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 م2017 مارس 8 يف املنامة

 تقسيمات أي يف النظر بدون املرأة بإجنازات فيه ُيعرتف يوم فهو. للمرأة العاملي باليوم العامل حول البلدان من كثري حتتفل

 احلركة أنشطة ظهور مع اليوم هذا برز وقد. السياسية أو االقتصادية والبيئة والثقافة واللغة واألثنية القومية مثل أخرى

 العاملي لليوم كان املبكرة، السنوات تلك ومنذ .األوربية القارة وبقاع الشمالية أمريكا يف العشرين القرن مطلع يف العمالية

 العاملي باليوم االحتفال حركة منو وساعد. سواء حد على واملتطورة النامية الدول يف للنساء اجلديد العاملي ُبعده للمرأة

 مت حيث واالقتصادية السياسية اجملاالت يف مشاركتها ودعم املرأة حلقوق الدعم حلشد فرصة االحتفال هذا جعل يف للمرأة

 اتفاقية أول  - 1945 يف ُوقع الذي - املتحدة األمم ميثاق كان وقد .وقضاياها املرأة خيص ما يف أممية مؤمترات أربعة عقد

 واملعايري العامة للخطط تارخيي إرث تأطري يف املتحدة األمم ساعدت وبذاك،. واملرأة الرجل بني املساواة مبدأ تؤكد دولية

 املتحدة األمم عززت السنني، مر وعلى .العامل أحناء كل يف املرأة وضع لتحسني دوليا عليها املتفق واألهداف والربامج

 حقوق واحرتام األمن والسالم املستدامة التنمية حتقيق يف للرجل مساٍو شريًكا بوصفها املرأة مشاركة الفنية ووكاالتها

 واالقتصادية السياسية التحديات ملعاجلة املتحدة األمم جهود من القلب مركز يف املرأة متكني ويبقى. كامال احرتاما اإلنسان

 .العامل أحناء كل يف واالجتماعية

 هذا حتمل واليت املناسبة، بهذه والعامل املتحدة األمم جانب إىل حتتفل إذ اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة فإن جانبها، ومن

 املرأة إليه وصلت مبا تشيد فإنها ،"2030 عام حبلول( 50/50) الكوكب تناصف: املتغري العمل عامل يف املرأة" شعار العام

 آل عيسى بن محد امللك اجلاللة صاحب حلضرة الزاهر العهد يف اجملاالت كافة يف وعملية علمية مكانة من البحرينية

 خليفة آل إبراهيم بنت سبيكة األمرية امللكي السمو صاحبة من كبري وبدعم ورعاه، اهلل حفظه املفدى البالد عاهل خليفة

 .للمرأة األعلى اجمللس رئيسة املفدى البالد عاهل اجلاللة صاحب حضرة قرينة

 تدشني عن أمثرت واليت اجملال، هذا يف للمرأة األعلى اجمللس يبذهلا اليت باجلهود اإلنسان، حلقوق الوطنية املؤسسة ُتشيد كما

 واجتماعيًا واقتصاديًا سياسيًا ومتكينها اجملتمع يف مكانتها وتعزيز املرأة حلماية الوطنية واالسرتاتيجيات الربامج من العديد

 يف البحرينية املرأة احتياجات إلدماج التنافسية وضمان الفرص تكافؤ مبدأ ويعزز املستدامة، التنمية أهداف مع ينسجم مبا

 املدنية باحلقوق املرأة متتع لكفالة املوقرة احلكومة تبذهلا اليت اجلهود الوطنية املؤسسة وتثمن كما. التنمية مسار

 .  والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق جانب إىل والسياسية

 جمال يف باريس، ملبادئ وفقًا إنشائها قانون عليها أكد واسعة والية من لديها مبا اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة وتعمل

 ومحاية وتنمية تعزيز أجل من املرأة، بقضايا املعنية واألهلية الرمسية اجلهات كافة مع جنب إىل جنًبا واحلماية التعزيز

 التشريعات إجياد على والعمل احلقوق، لكافة ممارستها ضمان يف واإلسهام بها، الوعي ونشر قيمها وترسيخ اإلنسان، حقوق

 واملعاهدات باالتفاقيات اململكة يف املدني واجملتمع احلكومة التزام مدى متابعة جانب إىل حقوقها، وتعزيز املرأة حلماية املالئمة

 الوقت يف وتؤكد اجلميع، من واحرتامها تنفيذها لضمان املرأة، حقوق جمال يف البحرين مملكة عليها صدقت اليت الدولية

 من أصيل جزء باعتبارها للمرأة احلقوق كافة كفالة وضرورة باملرأة، والنهوض اجلنسني بني املساواة أهمية على ذاته

 كافة يف مشاركتها حجم وزيادة باملرأة، االرتقاء دون من اإلمنائية األهداف حتقيق ميكن وال تهميشه، ميكن ال اجملتمع

 . والفتيات النساء ضد والتمييز العنف أشكال مجيع على والقضاء. الرجل جانب إىل اجملاالت
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