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حتتفي دول العامل يف الثامن من مارس من كل عام باليوم الدولي للمرأة ،وهو اليوم الذي يتم
تسليط الضوء فيه دوليًّا على الدور الرئيسي واحملوري الذي تلعبه املرأة حول العامل على مجيع
األصعدة ،كونها إحدى أهم األطراف املساهمة يف حتقيق التنمية املستدامة ،وهو ما أكد عليه
األمني العام لألمم املتحدة يف افتتاح أعمال الدورة احلادية والستني للجنة األمم املتحدة املعنية
بوضع املرأة ،حينما قال" :إننا مجيعا نكون يف وضع أفضل عندما نفتح أبواب الفرص للنساء
والفتيات يف الفصول الدراسية وجمالس إدارات الشركات ،والرتب العسكرية ،وحمادثات السالم ،ويف
مجيع أبعاد احلياة املنتجة" ،كما أنه أكد على مسألة متكني املرأة وحتويل هذا التمكني إىل
حقيقة واقعة.
ومن جانبها ،حتتفل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل جانب األمم املتحدة والعامل بهذه املناسبة،
واليت حتمل شعار "حان الوقت للناشطات من الريف واحلضر أن يغرين حياة املرأة" ،حيث تأتي فكرة
هذا املوضوع للتعجيل بتنفيذ اهداف التنمية املستدامة لعام  ،2030وخاصة اهلدف اخلامس اخلاص
باملساواة بني اجلنسني واهلدف الرابع اخلاص بضمان التعليم اجليد واملنصف والشامل للجميع،
حيث تشيد املؤسسة الوطنية مبا وصلت إليه املرأة البحرينية من مكانة علمية وعملية يف ظل
املشروع اإلصالحي حلضرة صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،ودعم كبري من
صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب اجلاللة عاهل البالد
املفدى رئيسة اجمللس األعلى للمرأة.
كما ترحب املؤسسة باجلهود الذي تبذهلا االجهزة املختلفة يف الدولة لكفالة متتع املرأة حبقوقها
املدنية والسياسية إىل جانب حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وكذلك اجلهود اليت
يبذهلا اجمللس األعلى للمرأة ،وسعيه احلثيث ليكون بيتا للخربة يف كل ما يتعلق بقضايا متكني
املرأة ،وتفعيل دورها يف بناء ذاتها وأسرتها ووطنها وضمان عدم التمييز ضدها ،عرب املتابعة
املستمرة والتعاون والتنسيق مع كافة اجلهات ،ودعم ومساندة القطاع اخلاص ،ومؤسسات اجملتمع
املدني .إضافة إىل اجلهود اليت تقوم بها اجلمعيات النسائية وجلان املرأة مبؤسسات اجملتمع املدني
باعتبارها منابر ترصد واقع املرأة البحرينية واحتياجاتها.
وتؤكد املؤسسة الوطنية بأنها تعمل  -مبا لديها من والية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا
ملبادئ باريس  -على متابعة مدى االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت صدقت عليها مملكة
البحرين واملعنية بقضايا املرأة ،لضمان احرتامها من اجلميع ،متطلعة إىل مزيد من التعاون
والشراكة مع اهليئات التابعة لألمم املتحدة املعنية حبقوق املرأة يف جمال التدريب والتثقيف للعمل
على نشر الوعي احلقوقي يف اجملتمع ،واالرتقاء بدور املرأة وزيادة مشاركتها يف كافة اجملاالت إىل
جانب الرجل ،من خالل تعزيز وضع املرأة ورفع كفاءتها يف العملية اإلنتاجية ،وذلك متاشيا مع
األهداف السبعة عشر للتنمية املستدامة لعام  2030اليت أقرتها األمم املتحدة.

