
 

 

 

 

 والسمو اجلاللة أصحاب وحكمة جهود تثمن اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة

 حقوق ومحاية تعزيز جمال يف العربية اخلليج لدول التعاون جملس دول قادة

  اخلليجية املنظومة يف اإلنسان

 اخلليج لدول التعاون جمللس األعلى للمجلس والثالثني السابعة الدورة عقد وتبارك

 2016 ديسمرب – البحرين مملكة يف العربية

 

 م2016 ديسمرب 4 يف املنامة

تبااك المؤسسة ااولمؤة لحااولؤإلنااة لمد  ااكرل نااالمؤااال اللمؤ ااكجلوللمؤلى ااحللؤ س  اا لم   اا لؤس  اا ل

مؤسلكمو،لؤتتةمصللم حراللمؤلسكءللمؤلطاكءلفيلمؤلكصسولسس كولمؤبإلريللجلمؤتلكلرلؤالللمؤخ حجلمؤلرجحو،

كلؤسبااأللمؤتيلأ ة لقةم اااك أصاإلك لمؤ ىؤاوللمؤ اسةلقاكواللولللم  ا لمؤتلاكلرلهللا، تاسلخ،لترةاحخ 

مؤلسااللمؤ سااك يلمؤس ااتراللو ااسلمؤس ااحراللمؤخحاارالللتطااةيرلقااا مالمؤس  اا لؤتإلنحاا لمؤس يااالماالل

لتلكلرلؤالللمؤخ حج.مد  كزمالمؤخحرالللجسكلي بيلتط لكالمةم ليلولللم   لمؤ

د  كءلااذ لمؤسل ةماوللؤنال ةخلأصإلك لمؤ ىؤوللمؤ سةلقكواللولللم   لمؤتلكلرلملذلمؤ بلكالم لؤ 

م،تاااةللمؤسةم لاااولل،لغااار لخاااىللؤناااكءمتتسلمؤس اااتسراللل  اااكيتتسللتةيحتاااكتتسلمؤ ااااياالللمؤخ ح حاااو،

هللانااة لمد  ااكرلؤتإلنحاا لكللتل ياا للهللاسكيااولمؤخ ح حااوللمؤتل ااح للمؤتلااكلرلمؤس ااتراللمؤااام سلفاايلم اا

مااللتط لااكالل سةهللاااكالمةم لحااخلفاايلمخت ااولمؤس ااكااللم صاالاال،لم ماارلمؤااذ لت  اا لجة ااة ل

إ  اكءلمؤ تةولمؤستةمص ولمؤتيلتنةللجتكلم مك ولمؤلكمولؤالللم   لمؤتلكلرلفايلااذملمؤ امرلماللخاىلل

هللانااة للاحسلمهللاتاارمل،للول  لمؤسلساارلفاايلترةااحخلقااحسللم،ااك"لفاايلم مك ااولمؤلكمااومكتااحلهللانااة لمد  ااكر"

ؤ رؤياولمؤتايل رهللاتتاكلمس كاولمؤبإلاريللؤتطاةيرلم  ا لللفناكمد  كرلجحللمؤالللم  ضكء،لمؤاذ لياكءل

جإ  كءلمكتحل سللاحكللم مك ولمؤلكموليختصلجكؤلسلل  ا لإجارمزلماكلل2010ية حةلل23مؤتلكلرلفيل

هللاننتااخللتإلننااخلولللمؤس  اا لمااللإ  ااكزمالفاايلم ااكللهللانااة لمد  ااكرلجكؤ ااكللمؤااذ لي تراااكلؤ لااكؤسل

،للتممااللفاايلأرلينااةللؤسللحااولفاايلمؤااالللم  ضااكءجك ةاا ة لمؤيااإلحذ،للبؤاانلجكؤتل ااح لماا لمؤ تااكالم

هللانااة لس،ااكاحسللمؤسكتااحلجلنااالؤنااكءماللل فل سااللفاايليااللولؤااولخ ح حااولؤبإلاا لمةم ااح لتتل اا لج

لمد  كر،لل ف لمؤة يلجتك.

ل صإلك لمؤ ىؤوللمؤ سةلقكواللولللم   لمؤتلكلرلؤالللمؤخ حجلمؤلرجحاولمؤلسح لمديسكرملللم طىقكل

،للتإلنحن ااكلؤ تل ااح للمؤتككماالللمؤتاارمج لجااحللمؤغاارمءلي، تتااكلمؤ ااريلولمدةااىمحومؤتاايللجكرممااولمد  ااكر

كلملخلفيلمهللاترملللتل ي لهللانة لمد  كرللما تناكءلجتاك،لفناالصاا ل فايلأ ضكءلولللمؤس   ،للإةتكم 

لت احالمؤسسة ااولل،"إ اىرلهللانااة لمد  اكرلؤااالللم  ا لمؤتلاكلرلؤااالللمؤخ احجلمؤلرجحااو"ل2014 اكلل



مؤلنحاااللمالللفيلمل ةمول سللمؤس  ا لية اخل كجلاكلهللانحنوليسللل ن ول ة حومؤذ لمؤة لحولجتذملمد ىرل

لرلفيلإ ك لاذ لمؤسل ةمو.هللانة لمد  كلنكواللولللمؤس   لجماسحوؤلمؤيكوقو

،لكرلؤتذ لمؤخطةمالمؤس سةةوللمؤةمقلحولمؤتكمول  ا ل ريا لما تناكءلجسخت اولهللاناة لمد  المةتكسكا

ةااةمءلمؤسا حااوللمؤ حكةااحولأللماقتيااكويوللمايتسك حااوللمؤلنكفحااو،لجسااكلفاايلبؤاانلمؤإلاا لفاايلمؤتلسحااوللفاا ل

ملؤ سنةمااكاللم ةاا لمؤتاايلينااةلل  حتااكل ماالتجلينااةلل  اا لمؤتاارمج لمؤتااكللؤتككمااللاااذ لمؤإلنااة ،للمةااتلكو 

لإ  كءلم،ة احو   لجقحكللمؤسم   لمؤتلكلرلؤالللمؤخ حجلمؤلرجحو،لفإرلمؤسسة ولمؤة لحولترىلأاسحول

،ل"فايلولللم  اا لمؤتلاكلرلؤااالللمؤخ احجلمؤلرجحااولل حاكلؤإلنااة لمد  اكرت اس "لمؤس،ة ااحولمؤلخ ح حاول

تتااةؤ لل اا لماةااترمتح حكاللمؤ حكةااكالمؤخ ح حااولمؤسةهللاااااللفاايلم ااكللمؤلسااللمؤإلنااةقي،للمؤتل ااح ل

 يلمدق حسحااوللمؤتلااكلرلماا لمخت ااولمؤسسة ااكالمؤة لحااولؤإلنااة لمد  ااكرللمل سااكالمؤس تساا لمؤسااا

لمؤالؤحو،للإصام لتنك يرلول يول للمد  كزمالمؤتيلقكمتلجتكلولللم   لمؤتلاكلرلفايلااذملمؤ امر،ل

م مرلمؤذ لةحللك لي ح كل   لمؤتككمللللهللاااللمؤسةقولمؤخ ح يلفايلم اكللهللاناة لمد  اكر،لةاحسكلأرل

لولللمؤس   لجذؤتليتةوم ليبك اللفيلمللأيللمهللاترمللاذ لمؤإلنة للتل ي اك.

مل  اا لاااذملمؤاالتج،لفااإرلمؤسسة ااولمؤة لحااو ت ااحالجك ضااسكللمس كااولمؤبإلااريلللمؤسس كااولمؤلرجحااولللةااحر 

وللللإؤحاخلجنحاولتلضاسأرللتممال"،للمؤل اكللم ةكةايلؤ سإلكساولمؤلرجحاولؤإلناة لمد  اكرمؤ لةويولإؤ ل"

كهللاحلوللمؤسباكو اللمؤ اكمحولؤإلضاراللصاسحجلكءل   لمؤرؤيولمؤإلكهللاح لأ  مالمؤسإلكسول،لم   لمؤتلكلر

فايلم اكللتل يا للهللاسكياوللمتسو،لجك تبك اكلآؤحولإق حسحولل  ك لهللا، خلخمؤ ىؤولم نلمس كولمؤبإلريلل

مؤلكصاسولمؤبإلريلحاولةاتكةرللمؤاذ لهللانة لمد  كرل سللإ اك لمؤلساللمؤخ ح ايللمؤلرجايلمؤس اترا،ل

ؤ،خكماولم اةالأصاإلك لمؤ ىؤاوللمؤ اسةللمجلاكءل  ا لماكلمت،ا ل  حاخللؤتاذ لمؤسإلكساومنرملوم سكللمؤسلكمو

ل.يكملولمؤالللمؤلرجحوم   خىللميتسكعلللأمرمءلل ؤةكءلمؤالللمؤلرجحو

لمؤتيلؤح لؤايتكلولللم   لمؤتلكلرلؤالللمؤخ حجلمؤلرجحو،لجنحوليسكلتتسل لمؤسسة ولمؤة لحولأرلتنةلل

مباكو لجاك ي لمؤستل ناول،لتتخاذلمالل"أللمرمي لل لحاوإ  كءلمسة كالأللؤ كرلـل"جمسة كالل لحو،ل

مؤسيكو ل  حتكلجسةياحلقارم لمؤ سلحاوللل-لجسري لمؤسسة كالمؤة لحولؤتل ي للهللاسكيولهللانة لمد  كر

كلقك ة ح كلفيلإ  ك تكل-ل(48/134مؤلكمولؤألمسلمؤستإلاالل قسل) ،للبؤانلجك تباك لااذ لمؤسسة اكالأللمريل 

رضلتل ياا لتلسااللومخااللمل ةمااولمؤالؤااولؤغاامكؤحااكللإوم يااكلل لحااولم ااتن وللكاآؤحااأللمؤسرمياا للمؤ  ااكر

لتلسحوللهللاسكيولهللانة لمد  كرللترةحخلمؤة يلجتكلمدةتكللفايل اسكرلمسك ةاتتك،لإبلماللمؤسسماللأرل

لمؤتلكلرلفيلاذملمؤياو.م   لتكةرلمرآاللهللانحنول كي ولؤ تةولأ ضكءلوللل

هللاناة لمد  اكرلؤىهللات،اكءلجاـل"لاكل،لمؤفايلأللياةلللمهللاااللللمؤسسة اولمؤة لحاولأرليخياصلأةابةعلتمم

يٌ اا  لمااللخىؤااخل  اا لمؤااال لمؤااذ لتنااةللجااخلمؤااالللأ ضااكءلم  اا لمؤتلااكلرلؤااالللمؤخ ااحجلمؤخ ح ااي"ل

لمؤخبارماللمؤسسك ةاكالمؤسل ا لفحساكلجحلتاك،لمؤت ك  لتبكولليتسلفحخلفيلم كللهللانة لمد  كر،للمؤلرجحو

تناةللجتاكلااذ لمؤااللللفايلم اكللتلسحاوللمؤاذ ؤحكةرل كفذاللملبرالل للمؤ تةولمؤيكوقوللمؤحنحللمؤرمةاخل

،لخكصااولأرلولللم  اا لمؤتلااكلرلقااالهللاننااتلمؤكلحاارلمااللفاايلج ااام تكللتل ياا للهللاسكيااولهللانااة لمد  ااكر

ل.مد  كزمالمؤإلنةقحولفيلمؤس كللماقتيكو للمايتسك يللمؤلنكفيللمؤبحئوللمؤبل لمؤتإلتحو

للمؤ ليلمؤإللح للمؤس تسرلترىلل،ختكمك لمؤكبحرال للمؤ تةو لأرلمؤتةيحتكالمؤ كمحو لمؤة لحو مؤسسة و

للتلسحول لمهللاترمل لأيل لمل لمؤلرجحو لمؤخ حج لؤالل لم   لمؤتلكلر لولل لقكوال للمؤ سة  صإلك لمؤ ىؤو

س   لمؤمؤيكوقول إلةلم يالمللمزواك لوللللمؤلةمجتلمؤإلنحنوللمللجتكلايلهللانة لمد  كرللما تنكء
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