
  بيان المؤسسة الوطنية لحقوق ا�نسان بشأن اليوم الدولي للديمقراطية

  

  2011مبر سبت 15المنامة في 

  

سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للديمقراطية، والذي تبنته الجمعية العامة  15يحتفل العالم في 

 13يخ الصادر بتار )A/62/7 (2007ل6مم المتحدة في دورتھا الثانية والستون في قرارھا ((

الفقرة  21إلى الديمقراطية في المادة  اAنسان، كما أشار اAع@ن العالمي لحقوق  2007ديسمبر 

) بالقول : "أن إرادة الشعب ھي مصدر سلطة الحكومة،  ويعبر عن ھذه اAرادة بانتخابات 3رقم (

حسب أي نزيھة دورية تجري على أساس اRقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو 

إجراء مماثل يضمن حرية التصويت"، وبالتالي فان الديمقراطية تمثل ترجمة لتطلعات مشتركة 

للشعوب في جميع أرجاء العالم، فھي وسيلة R غنى عنھا من اجل تحقيق التنمية البشرية جمعاء، 

واRقتصادية وقيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبرة عنھا بحرية في تحديد نظمھا السياسية 

  واRجتماعية والثقافية والى مشاركة كاملة في جميع نواحي حياتھا.

  

ومن ھذا المنطلق فان المؤسسة الوطنية لحقوق اRنسان إذ تھنئ القيادة  السياسية والشعب البحريني 

ية بھذه المناسبة الدولية وتشارك العالم باحتفاRته، تؤكد على أھمية تضافر الجھود الوطنية الداخل

من اجل السعي نحو ترسيخ قيم الديمقراطية الصحيحة والتأكيد عليھا من اجل التنمية في كافة 

  المجاRت عبر الوسائل القانونية والسلمية.

  

كما تشير المؤسسة إلى انه ليس ھناك نموذج وحيد للديمقراطية في العالم يمكن أن يتفرد ويستأثر 

ق تطلعات الشعوب والعمل الدءوب في ھذا المجال ھو بمفھوم الديمقراطية ولكن السعي نحو تحقي

في حد ذاته يعد ديمقراطية، والغاية التي من خ@لھا يمكن العمل على بناء المجتمع المتقدم وفق اطر 

ومؤسسات فاعلة تتكاتف من اجل تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجاRت والتي تمثل في المحصلة 

تمييز "بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي النھائية تطلعات الشعوب دون 

السياسي أو أي رأي آخر، أو اnصل الوطني أو اRجتماعي أو الثروة أو المي@د أو أي وضع آخر، 

  دون أية تفرقة بين الرجال والنساء".

  



ج@لة الملك حمد بن وتود المؤسسة في ھذا اAطار اAشارة إلى الجھود المبذولة من قبل صاحب ال

عيسى آل خليفة عاھل الب@د حفظه هللا ورعاه فيما يتعلق بالعملية اAص@حية الشاملة والتي تزامن 

انط@قھا مع بداية اnلفية الحادية والعشرين عبر السعي لترسيخ دولة المؤسسات والقانون وتأكيد 

ص دستور مملكة البحرين في مادته المشاركة الشعبية من اجل تحقيق طموحات المواطنين، عندما ن

اnولى  الفقرة (ھـ)" للمواطنين رجاR ونساء، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق 

السياسية، بما فيھا حق اRنتخاب والترشح، وذلك وفقا لھذا الدستور والشروط واnوضاع التي بينھا 

  اRنتخاب أو الترشح إR وفقا للقانون".القانون وR يجوز أن يحرم احد المواطنين من حق 

  

وبالتالي فان المؤسسة إذ تنظر إلى التطورات التي شھدھا المجتمع البحريني خ@ل مدار العشرة 

سنوات الماضية تبرز أھمية ما تحقق على صعيد اAص@حات في كافة المجاRت تطلعا إلى 

تحقق على ارض الواقع يمثل حافزا  طموحات الشعب البحريني، وتأكيدا في السياق ذاته فأن ما

ھاماً من اجل اRستمرار لمواصلة المسيرة الديمقراطية واAص@ح الشامل من اجل تحقيق مستقبل 

  أفضل.

  

ومن جانبھا فان المؤسسة الوطنية تنظر إلى دورھا على اعتبار انه ركن أساسي في العملية 

ة وحماية حقوق اRنسان وترسيخ قيمھا الديمقراطية في مملكة البحرين وذلك عبر تعزيز وتنمي

 2009) لسنة 46ونشر الوعي بھا واAسھام في ضمان ممارستھا استنادا ل6مر الملكي رقم (

  الخاص باختصاصاتھا.   

  

   


