
 

 
 
 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 الدولي للدميقراطيةاليوم مبناسبة 

 

 

 2019 سبتمرب 15املنامة يف 

ستعرض ها يحيث اطية، دميقرلفال باالحتلعام اليوم الدولي  كلسبتمرب من من  يوافق اخلامس عشر

يد من البشر يناضل العد هدفة ميقراطيالدتعد ، حيث خمتلف دول العاملحالة الدميقراطية يف اليوم 

سان وإعماهلا على حقوق اإلن مايةمة حلالبيئة الطبيعية الالز لتحقيقه على أرض الواقع كونه ميثل

لليوم  ا حلملتها" عنوانركةاملشاوضوع "حددت األمم املتحدة مواملصداقية. وقد  بالكفاءةحنو يتسم 

نى على ُتب ي، فهية مرتبطة بالناسللتذكري بأن الدميقراطوذلك ، 2019لعام الدولي للدميقراطية 

مة م والتنمية املستداساسية للسالبنة ألي لبالتا وهيالشمول، واملعاملة واملشاركة على قدم املساواة، 

 .وحقوق اإلنسان

صةاح    حضةرة  جلهةود  الكةبري  يرهاتقةد  يف هةذ  املناسةبة عةن    اإلنسةان  حلقةوق  الوطنيةة  املؤسسةة  وتعرب

يةة  رساء قواعد الدميقراطإيف ورعا   ه اهللاجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظ

أطةر   حنةو تعييةي   والت مهمةة تة  شةهدت للكةة البحةرين   حيةث  ، جلاللتةه  املشةروع اإلصةالحي  من خةالل  

ملة ومؤسسات عامة نونية متكاعية وقاوترسيخ لدعائم دولة القانون، وبناء منظومة تشريالدميقراطية 

يف  والةواردة  طيةة ة للدميقراضروريلاعناصر ال من خالل تفعيل تعمل على تعييي منظومة حقوق اإلنسان

ون يف الشةئ  حةق املشةاركة   اال ونسةاء، رجة  ،للمواطننيته األوىل الفقرة )هة(: "دستور للكة البحرين يف ماد

 طوللشةرو ذا الدسةتور  وذلةك وفقةا هلة    ح،يرتشالعامة والتمتع باحلقوق السياسية، مبا فيها حق االنتخاب وال

 اإال وفقةة الرتشةةيحأو  ق االنتخةةابحةةني مةةن وال جيةةوز أن مةةرم أحةةد املةةواطن .واألوضةةاع الةةن بينهةةا القةةانون

 ". للقانون

قامة    ع،الواقة  أرض لةى ع األساسةية  اتةه وحري اإلنسةان  حقةوق  ومحايةة  تعييةي  يف بهةا  املنةوط  للدور وإنفاذا

هةا  دور يأتيحيث يف للكة البحرين،  2018 نتخابات النيابية والبلدية لعاماملؤسسة الوطنية مبالحظة اال

 وإحةدى  ،الدميقراطيةة   وجةو  مةن  وجةه  امةة الع الشةئون  إدارة يف املشةاركة  بأن الراسخ إميانها من انطالقا

تعةد   وانتخابا حاترشُّ النتخابيةا العملية يف املشاركة أن ذلك الصاحلة، املواطنة قيم بتعييي الكفيلة السبل

 نشةاء إ ىلإ يةركن  الةذ    - ورعةا   اهلل فظةه ح - املفةدى  امللةك  جلاللةة  اإلصةالحي  املشةروع  دعائم أبرز إحدى

 لشةع  ا ولارسةة  ،السياسةية  قراراتال صنع يف األفراد ومشاركة دمج على يقوم متطور دميقراطي نظام

 .لعامةاملصلحة ا ختدم سياسات الختاذ القرار بُصّناع الدفع يف لدور 

ئ إنشائها وفقا ملباد ليها قانونعة أكد ن والية واسعمبا لديها م -وتؤكد املؤسسة الوطنية بأنها تعمل 

دق  عليها للكة لية الن صالدو اهداتعلى متابعة ورصد مدى االلتيام باالتفاقيات واملع -باريس 

ضافر اجلهود أهمية تىل ميع إو اجلكما تدع، قيم الدميقراطيةالبحرين واملعنية بتعييي ومحاية 

قيق أهداف تمن أجل  كيدهاوتأ الوطنية من أجل السعي حنو ترسيخ قيم الدميقراطية الصحيحة

ة ال مسامل معاتشجيع على إقامة جمت"الت املعين بضرورة 16اهلدف ، وخصوصا 2030 املستدامة التنمية

خاضعة للمساءلة وعالة ف توبناء مؤسسا ، وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة،يهمش فيها أحد

 وشاملة للجميع على مجيع املستويات".
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