
 

 

 بيان  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة

 5102 نوفمبر 52المنامة 

نوفمرب من كل عام باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة، الذي  52حتتفي األمم املتحدة يف 

، مبوجب القرار رقم 9111تبنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها الرابعة واخلمسني يف عام 

( بشأن إعالن القضاء على العنف ضد املرأة، ذلك أن املادة األوىل من االتفاقية عرفت العنف 84/908)

أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب عليه أذى أو “بأنه: 

معاناة للمرأة، سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من 

 صة". هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلا

كما يذّكر القرار باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة 

 نية. التعذيب، وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله

ويدعو قرار األمم املتحدة الصادر مبناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة احلكومات 

ووكاالت منظومة األمم املتحدة وهيئاتها وصناديقها واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية 

 رأة. إىل تنظيم أنشطة وبرامج تهدف إىل رفع مستوى الوعي العام مبشكلة العنف ضد امل

ويف رسالته مبناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة أكد معالي السيد بان كي مون 

ضد النساء والفتيات تأثريا مباشرا على األفراد ويصيب يف  األمني العام لألمم املتحدة أن العنف يؤثر 

العاملي، أطلقُت محليت الوقت نفسه إنسانيتنا املشرتكة يف الصميم، ومن أجل مواجهة هذا التحدي 

، حلماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات يف 5004يف عام “ متحدون من أجل إنهاء العنف ضد املرأة”

نبذل جهدا خاصا لتنظيم عملنا ومكافحتنا للعنف ضد وال نزال العيش حياة خالية من العنف،  

 املرأة، فهو عنف ينتهك حقوق اإلنسان بشكل صارخ.

أن مملكة البحرين صدقت االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز اجلدير بالذكر 

، وتقوم اململكة حاليا عن طريق اجمللس 2002( لسنة 5ضد املرأة مبوجب املرسوم بقانون رقم )

األعلى للمرأة بإعادة النظر يف التحفظات بشرط أن يكون رفعها ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية، 

 اهتمام السلطة التشريعية بسن قوانني صارمة  ملكافحة العنف داخل األسرة.  إىل جانب

 

 



 

 

وبهذه املناسبة، تؤكد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ضرورة مكافحة العنف ضد املرأة كونها 

جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وتطالب بوضع قوانني لتجريم العنف، ووضع اسرتاتيجيات 

 طويلة املدى تهدف إىل توعية اجملتمع وتثقيفه بقضية العنف. 

سان مؤسسات اجملتمع املدني واملنظمات األهلية إىل العمل على وتدعو املؤسسة الوطنية حلقوق اإلن

تنظيم الربامج التوعوية واألنشطة والدورات القانونية املوجهة لتسليط الضوء على العنف ضد املرأة، 

وتوعية اجملتمع باحلقوق والواجبات كافة مبا يسهم يف محاية املرأة من االنتهاكات والعنف الذي 

 قد تتعرض له.

 

 


