
 

 

 
 

 بيان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 يوم األمم المتحدةبمناسبة 

كتوبر 24المنامة يف   2019 أ

كتوبر من كل عام االحتفال  24تشارك المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان دول العالم يف  بالذكرى أ

باعتبار أن هذا الميثاق هو الوثيقة الجامعة للقيم ، 1945السنوية لبدء إنفاذ ميثاق األمم المتحدة يف عام 

اإلنسانية المشتركة والمكرسة للسالم والعدالة بين شعوب العالم جميًعا، ويعد االحتفال بهذه المناسبة 

األمم المتحدة والوكاالت والهيئات التابعة فرصة الستحضار األهداف السامية التي قامت عليها منظمة 

 لها. 

يف مجال أن مملكة البحرين تعتبر يف مصاف الدول الرائدة د المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تؤكو 

 عمدت إىل ترسيخ وحماية جميع الحقوق والحرياتمن خالل تجربتها اإلصالحية التي حقوق اإلنسان 

مع األمم  الوثيق يف التعاون نهج ثابت ما تتبعه من، وذلك لللمواطنين والمقيمين على حد سواء العامة

على الصعيدين اإلقليمي والدويل  ، ولما تقوم به من جهود حثيثةوآلياتها مختلف أجهزتهابالمتحدة 

مجلس حقوق  بعضويةمؤخًرا فازت مملكة البحرين لتحقيق االزدهار والنماء لجميع دول العالم، حيث 

نتهجه من لما توذلك تتويًجا  ،2021 - 2019من  الممتدة يف الفترة يف تاريخها الثالثة للمرة اإلنسان

 للشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.ات داعمة سياس

( لسنة 26رقم )وانطالقا من اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان الواردة يف قانون إنشائها 

والرامية إىل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان يف  2016( لسنة 20والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ) 2014

تعاهدية التابعة التقوم بالتفاعل مع جميع اآلليات التعاهدية وغير مملكة البحرين، فإن المؤسسة الوطنية 

التي  الوطنية واإلسهام يف صياغة ومناقشة التقاريرتقديم التقارير الموازية، لألمم المتحدة من خالل 

خاصة ال والدولية اإلقليمية لالتفاقيات تطبيقاوإبداء المالحظات عليها،  دورياتتعهد المملكة بتقديمها 

بدراسة التشريعات والنظم المعمول بها يف المملكة المتعلقة بحقوق  فضال عن قيامهابحقوق اإلنسان، 

لتعديالت التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع اإلنسان والتوصية با

 بحقوق اإلنسان.المعنية التزامات المملكة الدولية 

كد عليها قانون إنشائها  -بأنها تعمل لحقوق اإلنسان وتؤكد المؤسسة الوطنية  بما لديها من والية واسعة أ

على متابعة ورصد مدى االلتزام باالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها  -وفقا لمبادئ باريس 

كما تتطلع إىل تفعيل المزيد من التعاون  ،اإلنسانمملكة البحرين والمعنية بتعزيز وحماية حقوق 

كة  لتطبيق  متكاملةجل بناء منظومة ، وذلك من أوالهيئات التابعة لألمم المتحدة مع الوكاالتوالشرا

 .العالموشعوب جميع دول لتحقيق السلم واألمن واالستقرار والتنمية تضمن  مبادئ حقوق اإلنسان
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