
 

 

 للدميقراطية الدولي اليومناسةة مب اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة بيان

 3152سبتمرب  51 املنامة

 الذي عام، كل من سبتمرب 51 املوافق للدميقراطية الدولي باليوم املتحدة األمم احتفاالت مع تزامنا

 الصادر A/62/7 (7002) رقم قرارها يف والستني الثانية دورتها يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية تبنته

 لتعزيز املكرسة الوطنية الربامج تعزيز على احلكومات شجعت حيث ،7002 ديسمرب51 بتاريخ

 باليوم االحتفال وميثل والدولي، واإلقليمي الثنائي التعاون زيادة خالل من الدميقراطية، وتوطيد

 غنى ال وسيلة فهي العامل، أرجاء مجيع يف للشعوب مشرتكة لتطلعات ترمجة للدميقراطية الدولي

 .مجعاء البشرية التنمية حتقيق أجل من عنها

 باالقرتاع نزيهة دورية اباتانتخ تنظيم ومبدأ اإلنسان حقوق واحرتام باحلرية املتعلقة القيم وتشكل

 األوىل مادته يف البحرين مملكة دستور يف واردة القيم وهذه للدميقراطية، ضرورية عناصر العام

 السياسية، باحلقوق والتمتع العامة الشئون يف املشاركة حق ونساء، رجاال للمواطنني(: " هـ) الفقرة

 وال القانون، بينها اليت واألوضاع والشروط الدستور هلذا وفقا وذلك والرتشح، االنتخاب حق فيها مبا

 العاملي اإلعالن ويف  ،" للقانون وفقا إال الرتشح أو االنتخاب حق من املواطنني أحد حيرم أن جيوز

 احلكومة، سلطة مصدر هي الشعب إرادة إن: " بالقول( 1) رقم الفقرة( 75) الـ املادة يف اإلنسان حلقوق

 املساواة قدم وعلى السري االقرتاع أساس على جترى دورية نزيهة بانتخابات اإلرادة هذه عن ويعرب

 يف بالتفصيل مذكورة أنها كما ،"التصويت حرية يضمن مماثل إجراء أي حسب أو اجلميع، بني

 واحلريات اإلنسان حقوق من جمموعة يكرس الذي والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدولي العهد

 .اهلادفة الدميقراطيات تساند أن شأنها من املدنية

: األصعدة مجيع على املتنامية وتأثرياتها الدميقراطية القيم أهمية الوطنية املؤسسة وتؤكد

 املسرية استمرار تعزيز يضمن مبا اململكة، يف والتنموية واالقتصادية واالجتماعية السياسية

 .الرشيدة القيادة انتهجتها اليت املؤسسي والتحديث اإلصالح وسياسات الدميقراطية

 امللك اجلاللة صاحب حضرة يبذهلا اليت اجلهود إىل اإلشارة اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة وتود

 اإلصالحية بالعملية يتعلق فيما ورعاه اهلل حفظه املفدى البالد عاهل خليفة آل عيسى بن محد

 حتقيق أجل من الشعبية املشاركة وتأكيد والقانون، املؤسسات دولة ترسيخ إىل السعي عرب الشاملة

 .املواطنني طموحات

 



 

 

 أساسيا ركنا باعتباره احتفاالته يف العامل اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تشارك املناسبة، وبهذه

 اإلنسان حقوق ومحاية وتنمية تعزيز عرب وذلك البحرين، مملكة يف الدميقراطية العملية يف

( 64) رقم امللكي األمر إىل استنادا  ممارستها، ضمان يف واإلسهام بها الوعي نشرو قيمها، وترسيخ

 والشعب السياسية القيادة تهنئ كما ،7057 لسنة( 72) رقم امللكي باألمر املعدل 7002 لسنة

 ترسيخ حنو السعي أجل من الوطنية اجلهود تضافر أهمية وتؤكد الدولية، املناسبة بهذه البحريين

 القانونية الوسائل عرب كافة اجملاالت يف التنمية أجل من وتأكيدها الصحيحة الدميقراطية قيم

 .والسلمية

 باعتباره الوطين التوافق حوار يف املشاركة األطراف مجيع اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة وتدعو

 والتوافق الدستورية باألطر وااللتزام القائمة الفرصة مع اإلجيابي التعاطي إىل دميقراطية وسيلة

 اجملتمع جتانس ويعزز الدستورية القنوات يف يصب حضارًيا متثيلًيا منرًبا باعتبارهما الوطين

 اليت األزمة من البالد إلخراج دميقراطية وسيلة باعتباره السياسي احلوار بنجاح والتمسك التعددي،

 .بها متر
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