
 بيان املؤسسة الوطنية  حلقوق اإلنسان مبناسبة اليوم العاملي للفقر

 م3172أكتوبر  71 -املنامة

أكتوبر من كل عام، باليوم العاملي للقضاء على الفقر، الذي  71حتتفي األمم املتحدة يف 

اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها السابعة واألربعني  مبوجب القرار رقم  

تعزيز الوعي مبكافحة إىل ويهدف االحتفال بهذا اليوم ، م7991مارس  17املؤرخ بتاريخ  71/791

حقوق اإلنسان، ويشكل عد من قضايا تالفقر املدقع يف كافة البلدان، إذ أن مكافحة الفقر 

اإلعالن العاملي حلقوق  من (7)بند  (52)ت املادة انتهاكا حلقوق اإلنسان، فقد نصالفقر املدقع 

على :"لكل شخص احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة اإلنسان 

وكذلك  ،والرفاهية له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية

 اخلدمات االجتماعية الالزمة، وله احلق يف تأمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض والعجز

، والرتمل والشيخوخة وغري ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إراداته"

 ويعد موضوع مكافحة الفقر من أهم أولويات جدول أعمال برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

أكتوبر لتنظيم نشاطات معينة  71الدول إىل ختصيص يوم  وقد دعت اجلمعية العامة 

فرصة هذا اليوم ملكافحة العنف، ووالرتويج هلذه الربامج  ،على الفقروبرامج حمددة للقضاء 

كافحة العنف والقضاء عليه، ومتكينهم اقتصاديا ودعمهم للقضاء يف م للمساهمةللفقراء أيضا 

 على الفقر الذي يعيشونه. 

 55واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها اخلامسة والستني املؤرخة بتاريخ 

خفض الفقر  يفاليت تركز األهداف اإلمنائية لأللفية  تحقيقل  12/7، قرار رقم  5272تمرب سب

 التعليم وتوفري،  اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس انتشار وقف، والنصف مبقدار املدقع

 م.5272 عام يف كلها تتحقق حبيث للجميع، األساسي

يزال القضاء على ال :"  قد ذكر يف وقت سابقوكان األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون 

الفقر املدقع يشكل أحد التحديات الرئيسية اليت نواجهها يف هذا العصر. كما أنه يشكل أحد 

اليت تشغل اجملتمع الدولي. والقضاء على هذا البالء حيتاج إىل تضافر جهود  بريةاهلموم الك

والقطاع اخلاص، يف إطار شراكة عاملية أقوى  ،مجيع احلكومات، ومنظمات اجملتمع املدني

  ". وأكثر فعالية من أجل حتقيق التنمية

ومملكة البحرين كغريها من الدول اليت اهتمت مبوضوع مكافحة الفقر، شددت على 

ضرورة وضع خطط واسرتاتيجيات ملكافحة الفقر حتقيقا لألهداف اإلمنائية، ودعت اململكة يف 



خطة ملواجهة خطر  وضعضرورة  إىل، م5271الدوليني يف إبريل  اجتماع الصندوق والبنك

ن اهلدف العاملي اخلاص يهدف إىل خفض معدل الفقر املدقع، إالفقر املدقع يف الدول النامية، إذ 

وأن القضاء على الفقر جيب أن يكون عرب إطار بيئي واجتماعي واقتصادي  م،5212حبلول عام 

 مستدام. 

كمؤسسة معنية بقضايا حقوق اإلنسان، فإنها تؤكد  ،وق اإلنسانواملؤسسة الوطنية حلق

أيضا ضرورة وضع اسرتاتيجيات وخطط بعيدة املدى ملواجهة خطر الفقر، ومكافحته بأفضل 

استقالهلم السبل املمكنة، والعمل على متكني األسر الفقرية اقتصاديا ومساعدتهم على بناء 

رة تأنيث الفقر، وإدماج املرأة يف سوق العمل وإعطائها املعنوي واملادي، والقضاء أيضا على ظاه

فرصة مكافئة للرجل، وهو النهج الذي تنتهجه اململكة من خالل إدماج احتياجات املرأة يف 

 التنمية كعنصر أساسي يف بناء اجملتمع وتنميته جبانب الرجل. 

تها وبراجمها تفعيل أنشط إىل مؤسسات اجملتمع املدنيكما أن املؤسسة الوطنية تدعو 

 االجتماعية لتمكني األسر املعوزة، وتبين الربامج االقتصادية الفاعلة للقضاء على الفقر. 

حني اجتمع  م،7991يذكر أن تاريخ االحتفال باليوم العاملي للقضاء على الفقر يرجع إىل عام 

ألف شخص تكرميا لضحايا الفقر املدقع والعنف واجلوع يف ساحة  722ما يزيد على 

 تروكاديرو بالعاصمة الفرنسية باريس. 

 

 

 

 


