنسيق والتعاون بني كاف  اجلهاأ املعني  حبقوق اإلنسان، ملنع  ي  انتهاكاأ قاد ي 

 اإلنسان  يًا كان صنس   و لون . 

على  همي   د يس اإلعنن العاملل  قوق اإلنسان بصاو ة   و سكد املسسس  الوةني   قوق اإلنسان

مبسة  يف املدا س واملعاهد واجلامعاأ، من  صل غاس قي  ومبادئ ومفاهي  هيا اإلعنن يف نفاوس  

ه  وحياا ه ، وحتاى يعاا  ال اباب الياوم ماا لا  مان         الناشئ ، حتى  تحول إىل منط سلو  يف  فحري

حقوق وما علي  من واصباأ، سعيًا حنو بناً قاعدة عايم  من الناس ليحونوا ن اةاً دعااة ومحااة    

 . قوق اإلنسان
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