
 

 

 بشأن سان بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلن

 وفوضنيامل جملس أعضاء تعيني ضوابط تحديدب صدور األمر امللكي

 

 م2017 مارس 12 يف املنامة

 عاهل خليفة آل عيسى بن محد امللك اجلاللة صاحب حضرة بتفضل اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تشيد

 أعضاء تعيني ضوابط حتديد بشأن 2017 لسنة( 17) رقم امللكي األمر بإصدار ورعاه، اهلل حفظه املفدى البالد

 املفوضني جملس  وأداء  فاعلية تعزيز يف سيسهم ما وهو اإلنسان، حلقوق الوطنية املؤسسة يف املفوضني جملس

( اليت تتبع التحالف SCAاللجنة الفرعية املعنية باالعتماد ) به أوصت ما مع ويتماشى الوطنية، املؤسسة يف

 املؤسسة امتثال استكمال بهدف ،(GANHRIالعاملي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها )

 . العامل حول اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسات لعمل املنظمة باريس ملبادئ الوطنية

 العميق اإلميان من انطالًقا واليزال كان ،2009 عام يف اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة إنشاء من اهلدف إن

 يف الراسخة العربية والتقاليد الغراء اإلسالمية الشريعة كفلتها اليت اإلنسان بكرامة املفدى البالد ملك جلاللة

 يف بها، واالرتقاء اململكة يف اإلنسان حقوق مكانة وتعزيز احرتام على السامي املقام من وحرصًا ،احلبيبة بالدنا

 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية أو والسياسية املدنية سواء اجملاالت كافة

 أحكام بعض بتعديل 2016 لسنة( 20) رقم بقانون املرسوم لصدور استكماال السامية امللكية االرادة هذه وتأتي

 الوطنية املؤسسة متارس أن بهدف وذلك اإلنسان، حلقوق الوطنية املؤسسة بإنشاء 2014 لسنة( 26) رقم القانون

 كل وتوفري اإلنسان حقوق بأهمية املفدى البالد لعاهل الصادقة العقيدة يعكس ما متزايدة باستقاللية دورها

 .  املعطاء األرض هذه على ومقيم طنموا لكل القانونية واحلماية املمكنة احلقوقية السبل

 على الرشيدة القيادة تصميم على يؤكد املفوضني جملس أعضاء تعيني ضوابط بتحديد امللكي األمر صدور إن

 يف املفوضني جملس أعضاء وفاعلية وتفرغ استقاللية تعزيز شأنه من ما كل يف ومتقدم ثابت بنهج السري

 على التأكيد  مع احلقوقية، وممارستهم املهنية وكفاءتهم أعضائه وحيدة نزاهة وضمان ،الوطنية املؤسسة

 .االختيار عند بعدالة واملرأة اجملتمع أطياف متثيل مراعاة

 حلقوق الوطنية املؤسسة فإن ،الرشيدة القيادة ترسيها اليت السامية والقيم ،املفدى البحرين قائد بنهج واقتداءًا

 اإلنسان حقوق وتعزيز احرتام أجل من احلثيث والسعي السامية بالتوجهات التام التزامها تؤكد اإلنسان

 .املمكنة السبل بكل بها واالرتقاء
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