
1 
 

  

 

 
 

 كلمة مملكة البحرين

 الدورة األربعون للجنة املرأة العربية في 

 مـ2021 فبراير  11
 

 

 بالنيابة  تلقيها

 آل خليفة بنت راشد سعادة الشيخة دينا 

 على للمرأة  لمجلس األ ل ساعد األمين العامم
 

 

 الكريم،،  السعادة،،  الحضور  أصحاب

 وبركاته،، السالم عليكم ورحمة هللا 
 

األمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهود املستمرة التي تقدمها في كل  بالشكر إلى  نتقدمبداية 

 في ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم أجمع من  
ً
جائحة فيروس  ما يخص املرأة العربية، وخصوصا

مساعي  . مقدرين وما واجهته املرأة على وجه الخصوص في ظل هذه الظروف ه( وتداعيات 19-كورونا )كوفيد 

التي أسهمت في التأثير على كافة مناحي الحياة االقتصادية   الجائحة الدول العربية كافة للحد من تداعيات

 . واالجتماعية والثقافية

 ، الزميالت والزمالء

 أهمية    مملكة البحرينلقد أدركت  
ً
تنمية  تحقيق ال عدالة املشاركة بين الجنسين وارتباط ذلك بمبكرا

لتصل  املستدامة ملستو ،  الحالية  العمل  خاللها  مرحلة  يتم  جديد  بين    "حوكمة "ى  التوازن  عمليات 

وإدارة   والبرامج  الخطط  وتنفيذ  والسياسات،  التشريعات  وضع  نتائج  وتقيس  تراقب  وبآليات  الجنسين، 

   لتواصل تقدمها. املوارد التي تجعل احتياجات وطموحات املرأة في قلب كل شأن تنموي 

امللك حمد بن عيس ى آل خليفة، ملك مملكة صاحب الجاللة    حضرةبقيادة  تضع مملكة البحرين،  و 

، في مقدمة أولوياتها الوطنية املحافظة على أقص ى مستويات األمن االجتماعي  البحرين حفظه هللا ورعاه

في   متكافئ  كشريك  ودورها  العام،  والشأن  القرار  صنع  مواقع  في  املرأة  مشاركة  يدعم  مع  بما  التعامل 

املستجدةالتحديات   الصحية  الذاتي    واألزمة  االكتفاء  خالل  من  وذلك  واملستقبلية،  الراهنة  والفرص 

 والتفوق العلمي، والتقنية الرقمية. 

صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أطلق املجلس األعلى للمرأة، برئاسة  وقد  

، مبادرات نوعية من أجل تقديم كل ما يلزم لدعم احتياجات املرأة  البحرين حفظها هللاقرينة ملك مملكة  

والقرارات  املالية  الحزم  من  االستفادة  صعيد  على  أو  األمامية،  املواجهة  صفوف  على  سواء  البحرينية 
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املكثفة الوطنية  الجهود  في  يصب  بما  واالقتصادية،  األسرية  املرأة  لظروف  املساندة  ملواجهة    الحكومية 

 مع خطة  
ً
انسجاما املرأة  تقدم  في مجال  البحرين  الجائحة ويحافظ على مكتسباتها ويعزز مساعي مملكة 

املستدامة   بيجين  2030التنمية  عمل  ومنهاج  إعالن  في  الواردة  الدولية  التزاماتها  احترام  مواصلة  مع   ،

 . 1325باإلضافة إلى قرار مجلس األمن 

 ، الزميالت والزمالء

تجلى جهود مملكة البحرين في املجالين  ، ت قضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساءال  في سياق

أما على  حماية املرأة من العنف.    والتشريعات تضمن  العام والخاص من خالل صدور عدد من القوانين

الوطنية واملشاريع  والبرامج  واالستراتيجيات  السياسات  الوطنية  ،  صعيد  الخطة  وإطالق  وضع  تم  فقد 

تتضمن خمسة مجاالت  تسعى الى ضمان تحقيق االستقرار  التي  (  2022  -2013لنهوض املرأة البحرينية )

  األعلى للمرأة   قام املجلس كما  األسري للمرأة في إطار الترابط العائلي، وحماية املرأة من كافة أشكال العنف.  

لبيانات    وكذلكاية املرأة من العنف األسري.  بإطالق االستراتيجية الوطنية لحم  إطالق القاعدة الوطنية 

وإحصائيات العنف األسري "تكاتف"، بالتزامن مع الحملة العاملية ملناهضة العنف ضد املرأة في ديسمبر 

2017.  

 ومن خالل التعاون مع الجهات املعنية تم توفير التدريب اإللزامي ألعضاء السلطة القضائية والجهات 

التنفيذية واملجتمع املدني املعني بشأن العنف ضد املرأة والتعامل مع ضحايا العنف من النساء. إذ يتولى 

الشكاوى،   تلقي  خالل  من  للعنف  املتعرضات  مساعدة  للمرأة،  األعلى  للمجلس  التابع  املرأة  دعم  مركز 

عنفة على أيدي خبراء ومختصين،  وتقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه، واإلرشاد النفس ي والتأهيل للحاالت امل

 وتقديم االستشارات النوعية واملساعدة القانونية والسعي لعقد اتفاقيات قانونية لتحقيق الصلح الزوجي. 

 ،  الزميالت والزمالء

واالستراتيجيات   والبيانات  التوصيات  على  العربية  الدول  كافة  وتوافق  مشاركة  ضمان  ضوء  في 

األمانة العامة لجامعة الدول العربية، نود الوقوف على موقف مملكة البحرين في  والخطط الصادرة عن  

 للجهة املعنية في جامعة الدول العربية وعبر القنوات الدبلوماسية    حيث  منهاعدد  
ً
تم إرسالها سابقا

 :، كالتاليية لرسما

املنصة الرقمية لبحث "آثار فيروس  لتوصية والبيان الصادران عن االجتماع الوزاري االستثنائي عبر  ا −

 مـ. 2020يونيو   17الذي عقد في  على النساء والفتيات" 19-كوفيد

 . االتفاقية العربية ملناهضة العنف ضد املرأة والفتاة والعنف األسري  −

االستراتيجية العربية للوقاية واالستجابة ملناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح وخاصة   −

 .  لجنس ي ضد النساء والفتياتالعنف ا

 
ً
 ،  والحضور  أصحاب السعادةوختاما
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البحرين لكافة الجهود الدولية املبذولة من أجل نهوض وتقدم املرأة ، بما  مملكة  فإننا نؤكد على دعم  

تصدي لل شاملة  ال ستجابة  واال تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع املجاالت التنموية واإلنسانية  يضمن  

كشريك فاعل في    املرأة  ويعزز إسهامات  (19-)كوفيد  والتعافي الشامل من تداعيات جائحة فيروس كورونا

 . والتنافسية اإلقليمية والعاملية التنمية الوطنية

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

 

 األربعون للجنة املرأة العربية الدورة 

 عن وفد مملكة البحرين 

 دينا بنت راشد آل خليفة  خة سعادة الشي

 مساعد األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 

 مـ2021فبراير  11

 

 


