
 
 

 

 نسان مبناسبةبيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإل

 اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري  

 

 م1122مارس  12املنامة يف 
 

وتكريس مبدأ املساواة والكرامة للرجال والنساء  احرتام اآلخرين ضرورة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تؤكد

ءاتهم الفكرية والدينية واإلثنية والعرقية واملذهبية على حد سواء، بصرف النظر عن توجهاتهم وانتما

والطائفية وما شابه ذلك، والعمل بشكل جاد ومتواصل من أجل رفض كافة أشكال التمييز على املستويني 

 وذلكالوطين والدولي، وتوفري الضمانات املناسبة لعدم اإلساءة أو التعرض أو االعتداء على الكرامة اإلنسانية، 

 متساوين يف الكرامة يولد مجيع الناس أحرارا: "حلقوق اإلنسان يف مادته األوىلاإلعالن العاملي عليه  وفق ما نص

 ".وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح اإلخاء وضمريا واحلقوق، وقد وهبوا عقال

للقضاء على التمييز ي دولمارس من كل عام باليوم ال 12املؤسسة الوطنية إىل أن األمم املتحدة حتتفي يف  تشريو

أكتوبر  12( بتاريخ (12-د) ،1211العنصري، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم )

 ، كما اعتمدت اجلمعية العامة االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري بتاريخ2622

مارس  17وانضمت مملكة البحرين إىل االتفاقية بتاريخ  ،2626يناير  1، ودخلت حيز النفاذ يف 2622مارس  7 

 .2661( لسنة 8باملرسوم بقانون رقم ) 2661

مآسي املاضي  م منتعّلالته األمم املتحدة بـ "نذي عنولهذا العام، وا موضوعأهمية  علىاملؤسسة الوطنية  وتشدد

بل ، فحسب مشكلة األمسيست وليدة أو العنصرية لأن  منه "، إذ ُيستفادمن أجل مكافحة العنصرية يف احلاضر

صفت املصائب والويالت اليت عبالنظر إىل حجم الكوارث ووذلك ا اليوم، نعامليف  كبريا حتديال غدت متّث

ابل وما إىل ذلك، ويف املق التمييز واإلقصاء والتهميش واملمارسات القائمة على سياساتبالشعوب واألمم جّراء ال

التمييز العنصري والعنف  من أجل مكافحة الالزمة تدابريالختاذ يف ا مم املتحدة منذ إنشائهااأل دور يتجلى

ن واحلريات األساسية حرتام حقوق اإلنساا عزيز"تميثاق األمم املتحدة بأن ( من 2) رقم تقضي املادة، إذ العرقي

وال تفريق بني الرجال  س أو اللغة أو الديناجلنبال متييز بسبب  والتشجيع على ذلك إطالقا للناس مجيعا

 مقصد من مقاصد األمم املتحدة. "،والنساء

ت الدولة لشراكة اجملتمعية بني مؤسسامبدأ اوتعزيز  ألطرافمجيع اجهود تكاتف  إىلاملؤسسة الوطنية  وتدعو

 .التمييز العنصري كافة أشكال للقضاء على طموحة ووضع خطط واسرتاتيجيات ومنظمات اجملتمع املدني
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