
 

 

 
 
 

 

 العربي حلقوق اإلنسانمبناسبة اليوم  بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 2018 مارس 16املنامة يف 

العربي يف السادس عشر من مارس من كل عام باليوم )جلنة امليثاق(  جلنة حقوق اإلنسان العربيةحتتفل 

، بعد 2008عام  النفاذامليثاق العربي حلقوق اإلنسان حيز ذكرى دخول يوافق وهو اليوم الذي ، حلقوق اإلنسان

اإلرادة العربية اجلماعية  س هذا امليثاقعكيحيث ، 2004 عام تونسالعربية اليت عقدت يف قمة ال إقراره يف

تضمنته الصكوك الدولية،  ما زليعز جاءكما ، وحرياتهحقوقه  لضمان متتع املواطن العربي بكافة

 واحلقوقاملدنية والسياسية،  باحلقوق ني اخلاصنيالدولي ينوالعهد انوخاصة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس

 . قتصادية واالجتماعية والثقافيةاال

 ربيةجامعة الدول العإىل جانب يف مملكة البحرين املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان حتتفل من جانبها، 

شعار "حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة"، حيث تعترب العالقة وثيقة هذا العام بهذه املناسبة، واليت حتمل 

ا بني احلق يف التنمية وممارسة حقوق اإلنسان األخرى، بل إن احلق يف التنمية يعترب شرًطا جوهريًّ

ومن باعتبار أن حمور التنمية هو اإلنسان حيث أنها تتم به ومن أجله، ، ملمارسة اإلنسان لسائر حقوقه

ولعل تأكيد ، املستدامة وذلك كون اإلنسان هو غايتها ووسيلتها يف آن واحدهنا تأتي أهمية التنمية 

يؤكد على أهمية لاملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان الفردية واجلماعية على احلق يف التنمية 

، الذي ليس سهال حتقيقه مبعزل عن اإلطار اجلماعي للفرد، احلق هذا حقوق اإلنسان وترابطها مع لتكام

 .هوبدون أن يكون هناك إسهاًما دوليًّا يف إحقاق

وتشكل االحتفالية باليوم العربي حلقوق اإلنسان فرصة إلبراز إجنازات الدول العربية يف جمال تعزيز 

التشريعات ومحاية حقوق اإلنسان، كما أن هذا اليوم يأتي لتسليط الضوء على أهمية مراجعة 

إزالة كل ترسيخ هذه احلقوق و من أجل ضمانحقوق اإلنسان، وجل احرتام أوالسياسات واملمارسات من 

 .العقبات اليت تعرتض ممارستها على أرض الواقع

 رصيد متميز وحافل ه مملكة البحرين منمتتلك مبا لتشيد الفرصة هذه الوطنية املؤسسة وتنتهز

 البالد عاهل اجلاللة صاحب حلضرة اإلصالحي املشروع ظل يف باملنجزات على صعيد التنمية املستدامة

 من إميانا ،اإلنسان حلقوق عربية حمكمة بإنشاء جاللتهأبرزها مبادرة من واليت  ورعاه، اهلل حفظه املفدى

 وصون احرتام جمال يف املشرتك العمل تعزيزو العربية، الشعوب لتطلعات االستجابة بضرورة جاللته

  . خمتلف جماالت التنمية املستدامةيف مستمر  تطورمن مملكة البحرين ملا تشهده ، إضافًة اإلنسان حقوق

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

ن على متابعة مدى االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت صدقت عليها مملكة البحري  -باريس 

تضافر أهمية تدعو إىل و، واليت كفلها امليثاق العربي حلقوق اإلنسان حقوق اإلنسانواملعنية بقضايا 

اجلهود مع كافة الشركاء واجلهات املعنية حمليًّا وإقليميًّا من أجل تعزيز وتنمية ومحاية حقوق 

حنوه باعتباره حق أصيل احلق يف التنمية، وإحراز تقدم دائم  عمالإل وذلكاإلنسان يف مملكة البحرين 

 لكل إنسان. 
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