
 
 

 

 

 
 

 
 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
  مبناسبة اليوم الدولي للمرأة

 2019 مارس 8املنامة يف 

 

 اإلجنازات اليتبراز إأجل  ، منلمرأةلولي حيتفل العامل يف الثامن من مارس يف كل عام باليوم الد

  الرجل. ها وبنيينباواة املس إىلمجيع اجملاالت واهلادفة للوصول تقوم بها املرأة يف 

والذي يهدف "، نبدع من أجل التغيري نبين بذكاء، طمح للمساواة،ويأتي شعار هذا العام بعنوان: "ن

تكاتف الضوء على أهمية  يسلط الذي، 2030 تنمية املستدامةالهداف أالتعجيل جبدول أعمال إىل 

اخلاص بضمان التعليم اجليد واملنصف  الرابعاهلدف ة وخباص األهداف العامليةلتنفيذ  اجلهود

اجلنسني ، فضًلا عن تشجيع دول العامل على  بني باملساواة اخلاص اخلامس اهلدفو والشامل للجميع

 . املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لتحقيقطرق ابتكارية  إجياد

يات العامة، قوق واحلرن احلمملة جبأسوة بالرجل تع املرأة مت كفل دستور مملكة البحرينوقد 

عزز  والذي رأة،متكني امل قضايالق بكما أن للمجلس األعلى للمرأة جهود واضحة يف كل ما يتع

بناء الية يف عمليا ا أساسركنثل متكونها ، يف اجملتمعهام بدور  متتع املرأة البحرينية من

 ا جدارتها ت من خالهلأثبت واليت يةالقيادمن املناصب العديد  تقلدمما مكنها من ، والتطوير

 والذي,رب مثال لذلك، أكهلو  يةتشريعطة الالسلإىل رئاسة  املرأة البحرينية وصول، ولعّل وكفاءتها

، وقد انعكست هذه (2022 -2013)م لألعوا اخلطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينيةأتي ضمن ي

ن بينها تقرير مالدولية  قاريرن التيف عدد م على تقييم مملكة البحرين يف جمملها اإلجنازات

ىل أن ذي أشار إ(، والدي العاملي )دافوسعن املنتدى االقتصا الصادر 2018لسنة التنافسية العاملي 

علمي والصحة لتحصيل الاوري حميف  مملكة البحرين قد شارفت على إغالق الفجوة بني اجلنسني

 . واحلياة

( لسنة 26رقم )شائها قانون إن دة يفلوارالوطنية حلقوق اإلنسان وانطالقا من اختصاصات املؤسسة ا

 سان يفىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنالرامية إ 2016( لسنة 20واملعدل باملرسوم بقانون رقم ) 2014

اسة املساواة بني تعزيز سي سبيل وب يفتواصل عملها الدؤمملكة البحرين، فإن املؤسسة الوطنية 

التقارير و ستشارية،راء االاآلديم تقمن خالل ذات الصلة  اجلهاتمجيع اجلنسني بالتعاون مع 

عايري الدولية متها مع املمواءى مدن ملتأكد وا الوطنيةعات دراسة التشرياملوازية، والدورية و

ية ية واملؤسسات املعنية والدولقليمات اإلئات الوطنية واملنظميالتعاون مع اهلو،، حلقوق اإلنسان

 .ونيةالقان فضال عن تلقي الشكاوى وتقديم املساعدة، اإلنسانحبقوق 

، حيث إنشائها يها قانونكد علاسعة أوة مبا لديها من والي تعملبأنها املؤسسة الوطنية  وتؤكد

 ليها مملكة البحرينعليت صدقت لية االدو على متابعة مدى االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات تعمل

 حقوالذي يشكل  نسنياة بني اجلملساواملبدأ  ع حتقيقااجلميقبل لضمان احرتامها من املرأة بواملعنية 

مجيع امة يف اء واالستدالرخ حاللإلاألسس الضرورية الالزمة  وأحدأساسي من حقوق اإلنسان، 
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