
 

 

 املتحدة األمم يوم مبناسبة األنسان حلقوق الوطنية املؤسسة بيان

    4102 أكتوبر 42 املنامة

 الذكرى وهي املتحدة األمم منظمة تأسيس بذكرى عام كل من أكتوبر 42 يف العامل حيتفل

 .0421 أكتوبر 42 تأسيسها تاريخ يوافق حيث املتحدة، األمم ميثاق إنفاذ لبدء السنوية

 يوم" اسم بإطالق ،0421 أكتوبر 20 يف( 061/4) رقم املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار صدر وقد

 تأكيد والشعوب احلكومات فيها تعيد مناسبة باعتبارها أكتوبر 42 يوم على" املتحدة األمم

 .ومبادئه امليثاق مبقاصد إميانها

 لألمم العام األمني مون كي بان السيد معالي شدد العاملي اليوم بهذا االحتفالية مبناسبة رسالته ويف

 والبيئة اإلنسان وحقوق  املسلح النزاع مسائل بشأن املتحدة األمم أعضاء تآزر أهمية على املتحدة

 هذه عليها تقوم اليت امُلثل مستوى إىل بالرقي التعهد إىل اجلميع ودعا األخرى، القضايا من والعديد

 .اإلنسان حبقوق والنهوض والتنمية السالم حتقيق أجل من معا والعمل املنظمة 

 واألمانة املتحدة األمم يف األعضاء الدول األنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تهنئ املناسبة، وبهذه

 واملؤسسات واهليئات تبذله الذي املهم بالدور وتشيد املتحدة، األمم يف العاملني ومجيع العامة

 قد اليت اخلالفات نشوب ومنع ككل الدولي اجملتمع ورقي تقدم جمال يف هلا التابعة واملنظمات

 .وصراعات دولية توترات إىل تؤدي

 لألمم التابعة اهليئات تبذله ملا وتقديرها تهانيها خالص عن األنسان حلقوق الوطنية املؤسسة وتعرب

 على اإلنسان حقوق ومحاية والتثقيف والتوعية النشر جمال يف األنسان حبقوق املعنية املتحدة

 .االنتهاكات أشكال مجيع ووقف الدولي املستوى

 وتدعو والنزاعات واحلروب األوبئة على والقضاء الفقر مكافحة يف املتحدة األمم جهود تثمن كما

 ويعزز إنصافا أكثر حنو على االزدهار فرص توزيع من ميكن جديد اقتصادي نظام إرساء إىل

 .كافة العامل شعوب بني الثقة جسور

 أدائها تطوير من املتحدة األمم منظمة تتمكن أن أملها عن اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة وتعرب

 القضايا خمتلف مع الفعال التعامل أجل من هياكلها إصالح عملية واستكمال عملها وأساليب

 .اإلنسان وحقوق الدميقراطية مبادئ تعزيز ومن واإلقليمية العاملية

 



 

 

 القرارات مجيع على وباطالع كثب على تعمل األنسان حلقوق الوطنية املؤسسة فأن جهتها من

 التزام من التأكد اجل من األنسان حبقوق واملعنية هلا التابعة واهليئات املتحدة األمم عن الصادرة

 أو الدولة عليها صادقت اليت واملعاهدات باالتفاقيات البحرين مملكة يف املدني واجملتمع احلكومة

 امللكي األمر يف الصادرة اختصاصاتها تفعيل عرب البحريين اجملتمع يف دورها إىل أضافة إليها، انضمت

 االختصاص للمؤسسة خيول والذي 4104 لسنة( 41) رقم امللكي باألمر املعدل 4114 لسنة( 26) رقم

 ضمان يف واإلسهام بها الوعي ونشر قيمها وترسيخ األنسان حقوق ومحاية وتنمية تعزيز" يف

 مع الشراكة إطار يف البحريين اجملتمع يف باختصاصاتها القيام إىل املؤسسة تتطلع كما ،"ممارستها

 على نصت اليت باريس ملبادئ وفقا اإلنسان حبقوق واملعنية املتحدة لألمم التابعة اهليئات

 .اإلنسان حبقوق املعنية الوطنية املؤسسات اختصاصات
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