
 

 

 سانبيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلن

 اء على العنف ضد املرأةضمبناسبة اليوم الدولي للق

 

 م5102نوفمرب  52 يف املنامة

 

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

( 22/032، القرار رقم )0111يف عام  واخلمسنيتبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها الرابعة 

اإلعالن الصادر املادة األوىل من  عّرفتوقد  ،للقضاء على العنف ضد املرأةوالذي حدد يوما دوليا 

ي فعل عنيف تدفع إليه عصبية "أ العنف بأنه: 0113عام يف بشأن القضاء على العنف ضد املرأة 

يه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنس ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب عل

اجلنسية أو النفسية، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي من 

 احلرية، سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة". 

للمرأة عدد من احلقوق  يف كافة امليادين، ومن بينها:  بأن اإلعالن لثة من ت املادة الثاكما أوضح

فئ اتكن الشخصي، واحلق يف التمتع املاحلق يف احلياة، واحلق يف املساواة، واحلق يف احلرية واألم

ممكن التعرض ألي شكل من أشكال التمييز، واحلق يف أعلى مستوى  حبماية القانون، واحلق يف عد

ة البدنية والعقلية، واحلق يف شروط عمل منصفة واحلق يف أن تكون يف مأمن من من الصح

 ينة.هأو امل الالإنسانيةالقاسية أو  تعذيب أو املعاملة أو العقوبةال

ودعم من األمني  مببادرة -5112 مطلعومتثل محلة "احتدوا إلنهاء العنف ضد املرأة" اليت انطلقت 

 إىلتهدف احلملة حيث دعائم احلد من ظاهرة العنف ضد النساء  أحد أهم - العام لألمم املتحدة

إصدار وإنفاذ قوانني وطنية للتصدي جلميع أشكال  :هيو،5102حبلول عام أهداف مخسة  حتقيق

، عتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات، واالعنف ضد املرأة والفتاة واملعاقبة عليها

، زيادة الوعي العام والتعبئة االجتماعية، وتعزيز مجع البيانات عن انتشار العنف ضد املرأة والفتاةو

 .أثناء الصراعاتالتصدي للعنف اجلنسي وأخريا 

حلقوق  اانتهاكيعد بأن العنف ضد املرأة حلقوق اإلنسان  املؤسسة الوطنيةومن منطلق إميان 

، فإنها ترى أهمية قيام كافة كون املرأة ُتصنف ضمن الفئات األكثر ُعرضة لالنتهاكاإلنسان، 

قوانني جترم أن يتم سن ضد املرأة، و مكافحة العنف اجلهات الرمسية واألهلية بالدور املنوط بها يف

أن تضع ولتعزيز محاية املرأة من مجيع أشكال العنف،  خطط وطنية  وضعأن يتم العنف، وهذا 

وأهمية  ضد املرأة، نفاسرتاتيجيات طويلة املدى تهدف إىل توعية اجملتمع وتثقيفه بقضية الع

 .صوره وأشكاله مجيعة مكافح


