
 

 

 

 

  مبناسبة اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة بيان

 املرأة ضد العنف على للقضاء الدولي اليوم

 

 م2016نوفمرب  25 يف املنامة

 تبنت حيث املرأة، ضد العنف على للقضاء الدولي باليوم عام كل من نوفمرب 25 يف املتحدة األمم حتتفي

 حدد والذي( 54/134) رقم القرار ،1999 عام يف واخلمسني الرابعة دورتها يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية

 على القضاء بشأن الصادر اإلعالن من األوىل املادة عّرفت وقد املرأة، ضد العنف على للقضاء دوليا يوما

 أو عليه، ويرتتب اجلنس عصبية إليه تدفع عنيف فعل أي: "بأنه العنف 1993 عام يف املرأة ضد العنف

 ذلك يف مبا النفسية، أو اجلنسية أو اجلسمانية الناحية من سواء للمرأة، معاناة أو أذى عليه يرتتب أن يرجح

 أو العامة احلياة يف ذلك حدث سواء احلرية، من التعسفي احلرمان أو القسر أو القبيل هذا من بأفعال التهديد

: بينها ومن امليادين، كافة يف  احلقوق من عدد للمرأة بأن اإلعالن من الثالثة املادة أوضحت كما ،"اخلاصة

 حبماية املتكافئ التمتع يف واحلق الشخصي، واألمن احلرية يف واحلق املساواة، يف واحلق احلياة، يف احلق"

 الصحة من ممكن مستوى أعلى يف واحلق التمييز، أشكال من شكل ألي التعرض عدم يف واحلق القانون،

 أو املعاملة أو التعذيب من مأمن يف تكون أن يف واحلق منصفة عمل شروط يف واحلق والعقلية، البدنية

 ".املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة

 اإلنسان، حلقوق انتهاكا يعد املرأة ضد العنف بأن اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة إميان منطلق ومن

 واألهلية الرمسية اجلهات كافة تدعو فإنها لالنتهاك، ُعرضة األكثر الفئات ضمن ُتصنف املرأة كون

 يف للمرأة األعلى اجمللس جهود ذاته الوقت يف مثمنة املرأة، ضد العنف مكافحة يف بها املنوط بالدور للقيام

 عن أمثرت اليت املفدى، البالد عاهل خليفة آل عيسى بن محد امللك اجلاللة صاحب حضرة رؤية ترمجة

 التنمية أهداف مع منسجمة جاءت واليت األسري، العنف من املرأة حلماية الوطنية االسرتاتيجية تدشني

 النساء ضد العنف أشكال مجيع على بالقضاء املتعلق اخلامس اهلدف من الثاني القيد وخاصة املستدامة

 من البحريين، اجملتمع يف مظاهره ومعاجلة األسرة، إطار يف املرأة ضد املوجه العنف من للوقاية والفتيات،

 .املالئمة واخلدمية القانونية األطر وتوفري والعالج للوقاية الالزمة الربامج خالل

 اهلادئ واحمليط آسيا منتدى مع وبالتعاون املاضي العام يف أصدرت اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة بأن علما

 ،"الوطنية اإلنسان حقوق مؤسسات دور: والفتيات للنساء اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز" بعنوان كتابا

 الكتاب من نسخة على احلصول وميكن العربية، اللغة إىل ترمجته على الوطنية املؤسسة أشرفت حيث

 .www.nihr.org.bh للمؤسسة اإللكرتوني املوقع يف املؤسسة إصدارات قسم بزيارة وذلك




