
 
          

 
 

 بيان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد المرأةبمناسبة 

 2019 نوفمبر 25المنامة يف 

من كل عام، نوفمبر يف الخامس والعشرين من  اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد المرأةيحتفل العالم ب

واختارت ، على حقوق المرأة بشكل عام وحمايتها من العنف بشكل خاصمحافظة لل يسعوذلك يف سبيل ال

الجميع لتذكير  "العالم برتقايل: حملة جيل المساواة يقف ضد االغتصاب"شعار لعام هذا ااألمم المتحدة 

أن هناك بالمعنية  الدراسات واإلحصاءات الحديثةظهر حيث ت، من العنفبالحاجة الماسة إىل مستقبل خاٍل 

يزال العنف ضد المرأة  ب، ولذلك الالعنف الجنسي واالغتصا عند ارتكابإفالت واسع النطاق من العقاب 

 .يشكل حاجزا يف سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسالم، وكذلك استيفاء الحقوق اإلنسانية للمرأة والفتاة

قانون رقم كما صدر ال ،كال التمييز ضد المرأة )السيداو(المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أش صادقت

صاحبة  كريمة من توجيهاتبتمكنت مملكة البحرين ، و بشأن الحماية من العنف األسري 2015( لسنة 17)

من أن تصبح على قائمة رئيسة المجلس األعلى للمرأة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 

يف  العنف األسري حول حصائياتإقاعدة بيانات و المجلس األعلى للمرأة أعد حيثالدول الداعمة للمرأة، 

سري من خالل منصة تهدف إىل رصد ومتابعة مختلف حاالت العنف األ، والتي "تكاتف" مملكة البحرين

حصائيات تسهم يف تعزيز وضع مملكة البحرين يف إبقصد الوصول اىل دراسات ووذلك  إلكترونية متطورة،

تسهيل الحصول ، إىل جانب الجهات المعنية من تقديم الدعم الالزم لحاالت العنف وتمكين التقارير الدولية

ي تقوم به الدور الكبير الذ فضال عن، مؤسساتالعلى الخدمات الصحيَّة والنفسيَّة واالجتماعّية التي توفرها 

 مؤسسات المجتمع المدين يف مملكة البحرين لتعزيز وصون حقوق المرأة وحمايتها من العنف.

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

اهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة على متابعة ورصد مدى االلتزام باالتفاقيات والمع -لمبادئ باريس 

بحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما تؤكد المؤسسة الوطنية على مواصلة عملها الدؤوب من  البحرين والمعنية

 بهذا الشأن، المعنية االتفاقياتااللتزام بما تتضمنه  من خالل قضاء على العنف ضد المرأةال المساهمة يف أجل

والتي تحمل االجتماعي يف هذا الشأن  مشاركة يف حملة األمم المتحدة يف وسائل التواصلللكما تدعو الجميع 
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