
 

 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبناسبة ذكرى األمم املتحدة باليوم العاملي لالجئني

 م0202يونيو  02املنامة 

يونيو من كل عام،  02تزامنا مع ذكرى احتفال األمم املتحدة باليوم العاملي لالجئني املوافق 

مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني  0222والذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بدء من عام 

اخلاصة بوضع الالجئني وذلك بهدف توفري حلول دائمة ملساعدة الالجئني  2592التفاقية عام 

 للعودة إىل أوطانهم اليت طردوا منها بسبب احلرب أو االضطهاد.

وُتعد املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني إحدى أجهزة األمم املتحدة، اليت نشأت يف 

ديسمرب  9( الصادر يف IV) 925أعقاب احلرب العاملية الثانية، وذلك مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 

املسؤولة عن توفري وليتخذ من مدينة جنيف مقرا هلا، بوصفها أحد األجهزة الدولية األساسية  2595

 احلماية لالجئني يف كافة أرجاء العامل.

وحتتفل املفوضية هذا العام من خالل إطالق محلة "أسرة واحدة" واليت تهدف إىل رفع مستوى 

الوعي حول اآلثار املدمرة للنزاعات املسلحة على األسر وإىل تذكري العامل بأن ضحايا احلروب هم 

 لبنات الذين تركوا كل شيء وراءهم.األمهات واآلباء واألبناء وا

عاما، ويف السنة  02مليون وهذا أعلى عدد منذ حنو  99وقد بلغ عدد املشردين والالجئني أكثر من 

  املاضية وحدها، ُأجرب الناس على ترك ديارهم بوترية شخص واحد كل أربع ثوان.

ئني السوريني املسجلني يف وحبسب تقرير املفوضية السامية لشؤون الالجئني فقد بلغ عدد الالج

ألف الجئ مسجل، حيث توقعت املفوضية أن يصل عدد الالجئني  922اخلارج حوالي مليون و

جبانب السوريني النازحني داخل سوريا،  ،0229مليون الجئ نهاية العام احلالي  9.9السوريني إىل 

 ماليني نازح يف الوقت الراهن. 9والذي يصل عددهم إىل 

ة، تشيد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مببادرات حضرة صاحب اجلاللة امللك محد وبهذه املناسب

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه بإنشاء جممع مملكة البحرين السكين 

 922لألشقاء السوريني مبخيم الزعرتي باململكة األردنية اهلامشية والذي يشمل على أربع مدارس و

 الكبائن السكنية اجلاهزة لالجئني إضافة إىل مركز البحرين لإلرشاد النفسي. وحدة من

كما تشيد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان جبهود األمم املتحدة وخاصة املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني يف تأمني املساعدات من املسكن والغذاء واملاء والرعاية الصحية بشكل عاجل 

املناطق املتضررة وتدعو اجملتمع الدولي إىل تكثيف ما يبذله من جهد ملنع نشوب النزاعات وحلها، يف 

وللمساعدة على حتقيق السالم واألمن حتى تتمكن األسر من مل الشمل، ويتمكن الالجئون من 

 العودة إىل ديارهم.
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