
 

 

 سانبيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلن

 اإلنسان حلقوق العربي اليوم مبناسبة

 

 م2017 مارس 16 يف املنامة

 16 يف العربية الدول جامعة أقرته الذي اإلنسان حلقوق العربي باليوم العربية اإلنسان حقوق جلنة حتتفل

 وذلك ،2008 عام يف النفاذ حيز اإلنسان حلقوق العربي امليثاق دخول ذكرى يصادف الذي عام، كل من مارس

 التعاون أهمية وإبراز وتعزيزها اإلنسان حقوق ثقافة لنشر العربية الدول جامعة توليه الذي االهتمام إطار يف

 . العالقة ذات املؤسسات خمتلف مع والتنسيق

 هذا ميثله ملا نظرا( السلمي والتعايش اإلنسان حقوق) بعنوان اإلنسان حلقوق العربي لليوم العام هذا شعار ويأتي

 مجيع وبتعاون السلمية بالطرق خالفات أية حل يتطلب مما احلاضر، الوقت يف بالغة أهمية من املوضوع

 خمتلف بني السلمي التعايش مبدأ يكرس مبا عليها واحملافظة الوطنية اللحمة إعادة على والعمل االطراف

 التنمية أهداف وحتقيق اجملتمعات، هذه بناء عملية يف اجلميع من ومبشاركة العربية، اجملتمعات مكونات

 . السلمي التعايش مبدأ ويعزز اإلنسان حقوق يصون مبا املستدامة

 من واملمارسات والسياسات التشريعات ملراجعة فرصة االنسان، حلقوق العربي باليوم السنوية االحتفالية وتشكل

 االساسي للنظام العربية الدول جامعة إقرار بعد خاصة العربي، عاملنا يف اإلنسان حقوق ومحاية احرتام اجل

 ومحاية واحرتام تعزيز جمال يف وضرورية نوعية نقلة ميثل مبا ،2014 عام االنسان حلقوق العربية للمحكمة

 .العربي اإلنسان حقوق

 خمتلف بني سلمي تعايش من البحريين اجملتمع به يتمتع مبا اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تشيد جانبها من

 مملكة ملك املفدى خليفة آل عيسى بن محد امللك اجلاللة لصاحب اإلصالحي املشروع ظل يف وفئاته مكوناته

 للتعددية احرتام من الوطين العمل وميثاق البحرين مملكة دستور كفله وما ورعاه، اهلل حفظه البحرين

 . احلقوق جلميع ومحاية

 واالقليمية الوطنية اإلنسان حبقوق املعنية واهليئات املؤسسات تشارك أن اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة ويسر

 جانب من واهتمام عناية يوم اليوم هذا ليكون اإلنسان، حقوق ومحاية تعزيز أجل من للعمل املناسبة هذه

 دعم سبيل يف وتقدم اجناز من حتقيقه مت ما مدى على وشاهدا ومواطنيها جمتمعاتها حبقوق العربية الدول

 . اآلخر وقبول التعددية واحرتام السلمي التعايش على والتشجيع االنسان حقوق

 العربي امليثاق كفلها واليت البحرين مملكة يف اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز املتواصل سعيها على تؤكد كما

 يف الواسعة لواليتها تفعيال وإقليميا، حمليا املعنية واجلهات الشركاء مجيع مع بالتعاون وذلك اإلنسان، حلقوق

 خالل من وذلك الوطنية، املؤسسات لعمل املنظمة باريس ملبادئ وفقا إنشائها قانون عليها أكد كما اجملال هذا

 الرقي أجل من البحرين مملكة يف اإلنسان حقوق ومحاية وتنمية بتعزيز املتعلقة السياسات وضع يف املساهمة

  .ومحايتها عليها واحلفاظ اإلنسان حقوق مببادئ والنهوض
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