
 

 
 
 

 

 

 

 

 العربي حلقوق اإلنسانمبناسبة اليوم  بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 

 2019 مارس 16 يفاملنامة 
 

 

 باليوم العربي حلقوق اإلنسان جبامعة الدول العربية)جلنة امليثاق(  العربيةحتتفل جلنة حقوق اإلنسان 

ذكرى دخول امليثاق العربي حلقوق ب املتعلقعام، وهو اليوم كل  يفالسادس عشر من مارس  يفوذلك 

اإلرادة العربية  - 2004 عامإقراره مت الذي  - هذا امليثاق يعكس حيث، 2008اإلنسان حيز النفاذ عام 

حقوقه املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  جبميعاجلماعية لضمان متتع املواطن العربي 

 .والثقافية

 

احلصول على "احلق يف السكن الالئق" للتأكيد على حق كل فرد يف حتت شعار  موضوع هذا العامويأتي 

 الدولّية ذات الصلة باحلق يف مستوى معيشي الئق حيث تؤكد الصكوك العيش يف بيئة آمنة،وسكن الئق 

على درجة من املالءمة من حيث اخلصوصّية  ، الذي يكونمتتع الفرد باحلق يف السكن املالئم على ضرورة

جيب أن تتاح إىل األفراد املستفيدين من مساكنهم بشكل  حيث، مالّية معقولة كلفةالكافية وب واملساحة

التخلص من ومستمر احلصول على املوارد الطبيعّية ومياه الشرب النظيفة، والطاقة واملرافق الصحّية 

 النفايات وتصريف املياه وخدمات الطوارئ.

 

 البحرين مملكة جلهود الكبري تقديرها عن لتعرب املناسبة هذه اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تنتهزو

على الوفاء جبميع التزاماتها  ستمر، وحرصها املاليت تزخر بالكثري من املنجزات احلقوقية والقانونية

  . اآلليات التابعة للجامعة العربيةبأهمية تفعيل مجيع  إميانا منهاوالدولية،  اإلقليمية

 

 2014( لسنة 26رقم )وانطالقا من اختصاصات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الواردة يف قانون إنشائها 

الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مملكة  2016( لسنة 20املعدل باملرسوم بقانون رقم )

 األول ململكة البحرين التقرير الدوري بشأن املؤسسة الوطنية بتقديم تقريرها املوازي قامت، البحرين

عشرة للجنة  اخلامسةالدورة خالل  حول التقدم احملرز يف تنفيذ أحكام امليثاق العربي حلقوق اإلنسان

 . 2019 فربايريف  امليثاق

 

وتؤكد املؤسسة الوطنية بأنها تعمل مبا لديها من والية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا ملبادئ 

الذي صادقت عليه مملكة وامليثاق العربي حلقوق اإلنسان، مبا جاء يف االلتزام على متابعة مدى  باريس

من أجل املشرتك  لعملاالتعاون وإىل  مجيع األطرافداعية ، 2006( لسنة 7البحرين مبوجب القانون رقم )

 .جعلها منط حياةاإلنسان من خالل  إحداث ممارسة أفضل حلقوق
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