بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
مبناسبة اليوم الدولي للطفل

املنامة يف  20نوفمرب 2017م
حتت شعار (  :2017إنه #عام_األطفال ) ،حتتفل دول العامل ومنها مملكة البحرين باليوم العاملي للطفل،
حيث دعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مجيع دول العامل لالحتفاء بهذا اليوم يف الـ  20من نوفمرب من
كل عام ،والذي يتزامن مع إطالق إعالن حقوق الطفل يف عام 1959م واتفاقية حقوق الطفل يف عام
1989م ،حيث اعترب هذا اليوم يومًا لتعزيز الرتابط الدولي ،والتوعية بني األطفال يف مجيع أحناء العامل،
وحثّ احلكومات على سنّ قوانني وأنظمة حلماية حق الطفولة والتبصري مبا يعاني منه األطفال يف بعض
دول العامل من صنوف شتى من ألوان العنف.
ويتيح يوم الطفل العاملي لكل واحد منا نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها
واالحتفال بها ،وترمجتها إىل حوارات وإجراءات ستبين عاملا أفضل لألطفال ،حيث أن حقوق الطفل من
حقوق اإلنسان األساسية اليت أدرك رؤساء الدول وممثلو منظمات اجملتمع املدني أهميتها أثناء عقد
لقاءاتهم التشاورية لوضع األهداف اإلمنائية لأللفية ملا بعد  ،2015واليت تتعلق أساساً باألطفال وذلك
استنادا ملا أشارت إليه منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) بأن ستة من األهداف الثمانية تتعلق
مباشرة باألطفال.
وبهذه املناسبة ،تعرب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود اليت تبذهلا
حكومة مملكة البحرين ومنظمات اجملتمع املدني ذات العالقة يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل ،اليت كان
هلا األثر يف تبوأ مملكة البحرين مكانة مرموقة على األصعدة الدولية واإلقليمية من خالل فوزها
بعضوية جلنة حقوق الطفل باألمم املتحدة ،كما تشيد باجلهود اليت تبذهلا اليونيسف يف تعزيز ومحاية
حقوق األطفال والعمل على حتقيق رفاهيتهم من خالل حتسني اخلدمات الصحية هلم ورفع مستوى
التعليم يف البلدان النامية ،وتطوير اخلدمات االجتماعية هلم وألسرهم.
وتؤكد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على حقوق اإلنسان األساسية املتضمنة يف اتفاقية حقوق
الطفل الصادرة يف عام 1989م ،حيث تغطي االتفاقية كامل نطاق 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 الطفل يف تنمية قدراته الفكرية واخللقية
والروحية تستلزم ،يف مجلة أمور ،وجود بيئة صحية وساملة ،وإتاحة الرعاية الطبية ،وتوفر حد أدنى
ملستويات الغذاء والكساء واملأوى ،اضافة اىل أهمية أن يكون الطفل طرفا فاعال يف اإلعراب عن آرائه ،ويف أن
تؤخذ تلك اآلراء يف االعتبار لدى اختاذ القرارات املتصلة حبياته.
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