
 

 

 سانبيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلن

 العنصري التمييز على للقضاء الدولي اليوم مبناسبة

 

 م2017 مارس 21 يف املنامة

 والذي عام، كل من مارس 21 يصادف والذي العنصري التمييز على للقضاء العاملي باليوم املتحدة األمم حتتفل

 وقد. 1966 أكتوبر 26 بتاريخ الصادر( 21-د) 2142) رقم قرارها يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدته

 1 بتاريخ العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدت

 . 1969 يناير 4 بتاريخ النفاذ حيز ودخلت ،1965 ديسمرب

 على والتحريض العنصري التنميط)) بعنوان؛ العنصري التمييز على للقضاء الدولي لليوم العام هذا شعار ويأتي

 ((. باهلجرة يتعلق ما ذلك يف مبا الكراهية

 وكره العنصري والتمييز للعنصرية املعاصرة باألشكال املعين اخلاص املقرر من مؤخرا صدر لتقرير ووفقا

 أنه على والعرقي العنصري التنميط تعريف مت اإلنسان، حقوق جملس إىل تعصب من بذلك يتصل وما األجانب

 أو القومي األصل أو النسب أو اللون أو العرق أساس على احلدود ومراقبة واألمن القانون إنفاذ موظفي اعتماد"

 كان إذا ما لتحديد أو والتحقيقات، اهلوية من التحقق املفصل، للبحث األشخاص إلخضاع كأساس العرقي

 العنصري التنميط من معينة أهدافا واملهاجرين الالجئني يشكل وبالتالي". اإلجرامي النشاط يف يشارك الفرد

 .الكراهية على والتحريض

  املناسبة، بهذه والعامل املتحدة األمم جانب إىل حتتفل إذ اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة فإن جانبها ومن

 التمتع يف احلق شخص لكل وأن اجلميع، بني واملساواة اإلنسانية الكرامة احرتام أهمية على ذاته الوقت يف وتؤكد

 ميكن ال حيث يتجزأ، ال كل باعتبارها للجميع احلقوق تلك كفالة ضرورة مع متييز، دون اإلنسان حبقوق

 .    العنصري التمييز أشكال مجيع على القضاء دون من العامل دول لتحقيقها تتطلع اليت اإلمنائية األهداف حتقيق

 ائهاإنش قانون عليها أكد واسعة والية من لديها مبا تعمل اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة فإن السياق هذا ويف

 تعزيز أجل من واألهلية، الرمسية اجلهات كافة مع جنب إىل واحلماية التعزيز جمال يف باريس، ملبادئ وفقًا

 من احلقوق لكافة ممارستها ضمان يف واإلسهام بها، الوعي ونشر قيمها وترسيخ اإلنسان، حقوق ومحاية وتنمية

 واملعاهدات باالتفاقيات البحرين يف القانون إنفاذ موظفي التزام مدى ورصد متابعة جانب إىل متييز، أي دون

  .اجلميع من واحرتامها نفاذها لضمان اإلنسان، حقوق جمال يف البحرين مملكة عليها صدقت اليت الدولية
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