
 

 

 

 

 للطفل العامليسان مبناسبة اليوم بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلن

 

 م0202نوفمرب  02 يف املنامة

من  02 الـ ل يفللطف العامليباليوم دعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مجيع دول العامل لالحتفاء 

اتفاقية حقوق و م0191عام  يف إعالن حقوق الطفل إطالق عالذي يتزامن م، ونوفمرب من كل عام

عمل من لاللتآخي والتفاهم بني أطفال العامل، و ايوًمهذا اليوم حيث اعترب ، م0191 الطفل يف عام

من األعمال الشاقة اليت  يف كثري ألطفال وإهماهلم واستغالهلمد اأجل مكافحة حاالت العنف ض

قوانني وأنظمة حلماية حق الطفولة والتبصري مبا يعاني  حلكومات على سّنا وحّث ،تفوق طاقتهم

 .يف بعض دول العامل من صنوف شتى من ألوان العنف منه األطفال

ممثلو منظمات اجملتمع رؤساء الدول وك أدرإن حقوق الطفل من حقوق اإلنسان األساسية اليت 

واليت  ،0209ملا بعد  لأللفية ئيةاألهداف اإلمنالوضع  لقاءاتهم التشاوريةعقد أثناء أهميتها  املدني

تتمحور حول مثانية أهداف هي: القضاء على الفقر املدقع واجلوع، وحتقيق تعميم التعليم 

لصحة النفاسية ااالبتدائي، وتعزيز املساواة بني اجلنسني، وختفيض معدل وفيات الطفل، وحتسني 

االستدامة البيئية، وإقامة شراكة عاملية. ، وكفالة فريوس نقص املناعة البشريةومكافحة  للمرأة،

وبالرغم من أن هذه األهداف ُوضعت للبشرية كافة، إال أنها تتعلق أساسًا باألطفال وذلك استنادا 

 ملا أشارت إليه اليونيسيف بأن ستة من األهداف الثمانية تتعلق مباشرة باألطفال.

اإلنسان األساسية  حقوقعلى  تؤكدية حلقوق اإلنسان بهذه املناسبة، فإن املؤسسة الوطنو

تغطي االتفاقية كامل نطاق  حيث، م0191الصادرة يف عام  اتفاقية حقوق الطفل املتضمنة يف

حقوق اإلنسان، املدنية منها والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتقر بأن التمتع حبق 

من احلقوق ال ميكن أن ينفصل عن التمتع باحلقوق األخرى، كما تبني أن احلرية اليت حيتاج إليها 

ستلزم، يف مجلة أمور، وجود بيئة صحية الطفل يف تنمية قدراته الفكرية واخللقية والروحية ت

أهمية  إىل إضافةوساملة، وإتاحة الرعاية الطبية، وتوفر حد أدنى ملستويات الغذاء والكساء واملأوى، 

أن يكون الطفل طرفا فاعال يف اإلعراب عن آرائه، ويف أن تؤخذ تلك اآلراء يف االعتبار لدى اختاذ 

 القرارات املتصلة حبياته. 

 نظماتمالدولة وشكرها وتقديرها للجهود اليت تبذهلا بالغ عن ية املؤسسة الوطنعّبر توكما 

اجلهود اليت تبذهلا إىل جانب تلك  ،يف تعزيز ومحاية حقوق الطفلذات العالقة دني اجملتمع امل

العمل على حتقيق منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( يف تعزيز ومحاية حقوق األطفال و

هم من خالل حتسني اخلدمات الصحية هلم ورفع مستوى التعليم يف البلدان النامية، رفاهيت

 .وتطوير اخلدمات االجتماعية هلم وألسرهم


