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حيتفل العامل يف الثامن من مارس يف كل عام باليوم الدولي للمرأة ،من أجل إبراز اإلجنازات اليت
تقوم بها املرأة يف مجيع اجملاالت واهلادفة للوصول إىل املساواة بينها وبني الرجل.
ويأتي شعار هذا العام بعنوان" :نطمح للمساواة ،نبين بذكاء ،نبدع من أجل التغيري" ،والذي يهدف
إىل التعجيل جبدول أعمال أهداف التنمية املستدامة  ،2030الذي يسلط الضوء على أهمية تكاتف
اجلهود لتنفيذ األهداف العاملية وخباصة اهلدف الرابع اخلاص بضمان التعليم اجليد واملنصف
والشامل للجميع واهلدف اخلامس اخلاص باملساواة بني اجلنسني  ،فضلًا عن تشجيع دول العامل على
إجياد طرق ابتكارية لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
وقد كفل دستور مملكة البحرين متتع املرأة أسوة بالرجل جبملة من احلقوق واحلريات العامة،
كما أن للمجلس األعلى للمرأة جهود واضحة يف كل ما يتعلق بقضايا متكني املرأة ،والذي عزز
من متتع املرأة البحرينية بدور هام يف اجملتمع ،كونها متثل ركنا أساسيا يف عملية البناء
والتطوير ،مما مكنها من تقلد العديد من املناصب القيادية واليت أثبتت من خالهلا جدارتها
وكفاءتها ،ولعلّ وصول املرأة البحرينية إىل رئاسة السلطة التشريعية هلو أكرب مثال لذلك, ،والذي
يأتي ضمن اخلطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية لألعوام ( ،)2022 -2013وقد انعكست هذه
اإلجنازات يف جمملها على تقييم مملكة البحرين يف عدد من التقارير الدولية من بينها تقرير
التنافسية العاملي لسنة  2018الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي (دافوس) ،والذي أشار إىل أن
مملكة البحرين قد شارفت على إغالق الفجوة بني اجلنسني يف حموري التحصيل العلمي والصحة
واحلياة.
وانطالقا من اختصاصات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الواردة يف قانون إنشائها رقم ( )26لسنة
 2014واملعدل باملرسوم بقانون رقم ( )20لسنة  2016الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف
مملكة البحرين ،فإن املؤسسة الوطنية تواصل عملها الدؤوب يف سبيل تعزيز سياسة املساواة بني
اجلنسني بالتعاون مع مجيع اجلهات ذات الصلة من خالل تقديم اآلراء االستشارية ،والتقارير
الدورية واملوازية ،ودراسة التشريعات الوطنية والتأكد من مدى مواءمتها مع املعايري الدولية
حلقوق اإلنسان ،،والتعاون مع اهليئات الوطنية واملنظمات اإلقليمية والدولية واملؤسسات املعنية
حبقوق اإلنسان ،فضال عن تلقي الشكاوى وتقديم املساعدة القانونية.
وتؤكد املؤسسة الوطنية بأنها تعمل مبا لديها من والية واسعة أكد عليها قانون إنشائها ،حيث
تعمل على متابعة مدى االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت صدقت عليها مملكة البحرين
واملعنية باملرأة لضمان احرتامها من قبل اجلميع حتقيقا ملبدأ املساواة بني اجلنسني والذي يشكل حق
أساسي من حقوق اإلنسان ،وأحد األسس الضرورية الالزمة إلحالل الرخاء واالستدامة يف مجيع
دول العامل.
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