
 

 

 بشأن  بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري

 

  1122مارس  12املنامة 

 

مارس من  كن     12 املوافق تزامنًا مع ذكرى احتفال األمم املتحدة باليوم العاملي للقضاء على التمييز العنصري

، تعنر   2622اكتنوبر  12الصنادر بتنار      ((12-)د1211) قرارهنا رقنم  يف  الذي اعتمدته اجلمعية العامنة و، عام 

ملينة الرحنر   علنى مواقفهنا     ملاملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ع  خالص تقد رها وامتنانها للقينادة احلييمنة   

 قضاء على كافة أشيال التمييز العنصري.لل اجلهود يف بذل كافةالثابتة م  التعاون بشفافية ونزاهة 

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل جانب األمم املتحدة والعامل بهذه املناسرة، والن  حتمن     حتتف وم  جانرها، 

بشني  جيند والن  ت جنم أفضن        املنظمنة مؤكدة إن األنشطة الر اضنية  "العنصر ة والر اضة" هذا العام شعار 

املترنادل والنروا الر اضنية والعمن  اجلمناعي، اين  تنا أن تسنهم يف دمن            واالحن ام  االنضراطالقيم الر اضية يف 

الفئنناا امتمعيننة املهمشننة وتسنناعد علننى توعيننة األفننراد بننالقيم الت مننة ملنننع الصننراعاا واحلنند منن  التننوتراا     

 .االجتماعية

نسنان يف العد ند   الر اضة منع مرنادح حقنوق اإل    اش اك 1002مؤمتر د ربان لعام   أكد إعتن وبرنام  عم قدو

الوثيقنة الن  تصنب يف  نلب جهنود امتمنع الندولي الرامينة اىل           عتن  اإلعنتن  م  األهندا  والقنيم األساسنية. و   

الندول اىل التعناون    ولقند حنا اإلعنتن   استئصال العنصر ة وكره األجانب وما  تص  بذلك م  أعمال تعصب، 

مع املنظماا احليومينة الدولينة واللةننة األوملرينة الدولينة واالحتناداا الر اضنية والدولينة واإلقليمينة من  أجن             

 تعز ز جهود حماربة العنصر ة يف الفعالياا الر اضية.

يينز العنصنري   ولقد اعتمدا اجلمعينة العامنة لممنم املتحندة االتفاقينة الدولينة للقضناء علنى لينع أشنيال التم          

ممليننة الرحننر   قنند  وجنند ر بالننذكر أن. 2626 نننا ر  1، ودخلننح حيننز النفنناذ بتننار   2622مننارس  7بتننار   

 .2660( لسنة 8باملرسوم بقانون رقم ) 2660مارس  17انضمح إليها بتار   

العمن  بين    حبقوق اإلنسنان و  االهتمام  ادة يف هذه املناسرة اىل ضرورة  الوطنية حلقوق اإلنسان وتدعو املؤسسة

يف الوقنح ذاتنه علنى أهمينة      مؤكندة النوط  والندولي،     نيرفض كافة أشنيال التميينز علنى املسنتو    جد ة على 

أشنار إلينه    ذيتوفري الضماناا املناسرة لعدم التعرض أو االعتداء على اليرامة اإلنسانية مبا  يف  تعز نز املرندأ الن   

يف مادتنه األوىل  "  ولند لينع النناس أحنرارًا متسناو   يف        2618د سم   20ملؤرخ ا اإلعتن العاملي حلقوق اإلنسان

يومنة املنوقرة لتعز نز    حلقنوق، وقند وهرنوا عقنًت وضنمريًا "، متمنينًة املز ند من  التعناون الرنناء منع ا           اليرامة واحل

 ومحا ة حقوق اإلنسان يف مملية الرحر  .


