
 

 

حفظه  تشيد بالكلمة السامية جلاللة امللك املفدى اإلنساناملؤسسة الوطنية حلقوق 

 توفري السكن املالئم للمواطنني بشأن اهلل ورعاه

 3172ديسمرب  71املنامة 

مبا تضمنته الكلمة السامية حلضرة صاحب اجلاللة امللك  اإلنسانتشيد املؤسسة الوطنية حلقوق 

 01عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه بشأن توفري السكن املالئم بتنفيذ خليفة  ألمحد بن عيسى 

ديسمرب  71-71ألف وحدة سكنية مبناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية يف يومي 

 إسالميلذكرى قيام الدولة البحرينية احلديثة يف عهد املؤسس امحد الفاتح ككيان عربي  إحياء

املتحدة كدولة كاملة العضوية،  األممالنضمامها يف  03 الـ والذكرى ميالدية، 7172عام 

 .لتسلم حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى ملقاليد احلكم ا70 الـ والذكرى

احلق يف السكن املالئم يعد واحد من أهم احلقوق  إن اإلنسانوتؤكد املؤسسة الوطنية حلقوق 

( من اإلعالن العاملي حلقوق 7الفقرة ) 32 االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيث نصت املادة

اإلنسان على انه: "لكل شخص احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية 

له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية 

لبطالة واملرض والعجز والرتمل والشيخوخة وغري ذلك الالزمة، وله احلق يف تأمني معيشته يف حاالت ا

 من( 7الفقرة ) 77من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته"، كما نصت املادة 

 يف األطراف الدول تقر: " انه على والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدولي العهد

شي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من معي مستوى يف شخص كل حبق العهد هذا

الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية. وتتعهد الدول األطراف باختاذ 

التدابري الالزمة إلنفاذ هذا احلق، معرتفة يف هذا الصدد باألهمية األساسية للتعاون الدولي القائم 

 .على االرتضاء احلر"

مت مملكة البحرين للعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقد انض

الذي جعلها تتحمل مسؤولية قانونية وأخالقية  األمر، 3111( لسنة 71مبوجب القانون رقم )

وسياسية تفرض عليها الوفاء مبا احتواه من أحكام، وال سيما احلق يف السكن ملواطنيها ومتاشيًا مع 

الفقرة )و( من دستور مملكة البحرين صراحة على التزام الدولة  9اللتزام الدولي، ونصت املادة هذا ا

بـتوفري السكن، خاصة لذوي الدخل احملدود حيث نصت على انه:" تعمل الدولة على توفري السكن 

 .لذوي الدخل احملدود من املواطنني"

 



 

 

لتوجيه السامي يف توفري السكن املالئم أن هذا ا اإلنسانكما تؤكد املؤسسة الوطنية حلقوق 

 اإلسكانيسيسهم يف حلحلة امللف  اإلنسانوالعيش الكريم لكافة املواطنني الذي يعد حقًا من حقوق 

يف مملكة البحرين بشكل نهائي، وعليه تناشد املؤسسة الوطنية احلكومة املوقرة بسرعة تنفيذ 

 .اإلرادة امللكية السامية يف أقصر مدة ممكنة

*  *  * 

 


