
 

 
 
 

 

  بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 العاملي للبيئةاليوم مبناسبة 

 2019 يونيو 5 يفاملنامة 

 

ادة الوعي بأهمية بهدف زيئة للبي عامليباليوم الكل عام  يونيو من اخلامس منحتتفي دول العامل يف 

فرصة لتوضيح  ميثل يوملهذا اكما أن  ،هاا وحتسينالتعاون بني اجلميع يف احلفاظ على البيئة وصيانته

لة قييم حصيعالوة على ت فاظ عليها،ة للحاسبجراءات املناطر والقضايا املتعلقة بالبيئة الختاذ اإلاملخ

ألفراد والشركات ية التوع فرصة ميثل أنه إضافة إىل، تهااملبادرات والربامج اليت أجنزت من أجل محاي

 . على البيئةاحملافظة  من أجلواجملتمعات 

هلذه  التصدي أجل منعمل دعوة لل ميثلوالذي ، "دحر تلوث اهلواء" هذا العام علىموضوع ويركز 

 لى الصحةعار العاملي وتأثريه من االحرت احلد يف عاممن املؤمل أن يسهم شعار هذا الحيث أنه ، األزمة العاملية

رفاه الشعوب  جياًبا علىإيؤثر ما س وهو، تخفيف من كمية تلوث اهلواء اليت نتسبب بهاالمن خالل 

 . والتنمية االقتصادية يف كل أحناء العامل

مملكة البحرين  كبري جلهودها العن تقدير لتعرب املناسبة هذهحلقوق اإلنسان  الوطنية املؤسسة وتنتهز

ضمام إىل كثري من ج عنه االنلذي نتاو، يف جمال محاية البيئة واملوارد الطبيعية واحملافظة عليها

ليه متاما مع ما أكدت ع ما يتماشى وهو ةلبيئاالتفاقيات اإلقليمية والدولية الرامية إىل احلفاظ على ا

زمة لدولة التدابري الالاتأخذ أن: ) علىت ليت نصوايف دستور مملكة البحرين، سعة التاالفقرة )ح( من املادة 

 تشيد بدور اجمللسة لالفرص طنيةة الوؤسسامل تنتهز(، كما ةيلصيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطر

 الثقافة نشر على العمل ن خاللم لبحرينا ململكة والبشرية الطبيعية البيئة محايةاألعلى للبيئة يف 

 البيئة مقي يزتعزوره يف دإىل  ، إضافًةنيواملقيم املواطنني لدى البيئي الوعي مستوى وزيادة البيئية

 بيئة.لل يقةالصد ياتالتقن استخدام تشجيع، فضال عن املستدامة والتنمية اخلضراء

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

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

 2021-2019 عمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان لألعواموخطة فقد ركزت اسرتاتيجية  البحرين،

حلقوق  األساسيةاملتطلبات  أحد أهمعد سالمة البيئة حيث تـُ ،حقوق اإلنسان علىالتأثري البيئي على 

يف احلياة والصحة اإلنسان، وإحدى الدعامات الرئيسة لكرامة اإلنسان، ألنها مرتبطة ارتباطا تاما مع احلق 

تضافر كافة اجلهود احلكومية وغري إىل أهمية املؤسسة الوطنية  تدعوو ،والنظافةوالطعام واملاء 

الرامية إىل  التنمية املستدامةهداف أل اوذلك حتقيق، البيئةمحاية احلكومية للعمل سوًيا من أجل 

من أهداف  15و  14يركز اهلدفان ، حيث "كفالة احلماية الدائمة لكوكب األرض وموارد الطبيعية"

على محاية النظم اإليكولوجية حتت املاء وعلى اليابسة، فضال عن استخدام املوارد التنمية املستدامة 

 .البحرية والربية استخداما مستداما

*  *  * 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
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