
 
          

 
 
 

 بيان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 بمناسبة اليوم العالمي للطفل

 2019 نوفمبر 20المنامة يف 

العالمي للطفل، ويمثل هذا تحتفل دول العالم بما فيها مملكة البحرين يف العشرين من نوفمبر من كل عام باليوم 

واتفاقية حقوق الطفل  1959التاريخ اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة لألمم المتحدة إعالن حقوق الطفل يف عام 

ا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين األطفال لتذكير ، حيث يتم االحتفال بهذا اليوم بوصفه يوم  1989يف عام 

 .عمل من أجل تعزيز رفاه األطفال يف العالم وحماية حقوقهم بصفتهم أبناء المستقبل الواعدالجميع بأهمية ال

الطفل، حيث تدعو األمم المتحدة  حقوقتفاقية عتماد اويأيت احتفال هذا العام تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثين ال

 عبرالتفاقية والتي حظيت بأكبر عدد من التصديقات الة لتنفيذ بنود هذه االعالم بأسره لالتحاد واتخاذ اإلجراءات الفع  

  .التاريخ

ا كد وبهذه المناسبة، تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بأن مملكة البحرين أولت الطفولة اهتماما كبير  ، حيث أ

 الوطن، وحب واألخالق الدين قوامها المجتمع، أساس ألسرةايف المادة الخامسة منه على أن "البحرين مملكة ستور د

 من ويحميه النشء، ويرعى والطفولة، األمومة ظلها يف ويحمي وقيمها، أواصرها ويقوي الشرعي، كيانـها القانون يحفظ

والعقلي"،  والخلقي البدين الشباب بنمو الدولة خاصة ُتعنى كما. والروحي والجسماين األديب اإلهمال ويقيه االستغالل،

 2012( لسنة 37منها: القانون رقم ) حقوق الطفلمن القوانين المعنية بصون  العديدسن تم  ويف ذات الشأن، فقد

 2015( لسنة 17، والقانون رقم )األسرية الحضانة بشأن 2000 لسنة( 22) رقم بقانون مرسوموال، المعني بحقوق الطفل

لحماية األطفال من األذى والعنف، كز متخصصة ا مر كما قامت مملكة البحرين بتوفير بشأن الحماية من العنف األسري، 

 . ميات الوطنية لضمان حماية حقوقهووضع االستراتيج

كد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ  -بأنها تعمل لحقوق اإلنسان وتؤكد المؤسسة الوطنية  بما لديها من والية واسعة أ

ة التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعنية على متابعة ورصد مدى االلتزام باالتفاقيات والمعاهدات الدولي -باريس 

 من خالل التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان نفاذها واحترامها من قبل الجميع.  الطفل حقوق بتعزيز وحماية
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