
 

 

 ملفوضية العشرون الذكرى بشأن اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة بيان

 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم

 

 الــ السنوية بالذكرى اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية احتفال ذكرى مع تزامنًا

 عن اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تعرب ،3311 عام املنعقد اإلنسان حلقوق العاملي للمؤمتر 02

 ترسيخ سبيل يف أمجع العامل دول تتخذها اليت اجلريئة باخلطوات أمجع العامل وتقدير تقديرها

 السالم لتحقيق البناء الطريق يشكل ذلك أن باعتبار ومحايتها وتعزيزها اإلنسان، حقوق مبادئ

 .والتنمية واالستقرار

 مت الذي األساس حجر3331 يونيو 02 بتاريخ فيينا يف املنعقد اإلنسان حلقوق العاملي املؤمتر ويعترب

 حيث اإلنسان، حقوق يف سامية أهداف حتقيق حنو للسري واحدة طريق خريطة لرسم فيه التعهد

 األمم مفوض منصب إنشاء على االتفاق: أبرزها جوهرية وتعهدات بتوصيات منه اخلروج مت

 املؤمتر تبين إىل باإلضافة اإلنسان، حقوق كافة ودعم حلماية اإلنسان حلقوق السامي املتحدة

 محاية جمال يف اجلهود لتجديد بداية ليشكل (VDPA) به اخلاص العمل وبرنامج فيينا إعالن

 حبقوق النهوض جمال مشلت اليت التطورات منها ، عاما العشرون مدى على اإلنسان حقوق وتعزيز

 ومحاية اإلنسان، حقوق انتهاكات عن الفاعلة املساءلة لتحقيق الدولي القانون وتطوير املرأة،

 وعدم اإلنسان حقوق مشولية مبسألة الوعي عملية يف والتوسع املهمشة الفئات حقوق وتعزيز

 .للتجزئة قابليتها

  02" اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية إلنشاء العشرون السنوية الذكرى شعار ويهدف

 حدثت اليت والتطورات اإلنسان حلقوق العاملي باملؤمتر الوعي رفع إىل" حقوقك ألجل العمل من عاما

 هادفًا يكون ألن الشعار تصميم مت ولقد املتبقية، والتحديات اإلنسان حقوق رسالة نشر أجل من

 العمل خطة إىل به لإلشارة متواصل طريق ورسم األمل، ألوان استخدام فتم حيتويه، الذي للمعنى

 .اإلنسان حقوق نهضة جمال يف املستمرة

 



 

 

 عاما عشرون مرور ذكرى مبناسبة بيالي نايف اإلنسان حلقوق املتحدة األمم مفوضة أشارت ولقد

 وبرنامج إعالن وإن البشر، مجيع حبقوق يعرتف عامل حنو السعي نواصل وحنن: " بأن للمفوضية

 يضيفان يزاالن ال ،3331 عام فيينا يف اإلنسان حلقوق العاملي املؤمتر اعتمدهما الذين فيينا عمل
 وهو اإلنسان، حقوق ومحاية تعزيز يف تارخييًا تقدمًا اإلعالن شكل ولقد. أعمالنا جلدول الكثري

 ".املاضية عامًا األربعون مدى على اإلنسان حلقوق شاملة وثيقة أهم يعترب

 تعزيز يف رؤيتها لتحقيق الدؤوب سعيها على اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تؤكد جهتها ومن

 لسنة( 64) رقم امللكي األمر مبوجب احملددة باختصاصاتها القيام خالل من اإلنسان حقوق ومحاية

 اإلنسان حقوق هيئات مع الشراكة إطار ويف ،0230 لسنة( 02) رقم امللكي باألمر واملعدل 0223

 اجلهود كافة تضافر إىل املناسبة هذه يف تدعو كما باريس، ملبادئ وفقًا املتحدة لألمم التابعة

 قيمه وترسيخ اإلنسان حقوق ومحاية وتنمية بتعزيز االهتمام أجل من الفعال والتعاون للعمل

 .البحرين مملكة أرض على اإلنسان حلقوق سامية ضمانات أكرب لتطبيق به الوعي ونشر
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