
 

 
 

 
 
 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 ينيف مملكة البحر الذكرى التاسعة إلنشائهامبناسبة 

 

 

 2018 نوفمرب 10املنامة يف 

تاسعة إلنشائها يف لسنوية الكرى االذبحتتفل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مملكة البحرين 

بإنشاء املؤسسة  2009( لسنة 46) ، ومنذ صدور األمر امللكي السامي رقم2009نوفمرب  10تاريخ 

لذي احملوري ا سيد اهلدفلى جتعرص الوطنية حلقوق اإلنسان، واملؤسسة الوطنية مستمرة يف احل

ا ونشر الوعي بها رسيخ قيمهان وتنسأنشئت من أجله واملتمثل يف تعزيز وتنمية ومحاية حقوق اإل

ة ة وحيادية واستقالليامها حبرياء مهأد واإلسهام يف ضمان ممارستها من قبل اجلميع، وذلك من خالل

 .هانشائي إل متثل املرجع القانونتامة متاشًيا مع مبادئ باريس واليت

ملفدى حفظه اهلل ال البالد ة عاهليفخوشّكلت مبادرة حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل 

م ًا ملبادئ باريس لعاايدة  وفقلة حمستقورعاه بإنشاء "املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان" كمؤسسة م

وصلت  اماضحة مدى وصورة بعكس تعالمة بارزة يف مسرية العمل احلقوقي البحريين، فهي  1993

حيث  ة يف مجيع امليادين،ة احلقوقيلدولي اإليه مملكة البحرين من تقدم وتطور ومناء لتطبيق املعايري

هم الدعائم ن، وأحد ألبحرياكة أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جزء ال يتجزأ من رؤية ممل

 .كةململى دربها اري علتس والركائز األساسية يف بناء دولة املؤسسات والقانون اليت

خًرا االسرتاتيجية إلنسان مؤاقوق ة حلولتحقيق املهام املنوطة بها، فقد اعتمدت املؤسسة الوطني

ط احلياة ء من منقوق اإلنسان جز(، واليت تهدف جلعل مفاهيم ح2021-2019وخطة العمل لألعوام )

 البيئي على لتأثرية، وهي: القادماث الوطين، حيث مت اختيار أربعة مواضيع رئيسة للسنوات الثال

نشر عاملة املتساوية، وحلق يف املة، وادامحقوق اإلنسان، وحقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية املست

 .ةل التجاريألعماااع املدني وقطالوعي مببادئ حقوق اإلنسان يف مؤسسات اجملتمع 

 يها من والية واسعةدلتعمل مبا سأنها د بوبهذه املناسبة، فإن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تؤك

 تفاقيات واملعاهداتلتزام باالى االمد أكد عليها قانون إنشائها وفقا ملبادئ باريس، على متابعة

ة البحرين يف جمال ليها مملكضمت إان الدولية املنبثقة من منظمة األمم املتحدة واليت صدقت أو

ية إىل أهمية تضافر سسة الوطنؤامل دعوحقوق اإلنسان، لضمان نفاذها واحرتامها من اجلميع، كما ت

 لتعاون والشراكة بنياإطار من  ن، يفنسااجلهود واهلمم من أجل املساهمة يف ترسيخ مبادئ حقوق اإل

ملة واملستدامة يف نمية الشاا للتعًمداألجهزة الرمسية ومؤسسات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص 

 .مملكة البحرين
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