
 
 

 
 

 
 
 

 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 يوم األمم املتحدةمبناسبة 

 

 

 2018 أكتوبر 24املنامة يف 

أكتوبر من كل عام باالحتفال بيوم  24 تشارك املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان اجملتمع الدولي يف

زام الدول األعضاء د على التلتأكية لاألمم املتحدة، حيث يعد هذا اليوم مبثابة الفرصة الثمين

رخاء وعدال، الما وسامل أكثر عبناء لها مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، وهي أسس ال غنى عن

 .يقوم على مبدأ احرتام سيادة القانون والعدالة وتعزيزهما

ة لألمم الت واهليئات التابعذله الوكاذي تبال وبهذه املناسبة، فإن املؤسسة الوطنية تشيد بالدور املهم

دولي، كما تعرب جملتمع الرقي اودم املتحدة، وذلك يف سبيل النهوض بدورها الفاعل يف جمال تق

ر وتوعية نش ت يف جمالهليئاوا املؤسسة عن خالص شكرها وتقديرها ملا تبذله تلك الوكاالت

يت متس حقوق تهاكات الاالن كالوتثقيف ومحاية حقوق اإلنسان، وذلك بهدف احلد من مجيع أش

 ار.استقرة واإلنسان وحرياته األساسية، لتأسيس جمتمع دولي أكثر عدال

أن مملكة  -ي ي والرقابحلقوقعها امن خالل موق -كما تؤكد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

ت من خالهلا قواعد اليت أرس الحيةإلص مصاف الدول الرائدة من خالل جتربتها االبحرين تعترب يف

ية ذات ثاال للمواثيق الدوللعامة امتاياة احل الدميقراطية والتعايش والتنمية املستدامة يف شتى ميادين

 الصلة.

أكد عليها  ية واسعةها من والا لديمب ويف هذا الصدد، فإن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تعمل

ملنبثقة املعاهدات الدولية اتفاقيات وباال زامقانون إنشائها وفقا ملبادئ باريس، على متابعة مدى االلت

حقوق اإلنسان،  ن يف جماللبحرية اعن منظمة األمم املتحدة واليت صدقت أو انضمت إليها مملك

ن التعاون والشراكة مزيد م ىلنية إلوطلضمان نفاذها واحرتامها من الكافة، كما تتطلع املؤسسة ا

اهمة يف نشر الوعي سان، للمساإلن قوقمع الوكاالت واهليئات التابعة لألمم املتحدة املعنية حب

ها يف هذا اجملال، لعاملني بادرات قفع راحلقوقي بني املواطنني واملقيمني على حد سواء، ومن أجل 

طنية اخلاص بإنشاء املؤسسة الو 2014لسنة  (26تفعيًلا الختصاصات املؤسسة الواردة يف قانون رقم )

 .  .  2016( لسنة 20حلقوق اإلنسان واملعدل باملرسوم بقانون رقم )
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