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الذي هو اليوم عام، ومارس من كل  21 يفللقضاء على التمييز العنصري  الدوليباليوم  حيتفل العامل

الذي ولدائم السالم ا بأهمية إحالل منهاا وذلك إميان، 1966عام  املتحدة لألممالعامة  اجلمعيةاعتمدته 

أو اللغة أو الدين  رق أو اجلنسالعن لنظر عابغض  احلق يف املساواة وعدم التمييز على بشكل أساسييرتكز 

الدولية الصكوك  يعمجنصري يف ز العلتمييحظر ا مت حيث، أو االختالف السياسي أو غري ذلك أو العقيدة

اختاذ  من خالل هوره وأشكالصكافة ييز بعلى التموعلى الدول مهمة القضاء ، األساسية حلقوق اإلنسان

 .إدامته و تعمل علىصري ألعنامييز تدابري خاصة للقضاء على الظروف اليت قد تتسبب يف الت

اإليديولوجيات ملتصاعدة ومية االقو ختفيف ومكافحة الشعوبيةشعار "ويأتي موضوع هذا العام حتت 

، تمييز العنصريالا يغذي ممائمة ة القتنتشر احلركات العنصرية املتطرف"،  حيث املتطرفة العرقية

ة واحلقوق، ولديهم يف الكرام ساوونومت اعلى أن مجيع البشر يولدون أحراًرهذا العام حيث يؤكد شعار 

 يتها. هورفا عاتهميف تنمية جمتم ومتساوية بناءةالقدرة على املساهمة بصورة 

 ز وحافلرصيد متمي ين منلكة البحره مممتتلك مبا لتشيد املناسبة هذه الوطنية املؤسسة وتنتهز

 احبص حلضرة حياإلصال املشروع ظل يفمجيع أشكال التمييز العنصري نبذ  صعيد علىباملنجزات 

على أن:  من دستور مملكة البحرين 4ادة أكدت املفقد ، ورعاه اهلل حفظه املفدى البالد عاهل اجلاللة

نينة ساواة واألمن والطمأحلرية وامل، وااطننيالعدل أساس احلكم، والتعاون والرتاحم صلة وثقى بني املو)

ى والعمل عل، (ا الدولةجتمع تكفلهت للمعامابني املواطنني د والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص

 ومكافحة عنفال ونبذ خراآل امواحرتب، والتعايش السلمي بني مجيع مكونات الشع التسامح ثقافةنشر 

 .جبميع أشكاله التعصب

صري التمييز العنوالعنصرية  كافحةصلة مبالدولية ذات ال اتملكة إىل عدد من االتفاقياملانضمت كما 

ة ص باحلقوق االقتصاديلدولي اخلاعهد اة، والالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيأبرزها: من 

 .1965نصري لعام لتمييز العاشكال يع أالدولية للقضاء على مجواالجتماعية والثقافية، واالتفاقية 

 2014( لسنة 26رقم )ها ون إنشائانيف ق اردةوانطالقا من اختصاصات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الو

ة  مملكيفزيز ومحاية حقوق اإلنسان الرامية إىل تعو 2016( لسنة 20واملعدل باملرسوم بقانون رقم )

ع مبالتعاون عنصري تقوم التمييز ال ونبذ اواةالبحرين، فإن املؤسسة الوطنية ويف سبيل تعزيز سياسة املس

دراسة و، املوازيةورية ودلوالتقارير ا اآلراء االستشارية، اجلهات ذات الصلة من خالل تقديممجيع 

تلقي الشكاوى  فضال عن، نإلنسااقوق حلاملعايري الدولية التشريعات والتأكد من مدى مواءمتها مع 

  .ملساعدة القانونيةوتقديم ا

*  *  * 


