
 

 
 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 للطفلةاليوم الدولي مبناسبة 

 2019 أكتوبر 11املنامة يف 

باليوم الدولي للطفلة يف احلادي عشر من االحتفال العامل  تشارك املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

اليت  الفريدة والتحديات الفتياتإىل التصدي لقضايا  هذا اليوم يهدفحيث أكتوبر من كل عام، 

 ومتكني تعزيزيف  لتذكري اجلميع بأهمية املساهمة مثينة كما أن هذا اليوم يعد فرصة، تواجههن

يف الوقت الذي  هن املستقبليةوحتقيق تطلعات قدراتهنإلثبات  هلنوإتاحة الفرصة حول العامل  الفتيات

  القسري. والزواج واالجتار للعنف عظم دول العاملمبالفتيات فيه تتعرض 

، الفتاة بوصفها قوة عفوية وكاسحة"وقد حددت األمم املتحدة موضوع هذا العام حتت شعار "قوة 

وذلك للتأكيد على أن للفتيات القدرة على تغيري العامل يف حال مت متكينهن وتقديم الدعم هلن خالل 

سيعود تزويد الفتيات باإلمكانيات والقوة الالزمة االستثمار يف سنوات التنشئة واملراهقة، حيث أن 

زيز ومحاية حقوق تعأطراف اجملتمع يف مجيع باعتبارهن شركاء مع  مبستقبل أكثر عدال وازدهارا

  .اإلنسان

مبا مت إجنازه على صعيد تضمني التشريعات الوطنية للنصوص اليت تضمن  الوطنية املؤسسة وتشيد

، ومبا يتوافق مع ما نص عليه الدستور حقوق الطفل بشكل عام وحقوق الطفلة والفتيات بشكل خاص

بشأن انضمام  1991( لسنة 16بقانون رقم )رسوم امل ، حيث صدرات واملواثيق الدولية ذات الصلةواملعاهد

إىل اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل اليت اعتمدتها اجلمعية العامة يف نوفمرب عام  مملكة البحرين

باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل الربوتوكولني  2004( لسنة 19قانون رقم )صدر ، كما 1989

، وبغاء األطفال واملواد اإلباحية  الصراعات املسلحة وبيع األطفالاالختياريني بشأن اشرتاك األطفال يف

رسوم بقانون رقم صدر امل 2002. ويف عام عن األطفال امللحقني باتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل

واليت تضمنت مواد ًًّا ، املرأةإىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  االنضمام على( باملوافقة 5)

تركز على احلق يف الصحة اإلجنابية للفتيات وخباصة فيما يتعلق خبدمات تنظيم األسرة ومحاية 

األطراف مجيع تـتخذ الدول ( منه على أن "12حيث نصت الفقرة األوىل من املادة رقم )وظيفة اإلجناب، 

التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن هلا، على 

أساس تساوي الرجل واملرأة، احلصول على خدمات الرعاية الصحية ، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة 

لة من احلماية حلقوق الطفل ، وتوجت جهود مملكة البحرين يف حتقيق مظلة متكام"بتخطيط األسرة

بإصدار قانون  2012( لسنة 37رقم ) قانونمن خالل البشكل عام وحقوق الطفلة على وجه اخلصوص  

 .الطفل

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

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

العمل املشرتك و التعاون أهميةكما تدعو اجلميع إىل ، حقوق الفتياتالبحرين واملعنية بتعزيز ومحاية 

تيجيات من خالل إقرار املزيد من القوانني ووضع اخلطط واالسرتا ودعمها الفتياتلرتسيخ حقوق 

 املتعلق  2030حتقيقا للهدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة  والدوليةواإلقليمية الوطنية 

 ."حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتياتبـ "


