
 
 

 
 

 
 
 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 اليوم العاملي للطفلمبناسبة 

 

 2018 نوفمرب 20املنامة يف 

من  20يف دول العامل فل حتت(، زرقن األللواألطفال يتولون املهمة وحيّولون العامل إىل احتت شعار )

الذكرى  ا اليومهذيصادف  ، حيثلطفللومنها مملكة البحرين باليوم العاملي  من كل عام، نوفمرب

واتفاقية  1959عام  يف الطفل حقوق النعإلالسنوية لتاريخ اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

من ولي رتابط الدعزيز الت على أهمية  ليؤكد ، ويأتي االحتفال بهذا اليوم1989يف عام  الطفل حقوق

مستقبل و يشتهمملعناسبة يئة مبناء بمن خالل  العامل خمتلف أحناء رفاه األطفال يف حتسنيأجل 

 . مشرق لألطفال

حقني باملدارس، طفال ملتيع األيه مجفإقامة عامل يكون على أهمية الضوء  ويسلط شعار هذا العام

حول طفل وشاب  مليون 262 واليح كحيث أن هناآمنني من األذى وقادرين على حتقيق إمكاناتهم، 

 . رموا من حقهم يف التعليمُح الذينالعامل من 

عكس ين وهو ما لبحريامملكة  أهمية كبرية يفبتعزيزها ومحاية حقوق الطفل موضوع ظى حيو

لسنة ( 37)رقم  نون الطفلار قاصدإمجت يف رمدى حرص القيادة الرشيدة بشأن الطفولة، واليت ُت

رتة من ملتحدة للفا ألممللتابعة اجلنة حقوق الطفل بعضوية  مملكة البحرين فوزكما أن ،  2012

إىل لطفل، امان حقوق ال ضدة يف جمهلو دليل واضح على جهود مملكة البحرين املشهو ،2021 - 2017

حلماية  هصمتخص راكزموفري تال جانب ذلك فإن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة يف جم

لكافة  لطفلية حقوق ان محاة بشأبرامج توعية اجتماعيبتقديم  واليت تقوم، من العنف الطفل

  أطياف اجملتمع. 

يف جمال تعزيز  ًرا نشًطان، دوتى اآلمنذ إنشائها وحالوطنية حلقوق اإلنسان لعبت املؤسسة وقد 

ها الذي نون إنشائضل قاك بفحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص وذلومحاية 

ن خالل مجلة معريف بها والت إلنساننشر ثقافة حقوق ا: أبرزهاعدة، واليت من منحها اختصاصات 

ـارات القيام بالزي، والرصدقانونية وات الساعدتلقي الشكاوى وتقديم املإضافة إىل  الوسائل املتاحة، من

 نسانتنمية ومحاية حقوق اإلتعزيز و يفاهمة لمسل، واليت تأتي يف جمملها امليدانية املعلنة وغري املعلنة

 بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص.

 والية من لديها مبا أنها ستعملب تؤكد اإلنسان حلقوق نيةالوط املؤسسة فإن ،وبهذه املناسبة
اتفاقية ب االلتزام مدى بعةمتا على باريس، ملبادئ وفقا إنشائها قانون عليها أكد واسعة

 نفاذها لضمان البحرين، لكةمم مانضمت إليهواليت  والربوتوكولني امللحقني بها حقوق الطفل
 اجلميع. قبل من واحرتامها

*  *  * 




