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    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األعــضاء مبوجــب املــادة     

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني األويل والثاين للدول األطراف  
 

 *البحرين  
  

 احملتويات
الصفحة 

.مقدمة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠
.اجلزء األول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢

. والسكاناألرض - أوالً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٢
.املوقع واجلغرافيا - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٢
.بيانات عن السكان - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٢
.مؤشرات اجتماعية واقتصادية - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٥

.اهليكل السياسي العام - ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٨
.اريخ مملكة البحرين تاللة يفإطمقدمة و   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨

 

 .أي حترير رمسيتصدر هذه الوثيقة بدون  * 
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.ميثاق العمل الوطين - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٩
.الـدسـتور - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٢٠
.تنظيم السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١
.السلطة التشريعية -ألف     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢١
.السلطة التنفيذية  -باء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٢
.السلطة القضائية -جيم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٣

. العام الذي تتم على أساسه محاية حقوق اإلنساناإلطار القانوين - ثالثاً  . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤
.وسائل احلماية القانونية حلقوق اإلنسان واملرأة يف مملكة البحرين - ١   . . . . . . . . . . . . . .٢٤
.ميثاق العمل الوطين -لف أ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٢٤
.لـدسـتورا  -باء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٥
.االتفاقيات الدولية -جيم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٢٧
.ملقررة للحقوق واحلرياتالنظام القانوين البحريين واحلماية ا - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩
.املساواة بني الرجل واملرأة أمام القانون -لف أ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠
.القانون والتعويض عن الضرر  -باء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١
.القانون واملرأة العاملة -جيم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١
.القانون ومباشرة املرأة للحقوق السياسية -دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢
ى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف النظــام القــانوينالوضــعية القانونيــة التفاقيــة القــضاء علــ  - ٣  

.ململكة البحرين       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٣٣
.وسائل االنتصاف - ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٣٣
. اإلنسان واملرأة يف مملكة البحرينقاجلهات الوطنية املعنية حبماية حقو - ٥   . . . . . . . . . . .٣٤
.املـلـك -لف أ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٣٤
.السلطة التشريعية  -اء ب    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٥
.والقضاءاحملكمة الدستورية  -يم ج    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥
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.اجمللس األعلى للمرأة -ال د  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٣٦
.اختصاصات اجمللس األعلى للمرأة     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦
.جلان اجمللس األعلى للمرأة     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٣٨
.توعية والناإلعال -اء ه    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٨

.اجلزء الثاين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١
.التمييز ضد املرأة )١(املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤١

.ميثاق العمل الوطين - أوال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٤١
. الدستور - ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٤٢
.شريعاتالت - ثالثا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٤٣
.الواقع احلايل والنظرة املستقبلية - رابعا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٣

.االلتزامات اخلاصة بالقضاء على التمييز) ٢(املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤
.من اتفاقية السيداو) ٢(أسباب التحفظ الوارد على املادة  - أوال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥
.كفالة مساواة املرأة مع الرجل -ً ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٤٦
. والنظرة املستقبليةاواة بني الرجل واملرأة من الناحية الفعليةاملس - ثالثا  . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧

.تطور املرأة وتقدمها )٣(املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٨
.الواقع الدستوري والقانوين - أوالً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤٩
.لواقع الفعلي والنظرة املستقبليةا - ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٩

.تسريع إجراءات املساواة بني الرجل واملرأة )٤(املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥١
.نظرة عامة - أوالً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٥١
.تدابري محاية األمومة - ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٥٤

.األدوار النمطية القائمة على أساس اجلنس) ٥(املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤
.نظرة عامة - أوالً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٥٤
.األدوار النمطية القائمة على أساس اجلنس - ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥
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.ور اإلعالم يف القضاء على الرؤية اجلندرية للمرأة - ثالثا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٧
.العنف ضد املرأة - رابعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٥٩

.مكافحة استغالل املرأة )٦(مادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٦٤
.واقع محاية املرأة ومكافحة استغالهلا واالجتار هبا - أوالً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤
.واقع احلماية التشريعية للمرأة ومكافحة استغالهلا واالجتار هبا - ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤
.الواقع احلايل والنظرة املستقبلية - ثالثا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٥

. احلياة السياسية العامة)٧(مادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٦
.أهلية االنتخاب - أوالً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٦٦

.املشاركة يف االستفتاءات - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٧
.املشاركة يف االنتخابات البلدية - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٦٧
.املشاركة يف االنتخابات النيابية - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٦٧

.الوظائف العامة - ثانياً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٦٨
.)اجلمعيات(القطاع األهلي  - ثالثاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٦٩

.املشاركة يف العمل النقايب - ١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٦٩
.املشاركة يف العمل املهين - ٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٧٢

.جلهود املبذولة والنظرة املستقبلية - رابعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٧٠
.التمثيل واملشاركة على املستوي الدويل) ٨(مادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧١

.متثيل املرأة على املستوى الدويل - أوالً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٧١
.جتماعات الدوليةمشاركة املرأة يف املؤمترات واال - ثانياً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٢

.اجلنسية )٩(املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٧٤
.املساواة بني املرأة والرجل يف اكتساب اجلنسية - أوالً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤
.وثائق السفر - ثانياً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٧٥
.من اتفاقية السيداو) ٢(فقرة ) ٩(حتفظ اململكة على املادة  - ثالثاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٥
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.اجلهود املبذولة والنظرة املستقبلية - رابعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٧٧
.التعليـــم )١٠(مادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٧٧

.إطاللة يف وضعية املرأة والتعليم - أوالً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٧٨
.حق املرأة يف التعليم يف ميثاق العمل الوطين ودستور البحرين - ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٢
.نسبة القادرين على القراءة والكتابة بني البالغني - ثالثاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٣
.حمو األمية وتعليم الكبار - رابعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٨٤

.نسب القيد يف خمتلف مراحل التعليم البحريين - خامساً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٥
.نسب القيد واخلرجيات البحرينيات يف التعليم العايل البحريين - سادساً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩

.فرص احلصول على املؤهالت العلمية العليا - سابعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٢
.املساواة يف املناهج الدراسية واالمتحانات واملنح والبعثات - ثامناً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٣

.ناهج الدراسيةامل - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٩٣
.االمتحانات - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٩٤
.االختالط - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٩٤
.املنح والبعثات - ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٩٤

.املساواة يف املشاركة يف األنشطة الرياضية - تاسعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٥
.اجلهود املبذولة والنظرة املستقبلية - عاشراً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٩٧

. العمل)١١(املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٩٩
.وميثاق العمل الوطين لعمل املرأة البحرينيةالرؤية الدستورية والتشريعية  - أوالً  . . . . . . . . . . . . .١٠٠

.احلق يف العمل واملساواة بالرجل يف ميادين خمتلفة - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٠
.احلق يف التمتع بنفس فرص التوظيف - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠١
.نسبية الوظائف املتاحة يف عمل املرأة البحرينية - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠١

.املرأة والقضاء - ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٠١
. اختيار املهنة والعملاحلق يف - ثاثال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٠٢
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.املرأة والتلمذة املهنية - رابعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٠٣
.احلق يف املساواة يف األجر و االستحقاقات - خامساً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٤
.احلق يف الضمان االجتماعي - سادساً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٠٥

.التدابري احلمائية للمرأة البحرينية العاملة - سابعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦
.ل اخلطرة يف القطاع األهليحظر تشغيل النساء يف األعما - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦
.حظر تشغيل النساء ليالً - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٠٦
.حظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو األمومة - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٧
.حق املرأة العاملة يف التظلم من القرار اإلداري - ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٩

.العامة التوفيق بني االلتزامات األسرية ومسئوليات العمل واملشاركة يف احلياة - ثامناً  . . . . . . . . . . .١٠٩
.مسامهة املرأة العاملة البحرينية يف إمجايل قوة العمل احمللية - تاسعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٠
.املشاركة النقابية للمرأة - عاشرا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١١٥

.محاية املرأة العاملة من التحرش اجلنسي - احلادي عشر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧
.املرأة العاملة األجنبية - الثاين عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١١٧

.األهليدور القطاع  - الثالث عشر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٢٠
.الصعوبات والنظرة املستقبلية - الرابع عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٢٢

.املساواة يف الرعاية الصحية) ١٢( املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٣
.انتفاع املرأة خبدمات الرعاية الصحية يف اململكة مثل الرجل - أوالً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٤

.املرافق واخلدمات الصحية يف مملكة البحرين عموماً - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٤
.خلدمات الصحية يف مملكة البحرين املتوافرة للمرأة خصوصاًاملرافق وا - ٢   . . . . . . . . . . . .١٢٥
.الرعاية الصحية للنساء قبل وأثناء وبعد احلمل والوالدة - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٦

.ضمان حصول املرأة على التغذية الكافية - ثانياً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٩
.أثناء احلمل والرضاعة - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٢٩
.سنة وما فوق ١٩التغذية عموماً بني النساء بدءاً من  - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٠
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.املرأة والعقم - ثالثا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٣٣
.األمراض النسائية يف مملكة البحرين - رابعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٣٣

.يف الفحص الدوري للمرأة الكتشاف سرطان الثدي وعنق الرحم - ١   . . . . . . . . . . . . .١٣٣
.يف معدالت اإلصابة باألورام السرطانية - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٤
.يف األمراض التناسلية واإليدز - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٣٥
.يف األمراض النفسية - ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٣٦
.اخلتان - ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٣٧

.الرعاية الصحية للمسنات يف مملكة البحرين - خامساً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٧
.البحرين الرعاية الصحية للنساء من ذوات االحتياجات اخلاصة يف مملكة - سادساً  . . . . . . . . . . . . .١٣٨

.النساء العامالت يف القطاع الصحي واجملاالت اليت يعملن هبا - سابعا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٨
.اإلجهاض وحقوق املرأة اإلجنابية - ثامنا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٣٩
.اخلدمات الصحية املقدمة للنساء األجنبيات - تاسعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٠
.دور القطاع األهلي يف دعم الرعاية الصحية للمرأة يف مملكة البحرين - عاشرا  . . . . . . . . . . . . . . .١٤١

.املنافع االجتماعية واالقتصادية )١٣(مادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٢
.ات األسريةاحلق يف االستحقاق - أوالً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٤٢
.احلق يف احلصول على القروض املصرفية والرهون العقارية وغري ذلك من أشكال االئتمان املايل - ثانياً  .١٤٣
.احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيع جوانب احلياة الثقافية - ثالثاً  . . .١٤٤
.ليةالصعوبات والنظرة املستقب - رابعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٤٤

.املرأة الريفية )١٤(املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٤٥
.املساواة أمام القانون يف الشؤون املدنية )١٥(املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٦

.نظرة عامة - أوالً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٤٦
.القوانني يف مملكة البحرين - ثانياً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٤٧

.املساواة بني الرجل واملرأة أمام القانون - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٧
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.القانون والتعويض عن الضرر - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٤٨
.القانون واملرأة العاملة - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٤٩
.القانون ومباشرة املرأة للحقوق السياسية - ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٩

.املرأة وقانون العقوبات - ثالثاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٥٠
.جرم الزنا - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٥٠
.جرائم الشرف والعذر املخفف - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٥١
.)املؤسسات العقابية(مراكز رعاية النساء  - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٢

.)السيداو( من االتفاقية الدولية) ٤(فقرة ) ١٥(ظ اململكة خبصوص املادة حتف - رابعاً  . . . . . . . . . .١٥٢
.الصعوبات والنظرة املستقبلية - خامساً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٥٣

.املساواة يف الزواج ويف قانون األسرة )١٦(املادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٤
.نظرة عامة - أوالً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٥٥
.سن الزواج - ثانياً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٥٦
.فسهاأهلية املرأة لتزويج ن - ثالثاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٥٨
.عقد الزواج - رابعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٥٧

.حق القوامة - خامساً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٥٧
.استقالل الذمة املالية للزوجة - سادساً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٥٨

.حضانة األطفال - سابعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٥٨
.)املالكي(املذهب السين  - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٥٨
.املذهب اجلعفري - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٥٩

.النفقة - ثامناً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٩
.إهناء العالقة الزوجية - تاسعاً  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٦١

.الطالق - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٦٠
.اخللع - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٦٠



CEDAW/C/BHR/2  
 

07-60017 9 
 

.التطليق أو التفريق القضائي - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٦٠
.تنظيم النسل - عاشرا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٦١

.التبين - حادي عشر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦١
.املرياث - ثاين عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .١٦١
.القضاء الشرعي واملرأة - ثالث عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٦١

.االختصاص واملذهب - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٦٢
.ملستعجلة للنظر بطلبات ذات جانب شرعياختصاص قاضي األمور ا - ٢   . . . . . . . . . . . .١٦٢
.تنفيذ األحكام - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٦٣
.محاية حقوق املرأة يف جمال التنفيذ - ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٣
.من االتفاقية) ٢٩(حتفظ مملكة البحرين على املادة  - ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٤
.اخلامتة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٦
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 مقدمة  
 

ا وبـني الرجـل، وتعزيـزاً ملكانتـها         إمياناً بضرورة النهوض بـاملرأة، وحتقيـق املـساواة بينـه           
  .ومسامهتها يف تنمية البالد ورقي اجملتمع يف خمتلف اجملاالت

م إىل االتفاقيـة الدوليـة      ٢٠٠٢ لـسنة    ٥انضمت البحرين مبوجب املرسوم بقانون رقـم         
والـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة     ) CEDAW/سيداو(للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   

 ٣٤/١٨٠املتحـدة وعرضــتها للتوقيـع والتــصديق واالنـضمام إليهـا مبوجــب القـرار رقــم      لألمـم  
 طبقــاً م١٩٨١ســبتمرب ٣، ودخلــت حيــز النفــاذ الفعلــي يف   م١٩٧٩ ديــسمرب ١٨املــؤرخ يف 

 :ى من االتفاقية اليت تنص عل٢٧/١ألحكام املادة 
 صــك التــصديق ي يلــي تــاريخ إيــداعيبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة يف اليــوم الــثالثني الــذ ( 

 )االنضمام العشرين لدى األمني العام لألمم املتحدة أو
 حتفظـت علـى بعـض موادهـا         ،ولدى انضمام مملكة البحرين إىل هذه االتفاقيـة الدوليـة          

 :واليت تشمل اآليت
 . مبا يضمن تنفيذها يف حدود أحكام الشريعة اإلسالمية٢املادة  - 
 .٢ فقرة ٩املادة  - 
 .٤  فقرة١٥املادة  - 
 . فيما يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية١٦املادة  - 
 .١ فقرة ٢٩املادة  - 

 واليت سيلي ذكرها والتعليق عليها تفـصيالً        ،وباستثناء هذه املواد اليت مت التحفظ عليها       
هلـو دليـل جـازم       ، فإن انضمام مملكة البحـرين إىل هـذه االتفاقيـة          ريف اجلزء الثاين من هذا التقري     

 مــن قبــل اململكــة حنــو ترســيخ مبــادئ املــساواة بــني اجلنــسني، ويف اجتــاه الــدءوبلــسعي علــى ا
 .القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة

 :على أن من االتفاقية ١٨املادة تنص  
 للنظـر مـن     ،تتعهد الدول األطراف بأن تقـدم إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة               - ١” 

ته من تدابري تـشريعية وقـضائية وإداريـة وغريهـا مـن أجـل                تقريراً عما اختذ   ،قبل اللجنة 
 : وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد، وذلك،إنفاذ أحكام هذه االتفاقية

 ؛دء النفاذ بالنسبة للدول املعنيةيف غضون سنة واحدة من ب )أ(  
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 وكــذلك كلمــا طلبــت ،وبعــد ذلــك كــل أربــع ســنوات علــى األقــل  )ب(  
 .اللجنة ذلك

ن تـــبني التقـــارير العوامـــل والـــصعاب الـــيت تـــؤثر علـــى مـــدى الوفـــاء  جيـــوز أ - ٢ 
 .“بااللتزامات املقررة يف هذه االتفاقية

فإن مملكة البحرين والتزاماً منها بتنفيذ أحكام املـادة سـالفة الـذكر تتقـدم هبـذا التقريـر              
 .“السيداو”بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 تتقدم مملكـة البحـرين يف هـذه الوثيقـة بتقريريهـا             ١٨منها بتنفيذ أحكام املادة     والتزاماً   
ــسائية        ــات الن ــصلة، واجلمعي ــة ذات ال ــداده اجلهــات الرمسي ــذي شــارك يف إع ــاين وال األول والث
ومؤسسات اجملتمع املدين وذلك من خالل فرق العمل اليت مت إنـشاؤها سـواء فيمـا خيـص مجـع         

 .حول مواضيع التقريرالبيانات أو بيان رؤاهم 
 أحـسن حنـو ممكـن،       ىولقد حرص اجمللس األعلى للمرأة على أن يتم إعداد التقرير علـ            

جهـة مـستقلة مبهمـة مراجعـة التقريـر للوقـوف علـى مـدى                كما مت تكليف خرباء أكادمييني من     
ناحيـة  تأثري التطبيق العملي للقوانني على مركز املرأة البحرينية ومـدى توافـق هـذا التطبيـق مـن               

مــع القــوانني والــسياسات العامــة ومــن ناحيــة أخــرى، مــع أحكــام اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   
  .أشكال التمييز ضد املرأة

حرصت اجلهة املعنية بإعـداد التقريـر علـى التنـسيق مـع كافـة اجلهـات املختلفـة املعنيـة                      
والتطبيقيـة باالسـتفادة   وان يتضمن التقرير معلومات خمتلفة ومتنوعة وكافية من الناحية النظرية    

باخلربات األهلية الوطنية والدولية املمكنة األمر الذي استغرق بالضرورة بعـض الوقـت إلعـداد            
التقرير املطلوب على أفضل حنو ممكن ولقد مت إخطار جلنة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                    

يـد املهلـة الالزمـة لتقـدمي        وهي اللجنة املشرفة علـى تطبيـق االتفاقيـة باحلاجـة إىل متد            . ضد املرأة 
 .التقرير
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اتفاقية القـضاء علـى       ململكة البحرين بشأن تنفيذ     والثاين  األول ينالتقرير  
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 اجلزء األول

 
 معلومات أساسية  

  والسكاناألرض - أوالً 
 :املوقع واجلغرافيا - ١ 

منتــصف املــساحة تقريبــاً بــني مــضيق هرمــز  تقــع مملكــة البحــرين يف اخللــيج العــريب يف   - ١
ومصب شـط العـرب، وملـا هلـذا املوقـع اجلغـرايف االسـتراتيجي مـن أمهيـة حـضارية كـربى عـرب                         
عصور التاريخ املختلفة فإهنا كانت وال تزال مركزاً جتارياً دولياً هاماً، وذلـك باعتبارهـا حلقـة                 

 .تصاالت العامليةالوصل الرئيسية بني الشرق والغرب يف حركة التجارة واال
وتتكون مملكة البحرين من جمموعة من اجلزر الكائنـة يف وسـط اخللـيج العـريب، ويبلـغ                   

 كم مربع، وتعد أكـرب هـذه اجلـزر جزيـرة      ٧٤١,٤ إمجالية  مبساحة  جزيرة ٤٠عدد هذه اجلزر    
تضم العاصمة املنامة، كمـا أن هـذه اجلزيـرة          و  كم مربع  ٦٠٥,٢٣البحرين اليت تبلغ مساحتها     

تتصل باجلزر اجملاورة هلا بواسطة اجلـسور الـصناعية، مثـل جزيـرة احملـرق، وسـترة وأم النعـسان                    
والنبيه صاحل، كمـا أنـه قـد مت بنـاء جـسر صـناعي آخـر يـربط مملكـة البحـرين باململكـة العربيـة                   

 البحرين جمموعـة جـزر حـوار والـيت تقـع            السعودية، وتعد من اجلزر الرئيسية األخرى يف مملكة       
 كـم  ٥٢,١ كم مـن جنـوب جزيـرة البحـرين الرئيـسية، وتبلـغ مـساحتها حـوايل            ٢٥على بعد   

 .*وعاصمة مملكة البحرين هي املنامة واللغة الرمسية هي اللغة العربيةمربع 
 

 :بيانات عن السكان - ٢ 
ــسكان  - ٢ ــام     ٤٥٩: عــدد ال ــك حــسب إحــصاء ع ــسمة وذل ــاً أن ٢٠٠٦ ألــف ن م، علم

نــسمة وذلــك وفقــاً للتفــصيل الــوارد يف اجلــدول  ٧٤٢,٥٦٢جممــوع املقــيمني واملــواطنني يبلــغ 
 : أدناه
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  Totalاإلمجايل   Non Bahrainiغري البحرينيني  Bahrainiالبحرينيون   

 البيان
ــور ذكـــــــــــ

Male 
إنـــــــــــــــاث

Female 
ــة مجلــــــــــــــ

Total 
ــور ذكـــــــــــ

Male 
إنـــــــــــــــاث

Female 
ــة مجلــــــــــــــ

Total 
ــور ذكـــــــــــ

Male 
ثإنـــــــــــــــا

Female 
ــة مجلــــــــــــــ

Total Item 

 Census 2001        ٢٠٠١تعداد 

 Number ٦٥٠٦٠٤ ٢٧٦٩٥٥ ٣٧٣٦٤٩ ٢٤٤٩٣٧ ٧٥٩١١ ١٦٩٠٢٦ ٤٠٥٦٦٧ ٢٠١٠٤٤ ٢٠٤٦٢٣ عدد

 مــن إمجــايل٪
 ١٠٠ ٤٢,٦ ٥٧,٤ ٣٧,٦ ١١,٧ ٢٦,٠ ٦٢,٤ ٣٠,٩ ٣١,٥ السكان

% From 
Total 

Population 

           
Estimated    ٢٠٠٦تقديرات 

 ٥٦٢Number ٣٩٧٧٤٢ ١٦٤٣١٥ ٥٤٩٤٢٧ ٨٧٨٢٨٣ ٦٧١٨٧ ٠١٢١٩٥ ٥١٩٤٥٩ ٤٩٣٢٢٧ ٢٣١ عدد

 من إمجايل ٪
٣١,٢٣٠,٦٦١,٨٢٦,٤١١,٨٣٨,٢٥٧,٥٤٢,٥١٠٠ السكان

% From 
Total 

Population 
 

 اجلهاز املركزي للمعلومات :املصدر
 

 :نوفيما يلي مؤشرات أخرى بالنسبة للسكا 
 

 :الدين  
ديـن الدولـة اإلسـالم، والـشريعة        ” مـن دسـتور مملكـة البحـرين علـى أن             ٢تنص املادة    - ٣

 .“اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع
حريــة الــضمري مطلقــة، وتكفــل الدولــة ” مــن الدســتور علــى أن ٢٢كمــا تــنص املــادة  

ــا       ــان واملواكــب واالجتماع ــشعائر األدي ــام ب ــة القي ــادة، وحري ــة دور العب ــاً  حرم ــة طبق ت الديني
 .“للعادات املرعية يف البلد

 : إىل أن توزيع السكان وفق الديانة هو كالتايل٢٠٠١يشري إحصاء عام  
 

 النسبة السكان حسب الديانة

 ٪٨١,٢٢ املسلمون

 ٪٨,٩٦ املسيحيون

 ٪٩,٨٢ الديانات األخرى
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 :قع عند الوالدةمعدل العمر املتو  
 عامـا للنـساء     ٧٧,٣ عامـا مبعـدل      ٧٤,٨ارتفع متوسط العمر املتوقع عنـد الـوالدة إىل           

 .م2006 عاما عند الرجال يف عام ٧٣,١ و
 :معدل وفيات األطفال  

 طفــل ١٠٠٠ لكــل 10.1إىل )  ســنوات٥اقــل مــن (اخنفــض معــدل وفيــات األطفــال   
 .م2006مولود حي عام 

 : اتمعدل وفيات األمه  

 لكــل ٢٢,٢بعــد أن كــان  م2006 عــام 13.3 إىل اخنفــض معــدل وفيــات األمهــات،  

 ٢٠٠٢ وذلك عام  مولود حي100,000
 :معدل اخلصوبة  

 طفـل  2.6إىل )  سـنة  ٤٤-١٥(اخنفض معدل اخلصوبة الكلى للمـرأة يف الفئـة العمريـة             
 .م2005لكل امرأة يف عام 

 :معدل النمو السكاين  

ــغ معــدل النمــو    ــسكاين للبحــرينيني  بل ــري     ٢,٥ال ــسكاين لغ ــدل النمــو ال ــغ مع ــا بل  كم
 :م حبسب ما يوضحه اجلدول التايل٢٠٠١ وذلك وفقا إلحصائيات عام ٣,١البحرينيني 

 
  )٢(جدول رقم   

 م٢٠٠١ تعداد ‐معدل النمو السكاين ) ٢(

 اجلملة غري حبريين حبريين 

 2.7 3.1 2.5 معدل النمو
 

 .وماتلاملركزي للمعاجلهاز  :املصدر
  

 . اجلهاز املركزي للمعلومات:املصدر  
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بينمــا بلغــت نــسبة  ٪ ٩٣,٧بلغــت نــسبة الــذكور مــن َمــن يعرفــون القــراءة والكتابــة   
م حبـسب   ٢٠٠١ وذلـك وفقـاً إلحـصائيات عـام          ٪٨٥,٨اإلناث الاليت يعرفن القراءة والكتابة      

 :ما يوضحه اجلدول التايل
 

 )٣ (جدول رقم  
 :نسبة من يعرفون القراءة والكتابة  

 
 م٢٠٠١ تعداد ‐ من يعرفون القراءة والكتابة نسبة) ٣(

 اجلملة غري حبريين حبريين 

 ٨٩,٦ ٨٥,٧ ٩٣,٧ ذكـور

 ٨٥,٨ ٨٦,٠ ٨٥,٨ إنـاث

 ٨٨,٠ ٨٥,٨ ٨٩,٧ اجلملة
   

 :مؤشرات اجتماعية واقتصادية - ٣ 
 اعتمــدت مملكــة البحــرين نظــام االقتــصاد احلــر، و العملــة الوطنيــة املتداولــة فيهــا هــي    - ٤

الدينار البحريين، ومن املعـروف أن نظـام االقتـصاد احلـر يعمـل علـى ترسـيخ مفـاهيم االنفتـاح                      
االقتــصادي وتوطيــد احلريــة لــرأس املــال يف االســتثمار والتنقــل، وهــذا مــا أكــده ميثــاق العمــل  

يقـوم النظـام االقتـصادي يف دولـة البحـرين           ” : ونص على أن   م٢٠٠٠الوطين الذي صدر سنة     
الفرديـة، وحريـة رأس املـال يف االسـتثمار والتنقـل مـع دعـم وتأكيـد دور القطـاع             على املبادرة   

  .“اخلاص يف تنمية املوارد وتنشيط احلركة االقتصادية
وقد بذلت مملكة البحرين جهوداً كـبرية مـن أجـل دعـم وتأكيـد دور القطـاع اخلـاص                   - ٥

ثماري املالئـم باسـتقطاب     يف تنشيط حركة االقتصاد البحـريين، ومـن أجـل تـوفري املنـاخ االسـت               
املزيد من رؤوس األموال العربيـة واألجنبيـة يف خمتلـف قطاعـات العمـل داخـل اململكـة، حيـث              
تصب مجيع هـذه اجلهـود يف العمـل علـى تنويـع مـصادر الـدخل للفـرد واجملتمـع علـى الـسواء،                         

 يتـواءم ا  لذلك عملت وتعمل اململكة علـى حتـديث التـشريعات املعنيـة بـالنواحي االقتـصادية مبـ                 
ــاخ اســتثماري داعــم للنظــام االقتــصادي احلــر يف اململكــة، و إىل جانــب       ــة يف خلــق من والرغب
حتـــديث التـــشريعات االقتـــصادية، تعمـــل اململكـــة علـــى تبـــسيط اإلجـــراءات باالعتمـــاد علـــى 
التكنولوجيا والشفافية يف التعامل وحتـسني مـستوى اخلـدمات للوصـول إىل معـدالت عاليـة يف                  

 .امليةاملنافسة الع
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وألجــل حتقيــق هــذه األهــداف، مت أيــضاً تــشكيل جملــس التنميــة االقتــصادية يف أبريــل    - ٦
، والذي خيتص بأمور عديدة من أمهها وضع إستراتيجية مـستقبلية للتنميـة االقتـصادية             م٢٠٠٠

يف اململكــة، ومتابعــة تنفيــذها مــع الــوزارات ومؤســسات الدولــة ذات الــصلة، وخيــتص اجمللــس  
 التكامل يف أوجه النشاط االقتصادي املختلفـة وتـوفري املنـاخ االقتـصادي احلـر،              كذلك بتحقيق 

ويستند اجمللس يف وضعه السـتراتيجيات التنميـة االقتـصادية املـستقبلية يف مملكـة البحـرين علـى                   
االســتفادة مــن أنــشطة القطاعــات املختلفــة يف اخلــدمات املاليــة وخــدمات األعمــال وخــدمات  

ات التعليم والتدريب وخدمات السياحة وغريها من القطاعـات القائمـة           الرعاية الصحية وخدم  
، ويعمل اجمللس أيضاً علـى زيـادة االسـتفادة          رعلى أساس تكنولوجي مواكب للمتطلبات العص     

 .من القطاعات الرئيسية يف اململكة وهي النفط والغاز واألملنيوم
ية واآلخر للرقابـة اإلداريـة بغـرض    من جهة أخرى مت إنشاء ديوانني أحدمها للرقابة املال         - ٧

إلدارية، وضمان تكافؤ الفرص بـني مجيـع املـواطنني، دون اسـتثناء     وتفعيل أدوات املراقبة املالية   
أو متييــز، ومــن أجــل ضــمان شــفافية العمــل يف خمتلــف اإلدارات املعنيــة بالدولــة والقــضاء علــى 

انعكـست هـذه التطـورات بـصورة       لقـد   . التداخل يف املسئوليات وتبـسيط اإلجـراءات اإلداريـة        
اتفاقية التجارة احلـرة مـع الواليـات        أخرياً مت إبرام    إجيابية، على النظامني االقتصادي واإلداري و     

 .م٢٠٠٤املتحدة األمريكية يف سنة 
رياً يف اجلانـب  حققـت البحـرين جناحـاً كـب      وبالنسبة للناتج القومي ودخل الفرد فلقـد        • - ٨

م ٢٠٠٣ مليــون دينــار حبــريين يف عــام  ٣١٦٢االقتــصادي، حيــث بلــغ النــاتج احمللــي اإلمجــايل  
 باألســعار اجلاريــة، ومعــدل منــو ٪١٣,٧ليحقــق االقتــصاد الــوطين بــذلك معــدل منــو يــصل إىل 

 وارتفع الدخل القومي اإلمجـايل باألسـعار اجلاريـة إىل     .م٢٠٠٣ باألسعار الثابتة يف عام      ٪٦,٨
 مليـون دينـار حبـريين يف عـام        ٢٩٧٩بعد أن كـان     م  ٢٠٠٣ مليون دينار حبريين يف عام       ٣٤١٦
 باألسعار اجلاريـة ومعـدل   ٪١٤,٧ ليحقق بذلك االقتصاد الوطين معدل منو يصل إىل          م٢٠٠٢

مما أدى إىل توفري احليـاة الكرميـة للمـواطنني ورفـع     . م٢٠٠٣ باألسعار الثابتة يف عام  ٪٧,٧منو  
 .املعيشي بشكل عاماملستوى 

وارتفع معدل نصيب الفرد مـن النـاتج القـومي اإلمجـايل باألسـعار اجلاريـة ليـصل إىل              • - ٩
، م٢٠٠٢ دينـار حبـريين يف عـام        ٤٤٣٢,٥بعـد أن كـان      م  ٢٠٠٣ دينار حبريين يف عام      ٤٩٥٥

مما انعكس على نسبة املصروفات احلكومية، حيث ارتفع معدل نصيب الفـرد مـن املـصروفات                
، كـذلك فقـد     م٢٠٠٣ دينـار عـام      ١٥٦٧,١ إىل   م٢٠٠٢ دينار عـام     ١٥٣٣,٩ومية من   احلك

 ١٠٧٧ارتفع معدل نصيب الفرد من املـصروفات احلكوميـة يف اخلـدمات التعليميـة ليـصل إىل                  
 

 . اجلهاز املركزي للمعلومات:املصدر • 
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 دينـار   ٩٠٦بعـد أن كـان      ) ال يشمل املبالغ احملولة إىل جامعـة البحـرين         (م٢٠٠٣دينار يف عام    
 .م٢٠٠٢يف عام 

إىل مــا ســبق، جنحــت البحــرين يف تنويــع مــصادر الــدخل يف خفــض نــسبة  باإلضــافة • 
 يف عــام ٪ ١٥,٧مــسامهة القطــاع النفطــي إىل النــاتج القــومي ـ احمللــي ـ باألســعار الثابتــة إىل        

 .م٢٠٠٣
  و م٢٠٠٠ يف عـام   )٪٠,٧ــ   (وقد حققت البحرين أدين معدل للتضخم حيـث بلـغ           • - ١٠

 وذلــــك م٢٠٠٣ يف عــــام ٪١,٦و م ٢٠٠٢ يف عــــام )٪٠,٥( وم ٢٠٠١ يف عــــام )٪١,٢(
ــسكانية والرســوم          ــاء واخلــدمات ال ــاء والكهرب ــعار امل ــيت جــرت يف أس ــضات ال ــسبب التخفي ب

 ٪٢,٥اجلامعية وغري ذلك، يف حني بلغـت نـسبة العجـز باملوازنـة العامـة يف البحـرين مـا قـدره                       
، بل وحققـت املوازنـة فائـضاً قـدره          م١٩٩٩ باألسعار اجلارية يف عام      من الناتج احمللي اإلمجايل   

 علـى التـوايل وعجـز بلـغ         م٢٠٠١،  م٢٠٠٠ مليـون دينـار يف عـامي         ٣,١ مليون دينار و     ٥,٣
 مليــون دينــار بعــد التــدوير يف عــام ١٣,٦وفــائض قــدره م  ٢٠٠٢ مليــون دينــار يف عــام ٤,١

 .م٢٠٠٣
قارير الدولية، ومن بينها ما أشار إليه تقريـر التنميـة        وقد انعكست هذه األمور على الت      - ١١

 بـأن مملكـة البحـرين قـد         م٢٠٠٣البشرية الذي صدر عـن برنـامج األمـم املتحـدة للتنميـة لعـام                
 دولـة يف معيـار      ١٧٥ مـن بـني عـدد        ٣٧احتلت املرتبة األوىل بني الدول العربية والترتيب رقم         

 البشرية الذي صدر عن برنـامج األمـم املتحـدة للتنميـة       أشار تقرير التنمية   كما   ،التنمية البشرية 
، إىل أن مملكــة البحــرين قــد احتفظــت بالترتيــب األول بالنــسبة للــدول       م٢٠٠٤أيــضاً لعــام  

العربيــة، ووصــلت إىل الترتيــب األربعــني بالنــسبة لــدول العــامل، وهــذا إمنــا يــدل علــى املــستوى  
ــز      ــسائل تعزي ــة يف م ــسياسة املتبع ــواطن    املتطــور وجنــاح ال ــصادي للم ــساين واالقت ــضمان اإلن ال

م حافظت مملكة البحرين على مركزها املتقـدم عربيـاً ودوليـاً حيـث              ٢٠٠٦، ويف عام    البحريين
وتؤكـد التقـارير    هـذا  ،مت تصنيفها ضمن الدول ذات املستوى املرتفـع يف جمـال التنميـة البـشرية        

ت إجيابيـة عديـدة انعكـست علـى         الدولية األخرى ما حققه االقتصاد البحريين من منو ومؤشـرا         
خمتلف القطاعات نتيجة لسياسات الدولة، حيث احتلت مملكة البحرين املرتبـة الـسادسة عـشر               

الـذي يـصدر عـن مؤسـسة التـراث األمريكيـة والـذي          م  ٢٠٠٣دليل احلرية االقتصادية لعـام      يف  
ــسياسات املال        ــا ال ــن أمهه ــصادية، م ــة االقت ــاس احلري ــايري لقي ــدة مع ــى ع ــد عل ــة  يعتم ــة والنقدي ي

والتجارية واالستهالك احلكـومي مـن اإلنتـاج وتـدفق رؤوس األمـوال واالسـتثمارات األجنبيـة                 
 .ومحاية حقوق امللكية الفكرية

 

 . اجلهاز املركزي للمعلومات:املصدر • 
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تبنت الدولة يف السنوات األخرية سياسة التنميـة االجتماعيـة والـيت هتـدف يف األسـاس                  - ١٢
ق االســتثمار االجتمــاعي والــذي  عــن طريــ، تنميــة اإلنــسان واالرتقــاء بــه وإطــالق قدراتــه   إىل

يــشمل اجملــاالت التنمويــة واالجتماعيــة املختلفــة مــن اجــل تقــدمي عــالج جــذري للمــشكالت    
باإلضافة إىل جماالت احلماية االجتماعية واليت تضم الرعايـة والتأهيـل علـي عـالج               ، االجتماعية

وممــا  ،تماعيــةوهــي سياســة تتخطــى حيــز املعونــة االج .مظــاهر ونتــائج املــشكالت االجتماعيــة 
 . هذه السياسة وهي وزارة التنمية االجتماعيةذ إنشاء وزارة مستقلة خمتصة بتنفييترجم ذلك 

 
 :اهليكل السياسي العام - ثانيا 

 : تاريخ مملكة البحريناللة يفإطمقدمة و  
حــىت حــصلت علــى م ١٨٦١لقــد كانــت البحــرين حتــت احلمايــة الربيطانيــة منــذ عــام   - ١٣

، أي بعد ما يزيد على القرن من الزمان، وبعد اسـتقالل دولـة البحـرين                م١٩٧١استقالهلا عام   
بــادرت باالنــضمام إىل املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، فانــضمت إىل منظمــة األمــم املتحــدة         

 . وجامعة الدول العربية وغريها من املنظمات واحملافل الدولية
بية حنـو إقامـة دولـة جديـدة علـى           وقد اجتهت السلطة الـسياسية ووافقتـها اإلرادة الـشع          

 إجـراء انتخابـات ألول مجعيـة تأسيـسية          م١٩٧٢أسس حديثة ووضع دستور للبالد، فـتم عـام          
 .م١٩٧٣ ديسمرب ٦يف قامت بوضع دستور البحرين 

م ١٩٩٩وبعد أن توىل جاللة امللك الشيخ محد بن عيسى آل خليفة سدة احلكم عـام               - ١٤
اجملتمـع، وزيـادة حجـم       يفة حنـو تفعيـل املؤسـسات العاملـة          كانت لدية رؤيـة ثاقبـة ورغبـة قويـ         

املــشاركة الــشعبية، فعمــل علــى إجــراء سلــسلة مــن اللقــاءات مــع التجمعــات الــشعبية الوطنيــة   
اململكة، أسفرت عن وضع وثيقة مسيت مبيثـاق العمـل الـوطين            يف  املختلفة، والقطاعات األهلية    

 ٪٩٨،٤ماماتـه بأغلبيـة مطلقـة بلغـت نـسبتها           والذي وافق عليه الشعب مبختلف قطاعاتـه واهت       
 .م٢٠٠٠وذلك من خالل االستفتاء العام الذي جرى يف سنة 

وأدى صدور ميثاق العمـل الـوطين إىل إحـداث تغـيريات سياسـية ودسـتورية وقانونيـة                   - ١٥
وإجـراء أول انتخابـات نيابيـة حـرة      م   ٢٠٠٢ فربايـر    ١٤يف  هامة، من أبرزها تعـديل الدسـتور        

لنواب، وإصدار العديد من التـشريعات لتنـسجم مـع التطـورات الـسياسية واالقتـصادية                جمللس ا 
ــد    ــة عهــد جدي ــضمام البحــرين لعــدد مــن     يف والدســتورية وبداي ــضاً مت ان ــاريخ البحــرين، وأي ت

ــسان حيــث ســيلي ذكرهــا      ــة حبقــوق اإلن ــات املتعلق موضــع آخــر مــن  يف املعاهــدات واالتفاقي
ن اجتاه حنو التجديد والتغيري أن حصلت املـرأة البحرينيـة علـى             التقرير، وكان من أثر ما سبق م      

جمال احلقوق واحلريات كان من أمهها منح املـرأة حقوقهـا الـسياسية             يف  مكاسب عديدة مهمة    
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كاملة، وانضمام البحرين أيضاً لعدد مـن االتفاقيـات املتعلقـة بـاملرأة كـان مـن أبرزهـا االتفاقيـة          
 .ى اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالدولية موضوع هذا التقرير وه

إىل هـذه االتفاقيـة الدوليـة املعنيـة بإلغـاء            مملكـة البحـرين كمـا ذكرنـا        ويشكل انـضمام   - ١٦
كافة أشكال التمييز ضد املرأة، دليالًً على سعي البحرين حنـو ترسـيخ مفـاهيم املـساواة الفعليـة                 

، م٢٠٠٠ا جــاء بــه ميثــاق العمــل الــوطين الــصادر ســنة بـني الرجــل واملــرأة، و انــسجاماً مــع مــ 
ومواكباً لتوجهات احلكومة، واهليئات واملنظمات بزيادة املشاركة الشعبية ومبنح مجيـع األفـراد             
كامل حقـوقهم وحريـاهتم وخـصوصاً املـرأة البحرينيـة الـيت كانـت حمرومـة ولعقـود طويلـة مـن                  

 .بعض احلقوق واحلريات
 :ميثاق العمل الوطين - ١ 

احليــاة يف يعــد ميثــاق العمــل الــوطين الوثيقــة املهمــة الــيت مهــدت إلحــداث تغــيري مهــم   - ١٧
السياسية واالقتصادية والدستورية والقانونية، حيث صـدر بعـد أن وافـق الـشعب عليـه بأغلبيـة                  

 . م٢٠٠٠االستفتاء العام الذي أجرى سنة يف  ٪٩٨،٤بلغت نسبتها 
دمـة تارخييـة وسـبعة فـصول وخامتـة، حيـث يـضم الفـصل         ويتألف ميثاق العمـل الـوطين مـن مق    

األول املقومات األساسية للمجتمع وتناول ابرز احلقـوق واحلريـات، يف حـني خـصص الفـصل         
الثاين لنظام احلكم والقائم على مبدأ الفـصل بـني الـسلطات وسـيادة القـانون و تطـرق الفـصل                     

نـشاء ديـوان للرقابـة املاليـة، أمـا          الثالث لألسس االقتصادية للمجتمع حيث أكد على ضـرورة إ         
فقد خصص لتناول األمن الوطين، وتنـاول الفـصل اخلـامس احليـاة النيابيـة حيـث                  الفصل الرابع 

أكد علـى ضـرورة تـبين نظـام اجمللـسني يف شـكل الـسلطة التـشريعية وان يكـون احـد اجمللـسني                         
 والــسابع فقــد مشــال معــني بالكامــل أمــا اجمللــس الثــاين منتخــب بالكامــل أمــا الفــصلني الــسادس 

 .العالقات اخلليجية واخلارجية
التطــورات يف وقــد اهــتم ميثــاق العمــل الــوطين بــاملرأة الــيت كانــت هلــا مكانــة أساســية   - ١٨

الــسياسية واالجتماعيــة الــيت شــهدهتا البحــرين، حيــث كفــل هلــا امليثــاق حقوقهــا وحرياهتــا           
قيــق التنميــة املــستدامة الــشاملة يف فــاعترب امليثــاق أن مــن أهــداف احلكــم ونظامــه حت. األساســية

 .خمتلف اجملاالت وجلميع أفراد اجملتمع رجاالً كانوا أو نساء
ولقد أكد امليثاق علـى ضـرورة حتقيـق املـساواة املطلقـة بـني مجيـع املـواطنني، وبـشكل                      - ١٩

املواطنــون متــساوون أمــام القــانون يف احلقــوق  ”:خــاص املــساواة أمــام القــانون فــنص علــى أن
وأشـار  “  ...واجبات، ال متييز بينهم بسبب اجلنس أو األصل أو اللغـة أو الـدين أو العقيـدة                وال

امليثاق إىل التزام الدولة بكفالة حرية العقيدة، وحرية التعـبري والنـشر، وحريـة البحـث العلمـي،                  
 .وحرية الصحافة والطباعة
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تمـع املـدين، حيـث      ونص امليثاق أيـضا علـى التـزام الدولـة بـدعم نـشاط مؤسـسات اجمل                 - ٢٠
تكفل الدولة حرية تكـوين اجلمعيـات األهليـة العلميـة والثقافيـة واملهنيـة والنقابـات                  ”:جاء فيه 

 .“على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سليمة
اجملتمـع، ونـص علـى التـزام الدولـة حبفـظ            يف  وقد اعترب امليثاق األسـرة اللبنـة األساسـية           - ٢١

ايــة األمومــة والطفولــة، وكــذلك أكــد امليثــاق علــى حقــوق املــرأة كيــان األســرة الــشرعي، ومح
بــصورة واضــحة وصــرحية، فــنص علــى التــزام الدولــة بــدعم حقــوق املــرأة، وســن التــشريعات    

 .اخلاصة الالزمة حلماية األسرة وأفرادها
وقــد كفــل امليثــاق حقــوق املــرأة الــسياسية، حيــث نــص علــى أن الــشعب هــو مــصدر   

ممارسـة حقوقهـا الـسياسية وخـصوصاً        يف   للمرأة البحرينيـة احلـق الكامـل         السلطات مجيعاً، وان  
: حقي الترشيح والتصويت يف االنتخابات العامة، حيث جـاء يف هـذا امليثـاق الـنص علـى اآليت                

يتمتع املواطنون رجاالً ونساء حبق املشاركة يف الشئون العامة والتمتـع بـاحلقوق الـسياسية يف               ”
 .“خاب والترشيح طبقاً ألحكام القانونالبالد بدءاً حبق االنت

يضاف إىل كل ما سـبق مـا أكـده ميثـاق العمـل الـوطين علـى حـق املـرأة البحرينيـة يف                   - ٢٢
 .التعليم وامللكية وإدارة األعمال وممارسة النشاط االقتصادي

 
 :الـدسـتور - ٢ 

ــى االســتقالل أشــرنا إىل أن أول دســتور ململكــة البحــرين بعــ    - ٢٣  كــان يف د حــصوهلا عل
، إال أنه وحتقيقاً لألهـداف الـيت صـدر مـن أجلـها ميثـاق العمـل الـوطين يف              م١٩٧٣ديسمرب   ٦

، وتنفيذاً لإلرادة الشعبية اليت جتلـت باملوافقـة علـى املبـادئ الـيت تـضمنها امليثـاق،                   م٢٠٠٠عام  
م حيـث جـاءت هـذه التعـديالت انعكاسـاً           ٢٠٠٢ فرباير   ١٤فقد مت تعديل دستور البحرين يف       

للتطورات اليت طرأت على اجملتمع البحريين يف نواحيه السياسية واالقتصادية والقانونيـة وبدايـة              
 .تاريخ البحرينيف عهد جديد 

فنص الدستور على أن مملكـة البحـرين دولـة عربيـة مـستقلة ذات سـيادة تامـة، ونظـام                     - ٢٤
يعـا، وشـكل نظـام    ، والسيادة فيهـا للـشعب مـصدر الـسلطات الـثالث مج     دميقراطياحلكم فيها  

ممارســة الــسلطة وتــبين يف احلكــم ملكــي وراثــي دســتوري يقــوم ويــستند إىل مــشاركة الــشعب 
نظام اجمللسني بدل نظام اجمللس الواحد، وينص الدستور البحريين بعد التعـديل يف مادتـه األوىل        

ــى أن   ـــ عل ــرة ه ــة والت     ” :فق ــشئون العام ــشاركة يف ال ــساءاً، حــق امل ــواطنني رجــاالً ون ــع للم مت
بـاحلقوق الــسياسية مبــا فيهــا حــق االنتخــاب والترشــيح، وذلــك وفقــاً هلــذا الدســتور وللــشروط  

وال جيوز أن حيرم أحد املواطنني من حق االنتخـاب أو الترشـيح        . واألوضاع اليت يبينها القانون   
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رأة ، كما أنه ومن جانب آخر التزاماً مـن الدولـة مببـدأ التوفيـق بـني عمـل املـ                 “إال وفقاً للقانون  
يف اجملتمع وواجباهتا حنو أسرهتا ومـساواهتا بالرجـل يف النـواحي احلياتيـة املختلفـة، فقـد جـاءت                    

تكفـل الدولـة التوفيـق بـني واجبـات املـرأة حنـو              ”: املادة اخلامسة ونصت يف الفقرة ب على أن       
والثقافيـة  األسرة وعملها يف اجملتمع، ومساواهتا بالرجل يف ميادين احلياة السياسية واالجتماعيـة        

، وبــذلك جنــد أن الدســتور يتفــق ومــا “واالقتــصادية دون إخــالل بأحكــام الــشريعة اإلســالمية
نصت عليه االتفاقيات الدولية املعنية مبسألة املساواة بني الرجل واملـرأة وأنـه ال متييـز بينـهما يف                   

 .احلقوق أو الواجبات العامة
 

 :ة والقضائيةتنظيم السلطات الثالث التشريعية والتنفيذي - ٣ 
مملكـة البحـرين هـي للـشعب، وأنـه مـصدر       يف نص الدستور البحريين على أن السيادة        - ٢٥

وأن نظــام احلكــم يقــوم علــى أســاس مبــدأ الفــصل بــني الــسلطات      الــسلطات الــثالث مجيعــاً، 
 .التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاوهنا فيما بينها وفقاً ألحكام الدستور

 
 :التشريعيةالسلطة  -ألف * 

، حيــث يتــألف اجمللــس الــوطين مــن جملــس  جملــسي الــشورى والنــوابيتوالهــا امللــك و - ٢٦
م ٢٠٠٢عــام يف الــشورى والنــواب، وذلــك وفقــا للتعــديالت الدســتورية األخــرية الــيت متــت     

واستناداً ملا جاء بالفصل اخلـامس مـن ميثـاق العمـل الـوطين، فقـد انتقلـت البحـرين وفقـاً هلـذه                        
ملــان إىل نظــام اجمللــسني وفقــا  تــشكيل الربيف الدســتورية مــن نظــام اجمللــس الواحــد  التعــديالت 

  :يلي ملا
 

 :لس الشورىجم  
 عــضواً يــتم تعيينــهم بــأمر ملكــي بغــرض االســتفادة مــن ٤٠ويتــألف هــذا اجمللــس مــن  - ٢٧

م ٢٠٠٢ لـسنة   ٤١جماالت خمتلفة داخل اململكة، وقـد صـدر املرسـوم امللكـي رقـم               يف  خرباهتم  
ات املعينـات يف جملـس الـشورى مـن          قـد ارتفـع عـدد العـضو       تشكيل جملس الـشورى احلـايل، و      ب
م، وبـذلك بلغـت نـسبة النـساء     ٢٠٠٦ عـضوات يف عـام   ١٠م إىل ٢٠٠٢عضوات يف عـام     ٦

 ويتوىل جملس الشورى الوظيفـة التـشريعية إىل جانـب جملـس النـواب،               ٪١٥يف جملس الشورى    
دون أن يـتم إقـراره مـن قبـل جملـسي الـشورى والنـواب                حيث ال يصدر أي قانون يف البحرين        

 .معا، مع مالحظة أن جملس الشورى ال يتمتع بأي اختصاصات سياسية أو رقابية
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 : جملس النواب  
 عضواً يتم اختيارهم باالنتخاب العام املباشر الـسري ملـدة           ٤٠ويتألف هذا اجمللس من      - ٢٨
مهة فعالة يف أول انتخابات جرت بعد التعـديالت          سنوات، وقد سامهت املرأة البحرينية مسا      ٤

الدسـتورية، حيـث رشــحت العديـد مــن النـساء لعـضوية جملــس النـواب فبلــغ عـدد املرشــحات        
 أما يف االنتخابات النيابية الثانية والـيت جـرت          .، ولكن مل تفز أي مرشحة مبقعد يف اجمللس        )٨(

رد جملــس النــواب مبمارســة الوظيفــة  و ينفــم فقــد فــازت امــرأة حبرينيــة بالتزكيــة٢٠٠٦يف عــام 
الرقابيــة مــن خــالل وســائل متعــددة، إضــافة إىل مــشاركته بالوظيفــة التــشريعية مــع   / الــسياسية

 .جملس الشورى
بـإقرار القـوانني، إضـافة إىل قيـام         ) الـشورى والنـواب   (ويقوم اجمللـس الـوطين مبجلـسيه         

من خـالل وسـائل     كما ذكر سابقاً    ة  جملس النواب مبمارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذي       
متعــددة مــن أمههــا الــسؤال واالســتجواب وتــشكيل جلــان للتحقيــق، وتــشكيل جلــان للنظــر يف  

 .شكاوى املواطنني
 

 :السلطة التنفيذية -باء * 
يتوالها امللك ورئـيس جملـس الـوزراء والـوزراء، وتتـوىل هـذه الـسلطة وضـع الـسياسة                     - ٢٩

شراف على سري اجلهاز احلكومي، إضـافة إىل ذلـك رعايـة مـصاحل        العامة للدولة وتنفيذها، واإل   
الدولــة، وقــد حــدد الدســتور مهــام وصــالحيات امللــك ورئــيس جملــس الــوزراء و الــوزراء           

 .ومسئولياهتم
ولقــد ســامهت املــرأة البحرينيــة مــسامهة واســعة يف العمــل باجلهــاز احلكــومي، حيــث      

زارة احلاليــة وزيرتــان تتوليــان شــئون وزارة  ت مراكــز هامــة يف هــذا اجلهــاز، فيوجــد بــالو وأتبــ
كما تولت يف فتـرة     الصحة والتنمية االجتماعية، إضافة إىل وجود سيدة أخرى بدرجة وزيرة،           

سفرية يف السلك الدبلوماسـي، كمـا أن جامعـة البحـرين وهـي اجلامعـة                منصب   سيدة منصرمة
النساء إضـافة إىل تـويل عـدد مـن      إحدى   قبل رئاستها احلالية   رئاستها   تولتالرمسية يف البحرين    

ومــديرات  الــسيدات مناصــب مهمــة يف اجلهــاز التنفيــذي كــوكيالت وزارات ومــساعدات       
وال شــك بــأن ذلــك يــدل علــى الكفــاءات املوجــودة بــني النــساء البحرينيــات   . اخل....عامــات

موضـوع  وأيضاً يدل على سري اململكة خبطوات ثابتة وواثقة حنـو تنفيـذ بنـود االتفاقيـة الدوليـة                   
 .هذا التقرير
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 :السلطة القضائية -جيم * 
 يتـوىل اجمللـس األعلـى للقـضاء         وتستقل هذه الـسلطة عـن بـاقي الـسلطات يف الدولـة،               - ٣٠

اإلشــراف علــى ســري العمــل يف احملــاكم واألجهــزة املعاونــة هلــا، وحيــدد القــانون احملــاكم علــى     
 .اختالف درجاهتا وأنواعها، ويبني وظائفها واختصاصاهتا

ويعد حق التقاضي من احلقوق اجلوهريـة واملبـادئ األساسـية الـيت نـص عليهـا دسـتور                    
مملكة البحرين الذي كفل هذا احلـق للجميـع رجـاالً ونـساًء علـى قـدم املـساواة دون أي متييـز                       

 .يف ذلك بسبب العرق أو اجلنس أو الدين
ــيت تناوهلــ        ــثالث ال ــة ال ــضائية إحــدى ســلطات الدول ــسلطة الق ــد ال ــا تع ا الدســتور كم

 واليت أكدت على نزاهة هذه السلطة ومـساواة اجلميـع           ١٠٦ حىت   ١٠٤البحريين يف املواد من     
أمامها، كما أكد الدستور على عدم السماح ألي شخص أو سلطة بالتدخل يف عمل القـضاء                

وجتـدر اإلشـارة مـن جهـة        . أو التأثري على سري الدعاوى وإال وقع حتت طائلـة العقوبـة اجلنائيـة             
حيــث عينــت أول قاضــية يف احملكمــة الدســتورية ى إىل تواجــد املــرأة يف الــسلطة القــضائية أخــر

بـشكل   كذلك تتواجد املـرأة      و احملكمة الكربى املدنية  وسبقتها أول قاضية يف اخلليج عينت يف        
ــة العامــة  أكــرب  ــة حيــث    يف النياب ــة أحــدى  تعــد بتعــيني عــدد مــن وكــيالت النياب الــشعب النياب

 . لدستورالقضائية بنص ا
 

 :جهتا القضاء يف مملكة البحرين  
ركز الدستور البحريين على مبدأ الفـصل بـني الـسلطات الـثالث التـشريعية والتنفيذيـة                  - ٣١

والقــضائية حبيــث تقــوم كــل ســلطة بــدورها املنــوط هلــا دون تــدخل أو ضــغط مــن أي ســلطة    
ري عنايتـه القـصوى هبـا    أخرى، ونظراً خلـصوصية الـسلطة القـضائية فقـد أوىل املـشرع الدسـتو              

إمياناً منـه بـأن العـدل هـو األسـاس الـذي جيـب أن يرتكـز عليـه احلكـم يف أي دولـة، وهـذا مـا                              
حلكـم، والتعـاون    العـدل أسـاس ا    ”:  مـن الدسـتور البحـريين بقوهلـا        ٥نصت عليه صراحة املادة     

م والتــضامن  بــني املــواطنني، واحلريــة واملــساواة واألمــن والطمأنينــة والعلــيوالتــراحم صــلة وثقــ
 .“ني دعامات للمجتمع تكفلها الدولةاالجتماعي وتكافؤ الفرص بني املواطن

ــهم          ــبني شــروط تعين ــاً مــستقالً خاصــاً بالقــضاة ي ــشرع البحــريين قانون ــد كــرس امل وق
ومساءلتهم واختصاصاهتم وواجباهتم، هو قانون السلطة القضائية الذي صدر باملرسوم بقـانون            

ي عكس بوضوح مدى اهتمام املـشرع يف مملكـة البحـرين مبرفـق              والذم  ٢٠٠٢ لسنة   ٤٢رقم  
القــضاء وحرصــه علــى متكينــه مــن أداء دوره يف حتقيــق العدالــة بأيــسر الطــرق بالنــسبة جلميــع     

 . على حد سواءنساًء املواطنني رجاالً و
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 :ووفقاً ألحكام هذا القانون فإن اختصاصات احملاكم يف مملكة البحرين تتوزع بني - ٣٢
  :العادي القضاء جهة  

ــة     ــسائل املدني ــة امل ــو خيــتص بكاف ــةوه ــري     واجلنائي ــة واألحــوال الشخــصية لغ  والتجاري
 .املسلمني

 :جهة القضاء الشرعي  
 .وهو خيتص بنظر مسائل األحوال الشخصية للمسلمني 
ــنة   ــدعاوى اإلداريــة، هــذا وتنقــسم احملــاكم       م إنــشاء دائــرة ٢٠٠٥ومت يف س لنظــر ال

كم شــرعية ســنية وحمــاكم شــرعية شــيعية، مــع مالحظــة أنــه بالنــسبة ملــسائل     الــشرعية إىل حمــا
األحــول الشخــصية لغــري املــسلمني فتخــتص هبــا احملــاكم املدنيــة حيــث تطبــق علــيهم قوانينــهم     

 .اخلاصة
وتتشكل كل جهة قضائية من درجتني للتقاضي حتقيقـاً للمبـدأ اجلـوهري املعـروف يف             - ٣٣

رجتني، ذلك املبدأ الذي يضمن لكل متقاض أن تسمع دعـواه           فقه القانون من التقاضي على د     
وتأيت حمكمة التمييـز يف أعلـى الـسلم القـضائي لتـوفر              مرتني أمام حمكمتني خمتلفتني يف الدرجة،     

للمتقاضني هيئة قضائية عليا متخصصة يف مراقبة حسن وصحة تطبيـق القـانون مـن قبـل قـضاة                   
 واجلنائيــة ىل انــه فقــط األحكــام املدنيــة والتجاريــة     مــع اإلشــارة إ ،الــدرجتني األوىل والثانيــة 

 تقبــل الطعــن أمــام حمكمــة  واألحكــام الــصادرة يف مــسائل األحــوال الشخــصية لغــري املــسلمني  
 الـيت    اخلاصـة مبـسائل األحـوال الشخـصية للمـسلمني و           التمييز على خـالف األحكـام الـشرعية       
 .قطميكن الطعن هبا أمام حمكمة االستئناف ف

ة الدستورية العليا فهي اجلهة اليت تراقـب مـدى دسـتورية القـوانني واللـوائح                أما احملكم  
  .قضائية مستقلة بذاهتا هذه احملكمة جهة وتعترب، رأي مدى توافقها مع أحكام الدستو

 
 :اإلطار القانوين العام الذي تتم على أساسه محاية حقوق اإلنسان - ثالثاً 

 :اإلنسان واملرأة يف مملكة البحرينوسائل احلماية القانونية حلقوق  - ١ 
 :ميثاق العمل الوطين -لف أ* 

يعــد ميثــاق العمــل الــوطين مــن الوســائل املهمــة يف احلمايــة القانونيــة حلقــوق اإلنــسان    - ٣٤
بوجه عام واحلماية القانونية حلقوق املرأة بوجه خـاص، وقـد أشـرنا يف موضـع سـابق مـن هـذا          

 اهتم بوضعية املرأة يف اجملتمع البحريين وأكد على مكانتـها،           التقرير إىل أن ميثاق العمل الوطين     
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وكفـل هلــا حقوقهـا وحرياهتــا األساسـية، فــاعترب امليثــاق أن مـن أهــداف احلكـم ونظامــه حتقيــق      
 .اًالتنمية املستدامة الشاملة يف خمتلف اجملاالت وجلميع أفراد اجملتمع رجاالً أو نساء

 املـساواة املطلقـة بـني مجيـع املـواطنني، فـنص             كذلك أكـد امليثـاق علـى ضـرورة حتقيـق           
على مـساواهتم أمـام القـانون ويف اكتـساب احلقـوق وحتمـل الواجبـات، ال متييـز بينـهم بـسبب                       

مع اإلشارة إىل أن امليثاق قد سـاوى بـني مجيـع             اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة،        
س األمــر الــذي انعكــس علــى الدســتور     املــواطنني دون متييــز بــني املــواطن األصــلي واملتجــن     

والتشريعات سواء من حيث ممارسة احلقـوق الـسياسية وتـويل الوظـائف العامـة بالنـسبة جلميـع              
املواطنني على قدم املساواة أو من حيث استفادة مجيـع املـواطنني مـن خـدمات الدولـة مبـا فيهـا         

الدولة حلريـة العقيـدة وحريـة     اخلدمات اإلسكانية، وأكد أيضاً ميثاق العمل الوطين على كفالة          
التعبري والنشر وحرية البحـث العلمـي وحريـة الـصحافة والطباعـة والتـزام الدولـة بـدعم نـشاط                     

 .مؤسسات اجملتمع املدين
وال يفوتنا ما نص عليه امليثاق مـن التـزام الدولـة حبفـظ كيـان األسـرة الـشرعي ودعـم                       - ٣٥

ــوق املــ      ــة حق ــم ومحاي ــة ودع ــة والطفول ــة األموم ــذا    ومحاي ــة يف ه ــشريعات الالزم رأة وســن الت
 .اخلصوص
وقــد كفــل ميثــاق العمــل الــوطين حقــوق املــرأة الــسياسية وخــصوصاً حقــي الترشــيح     

واالنتخاب، وأكد أيضاً امليثاق علـى حـق املـرأة البحرينيـة يف التعلـيم وامللكيـة وإدارة األعمـال                    
 .إخل.. .وممارسة النشاط االقتصادي

 
 :لـدسـتورا -باء * 

كفل دستور مملكة البحرين احترام حقوق اإلنسان، وذلك انسجاما مع القـيم الرفيعـة               - ٣٦
واملبادئ اإلنسانية العظيمة اليت تضمنها ميثـاق العمـل الـوطين، حيـث حـصلت املـرأة البحرينيـة            
علــى حقوقهــا الــسياسية كاملــة، فــاعترف الدســتور للمــرأة حبــق املــشاركة يف الــشئون العامــة     

فقـرة هــ مـن      ) ١( السياسية مبا فيها حقي الترشيح واالنتخاب، فنـصت املـادة            والتمتع باحلقوق 
ــى أن  ــع      ” :الدســتور عل ــة والتمت ــشئون العام ــشاركة يف ال ــساءاً، حــق امل للمــواطنني رجــاالً ون

 .“تخاب والترشيحباحلقوق السياسية، مبا فيها حق االن
 باملقومــات األساســية وأشــار الدســتور إىل بــاقي حقــوق املــرأة يف البــاب الثــاين اخلــاص 

 .للمجتمع، والباب الثالث اخلاص باحلقوق والواجبات العامة
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وقد أكد الدستور على احترام احلقوق والواجبات العامة اليت تكفـل للـوطن واملـواطن                
......... .تـشكل ”علـى أن    ) ٤(الرفاهية والتقدم واالستقرار والرخـاء، حيـث نـص يف املـادة             

 .“فرص بني املواطنني دعامات للمجتمع تكفلها الدولةوتكافؤ ال.... .املساواة
تكفل الدولـة التوفيـق بـني واجبـات املـرأة حنـو             ”فقرة ب على أن     ) ٥(ونص يف املادة     - ٣٧

األســـرة وعملـــها يف اجملتمـــع، ومـــساواهتا بالرجـــال يف ميـــادين احليـــاة الـــسياسية واالجتماعيـــة 
 .“ة اإلسالميةوالثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريع

وأكد الدستور مرة ثانية على املساواة بني مجيع أفراد اجملتمع يف تويل الوظـائف العامـة                 
املــواطنني ســواء يف تــويل الوظــائف العامــة وفقــاً      ”فقــرة ب علــى أن  ) ١٦(فــنص يف املــادة  

  .“للشروط اليت يقررها القانون
مجيـع امليـادين حيـث نـص علـى      على مبـدأ املـساواة يف   ) ١٨(وأشار الدستور يف املادة    

النـــاس سواســـية يف الكرامـــة اإلنـــسانية ويتـــساوى املواطنـــون لـــدى القـــانون يف احلقـــوق  ”أن 
ــدين أو         ــة أو ال ــسبب اجلــنس أو األصــل أو اللغ ــك ب ــهما يف ذل ــز بين ــة ال متيي ــات العام والواجب

 .العقيدة
علـى مبـدأ املـساواة      واملتتبع هلـذه النـصوص يف جمملـها العـام، يالحـظ تأكيـد الدسـتور                  - ٣٨

علمـا أن الدسـتور      .املطلقة بني مجيع أفراد اجملتمع، وبصورة خاصة املساواة بني الرجـل واملـرأة            
األمــر م ١٩٧٣بعــد التعــديل مل مييــز بــني املــواطن بــالوالدة واملــواطن بــالتجنس خبــالف دســتور 

 . ملدنيةالذي مسح جلميع املواطنني على قدم املساواة مبباشرة احلقوق السياسية وا
ــادة    ــادة  ) ١٩(وأشــار الدســتور يف امل ــة الشخــصية، ويف امل نــص علــى  ) ٢٢(إىل احلري

على حرية الرأي والبحث العلمي والتعبري، ونـص علـى          ) ٢٣(حرية الضمري، قد نص يف املادة       
ــة الــصحافة والطباعــة والنــشر يف املــادة    ة الــصحية يف ، وأكــد علــى احلــق يف الرعايــ )٢٣(حري

  .)٨( املادة
ومن ناحية أخـرى، أجـاز الدسـتور تكـوين اجلمعيـات والنقابـات ومؤسـسات اجملتمـع                   - ٣٩

املدين بشرط أن تكون أسسها وطنية وأهدافها مـشروعة ووسـائلها سـليمة وأن ال متـس الـدين                 
حيــث تأســست جمموعــة مــن اجلمعيــات واملؤســسات يف جمــال العمــل النــسائي   .والنظــام العــام

. اً إىل اجمللس األعلى للمرأة الذي مت إنشاءه قبـل تعـديل الدسـتور          ورعاية األسرة والطفل، أضاف   
بعـد أن مت إقـراره مـن قبـل     م ٢٠٠٥علماً أنه قد صدر مـؤخراً قـانون اجلمعيـات الـسياسة سـنة       

 . اجمللس الوطين
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وأيضاً منح الدستور البحريين األفـراد حـق االجتمـاع اخلـاص دون احلاجـة إىل إذن أو                   
أشار الدستور إىل حـق     ) ٢٩(فقرة أ، ويف املادة     ) ٢٨(ضى نص املادة    إخطار سابق وذلك مبقت   

األفراد يف خماطبة السلطات العامة مع التأكيد على أن هناك تقليد راسخ يف اململكـة بـأن يفـتح                   
 . ديوان امللك ملراجعة املواطنني وتقدمي مظاملهم بشكل مباشر

 
 :االتفاقيات الدولية -جيم * 

 من الدسـتور الـيت نـصت علـى     ٣٧املعاهدات الدولية قد نظمتها املادة    عملية إقرار    أن - ٤٠
يربم امللك املعاهـدات مبرسـوم، ويبلغهـا إىل جملـس الـشورى والنـواب فـوراً مـشفوعاً مبـا                     ” :أن

يناسب مـن البيـان، وتكـون للمعاهـدة قـوة القـانون بعـد إبرامهـا والتـصديق عليهـا ونـشرها يف                    
ات الـصلح والتحـالف واملعاهـدات املتعلقـة بأراضـي الدولـة أو              اجلريدة الرمسية، على أن معاهد    

ثرواهتا الطبيعية أو حبقوق السيادة أو حقـوق املـواطنني العامـة أو اخلاصـة، ومعاهـدات التجـارة          
واملالحــة واإلقامــة، واملعاهــدات الــيت حتمــل خزانــة الدولــة شــيئاً مــن النفقــات غــري الــواردة يف    

 .“...وانني البحرين جيب لنفاذها أن تصدر بقانونامليزانية أو تتضمن تعديالً لق
قـد قـسم املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة          عدل  وبذلك يكون دستور مملكة البحرين امل      - ٤١

 :إىل قسمني
املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت يكفـي إلقرارهـا يف النظـام القـانوين ململكـة          : األول 

 . إعالم جملس الشورى والنوابالبحرين أن يصدر مرسوم من امللك بشرط 
املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت يتطلب إلقرارها والتصديق عليهـا يف النظـام      : الثاين 

 وأن - جملـسي الـشورى والنـواب     -توافق عليها السلطة التـشريعية    القانوين ململكة البحرين أن     
 . من الدستور٣٧قرها بقانون لنفاذها إعماالً حلكم املادة ت

 
 :واملتعلقة حبقوق املرأة التفاقيات الدولية اليت انضمت إليها مملكة البحرينا  

انضمت مملكة البحرين إىل جمموعة من االتفاقيات الصادرة عن منظمة األمـم املتحـدة               - ٤٢
 :واليت تتعلق باملرأة بصورة مباشرة أو غري مباشرة، ومن أبرز هذه االتفاقيات اآليت

 .)م٢٠٠٦ لسنة ٥٦مبوجب القانون ( املدنية والسياسيةالعهد الدويل للحقوق  - 
) ١٠(مبوجـب القـانون رقـم       (.العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      - 

 ).م٢٠٠٧لسنة 
، والــيت م١٩٨٤ ديــسمرب ٩اتفاقيــة منــع اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا، واملربمــة يف  - 

 .م١٩٩٠ لسنة ٤انون رقم انضمت إليها البحرين باملرسوم بق
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، واملعدلة بالربوتوكول احملـرر     م١٩٢٦ سبتمرب   ٢٥االتفاقية اخلاصة بالرق، واملربمة يف       - 
ــام  ــراف      م١٩٥٣يف عـ ــق واالحنـ ــارة الرقيـ ــرق وجتـ ــال الـ ــة إلبطـ ــة التكميليـ  واالتفاقيـ

، والــيت انــضمت إليهــا البحــرين باملرســوم  م١٩٦٥واملمارســات الــشبيهة بــالرق لعــام  
 .م١٩٩٠ لسنة ٧رقم بقانون 

، والــيت م١٩٦٥االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري لعــام   - 
 .م١٩٩٠ لسنة ٨انضمت إليها البحرين مبوجب املرسوم بقانون رقم 

، والـيت انـضمت إليهـا      م١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل الـيت مت اعتمادهـا يف نـوفمرب عـام               - 
 .م١٩٩١ لسنة ١٦انون رقم البحرين مبوجب املرسوم بق

 الإنـسانية اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة والعقوبـة القاسـية أو ال                  - 
، م١٩٨٤ ديـسمرب عـام   ١٠اليت مت اعتمادها من قبل اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة يف             
 .م١٩٩٨ لسنة ٤واليت انضمت إليها البحرين مبوجب مرسوم لقانون رقم 

ة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة والـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة                  االتفاقي - 
، والــيت انــضمت إليهــا مملكــة البحــرين م١٩٧٩ ديــسمرب ١٨العامـة لألمــم املتحــدة يف  

 .م٢٠٠٢ لسنة ٥مبوجب املرسوم بقانون رقم 

 .م٢٠٠٢ لسنة ٢٤اتفاقية منظمة املرأة العربية مبوجب املرسوم رقم  - 

 :والربوتوكولني املكملني هلا ومها* اقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة اتف - 

 .بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو - ١  
 .بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال - ٢  

 .م٢٠٠٤ لسنة ٤ وقد انضمت مملكة البحرين هلا مبوجب القانون رقم - 
الربوتوكولني االختيـاريني التفاقيـة حقـوق الطفـل مت االنـضمام إليهـا مبوجـب القـانون                   - 

 :انضمت اململكة إىلم ٢٠٠٤ لسنة ١٩رقم 

 .بروتوكول بشأن اشتراك األطفال يف الصراعات املسلحة - ١  
 .بروتوكول بشأن بيع وبغاء األطفال ومنع املواد اإلباحية عنهم - ٢  

كما انضمت مملكة البحرين إىل جمموعة أخري مـن االتفاقيـات الدوليـة الـصادرة عـن                  - ٤٣
منظمة العمل الدولية واليت تتعلق حبقوق املرأة بصورة مباشرة أو غري مباشـرة، ومـن أبـرز هـذه            

 :االتفاقيات اآليت
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 بشأن الراحة األسبوعية والـيت صـدقت عليهـا        م  ١٩٢١ لسنة   ١٤االتفاقية الدولية رقم     - 
 .م١٩٨١ لسنة ٥البحرين باملرسوم رقم 

بشأن العمل اإلجبـاري والـيت صـدقت عليهـا          م  ١٩٣٠ لسنة   ٢٩االتفاقية الدولية رقم     - 
 .م١٩٨١ لسنة ٥البحرين باملرسوم رقم 

عليهـا   بـشأن التفتـيش العمـايل والـيت صـدقت         م  ١٩٤٧ لسنة   ٨١االتفاقية الدولية رقم     - 
 .م١٩٨١ لسنة ٥البحرين باملرسوم رقم 

 بــشأن العمــل الليلــي للنــساء والــيت صــدقتم ١٩٤٨ لــسنة ٨٩االتفاقيــة الدوليــة رقــم  - 
 .م١٩٨١ لسنة ٥عليها البحرين باملرسوم رقم 

بــشأن العمــل اجلــربي والــيت مت االنــضمام  م ١٩٥٧ لــسنة ١٠٥االتفاقيــة الدوليــة رقــم  - 
 .م١٩٩٨ لسنة ٧إليها باملرسوم رقم 

ــة  م ١٩٨٣ لـــسنة ١٥٩ اتفاقيـــة العمـــل الدوليـــة رقـــم  -  بـــشأن التأهيـــل املهـــين والعمالـ
 .م١٩٩٩ لسنة ١٧مبوجب املرسوم بقانون رقم   واليت مت االنضمام إليها)املعاقون(

بـشأن التمييـز يف االسـتخدام واملهـن         م  ١٩٥٨ لـسنة    ١١١اتفاقية العمـل الدوليـة رقـم         - 
 .م٢٠٠٠ لسنة ١١اليت مت التصديق عليها باملرسوم رقم 

 
 :ظام القانوين البحريين واحلماية املقررة للحقوق واحلرياتالن - ٢ 

وعلــى وجــه اخلــصوص يــنص الدســتور البحــريين علــى مبــدأ املــساواة وتكــافؤ الفــرص  - ٤٤
 والـيت تـنص     بشأن مساواة املواطنني لدى القـانون يف احلقـوق والواجبـات العامـة            “ ١٨”املادة  
وى املواطنــون لــدى القــانون يف احلقــوق  لنــاس سواســية يف الكرامــة اإلنــسانية، ويتــسا  ”علــى 

ــن   ــة، التمييـــز بينـــهم يف ذلـــك بـــسبب اجلـ ــة أو الـــدين  والواجبـــات العامـ س أو األصـــل أو اللغـ
 بـشأن أساسـات ودعـائم احلكـم كالعـدل واحلريـة واملـساواة               “٤”املادة  كذلك  و“ العقيدة أو

ة و ثقـى بـني   لعـدل أسـاس احلكـم، والتعـاون والتـراحم صـل         ”واليت تنص علـى     وتكافؤ الفرص   
املواطنني، واحلرية واملساواة واألمن والطمأنينـة والعلـم والتـضامن االجتمـاعي وتكـافؤ الفـرص                

 بـشأن حـق   “ه” الفقـرة  “١” وكذلك املادة “بني املواطنني دعامات للمجتمع تكفلها الدولة  
والـيت تـنص     املواطنني، رجاال ونساء، يف املشاركة يف الشئون العامة والتمتع باحلقوق السياسية          

ملواطنني، رجاالً ونساًء، حق املشاركة يف الـشؤون العامـة والتمتـع بـاحلقوق الـسياسية،                ”على  
مبا فيها حق االنتخاب والترشيح، وذلك وفقاً هلـذا الدسـتور وللـشروط واألوضـاع الـيت يبينـها              

 .“قانونوال جيوز أن حيرم أحد املواطنني من حق االنتخاب أو الترشيح إال وفقاً لل القانون
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 :املساواة بني الرجل واملرأة أمام القانون -لف أ 
ســبق اإلشــارة إىل نــصوص ميثــاق العمــل الــوطين ونــصوص الدســتور املتعلقــة حبمايــة     - ٤٥

 :، وباإلضافة إىل ما سبق نشري إىل اآليت٣٩ إىل ٣٤حقوق اإلنسان يف الفقرات من 
 متكنها من إبـرام العقـود وإدارة أمواهلـا        تتمتع املرأة كالرجل متاماً باألهلية القانونية اليت       

 مـن القـانون املـدين البحـريين الـصادر باملرسـوم بقـانون رقـم            ٧٢وممتلكاهتا، حيث تـنص املـادة       
هليتـه أو يـنقص منـها       كل شخص أهـل للتعاقـد، مـا مل تـسلب أ           ”: على أن م  ٢٠٠١ لسنة   ١٩

ة يف اكتـساب أهليـة التعاقـد        ، أي أن القانون بذلك قد ساوى بني الرجل واملرأ         “حبكم القانون 
 .دون أي متييز يف هذا الشأن بسبب اجلنس، إذ أن مناط األهلية هو العقل واإلدراك فحسب

كما أن للمرأة إبرام كافة العقـود املتعلقـة باالئتمـان والعقـارات واملمتلكـات األخـرى                  - ٤٦
زوج املـسبقة، ويف     الشخـصي مـن دون احلاجـة إىل إجـازة الـ            بامسهـا وممارسة األعمال التجارية    

 لــسنة ٧هــذا الــسياق تــنص املــادة العاشــرة مــن قــانون التجــارة الــصادر باملرســوم بقــانون رقــم  
م بـه مـانع قـانوين يتعلـق بشخـصه           كل حبريين بلغ الثامنة عـشر سـنة ومل يقـ          ”على أن   م  ١٩٧٨

قـانون قـد    ، أي أن ال   “ا، يكـون أهـالً لالشـتغال بالتجـارة        بنوع املعاملة التجارية اليت يباشره     أو
ساوى بني الرجل واملرأة يف اكتساب أهلية االشتغال بالتجارة دون متييز يف هذا الشأن بـسبب                

  .اجلنس
وللمرأة أيضاً حـق إدارة أمواهلـا مـن دون أي تـدخل للرجـل أو حاجـة ملوافقتـه، فهـي                       

تستطيع أن تبيع وأن تشتري وتـرهن وتتنـازل وتقـرض وتقتـرض وغـري ذلـك مـن دون احلاجـة                      
إذن أو موافقــة مــن زوجهــا أو والــدها ســواء أكانــت األمــوال قــد آلــت إليهــا قبــل الــزواج  إىل 
 . بعده أو
 املطلقـة   أسرة وكذلك مرأة البحرينية العاملة أو اليت هلا دخل شهري ثابت وتعول           لل و - ٤٧

 مثـل احلـصول      والـيت توفرهـا الدولـة      احلاضنة لألبناء حق االنتفاع باخلدمات اإلسـكانية املقـررة        
 بيــت منــوذجي مــن البيــوت الــيت تقــوم ببنائهــا وزارة    شــقة ســكنية أولــى قــرض إســكاين أو ع

 اخل....اإلسكان
وحتظى املرأة مبعاملة متساوية مع الرجل أمام احملاكم، فيجـوز هلـا أن تتقـدم بالـدعاوى                  - ٤٨

ح أمـراً علـى املتـابع أن القـانون البحـريين يـسم            فـي    الشخصي، كما أنه ال خي     بإمسهاوالشكاوى  
للمــرأة مبزاولــة مهنــة احملامــاة، وقــد بلــغ عــدد احملاميــات البحرينيــات رقمــاً مرتفعــاً، حيــث حيــق  
للمحاميات أن ميثلن مـوكليهن أمـام احملـاكم واجلهـات القـضائية املختلفـة، وحيـق هلـن أن يكـن                  

 . عضوات يف هيئات احمللفني واحملكمني
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مـن كافـة اخلـدمات القانونيـة مبـا يف         كما تستفيد املرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل               - ٤٩
اليت تقدم هلا، يف حال عدم اسـتطاعتها حتمـل مـصاريف            يف املواد اجلنائية    ذلك املعونة القضائية    

 باإلضافة إىل تقدمي هذه اخلدمة بالنسبة للمرأة فقط يف حالـة الـدعاوى      الدعوى وأتعاب احملاماة  
 .الشرعية

مسية و اجلمعيات النسائية، وذلك هبـدف رفـع       وهناك نشاط ملحوظ لكافة اجلهات الر      - ٥٠
الوعي لدى النساء فيما يتعلق حبقوقهن أمام القضاء وبشكل خاص يف الدعاوى األسـرية ومـن               
تلك األنشطة عقد الندوات وورش العمل ذات العالقة، نذكر منـها ورشـة العمـل الـيت أقامهـا                   

ام األسـرية   واقـع املـرأة يف األحكـ      ”: حتـت عنـوان   م  ٢٠٠٤اجمللس األعلى للمرأة يف هناية أبريل       
 “مـة املدنيـة وواقـع املـرأة العاملـة         أنظمـة اخلد  ”والدورة التدريبية حول    .“املوضوعية واإلجرائية 

 والــيت “أحكــام القــضاء الــشرعي”والــدورة التدريبيــة حــول م ٢٠٠٤يف هنايــة شــهر ديــسمرب 
للقـانون وأهليـة املـرأة    والـدورة التدريبيـة حـول املبـادئ العامـة           م  ٢٠٠٥أقيمت يف شهر مارس     

م وسبع ورشات تدريبية لتمارين تطبيقيـة       ٢٠٠٥اليت أقيمت يف شهر ابريل      ”املدنية والتجارية   
خاصة بتطبيق دليل املرأة يف إجـراءات التقاضـي أمـام احملـاكم الـشرعية عقـدت بـدءاً مـن شـهر                       

ائية م حيـث شـاركت فيهـا عـضوات مـن خمتلـف اجلمعيـات األهليـة والنـس                  ٢٠٠٦آذار  /مارس
 .ومؤسسات اجملتمع املدين بالتعاون مع جامعة البحرين

 
 :القانون والتعويض عن الضرر -باء  

ساوى القانون البحريين أيضاً يف هـذا الـشأن بـني الرجـل واملـرأة، حيـث أن التعـويض                     - ٥١
مـع التعـويض عـن الـضرر الـذي يـصيب الرجـل يف                عن الضرر الذي يصيب املرأة يكون مساوٍ      

ة، وتواجـه املـرأة األحكـام ذاهتـا الـيت يواجههـا الرجـل يف الظـروف ذاهتـا ويفـرض                      ظروف مماثل 
عليها التعويض ذاته، حيث ال ينطوي القـانون املـدين البحـريين الـذي يتنـاول أحكـام املـسئولية                    
املدنية على أي نصوص متييزية بني الرجل واملرأة فيما خيص التعويض واملـساءلة املدنيـة بـشكل                 

ات األمــر علــى القـوانني األخــرى مثــل قــانون التـأمني االجتمــاعي وغريهــا مــن   عـام، وينطبــق ذ 
يف حالــة إصــابة العمــل أو العجــز    القــوانني الــيت تتعلــق حبقــوق العمــال و املــستحقني عنــهم       

 .الوفاة أو
 

 :القانون واملرأة العاملة -جيم  
جييـز احلجـز علـى      ساوى القانون البحريين بني الرجل واملرأة يف شأن العمل، حيث ال             - ٥٢

، سـواء أكانـت املـرأة    )كما أنـه ال جيـري احلجـز علـى راتـب الرجـل العامـل        (راتب املرأة العاملة    
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موظفة أو عاملـة يف القطـاع األهلـي إال مبقـدار ربـع الراتـب فقـط، وعنـد تـزاحم الـديون فيمـا                          
 . يتعلق هبذا الربع خيصص نصفه لوفاء دين النفقة والنصف اآلخر لبقية الديون

ما أنه ال جيوز احلجز على سكن العائلة الستيفاء ديـون الرجـل أو أي ديـون أخـرى                 ك 
 .مستحقة على املرأة، ويف ذلك مساواة كاملة بني الرجل واملرأة

وتكرميــاً للمــرأة، فقــد اعتــرب القــانون البحــريين نفقــة املــرأة بكافــة أنواعهــا مــن الــديون   
ويف العمــوم كــان النــضمام مملكــة  . ن أخــرىاملمتــازة الــيت تلــزم الــزوج بوفائهــا قبــل أي ديــو  

البحـرين إىل االتفاقيــات الدوليــة وإىل املواثيــق الدوليــة الــصادرة مــن األمــم املتحــدة واملنظمــات  
والوكاالت التابعة هلا وخاصة منظمة العمل الدولية أثراً إجيابياً جتلـى يف تـبين البحـرين جملموعـة                  

 العمـل تركـز يف جوهرهـا علـى مبـدأ املـساواة بـني                من التشريعات والقوانني واألنظمة يف جمال     
: ومــن بــني هــذه القــوانني واألنظمــة. الرجــال والنــساء يف احلقــوق االقتــصادية وتكــافؤ الفــرص

، ونظــام م١٩٧٦ لــسنة ٢٣قــانون العمــل يف القطــاع األهلــي الــصادر باملرســوم بقــانون رقــم    
، إضـافة إىل العديـد مـن        م١٩٧٥ة   لـسن  ٢٤التأمينات االجتماعية الصادر باملرسوم بقانون رقم       

القرارات الوزارية املؤازرة حلقوق املرأة العاملة واليت تتضمن محاية هلا وذلك حبظر تـشغيلها يف               
املهن اخلطرة واملـضرة بـصحتها ومبنـع تـشغيل النـساء لـيالً بـني الـساعة الثامنـة مـساءاً والـساعة                        

ارات سـوف يـتم ذكرهـا يف موضـع أخـر            السابعة صباحاً، ومجيع هذه القوانني واألنظمة والقـر       
  .مناسب يف هذا التقرير

 
 :القانون ومباشرة املرأة للحقوق السياسية -دال  

للمــواطنني ”:  فقــرة هـــ مــن الدســتور تــنص علــى أن  ١ســبق أن أشــرنا إىل أن املــادة   - ٥٣
 حــق رجــاالً ونــساءاً حــق املــشاركة يف الــشئون العامــة والتمتــع بــاحلقوق الــسياسية، مبــا فيهــا    

ــم    ”.. .االنتخــاب والترشــيح  ــذلك، صــدر املرســوم بقــانون رق ــسنة ١٤واســتناداً ل م ٢٠٠٢ ل
املتعلـق مبجلـسي    م  ٢٠٠٢ لـسنة    ١٥املتعلق مبباشرة احلقـوق الـسياسية، واملرسـوم بقـانون رقـم             

الــشورى والنــواب، حيــث نــص املرســوم األول علــى حــق املــرأة البحرينيــة املــشاركة يف كــل     
وفقاً ألحكام الدستور، ويف انتخاب أعـضاء جملـس النـواب، يف حـني نـص                استفتاء يتم تنظيمه    

املرسوم الثاين على حق املـرأة البحرينيـة يف الترشـيح لعـضوية جملـس النـواب، وأيـضا أن تكـون               
 . عضوا مبجلس الشورى

النتخابات النيابية األوىل اليت متت بعـد       وقد سامهت املرأة البحرينية مسامهة فعالة يف ا       • - ٥٤
 سـيدات   ٨ و رشـحت     ٪ ٤٧,٧تعديل الدستور، حيث بلغت نسبة املـشاركة يف االنتخابـات           

 

 . اجلهاز املركزي للمعلومات:املصدر • 
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 و يف أنفــسهن يف هــذه االنتخابــات ولكــن مل تفــز أيــاً منــهن بــأي مقعــد يف جملــس النــواب          
ة فــازت  مرشــح١٦م بلــغ عــدد املرشــحات ٢٠٠٦االنتخابــات النيابيــة والــيت جــرت يف عــام  

 .إحداهن بالتزكية وفقاً ملا سبق ذكره
كمــا منحــت املــرأة حــق الترشــيح واالنتخــاب يف اجملــالس البلديــة اســتناداً للمرســوم    • 

الــذي فــتح البــاب أمــام مــشاركة فعالــة للمــرأة البحرينيــة يف   ،م٢٠٠١ لــسنة ٣٥بقــانون رقــم 
 أو رشـحت عـدد      ٪٥١، حيـث بلغـت نـسبة املـشاركة          م٢٠٠١بلدية سنة   انتخابات اجملالس ال  

 امــرأة ٣١و بلــغ عــدد املرشــحات  مــن النــساء البحرينيــات أنفــسهن لعــضوية اجملــالس البلديــة، 
م بلــغ عــدد  ٢٠٠٦، ويف االنتخابــات البلديــة لعــام   ولكــن مل تفــز أيــاً منــهن يف االنتخابــات    

هـذا باإلضـافة إىل االتفاقيـات الدوليـة      . د مرشحات مل حتصل أي منهن على مقع       ٥املرشحات  
 .٤٣ إىل ٤٠اليت سبق اإلشارة إليها يف الفقرات من 

 
الوضعية القانونية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف النظام القانوين  - ٣ 

 :ململكة البحرين
 مبرسـوم، ويبلغهـا إىل   يـربم امللـك املعاهـدات   ” من الدستور علـى اآليت     ٣٧تنص املادة    - ٥٥

جملسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة مبا يناسب البيان، وتكون للمعاهـدة قـوة القـانون بعـد                 
 .إبرامها والتصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية

على أن معاهدات الصلح والتحـالف، واملعاهـدات املتعلقـة بأراضـي الدولـة أو ثرواهتـا                  
 أو حقوق املواطنني العامة أو اخلاصة، ومعاهدات التجـارة واملالحـة        الطبيعية أو حبقوق السيادة   

قــات غــري الــواردة يف امليزانيــة  واإلقامــة، واملعاهــدات الــيت حتمــل خزانــة الدولــة شــيًء مــن النف  
 يف أي حـال مـن     زوال جيو . تتضمن تعديالً لقوانني البحرين، جيب لنفاذها أن تصدر بقانون         أو

 .“ة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنيةاألحوال أن تتضمن املعاهد
ويف هذا اإلطار فان االتفاقيات اليت صدقت أو انضمت إليها مملكـة البحـرين مبـا فيهـا                   - ٥٦

 .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تصبح مبثابة قانون داخلي بعد إقرارها
 :وسائل االنتصاف - ٤ 

اضي يف مملكة البحرين واليت ميكن اللجـوء إليهـا، هـذا و             سبق اإلشارة إىل جهات التق     - ٥٧
على احلق يف التقاضي حيث نـصت املـادة علـى    ) و( فقرة   ٢٠ينص الدستور البحريين يف املادة      

 .“حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون”

 

 . اجلهاز املركزي للمعلومات:املصدر • 
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يف القــضايا اجلنائيــة الــيت تــصل عقوبتــها إىل  كمــا أن وزارة العــدل تقــدم معونــة قــضائية جمانيــة 
عدام أو املؤبد كما يقدم كذلك اجمللس األعلى للمرأة املساعدة القـضائية اجملانيـة يف القـضايا      اإل

 .الشرعية للمرأة املعوزة
 : اإلنسان واملرأة يف مملكة البحرينقاجلهات الوطنية املعنية حبماية حقو - ٥ 

ات، لقــد حققــت املــرأة البحرينيــة مكاســب عديــدة ومهمــة يف جمــال احلقــوق واحلريــ    - ٥٨
ومساواهتا مع الرجل، وكان مـن أهـم هـذه اإلجنـازات حـصول املـرأة علـى حقوقهـا الـسياسية                      

 .كاملة، وخاصة حقي االنتخاب والترشيح
إن املكاسب اليت حققتها املرأة كان البـد أن يـوفر هلـا الدسـتور الوسـائل الالزمـة الـيت            

ــهاكها    ــة  فوضــع الدســتور  .تكفــل احترامهــا، وعــدم املــساس هبــا، أو انت  أساســاً راســخاً حلماي
ال يكــون تنظــيم احلقــوق ”: منــه علــى مــا يلــي ) ٣١(احلقــوق واحلريــات حيــث نــصت املــادة  

ــدها     ــا يف هــذا الدســتور أو حتدي ــصوص عليه ــة املن ــات العام ــه،  واحلري ــاًء علي ــانون، أو بن  إال بق
شـارة  وهـذا الـنص يـشري إ    .“ التحديـد مـن جـوهر احلـق أو احلريـة       جيوز أن ينال التنظيم أو     وال

واضحة بعدم جواز تنظيم حقـوق وحريـات األفـراد إال بقـانون أي أن الـضمانة األوىل حلمايـة                  
حقــوق وحريــات األفــراد هــو امللــك واجمللــس الــوطين باعتبارمهــا يــشكالن الــسلطة التــشريعية    

ضمانة ثانية وهي عدم جـواز أن ينـال أي قـانون أثنـاء              ) ٣١(، كما كرست املادة     )٣٢املادة  (
قوق وحريات األفراد من جوهر هذا احلق أو احلرية، مبعىن أن أي تشريع يصدر مـن                تنظيمه حل 

السلطة التشريعية ويتضمن انتهاكاً أو حتديداً جلوهر احلق يعتـرب تـشريعاً غـري دسـتوري، بعبـارة               
إضــافة إىل . أخـرى تعتــرب احملكمـة الدســتورية الــضمانة الثانيـة حلمايــة حقــوق وحريـات األفــراد    

تني هناك ضمانة ثالثة تتمثـل يف اجمللـس األعلـى للمـرأة يف البحـرين الـذي تتجلـى                    هاتني الضمان 
إذ حيـق لـه تقـدمي اقتراحـات ومـشاريع           . أهم واجباته يف محاية املـرأة وتفعيـل دورهـا يف اجملتمـع            

قوانني تدعم حقوق املرأة وإبـداء رأيـه واقتراحاتـه حـول تعـديل النـصوص القانونيـة القائمـة يف                    
مــع حقــوق املــرأة واالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة، وكــذلك تعتــرب وســائل    حــال تعارضــها 

اإلعــالم مــن الــضمانات اهلامــة حلقــوق املــرأة واإلنــسان بــشكل عــام، ونتنــاول تباعــاً اجلهــات    
 .الضامنة حلقوق املرأة يف اململكة

 
 املـلـك - لفأ 

نون وحقــوق األفــراد يعتــرب امللــك مــن أهــم الــسلطات الــضامنة حلمايــة الدســتور والقــا  - ٥٩
حيمـي امللـك شـرعية      ”: علـى أن  ) ب(الفقـرة   ) ٣٣(وحرياهتم، حيث نـص الدسـتور يف املـادة          

 .“احلكم وسيادة الدستور والقانون ويرعى حقوق األفراد واهليئات وحرياهتم
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وهــذا الــنص يــدل علــى التــزام امللــك باســتخدام مجيــع صــالحياته الدســتورية مــن أجــل محايــة    
لذا ُيعد امللـك مـن أهـم الـسلطات الـضامنة حلمايـة               .رياهتم، ومحاية الدستور  حقوق األفراد وح  

 .حقوق املرأة نظراً ملكانته يف البالد من جهة ولصالحياته الدستورية من جهة أخرى
 

 السلطة التشريعية  -اء ب 
ال ميكـن أن يـصدر قـانون يف    ومن جملسي الشورى والنواب،   سلطة التشريعية   تألف ال ت - ٦٠
 .ين إال إذا أقره كل من جملسي الشورى والنواب وّصدق عليه امللكالبحر

إقرار املعاهدات الـيت تتعلـق بأراضـي الدولـة أو ثرواهتـا الطبيعيـة               يتوىل اجمللسني   كذلك   
أو حبقوق السيادة أو حقوق املواطنني العامة أو اخلاصة، ومعاهدات التجارة واملالحة واإلقامـة              

نــة الدولــة شــيئاً مــن النفقــات غــري الــواردة يف امليزانيــة أو تتــضمن واملعاهــدات الــيت ُتحمــل خزا
 .تعديالً لقوانني البحرين

مـن أبـرز الـسلطات الـضامنة حلمايـة حقـوق اإلنـسان               تعد الـسلطة التـشريعية    من هنا،    
عموماً وحقوق املرأة خصوصاً، ذلك ألن مجيع احلقوق واحلريات ال يتم تنظيمهـا إال بقـانون،        

، وهذا األمر يوفر بال شك محاية جديـة وفعالـة حلقـوق           هذه السلطة ظيمها إال من    أي ال يتم تن   
 .اإلنسان ويضمن عدم إصدار تشريعات متس حبقوق األفراد وحرياهتم

 
 احملكمة الدستورية والقضاء  -يم ج 

أشار الدستور إىل ضـرورة إنـشاء حمكمـة تتـوىل مهمـة الرقابـة علـى دسـتورية القـوانني            - ٦١
تنـشأ حمكمـة دسـتورية، مـن رئـيس      ” مـن الدسـتور علـى أن       ١٠٦حيث نصت املادة    واللوائح  

ــة دســتورية القــوانني       ــأمر ملكــي ملــدة حيــددها القــانون، وختــتص مبراقب وســتة أعــضاء يعينــون ب
ــوائح ــزل، وحيــدد         .والل ــة للع ــضاء احملكم ــة أع ــدم قابلي ــل ع ــيت تكف ــد ال ــانون القواع ــبني الق  وي

كفل حق كـل مـن احلكومـة وجملـس الـشورى وجملـس النـواب                اإلجراءات اليت تتبع أمامها، وي    
 .وذوي الــشأن مــن األفــراد وغريهــم يف الطعــن لــدى احملكمــة يف دســتورية القــوانني واللــوائح    

ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص يف قانون أو الئحة اثر مباشر، مـا مل حتـدد احملكمـة          
ورية متعلقاً بـنص جنـائي تعتـرب األحكـام الـيت            لذلك تارخياً الحقاً، فإذا كان احلكم بعدم الدست       

صدرت باإلدانة استنادا إىل ذلك النص كأن مل تكن وللملك أن حييل إىل احملكمة مـا يـراه مـن             
مشروعات القوانني قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعترب التقرير ملزمـا جلميـع               

 .“سلطات الدولة وللكافة
لـــسنة ) ٢٧(حملكمـــة الدســـتورية مبوجـــب املرســـوم بقـــانون رقـــم  وعليـــه، مت إنـــشاء ا - ٦٢

، الذي بّين تشكيل احملكمـة واختـصاصاهتا يف الرقابـة علـى دسـتورية القـوانني، حيـث                   م٢٠٠٢
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تقــوم بإلغــاء أي نــص يف قــانون أو الئحــة خيــالف نــصوص الدســتور، مــع مالحظــة أن احملكمــة 
بحــرين وال ختــضع إلشــراف اجمللــس  الدســتورية هــي جهــة مــستقلة عــن اجلهــاز القــضائي يف ال 

ــها، خاصــة أن اجلهــاز القــضائي       ــة يف عمل ــوفر هلــا االســتقاللية واحليادي األعلــى للقــضاء، ممــا ي
يستطيع إحالة أي قانون مشكوك يف دستوريته إىل احملكمة الدستورية لذا كان البـد أن تكـون                

 .هذه األخرية هيئة مستقلة عن اجلهاز القضائي
عـدة جهـات حـق الطعـن بعـدم        م  ٢٠٠٢لـسنة   ) ٢٧(وم بقـانون رقـم      وقد مـنح املرسـ     - ٦٣

وهم امللـك الـذي ميـارس هـذا احلـق علـى مـشاريع القـوانني                  .دستورية نص يف قانون أو الئحة     
، يف حني يتم الطعن بالقوانني واللوائح من قبل رئيس الوزراء، ورئيس جملـس              )الرقابة السابقة (

 .الشورى ورئيس جملس النواب، واألفراد
ــصوص           ــة لن ــة القانوني ــوفر احلماي ــذي ي ــن ال ــالذ اآلم ــة الدســتورية امل ــرب احملكم ــذا تعت ل

فـإذا مـا صـدر    . الدستور، وضمانة هامة للمرأة وحلقوقها املنصوص عليها يف امليثـاق والدسـتور        
قــانون أو الئحــة متــس بــاحلقوق الــيت حــصلت عليهــا املــرأة املنــصوص عليهــا يف الدســتور فــإن   

 . متتلك القدرة على إلغاء هذا النص ملخالفته للدستوراحملكمة الدستورية
حيـث ال ميكـن     . من هنا يعـد ذكـر حقـوق وحريـات املـرأة يف الدسـتور ضـمانة هامـة                   

للسلطة التشريعية أو التنفيذية املساس هبذه احلقـوق واحلريـات حتـت أي شـكل مـن األشـكال،              
ــانون أو الئحــة خمالفــة    النــصوص فــإن هــذا القــانون    هلــذه وإذا مــا أقــدمت علــى إصــدار أي ق

 .الالئحة يعد غري دستوري ويتم إلغاؤه من قبل احملكمة الدستورية أو
 

  :اجمللس األعلى للمرأة -ال د 
 ميثاق العمل الوطين الدولة جبميع مؤسساهتا بدعم حقوق املرأة وسن التـشريعات             ألزم - ٦٤

ويـأيت  . تم باملرأة واألسرة والطفـل     إىل إنشاء املؤسسات اليت هت     الدولةفقد سارعت    .الالزمة هلا 
وقــد مت إنــشاء هــذا  .اجمللــس األعلــى للمــرأة يف مقدمــة املؤســسات الــيت تعــىن بــاملرأة البحرينيــة  

وتترأســه صــاحبة الــسمو الــشيخة ســبيكة بنــت إبــراهيم آل خليفــة قرينــة م ٢٠٠١اجمللــس ســنة 
 .صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك البالد

 
 صات اجمللس األعلى للمرأةاختصا*  

حتددت اختصاصات اجمللس األعلى للمرأة وفقاً للمادة الثالثة مـن األمـر األمـريي رقـم                 - ٦٥
 :مبا يليم ٢٠٠٤لسنة ) ٣٦(املعدل باألمر امللكي رقم م ٢٠٠١لسنة ) ٤٤(
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ــرأة يف مؤســسات       - ١  ــة وتطــوير شــئون امل ــة يف جمــال تنمي ــسياسة العام ــراح ال اقت
 .تورية واملدنيةاجملتمع الدس

متكني املرأة من أداء دورها يف احلياة العامة وإدماج جهودها يف برامج التنميـة          - ٢ 
 .الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها

وضع مشروع خطة وطنية للنهوض باملرأة وحل املشكالت الـيت تواجههـا يف              - ٣ 
 .كافة اجملاالت

ل الـوطين ودسـتور مملكـة البحـرين فيمـا      تفعيل املبادئ الـواردة يف ميثـاق العمـ      - ٤ 
يتعلق باملرأة ووضع اآلليات املناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات واملؤسـسات الرمسيـة             

 .ومؤسسات اجملتمع املدين
متابعة وتقييم السياسة العامة يف جمال املرأة والتقدم مبا يكون لدى اجمللس مـن               - ٥ 

 .ا الشأنمقترحات ومالحظات للجهات املختصة يف هذ
تقدمي االقتراحات بتعديل التشريعات احلالية املتعلقـة بـاملرأة، وإبـداء الـرأي يف               - ٦ 

ــصة،          ــسلطة املخت ــى ال ــل عرضــها عل ــا قب ــة هب ــرارات املتعلق ــوانني والق ــشروعات الق م
 .والتوصية باقتراح مشروعات القوانني والقرارات الالزمة للنهوض بأوضاع املرأة

انني واللـوائح والقـرارات واالتفاقيـات الدوليـة ذات الـصلة      متابعـة تطبيـق القـو    - ٧ 
باملرأة للتأكد من تنفيذها مبا حيقق عدم التمييـز ضـد املـرأة ومتابعـة تنفيـذ الـربامج الـيت                     

 .جرى تبنيها يف اخلطط والربامج احلكومية اخلاصة باملرأة

كـل مـا يتعلـق      املشاركة يف اللجان واهليئات الرمسية اليت تشكلها احلكومـة يف            - ٨ 
 .بقضايا املرأة بشكل مباشر أو غري مباشر

متثيــل املــرأة البحرينيــة يف احملافــل واملنظمــات العربيــة والدوليــة املعنيــة بــشئون     - ٩ 
 .املرأة، والدخول معها يف اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة

رأة إنــشاء مركــز توثيــق جلمــع املعلومــات والبيانــات والدراســات املتعلقــة بــامل    - ١٠ 
 .وإجراء الدراسات والبحوث يف هذا اجملال

عقــد املـــؤمترات والنــدوات وحلقـــات النقـــاش لبحــث املوضـــوعات اخلاصـــة     - ١١ 
 .باملرأة

توعيــة اجملتمــع بــدور املــرأة وحبقوقهــا وواجباهتــا وذلــك مــن خــالل اســتخدام    - ١٢ 
 .اآلليات املناسبة
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ــشرات  - ١٣  ــدار النـ ــة واال   إصـ ــواد املطبوعـ ــالت واملـ ــة  واجملـ ــة ذات العالقـ لكترونيـ
 .واختصاصاته بأهداف اجمللس

 .املوضوعات واملهمات اليت حييلها أو يوكلها امللك للمجلس - ١٤ 
 

 جلان اجمللس األعلى للمرأة*  
تــشكل رئيــسة اجمللــس األعلــى للمــرأة اللجــان الالزمــة ملمارســة اختــصاصاته املبينــة يف   - ٦٦

ــا   ــة وحتــدد عــددها، والواجب ــادة الثالث ــة   امل ــصادية واالجتماعي ت الــيت تتوالهــا يف اجملــاالت االقت
وجيـوز  . والثقافية والسياسية والتعليمية والصحية والقانونية وأيه واجبات أخرى تراها ضرورية          

لرئيــسة اجمللــس أن تــشكل جلانــاً خاصــة أو مؤقتــة ملباشــرة عمــل معــني حتــدده الرئيــسة يف قــرار  
 .تشكيلها
 الدولة تزويد اجمللـس وأمينـه العـام مبـا يطلبـه مـن بيانـات                  أجهزة وقد ألزم األمر امللكي    

وإحــصائيات تتعلــق باختــصاصاته وكــذالك التعــاون مــع األمانــة العامــة يف كــل مــا مــن شــأنه    
 .تسهيل اختصاصات ومهام اجمللس

تتعاون الوزارات واملؤسسات الرمسية مع اجمللس األعلى للمرأة فيما يتعلـق بتنفيـذ             وأن   
اخلاصة لتمكني املرأة وبإعطاء توصـيات اجمللـس ومقترحاتـه ومـشاريعه أولويـة       اخلطط والربامج   

 .عند إعداد براجمها وخططها التنموية
 

 :توعية والناإلعال -اء ه 
ــا        - ٦٧ ــيت صــادقت عليه ــات واملعاهــدات ال ــوانني واالتفاقي ــع الق ــشر مجي ــة بن ــوم احلكوم تق

لــيت هــي متاحــة جلميــع أفــراد الــشعب      اململكــة وذلــك باللغــة العربيــة يف اجلريــدة الرمسيــة، ا     
ــع          ــى أن مجي ــالوة عل ــذا ع ــة، ه ــة واألهلي ــالم الرمسي ــدين ووســائل اإلع ــع امل ومؤســسات اجملتم
ــشر      ــوائح والقــرارات تن ــة والل التــشريعات واالتفاقيــات واملعاهــدات واملراســيم واألوامــر امللكي

 .ه حمدث على املوقع اإللكتروين للحكومة ميكن للجميع االطالع عليكلبش
إن انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة واىل                - ٦٨

ــشريع        ــسان جعــل هــذه االتفاقيــات جــزًء مــن الت ــق حبقــوق اإلن االتفاقيــات األخــرى الــيت تتعل
 مـن الدسـتور البحـريين، ولـذلك كـان البـد مـن بـذل جهـود                 ٣٧الداخلي حـسب نـص املـادة        

يف بأحكام هذه االتفاقيات، ومضموهنا، وإزالـة أي إهبـام أو غمـوض حيـاط               كبرية هبدف التعر  
وقـد مت   . بنصوصها، وتعريف املرأة واجملتمع باملـضامني اهلامـة الـيت جـاءت هبـا هـذه االتفاقيـات                 

 .نشر النص الكامل لالتفاقية يف اجلريدة الرمسية ململكة البحرين
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ام هبـذه املهمـة، حيـث تـبىن اجمللـس األعلـى             افرت اجلهود الرمسية والشعبية للقيـ     ظوقد ت  - ٦٩
وقـد بـدء اجمللـس يف     . للمرأة إستراتيجية طويلة املدى تضمنت التعريـف ببنـود لتطبيـق االتفاقيـة            

 -ورش عمـل    (وضع خطة أولية لنشر بنود االتفاقية و تبىن أنشطة خمتلفة يف سبيل حتقيق ذلك               
عية من الـشباب احملـامني واحملاميـات         مع فئات نو   ) مطبوعات - موائد حوار    -دورات تدريبية   

 .والتشريعيني و كوادر مجعيات أهلية لتدريبهم وتوعيتهم باالتفاقية. والتنفيذيني
وأقام اجمللس األعلى للمرأة جمموعة من الورش التدريبية خاصـة باالتفاقيـة هبـدف رفـع                 
 .  باالتفاقية والياهتاهم وتبصرياملشاركنيمهارات 
ــشباب     وكــذلك عقــد اجمللــس جم   ــة بــني ال ــة باالتفاقي ــشر التوعي ــدوات لن موعــة مــن الن

 .)املختلفة سواء النسائية أو احلقوقية أو اخلريية(وكوادر اجلمعيات األهلية 
ــع حمافظــات اململكــة           ــاون م ــة بالتع ــود االتفاقي ــة ببن ــد مت تنظــيم ورشــة عمــل توعي وق

 مــن خمتلــف  شــخص مــن اجلنــسني مبــا فيهمــا جيــل الــشباب   ٣٠٠اخلمــس، حــضرها حــوايل  
ــدين ونظمـــت بعـــض       ــع املـ ــسات اجملتمـ ــة ومؤسـ ــة واخلاصـ ــسات احلكوميـ ــات واملؤسـ القطاعـ

 .مؤسسات اجملتمع املدين ورش عمل حول اتفاقية السيداو
خرجت مـن هـذه الـورش والنـدوات جمموعـة مـن التوصـيات اهلامـة كـان مـن أبرزهـا                         ٧٠

وكانــت هلــذه األعمــال . يباحلاجــة إىل ورش أكثــر خاصــة باالتفاقيــة واىل وقــت أطــول للتــدر
األثــر اجليــد علــى اجمللــس إذا انــه وضــع مــن خالهلــا خطــة إســتراتيجية مــن اجــل نــشر وتطبيــق    

 :األيت االتفاقية عرب
ساعدهم علــى تعريــف العمــل علــى إعــداد دليــل مبــسط للكــوادر النــسائية تــ    )أ( 

 ؛ونشر االتفاقية
ء سبة جلميع املـواطنني نـسا  العمل على تبسيط لغة االتفاقية لتكون مفهومة بالن      )ب( 

 ؛و رجاالً وإصدارها بكتيب صغري
ــدادهم للقيــام مبهمــة        )ج(  ــوادر نــسائية متخصــصة هبــدف أع ــل وتــدريب ك  تأهي

 ؛تعريف اجملتمع مبضمون االتفاقية

االســتعانة بــبعض اخلــربات الفنيــة وخاصــة مــن جامعــة البحــرين للمــسامهة يف    )د( 
 . ول االتفاقيةوضع برامج وطنية تدريبية واستشارية ح

ــوان     - ٧١ ــشرة بعن ــة ”كمــا يقــوم اجمللــس بإصــدار ن ــرأة البحريني ــشر مقتطفــات مــن  “امل  تن
 .االتفاقية بشكل دوري
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وقد قامت وسائل األعالم بإعـداد كـم ال بـأس بـه مـن الـربامج الـيت تعمـل علـى نـشر                          
 .ةالوعي حول حقوق املرأة وضرورة جتاوز التحيزات واملمارسات السلبية حبق املرأ

وتنشر الصحف احمللية بنود االتفاقية واحلوارات وورش العمل اليت تعقـد، حيـث ينقـل           
ــى         ــة عل ــع نــص االتفاقي ــد مت توزي ــشكل كامــل كــل هــذه احلــوارات وق ــون البحــريين ب التلفزي

ــرأة وبأعــداد كــبرية،     ــات   اجلمعيــات واملنظمــات الناشــطة مبجــال حقــوق امل وكــذلك علــى فئ
 . الشباب والطلبة

خرى ال ميكن جتاهل دور املؤسسات األهلية يف اململكـة الـيت قامـت بتنظـيم            من جهة أ   
العديد مـن وورش العمـل واحللقـات النقاشـية حـول االتفاقيـة والتعريـف حبقـوق املـرأة الـواردة             

 .باالتفاقية وكيفية تفعيلها
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 اجلزء الثاين
 املعلومات املتعلقة بأحكام االتفاقية والتناول املوضوعي ملوادها  

تفــصيالً مــع عــدم  ) مبــادة مــادة(ســنتناول يف هــذا اجلــزء التعليــق علــى مــواد االتفاقيــة    - ٧٢
مـع مالحظـة    .اإلشارة إىل ما ورد بشأهنا باجلزء األول إال إذا اقتضى األمر ذلـك منعـاً للتكـرار           

أن البيانات اإلحصائية املتضمنة يف التقرير مت احلصول عليهـا مـن جهـات متعـددة وذلـك لعـدم         
ر كافة املعلومات يف جهة واحدة مما اضطر معدو التقرير إىل البحث عن بعـض املعلومـات                 تواف

مــن اجلهــات املعنيــة مباشــرة األمــر الــذي أدى يف بعــض األحيــان إىل وجــود تفــاوت زمــين يف    
 .اإلحصائيات

 
 التمييز ضد املرأة  )١(املادة   

س اجلـنس ويكـون مـن أثـاره         سـا التمييز هو أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو تقييـد يـتم علـى أ                - ٧٣
أغراضه النيل من االعتراف للمرأة ومتتعها أو ممارستها على قدم املـساواة مـع الرجـل لكافـة                   أو

حقوق اإلنسانية واحلريات األساسية يف امليـادين الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة               
 .واملدنية أو يف ميدان أخر، بغض النظر عن حالتها الزوجية

 :مقدمة  
أن أي معاملة للمـرأة بطريقـة خمتلفـة عـن معاملـة الرجـل فقـط ألسـباب تعـود جلنـسها                   - ٧٤

 وقد ضمن كل من ميثاق العمـل الـوطين     .تعترب معاملة متييزية ضدها إذا كانت تلحق هبا ضرراً        
والدستور والتشريعات منع أي متييز ضـد املـرأة إميانـا مبـساواهتا مـع الرجـل ومـن كوهنـا عنـصر                     

 .هري وفعال يف اجملتمعجو
 :ميثاق العمل الوطين - أوال 

لقد أكد ميثاق العمل الوطين على مبدأ املساواة وعدم التمييـز بـني األفـراد وخـصوصا              - ٧٥
ــة ملبــادئ حقــوق     . ضــد املــرأة حيــث يعــد ميثــاق العمــل الــوطين إحــدى آليــات احلمايــة الفعال

  -:اإلنسان مبا له من صفة إلزامية استناداً ملا يلي
إن امليثاق قد صدر نتيجة الستفتاء الشعب صاحب الـسيادة يف الدولـة، كمـا                )أ( 

ــه أساســاً لتعــديل الدســتور ووضــع       ــادئ واألســس جتعل أن الــصيغة امللزمــة الــيت وردت هبــا املب
 ؛القوانني

من خالل الكلمة اليت قدم هبا صاحب السمو أمـري الـبالد امليثـاق إىل الـشعب                  )ب( 
إن امليثــاق يعتــرب مرجعــاً ملــسريتنا الوطنيــة، نــسري علــى هديــه يف  ”يت ورد هبــا يف االســتفتاء، والــ
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عملنا الوطين ونواصل به مسريتنا ونستكمل على أساسـه حتـديث مؤسـسات الدولـة وسـلطاهتا       
 ؛“راه متمشياً مع تطلعات املواطننيالدستورية، وننجز منه يف كل مرحلة ما ن

 واألساس امللزم للدولة يف تطوير نظمهـا القانونيـة       يتبني أن امليثاق دليل عمل املستقبل،      
 .اليت تكفل تقدمها

هـذا امليثـاق    ”أن ما ورد يف امليثاق ضمن استشرافات املستقبل من القول بأن             )ج( 
قد توافق اجلميع على حمتواه حكومة وشعباً، وأخذاً يف االعتبار أنه ميثـل وثيقـة عمـل مـستقبلية               

 يؤكـد   “ساسية الـواردة فيـه تتطلـب بعـض التعـديالت الدسـتورية            للبالد وأن تفعيل األفكار األ    
 .الصفة اإللزامية ملا ورد فيه من مبادئ، وضرورة تقيد الدستور هبا

 
  الدستور - ثانيا 

ــام    - ٧٦ ــدل لع ــز كأحــد    م ٢٠٠٢أورد الدســتور البحــريين املع ــساواة وعــدم التميي ــدأ امل مب
 .املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان

تكفـل الدولـة التوفيـق بـني واجبـات املـرأة حنـو              ” فقرة ب على أن      ٥ملادة  فقد نصت ا   
األســـرة وعملـــها يف اجملتمـــع، ومـــساواهتا بالرجـــال يف ميـــادين احليـــاة الـــسياسية واالجتماعيـــة 

 .“والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية
ة يف الكرامـة اإلنـسانية،    النـاس سواسـي   ” مـن الدسـتور علـى أن         ١٨كمـا نصت املـادة      

ويتــساوي املواطنــون لــدي القــانون يف احلقـــوق والواجبــات العامــــة، ال متييــز بينهمـــا يف ذلــك  
 .بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

 من الدستور سـيادة القـانون ونـصت علـى انـه أسـاس احلكـم                 ١٠٤كما كفلت املادة     
 . استقالل القضاءوضمان للحقوق واحلريات وضمان

لتؤكـد وتعمـق االجتـاه الـدميقراطي        م  ٢٠٠٢وجاءت التعديالت األخرية علـى دسـتور         - ٧٧
 يف املــادة األوىل مــن الدســتور علــى ضــرورة مــنح   “هـــ”وعــدم التمييــز حيــث نــصت الفقــرة  

 .املواطنني رجاالً ونساًء إمكانية املشاركة يف ممارسة حقوقهم السياسية كاملة
ت أيضاً تكريس املزيد مـن احلقـوق واحلريـات العامـة دون متييـز بـني                 تضمنت التعديال  

الرجــال والنــساء مبــا ينــسجم مــع اتفاقيــات حقــوق اإلنــسان الــيت حــرص اجملتمــع العــاملي علــى   
 .تأكيدها على الدوام

ومــن مث فــان مبــدأ املــساواة ينــسحب علــى كافــة صــور التمييــز وإشــكاله وعلــى كافــه   
 .قررة بالدستور أو بالقواننياحلقوق واحلريات سواء امل
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وتدعو القواعد الدستورية بالتزام كافة السلطات يف الدولة بأن تكفل للمـرأة املـساواة               
مع الرجل يف كافة احلقـوق والواجبـات العامـة وميـادين احليـاة األخـرى وذلـك دون مثـة قيـود                       

ات املـرأة األسـرية     وبغض النظر عن حالتها الزوجية فضال عن كفالة الدولة للتوفيـق بـني واجبـ              
 .وعملها يف اجملتمع

 
 شريعاتالت - ثالثا 

جاءت التشريعات البحرينية متوائمة مع بنـود الدسـتور الـيت تقـر مبـدأ املـساواة وعـدم                   - ٧٨
قانون اجلنسية ما زال يكتنفه نوع من التمييز ضد املرأة حينما كـرس               إال أن  .التمييز ضد املرأة  

نية ألبناء البحريين املتـزوج مـن أجنبيـة، بينمـا مل يكـرس هـذا                حق احلصول على اجلنسية البحري    
إال أن هنـاك عـدة تـدابري اختـذت إلهنـاء هـذا التمييـز                . احلق ألبناء البحرينية املتزوجة من أجـنيب      

وللحد منه، ويأيت على رأس هذه التدابري توجه جاللة امللك ملنح أبناء املـرأة البحرينيـة اجلنـسية                
ليـا مـنح عـدد مـن أبنـاء حبرينيـات اجلنـسية البحرينيـة بـإرادة ملكيـة وفـق                      ألبنائها، حيـث مت عم    

كمـا جتـرى حاليـاً دراسـة وحـصر          . الصالحيات الـيت يتمتـع هبـا امللـك مبوجـب قـانون اجلنـسية              
مجيع الطلبات هلـذه الفئـة مـن قبـل جلنـة مـشتركة بـني اجمللـس األعلـى للمـرأة ووزارة الداخليـة                         

إجـراءات عمليـة للـسماح      بالـسعي حنـو     حالياً   وجيري العمل . لكبقصد حتقيق التوجه جلاللة امل    
ويتبىن حاليا جملس الشورى وهو إحـدى غـرفيت         . للمرأة البحرينية بكفالة إقامة زوجها األجنيب     

السلطة التشريعية مقتـرح قـانون يف حـق املـرأة البحرينيـة يف مـنح أبنائهـا مـن زوج غـري حبـريين                         
ن العمل على تعديل قانون اجلوازات إلزالة إيه مفردات متييـز           كما جيري اآل  . اجلنسية البحرينية 

 .ضد املرأة

 الواقع احلايل والنظرة املستقبلية - رابعا 
يشري الواقـع احلـايل إىل أن املـرأة البحرينيـة حققـت خطـوات علـى طريـق املـساواة مـع                - ٧٩

 والرعايـــة الرجـــل علـــى خمتلـــف األصـــعدة والقطاعـــات يف اجملتمـــع كمـــا يف التعلـــيم والـــصحة
وحنيل القارئ الكرمي إىل التفاصيل الواردة يف املواد الالحقـة ذات           (اخل  .....االجتماعية والعمل 

 ).العالقة
ورغــم هــذه اإلجنــازات، فــان تطبيــق هــذه املــادة ال يــزال يواجــه معوقــات متعــددة مــن  - ٨٠

ة مـن قبـل اجملتمـع،       أبرزها املوروثات االجتماعية واألعـراف والتقاليـد و النظـرة الـسائدة للمـرأ             
عالوة على الفجوة أحياناً بني النصوص القانونية والتطبيق العملي هلا، يضاف إليها عدم وعـي               

 .املرأة الكامل حبقوقها الدستورية والقانونية
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 الوطنيـة للنـهوض   اإلستراتيجيةوملواجهة هذه املعوقات البد من السعي احلثيث لترمجة          - ٨١
ىل برامج عمل وطنية يف كافة القطاعات واجملاالت مبا يزيل املعوقـات            بأوضاع املرأة البحرينية إ   

والعمل على إلغاء مجيع إشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف              والصعوبات أمام هنوض املرأة وتقدمها،    
، وذلـك    واألهليـة  الواقع العملي والتشريعات النافذة من خالل التنـسيق مـع اجلهـات احلكوميـة             

مثـل املؤسـسة العامـة    هـذه اجلهـات     قعـة بـني اجمللـس األعلـى للمـرأة و          بتفعيل الربوتوكوالت املو  
ووزارة اإلسـكان    للشباب والرياضة وزارة اإلعالم وزارة الصناعة وزارة شئون جملـس الـوزراء           

 وبنــك البحــرين للتنميــة ووزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة  ووزارة الــصحة وجملــس الــشورى
ــشئون اإلســالمية ووزارة اخل   ــدل وال ــة ووزارة التربيــة     الع ــس النــواب ووزارة املالي ــة وجمل ارجي

والتعلــيم ومركــز البحــرين للدراســات والبحــوث واهليئــة العامــة حلمايــة احليــاة البحريــة والبيئــة   
واحلياة الفطرية واملؤسسة اخلريية امللكية واجلمعية البحرينيـة ملناهـضة العنـف األسـري وبرنـامج          

، عـالوة علـى ذلـك البـد مـن االسـتمرار يف              النـسائي البحـريين   األمم املتحـدة اإلمنـائي واالحتـاد        
تنظيم الدورات وورش العمـل لتعريـف املـرأة حبقوقهـا املنـصوص عليهـا يف الدسـتور والقـوانني                    

 .اجملال وتوفري التوعية الالزمة يف هذا
 

 االلتزامات اخلاصة بالقضاء على التمييز) ٢(املادة   
كال التمــييز ضــد املـــرأة وتتفـــق علـى أن تنتـهج،              تشجب الدول األطـراف مجيـع أشـ        - ٨٢

 .بكل الوسائل املناسبة دون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة
 :وحتقيقًا لذلك تتعهد للقيام مبا يلي 
املــــرأة يف دســــاتريها الوطنيــــة إدمـــــــاج مبـــــــدأ املــــساواة بــــني الرجــــل و  - )٢-أ( 

خرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن، وكفالـة التحقيـق        تشريعاهتا املناسبة األ   أو
 .العملي هلذا املبدأ من خالل التشريع وغـريه من الوسائل املناسبة

اختـــاذ املنــــــاسب مـــن التـــدابري، تـــشريعية وغيــــر تـــشريــعية، مبـــا يف ذلـــك  - )٢-ب( 
  .جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة ينــاسب من ما

فـرض محــايــة قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجـل، وضـمان            - )٢-ج( 
احلماية الفعالة مع املرأة، عن طريق احملاكم ذات االختصاص والـمؤسسات العامـة األخـرى يف               

 .البلد، من أي عمل متييزي
ـــد املــرأ    - )٢-د(  ـــارسة متييزيــة ضـ ة، االمتنـــاع عــن مباشــرة أي عمــل متييــزي أو ممـ

 .وكفالــة تصــرف السلطات واملؤسســـات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام
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التمييــز ضـــد املـرأة مـن         اتــخــاذ مجيـــــــــــع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى         - )٢/ـه( 
 .شخص أو منظمة أو مؤسسة جــانب أي

لــــــك التـشريعي منـها، لتغـيري     اتــخاذ مجيــع التـــدابيـــــــــر املناسـبة مبـا يف ذ     - )٢-و( 
أو إبطال القــــــائم من القـوانني واألنظمـة واألعـراف واملمــارســــات الـيت تـشكل متييــــزاً ضـد                

 .املرأة
 .إلغـــاء مجيــع األحكــــــــــــام اجلزائيــة الوطنية اليت تشكل متييزاً ضد املرأة - )٢-ز( 

 
 :من اتفاقية السيداو) ٢(املادة أسباب التحفظ الوارد على  - أوال 

مـن االتفاقيـة فقـط مبـا يـضمن تنفيـذها يف             ) ٢(حتفظت مملكة البحرين على املادة رقم        - ٨٣
حدود أحكام الشريعة اإلسالمية حيث أن الشريعة تعد مصدراً رئيساً مـن مـصادر التـشريع يف       

أن ديـن الدولـة اإلسـالم،      ”  واليت جـاء فيهـا     ٢مملكة البحرين اليت نص عليها الدستور يف املادة         
ــة      ــة هــي اللغــة العربي ــها الرمسي ــشريع، ولغت ــشريعة اإلســالمية مــصدر رئيــسي للت  علمــاً أن “وال

 مـن الدسـتور وبالتـايل     ٣٧الدستور بعد تصديقها حسب نـص املـادة          .االتفاقية تكون أدىن من   
 القانونيـة الـيت تقـضي     للقاعدةاستناداًال جيوز أن تكون املعاهدات واالتفاقيات خمالفة للدستور        

بأن التشريع األدىن مرتبة ال يتعارض مع التشريع األعلى مرتبـة فالدسـتور هـو أعلـى مرتبـة مـن             
 .االتفاقية واملعاهدة

ــرأة يف األســرة          ــد مــن التوضــيح أن حتفــظ مملكــة البحــرين خيــص فقــط وضــع امل والب
 بقيـة املـسائل املتعلقـة بـاملرأة فقـد      ، أمـا اخل.....كالوالية واحلقوق املالية اليت حتظى هبا واملـرياث     

 .ضمنتها التشريعات والدستور دون أن يكون للتحفظ املذكور أي تأثري عليها
وحىت لو عدنا إىل مـسألة املـرياث علـى سـبيل املثـال فنجـد أن الـشريعة اإلسـالمية قـد                        - ٨٤

الــة  والرجــل تقــوم علــى أســس العد   حققــت بنظامهــا املتكامــل مــساواة حقيقيــة بــني املــرأة       
 .تتوقف عند مطلب املساواة الشكلية أو الرقمية ومل

لذا، ينبع هذا التحفظ من عدم رغبة اململكة يف أن تطبق املـادة املـذكورة حبرفيتـها أي                   
بطريقة قد تؤدي إىل التعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق مبركز املرأة يف األسـرة                

 .خاصة يف مسائل املرياث
يل املثـال قـد يـدفع التفـسري الظـاهري للتـشريع اإلسـالمي الـذي ميـنح للمـرأة                 فعلى سـب   - ٨٥

إال أن تنــاول نظــام املــرياث يف الــشريعة . نــصف مــرياث الرجــل بأنــه يتــضمن متييــزاً ضــد املــرأة 
اإلســالمية كنظــام متكامــل يظهــر بــأن اإلســالم مل جيعــل مــرياث املــرأة نــصف مــرياث الرجــل     
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ن هذه القاعدة ال تنطبق إال يف بعـض احلـاالت وألسـباب ميكـن         بل أ  .كقاعدة عامة يف املرياث   
 .شرحها

يوصـيكم اهللا يف أوالدكـم للـذكر مثـل حـظ            (فاملرأة تأخذ أحياناً نصف حصة الرجـل         
وأن ( ولكنها تأخذ يف حـاالت أخـرى قـدراً مـساوياً حلـصة الرجـل         -)١١( النساء   -) األنثيني

 -) نـهما الـسدس ممـا تـرك أن كـان لـه ولـد              كانت واحدة فلها النصف وألبويـه لكـل واحـد م          
وألبويـه  (وي يف املـرياث بـني الرجـل واملـرأة األبـوين لقوهلـا               ا فاآلية الكرمية تـس    -) ١١(النساء  

 .فهي تعطي لكال األبوين السدس دون أي متييز). لكل واحد منهما السدس
واحـدة وأبويـه،    وأحياناً تأخذ املرأة أكثر من الرجل كما لو تـويف شـخص وتـرك بنتـاً                  - ٨٦

فعندئذ يأخذ األبوان كل واحد منهما السدس بينما تأخذ البنت النـصف أي أكثـر مـن جـدها       
بل وأحياناً تأخـذ البنـت الثالثـة أربـاع الباقيـة كمـا يف حالـة وجودهـا مـع اجلـد الـذي                      .الرجل

 .يستحق يف هذه احلالة الربع وتستحق حفيدته البنت ثالثة أرباع املرياث
ــو    وقــد تأخــذ املــ   ــّن مــع األخــوة للمت ــأكثر إذا كُ ــة البنــتني ف يف رأة الثلــثني كمــا يف حال

بــأن توزيــع املــرياث يف اإلســالم وهكــذا نــرى  فيحــصلن علــى الثلــثني واإلخــوة الثلــث البــاقي، 
ينتقص من حق املرأة شيئاً، مث أن سبب نقص املرياث للمـرأة يف بعـض احلـاالت مقارنـة مـع                  مل

بل ألسباب ختـص املـرياث والتوزيـع والعدالـة االجتماعيـة ودرجـة              الرجل ال يعود لكوهنا امرأة      
وإال فكيــف تفـسر تــساوي املــرأة مــع الرجـل يف بعــض حــاالت املــرياث    .القـرىب وعــدد الورثــة 

 .وزيادهتا عليه يف حاالت أخرى إىل النصف أو الثلثني أو الثالثة أضعاف
 

 لة مساواة املرأة مع الرجلكفا -ً ثانيا 
ارة إىل أن املواد الدستورية تلزم الدولـة يف البحـرين بكفالـة مـساواة املـرأة               سبقت اإلش  - ٨٧

مع الرجل يف كافة امليادين، حيث توفر هذه القواعد الدستورية احلماية حلقوق املـرأة وبـشكل                
هلـا مـن خـالل اللجـوء إىل احملكمـة            خاص مـساواهتا مـع الرجـل جتـاه أي تـشريع يـصدر خمالفـاً               

 .الرقابة على دستورية القوانني واللوائحالدستورية املختصة ب
ــادة     ــد كفــل الدســتور يف امل ــرة ) ٢٠(وق ــع  “و”فق ــه حــق التقاضــي للجمي كمــا .  من

فكمـا أن   . كفلت القوانني حق اللجـوء للقـضاء للمـرأة و الرجـل علـى قـدم املـساواة بـال قيـود                     
ساواة، هلــا أيــضا للمــرأة اللجــوء إىل احملكمــة الدســتورية إللغــاء نــص تــشريعي جمحفــاً مببــدأ املــ  

اللجوء إىل القضاء اجلنائي إن كان االعتداء احلاصل على حقوقها وحرياهتـا يـشكل جرميـة مـع                  
احلق يف طلب التعويض، وكذلك اللجـوء إىل القـضاء املـدين والقـضاء اإلداري إذا كـان األمـر                    

 .متعلقاً بقرار إداري إللغائه والتعويض عنه
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ودرجاته فيما يصدر من أحكام بتطبيـق القـوانني املعمـول           ويلتزم القضاء بكافة أنواعه      - ٨٨
وقـد كفـل ميثـاق      .  مـن الدسـتور    ٣٧هبا يف البالد ومن بينها االتفاقية حمل التقرير وفقـاً للمـادة             

العمل الـوطين والدسـتور حـق التعلـيم للجميـع دون متييـز ويف مراحـل التعلـيم املختلفـة، حيـث                   
ترعـى الدولـة العلـوم واآلداب والفنـون، وتـشجع         (أن  الفقـرة أ علـى     ٧نص الدستور يف املـادة      

البحث العلمـي، كمـا تكفـل اخلـدمات التعليميـة والثقافيـة للمـواطنني، ويكـون التعلـيم إلزاميـاً                     
وجمانياً يف املراحل األوىل اليت يعينها القانون وعلى النحو الذي يبني فيه، ويضع القـانون اخلطـة                 

 ).الالزمة للقضاء على األمية
ــية      - ٨٩ ــاهج الدراسـ ــق باملنـ ــا يتعلـ ــل فيمـ ــرأة والرجـ ــز بـــني املـ ــريين ال مييـ ــانون البحـ أن القـ

واالمتحانــات، كــذلك ال يوجــد متييــز يف معــدل اإلنفــاق علــى كــل فــرد بالنــسبة إىل التالمــذة   
 .الذكور واإلناث يف التعليم الرمسي التابع للدولة

 أن يفرض إعداداً معينـة      ويعطي املشرع البحريين حرية اختيار التخصص للجميع دون        
لكــل اختــصاص، فيحــق لإلنــاث دراســة املوضــوعات نفــسها الــيت يدرســها الــذكور ويف كافــة  

وجند أن هذه احلقوق قد كفلها املشرع البحريين قبـل أن تنـضم اململكـة إىل           . املراحل الدراسية 
ن بعـض العـادات     إال أ . االتفاقية مما يوضح ويؤكد متسكها مببدأ املساواة والقضاء علـى التمييـز           

الــسائدة تــدفع النــساء إىل ختصــصات معينــة أكثــر مــن ختصــصات أخــرى ســيتم اإلشــارة إليهــا   
 .الحقاً يف الفقرة اخلاصة بالتعليم

 
  والنظرة املستقبلية املساواة بني الرجل واملرأة من الناحية الفعلية - ثالثا 

الفعليــة مبــا يتفــق مــع الواقــع مــن اجــل حتقيــق املــساواة بــني الرجــل واملــرأة مــن الناحيــة  - ٩٠
ــها إنــشاء مكاتــب لــشكاوى املــرأة تابعــة       التــشريعي فقــد اختــذت جمموعــة مــن اإلجــراءات من
للمجلـس األعلـى للمـرأة يف مجيـع حمافظـات اململكــة كآليـة تعـزز حقـوق املـرأة وترصـد مــدى           

ى للمـرأة   تطبيق مجيع مبادئ االتفاقية على ارض الواقع وذلك عرب دراسة أولية للمجلس األعلـ             
تتعلق حبصر حاالت التمييز العملي يف املمارسات واإلجراءات التمييزية ضـد املـرأة والـيت تبلـغ                 

كما تقوم بـاجلهود ذاهتـا خبـصوص هـذه املـسالة العديـد مـن اجلمعيـات النـسائية                   . املكاتب هلذه
 .واجلمعيات احلقوقية

ة عـن مـدي احلاجـة       وعلى صعيد آخر اعد مركز البحرين للدراسات والبحوث دراسـ          - ٩١
. اجملتمعية إلصدار قانون لتقنني أحكام األسرة والذي يـستقي أحكامـه مـن الـشريعة اإلسـالمية                

وكنتيجة هلذه الدراسة أطلق اجمللس األعلى للمـرأة محلـة إعالميـة وتوعويـة حـول ماهيـة قـانون           
ريـة طيلـة    األحكام األسرية وأمهية إصداره، حيث عقدت العديد من الندوات واجللـسات احلوا           
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وقد مت تناول هذا املوضوع بـشكل مكثـف يف مجيـع             حول هذه املسألة،  م  ٢٠٠٥شهر أكتوبر   
حــاالت العنــف املوجهــة مت اجنــاز دراســة مــن جهــة أخــرى . وســائل اإلعــالم املقــروءة واملرئيــة

 .للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز البحرين للدراسات والبحوث
مانــة العامــة للمجلــس األعلــى للمــرأة دليــل املــرأة يف       إضــافة إىل ذلــك أصــدرت األ   

إجراءات التقاضي أمام احملاكم الشرعية، يبني للنساء بشكل خـاص كيفيـة اللجـوء إىل احملـاكم                 
 كـذلك  .وإيضاح احلقوق اليت تتمتـع هبـا وكيفيـة الـدفاع عـن حقـوقهن أمـام احملـاكم الـشرعية                    

تطبيق االتفاقيـات الدوليـة اخلاصـة حبقـوق         دور القاضي الوطين يف     (عقدت دورة تدريبية حول     
واليت شاركت فيها العديد من مؤسسات اجملتمع املـدين وعناصـر   م ٢٠٠٥يف سبتمرب  ) اإلنسان

 .من املؤسسات احلكومية املختلفة
الــصحة : وعلــى الــرغم مــن وجــود مــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف خمتلــف القطاعــات   - ٩٢

اخل، وسـنأيت علـى تفـصيل       .... .مـل وأمـام القـانون والقـضاء       والتعليم واملشاركة السياسية والع   
والقـرارات املهمـة     ذلك يف مواد االتفاقية ذات العالقـة، وعلـى الـرغم مـن اإلجـراءات املتخـذة                

من أجل القضاء على كل التمييز ضد املرأة بالبحرين إال انه على مستوى التطبيق مازال األمـر                 
 وبعض األمـور الفرعيـة املتعلقـة باملزايـا          ددة كاجلنسية حيتاج إىل جهد اكرب خاصة يف مسائل حم       

 كما أنه البد من رفع الوعي اجملتمعـي حبقـوق           ،.اخلاصة بزوج وأبناء املرأة يف املناصب القيادية      
املرأة وقضاياها، حيث برهن الواقع احلايل على جهـل فئـات متعـددة مـن اجملتمـع حبقـوق املـرأة                     

وعة من اإلجـراءات مـن أبرزهـا العمـل علـى تكثيـف الـربامج                وقضاياها، لذا البد من اختاذ جمم     
تنـشيط   يف اجملال القانوين والقـضائي و التدريبية والتوعوية أملوجهه للمحامني والقضاة والعاملني  

سـبق ضـرورة تعـديل     دور اإلعالم يف رفع وعي اجملتمع حبقوق املرأة وقضاياها، يـضاف إىل مـا           
 .للمرأة وأطفاهلا  االستقرارقانون اجلنسية مبا يضمن

كما أنه البد مـن اإلشـارة إىل أن العمـل علـى إصـدار قـانون لألحكـام األسـرية يبقـى                        
 هلـا  للمـرأة، ويـضمن      االسـتقرار األسـري   املطلب األساسي واإلجراء اجلـوهري الـذي سـيحقق          

 .حقوقها خاصة يف جمال العالقات األسرية
 

 تطور املرأة وتقدمها )٣(املادة   
ــدو  - ٩٣ ــة    تتخــذ ال ــسياسية واالجتماعي ــادين ال ــادين، والســيما املي ــع املي ل األطــراف يف مجي

مبا يف ذلـك التـشريع، لكفالـة تطـور املـرأة وتقـدمها               واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة    
الكــاملني، وذلــك لتــضمن هلــا ممارســة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية والتمتــع هبــا علــى  

 .جلأساس املساواة مع الر
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 :الواقع الدستوري والقانوين - أوالً 
إن إحداث أي تطور أو تقـدم للمـرأة ينطلـق أوالً مـن الدسـتور البحـريين الـذي كفـل                       - ٩٤

تكفـل  ”علـى انـه   ) ب(فقـرة  ) ٥(مبدأ املـساواة وحقـوق اإلنـسان للمـرأة حيـث نـصت املـادة            
ــة التوفيــق بــني واجبــات املــرأة حنــو األســرة وعملــها يف اجملتمــ     ع، ومــساواهتا بالرجــال يف الدول

ميـــادين احليـــاة الـــسياسية واالجتماعيـــة الثقافيـــة واالقتـــصادية دون إخـــالل بأحكـــام الـــشريعة  
 .“اإلسالمية
لكـل مـواطن احلـق يف الرعايـة الـصحية،           ”علـى انـه     ) أ(فقرة  ) ٨(كذلك نصت املادة     

لف أنواع املستـشفيات    وتعين الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعالج بإنشاء خمت         
 .“واملؤسسات الصحية

ــادة    ــرة ) ١٦(ونــصت امل ــى أن   ) ب(فق ــن الدســتور عل ــويل   ”م ــون ســواء يف ت املواطن
 .“الوظائف العامة وفقاً للشروط اليت يقررها القانون

وقد أشرنا باجلزء األول إىل كافه التشريعات اليت تقـر مببـدأ املـساواة ومبـدى مـشاركة                   
 .سياسية واالقتصادية واالجتماعية ونكتفي هنا باإلحالة إليها منعا للتكراراملرأة بالنواحي ال

 
 لواقع الفعلي والنظرة املستقبليةا - ثانيا 

. لقد مت اختاذ جمموعة من اإلجراءات من اجل تفعيل النـصوص الدسـتورية والتـشريعية               - ٩٥
اللـة ملـك مملكـة      فضمن برنـامج اإلصـالح الـسياسي واالقتـصادي واالجتمـاعي الـذي تبنـاه ج               
 :البحرين، بدأت الدولة بالعديد من اآلليات من أجل تطور املرأة وتقدمها مثل

مشاركة املرأة يف صياغة القوانني ومـن بينـها املـشاركة يف جلنـة ميثـاق العمـل                   - ١ 
 .الوطين

 نــساء يف جملــس ١٠مــشاركة املــرأة كعــضو يف الــسلطة التــشريعية عــرب تعــيني  - ٢ 
 . الشورى

شاركتها يف الــسلطة التنفيذيــة مــن خــالل تعــيني وزيرتــان، و ســيدة أخــرى  مــ - ٣ 
  .اخل.....ساعداتاملكيالت الو، وت وزارة ووكيال، وعدد منبدرجة وزير

متت املباشـرة يف برنـامج إصـالح اقتـصادي مـن خـالل إصـالح سـوق العمـل                     - ٤ 
ربامج سـوف   وإصالح التدريب والتعليم وتنظـيم موضـوع العمالـة الوافـدة، و هـذه الـ               

تــنعكس بــشكل اجيــايب علــى نــشاط املــرأة االقتــصادي، حيــث ســيوفر هلــا ذلــك فــرص 
 .عمل رفعاً ملستواها االقتصادي
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 ٤٤إضافة إىل ذلك فقد مت إنشاء اجمللـس األعلـى للمـرأة مبوجـب األمـر األمـريي رقـم                      - ٩٦
رجعيـة الرمسيـة الـيت      ليكون املؤسسة الرمسية يف البالد اليت تعىن بشؤون املـرأة و امل           م  ٢٠٠١ سنة

ومن هنا، فإن اجمللـس األعلـى للمـرأة، انطالقـا مـن             . ختتص بكل قضايا املرأة البحرينية وشئوهنا     
رؤيته العامة اليت تقوم على ضرورة رفع شأن املرأة البحرينية مبا حيقق هلـا مـسامهة اكـرب وأمشـل                    

اكة البنـاءة، يتـويل عـدداً مـن         يف عملية التنمية يف البالد كمواطن يتمتـع بكامـل أهليتـه يف الـشر              
املهام األساسية كاقتراح السياسة العامة يف جمال تنميـة وتطـوير شـئون املـرأة ومتكينـها مـن أداء               
دورها يف احلياة العامـة، ووضـع مـشروع خطـة وطنيـة للنـهوض بـاملرأة وحـل املـشكالت الـيت                       

ة بــاملرأة لتــذليل الــصعاب تواجههــا يف كافــة اجملــاالت، ومراجعــة القــوانني والتــشريعات املتعلقــ 
ويضم اجمللس عضوات مـن خمتلـف التخصـصات واملواقـع     . أمامها واقتراح القوانني ذات الصلة  

لتكون اخلربة والكفاءة شرطني أساسيني لإلسهام يف عمـل اجمللـس حيـث مت إعـداد إسـتراتيجية                 
برنـامج  مـا مت تـشكيل      ك .النهوض باملرأة واليت يعد تطبيقها من أهم أولوياته يف املرحلة احلاليـة           

 يف اجمللس األعلى للمرأة لتأهيـل الـشباب مـن اجلنـسني وإعـدادهم كقـادة                 دائم خاص بالشباب  
 .يف املستقبل

 خاصة باملرأة والطفـل مبجلـس الـشورى         دائمةتشكيل جلنة    ، فقد مت  قسب إضافة إىل ما   - ٩٧
الطفــل، ووضــع املــرأة هتــتم مبناقــشة التــشريعات والقــوانني الــيت ختــص املــرأة والطفــل كقــانون   

ــة يف القطــاع األهلــي وصــحة األم والطفــل علمــاً أن اجمللــس األعلــى للمــرأة قــد أبــرم           العامل
 .هبدف زيادة التعاون بني اجلهتنيوجملس النواب بروتوكوالً مع جملس الشورى 

 من املؤسسات األهلية العاملـة يف جمـال   أما على صعيد القطاع األهلي، فهناك العديد     • - ٩٨
هذا وجتدر اإلشارة إىل وجود جمموعة مـن اللجـان          .  مجعية نسائية  ١٥املرأة، حيث بلغ عددها     

 جلنـة نـسائية إضـافة إىل        ١٥ النسائية املنبثقة من اجلمعيات الدينية واملهنيـة والـيت قـارب عـددها            
ية واحـدة حيـث تلعـب هـذه املؤسـسات           وجود مجعية خريية نسائية واحدة ومجعية مهنية نـسائ        

دوراً بارزاً يف توعية املرأة حبقوقها وكيفية ممارسة هذه احلقوق مبا يـضمن هلـا مـشاركة تنمويـة                   
 . فاعلة

كما أن للمرأة وجود هام يف النقابات العمالية اليت بدأ تأسيسها منـذ صـدور املرسـوم                  
، فمـن بـني     م٢٠٠٢ سـبتمرب    ٢٤ يف   بقـانون النقابـات العماليـة     م  ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٣بقانون رقم   

 يف املائـة مـن   ٢٦,٤ نقابة عمالية هناك مخـس نقابـات ترأسـها نـساء، حيـث تـشكل املـرأة               ٣٦
 .م٢٠٠٢أعضاء جمالس إدارة النقابات 

 

 . اجلهاز املركزي للمعلومات:املصدر • 
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كما أشهر االحتاد النسائي البحريين الذي يعد اجلهة املعنية بتمثيـل اجلمعيـات النـسائية                
ألهلــي والــذي جتمعــه بــاجمللس األعلــى للمــرأة اجلهــة الرمسيــة املنــضوية حتتــه يف جمــاالت العمــل ا

املمثلة للمرأة البحرينية مذكرة تفـاهم تـسعى مـن مجلـة أهـدافها إىل حتقيـق مبـادئ الـشراكة يف             
 . جمال النهوض باملرأة البحرينية

هذا وان العمل على إحداث أي تطور أو تقدم للمرأة يتطلب املزيد من اجلهـود علـى                   - ٩٩
وهبذا الصدد يسعى اجمللس األعلى للمـرأة إىل زيـادة التوعيـة حبقـوق               ى الرمسي واألهلي،  املستو

املرأة الـسياسية واملدنيـة الـيت كفلـها الدسـتور والقـانون مـن خـالل عقـد العديـد مـن الـدورات                
 .والورش التدريبية يف هذا اجملال

 
 تسريع إجراءات املساواة بني الرجل واملرأة )٤(املادة   

ال يعترب اختاذ الدول األطـراف تـدابري خاصـة مؤقتـة تـستهدف تـسريع عمليـة            ‘١’  - ١٠٠
املساواة الفعلية بني الرجل واملـرأة متييـزا، كمـا حتـدده هـذه االتفاقيـة، ولكنـه                   
جيب أال يتضمن بأي حال من األحوال، اإلبقاء على معـايري غـري متكافئـة أو                

ما تكـون أهـداف التكـافؤ       منفصلة، كما جيب وقف العمل هبذه التـدابري عنـد         
 .يف الفرص واملعاملة قد حتققت

ال يعتــرب اختــاذ الــدول األطــراف تــدابري خاصــة حلمايــة األمومــة، مبــا يف ذلــك   ‘٢’  
 .إجراءا متييزيا/تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية

 
 نظرة عامة - أوالً 

 عملية التنمية الشاملة مـع      وضعت اململكة نصب عينيها مهمة تعزيز مسامهة املرأة يف          - ١٠١
يف و .أمهية وضرورة وضع مشروع خلطة إستراتيجية وطنيـة للنـهوض بـاملرأة يف مجيـع اجملـاالت                

ــام  ــذي أكــد       م٢٠٠٤ع ــوطين ال ــاق العمــل ال ، خرجــت هــذه اإلســتراتيجية باالســتناد إىل ميث
صوص اإلعـالن   و ن م  ٢٠٠٢املساواة بني املرأة والرجل واىل دستور مملكة البحرين املعدل عام           

والعهود واملواثيـق واإلعالنـات الدوليـة وقـرارات         م  ١٩٤٨العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام      
 .األمم املتحدة املتعلقة باملرأة ونتائج مؤمتر بيجني

ــن خــالل الدراســات          - ١٠٢ ــة م ــرأة البحريني ــات واحتياجــات امل ــد أولوي ــد أن مت حتدي وبع
آليـات وإجـراءات حتقيقهـا فقـد مت حتديـد عـدة حمـاور               واألحباث ووضع األهداف املرجـوة مـع        

 :للعمل يف اإلستراتيجية املذكورة وذلك على الشكل اآليت
 ) املرأة والتشريعات(احملور القانوين  - 
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 احملور االقتصادي  - 
 التعليم والتدريب  - 
 احلقوق اإلنسانية للمرأة  - 
 اإلعالم والتوعية  - 
 احملور االجتماعي  - 
 رأة والبيئة امل - 
 املرأة واملشاركة السياسية  - 
 املرأة والصحة  - 
 القرار املرأة ومواقع اختاذ - 
 عقد مؤمتر وطين شاركت فيه مجيع املؤسسات الرمسية واألهليـة لوضـع اخلطـة               حيث  - ١٠٣

لـك  وهـذه اإلسـتراتيجية معتمـدة مـن امل     ،لإلسـتراتيجية  الوطنية التفصيلية للنهوض باملرأة تفعيالً  
ومن هنا تظهر أمهيتها باعتبار أن امللـك هـو رئـيس الـسلطة التنفيذيـة ويعتـرب الـوزراء مـسئولني                       

 وتـتم متابعـة تنفيـذ هـذه اإلسـتراتيجية مـن خـالل تقـارير ترفـع                   ،أمامه طبقـاً ألحكـام الدسـتور      
 مـع  واملتابعـة    تنفيـذ الخطـوات   توضـح مـن خالهلـا       اجمللـس األعلـى للمـرأة       من قبـل     جلاللة امللك 

املؤســسة الرمسيــة املرجعيــة لكــل  لــوزارات واجلهــات احلكوميــة واألهليــة حيــث يعتــرب اجمللــس   ا
  .خيتص بقضايا املرأة وشؤوهنا ما

إال أن وضع هذه اإلستراتيجية مل مينع من اختاذ تدبري مؤقت وعاجل مـن اجـل إزالـة                    - ١٠٤
 املتزوجة من أجنيب، من خـالل       التمييز يف موضوع منح اجلنسية البحرينية ألبناء املرأة البحرينية        

اختــصاص جاللــة امللــك مبــنح اجلنــسية مبوجــب قــانون اجلنــسية، حيــث مت مــنح عــدد مــن أبنــاء 
ــة،     ــسية البحريني ــات املتزوجــات مــن أجانــب اجلن ــساء البحريني ــات    الن ــع طلب ــا رفعــت مجي كم

لمـرأة ووزارة  اجلنسية املشاهبة إىل الديوان امللكي عن طريق جلنة مشتركة بـني اجمللـس األعلـى ل        
 .الداخلية للبت فيها

كما مت إنشاء جائزة صاحبة الـسمو الـشيخة سـبيكة بنـت إبـراهيم آل خليفـة رئيـسة             - ١٠٥
اجمللس األعلى للمرأة، وهي متنح كل سنتني ألفضل الوزارات واملؤسسات احلكوميـة واخلاصـة          

امهـا يف تأهيـل وتـدريب املـرأة     لتميزها يف دعم ومتكني املرأة البحرينية العاملة وزيـادة نـسبة التز       
وإدماجهــا يف خطــط التنميــة الوطنيــة وحتقــق أعلــى املــستويات يف تبــؤ املــرأة للمراكــز القياديــة    

ويـراد مـن هـذه اجلـائزة أن          .والتنفيذية وصنع القرار والتزامها بسياسة عـدم التمييـز ضـد املـرأة            
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 املرأة العاملة البحرينيـة مـن       تساهم يف حتفيز جهات العمل بالقطاعني العام واخلاص على متكني         
ممارسة حقوقها االقتصادية املنصوص عليها يف التشريعات الوطنية واملواثيق الدوليـة مـن خـالل               

وهـذه اجلـائزة وان كانـت    . توفري فرص متكافئة هلا مع الرجل يف كافة أمور العمل ودون متييـز        
 دفـع القطـاعني العـام واخلـاص         تشجيعية يف طابعها إال أهنا محائية أيضا يف مـضموهنا مـن حيـث             

على انتهاج سياسة مساواة بني اجلنسني وعدم التفرقة بينهما يف أي شكل من أشكال املعاملـة                 
 .يف العمل
ســبق، فقــد دأبــت صــاحبة الــسمو قرينــة جاللــة امللــك رئيــسة اجمللــس  عــالوة علــى مــا 

علـيهن وتـشجيع    األعلى للمـرأة بتكـرمي عـدد مـن رائـدات العمـل االجتمـاعي لتـسليط الـضوء                    
 . أخريات على إتباع ذات النهج

 بنـاًء  بإنـشاء صـندوق للنفقـة   م ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(  رقمويف ذات اإلطار صدر قانون     - ١٠٦
احلاضـنة يف احلـصول علـى       /على توصيه مـن اجمللـس األعلـى للمـرأة لرفـع معانـاة املـرأة املطلقـة                   

 . ت أخرى تستفيد من أحكامه هذا وقد تضمن القانون فئا،النفقة اليت تقررها احملاكم
احب الــسمو الــشيخ ســلمان بــن محــد مــن جهــة أخــرى، فقــد مت إطــالق برنــامج صــ  - ١٠٧
 “م١٩٩٩برنامج ويل العهـد للمـنح الدراسـية العامليـة عـام             ”خليفة ويل العهد حتت عنوان       آل
ذلــك ضــمن إطــار حتقيــق تكــافؤ الفــرص بــني اجلنــسني، وهــو برنــامج دوري يقــوم كــل عــام  و

ل أفضل عشرة طلبـة مـن خـرجيني الثانويـة العامـة يف البحـرين بنـسبة مخـسة طلبـة ذكـور                        بإرسا
ومخس طالبات إىل أفضل اجلامعات العاملية يف كـل مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة واململكـة           
املتحدة حيث يهـدف هـذا الربنـامج إىل تطـوير الـشباب البحـريين مـن اجلنـسني ليتـأهلوا لتـويل                       

 .ة والقيادية وليسامهوا يف عملية التنمية اليت تشهدها اململكةاملناصب الرئاسي
 التنمية االجتماعيـة  سبق، فقد مت ختصيص مراكز اجتماعية تابعة لوزارة          عالوة على ما   

للقاء األبناء بالوالدين حال االنفـصال عوضـا عـن مراكـز الـشرطة وذلـك بالتعـاون مـع اجمللـس                 
 . األعلى للمرأة

 
 :اية األمومةتدابري مح - ثانيا 

مـن الدسـتور والـذي يقـضي        ) ١٨(و)  فقـرة ب   ٥(التزاماً باملبدأ املكرس يف املـادتني         - ١٠٨
بأن تكفل الدولة محاية األمومة والتوفيـق بـني واجبـات املـرأة جتـاه األسـرة ومـسئوليات العمـل                     

 املثـال،  فعلـى سـبيل  . تضمنت القوانني املنظمة للعمل احلكومي واخلاص احلقوق اخلاصة بـاملرأة    
  يـوم عمـل  ٦٠يف جمال القطاع العام مت منح املرأة العاملة احلق يف إجازة وضع بأجر كامل ملـدة       

اخل، وحنيـل بالنـسبة لإلجـازات األخـرى         ....وإجازة ملرافقة الزوج لسفره للخارج بدون راتب      
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فقـد منحـت    أمـا يف جمـال القطـاع اخلـاص،          .اليت تتمتع هبا األم املوظفة إىل املادة اخلاصة بالعمل        
املرأة علـى سـبيل املثـال احلـق يف إجـازة وضـع بـأجر كامـل واحلـق يف فتـريت راحـة لإلرضـاع،                           

 .وحنيل تفاصيل ذلك إىل املادة املعنية بالعمل
 

 األدوار النمطية القائمة على أساس اجلنس) ٥(املادة   
 :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يلي  - ١٠٩

ــق      )أ(  ــرأة، هبــدف حتقي ــسلوك الرجــل وامل ــة ل ــة والثقافي تعــديل األمنــاط االجتماعي
القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكـل املمارسـات األخـرى القائمـة علـى فكـرة دونيـة                

 .أو تفوق أحد اجلنسني، أو على ادوار منطية للرجل واملرأة
صـفها وظيفـة اجتماعيـة      أن تتضمن التربيـة األسـرية تفهمـاً سـليما لألمومـة بو             )ب( 

واالعتراف باملسئولية املشتركة لكل من الرجال والنساء يف تنشئة أطفاهلما وتطـورهم علـى أن               
 .تعطي مصلحة األطفال االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت

 
 :نظرة عامة - أوالً 

يين يعتـرب   مـن هـذه املـادة، فـأن اجملتمـع البحـر           ) أ(البد من القول بأنه بالنـسبة للفقـرة           - ١١٠
جمتمعا ال تنتشر فيه فكرة الدونية أو الفوقية لفرد أو طبقة حمـددة بـسبب اجلـنس أو الـدين، بـل       
علــى العكــس فــان هــذا اجملتمــع املنفــتح علــى اآلخــرين يــرفض فكــرة التمييــز ذاهتــا، الن مبادئــه  

دل علـى   وي. وأفكاره وعقيدته اإلسالمية تقوم على فكرة املساواة ورفض التمييز وقبول اآلخر          
ذلك بشكل صريح توجه املرأة البحرينية إىل التعليم النظامي والعمل منـذ بدايـة القـرن دون أن       

وقــد كانــت املــرأة قبــل ذلــك تــشارك يف نــوع مــن التعلــيم األهلــي كمعلمــة . يعارضــها الرجــل
وذلـك دون معارضـة مـن اجملتمـع، بـل وبتـشجيع منـه، لكـن مازالـت هنـاك                    ) املطوع(ومتعلمة  

وثات الثقافية واالجتماعية اليت حتـد مـن مـشاركة املـرأة بفعاليـة يف بعـض اجلوانـب،            بعض املور 
ومنها املشاركة السياسية و وصـوهلا إىل املراكـز العليـا سـواء يف القطـاع احلكـومي أو األهلـي،               

ــرين      ــعب البحـ ــم أن شـ ــك رغـ ــي وذلـ ــشاط الرياضـ ــذلك النـ ــر   (وكـ ــصل إىل أكثـ ــة تـ وبأغلبيـ
ثاق الوطين الذي يطرح ضمن بنوده كفالة احلريـات الشخـصية      قد وافق على املي    )٪٩٨,٤.من

و ينص على أن احلريات الشخـصية       )  املقومات األساسية للمجتمع   -الفصل األول   (واملساواة  
مكفولة واملساواة بني املواطنني والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع ويقـع علـى              

 تفرقة ويأيت ذلـك ضـمن مبـدأ أعـم وأمشـل هـو مبـدأ          الدولة عبء كفالتها للمواطنني مجيعا بال     
 قرنـا مـن    ١٤املساواة بني الناس يف الكرامة اإلنـسانية، ذلـك املبـدأ الـذي كرسـه اإلسـالم قبـل                    

 . الزمان وأكد عليه الدستور البحريين
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 املقومـات الـسياسية   -الفـصل األول  (وينص امليثـاق حتـت بنـد األسـرة أسـاس اجملتمـع         
تعمــل الدولــة علــى دعــم حقــوق املــرأة وســن التــشريعات اخلاصــة حبمايــة   علــى أن ) للمجتمــع

كمــا يــنص يف الفــصل الثــاين املتعلــق بنظــام احلكــم وحتــت بنــد حــق    . األســرة ومحايــة أفرادهــا
على انه يتمتع املواطنون رجاال ونـساء حبـق املـشاركة يف            : الشعب يف املشاركة يف احلياة العامة     

 السياسية يف البالد بدءا حبق االنتخاب والترشيح طبقا ألحكـام           الشئون العامة والتمتع باحلقوق   
 . القانون

 
 :األدوار النمطية القائمة على أساس اجلنس - ثانيا 

ــسئولية         - ١١١ ــة فامل ــرأة يف اجملتمــع البحــريين تكاملي ــني كــل مــن الرجــل وامل ــد األدوار ب تع
ب الـشريعة والعـرف هـو رب        مشتركة بني الرجل واملـرأة داخـل األسـرة، ويعتـرب الـزوج مبوجـ              
 .األسرة، ورعاية األطفال هي مسؤولية مشتركة بني األب واألم

ونظراً لتعلم اإلناث يف األسر البحرينية بأعداد كبرية فقد توجه قسم كـبري مـن النـساء        
إىل سوق العمل والوظائف العامة، حيـث باتـت مجيـع األعمـال متاحـة للجنـسني ولـيس هنـاك               

ل دون املـرأة، إال أنـه وبـال شـك تبقـى مـسألة األدوار النمطيـة للمـرأة                    أعمال حكر علـى الرجـ     
خاصة بكل أسرة، إذ أهنا تدخل ضمن الشؤون الداخلية لكل أسـرة ممـا جيعـل التـدخل املباشـر                    

لـذا، فـأن الـدور األهـم الـذي       .للمجتمع يف شؤون عالقات أفرادها وأدوارهم أمراً غري بديهي       
كيات اخلاصة بكل أسرة يعود لـدور سياسـة الـدول الـيت تنتجهـا               ميكن ممارسته يف مراقبة السلو    

عــرب خطــة إســتراتيجية بــاإلعالم لتغــيري بعــض الــصور التقليديــة للمــرأة داخــل اجملتمــع البحــريين  
كما أنه ال ميكن إمهـال دور اجلمعيـات واملؤسـسات النـسائية             . وإظهار مسامهتها بشكل اجيايب   

قتنـاع بـضرورة قيـام تعـاون بنـاء ومتبـادل بـني املـرأة                من خالل نشر الوعي الذي يـؤدي إىل اال        
 .والرجل فيما خيص املهام األسرية وشئون املرتل

ويــدعم التــشريع البحــريين هــذه الرؤيــة ويــساندها، إذا أنــه يهيــئ الــسبل لتحقيقهــا،      - ١١٢
 بشكل خاص عندما هيأ للمرأة العاملة مبا يتوافق مع وضـعها و مـع مهامهـا األسـرية املـشتركة                   

 .مع الرجل
 منـه علـى أن      ٥ويأيت هذا املوقف انسجاماً مع الدستور البحريين الذي نـص يف املـادة               

تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املرأة حنـو األسـرة وعملـها يف اجملتمـع، ومـساواهتا بالرجـال                   (
وة األمــر الــذي يــشكل خطــ ).يف ميــادين احليــاة الــسياسية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتــصادية 

 .هامة وجوهرية حنو التخفيف من الرؤية التقليدية للمرأة والقضاء عليها
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إضافة إىل عدم وجود أي مانع دستوري أو تشريعي حيول دون ممارسة املرأة حلقوقهـا                
شـاركت  دستور املعدل على هذه املـسألة، و  السياسية كاملة، فقد أكد ميثاق العمل الوطين وال       

 ٢٠٠٢شحة وناخبـة يف االنتخابـات البلديـة والنيابيـة الـيت متـت سـنة                 املرأة البحرينية فعلياً كمر   
 .كما سبق و أشرنام ٢٠٠٦و

حيـث   وقد مت اختاذ جمموعـة مـن اإلجـراءات اهلامـة مـن اجـل تغـيري األدوار النمطيـة،                - ١١٣
وضــعت إســتراتيجية وطنيــة للنــهوض بــاملرأة البحرينيــة، وهــي تتــضمن العديــد مــن األهــداف     

كـذلك قامـت صـاحبة الـسمو قرينـة ملـك       . تسعى إلزالة األدوار النمطية للمـرأة     واآلليات اليت   
البالد باعتبارها رئيـسة اجمللـس األعلـى للمـرأة و أعـضاء اجمللـس األعلـى للمـرأة جبولـة يف كافـة                
مدن البحرين وقراها، ومت خالهلا اللقاء مع النـساء مـن خمتلـف الطبقـات يف أمـاكن العبـادة ومت        

اللقاءات على أمهية مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، كمـا قامـت التجمعـات              التركيز يف هذه    
األهلية النسائية والسياسية جبهد مماثل، وقد أدى ذلك إىل حصول تطـور نـسيب يف االنتخابـات     

كمــا زاد عــدد املــصوتني للنــساء . النيابيــة بوصــول ســيدتني إىل املرحلــة الثانيــة مــن االنتخابــات
 .ابقبشكل واضح عن الس

وعلى رغم من كل هذه املنجزات، ما زال األمر حباجـة إىل املزيـد مـن بـذل اجلهـود                   - ١١٤
عـرب تلفزيـون    من هنا، فقـد مت تنظـيم عـدد مـن النـدوات املفتوحـة مـع اجلمـاهري               . يف هذا اجملال  

البحرين، وشارك فيها عد من رجال الدين واألخصائيني االجتمـاعيني والناشـطات النـسائيات              
و أقــام اجمللــس األعلــى  .ت مناقــشة خمتلــف األفكــار املتعلقــة بوضــع املــرأة يف البحــرينحيــث متــ

 ديـسمرب   ١٥ إىل   ١٢ يف الفتـرة مـن       “املرأة واملـشاركة الـسياسية    ”للمرأة دورة تدريبية بعنوان     
الــيت شــارك فيهــا خمتلــف فئــات اجملتمــع وخــصوصا عــضوات مــن اجلمعيــات النــسائية  م ٢٠٠٤

ين و املؤسسات احلكوميـة، كـذلك مت تنظـيم دراسـة حـول جتربـة املـرأة          ومؤسسات اجملتمع املد  
البحرينية يف االنتخابات البلديـة والنيابيـة، بالتعـاون مـع مركـز البحـرين للدراسـات والبحـوث                   

وعقـدت   . يف الوصول إىل جملس النـواب واجملـالس البلديـة          امرأةلتحديد أسباب عدم جناح أي      
اعي بالتعــاون مــع االســكوا ملــرتني، وعقــدت كــذلك دورة دورة تدريبيــة حــول النــوع االجتمــ

تدريبية حول اتفاقية الـسيداو بالتعـاون مـع االسـكوا وملـرتني أيـضا وذلـك يف الربـع الرابـع مـن                 
وقـد شـارك هبـا خمتلـف فئـات اجملتمـع وخـصوصا عـضوات اجلمعيـات النـسائية                    . م٢٠٠٥سنة  

وعقـدت دورة تدريبيـة      .ت احلكوميـة  ومؤسسات اجملتمع املدين إضافة إىل عناصر من املؤسـسا        
بالتعـاون مـع    حول دور القاضي الوطين يف تطبيق االتفاقيات الدولية اخلاصـة حبقـوق اإلنـسان،       

ويف إطار برنـامج الـتمكني الـسياسي واسـتعدادا           .م٢٠٠٥جامعة البحرين خالل شهر سبتمرب      
تعــاون مــع الربنــامج مت عقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة والــورش بال ،م٢٠٠٦النتخابــات 

اإلمنائي لألمم املتحدة وجامعة البحرين، وقد حاضر هبا حماضـرين مـن خـارج البحـرين هبـدف                   



CEDAW/C/BHR/2  
 

07-60017 57 
 

زيــادة وعــي املــرأة حبقوقهــا ودعــم مــشاركتها الــسياسية وتأهيلــها خلــوض االنتخابــات البلديــة   
 .م٢٠٠٦والنيابية اليت ستجرى يف أواخر عام 

وزيعهـا علـى املـدارس واجلامعـات ومؤسـسات         كذلك مت طبع نص اتفاقية السيداو و ت        
اجملتمــع املــدين واملؤســسات احلكومية،إضــافة إىل نــشر ملــصقات وواجهــات دعائيــة هبــدف         

 .التعريف هبا
والـذي  (وإذا كانت قلة الـوعي حبقـوق املـرأة لـدى املـرأة والرجـل علـى حـد سـواء،                - ١١٥

لنيابيـة واألعـراف االجتماعيـة      أنعكس بصورة واضحة مـن خـالل نتـائج االنتخابـات البلديـة وا             
والنظرة السائدة للدور التقليدي للرجل واملرأة يف اجملتمع واألسرة واقتناع نـسبة مـن              ) والثقافية

النساء هبذا الدور ال تزال تشكل عائقـاً أمـام مـشاركة املـرأة بفعاليـة يف بعـض جوانـب احليـاة،                       
عوبات و رفـع الـوعي لـدى املـرأة          فان ذلك يقتضي املزيد من العمل الدءوب لتجاوز هذه الـص          

البحرينية حبقوقها وإحداث تغيري حقيقي يف الـدور التقليـدي للرجـل ويف دور املـرأة يف اجملتمـع               
 على بروتوكول التعاون بني اجمللس األعلى للمـرأة ووزارة           ويف هذا الصدد مت التوقيع     .واألسرة

األدوار النمطيــة للمــرأة يف املنــاهج  إزالــة ســيلعب دوراً يفوالــذي م ٢٠٠٦يف التربيــة والتعلــيم 
 .الدراسية والوسائل التعليمية املساندة من خالل إعادة النظر هبا

 
 :ور اإلعالم يف القضاء على الرؤية اجلندرية للمرأةد - ثالثا 

يلعب األعالم دوراً هاماً يف بناء الرأي العام والتـأثري يف مواقـف األفـراد جتـاه خمتلـف                     - ١١٦
 هتـم اجملتمـع ومـن بينـها قـضية مكافحـة التمييـز ضـد املـرأة ونـشر الـوعي بـضرورة                         القضايا اليت 

وتتميـز   .متكينها من ممارسة دورها الفعـال يف اجملتمـع ومـساواهتا بالرجـل بـاحلقوق والواجبـات           
 كوهنـا دخلـت كـل بيـت وكـل مكـان             ةأمهية األعالم بشكل خاص من خالل شاشـات التلفـز         

 . مشاهديهاولتأثري الصورة املباشر على 
وإذا ما نظرنا إىل ما تبثـه وسـائل األعـالم يف دول العـامل عـرب احملطـات الفـضائية مـن                         - ١١٧

برامج وأغان وأفالم وإعالنات دعائية لوجدنا أن غالبيتها تعرض املرأة بشكل ال يليق هبا فهـي                
وتكـريس  تعرض املرأة اجلسد، املرأة الـسطحية والتقليديـة، فهـي تـساعد يف ذلـك علـى تعميـق                    

الرؤية التقليدية للمرأة إذ إهنا تعرضها كمشهد جذاب للنظر أو جمرد آلة للطـبخ والقيـام بكافـة          
 .اخل. .األعباء املرتلية من كي وتنظيف

من جهتها، حرصت شاشات التلفزة البحرينية منـذ زمـن طويـل علـى عـدم تكـريس                  - ١١٨
. نيــة أو مسلــسالهتا احملليــة املعــدة حمليــا مثــل هــذه النظــرة النمطيــة يف براجمهــا أو إعالناهتــا الوط  

واملتــابع لــربامج التلفزيــون البحــريين يالحــظ بــأن املــرأة ال تظهــر فيــه كمــا هــو حاهلــا يف غالبيــة 
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شاشات التلفزة يف العامل كمادة إعالنية تروجيية يظهر فيها جسدها وحركتها كشكل جـاذب               
حـظ بـأن املـرأة البحرينيـة يف         بل على العكس من ذلـك، يال      . للمشاهدة فارغ من أي مضمون    

وسائل األعالم تأخذ دورها الكامل واملساوي لدور الرجل، فهي تظهر علـى شاشـات التلفـزة       
ضمن الدور ذاته الـذي يقـوم بـه الرجـل، فهـي تظهـر كمقدمـة بـرامج ومعـدة هلـا أو كمذيعـة                          

 النمطيـة للمـرأة   علماً إن التلفزيون البحريين قد عاجل بعـض األدوار  . اخل.. .أخبار أو كمخرجة  
ــة،   ــربامج واملسلــسالت التلفزيوني ــال مسلــسل    مــن خــالل ال ــذكر علــى ســبيل املث الكلمــة ”ون

 الذي يتنـاول مـشاكل اجتماعيـة متنوعـة وحيـاول معاجلتـها بطريقـة موضـوعية وهادفـة                    “الطيبة
حتقق من جهـة التـوازن داخـل األسـرة واالحتـرام املتبـادل بـني أفرادهـا ونـشر الـوعي بـاحلقوق                        

 .لواجبات بشكل عام من جهة أخرىوا
تعمـل    وبالتعـاون مـع اجمللـس األعلـى للمـرأة      كما أن وزارة اإلعالم مبملكـة البحـرين         - ١١٩

 مجيع املواد اإلعالمية من جمالت أو أفالم عنف قد تعزز العنف القائم على فكـرة                على مناهضة 
تغــيري هــذه النظــرة و ســعياً حنــمــع وزارة اإلعــالم التعــاون  برتوكــول وذلــك مــن خــاللاجلــنس 

 .السلبية للمرأة
مــن جهــة أخــرى، يالحــظ بــأن النــساء يعملــن يف وظــائف هامــة ومتنوعــة يف خمتلــف     

 ).٤(الصحف واجملالت البحرينية كما يشري اجلدول رقم 
 

  )٤( جدول رقم  
 نسبة النساء ذكـور إنـاث 

 ٪٣٥ ١٢ ٦ جملة هنا البحرين

 ٪٢٧ ٤٤ ١٦ صحيفة األيام

 ٪٣٤,٧ ٨١ ٤٣ فة امليثاقصحي

 ٪١٤,٥ ١٢٩ ٢٢  الوسط صحيفة
 

 .وزارة األعالم :املصدر
  

من هنا جند أن أهم مـا يواجـه إزالـة األدوار النمطيـة للمـرأة يف اإلعـالم هـي بـشكل                         - ١٢٠
خاص الربامج واملسلسالت غري احملليـة، مث يـأيت بعـدها بعـض املسلـسالت احملليـة والـيت تعـرض                     

مــع اإلشــارة إىل أن . فــزة وتكــرس بــشكل أو بــأخر الــدور النمطــي للمــرأة  علــى شاشــات التل
الفـــضائيات األجنبيـــة تـــستقطب نـــسبة كـــبرية مـــن الـــشباب البحـــريين حيـــث تتـــضمن هـــذه   

 .الفضائيات العديد من الربامج واملسلسالت واألفالم ذات الصبغة النمطية للمرأة
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 يعــزى أيــضا إىل غيــاب املــرأة عــن  كمــا أن بقــاء الــدور النمطــي للمــرأة يف اإلعــالم    - ١٢١
 .املشاركة يف رسم السياسة اإلعالمية للدولة

هذه املعوقات من العمل على زيـادة مـشاركة املـرأة يف املناصـب القياديـة                 والبد إلزالة  
وتأهيــل العــاملني   .و إشــراكها يف رســم الــسياسية اإلعالميــة للدولــة     .يف القطــاع اإلعالمــي 

ــامالت يف جمــال اإلعــال  ــوع االجتمــاعي، مــع ضــرورة إعــداد      والع ــى معاجلــة مــشاكل الن م عل
الدراسات والبحوث حول الصورة النمطية إزاء املرأة يف وسـائل األعـالم ومـدى تأثريهـا علـى                  

 .اجملتمع
 

  :العنف ضد املرأة - رابعاً 
يتجلى التمييز ضد املـرأة مـن خـالل ممارسـة العنـف األسـري ضـدها، وال شـك بـأن                 - ١٢٢

وقــد ظهــر هــذا االهتمــام . لة اهلامــة حتظــى باهتمــام كافــة فئــات اجملتمــع يف البحــرينهــذه املــسأ
. بقضية العنف ضد املرأة من خـالل محـالت التوعيـة الـيت تقـوم هبـا خمتلـف اجلمعيـات النـسائية           

وقد ساهم اجمللس األعلى للمرأة بشكل كبري يف تـسليط الـضوء علـى هـذه القـضية عـن طريـق                      
كــزة حلــاالت العنــف ضــد املــرأة الــيت باتــت ترصــد يف عــدد مــن      إجــراء دراســات جــادة ومر 

ــاً للتطليــق للــضرر بــسبب عنــف       الــدعاوى القــضائية الــيت ترفعهــا الزوجــات أمــام احملــاكم طلب
ويف هذا اإلطار وقع اجمللس األعلى للمـرأة مـذكرة تفـاهم مـع مركـز بتلكـو لرعايـة                     .أزواجهن

ينيــة ملناهــضة العنــف األســري، وتتــضمن  حــاالت العنــف األســري الــذي تــديره اجلمعيــة البحر 
املذكرة تعهد اجمللس بتقدمي دعم مايل إىل املركز، والتعـاون مـع املركـز ملعاجلـة حـاالت العنـف                  
األسري من خالل االستفادة من خدمات املركز العالجية وقاعاته، إضافة إىل التعاون يف عقـد               

ت واملعلومـات املتعلقـة حبـاالت العنـف         الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية وتبادل اخلربا      
 .األسري
 :وتبني اجلداول اآلتية أشكال وعدد جرائم العنف الواقعة على املرأة 

 
 )٥ (جدول رقم  

 م٢٠٠١اجلرائم الواقعة على املرأة لعام   
 

 النسبة الواقعة على املرأة اإلمجايل العام اجلرمية الرقم

١ 
االعتداء علـى سـالمة جـسم      

 ٪١١,٤ ٤٦٦ ٤٠٩٩ الغري
 ٪١٠٠ ٣١ ٣١ االغتصاب ٢
 ٪١٧ ٢٣ ١٣٥ االعتداء على العرض ٣
 ٪٢٠,٩ ٢١٨ ١٠٤٢ القذف ٤
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 النسبة الواقعة على املرأة اإلمجايل العام اجلرمية الرقم

 ٪٢٠,٧ ١٠٩ ٥٢٦ السب ٥
 ٪١٦,٢ ٢١ ١٣٠ هتك العرض ٦

 ٪١٤,٦ ٨٦٨ ٥٩٦٣ اجملموع 
 

 .وزارة الداخلية :املصدر  
 )٦ (جدول رقم  

 م٢٠٠٢اجلرائم الواقعة على املرأة لعام   
 
 النسبة الواقعة على املرأة اإلمجايل العام اجلرمية رقمال

١ 
االعتـــــداء علـــــى ســـــالمة 

 ٪١٩,٥ ٦٢٥ ٣٢٠٥ جسم الغري
 ٪١٠٠ ١٥ ١٥ االغتصاب ٢
 ٪٥٤,٧ ٩٩ ١٨١ االعتداء على العرض ٣
 ٪٢٦,٩ ٢٨٤ ١٠٥٦ القذف ٤
 ٪٢٧,٢ ١٨٧ ٦٨٧ السب ٥
 ٪٤٤ ٢٢ ٥٠ هتك العرض ٦

 ٪٢٣,٧ ١٢٣٢ ٥١٩٤ اجملموع 
 

 .وزارة الداخلية :املصدر  
  

 )٧ (جدول رقم  
 م٢٠٠٣اجلرائم الواقعة على املرأة لعام   

 
 النسبة الواقعة على املرأة اإلمجايل العام اجلرمية الرقم

١ 
ــالمة    ــى ســ ــداء علــ االعتــ

 ٪٢٧,٧ ٥٧٤ ٢٠٧٠ جسم الغري
 ٪١٠٠ ١٦ ١٦ االغتصاب ٢
 ٪٣٩,٤ ٢٦ ٦٦ االعتداء على العرض ٣
  ٪٣٤ ٢٢٨ ٦٧٠ القذف ٤
 ٪٣٦,٤ ١٣١ ٣٦٠ السب ٥
 ٪٤٨ ١٢ ٢٥ هتك العرض ٦

 ٪٣٠,٨ ٩٨٧ ٣٢٠٧ اجملموع 
 

 .وزارة الداخلية :املصدر  
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 ) ٨ (جدول رقم  
 م٢٠٠٤اجلرائم الواقعة على املرأة لعام   

 
 النسبة الواقعة على املرأة اإلمجايل العام اجلرمية الرقم

١ 
مة جـسم   االعتداء على سال  

 ٪١٩,١ ٧٣٢ ٣٨٣٧ الغري
 ٪١٠٠ ٢٧ ٢٧ االغتصاب ٢
 ٪٣٥,٨ ٤٤ ١٢٣ االعتداء على العرض ٣
 ٪٣٤,٢ ٤٦٣ ١٣٥٤ القذف ٤
 ٪٢٠,١ ٢٠٦ ١٠٢٥ السب ٥
 ٪٥٠ ١١ ٢٢ هتك العرض ٦

 ٪٢٣,٢ ١٤٨٣ ٦٣٨٨ اجملموع 
 

 .وزارة الداخلية :املصدر  
  

العنـف ضـد   جترمي أهنا مل ختصص جزءاً يتناول وبالنظر إىل التشريعات البحرينية، جند      - ١٢٣
املرأة بشكل خاص باعتبار أن هذه اجلرائم تندرج بشكل تلقـائي حتـت الفـصل اخلـاص جبـرائم                   
االعتداء على األشخاص يف قانون العقوبات الذي يتناول جرائم االعتـداء علـى سـالمة اجلـسم        

 عقوبـة اإلعـدام، ممـا يـشكل         وعلى العرض وجرائم االغتصاب اليت قـد تـصل عقوبتـها إىل حـد             
كما أن اجلمعيـات النـسائية يف اململكـة تلعـب دوراً فعـاالً يف                .رادعاً هاماً لرد العنف عن املرأة     

 .هذا اجملال
و قد اختـذت جمموعـة مـن التـدابري ملواجهـة مـشكلة العنـف ضـد املـرأة، حيـث انـشأ                          - ١٢٤

 مكاتـب   مل عليهـا باإلضـافة إىل إنـشاء        مركزاً لتلقي شكاوى النساء والع     اجمللس األعلى للمرأة  
 رصـد حـاالت     املركـز يف حمافظات اململكة اخلمـس وتـأتى يف مقدمـة أهـداف             تابعة هلذا املركز    

العنف املوجه ضد املـرأة واقتـراح احللـول والبـدائل هلـذا النـوع مـن القـضايا الـيت تتعـرض إليهـا                         
 الـساخنة الـيت تتلقـى شـكاوى النـساء      كما أن هناك اخلطوط اهلاتفيـة  .ومتابعتهااملرأة البحرينية  

ــة       ــة اجملاني وتتعامــل معهــا بالطريقــة املناســبة إضــافة إىل تيــسري احلــصول علــى املــساعدة القانوني
ــإجراءات     . للمــرأة ــيال للمــرأة خــاص ب وعلــى ذات الــصعيد، اصــدر اجمللــس األعلــى للمــرأة دل

ايا الــشرعية الــيت متــسها التقاضــي أمــام احملــاكم الــشرعية ليكــون عونــا للمــرأة يف خمتلــف القــض  
وخاصة فيما يتعلق حباالت العنف وكيفية التـصرف إزاء هـذه احلـاالت وكيفيـة إثبـات العنـف                   

لنساء املعنفـات أسـرياً يـضمن للمـرأة املعنفـة           ايواء  إل مركزكما مت إنشاء     .أمام احملاكم الشرعية  
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 للعنـف   حـال تعرضـها    مكانا حتصل فيه على الرعايـة الالزمـة واإلرشـاد والتوعيـة الـضرورية يف              
كما وضع اجمللس األعلى للمرأة برناجماً عملياً لتوعية املرأة بآليـات           . الطرد من بيت الزوجية    أو

العنف املوجة إليها بكافة أشكاله والذي تضمن تنظـيم ورشـة حـول مناهـضة العنـف األسـري                   
 وقد شارك يف هـذه      مبناسبة اليوم العاملي للقضاء على العنف،     م  ٢٠٠٥ يف الربع األخري من عام    

الورشة عدد من موظفي احملافظات واملراكز االجتماعية وأعضاء اجلمعيـات األهليـة، باإلضـافة              
إعـداد دراسـة بالتعـاون    هـذا باإلضـافة إىل االنتـهاء مـن          إىل عدد من أولياء أمور طلبة املدارس،        

  . املرأةمع وزارة الداخلية ومركز البحرين للدراسات والبحوث حول العنف املوجة ضد
ــوليهم        - ١٢٥ ــل ت ــهم قب ــضاة وتدريب ــل الق ــضائي لتأهي ــشاء معهــد ق ويف ذات اإلطــار، مت إن

حيث سينعكس ذلك إجياباً على كيفية تعامـل القـضاة املـؤهلني بـشكل صـحيح مـع                   ملناصبهم،
كما حرصت وزارة الداخليـة علـى زيـادة الـشرطة النـسائية             . القضايا املتعلقة بالعنف ضد املرأة    

كينــهم مــن التعامــل مــع حــاالت املعنفــات أســرياً، وقــد مت ختــريج الدفعــة األوىل مــن    بغــرض مت
ــسائية   ــة الن ــشرطة اجملتمعي ــم      . ال ــانون رق ــة بإصــدار ق ــود الرمسي ــد توجــت اجله ــسنة ) ٤٠(وق ل

بشأن تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات أمـام احملـاكم الـشرعية الـصادر باملرسـوم                م  ٢٠٠٥
علـى توصـية اجمللـس األعلـى للمـرأة بـذلك والـذي أدى                بنـاءً م  ١٩٨٦لسنة  ) ٢٦(بقانون رقم   

ــشرعية مبــا يكفــل يــسر التقاضــي أمــام احملــاكم        إىل ختفيــف اإلجــراءات املتبعــة إمــام احملــاكم ال
الــشرعية والفــصل بــشكل مــستعجل بــبعض القــضايا الــشرعية امللحــة كنفقــة الزوجــة وتــسليم   

 .الصغري
فقد اختذت جمموعة من اإلجراءات كان من أبرزهـا         أما على صعيد النشاط األهلي،        - ١٢٦

أنشاء مركزين إليواء املعنفات أسرياً يتبع احـدمها ألحـدى اجلمعيـات النـسائية والثـاين جلمعيـة                  
اجلمعيـات النـسائية والـذي يقـدم         يف إحـدى   أنـشاء مكتـب لإلرشـاد األسـري        وقد مت . حقوقية

االستـشارة األسـرية للمعنفـات اسـريا وذلـك مـن       بدوره املساعدة القانونية اجملانية باإلضافة إىل      
خــالل التعاقــد مــع احملــامني مباشــرة لتــويل قــضايا النــساء الغــري قــادرات علــى حتمــل النفقــات      

 احملـامني، كمــا قامـت إحــدى اجلمعيــات النـسائية بفــتح خدمـة خــط ســاخن     وأتعــابالقـضائية  
عنـف بـسرية وبرعايــة   لتلقـي شـكاوى النـساء ضـحايا العنـف حيـث يـتم التعامـل مـع ضـحايا ال          

، و سامهت اجلمعيات النسائية واحلقوقية جبهد كبري يف نشر الوعي يف اجملتمـع مبوضـوع                ةخاص
العنــف ضــد املــرأة مــن خــالل وســائل األعــالم املختلفــة ومــن خــالل العديــد مــن ورش العمــل   

إطـار  والندوات وعقد دورات تدريبية لتهيئة الكوادر الالزمة للتعامـل مـع تلـك احلـاالت، ويف               
م مبملكـة   ٢٠٠٥ والرمسـي ُعقـد مـؤمتر العنـف يف شـهر ينـاير مـن عـام                   األهلـي التعاون املشترك   

البحرين و بتنظيم من منظمة العفو الدوليـة والـشراكة اجملتمعيـة ملناهـضة العنـف املوجـه للمـرأة                    
 .وحتت رعاية رئيسة اجمللس األعلى للمرأة
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 مـن   األحيـان  األسري تبقى يف كـثري مـن         إال أن املشكلة تكمن يف أن حاالت العنف         - ١٢٧
املسائل اليت ال ترغـب املـرأة بـالبوح هبـا، إمـا ألن الزوجـة تقبـل يف األغلـب مبـصريها وترتـضي                         
لنفسها الـسترة واالبتعـاد عـن الفـضائح فتمتنـع عـن البـوح بـالعنف املمـارس ضـدها خوفـاً مـن                        

ه مــن الــزوج لــيت تقــع ضــحيتانتقــام زوجهــا، وإمــا لعــدم مقــدرة الزوجــة علــى إثبــات اإليــذاء ا 
األب أو األخ، هذا باإلضافة إىل عدم معرفة املرأة املعنفة بكيفية إثبات العنف الواقـع عليهـا                  أو

 .ممارسة العنف ضد املرأة جرمية يعاقب عليها املشرع يف البحرين بشكل عام رغم أن
 علـى الـرغم     واستناداً ملا سبق، ال ميكن القول بوجود تقصري تـشريعي يف هـذه القـضية               

من منـاداة الـبعض بـضرورة إفـراد فـصل خـاص يف التـشريع يعـين جبـرائم العنـف األسـري ضـد                        
املرأة و ينص على جرمية العنف ضد املـرأة بـشكل مـستقل ويـستحدث آليـات مناسـبة إلثبـات            

 .العنف
ويف الواقع، ال تتعلق مسألة العنف أو احلد منها بالتـشريع أو لقـصور فيـه كمـا سـبق             - ١٢٨

ذكرنا فهو ينص بصورة عامة علـى معاقبـة مـرتكيب العنـف األسـري ضـد املـرأة، وإمنـا حتتـاج                       و
ذلـك   هذه املسألة إىل توجه جاد حنو إجيـاد آليـة ناجحـة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة، ولـن يـتم                

 . بتضافر جهود خمتلف األجهزة الرمسية واألهلية ذات العالقة باألسرة واملرأة إال
 ملواجهة هذا النـوع مـن       من إصالح القضاء الشرعي   لعنف ضد املرأة البد     جهة ا اوملو  - ١٢٩

القضايا إذ يالحظ بأن احملاكم الشرعية ما زالت تعاين من نقص يف اإلداريني واجلهـاز اإلداري                
، باإلضــافة للحاجــة إىل تــدريب القــضاة  عامــة، األمــر الــذي يتطلــب إصــالحاً إداريــاً وقانونيــا  

انون على مبادئ وحقوق اإلنسان وعلى كيفية التعامل مع هـذا النـوع      والقائمني على إنفاذ الق   
 .من القضايا

كما البد من جهة أخرى من إصـدار قـانون لألسـرة الـذي سـيخفف بـال شـك مـن                       - ١٣٠
حــاالت العنــف األســري والعنــف ضــد املــرأة، باإلضــافة إىل ضــرورة إنــشاء غــرف إضــافية يف   

 .شاد األسري فيهاوتفعيل دور قسم اإلر احملاكم الشرعية،

سـبق مـن تفعيـل دور وسـائل األعـالم يف توعيـة اجملتمـع البحـريين                   البد، إضـافة إىل مـا      
إعــداد وبــالعنف الــذي تتعــرض لــه املــرأة والنتــائج املترتبــة عليــه وكيفيــة الوقايــة منــٌه ومعاجلتــه،  

 مـن التعامـل     برامج تدريبية للعاملني يف القضاء والطب واالجتماع والتعليم والشرطة لتمكينهم         
وتفعيـل دور    مع حاالت العنف ضد املرأة بطريقة توفر أكرب محاية فعالـه ممكنـة للمـرأة املعنفـة،                

 . الشرطة اجملتمعية يف حاالت العنف األسري
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 مكافحة استغالل املرأة )٦(مادة   
تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريعات الــضرورية،    - ١٣١

 .كافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل املرأة يف الدعارةمل
 

 :واقع محاية املرأة ومكافحة استغالهلا واالجتار هبا - أوالً 
برهن الواقع احلايل بان اجملتمع البحريين يرفض االجتـار بـاملرأة واسـتغالهلا يف الـدعارة            - ١٣٢

ــشريعة اإلســال      ــام ال ــسلوك ألحك ــذا ال ــة ه ــك ملخالف ــادئ    وذل ــراف واملب ــة و لألع ــن جه مية م
فــاجملتمع ال ينظــر بعــني الرضــا للمــرأة الــيت تقــدم علــى ممارســة   . االجتماعيــة مــن جهــة أخــرى 

لكن اغلب مـن يقـدم علـى هـذه املمارسـة هـن مـن النـساء الوافـدات إىل البلـد حتـت                         . الدعارة
 .مسميات مهن أخرى

ربـة هـذه املمارسـات اخلارجـة عـن          ويقوم اجملتمع البحريين مبختلف فئاته وطوائفه مبحا       
تقاليــده وعاداتــه وقيمــه، حيــث قــام رجــال الــدين ببــذل جهــود كــبرية يف جمــال توعيــة األفــراد  
خلطــورة هــذه املمارســات الدخيلــة علــى اجملتمــع، وســاهم يف هــذه العمليــة مؤســسات اجملتمــع   

 ببيـان خطـورة     إضافة إىل ذلك، فقد قامت وسائل اإلعالم      . املدين وخاصة املؤسسات احلقوقية   
 .هذه املمارسات وأثرها السليب على األسرة واجملتمع

 
 :واقع احلماية التشريعية للمرأة ومكافحة استغالهلا واالجتار هبا - ثانيا 

كفل التشريع البحـريين محايـة املـرأة للحفـاظ علـى كرامتـها وعرضـها ضـد كـل مـن                  - ١٣٣
ويف هـذا الـصدد، انـضمت مملكـة     .  قانونيةحيث إن الدعارة غري حياول املساس هبا أو بشرفها،

البحــرين إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة والربتوكــولني املكملــني هلــا ومهــا   
بروتوكول مكافحة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو وبروتوكـول منـع وقمـع                      

حرين إىل العهد الدويل للحقـوق       كما انضمت الب   االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال    
م والعهــد الـــدويل اخلــاص بــاحلقوق الثقافيــة واالقتـــصادية     ٢٠٠٦املدنيــة والــسياسية يف عــام    

 . م٢٠٠٧واالجتماعية يف عام
 ٣٣٢ حـىت    ٣٢٤يف املواد مـن     م  ١٩٧٦لسنة  ) ١٥(كما نص قانون العقوبات رقم        - ١٣٤

حيث نص على عقوبة احلـبس الـيت         :على عقوبات شديدة فيما خيص جرائم الفجور والدعارة       
تصل حىت ثالث سنوات لكل من حّرض امرأة على ارتكـاب الفجـور أو الـدعارة أو سـاعدها        

وتصل العقوبة إىل مخس سنوات حبس إذا كـان سـن اجملـين عليهـا دون                . على ذلك بأية طريقة   
فجور والـدعارة   وتصل العقوبة إىل سبع سنوات إذا مت محل املرأة على ارتكاب ال            .الثامنة عشر 
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عن طريق اإلكراه أو التهديد أو احليلة لترتفع العقوبـة هنـا إىل حـد احلـبس ملـدة عـشر سـنوات                       
 ). عقوبات٣٢٥املادة (إذا كانت اجملين عليها دون الثامنة عشر من عمرها 

وات كـل مـن يعتمـد يف حياتـه علـى      كما يعاقب بـاحلبس مـدة ال تتجـاوز مخـس سـن        - ١٣٥
ممارسة الفجور أو الـدعارة وذلـك بتـأثريه عليـه أو سـيطرته عليـه أو إغرائـه                  يكسبه غريه من     ما

وتـضاعف العقوبـة إذا كـان اجلـاين         ) ٢ فقـرة    - ٣٢٦مـادة   (على ممارسـة الفجـور أو الـدعارة         
كمـا منـع قـانون العقوبـات إنـشاء أو إدارة حمـالت للفجـور        ).٣٢٧املـادة  (زوجاً للمجين عليه    

عقوبات كل من حّرض علناً يف مكان عـام علـى ممارسـة الفجـور               وقد جّرم قانون ال    .والدعارة
 سنة إذا كان اجلاين زوجاً للمجين عليهـا أو كونـه            ١٥وتضاعف العقوبة لتصل حىت     .والدعارة

 .احد أصوهلا أو املتولني تربيتها أو رعايتها
وهكذا جند أن املشرع جرم أفعـال التحـريض أو التـسهيل أو املـساعدة أو االسـتخدام                   

 االستدراج أو الغواية بقصد البغـاء ونـص علـى عقوبـة قاسـية فيمـا يتعلـق جبنايـة االغتـصاب            أو
 .  من قانون العقوبات٣٤٤تصل إىل السجن املؤبد أو اإلعدام طبقاً للمادة 

 
 :الواقع احلايل والنظرة املستقبلية - ثالثا 

ألشــخاص وبــشكل تبــذل مملكــة البحــرين جهــداً خاصــاً ملواجهــه مــشاكل االجتــار با   - ١٣٦
ضم ممــثلني عــن يــخــاص النــساء، حيــث قامــت بتــشكيل فريــق عمــل معــين مبكافحــة االجتــار     

، كما شـكلت شـعبة      الوزارات املعنية وذلك لوضع إستراتيجية وطنية لقمع االجتار باألشخاص        
وجتـدر اإلشـارة    . بوزارة الداخلية ملكافحة االجتار بالبشر وذلك ملالحقة املتورطني هبذه اجلرائم         

إىل أن احلكومــة قــد بــادرت بإحالــة مــشروع بقــانون بــشأن مكافحــة االجتــار باألشــخاص إىل   
ويف ذات اإلطــار، مت إصــدار العديــد مــن املطبوعــات عــن حقــوق وواجبــات    جملــس النــواب، 

كـذلك قامـت     .العمالة األجنبية بلغات عديـدة يـتم توزيعهـا علـى الـسفارات ونقـاط الـدخول                
لقــي الــشكاوي وتقــدمي النــصح وتعــيني عــدد مــن املفتــشني  وزارة العمــل بفــتح خــط ســاخن لت

 . الوافدةملراقبة أوضاع العمالة 
ويف ذات الــسياق أيــضا، مت التوقيــع علــى عــدد مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة    - ١٣٧

، و اتفاقيـة    )العمالـة القـسرية   () c29(و  )منـع العمالـة اإللزاميـة      ((c105)ذات الصلة مثل اتفاقيـة      
تحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة والربوتوكـــولني امللحقـــني باالتفاقيـــة   األمـــم امل

بروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص وخاصـة النـساء واألطفـال، وبروتوكـول                   (
، كمـا أشـرنا سـابقاً ومت التوقيـع أيـضاً            )مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو        

 ). االتفاقية العربية للقضاء على اإلرهاب(قيات األخرى ذات الصلة منها على عدد من االتفا
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ــاملرأة       ــة ببحــث وجــود حــاالت االجتــار ب وبــدأت بعــض اجلمعيــات النــسائية واحلقوقي
واستغالهلا يف الدعارة وكيفيـة مكافحـه ذلـك، كمـا تقـوم أيـضا هـذه اجلمعيـات أيـضا بإعـداد                

ارة إىل أن هذه املسألة مازالت يف طور الدراسـة وال         مع اإلش . برامج توعوية حول هذه املسألة    
 .تتوافر يف شأهنا إحصائيات أو معلومات دقيقة

 
  احلياة السياسية العامة)٧(مادة   

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف احليـاة                  - ١٣٨
 :مرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يفالسياسية والعامة للبلد، وتكفل بوجه خاص لل

التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية االنتخاب جلميـع           )أ( 
 ؛اهليئات اليت خيتار أعضاؤها باالقتراع العام

املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هذه السياسة ويف شغل الوظـائف             )ب( 
 ؛ام العامة على مجيع املستويات احلكوميةالعامة وتأدية مجيع امله

املشاركة يف مجيع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية اليت تعىن باحلياة العامـة             )ج( 
 .والسياسية للبلد

ــضاً         ــادة كمــا عنــت هبــا أي ــواردة يف تلــك امل ــة ال ــود الثالث نظــم الدســتور البحــريين البن
 .الترتيب الوارد يف هذه املادةالقوانني ذات صلة وسنتعرض هلا وفقاً للتفصيل و

 
 :أهلية االنتخاب - أوالً 

باملــادة األوىل فقــرة هـــ مــا يلــي     م ٢٠٠٢أورد الدســتور البحــريين املعــدل يف عــام      - ١٣٩
ــشئون العامــ    ” ــشاركة يف ال ــساء حــق امل ــسياسية،  للمــواطنني، رجــاال ون ــاحلقوق ال ــع ب ة والتمت
ذا الدسـتور وللـشروط واألوضـاع الـيت يبينـها           فيها حق االنتخاب والترشيح وذلـك وفقـا هلـ          مبا

 . “القانون وال جيوز أن حيرم أحد املواطنني من حق االنتخاب أو الترشيح إال وفقا للقانون
تكفــل الدولــة التوفيــق بــني  ” مــن الدســتور علــى أن )الفقــرة ب( ٥كمــا تــنص املــادة   

 يف ميـادين احليـاة الـسياسية        واجبات املرأة حنـو األسـرة وعملـها يف اجملتمـع ومـساواهتا بالرجـال              
 .“واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريعة

اخلــاص مبباشــرة احلقــوق م ٢٠٠٢ لــسنة ١٤إضــافة إىل صــدور املرســوم بقــانون رقــم  
ــم    ــانون رق ــسياسية، واملرســوم بق ــسنة ١٥ال ــواب،   م ٢٠٠٢ ل ــشورى والن ــسي ال اخلــاص مبجل

 .رأة يف اجملال السياسيواللذان أكدا على حقوق امل
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 :املشاركة يف االستفتاءات - ١ 
ــوطين        •- ١٤٠ ــاق العمــل ال ــى ميث ــصويت عل ــة يف الت كانــت أول مــشاركة للمــرأة البحريني

، وقـد وافـق     م٢٠٠١ يف فربايـر     ٪٤٩والذي مت باستفتاء عام بلغت نـسبة مـشاركة النـساء فيـه              
، مما مهد إىل إجراء تعـديالت دسـتورية وإصـالحات    ٪٩٨,٤ى امليثاق بنسبة بلغت     الشعب عل 

 .سياسية وتشريعية منحت املرأة حقوقها السياسية كاملة وحققت هلا مكاسب عديدة
 

 :املشاركة يف االنتخابات البلدية - ٢ 
ــة حيــث رشــحت      •- ١٤١ ــات البلدي ــة االنتخاب ــرأة البحريني ــة  ٣١خاضــت امل ــرأة كناخب  ام

والــيت جــاءت ترمجــة عمليــة ملمارســة املــرأة البحرينيــة حلقوقهــا  م ٢٠٠٢ومرشــحة خــالل عــام 
السياسية اليت منحهـا إياهـا امليثـاق والدسـتور املعـدل وأبرزهـا املـساواة مـع الرجـل يف احلقـوق                       

 من الرجـال االنتخابـات      ٢٧٥ امرأة حبرينية مقابل     ٣١دخلت  م  ٢٠٠٢ مايو   ٩ففي  .السياسية
إال انـه   الـرغم مـن عـدم جنـاح أي منـهن وعـدم وصـول أي منـهن للجولـة الثانيـة                    البلدية وعلى   

حتــسب للمــرأة البحرينيــة نــسبة مــشاركتها كناخبــة يف اجلــولتني، فقــد كانــت نــسبة املــشاركة   
وهــي نــسبة تتــرجم مــدى تطــور . للجولــة الثانيــة٪٥٥ و ٪٥١للنــساء يف اجلولــة األوىل تعــادل 

، كمـا خاضـت املـرأة        علـى املـشاركة يف احليـاة الـسياسية         الوعي السياسي لدى املرأة وحرصها    
 ١٦٠ نـساء أنفـسهن وذلـك مقابـل       ٥ م حيث رشـحت   ٢٠٠٦البحرينية ذات التجربة يف عام      
 .من الذكور ومل تفز أي منهن

 
 :املشاركة يف االنتخابات النيابية - ٣ 

م ٢٠٠٢  يف عـام   شاركت املرأة البحرينية يف االنتخابات النيابية كمرشـحة وناخبـة           •- ١٤٢
 رجـالً، ورغـم عـدم فـوز أي امـرأة يف             ١٦٩ نـساء هلـذه االنتخابـات مقابـل          ٨حيث رشـحت    

هذه االنتخابات إال أهنا سجلت وصول عدد اثنتني من املترشحات للجولة الثانيـة، ويتوقـع أن                
تــشهد التجــارب القادمــة حظــا أوفــر للمــرأة البحرينيــة، وقــد بلغــت نــسبة مــشاركة النــساء يف   

،  وهي تعد نسبة جيدة إذا ما أخذنا بنظـر االعتبـار حداثـة التجربـة               ٪٤٧,٧خابات النيابية   االنت
م كناخبـة ومرشـحة حيـث     ٢٠٠٦كما شاركت املرأة البحرينية يف االنتخابات النيابية يف عـام           

 . من الذكور حيث فازت إحداهن بالتزكية١٩٠ امرأة مقابل ١٦بلغ عدد املرشحات 
ــد مت تعــيني     ــساء٦عــدد ومــع ذلــك فق ــام  ١٠م وعــدد ٢٠٠٢ يف عــام  ن ــساء يف ع  ن
، حيـث  )ربملـان لل( عضوا مبجلـس الـشورى والـذي ميثـل الغرفـة الثانيـة       ٤٠من إمجايل  م  ٢٠٠٦

 

 . اجلهاز املركزي للمعلومات:املصدر • 
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ــواب، بينمــا ينفــرد اجمللــس األخــري       يــشارك جملــس الــشورى يف التــشريع إىل جانــب جملــس الن
 . بالوظيفة السياسية

 
 )٩ (جدول رقم  

 )اجلولـة األوىل، اجلولـة الثانيـة   (رشـحني للمجلـس البلـدي والنيـايب     جـدول يـبني نـسبة امل     
 م٢٠٠٢حبسب النوع االجتماعي 

 
 رجال نسـاء 
 ٪ عدد ٪ عدد لبيان

 ٨٩,٩ ٢٧٥ ١٠,١ ٣١ اجمللس البلدي
     اجمللس النيايب
 ٩٥,٨ ١٦٩ ٤,٢ ٨ اجلولة األويل
 ٩٥,٧ ٤٤ ٤,٣ ٢ اجلولة الثانية

 
 .الداخليةوزارة  :املصدر  

  
 )١٠ (جدول رقم  

 م٢٠٠٦ حسب النوع االجتماعي جدول يبني نسبة املرشحني للمجلس البلدي والنيايب  
 
 رجال نسـاء 
 ٪ عدد ٪ عدد لبيان

 ٥ ١٦٠ ٣,١ ٥ اجمللس البلدي
 ١٦ ١٩٠ ٧,٧ ١٦ اجمللس النيايب

  
 :الوظائف العامة - ثانياً 

 :ستور على أن من الد“١٦”نصت املادة   - ١٤٣
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقـائمني هبـا، ويـستهدف موظفـو الدولـة                )أ( 

 يف األحــوال الــيت وال يــويل األجانــب الوظــائف العامــة إال . يف أداء وظــائفهم املــصلحة العامــة 
 ؛يبينها القانون

 .انوناملواطنون سواء يف تويل الوظائف العامة وفقاً للشروط اليت يقررها الق )أ( 

األنظمة املتعلقة بالعـاملني بالدولـة جـاءت متوافقـة مـع الدسـتور الـذي يـدعم         مجيع أن   
م متوافقـاً مـع     ٢٠٠٦لعـام   ) ٣٥(فقد جاء قانون اخلدمة املدنية رقم       املساواة بني الرجل واملرأة     
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مبادئ الدستور ومنظما لألوضـاع الوظيفيـة بـشكل عـام و األوضـاع الوظيفيـة للمـرأة بـشكل                    
 .خاص

 
 :)اجلمعيات(القطاع األهلي  - ثالثاً 

 مــن الدســتور علــي حريــة تكــوين اجلمعيــات والنقابــات، علــي “٢٧”نــصت املــادة   - ١٤٤
أســس وطنيــة وألهــداف مــشروعة وبوســائل ســلمية، مكفولــة وفقــاً للــشروط واألوضــاع الــيت  

أحـد علـى   وال جيـوز إجبـار   . يبينها القانون، بـشرط عـدم املـساس بأسـس الـدين والنظـام العـام          
  .االنضمام إىل أي مجعية أو نقابة أو االستمرار فيها

حيث مل ترد أي قيود حتول دون قيام املرأة أو رجل بتكوين اجلمعيـات أو املؤسـسات      
 . اخلاصة يف كافة اجملاالت وكذلك وبشكل خاص بال قيود مرتبطة باحلالة الزوجية للمرأة

وقــد بلغــت نــسبة النــساء مــن إمجــايل أعــضاء اجلمعيــة العموميــة باجلمعيــات األهليــة    • 
 امـرأة  ١٧ بينمـا تتـوىل      ،٪٤٠ يف حني تبلغ نسبتها من إمجـايل أعـضاء جمـالس اإلدارات              .٪٦٥

 ٢٤ امـرأة تتـوىل رئاسـة        ٢٤رئاسة عدد من اجلمعيـات املهنيـة واالجتماعيـة إضـافة إىل وجـود               
م أشهر االحتـاد النـسائي البحـريين والـذي شـكل إنـشائه خطـوة        ٢٠٠٦، ويف عام ية نسائية مجع

اجيابية يف مسرية عمل املـرأة البحرينيـة علـى الـصعيد األهلـي مبـا يـسهم يف تعزيـز مجيـع اجلهـود              
 . القائمة لتمكني املرأة يف مجيع اجملاالت

 :املشاركة يف العمل النقايب - ١ 
ة يف النقابات العمالية منذ بداية صـدور املرسـوم امللكــي املـنظم لعمـل              اخنرطت املرأ   - ١٤٥

وقــد بلـغ عــدد النقابــات  ) م٢٠٠٢ ســبتمرب ٢٤يف (م٢٠٠٢ لـسنة  ٣٣النقابـات العماليــة رقــم  
 نقابــات منــها ترأســها نــساء وهــي  ٥ نقابــة، ٣٦حــوايل م ٢٠٠٣الــيت تــشكلت حــىت ســبتمرب 

احلرة ونقابة عامالت مـصانع املالبـس والنـسيج ونقابـة           نقابة الفندقة والتموين ونقابة األسـواق      
EDS ــيج يف البحــرين ــة اخلل ــرأة حــوايل  .  لدول ــشكل امل ـــس إدارة  ٪٢٢ر٥وت  مــن أعــضاء جمالـ

النقابات ومت مؤخرا وصول امرأة إىل جملس إدارة االحتاد العام لنقابـات عمـال البحـرين وتعتـرب              
قياسـا بـالفترة الزمنيـة الـيت واكبـت تنظـيم عمـل              نسبة مشاركة املرأة يف العمل النقايب مـشجعة         

 .النقابات اليت مل تتجاوز العامني

 

 :املصادر
 .اجلهاز املركزي للمعلومات • 
 .وزارة العمل  
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 :املشاركة يف العمل املهين - ٢ 
ــاء          - ١٤٦ ــة األطب ــها كجمعي ــسية من ــة والرئي ــات املهني ــن اجلمعي ــرأة يف الكــثري م تتواجــد امل

قــع القياديــة هبــذه اخل ولكــن تبقــى مــسألة وصــوهلا إىل املوا ...واملهندســني واحملــامني والتمــريض
 .اجلمعيات حمدودة وال تزال نسبها متدنية قياسا بالذكور

 
 :جلهود املبذولة والنظرة املستقبلية - رابعاً 

تـويل الدولـة عنايـة باملنظمـات األهليـة حيـث يعتـرب املركـز الـوطين لــدعم املنظمــات              - ١٤٧
أحــد املــشاريع املــسامهة يف جمـــال  األهـــلية مبملكــة البحــرين التــابع لــوزارة التنميــة االجتماعيــة   

التنميــة االجتماعيــة والــذي يهــدف وجــوده إىل حتــسني أداء املنظمــات األهـــلية عــن طريــق مــا   
يوفره من مـساعدة فنيـة وتـدريب هبـدف تنميـة قـدرات املنظمـات األهليـة باإلضـافة إىل تـوفري                       

شراكة يف العمل املـدين     الدعم املايل من خالل تقدمي منح يف جماالت التطوير املؤسسي ودعم ال           
 .هلذه املنظمات

جهـوداً كـبرية ومكثفـة يف       علـى صـعيد املـشاركة الـسياسية         قد شهدت البحرين    هذا و  
 : يلي سبيل حتقيق املشاركة السياسية العامة للمرأة ونذكر من هذه اجلهود ما

برنــامج حفــز املــشاركة الــسياسية (نفــذ اجمللــس األعلــى للمــرأة برنــامج عمــل متكامــل  
هـدف إىل رفــع وعــي اجملتمـع بأمهيــة املــشاركة الـسياسية للمــرأة، وحــث    ) الـتمكني الــسياسي و

النــساء علــى ممارســة حقــوقهن الــسياسية وكــذلك تدريبــهن علــى آليــات العمــل الــسياسي           
ومقومــات النجــاح فيــه مــن خــالل عقــد النــدوات وورش العمــل حــول هــذا املوضــوع وذلــك  

 . املتحدة مبملكة البحرينبالتعاون مع الربنامج اإلمنائي لألمم
 اجمللس األعلى للمرأة بتنظيم العديد مـن الـورش والـدورات التدريبيـة حـول                قامكما    - ١٤٨

الدستور والـنظم االنتخابيـة والقـوانني املنظمـة للحقـوق الـسياسية وذلـك بالتعـاون مـع جامعـة                     
اً حـىت حلـول     والـذي بقـى مـستمر     م  ٢٠٠٤البحرين، وذلك ابتداًء مـن الربـع األخـري مـن عـام              
ــام    ــر عــ ــة يف أواخــ ــة والبلديــ ــات النيابيــ ــدة  .م٢٠٠٦االنتخابــ ــرام عــ ــار مت إبــ ويف ذات اإلطــ

كأحـد التـدابري    بروتوكوالت تعـاون بـني وزارات ومؤسـسات الدولـة واجمللـس األعلـى للمـرأة         
 .اهلامة الداعمة ملشاركة املرأة يف وضع وتنفيذ اخلطط التنموية

م، ١٢/٧/٢٠٠٥اب قـانون اجلمعيـات الـسياسية بتـاريخ          أقـر جملـس النـو      من جهتـه،    - ١٤٩
 .والذي مسح بتأسيس اجلمعيات السياسية واالنضمام إليها وتنظيم عملها
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، والـذي  م٢٠٠٥ لسنة ٣٩كما مت إنشاء معهد التنمية السياسية مبوجب املرسوم رقم          
ي يعمــل علــى عقــد دورات وتنظــيم ورش حــول املــشاركة الــسياسية وأمهيتــها ورفــع الــوع         

السياسي والقانوين لـدى خمتلـف فئـات الـشعب والتأكيـد علـى أمهيـة مـشاركة املـرأة يف احليـاة                       
 .علما أن امرأة تتوىل رئاسة جملس أمناء املعهد .السياسية
وعلى الرغم من اإلجراءات املتخذة، فأن هناك العديد من األسـباب واملعوقـات الـيت                - ١٥٠

ينيـة عـن املـشاركة الـسياسية واملـشاركة باحليـاة العامـة،              ال تزال تـؤدي إىل أحجـام املـرأة البحر         
يأيت يف مقدمتها سيطرة بعض املوروثات واملعتقدات االجتماعيـة الـيت ال حتبـذ املـشاركة                 حيث

ــاة العامــة،   ــسياسية للمــرأة أو مــشاركتها يف احلي ــهادات    ال ــبعض االجت ــة ل و التفــسريات اخلاطئ
سـبق، عـدم وجـود الـوعي الكـايف           يـضاف إىل مـا    . فقـط الفقهية اليت ترى املـرأة مكاهنـا املـرتل          

 . لدى املرأة حبقوقها السياسية وضرورة مشاركتها باحلياة السياسية والعامة

ــساء        - ١٥١ وملواجهــة هــذه املعوقــات، البــد مــن تكثيــف العمــل علــى تــشجيع وتأهيــل الن
الوقـت والتوفيـق بـني    الراغبات يف تعاطي العمل السياسي، وتنمية قدرات املـرأة يف جمـال إدارة              

ويف  .املسؤوليات األسرية والعامة، وتشجيع املرأة على املشاركة بفعاليـة يف اجلمعيـات األهليـة              
البد من حـث اجلمعيـات الـسياسية علـى اختـاذ إجـراءات وتـدابري متثيـل املـرأة يف                      ذات اإلطار، 

م مــشاركة املــرأة املواقــع القياديــة والعمــل علــى توظيــف القــوانني واألنظمــة واإلجــراءات لــدع 
 .السياسية على أرض الواقع

 
 التمثيل واملشاركة على املستوي الدويل) ٨(مادة   

تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة لتكفـل للمـرأة، علـى قـدم املـساواة مـع                      - ١٥٢
الرجــل ودون أي متييــز، فرصــة متثيــل حكومتــها علــى املــستوي الــدويل واالشــتراك يف أعمــال    

 .مات الدوليةاملنظ
 

 :متثيل املرأة على املستوى الدويل - أوالً 
عملياً، الزالت املرأة مل تعطي الفرصة الكافية للتمثيل على املـستوى الـدويل مبنـصب                 - ١٥٣
م تعيني ثـاين سـيدة حبرينيـة    ٢٠٠٧م وشهد عام ١٩٩٩مت تعيني سفرية واحدة يف عام إذ  سفري

دم وجـود أيـة عوائـق تـشريعية        ا علـى الـرغم مـن عـ        ل ثالثـة وعـشرون سـفري      مبنصب سفري مقابـ   
 .دستورية أمام تقلد املرأة ملنصب سفري أو

كمــا أن هنــاك امــرأة واحــدة مبنــصب مــساعدة للممثــل املقــيم ألنــشطة األمــم املتحــدة  
وهناك بعض اإلداريـات مبركـز      ) مكتب البحرين (واملنسق املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي       
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اإلعالمي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملكتـب الفـين لالتـصاالت لـدول جملـس               األمم املتحدة   
 ).وذلك من خالل مكاتبهم بالبحرين(التعاون لدول اخلليج العربية 

وفيما يتعلق مبشاركة املرأة يف البعثات الدبلوماسية ململكـة البحـرين، فباإلضـافة إىل        •- ١٥٤
ــاك رياتســفتعــيني  ــات  ، هن ــسفارات   ١٢و عــدد مــن امللحقــات الثقافي ــة ال ــة ببقي ــة حملي  موظف

 ٪١٥األخرى، حيث تبلغ نسبة مـشاركة املـرأة البحرينيـة يف البعثـات الدبلوماسـية مـا يقـارب                  
 ).حسب تقديرات وزارة اخلارجية(

باملقابــل حتظــى املــرأة بفرصــة جيــدة يف بقيــة وظــائف التمثيــل الــدويل حيــث وصــلت  • 
 .يدات مبنظمات دوليةس٣رأة البحرينية إىل منصب ممثلة ملنظمات دولية فقد مت اختيااملر

عيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف كمــا مت انتخــاب ســيدة حبرينيــة يف منــصب رئيــسة للجم  
  .م٢٠٠٦ عام

 تشارك املرأة البحرينية يف العديد من املنظمات الدولية واإلقليميـة، حيـث يبلـغ           ذلكك 
 امـرأة   ١٩ امـرأة حبرينيـة مقارنـة بعـدد          ٣٠ت العامالت يف هذه املنظمات حاليـاً        عدد البحرينيا 
و تشارك املـرأة البحرينيـة يف اهليئـة االستـشارية العليـا لقـادة دول جملـس                   .م٢٠٠٣حبرينية عام   

 . يف هذه اهليئةسيدتنيالتعاون اخلليجية حيث تشكل البحرين الدولة الوحيدة املمثلة ب
 

 : املرأة يف املؤمترات واالجتماعات الدوليةمشاركة - ثانياً 
خبــصوص املــشاركة يف املــؤمترات واالجتماعــات علــى املــستوى الــدويل واإلقليمــي    •- ١٥٥

قامت املـرأة البحرينيـة بتمثيـل بلـدها يف العديـد مـن احملافـل الدوليـة واإلقليميـة نـشري إىل بعـض                  
 :منها على سبيل املثال

 .م١٩٩٥ -املعين باملرأة الذي عقد يف بيجني بالصني املؤمتر الدويل الرابع  - ١ 
 -للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة املعنيـة بـاملرأة       ) ٢٣(الدورة االسـتثنائية رقـم    - ٢ 

ــسني  م ٢٠٠٠ ــني اجلنـــ ــساواة بـــ ــرة   -املـــ ــالل الفتـــ ــسالم خـــ ــة والـــ  ٩ - ٥ التنميـــ
 .م٢٠٠٠ يونيه

ة لألمانة العامـة جبامعـة الـدول        التابعاملشاركة يف اجتماعات جلنة املرأة العربية        - ٣ 
 .العربية

 

 

 وزارة اخلارجية :املصادر
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املشاركة يف اجتماعـات جلنـة املـرأة اخلاصـة باللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة                 - ٤ 
 ).االسكوا(لدول غرب آسيا 

املشاركة يف اجتماعات مؤمترات قمة املرأة العربية األول الذي عقـد بالقـاهرة      - ٥ 
 .م٢٠٠٢ردن خالل ومؤمتر القمة الثاين باألم ٢٠٠٠خالل عام 

 .املشاركة يف اجتماعات منظمة املرأة العربية - ٦ 

 ابريـل  -للجنة حقوق اإلنسان يف جنيف يف الفتـرة مـن مـارس             ) ٥٩(الدورة   - ٧ 
 .م٢٠٠٣

للجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة يف نيويـــورك يف الفتـــرة مـــن ) ٥٨(الـــدورة  - ٨ 
 .م٢٠٠٣ ديسمرب -سبتمرب 

ــشاركة يف دورة - ٩  ــيت      امل ــة ال ــة التنمي ــه يف عملي ــسان وتفعيل ــوق اإلن ــوم حق  مفه
 .م٢٠٠٣عقدت يف لبنان يف يونيه 

 .م٢٠٠٣اجتماع اللجنة املالية جلامعة الدول العربية سبتمرب  - ١٠ 

 .م٢٠٠٣املؤمتر الدويل املعين باالجتار باألفراد والذي عقد يف واشنطن  - ١١ 

لواليــات املتحــدة والعــامل اإلســالمي يف  مــؤمتر الدوحــة الثــاين للعالقــات بــني ا  - ١٢ 
 .م٢٠٠٤يناير 

 أبريـل   - للجنـة حقـوق اإلنـسان يف جنيـف يف الفتـرة مـن مـارس                  ٦٠الدورة   - ١٣ 
 .م٢٠٠٤

للجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة يف نيويـــورك يف الفتـــرة مـــن ) ٥٩(الـــدورة  - ١٤ 
 .م٢٠٠٤ ديسمرب -سبتمرب 

قة اخلليج اليت عقـدت يف أبـوظيب يف الفتـرة           ندوة حول املصاحل الدولية يف منط      - ١٥ 
 .م٢٠٠٤ مارس ١٦-١٥من 

 .مشاركة املرأة يف قمة االتصاالت بتونس - ١٦ 
ومــؤخرا، عملــت وزارة اخلارجيــة علــى اســتحداث بــرامج تدريبيــة مــن شــأهنا تأهيــل    

أهيـل  العامالت بالوزارة وزوجات الدبلوماسيني على األمور اليت تعمل علـى زيـادة املعرفـة والت         
 .باجلوانب الدبلوماسية واليت تتطلبها احتياجات مثل هذه الوظائف
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ــق          - ١٥٦ ــا يتعل ــة فيم ــرأة البحريني ــها امل ــيت حققت ــن النجاحــات الكــبرية ال ــرغم م ــى ال وعل
ا باملهـام   إال أننا نالحـظ اخنفـاض مـستوى مـشاركته          بالتمثيل واملشاركة على املستوى الدويل،    

مقابـل  م  ٢٠٠٠ امرأة سنة    ٣٥٧الرمسية يف اخلارج مبختلف األجهزة احلكومية، حيث مت إيفاد          
 ٢٢١١ امـرأة مقابـل      ٤١٩فقـد مت إيفـاد       ،م٢٠٠١ أمـا يف عـام       . رجل يف نفـس العـام      ١٨٧٠

ــنة   ــل، ويف سـ ــاد م ٢٠٠٢رجـ ــل  ٥٦٢مت إيفـ ــرأة مقابـ ــنة  ٢٦٤٩ امـ ــل، ويف سـ م ٢٠٠٣ رجـ
 امــرأة ٣٣٨، م٢٠٠٤ رجــل، وكانــت النــسبة يف ســنه  ٢٢١٣ابــل  امــرأة مق٤١٥إرســال  مت

 رجل، لذا جيب العمل على زيادة عدد النساء املوفدات إىل اخلارج ورفـع نـسبة                ٢٢٢٧مقابل  
 .مشاركتهن من خالل التنسيق مع اجلهات احلكومية والوزارات املعنية

 
 اجلنسية )٩(املادة   

ا مساويا حلـق الرجـل يف اكتـساب جنـسيتها           متنح الدول األطراف املرأة حق     ‘١’  - ١٥٧
وتضمن بوجـه خـاص إال يترتـب علـى الـزواج             أو االحتفاظ هبا أو تغيريها،    

أن تــتغري تلقائيــا جنــسية  مــن أجــنيب أو تغــيري جنــسية الــزوج أثنــاء الــزواج،  
 .أو أن تصبح بال جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج الزوجة،

أة حقــا مــساويا حلــق الرجــل فيمــا يتعلــق جبنــسية متــنح الــدول األطــراف املــر ‘٢’  
 .أطفاهلا

 :حق املرأة البحرينية يف التمتع حبق مساو للرجل يف اكتساب اجلنسية البحرينية 
 

 :املساواة بني املرأة والرجل يف اكتساب اجلنسية - أوالً 
 يف  النـاس سواسـية   ” :منـه علـى أن    ) ١٨(ينص الدسـتور البحـريين صـراحة يف املـادة             - ١٥٨

الكرامــة اإلنــسانية ويتــساوي املواطنــون لــدي القــانون يف احلقــوق والواجبــات العامــة، ال متييــز  
، وقـد حـرص الدسـتور       “بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغـة أو الـدين أو العقيـدة               

 جمـاالت   يف أكثر من موضع مت تناوله من قبل على تكريس مبدأ املساواة بـني اجلنـسني يف شـىت                  
 .اة داخل اجملتمع البحرييناحلي

فــاملرأة البحرينيــة تتمتــع حبــق مــساوٍ متامــاً للرجــل البحــريين يف اكتــساب اجلنــسية            - ١٥٩
البحرينية، حيث ال يترتب على زواج البحرينية من أجنيب أو تغيري جنسية الزوج أثنـاء الـزواج                 

ويف  جنـسية الـزوج،   أن تتغري جنسيتها أو أن تفقدها وتـصبح بـال جنـسية أو أن تفـرض عليهـا                   
 

 :املصادر
 .ديوان اخلدمة املدنية  
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اجلنـسية البحرينيـة حيـددها      ” :مـن الدسـتور البحـريين تـنص علـى أن          ) ١٧(ذلك جند أن املـادة      
 واألحـوال األخـرى الـيت       ىالقانون وال جيوز إسقاطها عمن يتمتع هبا إال يف حالة اخليانة العظم           

حكـام اتفاقيـة   ، كما أن ذات املادة قد كرست مبدأ هاماً يؤكد التطـابق مـع أ            “حيددها القانون 
السيداو حيث نصت على حظر إبعـاد املـواطن عـن مملكـة البحـرين أو منعـه مـن العـودة إليهـا،             

ــادة   ــد أن امل ــيم احلقــوق         ) ٣١(وجن ــال تنظ ــوز أن ين ــه ال جي ــى أن ــصت عل ــد ن ــتور ق ــن الدس م
والواجبات من جوهر هذا احلق، وقد وضع الدستور البحريين اإلطار العام ملبـدأ املـساواة فيمـا                 

 .علق باجلنسية وترك للقانون تنظيم أحكام اكتساهبايت
وعليــه، تتمتــع املــرأة يف البحــرين بــشكل متــساوي مــع الرجــل حبقهــا يف االحتفــاظ       - ١٦٠

باجلنسية البحرينية أو اكتـساب غريهـا، وال تتـأثر جنـسية املـرأة البحرينيـة بـسبب زواجهـا مـن                      
يــة وال تفقــدها إال إذا اكتــسبت جنــسية  رجــل أجــنيب، فالقاعــدة أهنــا حتــتفظ جبنــسيتها البحرين  

 مــن جديــد بعــد انتــهاء الزوجيــة زوجهــا األجــنيب، إال أنــه ميكنــها اســتعادة جنــسيتها البحرينيــة 
أعلنت رغبتها يف ذلك أي مبجرد إعالهنـا لرغبتـها يف اسـتعادة جنـسيتها البحرينيـة وعـادت                     إذا

 .لإلقامة يف اململكة
 

 وثائق السفر  - ثانياً 
جنـد أن املـرأة البحرينيـة تـستطيع احلـصول       ما يتعلق بوثـائق الـسفر اخلاصـة بـاملرأة     وفي  - ١٦١

ــبالد بــدون موافقــة زوجهــا أو      ــسفر ومغــادرة ال ــاجلواز هــو وثيقــة   علــى جــواز ال ويل أمرهــا ف
ملغـادرة بـدون أي إذن مـن زوجهـا          ميكـن للمـرأة احلـصول عليهـا بـصورة مـستقلة، وهلـا ا               هوية
 .ويل أمرها أو
 

 : من اتفاقية السيداو) ٢(فقرة ) ٩(حتفظ اململكة على املادة  - ثالثاً 
مــن ) ٢(الفقــرة ) ٩(حتفظــت اململكــة علــى البنــد املتعلــق باجلنــسية الــوارد يف املــادة    - ١٦٢

متنح الدول األطراف للمرأة حقاً متساوياً حلق الرجل فيمـا يتعلـق            : (االتفاقية اليت جاء فيها بأن    
 ).جبنسية أطفاهلا

ا الــصدد، يــنظم أحكــام اجلنــسية يف اململكــة قــانون اجلنــسية البحرينيــة لعــام         يف هــذ 
م ١٩٨٩ لـسنة    ١٢وتعديالته، وتنص املادة الرابعة منه املعدلـة باملرسـوم بقـانون رقـم              م  ١٩٦٣

 إذا ولـد يف البحـرين أو خارجهـا وكـان أبـوه حبرينيـاً عنـد                  -أ :على أنه يعترب الـشخص حبرينيـاً      
 .الوالدة
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حبرينياً بالوالدة من ولد يف البحرين ألب ولد فيها وجعـل منـها حمـل إقامتـه                 كما يعترب    
 .العادية على أن ال يكون األب حامالً جلنسية أخرى

يالحظ إذاً بأن املـشرع البحـريين قـد اعتـد حبـق الـدم مـن جهـة األب، أي يكتـسب                         - ١٦٣
 املوقـف يتماشـى مـع مـا جـاء           الطفل اجلنسية البحرينية جملرد والدته ألب حبريين اجلنسية، وهذا        

يف غالبية تشريعات اجلنسية العربية يف الكويـت واململكـة العربيـة الـسعودية وقطـر و اإلمـارات             
ــدول، كمــا يتماشــى مــع       ــة املتحــدة واألردن وســورية وغريهــا مــن ال ــشريعات بعــضالعربي  ت

 .اجلنسية األجنبية
أن املعيـار املـذكور يـشكل       ويكرس هذا املوقف فقهاء القانون الـدويل اخلـاص باعتبـار             

قرينة على التأكد من الـشعور واالنتمـاء القـومي والـصلة الروحيـة الـيت تـربط الـشخص باألمـة                      
 .اليت ينتمي إليها آباؤه

 مـن االتفاقيـة إىل أن قـانون اجلنـسية           ٩ويعود سبب حتفـظ اململكـة علـى نـص املـادة               - ١٦٤
ــة األب فقــط الــذي يــس        ــة يكــرس حــق الــدم مــن جه تطيع إن ميــنح أوالده اجلنــسية  البحريني

البحرينية ولو كان متزوجاً مـن أجنبيـة، بينمـا ال تـستطيع املـرأة البحرينيـة املتزوجـة مـن أجـنيب                       
منح اجلنسية البحرينية ألوالدها، ويهـدف املـشرع هنـا إىل تفـادي حـصول ازدواج يف جنـسية                   

ر أن كل تـشريعات العـامل       األوالد إذ أهنم سيحصلون حتما على جنسية والدهم األجنيب باعتبا         
 .تكرس حق الدم جلهة األب

يف كل األحوال، تنبه املشرع البحريين إىل هذه املسألة، ولكي حيصل تطابق تام بـني                 - ١٦٥
ــة هنــاك اقتــراح مبــنح حــق الــدم مــن جهــة األم، إال أن املناقــشات      التــشريع البحــريين واالتفاقي

 .طينمازالت تدور حول هذا االقتراح يف اجمللس الو
كما أن املشرع البحريين تبىن حق الدم من جهة األم يف احلالة اليت نصت عليهـا املـادة               

 :يعترب الشخص حبرينياً :ما يلي) ب(الرابعة من قانون اجلنسية اليت جاء يف فقرهتا 
إذا ولــد يف البحــرين أو خارجهــا وكانــت أمــه حبرينيــة عنــد والدتــه، علــى أن   )ب( 

 ). تثبت نسبته ألبيه قانوناًيكون جمهول األب أو مل
إذا أنــه ميــنح اجلنــسية  .ويالحــظ هنــا بــأن املــشرع البحــريين أخــذ حبــق الــدم جلهــة األم 

ــة   ــود ألم حبريني ــة ملول مــيالد الطفــل يف مملكــة البحــرين   ســواء كــان  يف هــذه احلــاالت  البحريني
 .خارجها أو
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بقــدر كــبري مــن ذه الفئــة بالنــسبة هلــويتــسم هــذا احلكــم املكــرس بالتــشريع البحــريين   - ١٦٦
مبادئ حقوق اإلنسان اليت تستلزم أن يكون هلؤالء األطفال حق احلـصول            التطور والتوافق مع    

 .على اجلنسية
 

 :اجلهود املبذولة والنظرة املستقبلية - رابعاً 
ــاء النــساء البحرينيــات       - ١٦٧ ــة الــصادرة لــصاحل جتنــيس أبن ــاًء علــى التوجيهــات امللكي مت بن

 األمر الذي ساهم يف التقليل إىل حـد         ، من أجانب املوافقة على بعض هذه الطلبات       املتزوجات
التجـنس الـذي    مـع اإلشـارة إىل أن  . كبري من التمييز احلاصل بني املرأة والرجل يف هذا السياق   

اء البحرينيـات املتزوجـات مـن أجانـب إمنـا جـاء اسـتناداً إىل الـصالحيات                  بنقرره امللك لصاحل أ   
أما بالنسبة لباقي الطلبـات الـيت مل ميـنح بعـد ألصـحاهبا              . مبوجب قانون اجلنسية ذاته    املمنوحة له 

اجلنــسية البحرينيــة، فقــد صــدر أمــر ملكــي بإنــشاء جلنــة مــشتركة بــني اجمللــس األعلــى للمــرأة    
والديوان امللكي ووزارة الداخلية تكون مهمتها دراسة هـذه الطلبـات والنظـر يف إمكانيـة مـنح                  

 .نية ألصحاهبااجلنسية البحري
كما يعمل من جهة أخـرى علـى إصـدار قـانون جديـد للجنـسية، حيـث تعمـل وزارة                  

الداخلية على إعداد مسودة مشروع قانون لكـي يقـدم إىل اجمللـس الـوطين لغـرض إقـراره وفـق            
يتم القضاء على حاالت التمييـز ضـد املـرأة          نأمل أن   اآلليات الدستورية، وبصدور هذا القانون      

 .نسيةيف جمال اجل
 

 التعليـــم )١٠(مادة   
تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة لكـي                 - ١٦٨

تكفل للمرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف جمـال التعلـيم، ولكـي تكفـل بوجـه خـاص علـى             
 : أساس تساوي الرجل واملرأة

يفي واملهــين، وللوصــول إىل  نفــس الظــروف للحــصول علــى التوجيــه الــوظ      )أ( 
الدراســات واحلــصول علــى الــدرجات العلميــة يف املؤســسات التعليميــة مــن مجيــع الفئــات، يف  
املناطق الريفية واحلضرية على السواء، وتكون هذه املساواة مكفولة يف مرحلة رياض األطفـال              

لك يف مجيــع أنــواع كــذباملدرســة ويف التعلــيم العــام والــتقين واملهــين والتعلــيم الــتقين العــايل، و  
 ؛التدريب املهين

تــوفر نفــس املنــاهج الدراســية، ونفــس االمتحانــات وهيئــات تدريــسية تتمتــع    )ب( 
 ؛ان ومعدات مدرسية من نفس النوعيةبنفس املؤهالت ومب
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القـــضاء علـــى أي مفهـــوم منطـــي عـــن دور الرجـــل ودور املـــرأة علـــى مجيـــع   )ج( 
ق تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنـواع التعلـيم       مستويات التعليم ويف مجيع أشكاله عن طري      

ب الدراسـة وتكييـف أسـاليب       اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، والسيما عن طريق تنقيح كتـ           
 ؛التعليم

 ؛عليمية وغريها من املنح الدراسيةنفس الفرص لالستفادة من املنح الت )د( 
مبـا يف ذلـك بـرامج تعلـيم         نفس الفرص للوصول إيل برامج التعلـيم املتواصـل،           )هـ( 

الكبار وحمو األمية الوظيفية، والسيما تلك اليت هتدف إىل تـضييق أيـة فجـوات تعليميـة، قائمـة                   
 ؛الرجل واملرأة، يف أقرب وقت ممكنبني 

خفض معدالت التسرب من املدرسة، بني الطالبـات وتنظـيم بـرامج للفتيـات               )و( 
 ؛ستهن تركن املدرسة قبل إكمال دراوالنساء الالئي

 ؛لعاب الرياضية والتربية البدنيةنفس الفرص للمشاركة النشطة يف األ )ز( 
 يف ضــمان صــحة األســر   الوصــول إىل معلومــات تربويــة حمــددة للمــساعدة     )ح( 

 .يف ذلك املعلومات والنصح عن ختطيط األسرة ورفاهها، مبا
 

 :إطاللة يف وضعية املرأة والتعليم - أوالً 
، وكـان هلـذا التعلـيم       م١٩٢٨بدأ التعليم الرمسي املنظم للفتاة يف البحرين منـذ عـام            •  - ١٦٩

املبكر أثراً كبري وحامساً يف مشاركة املرأة بفعالية كبرية يف اجملتمع، واخنراطهـا يف سـوق العمـل                  
تواجــدها يف شــىت جمــاالت ممــا خلــق اجتاهــات ومواقــف اجتماعيــة إجيابيــة حنــو املــرأة وأدى إىل 

 .احلياة
 مـن إمجـايل   ٪٥٠,٥تشكل الطالبـات املـسجالت يف املـدارس احلكوميـة مـا يعـادل             •  - ١٧٠

 مــن ٦٢١٨٥عــدد الطلبــة املــسجلني، إذ بلــغ عــدد الطالبــات املــسجالت باملــدارس احلكوميــة  
تفـع  ، يف حـني ار    م٢٠٠٤/٢٠٠٥ للعام الدراسـي     ١٢٣٢٣٧إمجايل عدد الطلبة البالغ عددهم      

 طالبـة مـن إمجـايل عـدد الطلبـة البـالغ             ١٣٩٦١عدد الطالبات املسجالت باملدارس اخلاصة إىل       
 طالبـة مـن     ١١٨٤٨بعـد أن كـان عـددهم        م  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ للعام الدراسـي     ٣١٠٩٨عددهم  

 . م٢٠٠٢/ ٢٠٠١ وذلك للعام الدراسي ٢٦٦٩٢إمجايل طلبة املدارس اخلاصة والبالغ 
اواهتا مع الرجل يف هذا اجملال دليالً على اهتمام مملكـة البحـرين             يعد تعليم املرأة ومس     - ١٧١

 

 املصادر
 . التربية والتعليموزارة • 
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بــاملرأة، وســعيها الــدؤوب لرفــع مــستواها الثقــايف والعلمــي، إذ تتــساوى املــرأة مــع الرجــل يف     
حجــم االهتمــام الــذي   إجــراءات القبــول ويف مجيــع املراحــل التعليميــة، ويظهــر اجلــدول اآليت  

مع التذكري بأن البحرين حصلت علـى املرتبـة األوىل يف نـسبة     .حظيت به املرأة يف جمال التعليم 
 .م٢٠٠٤التعليم للمراحل االبتدائية حسب تقرير األمم املتحدة لسنة 

 
 )١٢ (جدول رقم  

 سنة فأكثر حسب أعلى مؤهل علمي والنوع التعدادي ١٥السكان البحرينيون من فئة   
 م١٩٩١/٢٠٠١عام 

 
 Womanنساء  Menرجال    

 ٪عــدد  ٪دد ــع ؤهل علميأعلى م
Highest Educational 

Level 
 ١٩٩١  

 Secondary Certificate ٧١,٧٠ ١٢٤ ٢٦ ٧٣,٤٩ ٣٣٠ ٢٢ ثانـــــــــــــــوي

 ٩,٩٦ ٦٢٧ ٣ ١٠,٧٨ ٢٧٥ ٣ دبلوم فوق الثانوي
Above Secondary 

/Diploma 
 .B.Sc. Or B.A ١٢,٨٢ ٦٦٩ ٤ ١٢,٢٩ ٧٣٥ ٣ ليسانس/بكالوريوس 

١٤٨ ١ ٢,٦٤ ٨٠٢ دبلوم عـــــــــال  ٣,١٥ High Diploma 
 Master’s Degree ١,٧٦ ٦٤١ ٠,٦٢ ١٨٩ ماجــــــستري
 Doctorate Degree ٠,٦١ ٢٢٤ ٠,١٨ ٥٥ دكتـــــــوراه
 TOTAL ٠٠ ١٠٠ ٤٣٣ ٣٦ ٠٠ ١٠٠ ٣٨٦ ٣٠ اجملموع 

٢٠٠١ 
 Secondary Certificate ٦٩,٩٦ ٢٣٢ ٤٣ ٧٠,١٥ ١٧٧ ٤٢ ثانـــــــــــــــوي

 ٩٨ ٨ ٥٥٠ ٥ ٣١ ١٠ ١٩٩ ٦ دبلوم فوق الثانوي
Above Secondary 

/Diploma 
 .B.Sc. Or B.A ٠٣ ١٣ ٠٤٩ ٨ ٣٤ ١٤ ٦٢٠ ٨ ليسانس/بكالوريوس 

 High Diploma ٤,٦٨ ٨٩١ ٢ ٣,٩٣ ٣٦٣ ٢ دبلوم عـــــــــال
 Master’s Degree ٢,٥٦ ٥٨٢ ١ ٠,٩٦ ٥٧٥ ماجــــــستري

 Doctorate Degree ٠,٧٩ ٤٩٠ ٠,٣٢ ١٩٠ ـــــوراهدكتــ
 TOTAL ٠٠ ١٠٠ ٦١،٧٩٤ ٠٠ ١٠٠ ١٢٤ ٦٠ اجملموع 

 
 .وزارة التربية والتعليم :املصدر  

  
 

 .اجلهاز املركزي للمعلومات  



CEDAW/C/BHR/2

 

80 07-60017 
 

كمــا أدى هــذا االهتمــام بــالتعليم إىل اخنفــاض مــستوى األميــة بــني النــساء إىل حــد   - ١٧٢
 املكثفة اليت قامـت هبـا احلكومـة ضـمن خطـة شـاملة حملـو األميـة، فبعـد أن                      كبري بسبب الربامج  

 مــن إمجــايل ٪٧٦،١ )ســنه فــأكثر١٥مــن عمــر (كانــت نــسبة األميــة بــني الــسكان البحــرينيني 
ــل   ــساء، مقاب ــام   ٪٤٦،٤الن ــن الرجــال يف ع ــسكان    م١٩٧١ م ــني ال ــسبة ب ــذه الن ،اخنفــضت ه

 من إمجـايل    ٪٧،٥مقابل  م  ٢٠٠١ النساء عام     من إمجايل  ٪١٧ إىل   )سنه فأكثر ١٥(البحرينيني  
 .الرجال
م ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف هذا السياق، جاء تقريـر وزارة التربيـة والتعلـيم للعـام الدراسـي                  - ١٧٣

 اسـتكمال متطلبـات التطـوير والتحـول         -عام بـدء تنفيـذ املـشروعات التطويريـة          ”حتت عنوان   
 ليـدل علـى عمـق االهتمـام     “ء على األميـة   حنو التعلم االلكتروين وتوفري التعليم للجميع والقضا      

بالقضاء كليا على األمية وتوفري التعليم للجميع وتطويره مبا يتناسب مع االحتياجـات اجلديـدة               
وبشكل خاص التوسع يف عملية التعلم اإللكتروين، ويوضح مدى االهتمام بقطاع التعلـيم مـن     

 : اآلتيةاإلحصائياتخالل 
 

 )١٣ (جدول رقم  
التربيـــة والتعلـــيم غـــري بأعـــداد املوظفـــات واملعلمـــات والعـــامالت يف وزارة إحـــصائية (  

 )البحرينيات
 

 العدد اإلدارة التعليمية

 ٤٥ التعليم االبتدائي
 ٣٦ التعليم اإلعدادي
 ٣١ التعليم الثانوي

 ٤ إدارات وأقسام الوزارة
 

 .وزارة التربية والتعليم :املصدر  
 

 )١٤ (جدول رقم  
 )ة بأعداد املوظفات واملعلمات والعامالت البحرينيات حسب املراحل التعليميةإحصائي(  

 
 ١٩٠٥ عدد العامالت يف املدارس الثانوية

 ٢٠٢٣ عدد العامالت يف املدارس اإلعدادية
 ٢٩١٩ )إناث(عدد العامالت يف املدارس االبتدائية 

 ١٤٣٩ )ذكور(عدد العامالت يف املدارس 
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 )١٥ (جدول رقم  
 )إحصائية بأعداد املوظفات والعامالت البحرينيات بإدارة وأقسام وزارة التربية والتعليم(
 

 ٦٩٩ عدد العامالت يف إدارات وأقسام الوزارة
 

 .وزارة التربية والتعليم :املصدر  
 

 )١٦ (جدول رقم  
ــة يف املــ     ية ئدارس اخلاصــة حــسب اإلحــصائية االســتقرا  إحــصائية بعــدد اهليئــات التعليمي

 م٢٠٠٥/٢٠٠٦للتعليم غري احلكومي للعام الدراسي 
 

 عدد اهليئة التعليمية اجلنس نوع املدرسة

 ٢٤٦ ذكور 
 ١٠٣١ إناث 

 ٪١٩,٢٦ نسبة الذكور املدارس الوطنية
 ٪٨٠,٧٤ نسبة اإلناث 
 ١٢٧٧ اجملموع 
 ١٨٠ ذكور 
 ١١٣٥ إناث 

 ٪١٣,٦٩ نسبة الذكور ألجنبيةااملدارس 
 ٪٨٦,٣١ نسبة اإلناث 
 ١٣١٥ اجملموع 
 ٨ ذكور 
 ٢٩ إناث 

 ٪٢١,٦٢ نسبة الذكور مدارس اجلاليات
 ٪٧٨,٣٨ نسبة اإلناث 
 ٣٧ اجملموع 

 ٤٣٤ اجملموع الكلي للذكور 
 ٪١٦,٥١ النسبة املئوية للذكور 
 ٢١٩٥ اجملموع الكلي لإلناث 
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 عدد اهليئة التعليمية اجلنس نوع املدرسة

 ٪٨٣,٤٩ ناثالنسبة املئوية لإل 
 ٢٦٢٩ اجملموع الكلي للهيئات التعليمية 

 
 .وزارة التربية والتعليم: املصدر  

  
 :حق املرأة يف التعليم يف ميثاق العمل الوطين ودستور البحرين - ثانيا 

ــة         - ١٧٤ ــز ويف كاف ــع دون متيي ــيم للجمي ــوطين والدســتور حــق التعل ــاق العمــل ال كفــل ميث
ترعـى الدولـة    : (علـى أن  ) أ(الفقـرة ) ٧( حيث نص الدسـتور يف املـادة         مراحل التعليم املختلفة،  

العلوم واآلداب والفنـون، وتـشجع البحـث العلمـي، كمـا تكفـل اخلـدمات التعليميـة والثقافيـة                    
للمواطنني، ويكون التعليم إلزاميـاً وجمانيـاً يف املراحـل األوىل الـيت يعينـها القـانون وعلـى النحـو                     

 ).قانون اخلطة الالزمة للقضاء على األميةالذي يبني فيه، ويضع ال
ال مييز القانون البحريين بني املرأة والرجل فيما يتعلق باملناهج الدراسية واالمتحانـات،              

كذلك ال يوجد متييز يف معدل اإلنفاق على كل فرد بالنسبة إىل التالمذة الـذكور واإلنـاث يف      
 .التعليم الرمسي التابع للدولة

لبحريين حرية اختيار التخصص للجميع دون أن يفرض إعداداً معينـة           ويعطي املشرع ا   
لكــل اختــصاص، فيحــق لإلنــاث دراســة املوضــوعات نفــسها الــيت يدرســها الــذكور ويف كافــة  

 .املراحل الدراسية
كما ختلـو اللـوائح والقـرارات واألنظمـة الـيت ختـص التعلـيم مـن أي متييـز ضـد املـرأة                          - ١٧٥

لفرص التعليمية يف مجيع املراحـل، وكـذلك تتـاح هلـا االسـتفادة مـن                حيث تتاح للمرأة، نفس ا    
هلـا نفـس الفـرص للوصـول إىل بـرامج       البعثات العلمية وغريها من املـنح الدراسـية، كمـا تتـوفر         

التعليم املتواصل مبا يف ذلك برامج تعليم الكبار وحمو األميـة الوظيفيـة والسـيما الـيت هتـدف إىل               
 . القائم بني الرجل واملرأةتضييق الفجوة يف التعليم

وتشري آخر اإلحصائيات الصادرة من وزارة التربية والتعليم إىل ارتفـاع نـسبة التحـاق                
اإلنــاث بــالتعليم، وتــستمر هــذه النــسبة يف االرتفــاع يف مجيــع املراحــل التعليميــة حــىت املرحلــة    

وجـود أي متييـز يف   اجلامعية، كما تشري إىل تدين نـسبة األميـة بـشكل عـام ممـا يـدل علـى عـدم           
 .توفري فرص التعليم لكل من الذكور واإلناث على حد سواء
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لذا، ميكن القـول بـأن البحـرين قـد جتـاوزت مـشكلة تـوفري فـرص التعلـيم للمـرأة يف                         - ١٧٦
مراحل التعليم األساسي والثانوي واجلامعي، مما دفع اململكة للتوجه حنـو تطـوير نوعيـة التعلـيم              

ل بـــرامج متطـــورة تلـــيب االحتياجـــات التعليميـــة والتدريبيـــة املتجـــددة وتوســـيع جماالتـــه لتـــشم
واملتزايـــدة للمـــرأة، وملواجهـــة متطلبـــات العـــصر ومواكبـــة التطـــورات العلميـــة والتكنولوجيـــة  

ــة يف العــامل،  ــات متنوعــة لاللتحــاق بالدراســات العليــا،        واملعلوماتي باإلضــافة إىل تــوفري إمكان
دريبيــة املهنيــة والتخصــصية لــضمان زيــادة فــرص متكــني املــرأة    والتعلــيم املــستمر، والــربامج الت 

 .ومشاركتها الفعالة يف التنمية والتقدم االجتماعي والعلمي واالقتصادي
 

 :نسبة القادرين على القراءة والكتابة بني البالغني - ثالثاً 
 بذلتـها   اخنفض معدل األمية يف البحرين بفضل معدالت القيد باملدارس واجلهود اليت            - ١٧٧

م ٢٠٠١فقد أشار تقرير اجلهـاز املركـزي لإلحـصاء حـول تعـداد              . اململكة للقضاء على األمية   
 :إىل ما يلي
اخنفــاض نــسبة األميــة بــني الــسكان البحــرينيني بــشكل كــبري خــالل العــشر ســنوات    • 

ــدادي   ــلة بـــني تعـ ــذه ام٢٠٠١و م ١٩٩١الفاصـ ــذكور و ٪٥،٧لنـــسبة ، فبلغـــت هـ  ٪ ١٧للـ
ــاث و ــاً يف عــام  ٪١٥,٤لإلن ــوعني مع ــاظرة يف عــام   .م٢٠٠١ للن ــة املن ــسبة األمي  يف حــني أن ن
 . للنوعني معاً٪٠،٢١ لإلناث و٪٢٨,٧ للذكور و٪٣،١٣م كانت ١٩٩١

ســنة والــيت تعتــرب ) ٤٤-١٠(اخنفــاض نــسبة األميــة بــني البحــرينيني يف الفئــة العمريــة • 
لإلنـاث   ٪٤،  ٠ للـذكور و   ٪١،  ٤حيـث بلغـت      قادرة على اإلنتـاج مـستقبالً،     الفئة املنتجة وال  

ــام    ٪٢،٧و ــاً يف عـــ ــوعني معـــ ــل . م٢٠٠١للنـــ ــذكور و  ٪٢،٤مقابـــ ــاث  ٪١٠،٥للـــ لإلنـــ
 .م١٩٩١للنوعني معاً يف عام ٪٦،٤و

سنة فأكثر هم مـن احلاصـلني       ١٨ من السكان البحرينيني البالغني من العمر        ٪ ٥٢,٥• 
، ١(م١٩٩١م، يف حـني كانـت النـسبة يف عـام          ٢٠٠١ر حـسب تعـداد      على مؤهل ثانوي فأكث   

٣٩٪.(  

وتدل تلك املؤشـرات علـى االهتمـام والرعايـة الـيت تقـدمها مملكـة البحـرين جملـال حمـو                     
األميــة، حيــث عملــت علــى تعزيــز دور التعلــيم وقــدمت مجيــع التــسهيالت الــيت تــساعد علــى    

 .القضاء على األمية يف اململكة

 

 . اجلهاز املركزي للمعلومات:املصدر • 
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 )١٧ (جدول رقم  
 ٢٤ -١٥لدى األشخاص الذين تتراوح أعمـارهم بـني          معدل اإلملام بالقراءة و الكتابة      

 .م٢٠٠١حسب تعداد  سنة
 

 )سنة٢٤‐١٥(السكان  اجلنس
ــة   ــالقراءة والكتاب  امللمــون ب

 )سنة٢٤‐١٥(

ــام  ــدل اإلملـــــ معـــــ
  بـــالقراءة والكتابـــة

 )سنة٢٤‐١٥(

ــر  مؤشـــــــ
ــادل  تعـــــــ
 اجلنسني

 ١ ٪٩٩,٢٩ ٨٢٠١٣ ٨٢٥٩٨ اجملموع
  ٪٩٩,٢٤ ٤٢٠٨٧ ٤٢٤١٠ الذكور
  ٪٩٩,٣٥ ٣٩٩٢٦ ٤٠١٨٨ اإلناث

 
 . اجلهاز املركزي للمعلومات:املصدر  

  
 حمو األمية وتعليم الكبار - رابعاً 

تنظم وزارة التربية والتعليم برامج تعليمية غـري نظاميـة لفئـتني مهـا فئـة األمـيني، وفئـة                      - ١٧٨
 .نجاح ولديهم الرغبة يف متابعة الدراسةتضم من جتاوزوا مرحلة األمية ب

وقـد انتـشرت مراكــز حمـو األميـة وتعلــيم الكبـار يف اململكـة وهــي جمانيـة للجنــسني يف         
ــدارس           ــث حيــصل ال ــة، حي ــة اإلعدادي ــة حــىت املرحل ــة ومدني ــن قروي ــاطق البحــرين م ــع من مجي

تقويــة، والــيت تؤهلــهم إمتامهــا مرحلــة ال/والدارســة علــى الــشهادة اإلعداديــة املعادلــة عنــد إمتامــه
ملواصلة الدراسة يف املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية، إذا كان سنهم مناسباً، أو االنتـساب               

 .من املنازل
لباقية مـن األميـة مـن       وتعمل الوزارة ممثلة يف إدارة تعليم الكبار على حمو أمية النسبة ا           • 

حيـث بلغــت، حـسب التعــداد   ) ٤٤ إىل ١٠(املـواطنني األمـيني مــن اجلنـسني يف الفئــة العمريـة     
 كمـا   ٪١٢,٣ فما فـوق     ١٥ بني البحرينيني، ويف عموم السكان من        ٪٢,٧م  ٢٠٠١السكاين  

 :التايلهو موضح يف اجلدول 
 

 

 :املصادر
 .اجلهاز املركزي للمعلومات • 
 .وزارة التربية والتعليم  
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 )١٨ (جدول رقم  
 )م٢٠٠١ - ١٩٧١(رينيني بني البح)  سنة فأكثر١٥(نسبة األمية   

 
 ٢٠٠١ ١٩٩١ ١٩٨١ ١٩٧١ البيـان

 ٧,٥ ١٣,٣ ٢٥,٢ ٤٦,٤ ذكــور
 ١٧,٠ ٢٨,٧ ٤٨,١ ٧٦,١ إنــاث

 ١٢,٣ ٢١,٠ ٣٦,٦ ٦١,٠ كال النوعني
 

  اجلهاز املركزي للمعلومات:املصدر  
  

ول يف العــامل ونظــراً اللتــزام البحــرين بالعقــد العــاملي حملــو األميــة والــذي يطالــب الــد    - ١٧٩
م ٢٠٠٣ ممـا وصـلت إليـه األميـة يف عـام         ٪٥٠بتخفيض نسبة األمية يف كل دولـة إىل النـصف           

م فقد قامت وزارة التربية والتعليم باختاذ التدابري الكفيلـة بـسد منـابع األميـة                ٢٠١٢حبلول عام   
ــيم األساســي      ــن التعل ــسرب م ــك خبفــض الت ــسني   (وذل ــة للجن ــة واإلعدادي ــرحلتني االبتدائي ) امل

وتقليص أعداد األميني وذلك بتشجيع االلتحـاق مبراكـز حمـو األميـة وتعلـيم الكبـار عـن طريـق                     
كـذلك القيـام    . نشر التوعيـة بأمهيـة ذلـك باالسـتعانة بوسـائل اإلعـالم املختلفـة، خاصـة املرئيـة                  

حبمــالت التوعيــة مــن خــالل املراكــز التعليميــة، املــدارس احلكوميــة، املراكــز الــصحية املراكــز     
 .تماعية واملؤسسات الرمسية ومؤسسات اجملتمع املدين ذات العالقةاالج

 
 :نسب القيد يف خمتلف مراحل التعليم البحريين - خامساً 

ركزت وزارة التربيـة والتعلـيم جهودهـا السـتيعاب مجيـع األطفـال ممـن هـم يف سـن                        - ١٨٠
لـيم أبنـائهم وحـثهم علـى        التعليم، وشجعت املواطنني واملقيمني على أراضيها على االهتمام بتع        

كمــا ســهلت إجــراءات فــتح مــدارس خاصــة ألبنــاء اجلاليــات   . االلتحــاق باملــدارس احلكوميــة
 .األجنبية املقيمة والعاملة بالبالد إلحلاق أبنائهم هبذه املدارس لتلقي التعليم والتعلم هبا

) م٢٠٠٢/٢٠٠٣ -م١٩٩٢/١٩٩٣(ة مــن وقــد شــهدت الــسنوات العــشر األخــري  
تطوراً متزايداً يف أعداد األطفال امللتحقني بـالتعليم االبتـدائي، حيـث ارتفـع عـدد املـسجلني يف                   

طالبـــاً  )١٤٨٤١٧(م فبلـــغ ٢٠٠٢/٢٠٠٣املـــدارس احلكوميـــة واخلاصـــة يف العـــام الدراســـي 
بـاً وطالبـة أي    طال) ١٢٠٦٥٧(م  ١٩٩٢/١٩٩٣وطالبة بعد أن كان عددهم يف العام الدراسي       

 .، مما يعكس زيادة الوعي لدى أولياء األمور بأمهية التعليم)٪١٩(بزيادة نسبتها 

 

 . وزارة التربية والتعليم:املصدر  
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ــع         ــسنوات العــشر املاضــية يف مجي ــشار واســع خــالل ال ــيم احلكــومي بانت وحظــي التعل
ويعترب اإلجناز البحريين يف نـسبة القيـد كـبرياً حيـث بلغـت نـسبة االسـتيعاب                  . املراحل التعليمية 

ينـسب هـذا    ( . وهو معدل يقع يف مصاف الدولـة املتقدمـة         ٪١٠٠يف املرحلة االبتدائية    الصافية  
املؤشر إىل عـدد املـسجلني يف التعلـيم االبتـدائي ممـن هـم يف فئـة العمـر الرمسيـة املنـاظرة للتعلـيم                          

 ).االبتدائي معرباً عنه كنسبة مئوية من جمموع أفراد فئة السكان املناظرة
 

 )١٩(جدول رقم 
 إلناث إىل الذكور يف التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي يف التعليم احلكومينسبة ا

 
 م٢٠٠٣ ‐٢٠٠٢ م١٩٩٣ ‐١٩٩٢ 

 اجملموع إناث ذكور املرحلة

ــسبة  نـــــــــــ
اإلناث إىل  
 اجملموع إناث ذكور الذكور

ــسبة  نـــــــــــ
اإلناث إىل  
 الذكور

 ٪٢،٥٠ ٦٣٦٢٠ ٣١٩٤٩ ٣١٦٧١ ٪٤،٤٩ ٥٨١٢٦ ٢٨٧٢٣ ٢٩٤٠٣ االبتدائية

 ٪١،٥٠ ٣٠٢٤٣ ١٥١٦٣ ١٥٠٨٠ ٪٤،٥٠ ٢٥٩٠٢ ١٣٠٤٦ ١٢٨٥٦ اإلعدادية

 ٪٥،٥٢ ٢٦٤٧٢ ١٣٩٠٩ ١٢٥٦٣ ٪٥،٥٠ ٢٠١٧٧ ١٠١٨٥ ٩٩٩٢ الثانوية

 ٪٥٠,٧ ١٢٠٣٣٥ ٦١٠٢١ ٥٩٣١٣ ٪٩،٤٩ ١٠٤٢٠٥ ٥١٩٤ ٥٢٢٥١ اجملموع
 

 .وزارة التربية والتعليم: املصدر
  

 )٢٠ (جدول رقم  
 م٢٠٠٤ - ٢٠٠٣البحرين لعام إحصائيات التعليم يف   

 
 مؤشر املساواة طلبة طالبات البيانات

 امللتحقون بالتعليم
 ٠,٩٦ ٣٥،٩٦٨ ٣٤،٤٩١ االبتدائي
 ٠,٩٦ ١٨،٦٠٠ ١٧،٩٣٣ اإلعدادي
 ١,١٢ ١٢،٢٨٢ ١٣،٧٣٨ الثانوي

  
وفيمــا يتعلــق بنــسب االســتمرار يف املرحلــة االبتدائيــة، فقــد وصــلت نــسبة األطفــال     - ١٨١
ين مل يتمكنوا من الوصول إىل الصف اخلامس االبتدائي يف املـدارس احلكوميـة إىل أقـل مـن                   الذ
، مما يعين أن معدالت االنسحاب من املدرسـة تعتـرب متدنيـة للغايـة يف البحـرين، وهـي أن                     ٪ ١
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و إىل اخلــارج أو ألســباب مرضــية  حــصلت فــذلك إمــا بــسبب االنتقــال إىل مدرســة خاصــة أ   
 .بالطبع تدين مستوى التسربوفاة، ويعكس ذلك  أو
 

 )٢١ (جدول رقم  
والنـسبة املئويـة للتـسرب يف التعلـيم احلكـومي حـسب             ) التاركني(عدد الطلبة املتسربني      

 م٢٠٠١/٢٠٠٢املرحلة وسبب الترك واجلنس للعام الدراسي 
 

 اجلنس سبب الترك
ــة  املرحلــــــ
 االبتدائية

ــة  املرحلـــــــ
 اإلعدادية

ــة  املرحلــــ
 اجملموع الثانوية

ــلة   ــة يف مواصــــ ــدم الرغبــــ لعــــ
 ١٦١ ٧٤ ٤٠ ٤٧ ذكور  الدراسة

 ١١٢ ٦٧ ٣٢ ١٣ إناث 

ــصول  ــاب  (مفـــ ــرار الغيـــ لتكـــ
 ١٥٤ ١٤٢ ٦ ٦ ذكور  )وأسباب أخرى

 ٥ ٣ ٢  إناث 

 ٢١ ٥ ٤ ١٢ ذكور  االنتقال للخارج

 ١٨ ٤ ٣ ١١ إناث 

االلتحــــــاق بــــــربامج أخــــــرى 
مدارس غـري حكوميـة وتعلـيم       (

 ٧ ٢ ١ ٤ ذكور  )الكبار

 ٨ ٤ ١ ٣ إناث 

 ٨ ٨   ذكور  الدراسة باملنازل

 ١٧ ١٢ ٤ ١ إناث 

 ٢٨ ١٦ ١١ ١ ذكور  االلتحاق بالعمل

 ١١ ٩ ٢  إناث 

 ٣٦ ٢٤ ١١ ١ ذكور  البحث عن العمل

 ٦ ٥  ١ إناث 

     ذكور  الزواج

 ٥٣ ٣٩ ١٣ ١ إناث 



CEDAW/C/BHR/2

 

88 07-60017 
 

 اجلنس سبب الترك
ــة  املرحلــــــ
 االبتدائية

ــة  املرحلـــــــ
 اإلعدادية

ــة  املرحلــــ
 اجملموع الثانوية

مرضــــــية (حــــــاالت صــــــحية 
 ١٠ ٢ ١ ٧ ذكور  )ونفسية

 ٢٢ ١٦ ٤ ٢ إناث 

 ٤ ٢ ١ ١ ذكور  الوفاة

 ٢  ١ ١ إناث 

إعاقــــــات عقليــــــة وجــــــسدية 
ــسية  يــــشمل االلتحــــاق  (وحــ

 ٩  ١ ٨ ذكور  )مبعاهد التربية اخلاصة

 ٢   ٢ إناث 

يـشمل صـعوبات    (بطئ الـتعلم    
 ٣  ٢ ١ ذكور  )التعلم

 ٥ ١ ٢ ٢ إناث 

 ١٧ ٨ ٣ ٦ ذكور  ظروف عائلية خاصة 

 ١٤ ٦ ٢ ٦ إناث 

 ٤٥٨ ٢٨٣ ٨١ ٩٤ ذكور  

 ٢٧٥ ١٦٦ ٦٦ ٤٣ إناث اجملموع      

 ٧٣٣ ٤٤٩ ١٤٧ ١٣٧ اجملموع 

 ٠,٨ ٢,٤ ٠,٥ ٠,٣ ذكور  نسبة التسرب

 ٠,٥ ١,٢ ٠,٤ ٠,١ إناث 

 ٠,٦ ١,٨ ٠,٥ ٠,٢ اجملموع 
 

 .اجلهاز املركزي للمعلومات :املصدر
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 :نسب القيد واخلرجيات البحرينيات يف التعليم العايل البحريين - سادساً 
تشري اإلحصائيات إىل ارتفاع أعداد الطالبات يف جامعة البحرين، فقـد بلـغ عـددهن                
ــة يف العــام الدراســي  ١٢٣١١ ــسبة  ٦٤٤٢م مقابــل ٢٠٠٣/٢٠٠٤ طالب ــذكور، أي بن  مــن ال

دد الطلبــة املــسجلني، يتركــز معظمهــن يف كليــة إدارة األعمــال، اآلداب،  مــن جممــوع عــ٪٦٦
 .والعلوم، و تقنية املعلومات

أمــا يف جامعــة اخللــيج العــريب، فقــد بلــغ عــدد الطلبــة البحــرينيني املقيــدين يف اجلامعــة  
إنــاث يف كــل ) ١٩٠(ذكــور و ) ٦٣( طالبــاً منــهم) ٢٥٣(م٢٠٠٥/ ٢٠٠٤للعــام الدراســي 
 والعلـوم الطبيـة وكليـة الدراسـات العليـا، مبعـىن أن اإلنـاث يـشكلن مـا نـسبته                     من كليـة الطـب    

ــة الطــب     ٪٧٥,٠٩٨ ــة، يف حــني يــشكلن اإلنــاث يف كلي ــة   مــن جممــوع الطلب ــوم الطبي والعل
 مـن جممـوع الطلبـة       ٪٧٥,٦٠أما يف كلية الدراسـات العليـا فيـشكلن مـا نـسبته               .٪٧٥حوايل  

  .ج العريبالبحرينيني املقيدين يف جامعة اخللي
تعــد كليــة العلــوم الــصحية ثــاين أكــرب كليــة وطنيــة بعــد جامعــة البحــرين للتعلــيم    و♥  - ١٨٣
م إىل ارتفـاع أعـداد الطالبـات فيهـا          ٢٠٠١/٢٠٠٢وتـشري إحـصائيات العـام الدراسـي         . العايل

 مـن اإلنـاث مقابـل       ٣٦٥حيث بلـغ عـددهن يف جممـل التخصـصات للعـام املـشار إليـه أعـاله،                   
ــذكو ١٣٤ ــن ال ــات إىل    .رم ــدد الطالب ــع ع ــام الدراســي  ٣٥٩وارتف م  ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ يف الع
   . من جمموع الطلبة البحرينيني٪٨٣بنسبة 

أمـا  . ويف كلية اخلليج للضيافة والسياحة، تشكل الطالبات نسبة كبرية من عدد املسجلني فيهـا             
 .املتدربون يف الربامج القصرية منها فهناك نسبة كبرية منهم من اإلناث

وبالنــسبة ملعهــد البحــرين للدراســات املــصرفية واملاليــة، فقــد بلــغ عــدد املتــدربات       •- ١٨٤
، يف حــني بلــغ عــدد املتــدربات مــن م٢٠٠٤ متــدرب للعــام ٦٤١٨ متدربــة يف مقابــل ٣٣٣١

، حيـث   م٢٠٠٤ من جمموع املتدربني خالل العام       ٪٧٤,٣موظفات وزارة اخلارجية ما نسبته      
 .م٢٠٠٤ الوزارة خالل سنة  موظفة من موظفات٢٩مت تدريب 

أما يف معهد البحرين للتدريب والذي يعمل على تدريب املواطنني يف شىت اجملـاالت              ♠ 
املهنية والفنية اليت حتتاج إليها مملكـة البحـرين لتحقيـق النهـضة االقتـصادية والعمرانيـة والثقافيـة                   

 

 .جامعة البحرين  
 .جامعة اخلليج العريب  
 .كلية العلوم الصحية ♥ 
 .معهد البحرين للتدريب ♠ 
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 عـدد املتـدربني يف العـام         مـن إمجـايل    ٪٢٨والتكنولوجية وغريها، فال تزيد نسبة املتدربات عن        
 . م٢٠٠٤/ ٢٠٠٣الدراسي 

وهنــاك برنــامج التعلــيم املــستمر التــابع لقــسم التعلــيم املــستمر بــإدارة تعلــيم الكبــار   ♣  - ١٨٥
التعلــيم بــوزارة التربيــة والتعلــيم الــذي يــساهم يف تــدريب الطلبــة غــري القــادرين علــى مواصــلة   

ــام الدراســـي      ــه عـــدد مـــن املتـــدربني يف العـ العـــايل، وهـــو مفتـــوح للجنـــسني حيـــث درب فيـ
 متدربـة مـن     ٪٥٧,١يف مقابـل      متـدرباً  ٪٤٢,٩ بلغت نسبة الـذكور بينـهم     م   ٢٠٠٢/٢٠٠٣
 .اإلناث

مما سبق يتبني لنـا ارتفـاع عـدد الطالبـات يف مجيـع مؤسـسات التعلـيم العـايل يف مملكـة                        
 أن فـرص التعلـيم العـايل األكـادميي متـوفر للبنـات ويـستوعب أعـداداً كـبرية                    البحرين، مما يعـين   

منهن، إال أن التدريب املهين مازال قاصرا عن استيعاب أعداد كبرية من الطالبـات لعـدم تـوفر                  
 .التخصصات املطلوبة

أمــا يف جامعــة البحــرين، وهــي اجلامعــة األم والرمسيــة يف مملكــة البحــرين فقــد بلغــت   
 م٢٠٠٢/ ٢٠٠١جيات جامعة البحرين يف التخصـصات املختلفـة مـن العـام اجلـامعي               نسبة خر 

ــسب    ) ٪ ٦٦( ــذه النــ ــت هــ ــرجيني، وارتفعــ ــوع اخلــ ــن جممــ ــامعي  ٪٦٨ة إىل مــ ــام اجلــ  يف العــ
ــسجالت يف اجل    . م٢٠٠٢/٢٠٠٣ ــات املـ ــسبة الطالبـ ــغ نـ ــايل    وتبلـ ــامعي احلـ ــام اجلـ ــة للعـ امعـ
لتعلـيم اجلـامعي متـوفرة لإلنـاث، بـل إهنـن         تقريباً، مما يعين أن فـرص ا       ٪ ٦٦ م   ٢٠٠٣/٢٠٠٤

يقبلن على التعلـيم اجلـامعي أكثـر مـن الـذكور، وقـد يرجـع الـسبب يف ذلـك إىل توجـه بعـض                          
معهد البحرين للتـدريب الـذي تبلـغ نـسبة          ♠الذكور إىل سوق العمل أو إىل التدريب املهين يف          

كمـا أن نـسبة خرجيـات هـذا     .  فقـط مـن إمجـايل عـدد املتـدربني     ٪ ٣٢اإلناث فيه للعام احلـايل     
 .م٢٠٠٣فقط من خرجيي املعهد يف هناية العام الدراسي  ٪ ٣١املعهد بلغت 

مما سبق يتبني لنا أن التعليم اجلامعي أكثر استيعاباً لإلناث مـن املعهـد التـدرييب ورمبـا                    - ١٨٧
اإلنــاث يرجــع ذلــك إىل أن معظــم الــربامج التدريبيــة املتــوفرة يف املعهــد خمصــصة للــذكور دون 

ــسع        ــة خمصــصة للجنــسني مــن جممــوع ت ــربامج التدريبي حيــث أن عــشرين برناجمــاً فقــط مــن ال
 مــن الــربامج املطروحــة خمصــصة للــذكور فقــط، منــها تقنيــات ٪ ٥٩وأربعــني برنــامج، أي أن 

األجهزة الدقيقة والتحكم والتقنيات الكيميائية والكهربائية واإللكترونية وامليكانيكية وغريهـا،          
ل من فرص التدريب املهين لإلناث خاصة وأن التعليم املهين الثـانوي هـو أيـضاً خمـصص                  مما يقل 

ويف جمـال    .للذكور، وخرجيو هـذا القـسم هـم أكثـر اسـتعداداً للتعلـيم املهـين مـا بعـد املدرسـي                     
 

 .وزارة التربية والتعليم ♣ 
 .جامعة البحرين  
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التدريب يف ختصصات الضيافة والسياحة، بلغت نسبة امللتحقات هبذا النوع مـن التـدريب مـن                
 .إمجايل املتدربني من ٪ ٥٨اإلناث 

 من جمموع اخلـرجيني     ٪ ٨٥أما نسبة خرجيات طلبة كلية العلوم الصحية، فقد بلغت          ♣ 
م، ٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف العـام الدراسـي     ٪٨٧م وارتفعـت إىل     ٢٠٠٢/ ٢٠٠١يف العام الدراسي    

اق هبذه التخصصات وهـي متنوعـة ومـن بينـها التمـريض             مما يشري إىل إقبال اإلناث على االلتح      
 .الذي يستوعب العدد األكرب من هؤالء اخلرجيات إضافة إىل علوم الصيدلة واملخترب

ــتحقني        - ١٨٨ ــاث املل ــسبة اإلن ــيم خــارج مملكــة البحــرين، فقــد ارتفعــت ن ــسبة للتعل وبالن
 ٪ ٥٧م إىل   ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ للعـام الدراسـي      ٪٣٩جبامعات ومعاهد علمية عربية وأجنبية من       

من جمموع الطلبة امللتحقني باجلامعات واملعاهد العليـا العربيـة          م  ٢٠٠٣/٢٠٠٤للعام الدراسي   
وهي نسبة جيدة إذا مـا أضـيفت إىل النـسبة العاليـة مـن اإلنـاث امللتحقـات بـالتعليم            . واألجنبية

تعلــيم ألســباب  اجلــامعي داخــل البحــرين حيــث تفــضل األســر البحرينيــة أن تتلقــى الفتــاة ال        
 .اجتماعية

 
 )٢٢(جدول رقم 

  م٢٠٠١/٢٠٠٢نسبة اخلرجيات إىل اخلرجيني من اجلامعات واملعاهد للعام الدراسي 
  

 
 .اجلهاز املركزي للمعلومات :املصدر

 

 

 .وزارة التربية والتعليم  
 .كلية العلوم الصحية ♣ 

اجلامعات
 جامعة البحرين واملعاهد

ــيج ــة اخللــ جامعــ
 العريب

ــوم ــة العلــــ كليــــ
 الصحية

معهـــــد البحـــــرين
 للتدريب

ــات  اجلامعــــــــــــ
 العربية

ــات  اجلامعــــــــــــ
 اجملموع األجنبية

 النسبة العدد النسبة لعدد النسبة لعدد النسبة لعدد النسبة العدد النسبة العدد لنسبة العدد اجلنس

 ٤٧،٦ ١٨٩٧ ٧٠ ٨٠ ٥١ ٧٥ ٦٧،٥ ٩٢٥ ١٥ ١٩ ٣٥ ٧٧ ٣٤ ٧٢١ ذكور

 ٥٣،٤ ٢١٧٧ ٣٠ ٣٤ ٤٩ ٧١ ٣٢،٥ ٤٤٥ ٨٥ ١٠٤ ٦٥ ١٤١ ٦٦ ١٣٨٢ إناث

 ١٠٠ ٤٠٧٤ ١٠٠ ١١٤ ١٠٠ ١٤٦ ١٠٠ ١٣٧٠ ١٠٠ ١٢٣ ١٠٠ ٢١٨ ١٠٠ ٢١٠٣ اجملموع



CEDAW/C/BHR/2

 

92 07-60017 
 

 :فرص احلصول على املؤهالت العلمية العليا - سابعاً 
باستثناء الظروف األسرية للمرأة، فان جمال التعليم ما بعـد اجلـامعي واحلـصول علـى                  - ١٨٩

ب نتـائج التعـداد العـام للـسكان     وحبـس . املؤهالت العلمية املتخصصة متاح للجنسني دون متييـز    
ــام  ــة         ،م٢٠٠١ع ــد الثانوي ــا بع ــة م ــؤهالت العلمي ــى امل ــات احلاصــالت عل ــسبة البحريني ــان ن ف

كالبكالوريوس والدبلوم تتقـارب مـع نـسبة الـذكور، إال أن الفجـوة بـني اجلنـسني تتـسع فيمـا                      
ع ذلــك ورمبــا يرجــ .بعــد ذلــك أي يف نــسب احلاصــلني علــى مــؤهالت املاجــستري والــدكتوراه 

 .النشغال املرأة مبسؤوليات األسرة والعمل مما ال يتيح هلا اجملال لالستمرار يف التعليم
 

 )٢٣ (جدول رقم  
 حبسب أعلى مؤهـل علمـي       ) سنة فأكثر  ١٥(التوزيع النسيب إلمجايل السكان البحرينيني        

 للنوع وفقاً
 

 ٪كال النوعني  ٪أنثى  ٪ذكر  أعلى مؤهل علمي

 ١٢,٢٦ ١٧,٠٣ ٧,٥١ فقطيقرأ /أمي 

 ٦,٤٤ ٦,٧٥ ٦,١٢ يقرأ ويكتب

 ١٢,٣٠ ١٠,٢٠ ١٤,٣٨ ابتدائي

 ١٩,٢٢ ١٧,١٧ ٢١,٢٥ إعدادي

 ٢,٤٣ ٢,٠٤ ٢,٨١ فوق إعدادي

 ٣٣,١٧ ٣٢,٨٣ ٣٣,٥٢ ثانوي

 ٤,٥٦ ٤,٨٢ ٤,٣٠ فوق الثانوي

 ٦,٤٧ ٦,٧١ ٦,٢٤ الليسانس/البكالوريوس

 ٢,٠٤ ١,٨٤ ٢,٢٤ دبلوم عايل

 ٠,٨٤ ٠,٤٥ ١,٢٣ ماجستري

 ٠,٢٦ ٠,١٥ ٠,٣٨ دكتوراه

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠١ غري مبني
 

 .اجلهاز املركزي للمعلومات :املصدر  
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 :املساواة يف املناهج الدراسية واالمتحانات واملنح والبعثات - ثامناً 
 :املناهج الدراسية - ١ 

االت العمليـة يف    تدرس معظم املقررات والكتب الدراسية للجنسني ماعدا بعـض اجملـ            - ١٩٠
 للمرأة كالكروشيه والعرائس واللعب والتريكـو يف      نسويهاملرحلة اإلعدادية واليت حتدد جماالت      

 .حني تقتصر جماالت النجارة والكهرباء واملعادن للذكور
أما بالنسبة إىل التخصص املهـين، فقـد سـعت الـوزارة إىل حتديـد ختصـصات األنـسجة                    

حقيــق بعــض التــوازن يف اجملــال املهــين الــصناعي بعــد ختــصيص   واملالبــس واإلعــالن للفتيــات لت
 .الدراسة الصناعية املتخصصة للذكور فقط

وسعت وزارة التربية والتعليم يف مملكة البحرين إىل تطوير املنـاهج وتـضمني الكتـب                  - ١٩١
ــاهيم         ــى املف ــضاء عل ــرأة هبــدف الق ــصادية للم ــسياسية واالقت ــة وال ــية األدوار االجتماعي الدراس

ــدور الرجــل واملــرأة  ا ــة ل ــاهج اللغــة    . لنمطي ــدة يف من ــرأة يف موضــوعات عدي بعــد أن وردت امل
العربية واملواد االجتماعية والتربية اإلسالمية، يف أدوار يغلب عليها الدور االجتماعي األسـري             

كمـا أدخلـت املنـاهج مـؤخراً بعـض املفـاهيم واملبـادئ املتعلقـة                . كزوجة وأم وجدة وربة بيـت     
كة الــسياسية للمــرأة، كمــا أبــرزت دورهــا يف اجملــال الــصحي والتعليمــي واالقتــصادي   باملــشار

و جتدر اإلشـارة إىل أن خطـة تطـوير املنـاهج يف التعلـيم املعتمـدة                  .والديين وغريها من اجملاالت   
تــسعى إضــافة ألهــداف أخــرى إىل تطــوير م ٢٠٠٤/٢٠٠٥لــدى وزارة التربيــة والتعلــيم لعــام 

 .ية من خالل إعداد معايري جديدة للمادة ومنوذج جترييب ومواد تعليميةمناهج التربية األسر
وتتــضمن مقــررات العلــوم والتربيــة األســرية والتربيــة اإلســالمية بعــض املوضــوعات      - ١٩٢

املتعلقة باملهارات احلياتية وتركيب أجهـزة اجلـسم ووظائفهـا وكيفيـة احملافظـة عليهـا، ومظـاهر         
اعة ومعاجلـة هـذه املوضـوعات مـن اجلوانـب العلميـة والـشرعية               البلوغ، وتنظـيم النـسل والرضـ      

وتعمــل وزارة التربيــة والتعلــيم حاليــاً ضــمن خططهــا املــستقبلية علــى   .واألســرية واالجتماعيــة
 .إدخال مفاهيم التربية الصحية والصحة اإلجنابية إىل املناهج التدريبية

رة، فـإن مقـررات التربيـة األسـرية يف          أما فيما يتعلق باملهارات الالزمة لتخطيط األسـ         - ١٩٣
ــارف      ــات املعـ ــة والطالبـ ــساب الطلبـ ــانوي هتـــدف إىل إكـ ــدادي والثـ ــدائي واإلعـ ــيم االبتـ التعلـ
ــيش والتواصــل داخــل األســرة واجملتمــع         ــن الع ــهم م ــيت متكن ــيم واالجتاهــات ال ــارات والق وامله

تـضمن موضـوعات يف     وتأهيلهم ملمارسة احلياة املستقبلية يف حمـيط العمـل وتكـوين األسـرة، وت             
التغذية والصحة الشخصية والعامة وصحة البيئة وإدارة األسرة الـيت تتـضمن كيفيـة إدارة املـال                 
والوقت واجلهـد واألجهـزة، وإدارة الـذات ومهـارات الطهـو ومهـارات العالقـات االجتماعيـة                  
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 الــصف ويبــدأ تــدريس مــادة التربيــة األســرية مــن الــصف الرابــع االبتــدائي إىل•. وتربيــة الطفــل
 مدرسـة ابتدائيـة   ٢٨الثاين عشر بالنسبة لإلناث، أمـا بالنـسبة للـذكور، فقـد أدخلـت املـادة يف                 

.  مع العمل على تعميمهـا عنـد تـوافر املعلـم املتخـصص             ٪ ٣٨ مدرسة أي بنسبة     ٧٤من أصل   
 .ويف املرحلة الثانوية فإن مناهج التربية األسرية مقررة للجنسني

 
 :االمتحانات - ٢ 

فيما خيص االمتحانات ومعايري الرسوب و النجاح، فإهنا متساوية للـذكور واإلنـاث               - ١٩٤
كما أن اهليئات التعليمية ملدارس الذكور واإلنـاث تتمتـع بـنفس املـؤهالت التربويـة           . دون متييز 

والتعلــيم للمــدارس التابعــة هلــا وتــوفر وزارة التربيــة . الــيت يــشترط توفرهــا لــدى مجيــع املعلمــني
ــدات        ــالتجهيزات واملع ــا ب ــة، وتزوده ــة تعليمي ــاين املدرســية مبواصــفات مالئمــة لكــل مرحل املب
ــات       ــز بــني اجلنــسني وحبــسب متطلب ــاهج دون متيي ــدريس املن ــة الالزمــة لت ــة والتكنولوجي العلمي

 .التعليم يف املراحل التعليمية املختلفة
 

 :االختالط - ٣ 
رس احلكومية يف مملكة البحرين غـري خمتلطـة، إال أن الدسـتور ال مينـع االخـتالط                  املدا  - ١٩٥

ولعـل عـدم   . بني اجلنسني يف التعليم حيـث يـسمح بـاالختالط يف املـدارس اخلاصـة واجلامعـات                
ــالقيم        ــة الكــثري مــن األهــايل ألســباب تتعلــق ب ــة يتفــق مــع رغب االخــتالط يف املــدارس احلكومي

 . يزيد من فرص تعليم الفتاةوالعادات االجتماعية مما
 

 :املنح والبعثات - ٤ 
تشجع الدولة الفتيات على مواصلة الدراسـة اجلامعيـة عـن طريـق املـنح والبعثـات يف                    - ١٩٦

التخصصات املختلفة حسب حاجة البالد، وتعتمد منافسة احلصول علـى املـنح الدراسـية علـى      
نحــة، حيــث حيــق للمتقــدمني مــن  معيــار التحــصيل العلمــي كأســاس لتقريــر مــن جيــوز علــى م  

اجلنسني الذكور واإلناث التنافس للحصول على ما تقرره الوزارة من عـدد البعثـات واملـنح يف     
 :كل عام، كما هو موضح يف اجلداول أدناه

 

 . وزارة التربية والتعليم:ملصدرا • 
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 )٢٤ (جدول رقم  
 نسبة البعثات واملنح الدراسية  

 
  نسبة املنح‐٤  نسبة البعثات‐٥  اجلنس‐٦  املرحلة‐٧

 ٪٥١,٠ ٪٧٥,٨ ذكـــور
 م٢٠٠١/٢٠٠٢

 ٪٤٩,٠ ٪٢٤,٢ إنـــاث
 ٪٦٥,٠ ٪٥٤,٠ ذكــور

 م٢٠٠٢/٢٠٠٣
 ٪٣٥,٠ ٪٤٦,٠ إنــاث
 ٪٥٩,٠ ٪٤٧,٠ ذكــور

 م٢٠٠٣/٢٠٠٤
 ٪٤١,٠ ٪٥٣,٠ إنــاث

 
 .وزارة التربية والتعليم :املصدر  

 
واملـنح الدراسـية   ومن املالحظ يف اجلـدول أعـاله التقـارب الكـبري يف نـسب البعثـات          - ١٩٧

م باملقارنة عما كانت عليـه مـن متييـز للـذكور            ٢٠٠٣/٢٠٠٤لكال اجلنسني يف العام الدراسي      
كما أن وجـود جامعـة وطنيـة وأخـرى خليجيـة، وسـهولة الوصـول إليهمـا         . يف األعوام املاضية  

ذلك قد دفع الكثري من الطالبات من األسـر احملافظـة وخاصـة يف القـرى إىل متابعـة التعلـيم، كـ                     
شـجع  ) م٢٠٠١/٢٠٠٢العام الدراسـي    (ختفيض رسوم اجلامعة واليت أمر هبا جاللة امللك منذ          

ــأثريات        ــه ت ــسبة املتعلمــات يف القــرى ســيكون ل ــك، وال شــك أن ارتفــاع ن ــى ذل اجلنــسني عل
ــستقبل    ــات يف امل ــذه اجملتمع ــى ه ــة عل ــنح     . اجتماعي ــد للم ــامج مســو ويل العه ــضاً برن ــاك أي وهن

 منحــة دراســية خــالل الــسنوات األربــع املاضــية منــها  ٣٦والــيت بلــغ عــددها الدراســية العامليــة 
منها للذكور، وهـي هتـدف إىل مـساعدة الطلبـة املتميـزين مـن اجلنـسني                 ) ١٧(لإلناث و ) ١٨(

 .على الدراسة خارج البحرين ملن ليس لديهم املوارد املالية اليت تساعدهم على ذلك
 

 :ألنشطة الرياضيةاملساواة يف املشاركة يف ا - تاسعاً 
تعترب البحرين من الدول الرائدة يف جمال الرياضة النسائية مبنطقة اخللـيج العـريب، ويف                 - ١٩٨

جمال الرياضة املدرسية متثل حصص التربية الرياضية جزءاً أساسياً مـن اليـوم الدراسـي يف مجيـع                  
 نطـاق املنـهج الدراسـي       املراحل التعليمية مبدارس البنات، فضالً عـن األنـشطة الرياضـية خـارج            

ويف ســبيل االرتقــاء مبــستوى الرياضــة  .والــيت تــشتمل علــى العديــد مــن املــسابقات والبطــوالت
املدرسية أنشأت وزارة التربية والتعليم مراكز التدريب املدرسية ملمارسة النشاط الرياضي بعـد             

نس األرضـي وكـرة     وهذه املراكز تتضمن رياضات اجلمباز وكرة الطائرة والت       . الدوام املدرسي 
 .سلة الصغار والباليه
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وتكونـت  م ١٩٧٠ويف جمال اجلوالة واملرشدات، مت تأسيس حركة املرشـدات عـام            •- ١٩٩
ــام    ــرات ع ــات الزه ــشاطات،      م ١٩٧١باق ــن الن ــد م ــسائية بالعدي ــة الكــشفية الن ــوم احلرك وتق

 .وتشارك يف الفعاليات العربية والعاملية
امعة البحرين مظهراً متميزاً يف مملكة البحـرين حيـث          وميثل النشاط الرياضي لفتيات ج     

متارس الفتيات أنواعاً شىت من األلعاب الرياضية اجلماعية والفردية، وتقـوم اجلامعـة بـدعم هـذا           
كمـا ختـصص اجلامعـة ضـمن برناجمهـا الدراسـي            . النشاط وتوفر لـه كافـة اإلمكانيـات الالزمـة         
ه الــصاالت الرياضــية واملالعــب ملمارســة الرياضــة وقتــاً حمــدداً للنــشاط الرياضــي احلــر تفــتح فيــ 

 .حبيث ختصص أماكن للطالبات وأخرى للطالب
كما تضم كلية التربية جبامعة البحرين قسماً أكادمييـاً للتربيـة الرياضـية، وقـد خترجـت                  

من هذا القسم أعداداً كبرية من الطالبـات احلاصـالت علـى البكـالوريوس واملاجـستري ويعملـن                 
 .ليممبهنة التع
ــسياق  اإلشــارةجتــدر    االحتــاد البحــريين لكــرة القــدم اعتمــد ترشــيح    أن إىل يف هــذا ال

يف اللجنــة النــسائية باالحتــاد البحــريين لكــرة القــدم ه إحــدى العبــات املنتخــب الــوطين والعــضو
 . لعضوية جلنة املرأة باللجنة االوملبية البحرينية

 
 )٢٥ (ل رقمجدو  

للعـام اجلـامعي     عدد الطلبة املسجلني بقسم التربية الرياضـية يف الفـصل الدراسـي األول              
 م٢٠٠٤/٢٠٠٥

 
 اجملموع ذكور إناث التخصص الرقم

 ٤ ٢ ٢ دكتوراه يف التربية الرياضية ١
 ١ - ١ ماجستري التربية الرياضية يف اإلدارة الرياضية ٢
 ٣ ١ ٢ ية يف التدريب الرياضيماجستري التربية الرياض 
 ٣ ٢ ١ ماجستري التربية الرياضية يف الطب الرياضي 
 ٤٦٤ ١٢٢ ٣٤٢ بكالوريوس التربية الرياضية ٣
 ٢٠ ١٠ ١٠ متهيدي يف التربية الرياضية ٤

 ٤٩٥ ١٣٧ ٣٥٨ اجملموع 
 ١٠٠ ٢٧,٧ ٧٢,٣ ٪النسبة  

 
 .جامعة البحرين :املصدر  

  
 

 . وزارة التربية والتعليم:املصدر • 
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 ولة والنظرة املستقبليةاجلهود املبذ - عاشراً 
حترص مملكة البحرين على بذل اجلهود احلثيثة للنـهوض بالعمليـة التربويـة والتعليميـة                 - ٢٠٠

يف البالد لتطويرهـا وحتـسينها مـن ناحيـة املـدخالت واملخرجـات للجنـسني باعتبـار أن التعلـيم                     
ا احلـد مـن التـسرب مـن         حقاً إنسانياً للجميع وذلك من خالل اختاذها لتدابري خمتلفة من أبرزهـ           

ــة مــن          ــد تكــرار الرســوب حبيــث حيــصل الطلب ــيم وكــذلك احلــد مــن الفــصل عن مراحــل التعل
اجلنسني، يف حالة التسرب للعوز املادي، على مـساعدة مـن املدرسـة، كحـصوهلم علـى وجبـة                   

 إىل الكتـب املدرسـية وغريهـا،         املدرسـي وكـذلك القرطاسـية باإلضـافة        يوالـز  غذائية صـباحية  
اب الفــصل مــن الدراســة لتكــرار رســوهبم فهنــاك توجــه مبــساعدهتم يف دروس تقويــة    أســب أمــا

إضـافة  .مسائية يف نفس املدرسة وتشخيص صعوبات التعلم والتعليم اليت قد يعاين منها الـبعض             
إىل ذلك، مت العمل على تكامل التعلـيم النظـامي وغـري النظـامي وذلـك بـتمكني الدارسـني مـن                      

مــن ) ٢٢-١٠(ميــة وتعلــيم الكبــار الــذين يقعــون يف الفئــة العمريــة اجلنــسني يف مراكــز حمــو األ
 .االلتحاق باملدارس احلكومية ومواصلة تعليمهم النظامي

ــا يتعلـــق بنـــوع التعلـــيم، فقـــد مت حتـــسني نوعيـــة التعلـــيم وإدخـــال الثقافـــة      - ٢٠١ أمـــا فيمـ
 واإلنــاث علــى والتكنولوجيــا يف مجيــع املراحــل التعليميــة و يتــساوى يف ذلــك مــدارس الــذكور

السواء، والـيت مت فيهـا حتـديث وتطـوير نظـام التقـومي وإدخـال احلاسـب اآليل يف مجيـع املراحـل               
الدراسية خاصة يف التعليم الفـين واملهـين و إدخـال منـهج التـصميم والتقانـة للجنـسني يف مجيـع           

 : أبرزهاسبق إدخال مشاريع تطويرية هتتم بنوعية التعليم املراحل احلكومية، يضاف إىل ما

  والـذي يركـز علـى االهتمـام        “مشروع جاللة امللك محد ملـدارس املـستقبل       ” )أ( 
بتقنيــة املعلومــات واالتــصال يف التعلــيم يف مجيــع املــدارس احلكوميــة وذلــك وصــوالً إىل تطبيــق  

 .التعليم اإللكتروين

يم الثــانوي الــذي يــوفر تعليمــاً مــشروع توحيــد املــسارات األكادمييــة يف التعلــ  )ب( 
ــات ســوق العمــل ضــمن         ذا ــسني تتناســب مــع مــستجدات العــصر ومتطلب ــة للجن جــودة عالي

 .مسارات التعليم العام والتجاري

برنامج صاحب الـسمو الـشيخ سـلمان بـن محـد آل خليفـة ويل العهـد القائـد                    )ج( 
العام لقوة الدفاع للمـنح الدراسـية العامليـة، حيـث يـتم كـل عـام وعلـى حـساب مسـوه اخلـاص                         

ل عشرة طلبة من خرجيي الثانوية العامة يف البحرين إىل أفضل اجلامعات العامليـة يف               إرسال أفض 
علـى أن يكـون نـصف الطلبـة املبتعـثني            كل من الواليات املتحدة األمريكية واململكـة املتحـدة،        
 .إىل اخلارج من اإلناث هبدف النهوض باملرأة البحرينية
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ــدأ العمــ    )د(  ــصيفي الــذي ب ــامج ويل العهــد ال ــه يف عــام  برن واملوجــه م ٢٠٠٤ل ب
للطلبة الثانوية العامة املتميزين مبدارس البحرين من كال اجلنـسني، ويهـدف الربنـامج إىل تنميـة                 
الثقة بالنفس لدى الشباب وتأصيل خصال القيادة واملهارات الذاتية لـديهم لكـي يتمكنـوا مـن                 

الطلبـة إىل دورات ختصـصية      ويتم ذلـك مـن خـالل إخـضاع           .اإلسهام باجيابية يف بناء املستقبل    
إلكـساهبم املهــارات الشخــصية والقــدرة علــى حــل املــشكالت وكيفيــة الــتفكري االســتراتيجي،  
إضــافة إىل مهــارات التفاعــل والتواصــل االجيــايب مــع النــاس، إضــافة إىل إحلــاق الطلبــة بــربامج     

ــة      ــذات الغــرض، علمــا أن عــدد الطلب ــة ل ــة تنظمهــا كربيــات الــشركات البحريني ــذين تدريبي ال
  . طالب سنوياً ومن كال اجلنسني٢٠٠يستفيدون من هذه الربامج يبلغ 

وفيما يتعلـق باملنـاهج الدراسـية، فقـد مت إدخـال التربيـة الـصحية والـصحة اإلجنابيـة يف                      
املناهج الدراسية، كما مت تعميم تعليم التربية األسـرية للجنـسني يف مجيـع مراحـل التعلـيم العـام                    

 .احلكومي
ن جهــة أخــرى، وفــرت الدولــة العديــد مــن املعاهــد واهليئــات املتخصــصة بتعلــيم  ومــ  - ٢٠٢

ذوي االحتياجات اخلاصة إضافة إىل توفري فصول عالجية يف بعـض املـدارس احلكوميـة للطلبـة                 
كـذلك عملـت وزارة التربيـة علـى دمـج الطلبـة ذوي              . بطيئي التعلم وحاالت التأخر الدراسي    

مــن الطلبــة األســوياء، وقــد قامــت بعــض اجلمعيــات األهليــة  االحتياجــات اخلاصــة مــع أقــراهنم 
واملؤسـسات التابعـة للقطــاع اخلـاص بإنــشاء العديـد مــن املعاهـد واملراكــز لـذوي االحتياجــات       
اخلاصة من أبرزها معهد األمل الـذي يتبـع مجعيـة رعايـة الطفولـة واألمومـة واملعهـد الـسعودي                     

ت خاصـة لـذوي االحتياجـات اخلاصـة يف جامعـة      البحريين للمكفوفني، كما توفر الدولة خمتربا 
ومت ختـصيص سـيارات خاصـة لنقلـهم مـن            البحرين، إضافة إىل طبع الكتـب هلـم بطريقـة بـرل،           

 .حمل سكناهم واىل اجلامعة وبالعكس
إال أن هنــاك جمموعــة مــن اإلجــراءات الــيت البــد مــن  حتقــق مــن اجنــازات، ورغــم مــا  - ٢٠٣

ض بالتعليم وذلك من خالل زيادة فرص التـدريب املتخـصص     اختاذها يف املستقبل لغرض النهو    
و العمــل علــى إعــداد بــرامج تدريبيــة وتوعويــة خمصــصة للمعلمــني   للمــرأة قبــل وأثنــاء العمــل،

وأخصائي املناهج ومتخذي القرار يف التعليم فيمـا يتعلـق بثقافـة النـوع وحقـوق املـرأة وتكـافؤ                    
جيـــه واإلرشـــاد التربـــوي واملهـــين يف  الفـــرص بـــني اجلنـــسني، وكـــذلك تطـــوير خـــدمات التو 

 املؤسسات التعليمية لتوجيه الفتيات يف جمال اختيار التخصصات املهنية الالزمة لـسوق العمـل،    
وتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف جمال التعليم الفين والتدريب املهين لكـال اجلنـسني،               

  .رسة يف السلم التعليمي األساسيباإلضافة إىل ضرورة السعي إىل تضمني مرحلة ما قبل املد
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  العمل)١١(املادة   
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة             ‘١’  - ٢٠٤

يف ميدان العمل، لكي تكفل هلا على أسـاس املـساواة بـني الرجـل واملـرأة،                 
 :اينفس احلقوق وال مس

 .ع البشراحلق يف العمل حقا ثابتا جلمي - أ  
ــرص العمــل     - ب   ــنفس ف ــع ب ــايري   -احلــق يف التمت ــق مع ــا يف ذلــك تطبي  مب

 .اختيار واحدة يف شئون االستخدام
احلق يف اختيار املهنة ونوع العمل، احلق يف الترقية واألمن الـوظيفي،             - ج  

ويف مجيــع مزايــا وشــروط اخلدمــة، واحلــق يف تلقــى التــدريب وإعــادة 
لك التلمذة احلرفية وال التدريب املهين املتقـدم   التدريب املهين مبا يف ذ    

 .والتدريب املتكرر
احلــق يف املــساواة يف األجــر، مبــا يف ذلــك االســتحقاقات، واحلــق يف     - د  

 .املساواة يف املعاملة ويف تقييم نوعية العمل
احلــق يف الــضمان االجتمــاعي وال مسيــا يف حــاالت التقاعــد والبطالــة   - هـ  

الـشيخوخة وغـري ذلـك مـن حـاالت عـدم األهليـة              واملرض والعجـز و   
 .للعمل وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر

احلق يف الوقاية الـصحية وسـالمة ظـروف العمـل، مبـا يف ذلـك محايـة           - و  
 .وظيفة اإلجناب

توخيا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا حلقهـا             ‘٢’  
 : األطراف التدابري املناسبةالفعلي يف العمل تتخذ الدول

حلظـــر الفـــصل مـــن اخلدمـــة بـــسبب احلمـــل أو اإلجـــازة أو األمومـــة  - أ  
والتمييز يف الفصــل من العمــل على أساس احلالة الزوجية مع فــرض            

 .جزاءات على املخالفني
املـــشفوعة مبزايـــا  إدخـــال نظـــام إجـــازة األمومـــة املدفوعـــة األجـــر أو - ب  

ــة دو ــة مماثلــ ــة أو العــــالوات  اجتماعيــ ــدان العمــــل أو لألقدميــ ن فقــ
 .االجتماعية
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ــتمكني     - ج   ــة لـ ــساندة الالزمـ ــة املـ ــدمات االجتماعيـ ــوفري اخلـ ــشجيع تـ لتـ
الوالدين مـن اجلمـع بـني االلتزامـات العائليـة وبـني مـسئوليات العمـل             
واملشاركة يف احلياة العامة، وال مسيا عن طريق تشجيع إنشاء وتنميـة            

 .ة األطفالشبكة من مرافق رعاي
لتوفري محاية خاصـة للمـرأة أثنـاء فتـرة احلمـل يف األعمـال الـيت يثبـت                    - د  

 .أهنا مؤذية هلا
جيب أن تستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة هبـذه           ‘٣’  

املــادة استعراضــا دوريــا يف ضــوء املعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة، وأن  
 .وسيع نطاقها حسب االقتضاءيتم تنقيتها أو إلغائها أو ت

 
ــرأة      - أوالً  ــل املـ ــوطين لعمـ ــل الـ ــاق العمـ ــشريعية وميثـ ــتورية والتـ ــة الدسـ الرؤيـ

 :البحرينية
 :احلق يف العمل واملساواة بالرجل يف ميادين خمتلفة - ١ 

كفل كل من دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطين حق العمـل باعتبـاره حقـاً                  - ٢٠٥
العمـل واجـب     )أ(مـن الدسـتور علـى أن        ) ١٣(فقد نصت املـادة     ” ستثناء،لكل مواطن دون ا   

على كل مواطن، تقتضيه الكرامـة ويـستوجبه اخلـري العـام، ولكـل مـواطن احلـق يف العمـل ويف                      
تكفــل الدولــة تــوفري فــرص العمــل للمــواطنني  ) ب( اختيــار نوعــه وفقــا للنظــام العــام واآلداب 

مـن   “سـابعا مـن الفـصل األول      ”سه أيـضاً يف البنـد       وقد جاء هذا الـنص نفـ       ،“وعدالة شروطه 
 يف كلتــا “ املقومــات األساســية للمجتمــع“وهــذا الــنص املــشترك مــدرج ضــمن بــاب”امليثــاق 
وهبذا يعترب حق العمل من أوىل احلقوق األساسية اليت كفلها الدستور وامليثـاق لكـل                .الوثيقتني

مـن الدسـتور    ) ٥(مـن املـادة     ) ب(فقـرة   املواطنني من الذكور واإلناث علـى الـسواء، بـل إن ال           
تكفـل الدولـة التوفيـق بـني واجبـات      ” :تنص صراحة على حق املرأة يف العمل حيث جاء فيهـا         

ــسياسية       ــاة الـ ــادين احليـ ــال يف ميـ ــساواهتا بالرجـ ــع، ومـ ــها يف اجملتمـ ــرة وعملـ ــو األسـ ــرأة حنـ املـ
وعليـه، طبقـا    ” .“إلسالميةواالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون اإلخالل بإحكام الشريعة ا       

هلــذه الفقــرة تكفــل الدولــة يف آن واحــد عــدة حقــوق أساســية للمــرأة، منــها حقهــا يف العمــل، 
والتوفيق بني هذا احلـق وواجباهتـا األسـرية، وحـق املـساواة مـع الرجـل يف ميـادين خمتلفـة منـها                        

 .امليدان االقتصادي
 التكليـف امللكـي ومبوجـب رئاسـته         واجلدير بالذكر أن مسو ويل العهد يقوم مبوجـب          - ٢٠٦

جمللس التنمية االقتـصادية يف البحـرين بـإدارة ملـف التنميـة االقتـصادية يف اململكـة حيـث أطلـق                      
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مســوه مبادرتــه اإلصــالحية الــشاملة يف هــذا الــشأن والــيت هتــدف إىل حتريــر القــدرات اإلبداعيــة  
 خدمـة وتقـدم العمليـة       حيث وضعت هذه املبادرة يف     للشعب البحريين وخاصة الشباب منهم،    

اإلنتاجيــة والتنمويــة يف الــبالد وتنميــة قــدرات الــشباب مــن خــالل التــدريب والتعلــيم املتطــور    
وتــوفري فــرص العمــل اجليــد للقطاعــات اجلديــدة والداخلــة إىل ســوق العمــل وخاصــة بالنــسبة    

صـالح وإعـادة    للمرأة اليت يتوقع أن تزداد مسامهتها يف التنمية بشكل مستمر بعد إجناز عملية إ             
 .هيكلة سوق العمل يف البحرين

 
 :احلق يف التمتع بنفس فرص التوظيف - ٢ 

واطنني يف مملكـة البحـرين حيـث      مبـدأ املـساواة بـني املـ        ى دستور مملكـة البحـرين     أرس  - ٢٠٧
 بـني اجلنـسني يف      ىكمـا سـاو    .متييز بينهم على أساس اجلنس يف احلقوق والواجبـات العامـة           ال

 )١٦( مـن املـادة   ) ب(فقـد جـاء يف الفقـرة         .لعامة وفق شروط حيددها القانون    توىل الوظائف ا  
املواطنون سواء يف تويل الوظائف العامة وفقا للـشروط الـيت        (:يلي من دستور مملكة البحرين ما    

الناس سواسـية يف الكرامـة اإلنـسانية    ”من الدستور) ١٨(كما جاء يف املادة    ).“يقررها القانون 
 لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة ال متييـز بينـهم يف ذلـك بـسبب                 ويتساوى املواطنون 

 . “اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
 

 :نسبية الوظائف املتاحة يف عمل املرأة البحرينية - ٣ 
بالرغم من التحـسن النـوعي يف الوظـائف الـيت تـشغلها املـرأة البحرينيـة يف القطـاعني                      - ٢٠٨
واخلاص، إال إن هناك وظائف مل تتوالها حىت اآلن منها منـصب حمـافظ، ومأذونـه إلمتـام                  العام  

ي متاحـة للمـرأة حبكـم القـانون         أمـا عـضوية اجملـالس البلديـة واجمللـس النيـايب فهـ              .عقود الزواج 
، حيـث متكنـت سـيدة حبرينيـة مـن الفـوز       قيود على دخوهلا هلـذه اجملـالس كعـضوه أو نائبـة         وال

 .م٢٠٠٦س النواب يف االنتخابات النيابية اليت جرت يف عام مبقعد يف جمل
تقلـد املـرأة   أما فيمـا يتعلـق بالوظـائف العامـة العليـا ميكـن أن نـذكر علـى سـبيل املثـال                      

ووكيل نيابة وسـفرية     منصب وزيرة ووكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وقاضية ورئيس نيابة         
عيني عدد مـن الـسيدات يف وظـائف تنفيذيـة     وكذلك مت توعميدة كلية وعقيد باجليش ومديرة      

 .يف قطاع املصارف واخلدمات االستشارية
 :املرأة والقضاء - ثانيا 

 تويل منـصب القاضـي علـى جـنس          )١٣/١٩٧١رقم  (مل يقصر قانون تنظيم القضاء        - ٢٠٩
 الذكور دون اإلناث، بل ترك الباب مفتوحا أمام كال اجلنسني لتـويل املناصـب القـضائية طاملـا                 
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متتعوا باألهلية املدنية الكاملة لذلك، كذلك مل حيـصر قـانون الـسلطة القـضائية اجلديـد الـصادر           
م ٢٠٠٣ منصب القـضاء يف الـذكور فقـط، حيـث مت يف عـام                ٤٢/٢٠٠٢بقانون رقم    مبرسوم

تعيني أربع نساء يف النيابة العامة وهي شعبة أصيلة مـن شـعب الـسلطة القـضائية، ثـالث منـهن                     
ــل ن  ــة وكي ــه    برتب ــة عام ــل نياب ــة مــساعد وكي ــة وواحــدة برتب ــة عام هــذا إىل جانــب بعــض   .ياب

 وظيفــة ١:  منـها  والـشؤون اإلســالمية الوظـائف القانونيـة الــيت شـغلتها النــساء يف وزارة العـدل    
 وظـائف   ٦ ، وظيفة نائبة رئيس مكتـب التوثيـق       ١ وظيفة رئيس مكتب التوثيق،      ١كاتبة عدل   
تعــيني أول ســيدة مبنــصب قاضــي  م ٢٠٠٦ يف عــام  وظيفــة مــسجل عــام وقـــد مت ١موثقــات، 

م مت تعـيني سـيدة حبرينيـة يف منـصب رئيـسة           ٢٠٠٧ ويف عـام     املدنيـة الكـربى    وذلك يف احملكمة  
 . م تعيني سيدة حبرينية قاضية يف احملكمة الدستورية٢٠٠٧نيابة كما مت يف سنة 

 
 :احلق يف اختيار املهنة والعمل - ثاثال 

سـابعا مـن الفـصل      ”مـن الدسـتور البنـد       ) ١٣(مـن املـادة     ) أ(فقرة  أكدت كل من ال     - ٢١٠
 من امليثاق يف النص املشترك بينهما املشار إليه أعاله على احلـق يف اختيـار نـوع العمـل          “األول

 :حيث جاء فيهما
ــام       ”   ــام العـ ــا للنظـ ــه وفقـ ــار نوعـ ــل ويف اختيـ ــق يف العمـ ــواطن احلـ ــل مـ ولكـ
 .“واآلداب
تني اهلـامتني حـق كـل مـواطن مـن اجلنـسني يف حريـة اختيـار         وهبذا كفلت هاتني الوثيق   

 .العمل الذي يتناسب ويتالءم مع قدراته الذهنية والبدنية وبدون أكراه
هذا باإلضافة إىل إن مملكـة البحـرين قـد صـادقت علـى اتفـاقيتني دوليـتني هـامتني يف                    - ٢١١

ــة املتعلقــة بالعمــل اجلــربي    ــة إلغــاء العمــل  )٢٩/١٩٣٠رقــم (هــذا الــشأن ومهــا االتفاقي  واتفاقي
 الصادرتني عن منظمـة العمـل الدوليـة حيـث صـادقت عليهمـا يف         )١٠٥/١٩٥٧رقم  (اجلربي  
ومهــا ملزمتــان للدولــة املــصدقة عليهمــا بتحــرمي العمــل  .علــى التــوايلم ١٩٩٨ و١٩٨١عــامي 

امهم اجلربي أو املساس حبق اإلفراد من الذكور واإلنـاث يف حريـة اختيـار نـوع العمـل أو إرغـ                    
، حيث ال يوجد هناك أي متييز تـشريعي أو تنظيمـي            على االخنراط يف بعض أنواع العمل قسراً      
 إال انه يف الواقـع العملـي جنـد املـرأة ذاهتـا تتجـه حنـو        ،يوجب على املرأة االخنراط يف مهن معينة   

ــة       ــة واألســرية حيــث يفــضلن يف الغالــب الوظــائف احلكومي ــا االجتماعي مهــن تناســب ظروفه
 .ارها على دوام الفترة الواحدةالقتص
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 :املرأة والتلمذة املهنية - رابعاً 
يف ” بابـا خاصـا بعنـوان        )٢٣/١٩٧٦رقـم   (تضمن قانون العمل يف القطـاع األهلـي           - ٢١٢

 وهــو البــاب اخلــامس منــه حيــث احتــوى علــى أحكــام لتنظــيم التلمــذة املهنيــة “التلمــذة املهنيــة
القـرار رقـم    ”رات لتنفيذ إحكـام هـذا البـاب، منـها           كما صدر عن وزير العمل قرا      .وشروطها

 “بشان تنظيم بعض األوضاع اخلاصة بالتلمذة املهنية يف منشآت القطـاع األهلـي      ) ٢/١٩٨٢(
قطـاع الكهربـاء،   : الذي قسم املهـن اخلاضـعة لنظـام التلمـذة املهنيـة إىل سـت جمموعـات وهـي              

ــسيارات، قطــاع امليكانيكــا، قطــاع اإلنــش    اءات، قطــاع التجــارة، وقطــاع  قطــاع ميكانيكــا ال
وقد اجتهت املرأة البحرينية إىل اجملموعتني األخريتني فقـط، أي إىل جممـوعيت              .التموين والفندقة 

وتنقـسم التلمـذة املهنيـة يف قطـاع التجـارة بـدورها إىل أربـع                 .مهن التجارة والتموين والفندقـة    
كما تنقسم التلمذة املهنيـة     . املكتبيةاحملاسبة، إدارة اإلعمال، السكرتارية، اإلعمال       :مهن وهي 

عمـال املطـبخ، إدارة الفنـادق، واالسـتقبال،          أ :يف قطاع التموين والفندقة إىل ثالث مهن وهـي        
والتلمذة املهنية يف هاتني اجملموعتني متاحة للذكور واإلناث إال إن إقبال اإلنـاث علـى التلمـذة                 

مهن التموين والفندقـة وذلـك يعـود ألسـباب          يف مهن التجارة اكرب من إقباهلن على التلمذة يف          
اجتماعيــة مرتبطــة بالعــادات والتقاليــد الــسائدة يف اجملتمــع البحــريين لــشعور النــساء بــأن مهــن    
احملاســبة وإدارة اإلعمــال والــسكرتارية واإلعمــال املكتبيــة انــسب هلــن اجتماعيــا مــن وظــائف    

مـا جمموعـه    م  ٢٠٠٣دقة بنهاية عـام     وقد بلغ عدد البحرينيات العامالت يف قطاع الفن        .الفندقة
. م١٩٦٤ من إمجايل البحرينيني العاملني يف هذا القطاع والبـالغ عـددهم             ٪١٢,٣ بنسبة   ٢٤٢

ــسية وهــي االســتقبال       ــر رئي ــادق يف ثــالث دوائ ــات العــامالت يف الفن وتتركــز معظــم البحريني
ة الثانيـة يف بعـض      واملطبخ واملغسلة، وتولت عدة حبرينيات بعض املناصب اإلداريـة مـن الدرجـ            

الفنادق الكـبرية كمـديرة للمبيعـات والتـسويق مـثال، وتولـت الـبعض منـهن مناصـب خـدمات                  
  .الضيافة
وتشهد التلمذة املهنية للنـساء يف اجملـال املـصريف إقبـاال كـبريا الن البحرينيـات يقـبلن                     - ٢١٣

مبعهــد البحــرين •لوظــائف املــصرفية مبختلــف تــصنيفاهتا، فقــد بلــغ عــدد املتــدربات علــى تــوىل ا
 متدربـة   ٣٣٦٨،  ٣١٧٦علـى التـوايل     م  ٢٠٠٢،  ٢٠٠١للدراسات املصرفية واملالية يف عـامي       

 متدرب عـن نفـس العـامني، وكـذلك احلـال أيـضاً بالنـسبة للتلمـذة                  ٥٥٤٥،  ٣٩٣٥يف مقابل   
ه، ألن اإلنـاث يقـبلن علـى الوظـائف القائمـة علـى اسـتخدام        املهنية يف جمال احلاسوب وتطبيقات   

 .احلاسب اآليل باعتبارها وظائف مكتبية

 

 .معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية :ملصدرا • 



CEDAW/C/BHR/2

 

104 07-60017 
 

كما تولـت الدولـة مـسئولية التـدريب يف قطـاع العلـوم الطبيـة فقامـت بإنـشاء كليـة                        - ٢١٤
العلوم الصحية حتت إشراف وزارة الصحة واليت خترج سنويا إعداد كبرية من اإلناث يف جمـال                

 .يض وفنيات الصيدلة واملختربالتمر
م والـذي   ٢٠٠٠كما مت التوسع يف مشروع احلالقة النسائية الذي بـدأ تنفيـذه يف عـام                 

 مــن الفتيــات وتأهيلــهن لـدخول ســوق العمــل يف جمــال  ةيهـدف إىل تأهيــل أبنــاء األســر احملتاجـ  
ــا  امــرأة ويــ٢٥٠وبلــغ عــدد اخلرجيــات يف هــذا املــشروع   . احلالقــة النــسائية واملكيــاج  تم حالي

 . امرأة١٠٩تدريب 
 

 :احلق يف املساواة يف األجر و االستحقاقات - خامساً 
ال يظهر سلم األجور يف قطـاع اخلدمـة املدنيـة أي تفـاوت يف األجـور بـني اجلنـسني                       - ٢١٥

عند أداءمها وظيفـة مماثلـة، إذ تتقاضـى املـرأة نفـس األجـر الـذي يتقاضـاه الرجـل الـذي يـشغل                         
يفتها، كما تتساوى معه يف معظم احلقوق الوظيفية منها إجازة سـنوية مبعـدل              وظيفة مماثلة لوظ  

 ٢١ يوم عمل يف الـسنة، وإجـازة حـج ملـدة             ٢٤ يوم عمل يف السنة وإجازة مرضية مبعدل         ٣٠
 يـوم، وإجـازة زواج      ٦٠يوم خالل فترة اخلدمة، وإجازة مرافقة مريض للخارج لفترة أقصاها           

 أيـام، وغيـاب مـصرح بـه براتـب ألداء            ٣ أحـد األقـارب ملـدة         أيام عمل، وإجـازة وفـاة      ٣ملدة  
، حيـث يتـساويان، يف      ملـدة شـهر    راتب للدراسة بمهام رمسية، وإجازة احلجر الصحي، وإجازة       

مجيع هذه احلقوق الوظيفية، إضافة إىل متتعها مبزايا أخرى بصفتها أنثى منها إجازة أمومـة ملـدة           
أربـع أشــهر   يوميـا، إجــازة ترمـل ملـدة    تنيعـدل سـاع  مب سـنتني  ملــدة فتـرة رعايـة   يـوم عمـل،   ٦٠

 .، وإجازة بدون راتب لرعاية األطفال أو ألغراض أخرىوعشرة أيام براتب
وقــد كــان التفــاوت الــرئيس بــني اجلنــسني يتمثــل يف العــالوة االجتماعيــة إذ مل تكــن    - ٢١٦

 زواجهــا إذا كــان حتــصل املــرأة العاملــة يف القطــاع احلكــومي، علــى أيــة عــالوة اجتماعيــة بعــد 
الــصادر عــن جملــس ) ٢٧(زوجهــا يعمــل أيــضا بالقطــاع احلكــومي، لكنــه مبوجــب قــرار رقــم  

، منحــت املــرأة العاملــة مبوجبــه عــالوة اجتماعيــة بــصفة       م٢٠٠٣ أغــسطس ١٩الــوزراء يف 
 وان تكن متزوجـة فيمـا يتقاضـى الرجـل الـذي يعمـل معهـا عـالوة اجتماعيـة بـصفة                       “عزباء”
وضعه االجتماعي من أعزب إىل متـزوج، والـسبب يف ذلـك يعـود إىل أن                 عند تغري    “متزوج”

 إذاً، .العالوة بسبب الزواج متنح مرة واحدة فقط لألسرة الواحـدة فـال جتـوز االزدواجيـة فيهـا               
 .ال يهدف التشريع هنا إىل تكريس أي متييز بني املرأة والرجل

رجـل، فـان مملكـة البحـرين قـد          كذلك مـن حيـث املـساواة يف األجـور بـني املـرأة وال                - ٢١٧
 )١٥/١٩٨٣رقـم   (على االتفاقية العربيـة بـشأن حتديـد ومحايـة األجـور             م  ١٩٨٤صادقت عام   
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متـنح املـرأة العاملـة    ” : منـها علـى أن  )١٣(الصادرة عن منظمة العمل العربية واليت تنص املـادة          
ساواة يف وهــو نــص صــريح علــى املــ .“األجــر املماثــل ألجــر الرجــل وذلــك عنــد متاثــل العمــل 

 .األجور بني اجلنسني عند أداء عمل مماثل
 

 :احلق يف الضمان االجتماعي - سادساً 
 م١٩٧٥أن املزايا اليت حتصل عليها املرأة طبقا لنظام التقاعد املـدين املطبـق منـذ عـام                    - ٢١٨

تتــساوى مــع املزايــا الــيت حيــصل عليهــا الرجــل يف هــذا القطــاع مــن ) ١٣/١٩٧٥قــانون رقــم (
- رقمـي    أدىن من راتب التسوية وحبد      ٪٨٠ستحقاق معاش تقاعدي حبد أقصى بنسبة       حيث ا 

 مــن الراتــب الــسنوي عــن كــل ســنة مــن    ٪١٥ دينــار شــهريا، ومكافــأة تقاعــد بواقــع   ١٥٠/
سنوات اخلدمة احملسوبة يف التقاعـد يف حالـة عـدم اسـتحقاق معـاش تقاعـدي، ومكافـأة بواقـع                     

نوات مدة اخلدمة احملـسوبة يف التقاعـد حبـد أقـصى             من الراتب السنوي عن كل سنة من س        ٪٣
 مـن الراتـب     ٪١٥ سنة حمسوبة يف التقاعد بواقع       ٤٠ سنة، ومكافأة املدة الزائدة عن       ٤٠قدرة  

 سنوات، ومكافأة بواقع راتب شهر عـن كـل         ٧السنوي عن كل سنة زائدة وحبد أقصى قدرة         
شـهور   ٦ شـهور أو معـاش   ٦فـاة بواقـع راتـب    ، ومنحـة و ١٨سنة يف اخلدمـة قبـل بلـوغ سـن        

 شـهور حـسب األحـوال،       ٣ شهور أو معـاش      ٣حسب األحوال، ونفقات جنازة بواقع راتب       
العجـز الكلـي،    ا أدت إصابة العمـل إىل الوفـاة أو   من راتب االشتراك إذا م٪٨٠ومعاش بواقع   

 ٪٣٠ومعاش إصابة باإلضافة إيل راتـب الوظيفـة إذا مـا نـتج عـن اإلصـابة عجـز جزئـي بنـسبة                   
فأكثر، وتعويض من دفعة واحدة إذا ما نتج عن إصابة العمل عجـز جزئـي ال تـصل نـسبته إيل        

يف ، إضافة إىل مزايا تقاعدية أخرى بـصفتها مـستحقة ملعـاش تقاعـدي عـن شـخص متـو                   ٪ ٣٠
 .اخل.. .أو حفيدته أو أختهيف بصفتها أرملة أو ابنة املتو

 الـيت حتـصل عليهـا املـرأة العاملـة يف القطـاع              وفيما يتعلق مبزايا التأمينـات االجتماعيـة        - ٢١٩
 )٢٤/١٩٧٦قـانون رقـم     (م١٩٧٦اخلاص طبقا لنظـام التأمينـات االجتماعيـة املطبـق منـذ عـام               

فهي تتـساوى مـع الرجـل بـشكل عـام مـن حيـث اسـتحقاق معـاش تقاعـدي للـشيخوخة عنـد                  
م التأمينــات  للرجــال ولــديها اشــتراك يف نظــا٦٠ ســنة للنــساء و٥٥بلوغهــا ســن التقاعــد وهــو 

 سنوات حيث يصرف هلا معاش تقاعدي مـستمر ويف حالـة وفاهتـا ينتقـل املعـاش إىل            ١٠قدره  
 سـنة  ٥٥أمـا إذا كـان انتـهاء خدمـة املـرأة العاملـة قبـل بلوغهـا سـن                     .أبنائها وبناهتا املـستحقني   

 . سنة على األقل حتصل على معـاش تقاعـدي مبكـر           ١٥ولديها اشتراك يف نظام التأمينات ملدة       
إذا أصــاهبا عجــز لــسبب غــري مهــين    ســنة ٥٥كمــا تــستحق معــاش العجــز قبــل بلوغهــا ســنة    

و بـــسبب تـــأثر حالتـــها الـــصحية    أصـــبحت غـــري قـــادرة علـــى العمـــل بـــسبب املـــرض أ       أو
 شهور متصلة على األقل قبل حـدوث العجـز          ٦ولديها اشتراك يف نظام التأمينات ملدة        جسديا
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أمـا إذا حـدثت      .ة علـى األقـل قبـل حـدوث العجـز           شـهور متـصل    ٣ شهرا متقطعة منها     ١٢أو  
 شـهور  ٦وفاة املرأة العاملة العاملة أثناء اخلدمة وكـان لـديها اشـتراك يف نظـام التأمينـات مدتـه           

 شــهور متــصلة علــى األقــل يــستحق ورثتــها ٣ شــهرا متقطعــة منــها ١٢متــصلة علــى األقــل أو 
إصـابة عمـل مـا يـستحق الرجـل مـن            كـذلك تـستحق املـرأة العاملـة إذا إصـابتها             .معاش الوفـاة  

 .اخل.. .إجراءات وتعويضات ومعاشات ومصاريف عالج
ويطبق نظام التأمينات االجتماعية على كافة منشآت القطاع اخلـاص الـيت تـضم مـن                - ٢٢٠

كمـا  م  ٢٠٠٥ ينـاير    ١ ابتـداًء مـن      - وهي من فئـة املنـشآت الـصغرية          -عامل إىل تسعة عمال     
ــل وزارة الع   ــن قب ــرر م ــو مق ــدة امل  ه ــة الوحي ــل، وهــي الفئ ــيت    م ــشآت اخلاصــة ال ــن املن ــة م تبقي

يشملها بعد نظام التأمينات االجتماعية حبيث تستفيد النساء العامالت يف هذه املنشآت مـن               مل
مزايــا نظــام التأمينــات االجتماعيــة وذلــك بتــوفري احلمايــة االجتماعيــة هلــن مــن خــالل ضــمان     

كاليف معيـشتهن بعـد انتـهاء خدمتـهن، وكـذلك           حصوهلن على معاش تقاعدي ثابت لتغطية ت      
 . انتفاعهن مبزايا الضمان االجتماعي يف حالة املرض والعجز والشيخوخة

 
 :التدابري احلمائية للمرأة البحرينية العاملة - سابعاً 

 :حظر تشغيل النساء يف األعمال اخلطرة يف القطاع األهلي - ١ 
بـشأن الـصناعات واملهـن اخلطـرة        م  ١٩٧٧ام   لعـ  ٥أصدر وزيـر الـصحة القـرار رقـم            - ٢٢١

واملضرة بالصحة اليت حيظر تشغيل النساء فيها، منها األعمـال الـيت تـؤدى حتـت سـطح األرض                   
واألعمــال الــيت تعرضــهن حلــرارة شــديدة كالعمــل أمــام أفــران صــهر املعــادن، واألعمــال الــيت    

ل أو جـر األثقـال ألكثـر    تعرضهن جملهود جسماين كبري أو متواصـل مثـل أعمـال العتالـة أو محـ            
 كلغ، والعمليـات الـيت تعرضـهن للذبـذبات الـضارة بـاألطراف العليـا أو باجلـسم                   ٢٠-١٥من  

لعمليــات الــيت يــدخل يف تــداوهلا كلــه مثــل عمليــات التخــرمي يف الــصخور والطــرق واملبــاين، وا
ل تــصنيعها مــادة الرصــاص، كــذلك األعمــال الــيت حيظــر تــشغيل النــساء احلوامــل فيهــا مثــ      أو

رة التعــرض لإلشــعاعات بكافــة أنواعهــا وأشــعة أكــس، واألعمــال الــيت تــستدعي التعــرض ألخبــ
أدخنــة الــبرتين أو أحــد مــشتقاته، واألعمــال الــيت يــصحبها التعــرض ملــواد ماســخة لألجنــة      أو

 .وغريها من األعمال الضارة بصحة املرأة احلامل وجنينها
 

 :حظر تشغيل النساء ليالً - ٢ 
علــى االتفاقيــة الدوليــة بــشأن عمــل النــساء لــيال  م ١٩٨١لبحــرين يف عــام صــادقت ا  - ٢٢٢

ــم ( ــن خمتلــ    ) ٨٩/١٩٤٨رق ــساء م ــشغيل الن ــر ت ــيت حتظ ــة    ال ــة صــناعات عام ــار يف أي ف األعم
خاصة ليال ملـدة ال تقـل عـن سـبع سـاعات متواصـلة متتـد مـابني الـساعة العاشـرة مـساًء إىل                          أو
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وجب هذه االتفاقيـة بالتقيـد بأحكامهـا الـيت تعتـرب      وهي بذلك ملزمة مب .الساعة السابعة صباحا 
  .تدابري محائية للمرأة العاملة

) ٢٣/١٩٧٦رقـم   (وقد تضمن الباب التاسـع مـن قـانون العمـل يف القطـاع األهلـي                   - ٢٢٣
بعض األحكام املشتملة على تدابري محائية للمـرأة العاملـة يف القطـاع اخلـاص منـها عـدم جـواز                     

ا بني الساعة الثامنـة مـساًء والـسابعة صـباحا مـا عـدا يف احلـاالت املـستثناة              تشغيل النساء ليال م   
اليت يصدر بشأهنا قرار من وزير العمل، وكذلك حظـر تـشغيل النـساء يف الـصناعات أو املهـن                    
اخلطرة واملضرة بصحتهن وصحة اجلنني اليت يصدر بشأهنا قرار من وزير الصحة باالتفـاق مـع                

 .وزير العمل
ــر العمــل القــرار رقــم  وقــد أصــدر و  بــشأن األحــوال واألعمــال  م ١٩٧٦ لعــام ١٨زي

واملناســبات الــيت يــستثىن فيهــا تــشغيل النــساء لــيال بــني الــساعة الثامنــة مــساًء والــساعة الــسابعة  
صــباحاً كاملستــشفيات واملــصحات ودور العــالج، واملطــارات ومكاتــب الــسياحة وشــركات    

خل، ومعــىن ذلــك انــه فيمــا عــدا احلــاالت املــستثناة  الطــريان واالتــصاالت، والفنــادق واملطــاعم ا
 .مبوجب القرار ال جيوز تشغيل النساء ليال خالل الفترة املسائية املذكورة

 
 :حظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو األمومة - ٣ 

 مـن قـانون     ٦١يف إطار حتقيـق محايـة مثلـى للمـرأة ولرعايـة األطفـال كرسـت املـادة                     - ٢٢٤
 إجيابياً لصاحل املرأة العاملـة، مبنحهـا احلـق إذا كانـت حـامالً باحلـصول علـى إجـازة          العمل متييزاً 

وضع مدهتا مخسة وأربعون يوماً تشمل املدة السابقة على الوضع أو الالحقة له، وتكـون هـذه                 
اإلجازة بأجر كامل وال ختصم من اإلجازات السنوية للعاملة، كما حيق للمرأة العاملـة احلامـل             

 .لى إجازة أخرى ملدة مخسة عشر يوماً ولكن بدون أجرأن حتصل ع
وأيـضاً وهبــدف رعايـة الطفولــة ومتكـني العاملــة مـن إرضــاع مولودهـا أعطــى التــشريع       

البحريين للعاملة األم بعد عودهتا من إجـازة الوضـع احلـق يف االسـتفادة مـن فتـرات لالسـتراحة                
املـادة  (ل الـسنتني التـاليتني للوضـع        بقصد إرضاع مولودها اجلديـد، ويثبـت هلـا هـذا احلـق خـال              

ويشترط أال تقل فترات االسـتراحة الـيت حتـصل عليهـا العاملـة إلرضـاع                )  من قانون العمل   ٦٢
مولودها عن الساعة يف اليوم الواحد، وهذا احلـق يف االسـتراحة للعاملـة املرضـعة ال يـؤثر علـى           

 .عمالحقها يف احلصول على فترات الراحة اليت متنح عادة جلميع ال
ال جيــوز لــصاحب العمــل فــصل العاملــة بــسبب الــزواج أو أثنــاء متتعهــا   ”: كمــا أنــه  - ٢٢٥

ويصدر وزير العمل قرارا بـاملهن واإلعمـال الـيت جيـوز فيهـا لـصاحب                 .بإجازة احلمل والوالدة  
 .“العمل تغري مهنة العاملة بسبب الزواج
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ب الـزواج مـن زميـل يف        ويعين هذا احلكـم ضـمنيا حظـر الفـصل أو إهنـاء اخلدمـة بـسب                 
وهناك أسلوب جيد تتبعه بعض الشركات واملصارف يف حال زواج عامـل مـن عاملـة                . العمل

تعمل يف نفس القسم إذ تنقل احـد الـزوجني إيل قـسم أو دائـرة أخـرى غـري القـسم أو الـدائرة                         
ب اليت يعمالن فيها معا أو إىل فرع أخر للشركة واملصرف مىت كان ذلـك ممكنـاً وذلـك لتجنـ                   

 .فصل أحدمها من العمل بسبب الزواج
ــاملرأة         - ٢٢٦ ــا خاصــة ب ــرأة باإلجــازات ذاهتــا الــيت متــنح للرجــل مــع وجــود مزاي وتتمتــع امل

 :ومرتبطة بطبيعتها وهى
 اخلدمـة املدنيـة     قـانون  وهى حتصل عليها أسوة باملوظف الرجل إذ يـنص           :إجازة زواج  - 

 .معلى منح املوظفة إجازة زواج قدرها ثالثة أيا
 .يوم ابتداًء من تاريخ الوضع٦٠ وهى مبعدل :وضعإجازة • - 

 أكتـوبر   ١وتبني اإلحصائيات الصادرة من ديوان اخلدمة املدنية بأنة خالل الفتـرة مـن               
 امـرأة عاملـة علـى إجـازة األمومـة لتـشكل             ١٧٥٥حصلت  م  ٢٠٠٥ فرباير   ٢٣حىت  م  ٢٠٠٣
ــسبة  ــدد النــساء املوظفــات         مــن٪١١ن ــة، ويبلــغ ع ــسائية يف اخلدمــة املدني ــوى العاملــة الن  الق

 من القوى العاملـة     ٪٨٣ امرأة غري متزوجة أي نسبة       ٣٩١٨ امرأة مقابل    ١٢٧٧٥املتزوجات  
 .النسائية يف اخلدمة املدنية

ة ملـد  يوميـاً    تنيرضاع الطفل ملـدة سـاع     إلوهى االستراحة اليت يتطلبها     : استراحة رعاية  - 
 .سنتني يومياً

مينح قانون اخلدمـة املدنيـة املـرأة إجـازة          حيث  هبدف رعاية الطفل    : إجازة بدون راتب   - 
 .ملدة أقصاها عامني لرعاية طفلها

ــاير        ــن ين ــرة م ــه يف الفت ــة بأن ــة املدني ــبني إحــصائيات اخلدم وحــىت ســبتمرب  م ٢٠٠٢وت
ــر مــن    م ٢٠٠٣ ــدون راتــب ألكث ــاً حلــوايل  ٣٠منحــت إجــازة ب  امــرأة مــن خمتلــف  ٣٢٨ يوم

 .وزارات اململكة
 

 

 . ديوان اخلدمة املدنية:املصدر • 
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 :حق املرأة العاملة يف التظلم من القرار اإلداري - ٤ 
يــضمن املــشرع البحــريين للمــرأة املوظفــة كالرجــل املوظــف متامــاً الوســائل الالزمــة      - ٢٢٧

للدفاع عن حقوقها يف اخلدمـة املدنيـة وذلـك عـن طريـق تقـدمي تظلـم إىل مـدير اإلدارة، وحيـق             
وظفة أن تستأنف قرار هذا املـدير أمـام جلنـة خمتـصة داخـل الـوزارة، كمـا حيـق هلـا أن              للمرأة امل 

 .تطعن بقرار اجمللس التأدييب املشكل يف اجلهة اإلدارية اليت تعمل لديها
كما حيق للمرأة املوظفة كالرجل متاماً التظلم من القرار اإلداري أمـام القـضاء العـادي                 

ض إذ ميكـن هلـا احلـصول علـى إلغـاء القـرار اإلداري املخـالف              عن طريق دعوى اإللغاء والتعوي    
للقــانون حيــث مت إنــشاء احملكمــة اإلداريــة الــيت ختــتص بــالنظر بــالطعون املقدمــة ضــد جهــات     
ــيس حمكمــة        ــادي ول ــا جــزًء مــن القــضاء الع ــشاء هــذه احملكمــة مت باعتباره اإلدارة علمــاً أن إن

 .  الواحدمستقلة، لذا فان البحرين تبقى من دول القضاء
ويتبني من اإلحصائيات املتوافرة لدى ديـوان اخلدمـة املدنيـة بأنـه مل تـسجل حـاالت                    - ٢٢٨

تظلم بشأن احلقوق املكتسبة للموظفة كالعالوات واإلجازات والراتب، غري أنـه توجـد بعـض               
 ختـضع   حاالت التظلم املتعلقة بالترقية باعتبار أن مسائل الترقية سواء بالنسبة للمـرأة أو للرجـل              

للعديد من املعايري والضوابط املوضـوعية والذاتيـة، إذ أهنـا ليـست حقـاً مكتـسباً وإمنـا مـشروطاً                     
 .بعدة شروط جيب توافرها مجيعها بالنسبة للرجل أو للمرأة على حد سواء

 
التوفيـــق بـــني االلتزامـــات األســـرية ومـــسئوليات العمـــل واملـــشاركة يف    - ثامناً 

 :العامة احلياة
 الرغم من اخلـدمات املمنوحـة واملتـوفرة لرعايـة األطفـال مـا قبـل املدرسـة علـى                     على  - ٢٢٩

 حيـث أنـه مل تـدرج مرحلـة          األصعدة الصحية والتعليمية إال إن األمر ما زال حباجـة إىل تطـوير            
 .سن احلضانة والروضة يف السلم التعليمي الرمسي

الـت هـذه اخلدمـة تغطـى        كما مل تتكفل شركات القطاع اخلاص هبـذا اجلانـب وال ز             - ٢٣٠
 إضـافة إىل بعـض املـشاريع الرحبيـة          )اجلمعيات النـسائية  (من قبل بعض مؤسسات اجملتمع املدين       

ــضانة حـــىت ديـــسمرب     ــدد دور احلـ ــغ عـ ــد بلـ ــة، وقـ ـــى ٣٨ م٢٠٠٤اخلاصـ ــضانــة تغطــ  دار حـ
 تنميــة، وهــي تقــع ضــمن إشــراف ومــسئولية وزارة ال) ســنوات٣-٠(احتياجــــات العمـــر مــن 

 .اعيةاالجتم
وتتوىل وزارة التربية والتعلـيم اإلشـراف علـى ريـاض األطفـال إضـافة إيل مـسئوليتها                     - ٢٣١

بتدريب مدرسات رياض األطفال لغـرض التأهيـل التربـوي هلـن عـرب مركـز خمـتص هلـذه املهنـة                   
تابع للوزارة، كما إن كلية التربية جبامعة البحرين قد خصصت قسم لريـاض األطفـال بالكليـة                 
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وجتدر اإلشـارة إىل أن الربنـامج التطـويري لـوزارة التربيـة والتعلـيم لعـام                  .دبلوم املتوسط مينح ال 
يعكــف حاليــا علــى إعــداد اإلداريــني واملعلمــني بريــاض األطفــال عــن طريــق  م ٢٠٠٤/٢٠٠٥

تنظيم الدورات التدريبية املنتظمـة للمعلمـات يف هـذه الريـاض، كمـا أن الـوزارة سـتقوم قريبـا                      
 .ريب معلمات رياض األطفال يف منطقة أم احلصمبإنشاء مركز لتد

كما صادقت مملكة البحـرين علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة حـول حقـوق الطفـل لعـام                       - ٢٣٢
 :منها على انه) ٢فقرة ( ١٩واليت تنص املادة م ١٩٩١، وذلك يف العام م١٩٨٩

وضـع بـرامج    ينبغي إن تشمل هذه التدابري الوقائية، حسب االقتـضاء إجـراءات فعالـة ل              
إضـافة إىل  . اجتماعية لتـوفري الـدعم الـالزم للطفـل وألولئـك الـذين يتعهـدون الطفـل برعايتـهم          

إجـازات وحظـر تـشغيل      (التدابري احلمائية واليت سبق اإلشارة إليها واليت مـن خـالل مـا تقدمـه                
  تعمـل علـى التوفيـق بـني    )اخل...املرأة ليال وحظـر الفـصل مـن اخلدمـة بـسبب احلمـل واألمومـة              

إضـافة إىل وسـائل    . االلتزامات األسرية للمرأة ومسؤوليات العمـل واملـشاركة يف احليـاة العامـة            
 .لتخفيف الضغط عنها مثل صندوق النفقة

 
 :مسامهة املرأة العاملة البحرينية يف إمجايل قوة العمل احمللية - تاسعاً 

عمـل احملليـة بـصورة مـضطردة        زادت مسامهة املرأة العاملة البحرينية يف إمجـايل قـوة ال            - ٢٣٣
وم بـه املـرأة مـن أعمـال مرتليـة           على مدى العقود الثالثة األخرية مع األخـذ باالعتبـار أن مـا تقـ              

 .ال حيتسب يف قوة العمل أو يدخل يف الناتج القومي تصنيع أو عمل أشياء بغرض بيعها أو
 

 )٢٦ (جدول رقم  
 م٢٠٠١،١٩٩١،١٩٨١،١٩٧١وات خالل السن مسامهة اإلناث يف قوة العمل احمللية  

 
     السنوات

 ٢٠٠١ ١٩٩١ ١٩٨١ ١٩٧١ النوع
 ٩٢٥٦٥ ٧٣١١٨ ٥١٩٤٩ ٣٥٨٨٤ ذكور
 ٣٢٧٢٥ ١٧٥٤٤ ٩٢٥٠ ١٨٤٣ إناث

 ١٢٧١٢١ ٩٠٦٦٢ ٦١١٩٩ ٣٧٧٢٧ إمجايل القوى العاملة
 ٢٥,٦ ١٨,٧ ١٤,٣ ٤,٣ مل احمللية قوى العاإلناث يف مسامهة معدل

 
 :ملركزي للمعلوماتاجلهاز ا :املصدر  
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وتعكس الزيادة يف حصة املرأة البحرينيـة يف القـوى العاملـة املنتجـة التحـسن النـوعي                   - ٢٣٤
علــى وضــعها يف ســوق العمــل بــسبب اخنراطهــا يف قطاعــات عمــل جديــدة وشــغلها لوظــائف   

 . من قبل“ذكورية”كانت تعترب 
 

 )٢٧ (جدول رقم  
 )م٢٠٠٥ حسـب نـوع اجلنـس لكـل وزارة لســــــنة إعــداد املوظفـني البحرينيني علـى(  

 
 النسبة املئوية ٢٠٠٥ فرباير ٥ الـــــوزارة

 ذكور إناث اجملموع ذكور إناث 

 ٨١,٧٩ ١٨,٢١ ١٧٠٢ ١٣٩٢ ٣١٠ اإلشغال واإلسكان
 ٦٩,٤٧ ٣٠,٥٣ ٤١٦ ٢٨٩ ١٢٧ اإلعالم

ــع وزارة   (التجــارة  ــدمج م ــل ال قب
 ٦٩,١٥ ٣٠,٨٥ ٢٨٢ ١٩٥ ٨٧ )الصناعة

 ٤٢,٩٩ ٥٧,٠١ ١٥٢٦٨ ٦٥٦٣ ٨٧٠٥ وزارة التربية والتعليم
 ٥٠,٢٣ ٤٩,٧٧ ٢١٥ ١٠٨ ١٠٧ هيئة املعلومات املركزية

 ٨٤,٣٤ ١٥,٦٦ ٢٤٩ ٢١٠ ٣٩ اخلارجية
 ٩٤,٦٣ ٥,٣٧ ٧٦٣ ٧٢٢ ٤١ املوانئ
 ٩٤,٥٠ ٥,٥٠ ٥٤٥ ٥١٥ ٣٠ الزراعة

 ٩١,٨٩ ٨,١١ ٧٤ ٦٨ ٦ الشئون اإلسالمية
 ٧١,٤٣ ٢٨,٥٧ ٤٩ ٣٥ ١٤ نيةالشئون القانو

 ٤٣,٢٢ ٥٦,٧٨ ٧٧٤٦ ٣٣٤٨ ٤٣٩٨ الصحة
قبــل املــدمج مــع وزارة  (الــصناعة 
 ٧٤,٢٤ ٢٥,٧٦ ٦٦ ٤٩ ١٧ )التجارة

 ٩٠,٣٧ ٩,٦٣ ٧٢٧ ٦٥٧ ٧٠ الطريان املدين
 ٨٨,٣١ ١١,٦٩ ٥٢٢ ٤٦١ ٦١ العدل

قبـل  (العمل والشؤون االجتماعية  
 ٤٣,٢٢ ٥٦,٧٨ ٨١٩ ٣٥٤ ٤٦٥ )فصلهما
 ٩٠,١٥ ٩,٨٥ ٣٥٥٥ ٣٢٠٥ ٣٥٠  الكهرباء واملاءوزارة

 ٧١,٤٣ ٢٨,٥٧ ٢٦٦ ١٩٠ ٧٦ اهليئة العامة للشباب والرياضة
 ٧٣,٧٢ ٢٦,٢٨ ٣٣١ ٢٤٤ ٨٧ وزارة املالية واالقتصاد الوطين

 ٩٠,٣٢ ٩,٦٨ ٤٩٦ ٤٤٨ ٤٨ النقل
 ٨٠ ٢٠ ١٠ ٨ ٢ ١وزارة الدولة 
 ٦٦,٦٧ ٣٣,٣٣ ١٢ ٨ ٤ ٢وزارة الدولة 
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 النسبة املئوية ٢٠٠٥ فرباير ٥ الـــــوزارة
 ذكور إناث اجملموع ذكور إناث 

 ٧٢,٧٣ ٢٧,٢٧ ١١ ٨ ٣ ٣ة وزارة الدول
قبـــل حتويلـــها إىل  (الـــنفط  وزارة

 ٨٠,١٩ ١٩,٨١ ١٠٦ ٨٥ ٢١ )هيئة النفط والغاز
 ٩٨,٦٧ ١,٣٣ ٧٥ ٧٤ ١ مشروع خاص

ــسجيل   ــساحة والتــــ ــاز املــــ جهــــ
 ٨٥,٧١ ١٤,٢٩ ٣٠٨ ٢٦٤ ٤٤ العقاري

 ٧٠,٧٥ ٢٩,٢٥ ٢٥٣ ١٧٩ ٧٤ مكتب اخلدمة املدنية
 ٨٢,٦١ ١٧,٣٩ ٩٢ ٧٦ ١٦ ديوان مسو رئيس جملس الوزراء

 ٩٢,٠٣ ٧,٩٧ ٥٧٧ ٥٣١ ٤٦ إدارة اجلمارك
وزارة الدولــــة لــــشئون جملــــسي   

 ٨٦,٦٧ ١٣,٣٣ ١٥ ١٣ ٢ الشورى والنواب
 ٧٧,٢٢ ٢٢,٧٨ ٧٩ ٦١ ١٨ شئون جملس الوزراء

 ١٠٠ ٠ ٤٦ ٤٦ ٠ األوقاف السنية
 ١٠٠ ٠ ٦٣ ٦٣ ٠ األوقاف اجلعفرية

 ١٠٠ ٠ ١١٥ ١١٥ ٠ جملس القضاء األعلى
 ٦٠,٨٧ ٣٩,١٣ ٢٣ ١٤ ٩ س العطاءات واملناقصاتجمل

 ٨٥,٩٢ ١٤,٠٤ ٢١٣ ١٨٣ ٣٠ املستودعات املركزية
 ٧٣,٤٦ ٢٦,٥٤ ٦١٨ ٤٥٤ ١٦٤ هيئة اإلذاعة والتلفزيون

 ٥٧,٨٥ ٤٢,١٥ ٣٦٧٠٧ ٢١٢٣٥ ١٥٤٧٢ اجملاميع الكلية والنسب املئوية
 

 .ديوان اخلدمة املدنية :املصدر  



CEDAW/C/BHR/2  
 

07-60017 113 
 

 )٢٨ (جدول رقم  
 حــسب النــشاط االقتــصادي الرئيــسي والنــوع)  ســنة فــأكثر١٥(نيــون العــاملون البحري  

 ٢٠٠١تعداد 
 

 النوع 
 حبريين 

 اجلملة إناث ذكور النشاط االقتصادي

 ٨١٧ ٥٤ ٧٦٣ زراعة وتربية احليوان
 ٨٩٢ ٣٠ ٨٦٢ صيد األمساك
 ٢١٢٤ ١٦٦ ١٩٥٨ مناجم وحماجر
 ١٣٥٣١ ٣٩٢٥ ٩٦٠٦ صناعة حتويلية

 ١٣٥٢ ٨٢ ١٢٧٠  ومياه وغازكهرباء
 ٤٤١٢ ٣٥١ ٤٠٦١ تشييد وبناء

 ١٠٤٥٥ ٢٤١٤ ٨٠٤١ جتارة وإصالح
 ٢٤٤٧ ٤٢٧ ٢٠٢٠ مطاعم وفنادق

 ٩٣٠٠ ١٠٧٠ ٨٢٣٠ نقل ختزين واتصال
 ٤٦٠٤ ١٥٣٤ ٣٠٧٠ بنوك وتامني ومال
 ٥٢١٩ ١٠٧٦ ٤١٤٣ عقارات وتأجري 

 ٣٣٢٠٢ ٣٩١٠ ٢٩٢٩٢ إدارة عامة ودفاع وأمن
 ١٠٤٢٢ ٦٥٢٨ ٣٨٩٤ ليميةمؤسسة تع

 ٥٦٦٢ ٣٢٠٠ ٢٤٢٦ نفع عام/مجعية/عيادة/مركز صحي/فيمستش
 ٤٢٣٥ ١١٠٤ ٣١٣١ أنشطة جمتمعية وخدمات أخرى

 ٩٤ ٣١ ٦٣ أسر خاصة تعني إفراد لديها
 ١٦٧ ٤٩ ١١٨ هيئات دولية وإقليمية

 ٢٠٥٢ ١١٦ ١٩٣٦ ال ينطبق
 ١١٠٩٨٧ ٢٦٠٦٧ ٨٤٩٢٠ اجلملة 

 
 .وماتلاملركزي للمعاجلهاز  :املصدر  
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 )٢٩ (جدول رقم  
ومتوســط األجــر  إمجــايل العــاملون البحرينيــون بالقطــاع اخلــاص حــسب املهــن الرئيــسية    

 م٢٠٠٥ فربايروالنوع 
 

 عدد املؤمن عليهم البحرينيات ومتوسطات األجور 
 اإلمجايل الكلي اإلناث الذكور 

 متوسط األجر العدد متوسط األجر العدد رمتوسط األج العدد النشاط االقتصادي لصاحب العمل

 ٥٦٤ ٨٩٨٢ ٣٢٣ ٢٧٥٠ ٥٦٤ ٦٢٣٢ املهن العلمية والفنية

 ١٢٩١ ٢٩٣٦ ٧٤٢ ٥٠٩ ١٢٩١ ٢٤٢٧ املهن اإلدارية واإلشرافية

 ٥٢٨ ١٥٦١٧ ٢٨٩ ٧٨٤١ ٥٢٨ ٧٧٧٦ املهن الكتابية

 ٣٤٤ ٤٣٧٣ ٢٠٣ ١٦١٠ ٣٤٤ ٢٧٦٣ املشتغلون بالبيع

 ٢٧٧ ٢٩٧ ٢٥٥ ١٧ ٢٧٧ ٢٨٠ اعة والصيداملشتغلون بالزر

 ٤١٦ ١٤٠٣٧ ١٣٧ ٢٧٤٣ ٤١٦ ١١٢٩٤ املهن احلرفية واإلنتاجية

 ٢٢٩ ٦٣٦٣ ١٣٨ ٢٣٤ ٢٢٩ ٦٦٣٤ املشتغلون بالنقل واملواصالت

 ٢٥٢ ٥٠٧٧ ١٧٠ ١١١٦ ٢٥٢ ٣٩٦١ املشتغلون باخلدمات والرياضة

 ٢٤٥ ٨٣٤٧ ٣٤٧ ٦٣٦ ٢٤٥ ٧٧١١ املشتغلون باملهن األخرى

 ٤١٤٧ ٦٦٥٣٤ ٢٦٠٤ ١٧٤٥٦ ٤١٤٧ ٤٩٠٧٠ موعاجمل 
 

 .اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية :املصدر
  

ويف جمــال العمــل حلــساهبن اخلــاص، متــارس بعــض النــسوة مــن ربــات البيــوت بعــض    - ٢٣٥
أشكال العمل غري املنظم، وهي حرف يدوية بسيطة اغلبها تنحصر يف خياطة وتطريز املالبـس               

ة املــأكوالت احملليــة حيــث تــساهم مداخيلــها يف إعالــة األســرة أو حتــسني        الــشعبية أو صــناع 
وهــي مــداخيل ال  .مــستواها املعيــشي رمسيــا لــدي األســر الــيت ال دخــل هلــا أو حمــدودة الــدخل 

حتتسب يف الناتج الوطين احمللي، كما إن هذه األعمال غـري خاضـعة ألنظمـة الـسجل التجـاري         
ومـن هنـا، ال تتـوفر أي    . ماعية باعتبارها أعمال غـري منظمـة    وغري مغطاة بنظام التأمينات االجت    

ــا عــدا     ــها م ــات أو إحــصاءات عن ــذي تنفــذه وزارة  “ مــشروع األســر املنتجــة ”بيان ــةال  التنمي
االجتماعيــة والــذي يــستهدف دعــم األســر حمــدودة الــدخل مــن اجــل حتــسني مواردهــا الذاتيــة  

ارة مـن خـالل هـذا املـشروع فـرص           وحتويلها من اسـر معالـة إىل اسـر منتجـة حيـث تـوفر الـوز                
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التدريب على الصناعات املرتلية، وكذلك اخلامات واملعدات الالزمة وبأسـعار مناسـبة، إضـافة             
ــبعض األســر املعــوزة مــن اجــل شــراء اخلامــات واملعــدات الالزمــة       إىل مــنح بعــض القــروض ل

مـشروع األسـر   لإلنتاج، وتسهيل تـسويق املنتجـات حمليـا، وتـشكل النـساء عنـصراً أساسـياً يف              
املنتجة السيما يف إعمال الغزل واخلياطة والتطريز وصناعة األدويـة الـشعبية والبخـور والعطـور                

 .وصناعة الزهور واحللوى الشعبية
 القاضـي   ٥/٢٠٠٤صدر األمر امللكي رقـم      م  ٢٠٠٤وجتدر اإلشارة إىل أنه يف يناير         - ٢٣٦

هيم آل خليفـة رئيـسة اجمللـس األعلـى     جائزة صاحبة السمو الـشيخة سـبيكة بنـت إبـرا       ”بإنشاء  
 واليت متنح كل سنتني ألفضل الوزارات واملؤسسات احلكوميـة          “للمرأة لتمكني املرأة البحرينية   

ــل        ــا يف تأهي ــسبة التزامه ــادة ن ــة وزي ــة العامل ــرأة البحريني ــا يف دعــم ومتكــني امل واخلاصــة لتميزه
ــة وحتقــق      ــة الوطني ــا يف خطــط التنمي ــرأة وإدماجه ــدريب امل ــرأة   وت ــؤ امل ــستويات يف تب ــى امل أعل

ويـراد مـن     .للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار والتزامها بسياسة عـدم التمييـز ضـد املـرأة              
هــذه اجلــائزة أن تــساهم يف حتفيــز جهــات العمــل بالقطــاعني العــام واخلــاص علــى متكــني املــرأة  

ــصوص علي     ــصادية املن ــا االقت ــن ممارســة حقوقه ــة م ــة البحريني ــة   العامل ــشريعات الوطني ــا يف الت ه
واملواثيق الدوليـة مـن خـالل تـوفري فـرص متكافئـة هلـا مـع الرجـل يف كافـة أمـور العمـل ودون                          

وهذه اجلائزة وان كانت تشجيعية يف طابعها إال أهنا محائية أيضا يف مضموهنا مـن حيـث       . متييز
م التفرقـة بينـهما يف   دفع القطاعني العام واخلاص علي انتهاج سياسة مساواة بني اجلنـسني وعـد            

 .أي شكل من أشكال املعاملة يف العمل
 

 :املشاركة النقابية للمرأة - عاشرا 
بالنسبة إيل املشاركة يف العمـل النقـايب فقـد اخنرطـت املـرأة يف النقابـات منـذ صـدور            - ٢٣٧

 ســـبتمرب ٢٤م يف ٢٠٠٢ لـــسنة ٣٣ املرســـوم امللكـــي املـــنظم لعمـــل النقابـــات العماليـــة بـــرقم 
 نقابــة، شــاركت ٣٦ -م٢٠٠٥وقــد بلــغ عــدد النقابــات املــشكلة إيل شــهر فربايــر   . م٢٠٠٢

 مـــن ٪١٢نقابـــات عماليـــة أي حـــوايل  ٥  نقابـــة، وترأســـت املـــرأة١٥املـــرأة يف جملـــس إدارة 
 .ويوضح اجلدول التايل عدد النساء يف جملس إدارة النقابات العمالية .عددها
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 )٣٠ (جدول رقم  
 إدارة النقابات العماليةعدد النساء يف جملس   

 
 النسبة عدد النساء عدد األعضاء اسم النقابة الرقم

 ٪٧ ١ ٧ ميدال للكابالت .١

 ٪١٨ ٣ ٦ األسواق احلرة .٢

 ٪١٥ ١ ١٥ بتلكو .٣

 ٪٤٤ ٤ ١١ قطاع الفندقة والتموين .٤

 ٪٣٠ ٢ ١٥ بابكو .٥

 ٪١١ ١ ١١ باس .٦

 ٪١١ ١ ١١ الدرفة .٧

 ٪٩ ١ ٩ وينياملضيفني اجل .٨

 ٪١٨ ٢ ٩ السفر والسياحة ٩

 ٪٧ ١ ٧ قطاع التأمني ١٠

 ٪٧ ١ ٧ غرفة التجارة ١١

 ٪٩ ١ ٩ املصرفيني ١٢

 ٪١٠٠ ١٠ ١٠ مصانع املالبس والنسيج ١٣

١٤ EDS١٠ ٢ ٥  لدول اخلليج يف البحرين٪ 

 ٪١٠٠ ٢١ ٢١ مدرسة الرجاء ١٥

   عضوه٥٢  عضوا١٥٣ اجملموع  
 

 .رة العملوزا :املصدر  
  

ويتضح من اجلدول السابق إن عدد النساء املشاركات يف جمالس إدارة النقابات هـو                - ٢٣٨
 من عدد األعضاء املشاركني، وهى نسبة ال باس فيها نظراً لقصر الفتـرة الزمنيـة لبـدء                  ٪٢٢,٥

 .العمل يف النقابات العمالية
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 :يمحاية املرأة العاملة من التحرش اجلنس - احلادي عشر
 مــن البــاب الرابــع عــشر مــن قــانون العمــل احلــايل علــى انــه جيــوز  ١١٥تــنص املــادة   - ٢٣٩

للعامل أن يترك العمل قبل هناية العقد بـدون سـابق إعـالن مـع عـدم اإلخـالل حبقـه يف مكافـأة                  
 :مدة اخلدمة والتعويض عما حلقه من ضرر يف عدة حاالت منها

راً خمـالً بـاآلداب حنـو العامـل أو احـد أفـراد            إذا ارتكب صاحب العمل أو مـن ميثلـه أمـ           - 
 .أسرته

 دينـاراًً وال تتجـاوز   ٥٠وتفرض يف هذه احلالة على صاحب العمل غرامة ال تقـل عـن       
 . ديناراً، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت املخالفة حبقهم٣٠٠

 تزيد علـى ثالثـة    من قانون العقوبات على عقوبة احلبس ملدة ال٣٥١كما تنص املادة     
أشهر أو الغرامة اليت ال جتاوز عشرين ديناراً لكل من تعرض ألنثـى علـى وجـه خيـدش حياءهـا                     

 من القانون ذاته علـى أنـه يعاقـب بالـسجن مـدة ال تزيـد                ٣٤٦وتنص املادة    .بالقول أو بالفعل  
ة ويعتـرب ظرفـاً مـشدداً وفقـاً للمـاد      .على سبع سنني من اعتدى على عرض شـخص بغـري رضـاه            

 إذا كان اجلاين من أصـول اجملـين عليـه أو املتـولني تربيتـه أو مالحظتـه أو ممـن هلـم سـلطة                          ٣٤٨
 .عليه أو خادماً عنده

 
 :املرأة العاملة األجنبية - الثاين عشر

حيـث   متتاز البحرين كغريها مـن دول اخللـيج العـريب بوجـود جاليـات أجنبيـة كـبرية                   - ٢٤٠
وأغلـب  . إنـاث ) ٨٥٥٨٦(ذكور و ) ١٩٠٥٦٨(ومنهم  ) ٢٧٦١٥٤(يبلغ عدد املقيمني فيها     

 .املقيمني يعملون يف جماالت خمتلفة وفيما يلي جدول يبني األعمال اليت ميارسها األجانب
 

  )٣١ (جدول رقم  
  Nationality /Sexالنوع                  /اجلنسية  
  Total  اجلملة Non Bahraini حبريينغري  Bahraini  حبريين 

لنشاط ا
االقتصادي
 الرئيسي

ــور ذكـــــــــــ
Male 

إنـــــــــــــــاث
Female 

ــة مجلــــــــــــــ
Total 

ــور ذكـــــــــــ
Male 

إنـــــــــــــــاث
Female 

ــة مجلــــــــــــــ
Total 

ــور ذكـــــــــــ
Male 

إنـــــــــــــاث
Female 

مجلــــــــــــــة
Total 

Major 
Economic 

Activity 

ــة  زراعـــــــــــ
وتربيـــــــــــــة 

 ٢٢٦٠ ٧٨ ٢١٩٣ ١٤٥٢ ٢٢ ١،٤٣٠ ٨١٧ ٥٤ ٧٦٣ حيوانات

Agriculture 
and Animal 

Husbandry 
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  Nationality /Sexالنوع                  /اجلنسية  
  Total  اجلملة Non Bahraini حبريينغري  Bahraini  حبريين 

لنشاط ا
االقتصادي
 الرئيسي

ــور ذكـــــــــــ
Male 

إنـــــــــــــــاث
Female 

ــة مجلــــــــــــــ
Total 

ــور ذكـــــــــــ
Male 

إنـــــــــــــــاث
Female 

ــة مجلــــــــــــــ
Total 

ــور ذكـــــــــــ
Male 

إنـــــــــــــاث
Female 

مجلــــــــــــــة
Total 

Major 
Economic 

Activity 

 صــــــــــــــــيد
 Fishing ٢٢١٤ ٣٨ ٢١٧٦ ١٣٢٢ ٨ ١٣١٤ ٨٩٢ ٣٠ ٨٦٢ األمساك

ــاجم  منــــــــــ
 ٢٧٨٠ ١٩٧ ٢٥٨٣ ٦٥٦ ٣١ ٦٢٥ ٢١٢٤ ١٦٦ ١٩٥٨ وحماجر

Mining & 
Quarrying 

ــناعة  صــــــــــ
 Manufacturing ٤٩٩٧٩ ٧٢٤٠ ٤٢٧٣٣ ٣٦٤٤٨ ٣٣٢١ ٣٣١٢٧ ١٣٥٣١ ٣٩٢٥ ٩٦٠٦ حتويلية

كهربــــــــــاء  
 ٢٥١٥ ٩٤ ٢٤٢١ ١١٦٣ ١٢ ١١٦١ ١٣٥٢ ٨٢ ١٢٧٠ومياه وغاز

Electricity, 
Water & Gas 

 Construction ٢٦٤١٦ ٤٤٧ ٢٥٩٦٩ ٢٢٠٠٤ ٩٦ ٢١٩٠٨ ٤٤١٢ ٣٥١ ٤٠٦١تشييد وبناء

جتـــــــــــــــارة 
 ٣٤٤٧٧ ٣٣٥٠ ٣١١٢٧ ٢٤٠٢٢ ٩٣٦ ٢٣٠٨٦ ١٠٤٥٥ ٢٤١٤ ٨٠٤١ وإصالح

Trades & 
Repairs 

ــاعم  مطـــــــــ
 ١٣٠٩٣ ١٨٦٢ ١١٢٠١ ١٠٦٤٨ ١٤٦٦ ٩١٨١ ٢٤٤٧ ٤٢٧ ٢٠٢٠ وفنادق

Restaurants & 
Hotels 

نقل وختـزين   
 ١٣٧٦٩ ٢١٤٨ ١١٦٢١ ٤٤٦٩ ١٠٧٦ ٣٣٩١ ٩٣٠٠ ١٠٧٠ ٨٢٣٠ واتصال

Transport 
Storage, 

Communicatio
n 

ــوك  بنـــــــــــــ
وتــــــــــــأمني 

 ٦٤٧٥ ١٨٧٤ ٤٦٠١ ١٨٧١ ٣٤٠ ١٥٣١ ٤٦٠٤ ١٥٣٤ ٣٠٧٠ ومال

Banks 
/Insurance 

/Finance 

عقـــــــــارات 
 ١٦٢١٤ ١٥٥٤ ١٤٦٦١ ١٠٩٩٤ ٤٧٦ ١٠٥١٠ ٥٢٢١ ١٠٧٦ ٤١٤٥ وتأجري

Real Estate and 
Business 

ــة  إدارة عامــ
ــاع  ودفــــــــــ

 ٥٢٣٨٩ ٤٢٥٥ ٤٨١٣٤ ١٩١٨٦ ٣٤٥ ١٦٨٤١ ٣٣٢٠٣ ٣٩١٠ ٢٩٢٩٣ وأمن

Govt Defense 
/Foreign Affairs 

Security 

مؤســـــــــسة  
 ١٣٥٥٧ ٧٨٢٥ ٥٧٣٢ ٣١٣٥ ١٢٩٧ ١٨٣٨ ١٠٤٢٢ ٦٥٢٨ ٣٨٩٤ تعليمية

Educational 
Establishment 
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  Nationality /Sexالنوع                  /اجلنسية  
  Total  اجلملة Non Bahraini حبريينغري  Bahraini  حبريين 

لنشاط ا
االقتصادي
 الرئيسي

ــور ذكـــــــــــ
Male 

إنـــــــــــــــاث
Female 

ــة مجلــــــــــــــ
Total 

ــور ذكـــــــــــ
Male 

إنـــــــــــــــاث
Female 

ــة مجلــــــــــــــ
Total 

ــور ذكـــــــــــ
Male 

إنـــــــــــــاث
Female 

مجلــــــــــــــة
Total 

Major 
Economic 

Activity 

مستـــــــشفي 
مركــــــــــــز /

 /صــــــــــحي
ةمجعي/عيادة

 ٧٥٧٢ ٤٣٩٣ ٣١٧٩ ١٩١٠ ١١٩٣ ٧١٧ ٥٦٦٢ ٣٢٠٠ ٢٤٦٢ نفع عام/

Hospital/Health 
Center/Clinic/S

ocial Work 

ــشطة  أنــــــــــ
ــة  جمانيــــــــــــ
وخــــــدمات 

 ١٠٥٤٤ ١٧٦٩ ٨٧٧٥ ٦٣٠٩ ٦٦٥ ٥٦٤٤ ٤٢٣٥ ١١٠٤ ٣١٣١ أخرى

Community, 
Social & 

Personal 
Services 

أســر خاصــة 
تعـــني أفـــراد 

 ٢٩٥٨٣ ٢١٩٢١ ٧٦٦٢ ٢٩٤٦٩ ٢١٨٩٠ ٧٥٩٩ ٩٤ ٣١ ٦٣ لديها

Households 
with Employed 

Persons 

هيئــــــــــــات 
دوليــــــــــــــة 

 ٢١٠٧ ٤٩٦ ١٦١١ ١٩٤٠ ٤٤٧ ١٤٩٣ ١٦٧ ٤٩ ١١٨ وإقليمية

Regional & 
Inter national 

Organization 

 Not Applicable ٥٤٢٤ ٣٧٩ ٦١٤٦ ٣٣٧٥ ١٦٣ ٣٢١٢ ٢٠٤٩ ١١٠ ١٩٣٩ ال ينطبق

 ٢١٩٣٧٨Total ٥٩٨٥٤ ٢٣١٥٢٤ ١٨٠٣٩١ ٣٣٧٨٧ ١٤٦٦٠٤ ١١٠٩٨٧ ٢٦٠٦٧ ٦٤٩٢٠ اجلملة
 

 .م٢٠٠١اجلهاز املركزي للمعلومات التعداد العام للسكان لسنة  :املصدر
  

وتتمتع املرأة األجنبية بذات احلقوق اليت تتمتـع هبـا املـرأة البحرينيـة يف قـوانني العمـل                     - ٢٤١
وتقـوم   ).٢١٩٢١( اجملـال   باستثناء فئة خدم املنازل حيث يبلغ عدد األجنبيات العـامالت هـذا           

املنظمــات النــسائية ومؤســسات اجملتمــع املــدين واملؤســسات الرمسيــة احلكوميــة ببــذل جهــد          
مضاعف يف هذا اجملـال مـن أجـل مراقبـة أوضـاعهن القانونيـة والواقعيـة مـن خـالل إنـشاء آليـة                         

 قـانون   مع مالحظة أن هناك جهود تبذل لتعـديل        .ملتابعة شكاوى هذه الفئة لدى وزارة العمل      
 .العمل لكي يوفر محاية تشريعية وقانونية موسعة لفئة خدم املنازل
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 :دور القطاع األهلي - الثالث عشر
 ):املشاريع الصغرية(مشروع املايكروستارت   

وهو مشروع ينفذ يف بعض اجلمعيات بالتعاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                   - ٢٤٢
ة للبــدء يف مـــشاريع صـــغرية حتقـــق هلـــا االســـتقاللية  عــن طريـــق تـــوفري قـــروض ميـــسرة للمـــرأ 

 .االقتصادية
 

 :مشروع األسر املنتجة  
مــن اجــل تــدريب م ٢٠٠٢ومت تطــويره يف عــام م ١٩٧٨أنــشئ هــذا املــشروع عــام   - ٢٤٣

 األسر الفقرية لرفـع مهارهتـا و قـدرهتا علـى إدارة املـشاريع الـصغرية وللتقليـل مـن اعتمـاد هـذه                       
نـسبة   ت االجتماعية املمنوحـة هلـا مـن الدولـة واملؤسـسات اخلرييـة وتـصل               األسر على املساعدا  

 .٪٧٠استفادة املرأة من هذا املشروع 

إحــدى اجلمعيــات قرضــاً ملــساعدة املــرأة علــى االعتمــاد علــى نفــسها خاصــة      وتقــدم 
 .بالنسبة للنساء املعيالت ألسرهن ضمن ما يسمى مبشروع القرض احلسن

ــد تب    ــك فق ــرية      باإلضــافة إىل ذل ــساء يف األســر الفق ــدريب الن ــات ت ــت بعــض اجلمعي ن
وحمدودة الدخل على مهارات مناسـبة متكنـهن مـن االخنـراط يف سـوق العمـل واالعتمـاد علـى                     
أنفسهن، هبدف القضاء على البطالة بـني النـساء وجتنيبـهن االعتمـاد علـى املـساعدات اخلرييـة،                   

املهن اليت تناسـب قـدرات املـرأة وتـستطيع          ويتم يف هذا اجملال تنظيم دورات تدريبية يف خمتلف          
 .ممارستها يف املرتل، وتقوم اجلمعيات بعد ذلك مبتابعة إنتاجهن ومساعدهتن على تسويقها

وتقــوم بعــض اجلمعيــات النــسائية بطــرح قــضايا تتعلــق حبقــوق املــرأة العاملــة ومنــها      - ٢٤٤
ــة وســاعات الرضــاعة يف     ــق بإجــازة األموم ــانون املتعل ــانون العمــل يف القطــاع  االهتمــام بالق  ق

اخلاص، وكذلك مساندة مطالـب املـرأة العاملـة اهلادفـة إىل حتـسني شـروط العمـل واالسـتقرار                    
وأسـهمت كافـة اجلمعيـات النـسائية يف تـبين           . الوظيفي، واملطالبة بسن تشريعات حلمايـة املـرأة       

ل املـادي  حركة تأهيـل الفتيـات واألمهـات يف الريـف، وسـامهت يف تـشجيعهن علـى االسـتقال           
 .والفكري والثقايف من خالل املشروعات املتنوعة واملعتمدة

 الـذي يهـدف إىل إحيـاء جـزء مـن            “نـسائج ”كما تساهم إحدى اجلمعيات مبـشروع        
ــة  .وتــسويقه التــراث الــشعيب ومتكــني النــساء مــن ممارســته   ونفــذت ذات اجلمعيــة مــشروع قري

 فتـاة ومت فـتح مـشغل للخياطـة          ٤٠ تـدريب    املالكية بالتعاون مع نادي املالكية حيث مت مبوجبـه        
وافتتحت اجلمعية مـشغالً للخياطـة باالشـتراك مـع نـادي             .هلن ورفع املستوى املعيشي ألسرهن    

 .رأس الرمان الثقايف والرياضي لتدريب النساء على فنون اخلياطة
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كما تسعى اجلمعيات إلنـشاء مركـز النهـضة األسـري إلقامـة مـشاريع تنمويـة ختـدم                     - ٢٤٥
ونفذت إحـدى اجلمعيـات مـشروع الـورق املـصنوع مـن سـعف         .ملرأة واألسرة يف مدينة محد  ا

وكذلك ركزت اجلمعيـة علـى التأهيـل     .النخيل والذي تعمل فيه جمموعة من الفتيات الشابات       
املهين وتنفيذ الربامج اهلادفة لرفع مستوى املرأة بفتح مشاغل اخلياطة والتـدبري املـرتيل باإلضـافة                

 . الذي يضم خمتلف أنواع احلرف اليدوية“الفتاة املنتجة” إىل مركز
 وهو نوع من التطريز التقليـدي       “النقدة”كما تقوم إحدى اجلمعيات بتنفيذ مشروع        

 .الذي يتم إجنازه بصورة تناسب العصر وتساهم يف تدريب النـساء علـى حـرف مـدرة للـرزق                  
ت كبـار الـسن واألطفـال مـن         مـشروع تـدريب جليـسا      ذات اجلمعيـة   باإلضافة إىل ذلـك تنفـذ     

الشابات الراغبات يف العمل، وكذلك مشروع الضيافة الذي يقـوم علـى تـدريب النـساء علـى                  
 .أصول الضيافة يف املناسبات االجتماعية لضمان دخل ثابت هلن

علـى للمـرأة     عمـل اجمللـس األ     وانطالقا من تبين مشاكل العامالت يف املهـن البـسيطة،           - ٢٤٦
على متابعة قـضايا العـامالت يف مـصانع املنـسوجات اجلـاهزة مـع اجلهـات الرمسيـة املعنيـة فيمـا                       

املشاكل اليت تعاين منها هذه الشرحية والاليت ميـثلن نـسبة ال يـستهان هبـا مـن قـوة العمـل                      خيص  
مجــيعهن مــن جمتمعــات ذات مــستوى تعليمــي بــسيط  حيــث يــأتني ، )عاملــة٥٨٤٥(•النــسائية 

ســوء ظـروف العمــل، تـدين األجــور، عـدم تــوفر    ( يف  هــذه القـضايا تـتلخص  حيــث متوسـط، و
مت يف هـذا  ، و إحـدى اجلمعيـات  ، كمـا عملـت علـى ذات الـصعيد     )مستلزمات الـسالمة املهنيـة    

اخلصوص تشكيل جلنـة مـن اجلمعيـات النـسائية واالحتـادات العماليـة مـع غرفـة صـناعة وجتـارة                 
 . مع أرباب العمل وحماولة وضع احللول الالزمة هلاالبحرين، ملتابعة هذه املشاكل

يف الوقت ذاته، يربز توجه اجلمعيات املهنية لرفع التمييـز عـن املـرأة يف املهـن املختلفـة،               - ٢٤٧
كما تقوم بعض اجلمعيات املهنية مبواصلة تـدريب وتأهيـل املـرأة وإجيـاد فـرص عمـل هلـا، ومنـها                      

السكرتارية ومجعية الفنيني البحرينية اليت تسعى ملشاركة املرأة        مجعية املهندسني و األطباء ومجعية      
يف مجيع أنشطتها وبراجمها التدريبية اليت تقدمها للمرأة والرجل مـن األعـضاء علـى قـدم املـساواة                   

 .واليت تسعى لرفع قدرات األعضاء وتزويدهم باملهارات الالزمة لألعمال الفنية
لى حث املؤسسات العامة واخلاصة علـى تنفيـذ بنـود           وقد عملت هذه اجلمعيات بشكل عام ع       

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، السيما ما يتعلق منـها مببـدأ تكـافؤ الفـرص            
يف جماالت العمـل مـن الناحيـة العمليـة،كما دأبـت هـذه اجلمعيـات علـى املطالبـة بتغـيري صـورة                      

الدراسية وأجهزة األعالم وإبراز الصورة االجيابية للمـرأة        املرأة والسيما املرأة العاملة يف املناهج       
 .وما تتعرض له املرأة العاملة من ضغوط مما يستلزم تقدمي املساعدة والدعم هلا

 

 . وزارة العمل:املصدر • 
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 الصعوبات والنظرة املستقبلية - الرابع عشر

على الرغم من سن التـشريعات الـيت كفلـت حقـوق املـرأة العاملـة واإلجـراءات الـيت              - ٢٤٨
ــذها، اختــذت ــه مــا زال تطبيــق املــادة    مــن اجــل تنفي ــة تعترضــه بعــض  ) ١١(إال أن مــن االتفاقي

حبقوقهـا، إضـافة     الصعوبات واملتمثلة بعدم وعي اجملتمع حبقوق املرأة العاملة، و قلة وعي املـرأة            
قلـة   والتقاليد والعادات املوروثـة، و     إىل إحجام املرأة عن العمل يف بعض اجملاالت بسبب الثقافة         

 .جد املرأة يف موقع القرار اخلاص بالعملتوا
ولتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني يف العمــل وتــدعيم تكــافؤ الفــرص يف االســتخدام           - ٢٤٩

واملعاملة بينـهما وتـأمني الوضـع االقتـصادي للمـرأة العاملـة وأسـرهتا، مت اختـاذ تـدابري مـستقبلية                      
شـكال التمييـز بـني الرجـل        تستهدف القـضاء علـى كـل شـكل قـائم أو حمتمـل أو طـارئ مـن أ                   

 مـن قبـل اجمللـس األعلـى للمـرأة           “أسبوع املساواة بني اجلنسني   ”واملرأة، منها تبين فكرة تنظيم      
يــشتمل علــى عقــد مــؤمتر وطــين  بالتعــاون مــع اجلمعيــات النــسائية واحلقوقيــة يف اململكــة الــذي

ــة لتــصحيح األفكــار املغلوطــة عــن       دور كــل مــن  حــول املــساواة بــني اجلنــسني وأنــشطة توعي
اجلنسني، وزيادة وعي املرأة حبقوقها ودورها مـن خـالل مـا نـصت عليـه املواثيـق الدوليـة ذات            
العالقــة حبقــوق املــرأة وذلــك أســوة مبــا هــو متبــع يف بعــض بلــدان العــامل مــن تنظــيم مثــل هــذه   
الفعاليات ذات املردود االجتمـاعي والتوعـوي الكـبري، وتكثيـف احلمـالت اإلعالميـة اإلذاعيـة                  
والتلفزيونية والصحفية واحملاضرات ملناقشة حقوق املرأة العاملة من اجل نـشر الـوعي احلقـوقي               
بني النساء السيما حول كيفية محايتـهن مـن كافـة أشـكال التمييـز يف العمـل وكيفيـة متكينـهن                      
ــة      مــن ممارســة حقــوقهن االقتــصادية مــن خــالل الوصــول املتكــافئ إىل املــوارد املنتجــة والعمال

ق والتجــارة، باإلضــافة إىل العمــل علــى توحيــد إجــازة األمومــة للمــرأة العاملــة يف         واألســوا
لتعزيـز حقـوق املـرأة العاملـة،         القطاعني العام واخلاص حبيث تتساوى يف كال القطـاعني وذلـك          

الـصادرة عـن   ) ١٠٣/١٩٥٢رقـم  (والعمل علـى تـصديق اململكـة علـى اتفاقيـة محايـة األمومـة             
 متــنح احلمايــة للمــرأة كــأم وكعاملــة وتــساعدها علــى التوفيــق بــني  منظمــة العمــل الدوليــة الــيت

واجباهتــا األســرية ومــسئولياهتا يف العمــل والــيت تتــضمن تــوفري أثــىن عــشر أســبوعا مــن إجــازة     
األمومة للمرأة العاملة، ومن ناحية أخرى، جيب العمل على تطبيق نظام التـأمني علـى البطالـة،                 

ــة احلــد األدىن مــن احتياجاهتــا   وذلــك مــن اجــل ختفيــف وطــأة الفقــر عــ    ــة وتلبي ن املــرأة العاطل
الضرورية أثناء فترة البطالـة، إىل جانـب الـسعي احلثيـث لتـوفري فـرص العمـل الكـرمي هلـا تأمينـا                       
لوضعها االقتصادي من الفقر واحلاجـة، وكـذلك العمـل علـى زيـادة وعـي املـرأة حبقوقهـا مـن                      

 . بوضعية املرأة يف سوق العملخالل تكثيف الندوات الورش التدريبية اخلاصة
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 املساواة يف الرعاية الصحية) ١٢( املادة  
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء علي التمييز ضد املـرأة يف              ‘١’  - ٢٥٠

ــصحية مــن أجــل أن تــضمن هلــا علــي أســاس املــساواة مــع        ــة ال ــدان الرعاي مي
ــصحية،      ــة ال ــي خــدمات الرعاي ــك اخلــدمات   الرجــل، احلــصول عل ــا يف ذل مب

 .املتعلقة بتنظيم األسرة
 من هذه املادة بأن تكفل الدول األطـراف للمـرأة     ١بالرغم من أحكام الفقرة      ‘٢’   

اخلدمات املناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، وتوفر هلـا      
 .ل والرضاعةاخلدمات اجملانية عند اللزوم، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلم

 
 :انتفاع املرأة خبدمات الرعاية الصحية يف اململكة مثل الرجل - أوالً 

نص ميثاق العمل الـوطين يف البنـد الـسادس منـه علـى أن األسـرة أسـاس اجملتمـع مـن                         - ٢٥١
منطلق اإلميان بأن األسرة هي اللبنة األساسية للمجتمع، وبصالحها تقوي أواصـره وتعلـو قـيم                

ــدين واألخــال  ــها      ال ــشرعي، وحتمــي يف ظل ــان األســرة ال ــة كي ــوطن، وحتفــظ الدول ق وحــب ال
األمومــة والطفولــة، وترعــى النــشأة، وحتميــه مــن االســتغالل وتقيــه اإلمهــال األديب واجلــسماين   

 .والروحي، كما تعين الدولة خاصة بنمو الشباب البدين واخللقي والعقلي
ه ميثـاق العمـل الـوطين، حيـث         وقد جاء دستور مملكة البحرين مؤكداً علـى مـا تـضمن            

لكــل مــواطن احلــق يف الرعايــة الــصحية، وتعــين الدولــة ” :علــى أن) أ(بنــد ) ٨(نــص يف املــادة 
ؤسـسات  بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعالج بإنشاء خمتلف أنواع املستـشفيات وامل           

 .“الصحية
دمات الـصحية،   وبذلك يتضح ما أولته مملكة البحـرين مـن اهتمـام خـاص بقطـاع اخلـ                 

الوقائية منها والعالجية والتأهيلية، حيث تبنت اخلطط واالستراتيجيات العامليـة الـيت هتـدف إيل               
 من الرعاية الصحية مبفهومها الشامل للـصحة اجلـسدية والنفـسية والعقليـة           ىحتقيق أعلى مستو  

ــرأة، ويف هــذا اإلطــار تكفــل الد      ــرق يف ذلــك بــني الرجــل أو امل ــة ال ف ــق  واالجتماعي ــة حتقي ول
الــضمان االجتمــاعي الــالزم للمــواطنني يف حالــة الــشيخوخة أو العجــز عــن العمــل أو اليــتم أو  
الترمل أو البطالة، كما تؤمن هلم خدمات التأمني االجتماعي، وتـؤمن الدولـة الرعايـة الـصحية            

 .وتعىن بالسياسات الصحية اليت تفرز أهداف الصحة للجميع
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 :ية يف مملكة البحرين عموماًاملرافق واخلدمات الصح - ١ 
على التركيز علـى اخلـدمات الوقائيـة    م ٢٠٠٦أكد برنامج عمل احلكومة حىت عام     •  - ٢٥٢

ومل يقتصر النمو والتطـور يف اخلـدمات الـصحية علـى زيـادة عـدد                 .وتطوير اخلدمات العالجية  
 اخلـدمات املقدمـة     املستشفيات واملراكـز الـصحية، وإمنـا رافقـه أيـضاً تقـدماً ملحوظـاً يف نوعيـة                 

 مركـز ووحـدة صـحية     ٢٠للمواطنني عامة ولشرحية النساء واألطفال خاصة وذلك من خالل          
 . مستشفيات حكومية٩من السكان و١٠,٠٠٠ لكل ٠,٣٣وعيادتني صحيتني أي بواقع 

وأرتفــع عــدد وقــد تنــامي مــؤخرا دور القطــاع اخلــاص يف تــوفري الرعايــة الــصحية،  •  - ٢٥٣
 باإلضــافة إىل العديــد مــن املستــشفيات الــصغرية والعيــادات ٦ إىل ٣املستــشفيات اخلاصــة مــن 

ــة، وأعلنــت مــؤخراً وزارة الــصحة عــن إســتراتيجيتها الــصحية والــيت تــشمل       واجملمعــات الطبي
األهداف والتوجهات والسياسات العامة يف العشر سنوات القادمـة، وهـي ترتكـز علـى تطـوير              

 الصحية الوقائية والعالجيـة، ومـشاركة اجملتمـع يف اجملـالس الـصحية، فـتح اجملـال واسـعاً           الرعاية
 .لالستثمار يف القطاع الصحي وتشجيع السياحة العالجية

من جهة أخرى، تقدم مجيع اخلدمات الصحية لكافة املواطنني جمانـاً، وهـذا يـشمل               •  - ٢٥٤
لغـري املـواطنني فتقـدم هلـم اخلـدمات الـصحية            اخلدمات املقدمـة لـشرحية النـساء واألطفـال، أمـا            

ــاً ال يتعــدى      ــا رمزي ــل مبلًغ ــة مقاب ــصورة شــبه جماني ــا عــن   ٢,٥ب ــة، أم ــشارة الطبي  دوالر لالست
الفحوصــات التشخيــصية واألدويــة، فهــي كلــها تــوفر جمانــاً ممــا يــشكل عبئــاً هامــاً علــى مــوارد 

 .الدولة
اً يف النوعية وعدالة يف التوزيع حيـث        وقد حققت اخلدمات الصحية يف البالد تطور        •- ٢٥٥

تتــوفر املراكــز الــصحية يف مجيــع أحنــاء الــبالد وهــي ســهلة الوصــول، غــري أن املركــز الــصحي     
 من السكان، مما يـشكل عبـأ علـى القـوى     ٦٩٠٠٠ - ١٦٠٠٠الواحد خيدم ما يتراوح ما بني     

 مواعيـد لــبعض  العاملـة و يـؤثر سـلبا علـى نوعيـة اخلـدمات املقدمـة مـع صـعوبة احلـصول علـى           
اخلــدمات يف بعــض املنــاطق ويــشمل ذلــك اخلــدمات الطبيــة للفــم واألســنان واملواعيــد لــبعض    

 .عيادات رعاية احلوامل بالنسبة للزيارات األوىل على وجه التحديد
ال ميـارس أي متييـز يف مـستوى ونوعيـة      وبالرغم من كل هذا الضغط يف حجم العمل، 

 وقرى أو بني النساء والرجال، بـل قـد يوجـد بعـض التمييـز                اخلدمات الصحية املقدمة يف املدن    
اإلجيــايب للمــرأة مقارنــة بالرجــل مــن حيــث كــم اخلــدمات الوقائيــة الــيت تقــدم هلــا بــسبب            

 .فيزيولوجيتها وطبيعتها اإلجنابية

 

 . وزارة الصحة:املصدر • 
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 :املرافق واخلدمات الصحية يف مملكة البحرين املتوافرة للمرأة خصوصاً - ٢ 
حية الوقائيـة و العالجيـة للمـرأة يف مراحـل حياهتـا املختلفـة مـن                 تقدم اخلدمات الص    •- ٢٥٦

خــالل عــدد مــن املراكــز الــصحية عــن طريــق أطبــاء عائلــة وممرضــات صــحة اجملتمــع وقــابالت  
قانونيات، فقد مت دمج اخلدمات الوقائية املقدمة للمرأة والطفل يف الرعاية الصحية األولية منـذ               

 . مومة والطفولة يف املراكز الصحيةعقد الثمانينات من خالل أقسام األ
أما عن اخلدمات العالجية، فهي تقدم على مستوى الرعايـة الـصحية األوليـة يف مجيـع                   

ــة واخلاصــة      ــشفيات احلكومي املراكــز الــصحية، وعلــى املــستوى العالجــي التخصــصي يف املست
ــة احلــاالت املعرضــة للخطــر إليهــا مــن    ــتم إحال ــادات اخلاصــة  حيــث ت  املراكــز الــصحية أو العي

ويشمل ذلك اخلدمات التخصصية لعالج أمراض النساء واألطفـال وخـدمات التوليـد وعـالج               
ــة املــساندة املتخصــصة إىل جانــب       ــة والفني ــشفيات الكــوادر الطبي ــوفر يف املست العقــم حيــث تت

 .لميةتواكب مع أحدث التطورات العاألجهزة والتقنيات الطبية املتطورة مبا ي
وفيمــا يلــي تعــداد لنوعيــة اخلــدمات الــصحية الوقائيــة و العالجيــة املقدمــة للمــرأة يف    - ٢٥٧

 :مراحل عمرها املختلفة
 .الفحص الدوري للطفل وتغذيته - ١ 

 .التطعيمات - ٢ 

 .الصحة املدرسية وصحة املراهقني - ٣ 

 .الفحص قبل الزواج - ٤ 

 .عد الوالدةالرعاية أثناء احلمل والوالدة و ب - ٥ 

 .خدمات تنظيم األسرة - ٦ 

 .اخلدمات العالجية والوقائية لألمراض النسائية - ٧ 

 .اخلدمات العالجية والوقائية لألمراض املزمنة و املعدية و غري املعدية - ٨ 

 . رعاية املسنات - ٩ 

 .خدمات التوعية والتثقيف الصحي - ١٠ 
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ردد النــساء احلوامــل إىل العيــادات علــى ويف جمــال الــصحة اإلجنابيــة، وصــلت نــسبة تــ• 
 من الوالدات تـتم يف املستـشفيات وحتـت    ٪٩٩ إىل ٩٨، و٪٨٠,٤املستوى الوطين، إىل نسبة   

 .إشراف طيب
 

 :الرعاية الصحية للنساء قبل وأثناء وبعد احلمل والوالدة - ٣ 
 :الفحص وتقدمي خدمات اإلرشاد واملشورة للمقبلني على الزواج  

م خدمات الفحص قبل الزواج يف مجيع املراكز الـصحية، ويـتم إحالـة احلـاالت                تقد  •- ٢٥٨
ويـتم تقـدمي    ) مركـز الـسليمانية الطـيب     (املركـزي   في  املعرضة للخطر إىل األخصائيني يف املستـش      

اإلرشــاد واملــشورة للمقــبلني علــى الــزواج، هــذا إىل جانــب توزيــع املطبوعــات التثقيفيــة علــى   
مات إىل رفـع وعـي اجملتمـع بالنـسبة ألمـراض الـدم الوراثيـة املنتـشرة           وهتدف هذه اخلـد    .اجملتمع

، أمـا  ٪٠,٩هبدف خفض معدل اإلصابة مبرض األنيميا املنجليـة بـني املواليـد والـذي يـصل إىل        
 .٪١,٢ ونـسبة اإلصـابة بـني الـذكور واإلنـاث يـصل إىل               ٪١٦عن معدل حاملي املـرض فهـو        

م إىل  ١٩٩٣ يف عـام     ٪٥ات يف وزارة الـصحة مـن        وقد ارتفع معدل االستفادة من هذه اخلـدم       
م، معظمهم من األفراد الذين يرغبون يف معرفة محلـهم للجينـات الوراثيـة        ٢٠٠٣ يف عام    ٪٤٣

م مت إقرار قانون إلزامية الفحص قبل الزواج وهي خطـوة مهمـة   ٢٠٠٤ ويف عام    هلذه األمراض 
 . يف جمال حتسني الرعاية الصحية

 
 :مل والوالدة وما بعد الوالدةصحة املرأة أثناء احل  

تويل وزارة الصحة عناية خاصة باملرأة أثناء احلمـل والـوالدة وبعـد الـوالدة، حيـث                   •- ٢٥٩
ــة احلــاالت       ــتم إحال ــدوري للحوامــل يف مجيــع املراكــز الــصحية وي ــوفر خــدمات الفحــص ال تت

يات، وتـصل نـسبة تـردد النـساء احلوامـل علـى             املعرضة للخطـر إىل عيـادات احلوامـل باملستـشف         
 من الـوالدات تـتم يف املستـشفيات وحتـت إشـراف      ٪٨٠,٤العيادات على املستوى الوطين إىل    

-٦أما عن عدد مرات التردد على عيادات احلوامل للمرأة احلامل، فهي تتراوح مـا بـني                 . طيب
 . مرات يف احلمل الواحد٧

فقد انعكس ذلك اجيابيـا علـى نـسبة املواليـد مـن ذوي      ونتاجا لكل هذه اخلدمات،     •  - ٢٦٠
 .م٢٠٠٣ عام ٪ ٩٠عند الوالدة إىل )  كجم أو أكثر٢,٥بوزن (الوزن الطبيعي 

وعلـى الــرغم مـن ارتفــاع معـدل تــردد النـساء احلوامــل علـى عيــادات احلوامـل، فــإن       • 
 حـسب   ٪٦٢ التردد على عيادات الفحص بعد الوالدة بعد ستة أسابيع مـن الوضـع ال يتعـدى               

 . دراسة صحة األسرة
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ــأن األســباب ترجــع إىل عــدم      ). م١٩٩٥(  ــة ب ــد أثبتــت بعــض الدراســات التحليلي وق
اهتمــام املــرأة بنفــسها بعــد الــوالدة والتركيــز علــى الطفــل الوليــد، هــذا إىل جانــب ختوفهــا مــن  

 عوضـا  عملية الفحص النسائي وعدم قناعتها بأمهيته وقلقها بعدم توفري طبيبـة إلجـراء الفحـص      
 .عن الطبيب

وقد تبني حسب إحصائيات قسم النساء و الوالدة يف وزارة الصحة بـأن األسـباب                 •- ٢٦١
 ٤,٢سكري احلمـل بنـسبة    :م هي كالتايل٢٠٠٣يف عام في الرئيسة إلدخال احلوامل للمستش 

. ٪٠,٦ و املــصابات بــه بنــسبة ٪ ٥,٣، مــرض فقــر الــدم املنجلــى حلــامالت املــرض بنــسبة   ٪
 ٪٣,٢، وتـأيت األسـباب األخـرى بنـسبة          ٪ ٢,٤ضغط الدم املـصاحب للحمـل بنـسبة         ارتفاع  

 . مثل الربو، أمراض القلب، الرتيف الرمحي الناتج عن احلمل وغريها
 ١٣٤٨٧مقارنـة بــ   م ٢٠٠٣ والدة لعـام  ١٤٣٦١وقد بلغ العدد الكلي للوالدات    •- ٢٦٢

يف مستشفيات وزارة الصحة عـام       من هذه الوالدات متت      ٪٧٥,٩ .م٢٠٠٢حالة والدة لعام    
ــسبة    م٢٠٠٣ ــصرية ن ــوالدة القي ــسبة   ٪١٤,٥، حيــث شــكلت ال ــوالدة املبكــرة ن  ٪١٠,٣ وال

أمـا   . والدة مبكـرة   ٪٥ والدة قيـصرية، و      ٪٧,٤، منـها    م١٩٩١ والدة لعـام     ٩٩٩٤مقارنة بـ   
 . من العدد الكلي للحمل٪١٢,٦نسبة اإلجهاض بلغت 

-١٥( لكـل مائـة ألـف مـن الـسكان اإلنـاث            ٨٩٥٠لغ معدل اإلجهاض التلقائي     وب• 
 ٦٢٣١٧، ومضاعفات احلمل أو الوالدة أو النفاس شاملة نـسبة اإلجهـاض التلقـائي    ) سنة ٤٤

 .مبجمع السلمانية الطيبم ٢٠٠٣عام )  سنة٤٤-١٥(لكل مائة ألف من السكان اإلناث 
 

 :التطعيم للنساء احلوامل  
 ضـــمن اخلـــدمات املقدمـــة للنـــساء احلوامـــل، إجـــراء الفحوصـــات الروتينيـــة  ومـــن  •- ٢٦٣

الكتشاف اإلصابة باحلصبة األملانية، وقد بلـغ املعـدل الـسنوي للحوامـل احملـصنات مـن املـرض             
، أما عن نسبة اإلصابة باحلـصبة       م٢٠٠٢ لعام   ٪٩٤,٤ مقارنة بـ    ٪٨٨م حوايل   ١٩٩٨يف عام   

 .من السكاناألملانية فهو واحد لكل مائة ألف 
أما بالنسبة للقاح التيتانوس للحوامل، فنسبة التغطية جبـرعتني أو أكثـر بلغـت حـوايل                • 
وذلــك ألن أغلــب النــساء احلوامــل تلقــني لقــاح التيتــانوس يف مرحلــة   .م٢٠٠٣ لعــام ٪٥٥,٥

الطفولة أو عن طريق محالت التطعيم للمدارس، فمن الطبيعي أن تنخفض نسبة تطعـيمهن مـع         
 .تمرور الوق
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 )٣٢ (جدول رقم  
 م٢٠٠٢واألمهات احلوامل ) سنوات٦-١(نسبة التغطية لألطفال   

 ٢٠٠٢/اإلحصاءات الصحية: املصدر
 

 النسبة املئوية للتغطية الكلية التطعيم

 ٪ ٥٥,٥ نسبة التغطية جبرعتني أو أكثر من لقاح التيتانوس للحوامل
 ٪ ٩٠,٥ وسنسبة األطفال احملميني عند الوالدة ضد التيتان

 
 . وزارة الصحة:املصدر  

  
 :الرضاعة الطبيعية وتطعيم األطفال  

إمياناً بأن الرضاعة الطبيعية هي أفضل مصادر التغذيـة لألطفـال الرضـع، فقـد مت منـذ                    - ٢٦٤
م تطبيــق مــشروع املستــشفيات الــصديقة لألطفــال يف مجيــع املستــشفيات واملراكــز ١٩٩٣عــام 

 مـن خـدمات رعايـة احلوامـل والـوالدة يف            ٪٧٨يت تقدم ما يقـارب      الصحية بوزارة الصحة وال   
فقد مت تكوين جلنة وزارية لتطبيق املشروع تتضمن يف عضويتها عدد مـن املختـصني يف                 .البالد

 .قوة الدفاعفي الوزارة إىل جانب ممثلني من مستش
لدراسة الـيت أجراهـا قـسم التغذيـة بـوزارة           وبالنسبة ملعدالت الرضاعة، وفقاً لبيانات ا     • 
لتقيــيم الرضــاعة الطبيعيــة يف الــبالد فقــد تــبني بــأن معــدل انتــشار الرضــاعة  ) م٢٠٠٢( الــصحة

تتعـدى    شـهور وال   ٧,٦-٥,٤الرضاعة ما بـني      ويبلغ متوسط فترة     ٪٩٥,١الطبيعية يصل إىل    
 ويعتـرب هـذا   ٪١٠) ا فيـه املـاء  دون إضافة أي غذاء أو سوائل مب (نسبة الرضاعة الطبيعية املطلقة     

املعدل منخفضاً مما يستدعي تكثيف الربامج التثقيفية التغذوية، فما زال اجملتمع البحريين يعتقـد              
أمـا عـن جانـب التمييـز فـال توجـد أي             . بأن املاء لألطفـال الرضـع يف األشـهر األوىل ضـروري           

 .قات ما بني إرضاع األطفال الذكور عن اإلناثروف
، والـيت   ))MICS(املسح امليداين متعـدد املؤشـرات       (ى بيانات دراسة أخرى،     وبناء عل • 

 من أطفال العينـة قـد اسـتمروا علـى الرضـاعة             ٪٦٤,٣م، فقد تبني بأن     ٢٠٠٠أجريت يف عام    
 حــىت هنايــة العــام الثــاين، أمــا عــن معــدل  ٪٢٢,٧الطبيعيــة حــىت هنايــة العــام األول مــن العمــر و

ــوا مــن العمــر   ــذين بلغ ــاً    ٩-٦ األطفــال ال ــة وفق ــة التكميلي ــذين مت إعطــائهم األغذي  شــهور وال
 .٪٥٩لتوصيات منظمة الصحة العاملية فقد وصل إىل 

م ١٩٥٦وبالنــسبة لتطعــيم األطفــال، فقــد بــدأت التطعيمــات يف البحــرين منــذ عــام     - ٢٦٥
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التيتنــوس /) اخلنــاق(أعطــى التطعــيم الثالثــي الــدفترييا م ١٩٥٧بــالتطعيم ضــد الــدرن ويف عــام 
 م١٩٧٤ومـــن مث بـــدأت احلملـــة الوطنيـــة يف عـــام   ،)الـــشاهوق(الـــسعال الـــديكي /)الكـــزاز(

 .ووضعت بناء على التوصيات العاملية للتطعيم
 : كالتايلم٢٠٠٢بلغت نسبة التغطية بالتحصني للرضع واألطفال يف عام  
 وشـلل االطفـال حـوايل     ) الـسعال الـديكي   /التيتنـوس   /الـدفترييا   (ضد التطعيم الثالثي    • 
 للجرعـة   ٪١٠٠حـوايل   ) النكـاف /احلـصبة األملانيـة     /احلـصبة   (، وضد اللقـاح الثالثـي       ٪٩٧,٣

) ب( للجرعة الثانية، أمـا بالنـسبة للجرعـة الثالثـة مـن التـهاب الكبـد الوبـائي                    ٪٩٩,٥األوىل و 
 .٪٩٧,٢) ب(، واجلرعة الثالثة من هيموفيلس االنفلونزا املستدمية الرتلية ٪٩٨بلغت 

وعـادة مـا تعطـى      . ة هنا إىل أنـه ال توجـد فروقـات بـني اجلنـسيني يف التطعيمـات                وجتدر اإلشار 
حلكوميـــة أو املستـــشفيات اخلاصـــة   التطعيمـــات إمـــا يف املراكـــز الـــصحية أو املستـــشفيات ا    

 .العيادات اخلاصة أو
وبنــاء علــى إحــصائيات قــسم الــصحة العامــة واألمــراض املعديــة يف وزارة الــصحة، •  - ٢٦٦

سجيل أي من األمراض املعدية مثل الدفترييا، الـسعال الـديكي، الكـزاز الوليـدي،               فانه مل يتم ت   
وبلغــت نــسبة اإلصــابة باحلــصبة  .والغــري وليــدي وشــلل األطفــال يف الــسنوات اخلمــس املاضــية

 . لكل مائة ألف من السكان١,٧
تعليم واجلمعيـة البحرينيـة ألمـراض    وتقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية وال       • 

الدم الوراثية ولسنوات متتالية بإجراء الفحوصات الدورية للطلبـة والطالبـات يف الـصف الثـاين                
ثانوي الكتشاف أمراض الدم الوراثية ورفع مستوى الوعي لديهم مبثل هـذه األمـراض وذلـك                

اط والـزواج، وقـد وصـل       من اجل متكينهم ألخذ القرارات اهلامـة يف حيـاهتم مـن حيـث االرتبـ               
 ومعـدل حـاملي   ٪٣,٣م إىل ٢٠٠٢معدل اإلصابة مبرض األنيميـا املنجليـة بـني الطلبـة يف عـام         

 .٪١٣,٨الثالسيميا إىل 
 

 :ضمان حصول املرأة على التغذية الكافية - ثانياً 
 :أثناء احلمل والرضاعة - ١ 

تــصدي هلـا هــو خفــض  مـن أهــم التحـديات الــيت هتـدف االســتراتيجيات الـصحية لل    ♣  - ٢٦٧
 ويـصل معـدل   ٪٤٠معدل اإلصـابة بفقـر الـدم احلديـدي بـني النـساء احلوامـل الـذي يـصل إىل             

وتعتــرب هــذه املعــدالت مرتفعــة بالنــسبة للمجتمــع  .٪٣٢اإلصــابة بفقــر الــدم بــصورة عامــة إىل 
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البحريين مقارنة مبستواه التعليمـي ووعيـه، ومـن أجـل التـصدي هلـذه املـشكلة الـصحية، تعطـى                 
بــوب احلديــد وحــامض الفوليــك جلميــع النــساء احلوامــل مــع إجــراء فحــص خــضاب الــدم     ح

ــع      ــة وتوزيـ ــة مكثفـ ــادات احلوامـــل إىل جانـــب عقـــد جلـــسات تثقيفيـ ــة يف عيـ بـــصورة روتينيـ
 .املطبوعات اخلاصة بطرق التغذية السليمة للحوامل و املرضعات

 
 : سنة وما فوق١٩التغذية عموماً بني النساء بدءاً من  - ٢ 

 سـنة   ١٩حسب دراسة أخرى أجريت لتقييم الوضع التغذوي بني املواطنني البـالغني            ♣ 
 مـن النـساء مـصابون بزيـادة يف          ٪٢٨,٣ مـن الرجـال مقابـل        ٪٣٦,٧وما فوق، فقد تبني بـأن       

 مصابون بالسمنة ويصل معدل االستهالك اليومي املوصـى بـه           ٪٣٤,١ مقابل   ٪٢٣,٣الوزن و 
وتشكل هذه البيانـات     . بني النساء  ٪٧٠  بني الرجال و   ٪٨٠غذاء  عاملياً لعنصر الكلسيوم يف ال    

 .حتديات صحية كبرية وتستدعي تكثيف الربامج التثقيفية التغذوية
 

 :املؤشرات العامة حول الوضع الصحي للمرأة يف مملكة البحرين  
 :معدل وفيات األمهات أثناء احلمل والوالدة والنفاس  

يعترب مؤشر معدل وفيـات األمهـات أثنـاء احلمـل والـوالدة والنفـاس مـن املؤشـرات                     •- ٢٦٨
الرئيسية لقياس املستوى الصحي العام يف أي دولة، ويف مملكة البحـرين يعتـرب املعـدل منخفـضاً               

 ٣-٢ لكل مئة ألف والدة حيه، أي مبعـدل       ٢٢إذا ما قورن باملعدالت العاملية، فهو ال يتعدى         
م، وتتراوح أسباب الوفيات ما بني فقر الدم املنجلـي والرتيـف ومـضاعفاته وأمـراض       يف كل عا  

 ومعـدل   ٪٩٩تسمم احلمل وارتفاع ضغط الدم، ويصل معدل التغطية بالنسبة للنساء احلوامل            
ــاطق    ٪٩٩,٥اإلشــراف علــى الــوالدة   ــا إىل تقــارب املعــدالت مــا بــني املن  وجتــدر اإلشــارة هن
 . اخلدمة دون أي متييزاملختلفة يف البالد لتوفر

 
 :متوسط توقع احلياة عند الوالدة  

ــوالدة يف اجملت     •- ٢٦٩ ــد ال ــاة عن ــع احلي ــا ملموســا،   أرتفــع متوســط توق مــع البحــريين ارتفاع
جعل مملكة البحرين حتتل مرتبة متقدمة يف تقارير التنمية البشرية لألمم املتحـدة علـى مـدى                  مما

ــد     ــغ املع ــث بل ــة، حي ــام مخــس ســنوات متتالي ــذكر و  ٧٢,١ ،م٢٠٠٣ل يف ع ــاً لل  ٧٦,٣ عام
 عامـاً يف    ٦٣ عامـاً مقارنـة ب       ٪٧٤,٢لألنثى، أما عن املعدل العام للجنـسني، فقـد أرتفـع إىل             

، وهو بذلك يقف مبملكة البحرين يف مرتبة متساوية مع الـدول املتقدمـة، وتقـدر      م١٩٧٠عام  
 .٪٩٠ عند الوالدة إيل ) أكثر كجم أو٢,٥بوزن (نسبة املواليد من ذوي الوزن الطبيعي 

 

 .وزارة الصحة: املصدر • 



CEDAW/C/BHR/2  
 

07-60017 131 
 

 :معدل وفيات األطفال  
بنــاء علــى كــل هــذه اخلــدمات املتــوفرة، حتــسنت معظــم املؤشــرات الــصحية، فقــد     •- ٢٧٠

م معدالت وفيات األطفال إذا ما قورنت بالـسابق، حيـث بلـغ معـدل       ٢٠٠٣اخنفضت يف عام    
 األجنــة حــول  لكــل ألــف مولــود حــي واخنفــض كــل مــن معــدل وفيــات ٧,٣وفيــات الرضــع 

، ومعـدل الوفيـات بـني       م١٩٩٨ يف عام    ١٤,٨ لكل ألف مولود مقارنة ب       ١٠,٣الوالدة إىل   
 ١١,١مقارنـة ب    م  ٢٠٠٣ لكل ألف مولود حي يف عام        ٩,٥األطفال دون اخلمس سنوات،     

 ومعـدل املواليـد     ٧,٢، أما عن معدل املواليد املوتى لكل ألف مولود فقد بلـغ             م١٩٩٨يف عام   
واجلــدير بالــذكر بــأن هــذه املعــدالت   .م٢٠٠٣ لكــل ألــف مولــود حــي عــام  ٪٨٧,٥اخلــدج 

 .تعترب منخفضة مقارنة ببقية دول العامل
 

 :الرعاية الصحية لألطفال دون السادسة من العمر  
تعتــرب خــدمات الفحــص الــدوري لألطفــال دون الــسادسة مــن العمــر مــن اخلــدمات    - ٢٧١

ي متـوفرة يف مجيـع املراكـز الـصحية حيـث يـتم التركيـز يف              الوقائية اهلامة هلذه الفئة العمرية وهـ      
لالكتـشاف املبكـر   ) الطـول والـوزن وحمـيط الـرأس    (هذه الزيارات الدورية على مقاييس النمـو      

 .لسوء التغذية
تعترب معـدالت نقـص     ) MICS-2000(وحسب بيانات دراسة املسح متعدد املؤشرات       • 

، أمــا عــن ٪٧,٦ للعمــر بــني األطفــال دون اخلامــسة منخفــضة، فهــي تــصل إىل الــوزن بالنــسبة
ــي       ــدالت نقــص الــوزن بالنــسبة للطــول فه معــدل نقــص الطــول بالنــسبة للعمــر      و٪٦,٤مع

 وهــذه املعــدالت تعتــرب منخفــضة بــصورة عامــة وذلــك يعكــس مــدى تطــور   ٪٨,١يتعــدى  ال
 . ى طرق التغذية السليمةاخلدمات املتوفرة للفحص الدوري لألطفال مع التركيز عل

أمـا عــن انتـشار فقــر الـدم احلديــدي بـني األطفــال دون اخلامـسة فقــد تـبني حــسب         •- ٢٧٢
 مـن األطفـال يف الفئـة    ٪٢٦,٧م، أن١٩٩٦دراسة أجراها قسم التغذية بوزارة الصحة يف عـام   

ع  سنوات يعانون من هذه املشكلة وهـي نـسبة مرتفعـة يف حاجـة لوضـ      ٥ شهور إىل    ٦العمرية  
 .اإلستراتيجيات واخلطط خلفضها

ومن أجل حتقيق ذلك، مت وضع إستراتيجية لفحص خـضاب الـدم جلميـع األطفـال يف                  
 شهور بصورة روتينية وذلك لالكتشاف املبكر للمشكلة ومن مث البدء بالعالج لتفـادي              ٩عمر

راك والفهـم   خماطر فقر الدم احلديـدي واملتمثلـة يف تـأخر النمـو البـدين، العقلـي، ومـستوى اإلد                  
لدى الطفل يف املراحل األوىل من حياته، هذا إىل جانب التـدريب املـستمر للعـاملني الـصحيني                

 

 . وزارة الصحة:املصدر • 



CEDAW/C/BHR/2

 

132 07-60017 
 

إلجراء املقاييس األنثروبومترية بطرق صحيحة وقراءة النتائج ووضع اخلطـط العالجيـة الالزمـة            
ريـة دون   مع تكثيف النشاطات التثقيفية التغذية وإصدار جداول تغذية دقيقة لكل الفئـات العم            

هــذا وضــمن جهــود قــسم  .الــسادسة مــن العمــر والــيت تــشمل الكــم والنــوع بالنــسبة لتغذيتــهم
ــصحة يف هــذا اجملــال فقــد مت يف عــام     ــوزارة ال ــة ب ــاً   م ٢٠٠١التغذي ــتج حملي ــدعيم الطحــني املن ت

 .باحلديد خلفض معدالت اإلصابة
 

 :معدل استخدام موانع احلمل  
 املراكز الصحية واملستشفيات احلكوميـة واخلاصـة حيـث         تتوفر موانع احلمل يف مجيع      - ٢٧٣

يتم وصـف الطـرق املختلفـة بعـد إجـراء الفحوصـات الطبيـة الالزمـة للتأكـد مـن مالئمـة هـذه                         
 .املوانع املستخدمة مع صحة املرأة

تـائج  أما عن معدل انتشار استخدام موانع احلمـل بـني املتـزوجني فقـد تـبني حـسب ن                • 
، ٪٦٢بـأن عـدد الـذين يـستخدمون موانـع احلمـل يـصل إىل                ) م١٩٩٥(دراسة صحة األسـرة     

 .٪٩ يستخدمون الطرق العلمية احلديثة اليت منها ٪٣٠ومن ضمن هؤالء، 
  . اللولب٪٢,٥ لعملية الربط بني النساء و٪٥,٥حلبوب منع احلمل و• 
 منــها للــواقي ٪١٠،٪٣٢أمــا نــسبة الــذين يــستخدمون الطــرق التقليديــة فقــد بلغــت    

 . للقذف اخلارجي٪١٩,٦الذكري و
 

  )٣٣ (جدول رقم  
   طرق تقليدية طرق حديثة 

ــل  كــــــــــ
 الطرق

ــرق  الطـــ
 احلديثة

حبوب 
ــع  منـــــ
 احلقناللولب احلمل

الطرق 
املهبلية

بعــــازل 
مطاطي

عملية 
الربط 
أخرىللمرأة

فتــــــــرة 
العزل األمان

الرضاعة 
 أخرى الطبيعية

ال 
تستخدم 
 مانع

ــدد  عــ
 ساءالن

٦١,٨ ٣٠,٦ ١٠,٩ ٢,٩ ٠,٠ ٠,٠ ٩,٦ ٦,٢ ١,١ ٣,٢ ٢٦,٣ ١,٣ ٠,٤ ٣٨,٢ ٣,٤٦١ 
 

 ١٩٩٥دراسة صحة األسرة : املصدر  
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 :املرأة والعقم - ثالثا 
يعرف العقم بعدم القدرة على اإلجناب خالل فتـرة ال تقـل عـن سـنة واحـدة حيـدث                  - ٢٧٤

 .ة دون أي أسلوب مانع للحملفيها اجلماع الطبيعي بصورة متكرر
ويف الــسابق وقبــل حتــديث أســاليب العــالج املتطــورة واملتبعــة يف عــالج العقــم كانــت   

تتحمــل املــرأة النــصيب األكــرب مــن تبعــات ومــشاكل عــدم اإلجنــاب مــن ضــغوط نفــسية وآالم  
جسدية بكوهنا بـصمة اجتماعيـة وسـط أهـل الـزوج واجملتمـع، وبالتـايل فقـد كانـت املـرأة هـي                 

ــه يف معظــم      ا ــزوج أو أهل لطــرف األساســي يف تلقــي العــالج دون احلــصول علــى دعــم مــن ال
 .احلاالت
أمــا بعــد تطــور أســاليب عــالج العقــم، فقــد أمكــن توصــيل املعلومــات املتعلقــة بــالعقم  

للمجتمع عرب وسائل األعـالم املختلفـة ومتـت توعيـة هـذا اجملتمـع بـأن املـسؤولية مـشتركة بـني                       
 .جنابالزوجني يف عدم اإل

وحرصت مستشفيات اململكة على تقدمي العالج التقليدي الالزم لعالج العقـم ضـمن              
ــش     ــصحة واملست ــوالدة يف وزارة ال ــساء وال ــدائرة أمــراض الن ــة ب العــسكري في اخلــدمات املقدم

 الدوائيـة واجلراحيـة كلمـا    الزمـة ومـن مث تقـدمي املعاجلـة    البواسطة االستشارة وإجـراء التحاليـل     
 .أمكن ذلك

وقـد مت تأسـيس مركــز اإلخـصاب اخلـارجي وأطفــال األنابيـب وبـدأ العمــل بـه ســنة          - ٢٧٥
العـــسكري يف تـــوفري العـــالج للفئـــة الـــيت مل تعـــاجل بـــالطرق التقليديـــة  في  يف املستـــشم١٩٨٨

ومـن ضـمن الـربامج العالجيـة املقدمـة يف هـذه              .للزوجني معـا حـسب األسـباب املؤديـة للعقـم          
لوراثيـة، وعلـم املوروثـات يف حتديـد األجنـة املريـضة قبـل إرجاعهـا                 الوحدة، برنامج التحاليـل ا    

لألم وخاصة يف العوائل اليت تعاين من أمراض وراثية مثل األنيميا املنجليـة والثالسـيميا وغريهـا                 
 .من اإلمراض الوراثية

 
 :األمراض النسائية يف مملكة البحرين - رابعاً 

 :ان الثدي وعنق الرحميف الفحص الدوري للمرأة الكتشاف سرط - ١ 
تعترب مملكة البحرين رائدة من حيث البدء بتـوفري خـدمات الفحـص الـدوري للمـرأة                   - ٢٧٦

ــة         ــن مث إحال ــصحية وم ــع املراكــز ال ــرحم يف مجي ــق ال ــدي وعن ــسرطان الث ــشاف املبكــر ل لالكت
في املستـــش(احلـــاالت املعرضـــة للخطـــر أو املـــصابة إىل األخـــصائيني مبركـــز الـــسلمانية الطـــيب  
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حيــث تتــوفر األجهــزة التشخيــصية الدقيقــة والكــوادر املؤهلــة إلجــراء الفحوصــات  ) احلكــومي
 .والعمليات اجلراحية الالزمة

م يف وزارة الـصحة، فهـي       ١٩٩٣ام  وبالرغم من توفري هـذه اخلـدمات الوقائيـة منـذ عـ             
 تتطــور بالــصورة املطلوبــة ومــا زالــت التــصل إىل مجيــع النــساء املــستهدفات ويرجــع ذلــك     مل

بشكل أساسي إىل ضعف الوعي لدى املرأة بأمهية إجراء مثل هذه الفحوصـات وبـسبب تـردد               
 . املرأة بشكل عام يف اإلقبال على هذا الفحوصات

 ٪٥٠ لفحـص الثـدي و     ٪١٠لذا ال تـتم االسـتفادة مـن هـذه الفحوصـات إال بنـسبة                 
 .حملفحص عنق الر

 
 :يف معدالت اإلصابة باألورام السرطانية - ٢ 

حــسب قــرار وزاري حــث م ١٩٩٤بــدأ العمــل بالــسجل البحــريين لــألورام يف عــام   - ٢٧٧
مجيع األطباء واملستشفيات لإلبالغ عن أي إصابات بالسرطانات واألورام يف البحـرين وذلـك              

لبحريين ونسبة حدوثها وذلـك للتخطـيط   ملتابعة احلاالت وملعرفة أهم أنواع األورام يف اجملتمع ا        
 .للوقاية والعالج من املرض ومسبباته إن وجدت

 حالــة منــها ٤٠٢، بلغــت عــدد احلــاالت املــسجلة  م٢٠٠٠حــسب إحــصائيات عــام   
 . عند النساء٪ ٥٢,٥ عند الرجال و٪ ٤٧,٥

أن اإلصابة بسرطان الثدي هو السبب الرئيس واألول لـألورام لـدى النـساء يف مملكـة                  
يف  (٪ ١٦,٢لبحرين مقارنة مع مجيع دول اخلليج العـريب حيـث تراوحـت نـسبة حدوثـه بـني            ا

ــة    يف مملكــة البحــرين مــن اجملمــ  ٪ ٣٨,٤إىل ) ســلطنة عمــان  ــسرطان الرئ ــة ب وع الكلــي مقارن
 .الربوستات عند الرجال أو

ــسبة         ــة وبن ــساء البحــرين، هــو ســرطان الرئ ــدى ن ــاألورام ل ــاين لإلصــابة ب والــسبب الث
  .٪ ٥,٧أما سرطان املبيض فهو السبب الثالث بنسبة  .٪٦,٦
 مـن كـل أنـواع األورام بـني          ٪ ٣,٧ويتضح من السجل املذكور كـذلك أن نـسبة            •- ٢٧٨

 ٪ ٣,٨ سـنة، و بـني النـساء كانـت           ٦٤ بعـد سـن      ٪٥٣ سـنة، و   ١٥الذكور حدثت قبل سن     
 . سنة من العمر٦٤ بعد ٪ ٣٠ سنة و١٥قبل سن 
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 ٥٣ عامــا وعنــد النــساء ٦٢,١بة بالــسرطان عنــد الرجــال ويبلــغ متوســط ســن اإلصــا 
 .عاما، ونسبة حدوث األورام تزداد مع زيادة العمر

 لكــل مائــة ألــف ٩٤,٩عــدل اخلــام لإلصــابة بالــسرطانات بــني البحــرينيني كانــت  امل• 
 . لكل مائة ألف لإلناث١٠٦,٧للذكور 
 ١٥ني ملن هـم أقـل مـن    ومن أهم أسباب اإلصابة بالسرطانات عند األطفال البحريني     • 

 حـاالت  ٧ حالـة مـسجلة، منـها    ١٥والذي بلغ يف جمموعه    م  ٢٠٠٠سنة، حسب اجلنس لعام     
 حــاالت مــن ســرطان الــدم وحــالتني مــن   ٣وســجلت  . حــاالت بــني البنــات ٨بــني األوالد و

 حـاالت إصـابة     ٦سرطان اجلهـاز العـصيب وحـالتني سـرطانات أخـرى بـني األوالد، مقارنـة بــ                   
 .ز العصيب وحالتني بسرطان الدم لدى البناتبسرطان اجلها

 
 :يف األمراض التناسلية واإليدز - ٣ 

تعتــرب اإلصــابة بــاألمراض التناســلية واإليــدز أحــد التحــديات الــصحية يف العــامل، لــذا   - ٢٧٩
تــشكلت بــوزارة الــصحة جلنــة ختــتص برصــد احلــاالت املــصابة يف الــبالد ورفــع الكفــاءات          

دريب العـاملني الـصحيني علـى التـشخيص والعـالج ووضـع أنظمـة              التشخيصية للمختربات وتـ   
إلحالــة احلــاالت إىل جلــان خمتــصة للمــشورة وملتابعــة فحــص مجيــع األفــراد املعنــيني واملعرضــني  

 .للخطر
 

 :)نقص املناعة املكتسبة(مرض اإليدز   
أمــا بالنــسبة  .١٠٠٠ لكـل  ٪٠,٢ني يبلـغ معــدل اإلصـابة مبــرض اإليــدز بـني البــالغ     •- ٢٨٠

 عن مرض األيـدز، فقـد       )سنة٤٥-١٥(ملستوى املعرفة بني النساء البحرينيات يف الفئة العمرية         
 منهن قد مسعن به، أما بالنسبة ملعرفتـهن عـن           ٪٩٤تبني من دراسة املسح متعدد املؤشرات بأن        

بااللتزام بالعالقة الزوجيـة     منهن كانت اإلجابة     ٪٦٧طرق احلماية من اإلصابة باملرض، فلدى       
 باالمتنـاع   ٪٢٥ باستخدام الواقي الذكري يف كـل عالقـة جنـسية و           ٪٤٣أو الشريك الواحد و   

 فقــط مــن العينــة املعلومــات الكافيــة ٪٢١عــن العالقــة اجلنــسية وبــصورة عامــة تــبني بــان لــدى 
 .حلمايتهن من اإلصابة باملرض
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، بـأن العـدد الكلـي       م٢٠٠٢ام  وقد أوضحت بيانات وإحصائيات وزارة الـصحة لعـ        • 
 ٢٤٧للمصابني مبرض اإليدز وحاملي فريوس اإليدز بـني املـواطنني و غـري املـواطنني يـصل إىل              

 وذلـك منـذ   ١١٦ حالة على قيـد احليـاة أمـا عـن املتـوفني فيـصل عـددهم إىل                ١٣١حالة منهم   
 .م١٩٨٧عام 

وذلــك حــسب العمــر أمــا بالنــسبة للحــاالت املــصابة مبــرض اإليــدز مــابني البحــرينني • 
 بـني   ٩٤ حالـة بـني النـساء و       ١٣ حالة منهم    ١٠٧م، فقد وصل إىل     ١٩٨٧واجلنس ومنذ عام    

 - ٤٠و) حــاالت٣( ســنة ٣٤ - ٣٠الرجــال وتتركــز احلــاالت بــني النــساء يف الفئــة العمريــة  
 ).حالتان( سنوات ٤وصفر إىل ) حالتان( سنة ٤٤
 

 :األمراض التناسلية األخرى  
ألمراض التناسلية األخرى، فحسب البيانات الدوريـة الـيت تـصدرها وزارة            أما عن ا    •- ٢٨١

 حالــة يف ثالثــة أشــهر ٦١الــصحة فقــد وصــل عــدد احلــاالت اجلديــدة املــصابة مبــرض الزهــري  
أمـا عـدد املـصابني مبـرض الـسيالن          .  حالة بني النـساء    ١٧ منهم   )م٢٠٠٣ يونيه لعام    -أبريل  (

 . منها حالة واحدة بني النساء حالة٤٥فقد وصل يف نفس الفترة إىل 
ــوع أ      •  ــائي مــن ن ــد الوب ــهاب الكب ــد وصــل معــدل اإلصــابة بالت ــام ٪ ٣٠,٦وق  يف ع
ـــ م ٢٠٠٢  يف عــام ٪٢,٧، والتــهاب الكبــد الوبــائي مــن نــوع ب   م١٩٩٥ يف ٪٢٢مقارنــة ب
فـاع معـدالت التطعـيم      وقد يعزو هذا االخنفـاض إىل ارت      م  ١٩٩٥ يف   ٪٦,٩مقارنة بـ   م  ٢٠٠٢

 .بني األطفال وطالب املدارس
وجتدر اإلشارة هنا إىل طبيعـة هـذه األمـراض وتـأخر ظهـور األعـراض الواضـحة علـى                     

النساء لإلسراع يف اللجوء للرعاية الطبية مقارنة بالرجـال يـؤدي إىل تفـاقم املـرض ومـضاعفاته       
 .بينهن

 
 :يف األمراض النفسية - ٤ 

كــم الكــبري مــن احلــاالت النفــسية عنــد اجلنــسني والــيت تراجــع املراكــز   بــالرغم مــن ال  - ٢٨٢
 .الطب النفسي، ال توجد إحصائيات عن العدد احلقيقي ومسبباهتافي الصحية ومستش
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ــوفرة عــن اإلمــراض النفــسية عنــد النــساء هــي تلــك الــيت تــشمل        أن اإلحــصائيات املت
األسـباب اخلمـس الرئيـسة    وتركـزت   .الطـب النفـسي   في  أسباب الدخول واخلروج من مستـش     

 :واليت نسبة حدوثها عند الذكور أكثر منها عند اإلناث يف التايل
ذهانــات فــصامية، االضــطرابات االكتئابيــة، االعتمــاد علــى العقــاقري، االضــطرابات         

عــد الــوالدة ونتائجــه وجتــرى حاليــا دراســة عــن اكتئــاب مــا ب  .الــسلوكية ورد الفعــل التــوافقي
 .زالت حتت الدراسة ما
 

 :اخلتان - ٥ 
ســجلت إحــدى اجلهــات األهليــة مــؤخراً بعــض حــاالت اخلتــان حيــث أكــدت فيهــا   - ٢٨٣

املعنيــات تعرضــهن للختــان قبــل عــشرين أو ثالثــني ســنة، ممــا يــشري إىل أن هــذه احلــاالت قــد     
رغم ذلـك، شـكلت مباشـرة جلنـة مـشتركة مـن اجمللـس األعلـى للمـرأة ووزارة                .حصلت قدمياً 

 احتماليــة وجــود حــاالت جديــدة ورصــدها لبحــث احلاجــة ملعاجلتــها إن    الــصحة للتحقيــق يف
وجدت واختاذ كافة اإلجـراءات ملنـع تكرارهـا، ومل تـصل اللجنـة حـىت تارخيـه إىل رصـد حالـة                
مــن حــاالت اخلتــان كمــا بــدأ اجمللــس األعلــى للمــرأة باإلعــداد إلجــراء دراســة حــول اخلتــان      

 .حوثبالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والب
 

 :الرعاية الصحية للمسنات يف مملكة البحرين - خامساً 
نــسبة تــصل إىل )  ســنة فــأكثر٦٠فئــة عمريــة (يــشكل املــسنني يف مملكــة البحــرين    •- ٢٨٤
ــع أن تـــصل إىل    ) م١٩٩٩( ٪٣,٩٥ ــدد الـــسكان ومـــن املتوقـ ــايل عـ ــام ٪٤,٠مـــن إمجـ  يف عـ
ــام ٪٩م و٢٠٠٥ ــ٢٠٢٥ يف ع ــة     م وذل ــستوى خــدمات الرعاي ــستمر مل ــضل التحــسن امل ك بف

 مـن   ٪٤٨,٩وتشكل النساء    .الصحية اليت حيظى هبا سكان البالد منذ امليالد وحىت هناية احلياة          
 .٪٨٠كبار السن وتصل نسبة غري املتعلمات من بينهن إىل 

ــهوض         ــة للنـ ــتراتيجية الوطنيـ ــع اإلسـ ــسنني لوضـ ــة للمـ ــة الوطنيـ ــشاء اللجنـ ــد مت إنـ وقـ
ــوفري أفــضل اخلــدمات      بأوضــا عهم، وحرصــت احلكومــة مــن خــالل وزاراهتــا وهيئاهتــا علــى ت

وزارة التنميــة االجتماعيــة ووســائل الرعايــة للمــسنني بــشكل خــاص يف اخلــدمات الــيت تقــدمها 
ووزارة الــصحية هلــؤالء املــسنني حيــث أنــشأتا دوراً لرعايتــهم تقــدم خــدمات الرعايــة الــصحية 

 باإلضــافة إىل الــدور املتميــز الــذي يقــوم بــه القطــاع اخلــاص   هــذا. واالجتماعيــة لكبــار الــسن 
 .واألهلي التطوعي يف هذا اجملال
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وتــشمل الــربامج الــصحية املقدمــة إجــراء الكــشف الطــيب والــدوري وتقــدمي العــالج     - ٢٨٥
هذا إىل جانـب تقـدمي املعينـات واألجهـزة           .لألمراض اجلسدية والنفسية والقيام بزيارات مرتلية     

للمسنني العـاجزين و توعيتـهم وأسـرهم عـن أسـاليب الرعايـة اجليـدة وطـرق التغذيـة                    املساعدة  
ــسليمة ــة للمــسنني يف       .ال ــة خــدمات الوحــدات املتنقل ــة االجتماعي ــوفر وزارة التنمي وكــذلك ت

بعـد انقطـاع   (أما عن رعاية املرأة يف سـن األمـل        .منازهلم مما ساهم يف تطوير اخلدمات املقدمة      
 . ضعيفةفهي ما زالت) الطمث

 
الرعايــــــة الــــــصحية للنــــــساء مــــــن ذوات االحتياجــــــات اخلاصــــــة يف  - سادساً 

 :البحرين مملكة
انطالقــاً مــن االهتمــام باإلنــسان البحــريين بكافــة فئاتــه، تقــوم إدارة الرعايــة والتأهيــل   - ٢٨٦

ي االجتمــاعي التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة بتقــدمي اخلــدمات األساســية لبنــاء األفــراد ذو  
وعليـه مت افتتـاح عـدد مـن     . االحتياجات اخلاصة على أسس علمية بغرض إدمـاجهم يف اجملتمـع   

املراكز التأهيليه واليت ساهم يف إنشاء عدد منـها القطـاع اخلـاص والقطـاع املـصريف إىل جانـب             
 املركز البحريين للحراك الدويل والذي يقـدم الكـثري مـن الـربامج التأهيليـه والتربويـة والتدريبيـة                  

 .اليت هتدف إىل متكني هذه الفئة باملهارات الالزمة إلدماجهم يف اجملتمع
أما عن اخلدمات الصحية، فيتم توفري الفحص الدوري لألطفال الكتـشاف اإلعاقـات              

اجلسدية والنفـسية يف املراحـل املبكـرة، ومـن مث اإلحالـة للجهـات املختـصة، إضـافة إىل ذلـك،                      
مـل علـى تـوفري الرعايـة الـصحية لـذوي االحتياجـات اخلاصـة                هناك العديد مـن املراكـز الـيت تع        

لكال اجلنسني، علماً أن هذه املراكز تتبع مؤسسات ووزارات حكومية ومجعيات ومؤسـسات              
 .اجملتمع املدين

 
 :النساء العامالت يف القطاع الصحي واجملاالت اليت يعملن هبا - سابعا 

د الكـوادر الـصحية والفنيـة املدربـة واملؤهلـة يف قطـاع الـصحة ليـصل إىل                   أرتفع عد   •- ٢٨٧
 .م١٩٨٨ يف عام ٦٦٢٦م مقارنة بـ ٢٠٠٢ يف عام ٧٢٠١

م بينمـا تـشكل املـرأة     ٢٠٠٢ من القوى العاملـة يف عـام         ٪٨٥ويشكل املواطنون نسبة     
 أكـــرب  مــن إمجـــايل القــوى العاملــة الوطنيـــة ويعتــرب القطــاع الـــصحي مــن      ٪٥١,٨البحرينيــة  

ــة      ــسائية الوطني ــة الن ــستوعب العمال ــيت ت ــة ال ــة  ٪٧٦,٥(القطاعــات احلكومي  مــن القــوى العامل
 .بعد القطاع التعليمي) م٢٠٠٢الصحية عام 
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، تـــبني أن عـــدد األطبـــاء العـــاملني يف القطـــاع  م٢٠٠٢حـــسب إحـــصائيات عـــام و• 
 مقارنـة   ١٢٣٩، أي مـا جمموعـه       ٢٤٤طبية ويف القطاع اخلـاص      / طبيباً ٩٩٥احلكومي قد بلغ    

 آالف مـن الـسكان،      ١٠ طبيـب لكـل      ١٨,٤، أي مبعـدل     م١٩٩٨طبيبة لعام   / طبيب ٨٨٣ب
 يف  ١٦٣أمـا بالنـسبة ألطبـاء األسـنان فبلـغ العـدد الكلـي                .م١٩٩٨ يف عام    ١٤,٦حيث كان   

 .م١٩٩٨ يف عام ١,٥ آالف من السكان وكان ١٠ لكل ٢,٤أي مبعدل م ٢٠٠٢عام 
 م٢٠٠٢طبيبــات األسـنان العــامالت يف وزارة الـصحة عــام   /وبلغـت نــسبة الطبيبـات  • 
بالنـسبة   أمـا  .٪٩٨ و ٪٨١ من اجملموع الكلي لألطباء وبنسبة حبرنة بلغـت          ٪ ٦٩ و ٪ ٥١,٤

، م١٩٩٨ لعــام ٢١٢٦مقارنــة ب م ٢٠٠٢ لعــام ٢٤٢٧للممرضــني فقــد بلــغ العــدد الكلــي  
 .٪ ٥٩ ممرضة وبنسبة حبرنه بلغت ٪ ٨٩,٩منهم 

 
 :اإلجهاض وحقوق املرأة اإلجنابية - ثامنا 

حيظــر التــشريع البحــريين اإلجهــاض غــري املــربر وال يــسمح إال باإلجهــاض العالجــي    - ٢٨٨
وجـاء   .الذي تقتضيه صحة املـرأة ووفقـاً لـشروط حمـددة وواضـحة وعـن طريـق طبيـب خمـتص                    

 .هاهذا املنع لضمان محاية األسرة وحياة املرأة واحتراماً لشخص
تعاقــب بــاحلبس مــدة  ( : مــن قــانون العقوبــات علــى مــا يلــي  ٣٢١فقــد نــصت املــادة   

تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال جتاوز مخسني ديناًر من جتهض نفـسها بغـري مـشورة                    ال
 ).طبيب ومبعرفته

ويف الوقت ذاته، حرص املشرع البحـريين علـى محايـة املـرأة وجنينـها ومنـع إجهاضـها                  
يعاقـب بـاحلبس مـدة    ( : مـن قـانون العقوبـات علـى أنـه         ٣٢٢ا، حيث نصت املـادة      دون رضاه 

وتكـون العقوبـة الـسجن إذا أفـضت         .تزيد على عشر سنوات من أجهض امرأة دون رضاها         ال
وهذا الـنص موجـه بـشكل خـاص إىل الـزوج الـذي              ).مباشرة اإلجهاض إىل موت اجملين عليها     
 .جيرب زوجته على اإلجهاض لسبب ما

حــظ أخــرياً بــأن املــشرع البحــريين ال يعاقــب علــى الــشروع يف اإلجهــاض حيــث  ويال 
 .  عقوبات على أن ال عقاب على الشروع يف اإلجهاض٣٢٣تنص املادة رقم 

وأخــرياً، يؤكــد التــشريع البحــريين مــع املؤســسات واحلركــات النــسائية يف البحــرين     - ٢٨٩
ذا، فـأن التـشريع البحـريين يكفـل القـضاء      على أن حقوق املرأة اإلجنابية هي حقوق إنـسانية، لـ         

فـالقوانني يف البحـرين      .على كل متييز ضد املرأة يف جمـاالت العنايـة الـصحية والتنظـيم األسـري               
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 . ألمتنع املرأة بأن تقرر حبرية ومبسؤولية عدد أطفاهلا والفترة بني إجناب طفل وآخر
ــيم والوســ       ــى املعلومــات والتعل ــا مــن احلــصول عل ــة  كمــا ال متنعه ــة والكفيل ائل الكافي

 .بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق
وعلى أية حال، فـان تنظـيم األسـرة يـتم باالتفـاق بـني الطـرفني، و تتفـاوت األسـر يف                        

حيـث  .مدى التقيد بالتنظيم األسري وفقاً للوعي ودرجة التفاهم داخـل كـل أسـرة علـى حـدة                 
 . جل ختطيط األسرةانه ال توجد قوانني تتطلب استعمال تدابري معينة من ا

 
 اخلدمات الصحية املقدمة للنساء األجنبيات - تاسعاً 

تقدم وزارة الصحة اخلدمات الصحية العامة جلميع املواطنني حبـرينيني وأجانـب دون            - ٢٩٠
أي متييـــز وتـــستفيد املـــرأة األجنبيـــة املقيمـــة يف البحـــرين مـــن اخلـــدمات الـــصحية املقدمـــة يف   

ة لــوزارة الــصحـة وفيمــا يلــي جــدول يــبني نــوع اخلــدمات املقدمــة  املؤســسات واملراكــز التابعــ
 . للنساء األجنبيات يف وزارة الصحة

 
  )٣٤ (جدول رقم  

 التكاليف السنوية عدد املرضى عدد الزيارات نوع اخلدمة الرقم

 ١،١٠٠،٠٠٠  ٢٧٥،٠٠٠ الرعاية الصحية األولية ١

    طيب جممع السلمانية ال-الرعاية الثانوية  ٢

 ٣٩٥،٠٠٠  ١٩،٨٠٠  الطوارئ-   

 ١،٣٩٠،٠٠٠  ٢٥،٨٠٠  العيادات اخلارجية-   

 ٣،٥٦٠،٠٠٠ ٤١٣٠   املرضى الداخليون-   

 ٦٥١،٠٠٠ ١٢٩٠  مستشفيات الوالدة األخرى ٣

    الطب النفسيفي مستش ٤

 ١٢،٠٠٠ ٨١ ١٠٦٠  العيادات اخلارجية-    

 ٣١٥،٠٠٠    املرضى الداخليون-    

 ٧،٤٢٣،٠٠٠ ٥،٥٠١ ٣١٢،٦٦٠ اجملموع  
 

 .وزارة الصحة :املصدر  
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 إن وزارة الصحة توفر العالج يف الرعاية الـصحية األوليـة والثانويـة              إىلوجتدر اإلشارة    
جلميع املقيمني األجانب بدون استثناء مقابل دفع مبلغ رمزي عند زيارة أحد املراكـز الـصحية                

 .  احلاالت الطارئة فالعالج جماين العيادات اخلارجية أما يفأو
 

 :دور القطاع األهلي يف دعم الرعاية الصحية للمرأة يف مملكة البحرين - عاشرا 
حتــرص اجلمعيــات األهليــة علــى القيــام بــدور بنــاء يف شــأن الرعايــة الــصحية بأرجــاء    - ٢٩١

 اجلمعيــات اململكـة، وخبــصوص دعـم مــا حتتــاج إليـه املــرأة يف هـذا اجملــال، حيــث تقـوم إحــدى     
املعنية بتنظيم ورعاية األسرة، وبالتعاون مع وزارة التربيـة والتعلـيم علـى إعـداد وثيقـة مـشروع               
ملناهج الصحة اإلجنابية إلدماج هذه املفاهيم يف املنـاهج التربويـة، وقـد مت يف هـذا الـصدد عقـد                     

 هـذه اجلمعيـة     وقـد أنـشأت    عدد من الندوات لإلحصائيني واملوجهني بـوزارة التربيـة والتعلـيم،          
مركزاً للمشورة يهدف إىل تقدمي خدمات تنظيم األسـرة والـصحة اإلجنابيـة مبفهومهـا الـشامل                 
للمجتمــع البحــريين مــع التركيــز علــى الــشباب واملــراهقني واملقــبلني علــى الــزواج، واألمــراض  

ع هــذا إىل جانــب تنظــيم بــرامج توعويــة للمجتمــ ) اإليــدز(التناســلية و نقــص املناعــة املكتــسبة 
 .وطباعة املنشورات والكتيبات التثقيفية وعقد دورات تدريبية ملقدمي اخلدمات الصحية

كما أنه ويف إطار التعاون املشترك، تقوم وزارة الصحة بإجياد جسور التواصل بينـها                - ٢٩٢
ــد مت         ــة، فق ــات األهلي ــضاً اجلمعي ــة األخــرى وأي ــات الرمسي ــيم واجله ــة والتعل ــني وزارة التربي وب

نــة مــن املختــصني بــوزارة الــصحة ووزارة التربيــة والتعلــيم لوضــع الربنــامج الــوطين   تــشكيل جل
للصحة املدرسـية واآلليـات لتنفيـذ وتقيـيم ومتابعـة الربنـامج الـذي يهـدف إيل تـوفري اخلـدمات                      
الصحية الوقائيـة والكـشوفات الدوريـة وبـرامج التوعيـة والتثقيـف الـصحي وخـدمات الـصحة                   

لبيئة املدرسية واإلصحاح والتغذية وسالمة األطعمـة والتربيـة البدنيـة        النفسية واملشورة وصحة ا   
وخبصوص أمراض القلب والظهر والسكري والسلوكيات غـري الـصحية، فإنـه جـدير               .والترفيه

بالـــذكر مـــا تقـــوم بـــه وزارة الـــصحة مـــن وضـــع برنـــامج متكامـــل للتـــصدي هلـــذه األمـــراض 
سبق تقوم عـدد مـن       املية، وباإلضافة إىل ما   والسلوكيات وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة الع      

ــراد اجملتمــع الكتــشاف هــذه       ــة وإجــراء فحوصــات ألف اجلمعيــات املتخصــصة حبمــالت توعوي
 . األمراض
ورغــم عــدم وجــود قــانون مــستقل بتنظــيم األســرة، فانــه ال توجــد أي عوائــق قانونيــة   

ــاً       ــه أحيان ــصحية للمــرأة ولتخطــيط األســرة، إال أن ــد  ملمارســة احلقــوق ال ــشكل بعــض التقالي ت
واملوروثات الثقافية عائقاً أمام املرأة يف ختطيط األسرة، وتعد الدولة مع القطاع األهلـي بـرامج                

 . توعية مكثفة للتخفيف من هذه العوائق
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رغم وجود التشريعات اليت كفلت حقوق املرأة يف اجملال الصحي واإلجـراءات الـيت                - ٢٩٣
طبيق هذه املادة ما زالت تعترضه بعـض الـصعوبات واملتمثلـة    إال أن ت  اختذت من اجل تنفيذها،   

يف قلة وعي بعـض النـساء يف اجملـاالت الـصحية وعـدم وجـود تـشريع خـاص باألسـرة وحبمايـة            
 .احلقوق الصحية للمرأة ذات االحتياجات اخلاصة

وملواجهة هذه الـصعوبات، جيـب تكثيـف الـربامج التوعويـة لألسـرة واجملتمـع وتثقيـف                   
صــحياً وســكانياً يف مجيـع مراحــل حياهتــا، وتطــوير املنـاهج الدراســية وتــضمينها املفــاهيم   املـرأة  

الــصحية والــسكانية مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تــشجيع إجــراء البحــوث والدراســات الــيت   
تتنـــاول القـــضايا الـــصحية والـــسكانية وحتـــدد أولويـــات احتياجـــات املـــرأة يف مراحـــل حياهتـــا 

لـى إجـراء الدراسـات والبحـوث يف جمـال صـحة املـرأة والقـضايا                 املختلفة، وتدريب الباحثني ع   
 .السكانية واألخذ بالنظم البحثية املتطورة

 
 املنافع االجتماعية واالقتصادية )١٣(مادة   

تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف       - ٢٩٤
الجتماعيـة لكـي تكفـل هلـا، علـى أسـاس املـســاواة مـع            اجملاالت األخرى للحيـاة االقتـصادية وا      

 : الرجل، نفس احلقوق وال سيما
 .احلق يف االستحقاقات األسرية )أ( 
احلق يف احلصول على القروض املـصرفية، والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك مـن                   )ب( 

 .أشكال االئتمان املايل

لرياضية ويف مجيـع جوانـب   احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب ا        )ج( 
 .احلياة الثقافية

تتعلـق هـذه املـادة باختـاذ التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف اجملــاالت             
األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية، وتكفـل هـذه التـدابري املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف                   

 :نفس احلقوق وال سيما يف
 

 :ستحقاقات األسريةاحلق يف اال - أوالً 
تقدم االستحقاقات األسرية يف مملكة البحرين مـن خـالل جهـات متعـددة وحتكمهـا                  - ٢٩٥

فهنــاك العــالوات االجتماعيــة علــى الرواتــب والتــأمني الــصحي لــدى بعــض . تــشريعات خمتلفــة
شـــركات القطـــاع اخلـــاص واملـــصارف، واملعونـــات النقديـــة لألســـر الفقـــرية مـــن قبـــل بعـــض 

 ة املدعومـ  واملؤسـسة اخلرييـة امللكيـة     مع املـدين كاجلمعيـات اإلسـالمية واخلرييـة،          مؤسسات اجملت 
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 والـيت ال ينحـصر دورهـا يف إطـار تقـدمي          من صاحب اجلاللة امللـك ووزارة التنميـة االجتماعيـة         
املعونات بل يتعداها إىل تنمية اإلنسان البحريين للرقي به على املستوى االجتمـاعي مـن خـالل       

اريع والـربامج واخلـدمات الـيت تبنتــها الـوزارة والـيت يقـع بعـض منـها يف طــور         سلـسلة مـن املـش   
التنفيذ تباعاً كاملراكز االجتماعية الشاملة املخصصة للمعاقني واملسنني واخلدمات التنمويـة مـن       

و دار رعايـة املتـسولني      ،تدريب وتأهيل باإلضافة إىل بيت لكبار السن لإليواء والرعاية النهارية         
ودور اإليــواء  ،  ووحــدات متنقلــة لكبــار الــسن واملعــاقني    ،ودار رعايــة الطفولــة ،ينواملتــشرد

و املـشروع   ،كدار األمان املخصصة للنساء املعنفـات     .للمتعرضني للعنف األسري وسوء املعاملة    
الـوطين لـدعم وتنميـة األســر املنتجـة واملـشار إليــة سـابقاً والـذي خصــصت لألسـر العاملـة مــن          

لـسمو الـشيخه سـبيكه بنـت إبـراهيم آل خليفـة قرينـه حـضرة صـاحب                   خالله جائـزة صـاحبه ا    
 وذلك إضافة إىل مزايا الضمان االجتمـاعي والراتـب          ،اجلاللة ملك البالد املفدى لألسر املنتجة     
 .التقاعدي الذي متت اإلشارة إليهما سلفا

لـسنة  ) ١٢(هذا وقد مت مؤخرا وبقرار صادر عن وزير اإلشغال واإلسكان حتت رقـم             
 .مـنح املـرأة البحرينيـة حـق االنتفـاع باخلـدمات اإلسـكانية             م  ٢٠٠٤ فربايـر    ٤بتاريخ  م  ٢٠٠٤

 أسـرة ويعطي هذا القرار احلق للمرأة البحرينية العاملة أو الـيت هلـا دخـل شـهري ثابـت وتعـول                     
وال متتلك أي عقـار االنتفـاع بإحـدى اخلـدمات اإلسـكانية املقـررة مثـل احلـصول علـى قـرض                       

وكفل هـذا القـرار حـق    . وذجي من البيوت اليت تقوم ببنائها وزارة اإلسكان     إسكاين أو بيت من   
االنتفاع من اخلدمات اإلسكانية للمرأة املطلقة احلاضـنة لألبنـاء أيـضا، ممـا حيفـظ هلـا حقهـا يف                     

 .ذلك كمواطنة
 

احلق يف احلصول على القروض املـصرفية والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك                - ثانياً 
 :ان املايلمن أشكال االئتم

تستطيع املرأة البحرينية احلصول على قرض من احد البنوك التجارية يف البالد حاهلـا                - ٢٩٦
 مناســب ميكنــها مــن ســداد القــرض  حــال الرجــل ووفــق نفــس الــشروط كتــوفر مــصدر دخــل 

ا يتوقـف علـى قـدرهتا لـسداد       يشترط حصوهلا على القرض موافقة الزوج أو ويل األمر وإمن          وال
 .القرض أو على ملكيتها للرهون العقارية

ــات يف جمــاالت اإلعمــال      •  ــسيدات أعمــال حبريني ــالقروض املمنوحــة ل ــق ب وفيمــا يتعل
وهــو بنــك متخــصص يف دعــم (واملــشاريع التجاريــة فقــد مت مــن خــالل بنــك البحــرين للتنميــة  

 ،م٢٠٠٢ قـرض عـام      ١٥، و م٢٠٠١  قـروض عـام    ٣مـنح   ) ومتويل املـشاريع اخلاصـة اجلديـدة      
 

 .بنك البحرين للتنمية: املصدر • 
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ــام  ١٢و ــرض عــ ــام  ٣٦وم ٢٠٠٣ قــ ــرض عــ ــدرها   م ٢٠٠٤ قــ ـــة قــ ــالغ إمجاليــــ ــك مببــ وذلــ
 . حسب بيانات بنك البحرين للتنمية-) دينار حبريين٢،٥٣٠،٠٠٠(

هذا باإلضافة إىل وجـود العديـد مـن الـشركات واملـصارف بـالبالد الـيت متـنح قـروض                      
ذكور يف نفــس املؤســسة، إال انــه  لــشروط املطبقــة علــى الــ اإلســكان ملوظفاهتــا وفــق املعــايري وا 

تتوفر معلومات رقمية حمددة حـول مـدى اسـتفادة النـساء مـن القـروض املـصرفية يف البنـوك                   مل
 .التجارية بشكل عام

 
احلــق يف االشــتراك يف األنــشطة التروحييــة واأللعــاب الرياضــية ويف مجيــع   - ثالثاً 

 :جوانب احلياة الثقافية
 توجد تشريعات متنع املرأة من حقها يف ممارسـة األلعـاب الرياضـية حيـث تـشارك                  ال  - ٢٩٧

املرأة البحرينيـة مـشاركة جـادة وحبريـة كاملـة يف كافـة األنـشطة التروحييـة واأللعـاب الرياضـية                 
وتقوم االحتـادات الرياضـية والطالبيـة واملراكـز الـشبابية بتـشجيع البنـات علـى                 . واحلياة الثقافية 

رياضي، وكذلك يقـوم القطـاع األهلـي كـذلك ممـثالً يف اجلمعيـات النـسائية وغريهـا                   النشاط ال 
 .علما أن البحرين من البلدان اليت متتلك فريق كرة قدم نسائي. بنشاط كبري يف هذا اجملال

 
 :الصعوبات والنظرة املستقبلية - رابعاً 

أن تطبيــق املــادة علــى رغــم مــن اإلجــراءات املتخــذة، فــان الوقــع العملــي يكــشف بــ    - ٢٩٨
من االتفاقية مازال يواجـه بعـض الـصعوبات املتمثلـة بـشكل أساسـي بتـدين وعـي املـرأة                     ) ١٣(

حبقوقها املتعلقة باستحقاقاهتا األسرية واالقتصادية اليت نـصت عليهـا التـشريعات، وبعـدم وعـي           
 .املرأة الكامل بكيفية إدارة القروض واستثمارها

اذ جمموعــة مــن اإلجــراءات تركــزت يف العمــل علــى وملواجهــة هــذه الــصعوبات مت اختــ 
تعزيــز القــدرة اإلنتاجيــة واالقتــصادية للمــرأة بــدعم الــشبكات التجاريــة النــسائية، ومنظمــات     
األعمــال التجاريــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة، والتعاونيــات، وصــناديق القــروض، واحتــادات   

اإلضافة إىل التعاون مـع املؤسـسات الدوليـة         االئتمان، وتوفري الدعم املايل والقانوين واملعنوي، ب      
واإلقليمية والبنوك املتخصـصة مـن أجـل حتديـد بـرامج وقـروض ومـنح لتـشجيع وتوعيـة املـرأة                      
على كيفية استثمار هذه القروض واملنح على الوجه األمثل، وتكثيف محـالت التوعيـة حبقـوق                

 .املرأة املتعلقة باستحقاقاهتا األسرية واالقتصادية
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 املرأة الريفية )١٤(ادة امل  
ــا املــرأة         ‘١  ’ - ٢٩٩ ــيت تواجهه ــا املــشاكل اخلاصــة ال ــراف يف اعتباره ــدول األط ــضع ال ت

الريفية، واألدوار اهلامة اليت تؤديها يف تأمني أسباب البقـاء اقتـصاديا ألسـرهتا،              
  .مبا يف ذلك عملها يف قطاعات االقتصاد غري النقدية

يع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف          تتخذ الدول األطراف مج    ‘٢  ’ 
املناطق الريفية لكي تكفل هلا، على أساس التساوي مع الرجـل، املـشاركة يف              

 :التنمية الريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف
 .املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات -أ   
نيـــل تـــسهيالت العنايـــة الـــصحية املالئمـــة، مبـــا يف ذلـــك املعلومـــات  - ب  

 .والنصائح واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة
 .االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي - ج  
رمسـي،  احلصول على مجيـع أنـواع التـدريب والتعلـيم الرمسـي وغـري ال               - د  

ة الوظيفية، واحلـصول كـذلك يف       يف ذلك ما يتصل منه مبحو األمي       مبا
مجلة أمور، على فوائد كافـة اخلـدمات اجملتمعيـة واإلرشـادية، وذلـك              

 .لتحقيق، زيادة كفاءهتا التقنية
تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجـل احلـصول علـى             - هـ  

ــري أو العمــل         ــل لــدى الغ ــن طريــق العم ــصادية متكافئــة ع ــرص اقت ف
 .حلساهبن اخلاص

  .املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية - و  
ــة، وتــسهيالت     - ز   فرصــة احلــصول علــى اإلئتمانــات والقــروض الزراعي

التــسويق والتكنولوجيــا املناســبة، واملــساواة يف املعاملــة يف مــشاريع      
إصالح األراضـي واإلصـالح الزراعـي وكـذلك يف مـشاريع التـوطني              

 .الريفي
ــشية م   -ح    ــع بظــروف معي ــق باإلســكان    التمت ــا يتعل ــة، والســيما فيم الئم

 .واإلصحاح واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل واالتصاالت

نظــراً للتكــوين اجلغــرايف ململكــة البحــرين، فــال يوجــد مــا يعــرف بــالريف واحلــضر،     - ٣٠٠
حيث ال حتوي مملكـة البحـرين منـاطق ريفيـة معزولـة بـاملعىن التقليـدي، إذ متتـد املـدن لتخـتلط                        
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وعليه، ميكن أن يستفيد سكان خمتلف املناطق مـن املـشاريع   . رى نظراً لصغر مساحة البالد  بالق
 . العامة كاخلدمات الصحية واإلسكانية واالجتماعية وغريها

لذا، ال يوجد فرق بني اخلدمات التعليمية والصحية واالقتصادية واالجتماعيـة املقدمـة              
ــاطق املختلفــة يف اململكــة، فاخلــدمات متــ   ــنفس   للمن وفرة ومــستمرة يف مجيــع أرجــاء اململكــة ب

 .الكفاءة اليت توجد بالعاصمة
 

 املساواة أمام القانون يف الشؤون املدنية )١٥(املادة   
 .متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون ‘١  ’- ٣٠١

ة مماثلــة ألهليــة متــنح الــدول األطــراف املــرأة يف الــشؤون املدنيــة، أهليــة قانونيــ  ‘٢  ’ 
 بوجــه خــاص، وتكفــل للمــرأة، ونفــس فــرص ممارســة تلــك األهليــة، الرجــل،

وتعاملـها   حقوق متساوية حلقوق الرجـل يف إبـرام العقـود وإدارة املمتلكـات،            
علــى قــدم املــساواة يف مجيــع مراحــل اإلجــراءات املتبعــة يف احملــاكم واهليئــات   

 .القضائية
ــدول األطــراف علــى اع   ‘٣  ’  ــواع الــصكوك    توافــق ال ــع العقــود وســائر أن ــار مجي تب

اخلاصــة الــيت هلــا أثــر قــانوين يــستهدف تقييــد األهليــة القانونيــة للمــرأة باطلــة    
 .والغيه

متنح الدول األطراف الرجل واملرآة نفس احلقوق فيما يتعلق بالقـانون املتـصل      ‘٤  ’ 
 .حبركة األشخاص وحرية اختيار سكنهم وإقامتهم

 
 نظرة عامة - أوالً 

يالحظ املتتبع لنصوص دستور مملكة البحرين تأكيده على مبدأ املساواة املطلقـة بـني                - ٣٠٢
مجيع أفراد اجملتمع، وبصورة خاصـة املـساواة بـني الرجـل واملـرأة، وهـو مـا حنيـل بـشأنه إيل مـا                         
 جاء يف اجلزء األول مـن التقريـر منعـاً للتكـرار، إال أنـه ال يفوتنـا أن نؤكـد علـى مـا أشـار إليـه                            

منه، حيث أكد على مبدأ املساواة يف مجيع امليـادين مـن خـالل الـنص                ) ١٨(الدستور يف املادة    
الناس سواسـية يف الكرامـة اإلنـسانية ويتـساوي املواطنـون لـدي القـانون يف احلقـوق                   ”على أن   

صـــل أو اللغـــة أو الـــدين والواجبـــات العامـــة ال متييـــز بينـــهما يف ذلـــك بـــسبب اجلـــنس أو األ  
) ٢٢(علـى احلريـة الشخـصية، ويف املـادة         ) ١٩(، وجند أن الدستور نص يف مادته        “العقيدة أو

على حرية الـضمري، وأكـد الدسـتور علـى املـساواة بـني مجيـع أفـراد اجملتمـع يف تـويل الوظـائف                         
املواطنـون  ”منـه، حيـث نـص يف الفقـرة الثانيـة مـن ذات املـادة علـى أن                    ) ١٦(العامة يف املـادة     
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 أي أن املـساواة بـني مجيـع         “ف العامة وفقاً للشروط الـيت يقررهـا القـانون         سواء يف تويل الوظائ   
املواطنني، وخباصة بني الرجل واملرأة هو دأب الدسـتور املـستمر يف نـصوصه الـيت اسـتقاها مـن                    
ميثــاق العمــل الــوطين وهــو الوثيقــة الــيت ســبق أن أســردنا مــا أحدثتــه مــن تغــيري مهــم يف احليــاة  

 .لقانونية والثقافية يف جمتمع مملكة البحرينالسياسية والدستورية وا
 

 :القوانني يف مملكة البحرين - ثانياً 
 :املساواة بني الرجل واملرأة أمام القانون - ١ 

تتمتــع املــرأة كالرجــل متامــاً باألهليــة القانونيــة الــيت متكنــها مــن إبــرام العقــود وإدارة      - ٣٠٣
القانون املـدين البحـريين الـصادر باملرسـوم بقـانون            من   ٧٢أمواهلا وممتلكاهتا، حيث تنص املادة      

هليتـه أو يـنقص    تـسلب أ  ملكـل شـخص أهـل للتعاقـد، مـا        ”: على أن م  ٢٠٠١ لسنة   ١٩رقم  
، أي أن القانون بـذلك قـد سـاوي بـني الرجـل واملـرأة يف اكتـساب أهليـة             “منها حبكم القانون  

نـاط األهليـة هـو العقـل واإلدراك       التعاقد دون متييز يذكر يف هذا الشأن بسبب اجلنس، إذ أن م           
 .فحسب
كما أن للمرأة إبرام كافة العقود املتعلقة باالئتمان والعقـارات واملمتلكـات األخـرى                - ٣٠٤

وممارسة األعمال التجارية بامسهـا الشخـصي مـن دون احلاجـة إيل إجـازة الـزوج املـسبقة، ويف                    
 لــسنة ٧ر باملرســوم بقــانون رقــم هــذا الــسياق تــنص املــادة العاشــرة مــن قــانون التجــارة الــصاد 

كل حبريين بلغ الثامنة عشر سنة ومل يقـم بـه مـانع قـانوين يتعلـق بشخـصه             ” :على أن م  ١٩٧٨
، أي أن القـانون قـد       “يكـون أهـالً لالشـتغال بالتجـارة        أو بنوع املعاملة التجارية الـيت يباشـرها       

ب أهليــة االشــتغال ســاوى أيــضاً يف هــذه الوضــعية قــد ســاوي بــني الرجــل واملــرأة يف اكتــسا    
 .بالتجارة دون متييز بسبب اجلنس

وللمرأة أيضاً حـق إدارة أمواهلـا مـن دون أي تـدخل للرجـل أو حاجـة ملوافقتـه، فهـي                       
تستطيع أن تبيع وأن تشتري وتـرهن وتتنـازل وتقـرض وتقتـرض وغـري ذلـك مـن دون احلاجـة                      

 آلــت إليهــا قبــل الــزواج مــوال قــدإيل إذن أو موافقــة مــن زوجهــا أو والــدها ســواء أكانــت األ
 .بعده أو

والذي عدل قـانون اإلثبـات      م  ٢٠٠٥لسنة  ) ١٣(وجتدر اإلشارة هنا إىل القانون رقم        
والـذي أجـاز    م  ١٩٩٦لـسنة   ) ١٤(يف املواد املدنية والتجاريـة الـصادرة باملرسـوم بقـانون رقـم              

انع مـادي أو أديب  اإلثبات بشهادة الشهود فيمـا كـان جيـب إثباتـه بالـدليل الكتـايب إذا وجـد مـ             
حيــول دون احلــصول علــى دليــل كتــايب، حيــث اعتــربت عالقــة الزوجيــة مبوجــب التعــديل مــن   
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املوانع األدبيـة الـيت متنـع احلـصول علـى دليـل كتـايب بـني الـزوجني، يف حـني أنـه مل يكـن يـنص                     
 . قانون اإلثبات قبل تعديله على اعتبار العالقة الزوجية مانعاً أدبياً

ملـــرأة مبعاملـــة متـــساوية مـــع الرجـــل أمـــام احملـــاكم، فيجـــوز هلـــا أن تتقـــدم وحتظـــي ا  - ٣٠٥
ــانون          ــابع أن الق ــى املت ــراً عل ــي أم ــه ال خيف ــا أن ــا الشخــصي، كم ــشكاوي بإمسه ــدعاوي وال بال
البحريين يسمح للمرأة مبزاولة مهنة احملاماة، وقد بلغ عدد احملاميات البحرينيـات رقمـاً مرتفعـاً،                

ثلن موكليهن أمام احملاكم واجلهات القـضائية املختلفـة، وحيـق هلـن             حيث حيق للمحاميات أن مي    
 .أن يكن عضوات يف هيئات احمللفني واحملكمني

كما تستفيد املرأة على قدم املساواة مـع الرجـل مـن كافـة اخلـدمات القانونيـة مبـا يف           - ٣٠٦
ل عدم استطاعتها حتمل مصاريف الـدعوى وأتعـاب       ذلك املعونة القضائية اليت تقدم هلا، يف حا       

وقــد بلــغ عــدد املــستفيدات مــن املعونــة القــضائية يف القــضايا اجلنائيــة خــالل الــسنتني   •احملامــاة 
األخريتني ثالث نساء حبرينيات وامرأة أجنبية واحدة، مـن جهـة أخـرى هنـاك نـشاط ملحـوظ                   

أة واجلهـات النـسائية األهليـة، وذلـك         لكافة اجلهات الرمسية وعلى رأسـها اجمللـس األعلـى للمـر           
هبدف رفع الوعي لدي النساء فيما يتعلق حبقـوقهن أمـام القـضاء وبـشكل خـاص يف الـدعاوي                    
األسرية ومن تلك األنشطة عقد الندوات وورش العمل ذات العالقة، مـن بينـها ورشـة العمـل                  

ــل       ــة أبري ــرأة يف هناي ــى للم ــس األعل ــا اجملل ــيت أقامه ــوان م ٢٠٠٤ال ــرأة يف  ” :حتــت عن ــع امل واق
ــة األحكــ وإصــدار دليــل املــرأة يف إجــراءات التقاضــي أمــام   .“ام األســرية املوضــوعية واإلجرائي

-١٩والدورة التدريبيـة حـول أحكـام القـضاء الـشرعي الـيت عقـدت بتـاريخ             .احملاكم الشرعية 
 .م٢٠٠٥ مارس ٢١
 

 :القانون والتعويض عن الضرر - ٢ 
ضاً يف هذا الشأن بني الرجـل واملـرأة، حيـث أن التعـويض              ساوى القانون البحريين أي     - ٣٠٧

عن الضرر الذي يصيب املرأة يتم بشكل متساوٍ متامـاً مـع التعـويض عـن الـضرر الـذي يـصيب             
الرجل واللذين حيدثا يف ظروف مماثلـة، وتواجـه املـرأة األحكـام ذاهتـا الـيت يواجههـا الرجـل يف              

 الواقــع، ال ينطــوي القــانون املــدين البحــريين يف. الظــروف ذاهتــا ويفــرض عليهــا التعــويض ذاتــه
الذي يتناول أحكام املـسئولية املدنيـة علـى أي نـصوص متييزيـة بـني الرجـل واملـرأة فيمـا خيـص                        
التعويض واملساءلة املدنية بشكل عام، وينطبـق ذات األمـر علـى القـوانني األخـرى مثـل قـانون                    

 حبقـوق العمـال و املـستحقني عنـهم يف حالـة      التأمني االجتماعي وغريها من القوانني اليت تتعلق  
 .إصابة العمل أو العجز أو الوفاة

 

 . وزارة العدل:املصدر • 
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 :القانون واملرأة العاملة - ٣ 
ساوى القانون البحريين بني الرجل واملرأة يف شأن العمل، فهـو ال جييـز احلجـز علـى             - ٣٠٨

 القطـاع األهلـي     راتب املرأة العاملة متاماً مثل الرجل، سـواء أكانـت املـرأة موظفـة أو عاملـة يف                 
إال مبقدار ربع الراتب فقط، وعند تزاحم الـديون فيمـا يتعلـق هبـذا الربـع خيـصص نـصفه لوفـاء                    

 .دين النفقة والنصف اآلخر لبقية الديون
كما أنه ال جيوز احلجز على سكن العائلة الستيفاء ديـون الرجـل أو أي ديـون أخـري                  

 .الرجل واملرأةمستحقة على املرأة، ويف ذلك مساواة كاملة بني 
وقد اعترب القانون البحريين نفقة املرأة من الديون املمتازة اليت تلزم الزوج بوفائهـا قبـل         

أي ديون أخري، حيث متتلك املـرأة البحرينيـة مـن الوسـائل القانونيـة الالزمـة لتنفيـذ األحكـام                     
انة األوالد أو بـدين  القضائية سواء تعلقت هذه األحكام بالنفقة اخلاصة هبـا أو بأبنائهـا أو حبـض        

 .املهر أو أي ديون أخري مترتبة بذمة زوجها أو بذمة الغري
وبــشكل عــام، كــان النــضمام مملكــة البحــرين إىل االتفاقيــات الدوليــة وإيل املواثيــق     - ٣٠٩

الدولية الصادرة من األمـم املتحـدة واملنظمـات والوكـاالت التابعـة هلـا وخاصـة منظمـة العمـل                     
ابياً جتلى يف تبين البحرين جملموعـة مـن التـشريعات والقـوانني واألنظمـة يف جمـال           الدولية أثراً إجي  

العمل تركز يف جوهرها على مبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق االقتصادية وتكـافؤ               
ــة رقــم  : الفــرص، ومــن بــني هــذه القــوانني واألنظمــة   م ٢٠٠٦ لــسنة ٣٥قــانون اخلدمــة املدني

، ونظــام م١٩٧٦ لــسنة ٢٣قطــاع األهلــي الــصادر باملرســوم بقــانون رقــم وقــانون العمــل يف ال
 العديـد مـن     إيل، إضـافة    م١٩٧٥ لـسنة    ٢٤التأمينات االجتماعية الصادر باملرسوم بقانون رقم       

القرارات الوزارية املؤازرة حلقوق املرأة العاملة واليت تتضمن محاية هلا وذلك حبظر تـشغيلها يف               
صحتها ومبنـع تـشغيل النـساء لـيالً بـني الـساعة الثامنـة مـساءاً والـساعة                   املهن اخلطرة واملـضرة بـ     

السابعة صباحاً، ومجيع هذه القوانني واألنظمة والقرارات سـوف يلـي ذكرهـا يف موضـع أخـر                  
 .مناسب يف هذا التقرير

 
 :القانون ومباشرة املرأة للحقوق السياسية - ٤ 

سـة حقوقهـا الـسياسية، فهـي مل تـتمكن مـن             كانت املـرأة البحرينيـة حمرومـة مـن ممار           - ٣١٠
 االشتراك يف االنتخابات اليت متـت النتخـاب بعـض أعـضاء اجلمعيـة التأسيـسية بعـد االسـتقالل                 

 مل تشترك باالنتخابات األوىل اليت متـت سـنة   أهناواليت وضعت دستور البحرين، كما     م  ١٩٧١
ة منحـت حقوقهـا الـسياسية       لتشكيل أول جملس وطين بالبحرين، لكن املـرأة البحرينيـ         م  ١٩٧٣

 .والذي انعكس على الدستور والقانونم ٢٠٠١ مبوجب ميثاق العمل الوطين
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للمـواطنني رجـاالً ونـساءاً      ” : فقرة هـ من الدسـتور تـنص علـى أن          ١وقد نصت املادة     
حـــق املـــشاركة يف الـــشئون العامـــة والتمتـــع بـــاحلقوق الـــسياسية، مبـــا فيهـــا حـــق االنتخـــاب    

ــم     و“.... .والترشــيح ــانون رق ــذلك، صــدر املرســوم بق ــسنة ١٤اســتناداً ل ــق م٢٠٠٢ ل  املتعل
 املتعلـق مبجلـسي الـشورى       م٢٠٠٢ لسنة   ١٥مبباشرة احلقوق السياسية، واملرسوم بقانون رقم       

والنواب، حيث نص املرسوم األول على حق املرأة البحرينية يف املشاركة يف كـل اسـتفتاء يـتم                  
 انتخــاب أعــضاء جملــس النــواب، يف حــني نــص املرســوم  تنظيمــه وفقــاً ألحكــام الدســتور، ويف

الثــاين علــى حــق املــرأة البحرينيــة يف الترشــيح لعــضوية جملــس النــواب وأيــضا أن تكــون عــضوا  
  .مبجلس الشورى

وقد سامهت املرأة البحرينية مسامهة فعالة يف االنتخابات النيابية األوىل اليت متت بعـد              • 
 يف حـــني ٪ ٤٧,٧سبة املـــشاركة يف االنتخابـــات ، حيـــث بلغـــت نـــم٢٠٠٢تعـــديل الدســـتور

 . سيدات أنفسهن يف هذه االنتخابات ولكن مل تفز أياً منهن٨رشحت 
ومنحت املـرأة أيـضاً حـق الترشـيح واالنتخـاب يف اجملـالس البلديـة اسـتناداً للمرسـوم                    • 

ــسنة ٣٥بقــانون رقــم  ــة يف انتخابــات   م ٢٠٠١ ل ــة مــشاركة فعال  الــذي أجــاز للمــرأة البحريني
 يف حني رشحت عدد من النـساء        ٪٥١، إذ بلغت نسبة املشاركة      م٢٠٠١اجملالس البلدية سنة    

 امـرأة ولكـن مل      ٣١عـدد املرشـحات     حيـث بلـغ      ،البحرينيات أنفسهن لعضوية اجملالس البلديـة     
 .تفز أياً منهن

م فقد شاركت املرأة البحرينيـة يف كـل         ٢٠٠٦إما بالنسبة لالنتخابات اليت جرت عام        
من االنتخابات البلدية والنيابية ومتكنت مـن الفـوز مبقعـد بالتزكيـة يف جملـس النـواب وقـد بلـغ                    

 مرشـحات يف    ٨م مقابـل    ٢٠٠٦ مرشـحة يف عـام       ١٦عدد املرشحات يف االنتخابـات النيابيـة        
 .م٢٠٠٢عام 

 
  :املرأة وقانون العقوبات - ثالثاً 

املشرع البحريين يف قـانون العقوبـات بـشكل كامـل بـني املـرأة والرجـل فيمـا                   ساوي    - ٣١١
 .يتعلق باحلماية اجلنائية واملسائلة اجلنائية يف اجلرائم املاسة باألسرة

 :جرم الزنا - ١ 
 بـاحلبس مـدة     يعاقـب الـزوج الـزاين     ( : من قانون العقوبات علـى أنـه       ٣١٦تنص املادة     -٣١٢

ض علم اجلاين بقيام الزوجية مـا مل يثبـت مـن جانبـه انـه مل يكـن يف                    ويفتر .تزيد على سنتني   ال

 

 . اجلهاز املركزي للمعلومات:املصدر • 
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مقدوره حبال العلم هبا ويقصد بالزوج يف حكـم هـذه املـادة مـن تتـوافر فيـه هـذه الـصفة وقـت           
 ).وقوع اجلرمية ولو زالت عنه بعد ذلك

ويالحظ هنا بأن املشرع طبق العقوبة ذاهتا على الزاين سـواء كـان امـرأة أو رجـل، يف              
حـني أن بعــض التــشريعات تــرتل علــى املــرأة الزانيــة عقوبــة أقــسى مــن العقوبــة املفروضــة علــى  

 .الرجل الزاين
مل يكرس املـشرع البحـريين أيـة تفرقـة بـني املـرأة والرجـل بـشأن شـروط حتقـق جرميـة                         

الزنا، يف حني أن بعض التشريعات تعترب املرأة زانية مهمـا كـان املكـان الـذي حـصل فيـه الزنـا                    
ال فهـو لرجـل الـزاين،   بالنـسبة ل سواء حـصل يف مـرتل الزوجيـة أو يف أي مكـان آخـر بينمـا                 أي  

يعاقب مبوجب هذه التشريعات إال إذا مت الزنا يف بيـت الزوجيـة حـصراً، أو إذا اختـذ لـه خليلـة        
 .وال يوجد هذا التمييز يف التشريع البحريين.جهاراً يف أي مكان كان

 
 : ففجرائم الشرف والعذر املخ - ٢ 

يعاقـب بـاحلبس مـن فاجـأ زوجـه      : ( من قـانون العقوبـات علـى أنـه     ٣٣٤تنص املادة     - ٣١٣
ى عليهمــا اعتــداء أفــضى إىل مــوت    متلبــساً جبرميــة الزنــا فقتلــه وشــريكه يف احلــال أو اعتــد      

 ).عاهة أو
يالحظ هنا أوال بـأن املـشرع البحـريين مل يقبـل بـأي حـال مـن األحـوال بالعـذر احملـل                    - 

 العقوبة بالنسبة ملن فاجأ زوجه متلبساً جبرم الزنا فقتله مع شريكه، وإمنـا قبـل                كلياً من 
وهــذا العــذر املخفــف مل ميــنح للجــاين علــى ســبيل    .فقــط بفكــرة منحــه عــذراً خمففــاً 

االمتياز له، وإمنا نتيجة للمبادئ املكرسة يف القوانني اجلنائية اليت تـشترط يف املـسؤولية               
 واإلرادة والـــوعي يف ارتكـــاب اجلـــرم، وهنـــا يعتـــرب الـــزوج اجلزائيـــة اإلدراك الكامـــل

الغاضب الذي فاجأ زوجه قد فقد جزءاً هاماً من إرادته ورشده فأقدم علـى ارتكـاب                
 .اخل.. .اجلرم حتت تأثري املوقف

ــر        -  ــي لتربي ــانون اجلزائ ــيت يقــدمها فقهــاء الق بكــل األحــوال، ومهمــا تكــن األســباب ال
دة املذكورة مل تكرس أي متييز بني املرأة والرجـل فيمـا يتعلـق          األعذار املخففة، فإن املا   

 املــذكورة أعــاله ٣٣٤الــواردة يف املــادة ) الــزوج(فعبــارة  مبــنح هــذا العــذر املخفــف، 
 .تشمل الرجل واملرأة على حد سواء

ال يقـل   جنحـة   واجلدير بالذكر أن عقوبة احلبس املقررة يف هذه املادة لقاتل الزاين هي              
 . عن عشرة أيام وال يزيد حدها األقصى على ثالث سنواتحدها األدىن
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 ):املؤسسات العقابية(مراكز رعاية النساء  - ٣ 
مل مييز املشرع يف نصوص القانون بـني املـرأة والرجـل يف الـشروط الـصحية واملعـايري                     - ٣١٤

علـى عـدم    فقد أكد املـشرع يف قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة             .الواجب توافرها يف مراكز الرعاية    
بــل جنــد أن  ).٦٢م(جــواز حــبس أي إنــسان ذكــر أو أنثــى إال يف الــسجون املخصــصة لــذلك 

املشرع يف ذات القانون قـد راعـى خـصوصية املـرأة فأوجـب يف حـال تفتـيش امـرأة متهمـة أن                  
، كـذلك نـص املـشرع علـى إيقـاف تنفيـذ عقوبـة             )٦٦م(يتم من قبل أنثى تنتدب هلـذه املهمـة          

، أمـا إذا كانـت املـرأة احلبلـى          )٣٣٤م( إىل ما بعد ثالثة أشهر من وضـعها          اإلعدام على احلبلى  
حمكومة بعقوبة سالبة للحرية جاز تأجيل تنفيذ احلكم عليهـا حـىت تـضع ومتـضي أربعـون يومـاً                    
علــى الوضــع، أمــا إذا تــبني أثنــاء تنفيــذ احلكــم أهنــا حبلــى وجبــت معاملتــها معاملــة احملبوســني   

ر قانون اإلجراءات اجلنائيـة إىل جـواز تأجيـل تنفيـذ عقوبـة احلـبس                ، وقد أشا  )٣٤٣م(احتياطاً  
علــى أحــد الــزوجني احملكــومني بعقوبــة احلــبس ملــدة ال تزيــد علــى ســنة إذا كــان هلمــا صــغرياً     

 .يكفالنه ال يتجاوز عمره مخس عشرة سنة كاملة
ة النـساء يف    ويف هذا الصدد، قام أعضاء من اجمللس األعلى للمرأة بزيارة مركز رعايـ               - ٣١٥

ــسى، وذلــك للتحقــق عــن قــرب عــن أوضــاع الرتيــالت وظــروفهن، حيــث اتــضح        ــة عي مدين
ألعضاء اجمللس أن مركز الرعاية قد راعى املعايري الدولية بـشكل عـام، وإن مل تطابقهـا بـشكل           

 .فاملطلوب مساحة اكرب ورعاية صحية أكثر .تام
مبـاين منـشآت إدارة اإلصـالح والتأهيـل         إال أنه ويف إطار اخلطة العامة لتطـوير كافـة             - ٣١٦

سوف تقوم وزارة الداخلية بإنشاء مركز رعاية جديد مبنطقة جـو يـشتمل علـى جنـاح خـاص                   
 .بالنساء يليب كافة االحتياجات الضرورية لتطوير اخلدمات املتقدمة للرتيالت

 
مـــــن االتفاقيـــــة ) ٤(فقـــــرة ) ١٥(حتفـــــظ اململكـــــة خبـــــصوص املـــــادة  - رابعاً 

 ):السيداو( الدولية
متـنح  (: من االتفاقيـة الـيت تـنص علـى أن         ) ٤(فقرة  ) ١٥(حتفظت اململكة على املادة       - ٣١٧

الدولة األطراف الرجل واملـرأة نفـس احلقـوق فيمـا يتعلـق بالقـانون املتـصل حبركـة األشـخاص                      
 .)وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

ــشريعة اإل      ــسبة حلركــة األشــخاص، صــحيح أن أحكــام ال ــستوجب أذن  بالن ســالمية ت
يـه يف الواقـع العملـي، كمـا أنـه      الزوج أو الويل لسفر وتنقـل املـرأة، إال أن ذلـك غـري معمـول ف        

 .توجد إعاقات تشريعية متنع املرأة من احلركة والسفر ال
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كما أن الدستور البحريين كفل للمرأة كالرجل متاماً حرية التنقل دون أي تقييد هلـذه                
 .الــزوج أن حيجــز وثــائق سـفر الزوجــة ملنعهــا مــن احلركــة والتنقــل حبريــة فــال يــستطيع  .احلريـة 

 .أن هذا احلق هو من احلقوق اللصيقة باإلنسان إذا
  املتزوجـة  وعليه، فإن حتفظ اململكة يقتصر عمليـاً علـى املـسألة املتعلقـة بـسكن املـرأة                  - ٣١٨

زوجــة الــسكن يف بيــت  يف هــذا الــصدد، تلــزم أحكــام الــشريعة اإلســالمية املــرأة املت   .فحــسب
الزوجية، كما أن التعاليم الدينية واألعراف االجتماعية تقضي بأن تـسكن املـرأة غـري املتزوجـة                 

وبالتايل، فأن التحفظ اخلاص بسكن املرأة املتزوجة يـأيت كنتيجـة منطقيـة ملـا يعنيـه             مع عائلتها، 
 الزوج لكي تـتمكن مـن       عقد الزواج من ضرورة إقامة الزوجة عملياً يف السكن الذي يعده هلا           

علمـا بـان حـق النفقـة للزوجـة يـسقط            .االضطالع مبسئولياهتا كزوجة ووالدة يف مرتل الزوجية      
إذا صدر حكم قضائي بنـشوزها أي يف حالـة عـدم التزامهـا يف الـسكن يف بيـت الزوجيـة دون         

 .أي مربر مقبول
سكن يف املكـان الـذي      إال أن ذلك ال يعين منح الزوج احلق يف إرغام زوجته على الـ               - ٣١٩

الــشرع  حيــدده بــشكل تعــسفي ودون أن تتــوافر فيــه كافــة الــشروط الــيت يفرضــها القــانون و    
فاملسكن املطلوب هو ذلـك املـسكن الـشرعي،          .يوفر للمرأة حريتها وكرامتها واستقالليتها     مبا

 أي الذي تتوافر فيـه متطلبـات الراحـة واخلـدمات والـذي يكـون مـستقالً عـن عـائالت الـزوج                      
والزوجة والـذي حتتـرم فيـه كرامـة الزوجـة وحقهـا يف حيـاة كرميـة مـع اإلشـارة إال أن احلكـم                          

، وال ميكـن عمليـاً للـزوج        الصادر حبق الزوجة للعودة إىل مسكن الزوجية ال جيوز تنفيذه جـرباً           
 .إجبار الزوجة على ذلك

 هـذا   ويعد عدم انـصياع الـزوج للـشروط املطلوبـة يف الـسكن الـشرعي أو عـدم تـوفري                    
 .املسكن سبباً تستند إليه الزوجة يف طلب الطالق أمام القضاء

كما أن للزوجة أن تشترط على الزوج يف عقـد الـزواج أن يـسكنها يف بلـدها أو يف                      - ٣٢٠
وهذا الـشرط صـحيح ونافـذ يف الـشريعة اإلسـالمية طاملـا              . مسكن قريب من أهلها أو ما شابه      
 .ما أنه ليس منافياً ملقتضى عقد النكاح ذاتهأنه ال حيلل حراماً وحيرم حالالً ك

 
 :الصعوبات والنظرة املستقبلية - خامساً 

ــادة     - ٣٢١ ــق امل ــازال تطبي ــة بــسيطرة      ) ١٥(م ــات املتمثل ــه بعــض العقب ــن االتفاقيــة يواج م
. املوروثات االجتماعية والعادات السائدة والـيت تـساهم يف التقليـل دور املـرأة يف احليـاة العامـة                  

جهــة هــذه العقبــة األساســية البــد مــن زيــادة الــوعي للمــرأة مــن خــالل تكثيــف احلمــالت  وملوا
ــة     ــة للقـــضاء علـــى املوروثـــات االجتماعيـ ــة، وتكثيـــف احلمـــالت اإلعالميـ ــة واإلعالميـ النوعيـ
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والعادات السائدة، باإلضافة إىل تفعيل دور املرأة يف احلياة العامة من خـالل تكثيـف الـدورات                 
 .التثقيفيةالتدريبية والندوات 

 
 -:املساواة يف الزواج ويف قانون األسرة )١٦(املادة   

تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد                    ‘١’  - ٣٢٢
ــة، وبوجــه       ـــالقات العائلي ـــزواج والع ـــتعلقة بال ـــور امل ــة األم ــرأة يف كاف امل

 :خاص تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرآة
 .نفـــس احلـــق يف عقــد الزواج )١٦/أ( 
ــار الـ   )١٦/ب(  ـــة اختيـ ـــق يف حريـــ ـــس احلــــ ــزواج   نفـ ــد الـ ــدم عقـ ـــزوج ويف عـ ـــــ

 .برضاها احلر الكامل إال
 .نفـس احلقـــوق واملسؤوليات أثنـاء الزواج وعند فسخه )١٦/ج( 
ــوين، بغــض     )١٦/د(  ــسؤوليــات بوصــفهما أب ـــوق واملـ ـــس احلقــ النظــر عــن  نـفــــ

ــوال      ــع األحـ ــا ويف مجيـ ــة بأطفاهلـ ـــور املتعلقـ ــة، يف األمـ ــهما الزوجيـ حالتـ
 .يكــــون ملصلحة األطفال االعتبـــار األول

نفـــــس احلقـــــــــــوق يف أن تقــــــرر حبريـــــــــة وبــــــــادراك للنتـــائج عــــــدد  )١٦/هـ( 
ـــه، ويف احلــصـــــ     ـــذي يليـــ ــل والـ ــني الطف ــا والفاصــل ب ـــلى أطفاهل ول عـــ

ــها مــن ممارســة هــذه      ــة بتمكين ـــيف والوســائل الكفيل ـــات والتثقــ املعلومــ
 .احلقوق

ــة    )١٦/و(  ـــة والقوامـ ــا يتعلـــق بـالواليـــ ـــوق واملـــسؤوليات فيمـ نــــفــــــــس احلقــــــ
والوصـــايا علــى األطفـــال وتبنيهــــم، أو مــــا شابـــه ذلــك مــن األعــراف،   

 التـشريع الـوطين ويف مجيــــع األحـــــوال          حيــن تـــوجد هـــذه املفـاهيم يف       
 .يكــــون ملصلحة األطفال االعتبار األول

نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجـة مبـا يف ذلـــك احلـــق يف اختيـــار          )١٦/ز( 
 . اسم األسرة واملهنة ونوع العمل

ـــعلق مب    )١٦/ح(  ــا يت ــزوجني فيم ـــال ال ـــوق لكــــــ ـــس احلقــــــــــــ ــازة  نــفـ ــة وحي لكي
املمتلكات واإلشراف عليها وأدارهتا والتمتع هبـا والتـصرف فيهــــا سـواء             

 .بال مقابل أو مقابل عوض
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ال يكــــــون خلطوبـــة الطفـــــل أو زواجـه أي أثـر قـــــانوين، وتتخـذ مجيــع       )٢/١٦( 
ــد ســن أدين      ــها لتحدي ــشريعي من ـــك الت ــا يف ذلـ ــضرورية مب اإلجــراءات ال

 .ـــل تسجيل الزواج يف سـجل رمسي أمراً إلزامياللــزواج ولـجعـ
 

 :نظرة عامة - أوالً 
لدى انضمام مملكة البحرين إىل هذه االتفاقية، حتفظـت علـى بعـض موادهـا، وكـان                   - ٣٢٣

مـن االتفاقيـة، حيـث حتفظـت اململكـة          ) ١٦(من بني هذه التحفظـات الـتحفظ املـرتبط باملـادة            
حكام الـشريعة اإلسـالمية، واملالحـظ بـالطبع أن هـذه املـادة              على هذه املادة فيما يتعارض مع أ      

ــزواج وفــسخه      ــة علــى ال ــالزواج واألســرة والتــساوي يف احلقــوق واملــسئوليات املترتب متعلقــة ب
واحلقوق واملسئوليات املناطه بالوالدة يف األمور املتعلقـة بأطفاهلـا وبالواليـة والقوامـة والوصـاية                

اسـم األسـرة وغـري ذلـك مـن احلقـوق واملواضـيع الـيت أتـت هبـا              على أطفاهلا وحبقهـا يف اختيـار        
أحكـام  ” أو  “األحـوال الشخـصية   ”املادة املاثلة وكل هذه املواضيع تدخل فيمـا يعـرف باسـم             

 وعليه، يأيت هذا التحفظ من كون البحـرينيني ال خيـضعون لقـانون واحـد فيمـا خيـص            “األسرة
ملكرســة يف مذهبــه، حيــث أفــرد املــشرع أحـواهلم الشخــصية بــل خيــضع كــل حبــريين لألحكـام ا  

دائـرة سـنية ودائـرة جعفريـة      :احتراماً لكل طائفة حمكمة شرعية خاصـة هبـا مؤلفـة مـن دائـرتني         
يتـبني إذن بـأن هـذا الـتحفظ ال يهـدف حبـال إىل                .وتطبق كل دائرة أحكام املذهب اخلاص هبا      

الفروقات املوجودة بني املـذهبني     تكريس متييز ما بني املرأة والرجل وإمنا جاء متوافقاً مع بعض            
ــادئ حقــوق اإلنــسان       والــيت حيترمهــا املــشرع البحــريين ويعتربهــا إحــدى التطبيقــات اهلامــة ملب

مــن هنـا، فــإن األحكــام املطبقـة علــى املــسائل األسـرية ليــست واحــدة إذ ختتلــف     .بـشكل عــام 
 يف كـل مـذهب،    حبسب الفرو قـات املذهبيـة واالختالفـات يف التفـسري ويف علـم أصـول الفقـه                   

ــد ســاهم يف عــدم تناســق األحكــام         ــانون لألحــوال الشخــصية ق ــأن عــدم وجــود ق والشــك ب
لـذا، يعـد مطلـب تقـنني أحكـام األسـرة مـن أهـم مطالـب كافـة                   .الصادرة من احملاكم الشرعية   
 .املؤسسات الرمسية واألهلية

د مـن اجلهـود مـن       يف هذا السياق، بذلت يف بداية الثمانينات من القرن املاضي العدي            - ٣٢٤
قبــل مجعيــات اجملتمـــع املــدين والناشــطني يف هـــذا اجملــال للمطالبــة بإصـــدار قــانون لألحـــوال        

حيـث قامـت    الشخصية وذلك بتشكيل جلنة لألحوال الشخصية مؤلفة من ممثلي هذه اجلهـات         
غـري أن هـذا األمـر قوبـل مبعارضـة       هذه اللجنة حبمالت توعية بأمهية إصدار مثل هـذا القـانون،      

ن بعض فئات اجملتمـع البحـريين، ورغـم هـذه املعارضـة، مـا زالـت هنـاك جهـود حثيثـة تبـذل                         م
حالياً مـن قبـل املؤسـسات الرمسيـة و مجعيـات اجملتمـع املـدين، فقـد اعـد اجمللـس األعلـى للمـرأة                     

دراسـة اسـتطالع رأي حـول       م٢٠٠٤وبالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث عـام         
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قـنني أحكـام األسـرة يف مملكـة البحـرين وقـد انتـهت هـذه الدراسـة إىل عـدة                      احلاجة اجملتمعية لت  
توصيات كـان مـن أبرزهـا ضـرورة إصـدار قـانون ألحكـام األسـرة، وقـد بـدء اجمللـس األعلـى                         

لتوعية اجملتمع بأمهيـة إصـدار قـانون مـنظم           للمرأة بترمجة هذه التوصيات من خالل محله وطنية       
بتنظيم جمموعة مـن الـدورات التدريبيـة واحملاضـرات التعريفيـة            لشئون األسرة، من أبرزها قيامه      

علــى ذات الــصعيد، قامــت مؤســسات اجملتمــع املــدين بالعديــد مــن األنــشطة   . حــول املوضــوع
مساواة النـساء يف    (الداعمة لصدور قانون األحكام األسرية كان من أبرزها ورشة عمل حول            

ــة، التحــديات و    ــة العربي ــوانني األســرة يف املنطق ــستفادة واالســتراتيجيات  ق ــدروس امل ــيت ) ال وال
نظمت من قبل اجلمعية البحرينيـة حلقـوق اإلنـسان بالتعـاون مـع منظمـة بيـت احلريـة يف الربـع                        

، باإلضـافة إىل العديـد مـن الفعاليـات واألنـشطة القـائم عليهـا اجمللـس                  م٢٠٠٥ األخري من عـام   
دليـل املـرأة يف إجـراءات التقاضـي     األعلى للمرأة ضمن خطة عمله السنوية ومن مجلتها إصدار    

أمــام احملــاكم الــشرعية والــذي يقــدم توعيــه للمــرأة فيمــا خيــص حقوقهــا الــشرعية، ويــبني هلــا      
اإلجــراءات الواجبــة األتبــاع أمــام احملــاكم الــشرعية، تنظــيم ورشــة عمــل حــول واقــع املــرأة يف   

ــل      ــة أبري ــة هناي ــة حــول  م وتنظــيم د٢٠٠٤األحكــام األســرية املوضــوعية واإلجرائي ورة تدريبي
 .م٢٠٠٥ مارس ٢١-١٩أحكام القضاء الشرعي يف تاريخ 

وقد أحالت احلكومة مشروع قانون لألحكام األسرية إىل الـسلطة التـشريعية هبـدف                - ٣٢٥
 . حالت دون النظر فيه وتبنيه الدينيةإقراره، إال أن املعارضة

 املطبقــة أمــام احملــاكم ونــستعرض فيمــا يــأيت األحكــام املكرســة يف الــشريعة اإلســالمية  
ــنمط الوحيــد       الــشرعية يف البحــرين فيمــا خيــص أهــم اجلوانــب األســرية مــع اإلشــارة إىل أن ال
املعترف به لألسرة يف اململكة هو منط األسرة الشرعية الناشئة عن عقد زواج شـرعي، وعليـه،                 

 ال تطاهلـا  فأن كافة املمارسات واآلثـار النامجـة عـن وقـائع خارجـة عـن إطـار الـزواج الـشرعي                   
علمـا أن الطوائـف األخـرى الغـري مـسلمة           .أحكام األسرة باعتبارهـا خمالفـة للـشريعة اإلسـالمية         

 .كاليهود والنصارى ال خيضعون هلذه القوانني وإمنا لقوانينهم اخلاصة
 

 سن الزواج - ثانياً 
، ال يوجــد يف تــشريعات البحــرين حــد أدىن لــسن الــزواج بالنــسبة للمــرأة أو الرجــل   - ٣٢٦

ولكن الشريعة اإلسالمية تعترب سن البلـوغ هـو احلـد األدىن لـسن الـزواج، ويالحـظ يف الواقـع                     
العملي ندرة حاالت تزويج الفتيات دون السادسة عشرة من عمرهن والـشباب ممـن هـم دون                 

ويعد انتشار التعليم السبب الرئيس الذي حيـول دون تـزويج الـصغار الـذين                .سن الثامنة عشرة  
ستهم حىت سن الثامنة عشرة للجنسني يف املـدارس احلكوميـة اجملانيـة املفتوحـة أمـام               يتابعون درا 

 .اجلميع
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 أهلية املرأة لتزويج نفسها - ثالثاً 
يعد رضا املرأة شرطاً ضرورياً والزماً إلبرام الـزواج، فـال يـصح عقـد الـزواج بـدون                  - ٣٢٧

ب أن حتصل املـرأة علـى رضـا         كما جي  .رضاها احلر الذي ال يشوبه أي عيب من عيوب الرضا         
وال شـك أن هنـاك       .وليها إذا كانت بكراً، والويل هنا هو والدها أو جـدها ألبيهـا أو شـقيقها               

بعض احلاالت اليت يتم فيها إجبار الفتاة على الـزواج ممـن ال تريـده وذلـك يف بعـض األوسـاط                     
ك املمارسـة املخالفـة   االجتماعية حيث تسوغ املوروثات االجتماعية والعادات السائدة مثل تلـ      

للشريعة اإلسالمية اليت حترم عضل املرأة أي منعها من الزواج بـشكل كامـل أو إجبارهـا علـى                   
الزواج من شخص ال تريده بل أن القضاء الـشرعي يف البحـرين يقبـل الـدعوى الـيت ترفـع مـن                       

هلـا يف  الفتاة اليت تطلب فيها إلزام والـدها بتزوجيهـا مـن الـشخص الـذي تريـده ويكـون كـفء                     
 .حاالت كان الوالد ميتنع عن املوافقة على هذا الزواج دون سبب معقول

 
 عقد الزواج - رابعاً 

من حيث املبدأ، يلزم أن يكون عقد النكاح مكتوباً أو مسجالً إذ يكفي إلبرام هـذا                  - ٣٢٨
كن إثبـات   ويف هذه احلالة، مي    .العقد توافر الرضا املتمثل باإلجياب والقبول من الزوج والزوجة        

الزواج بالـشهادة، إال انـه يف الواقـع العملـي، تـتم كتابـة عقـد الـزواج علـى يـد أحـد املـأذونني                           
بـشأن  م  ١٩٩٩لـسنة   ) ٢(وقـد صـدر عـن وزيـر العـدل القـرار رقـم               .الشرعيني املخولني بذلك  

وقـد   .عقود النكاح الذي يتضمن تنظيم بعض املسائل اإلجرائية املتعلقة بتحريـر عقـود الـزواج             
ل هذا القرار تسليم وثائق النكاح مـن اختـصاص حمكمـة االسـتئناف الـشرعية ومنـع كتابـة                    جع

 .عقود زواج املواطنني األجانب خارج احملكمة
وجتدر اإلشارة إىل أن للمـرأة أن تـشترط مـا تـشاء يف عقـد الـزواج طاملـا أن الزوجـان               

عة اإلسـالمية أو مـا      قبال هبـذه الـشروط علـى أال تنطـوي هـذه الـشروط علـى مـا خيـالف الـشري                     
مـع مقاصـد الـزواج كاشـتراط عـدم العـيش يف بيـت الزوجيـة أو عـدم املعاشـرة اجلنـسية                        يف  يتنا
 .مثالً

 
 حق القوامة - خامساً 

وهو ال يعين بأي حال من األحـوال تـسلط الرجـل واسـتبداد الـزوج أو جتريـد املـرأة               - ٣٢٩
لية ميارسـها الـزوج يف إطـار اإلنفـاق          بـل القوامـة هـي مـسؤو        .أو الزوجة من دورها يف األسـرة      

ــوازن والتقابــل يف احلقــوق       ــاملعروف والــيت ال تتحقــق إال مبراعــاة الت علــى األســرة واملعاشــرة ب
وهـذا مـا يـشري       .فاملبدأ األساسي يف إدارة احلياة الزوجية يف اإلسالم هـو التـشاور            .والواجبات

الً عن تراضىٍ منهما وتـشاور فـال جنـاح          فإن أرادا فصا  (إليه القرآن الكرمي صراحة بقوله تعاىل       
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 وهذا يدل على أن هناك قدراً من التفاعل وتبادل الرأي بني الـزوجني يف               ٢٣٣البقرة  ) عليهما
ــشتركة   ــه ميكــن     -أمــور حياهتمــا امل ــد جــاءت يف معــرض الطــالق، إال أن ــة ق  وأن كانــت اآلي

يعتقـد علـى خطـأ بـسبب        والـبعض    .تطبيقها على كل عالقة الزوجني ومبـسؤوليتهما املـشتركة        
فهمــه املغلــوط للقوامــة بأهنــا تــسمح للرجــل بالتــسلط علــى زوجتــه والــتحكم يف طبيعــة عملــها 
ومنعها من ممارسة هذا العمل، إال أن هـذا القيـد ال جنـد لـه وجـود إال بالنـذر اليـسري يف احليـاة                  

هنـة الـيت ميكـن    العملية، وأن كنا نشهد يف بعض األحيان تدخالً من الـزوج يف حتديـد طبيعـة امل              
 .لزوجته أن متارسها

 
 استقالل الذمة املالية للزوجة - سادساً 

حتـتفظ املــرأة بعـد الــزواج مبوجـب الــشريعة اإلســالمية بذمـة ماليــة مـستقلة عــن ذمــة        - ٣٣٠
ولكـن،   .وعليه، فأن أمالك كل من الزوجني تبقى ملكية خالصة له وال تتأثر بزواجـه        .زوجها

عة اإلسالمية، أن يتفق الزوجـان يف عقـد الـزواج علـى نظـام الذمـة املاليـة            ليس ما مينع يف الشري    
املــشتركة، أي أن كــل مــا يكــسبه أي زوج مــن أمــوال خــالل الزوجيــة تعتــرب ملكيــة مــشتركة  

 .بينهما
ويالحظ أحياناً أن عدد من النساء املتزوجات وخاصـة العـامالت منـهن أو صـاحبات                 

عنـد انفـصاهلن عـن أزواجهـن بعـد مـسامهتهن يف مـصاريف         األموال، يتعرضن للخسائر املاديـة      
والبد هنـا مـن إجـراء محلـة توعيـة            .شراء أو بناء بيت الزوجية الذي يسجل عادة باسم الزوج         
 .لكي ال يكون احلرج سبباً يف ضياع حقوق هؤالء الناس

 
 حضانة األطفال - سابعاً 

إال انـه يف     .قيام العالقـة الزوجيـة    احلضانة هي من الواجبات املشتركة لألبوين خالل          - ٣٣١
حــال انتــهاء هــذه العالقــة فــإن حــق احلــضانة ميــنح بــشكل خمتلــف وفقــاً للمــذهبني الــسين             

 .واجلعفري
 )املالكي(املذهب السين  - ١ 

 :تكون احلضانة بعد انتهاء العالقة الزوجية حسب الترتيب األيت 
 .ن النساء األقرب فاألقرباألقارب م/األب/ لألبةاجلد/أم اجلدة/اجلدة الم/األم 
 .وتنتهي حضانة الولد بوصوله لسن البلوغ وللبنت بزواجها 
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 املذهب اجلعفري - ٢ 
 :تكون احلضانة حسب الترتيب اآليت 
بعـد وصـول    ./لـألب حـىت وصـول سـن البلـوغ         ./لالم حىت بلوغ الطفـل سـبع سـنوات         

ه وتـسقط حـضانة األم يف حـال         علما ان .احملضون لسن البلوغ خيري يف االنضمام إىل احد والديه        
 .زواجها من آخر

 
 النفقة - ثامناً 

وتـشمل   .نفقة الزوجة وأوالدها واجبـة علـى الـزوج حـىت ولـو كانـت الزوجـة غنيـة                   - ٣٣٢
 .النفقة الطعام والكسوة واملسكن والتطبيب إىل ما شابه من االحتياجات اليومية

 تركـت دون أي مـربر شـرعي        ويسقط حق الزوجة يف النفقـة يف حـال النـشوز أي إذا             
وجيب على الزوج إسكان الزوجة يف مرتل تتـوافر فيـه شـروط املـسكن الـشرعي                 .بيت الزوجية 

 .من حيث استقالليته ووسائل الراحة واحتياجاته
وتكون نفقة االبنة على أبيها إذا كانت مطلقة أو أرملة ومل يكـن هلـا مـال أو شـخص                

واألب ملـزم  .لـى أبنائهـا جمـتمعني أن مل يكـن هلـا زوج     وتكـون نفقـة األم ع   . جتب عليها نفقتها  
بالنفقة على ابنته حـىت تتـزوج وابنـه حـىت يـصل إىل الـسن الـذي يعمـل فيـه أمثالـه إال إذا كـان                         

ونفقة املطلقة علـى زوجهـا يف حـال طـالق الرجعـة، ولكـن           .االبن طالباً يواصل دراسته بنجاح    
وتقــضي احملــاكم الــشرعية بالنفقــة هلــم عــادة الطليــق ملــزم باألنفــاق علــى أطفالــه بعــد الطــالق  

بالقــدر الــذي يتناســب مــع احتياجــاهتم ووفقــاً حلالــة األب يف اليــسار أو اإلعــسار ومقــدار          
اخل، ويالحظ أن دعاوى النفقة مل تعد تأخذ الكثري من الوقت كما كـان احلـال عليـه         .. .دخله

 .يف املاضي
 لـديون النفقـة امتيـازاً علـى سـائر الـديون       وعلى الرغم من أن التشريع البحـريين مـنح        - ٣٣٣

، إال انه حىت اآلن يالحظ أن األحكـام املتعلقـة           ) وما يليها من القانون املدين     ١٠٢٤املواد من   (
) وهي للتـذكري حمـاكم مدنيـة      ( بالنفقة يتم تنفيذها أسوة بغريها من األحكام أمام حماكم التنفيذ         

والسريعة هلا وضرورة متابعة تنفيـذها مـن قبـل        ةعلى الرغم من خصوصية النفقة واحلاجة امللح      
ومــن هنــا، ظهــرت  .حمــاكم تنفيــذ خاصــة باألحكــام الــشرعية، أو مــن قبــل هيئــات متخصــصة 

يف ه حيث سعى اجمللـس األعلـى للمـرأة وبـذل جهـوداً كـبري      ) صندوق النفقة (احلاجة إىل إنشاء    
داد النفقــة ملــستحقيها التنــسيق يف ســبيل إنــشاء هــذا الــصندوق لكــي يتــوىل هــذا الــصندوق ســ  

وقد كللت هذه اجلهود بالنجاح بـصدور القـانون         . ومالحقة املكلفني هبا املتهربني من سدادها     
بإنشاء صندوق النفقـة والـذي ميكنـه أن يعجـل مبلـغ النفقـة احملكـوم        م  ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٤(رقم  
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 الـصندوق مـن     ويتـوىل  .هبا للمنتفع عند عـدم قيـام احملكـوم عليـه بتنفيـذ احلكـم الـصادر بـشأهنا                  
كمـا ميكـن للـصندوق ووفقـاً لكـل حالـة        .جهته متابعة حتصيل هذه النفقة من احملكوم عليه هبـا    

جتـب اإلشـارة     .على حدة صرف نفقة مؤقتة للمنتفع قبل صـدور حكـم قـضائي بتقريـر النفقـة                
ى أخرياً إىل املبادرات املتعددة اليت حصلت للتصدي لألوضـاع املاديـة لـبعض النـساء ويـأيت علـ                  

الــيت اســتفادت منــها الكــثري مــن  م ٢٠٠١رأســها املكرمــة امللكيــة الــسامية لألرامــل يف نــوفمرب  
 .النساء األرامل حيث متثلت هذه املكرمة بتوزيع مبالغ مالية على األرامل ذوات احلاجة

 
 إهناء العالقة الزوجية - تاسعاً 
 

 :الطالق - ١ 
ن هــذا األخــري ينــهي الــزواج بإرادتــه بيــد الرجــل فقــط، أي أ وهــو مــن حيــث املبــدأ  - ٣٣٤

املنفردة، ولكن جيوز حبسب املـذهب الـسين واملـذهب اجلعفـري أن ميلّـك الـزوج الزوجـة عنـد                
إبــرام الــزواج أمــر نفــسها، أي أن ميكنــها مــن تطليــق نفــسها منــه وذلــك إذا اشــترطت الزوجــة 

 .ذلك يف عقد النكاح
ل العدة، كما أن هلا مؤخر املهـر        ويترتب على الطالق نفقة للمطلقة على زوجها خال        

 .إن وجد، ونفقة إرضاع إن كانت مرضع، ونفقة محل إن كانت حامل حىت تضع محلها
 

 :اخللع - ٢ 
ومبوجبه ميكن للزوجة الكارهة أن تعرض على الزوج التنـازل عـن حقوقهـا أو جـزء                   - ٣٣٥

 .ل رضائيمنها يف حدود ما أعطاها الزوج لكي يقبل بالطالق أمام احملكمة بشك
 

 :التطليق أو التفريق القضائي - ٣ 
 إىل القــضاء طلبــاً إلهنــاء العالقــة الزوجيــة واألســباب الــيت وءوهنــا حيــق للزوجــة اللجــ  - ٣٣٦

 :تقبلها احملاكم للتطليق هي
ــضرر الزوجــة ك     -  ــضرر أي يف حــال ت ــشقاق وال ــا    ال ــق عليه ــا ال ينف ــو أن زوجه ــا ل م

 .ثالًيعتدي عليها بالضرب واإليذاء م أو
 .مرض الزوج العضوي أو النفسي والعجز اجلنسي - 

 .يف حال غياب الزوج أو فقده - 

 .أي من األسباب اليت جتعل احلياة املشتركة مستحيلة أو صعبة بني الزوجني - 



CEDAW/C/BHR/2  
 

07-60017 161 
 

 تنظيم النسل - عاشرا 
 ال يوجد يف التـشريع البحـريين وال يف الـشريعة اإلسـالمية مـا مينـع مـن تنظـيم النـسل                 - ٣٣٧

وتبــذل وزارة الــصحة جهــوداً .وخاصــة إذا وجــد املــربر الــشرعي لــذلك كمــا يف حالــة املــرض 
كــبرية يف جمــال التوعيــة بأمهيــة تنظــيم النــسل وتقــدمي كافــة أنــواع اخلــدمات التثقيفيــة والطبيــة    

وتتـوىل وزارة الـصحة عـرب بـرامج عـدة            .للنساء مبا يف ذلك وسائل حتديد النسل املختلفة جمانـاً         
فة أنواع الرعاية الطبية لالم والطفل جماناً على النحو املبني تفـصيله يف خـصوص املـادة           توفري كا 

 .سيداو واليت خنيل إليها لطفاًالمن اتفاقية ) ١٢(
 
 التبين - حادي عشر

نسبة أبنـاء الغـري أو جمهـويل اهلويـة            أنه ال جيوز   باعتبارحترم الشريعة اإلسالمية، التبين       - ٣٣٨
بل تـشجع علـى كفالـة اليتـيم أو احملتـاج             إال أهنا يف ذات الوقت جتيز      . الشرعيني أبائهمإىل غري   

 أحلقـاهم أو جمهول األبوين، وتعين الكفالة أن يتوىل الكافل كامل رعاية وتربية أبناء الغـري دون     
ــوريثهم، ولكــن جتــوز الوصــية للمكفــول يف حــدود مــا ال جيــاوز الثلــث مــن مــال       بنــسبه أو ت

 .املورث
 

 املرياث - شرثاين ع
ــاإلرث      - ٣٣٩ ــق ب ــا يتعل ــشرعية اإلســالمية فيم ــق أحكــام ال ــرآن الكــرمي    .تطب ــضمن الق ويت

واملرأة ترث وفقاً لنصيبها حىت ولو كانـت غنيـة، وقـد سـبق وأوضـحنا                 .تفصيالً ألنصبة الورثة  
بأن القاعدة اليت تقـضي بـأن للـذكر مثـل حـظ االثنـتني ليـست قاعـدة عامـة يف مجيـع احلـاالت               

 . ا مل توجد لتكريس متييز بني الرجل واملرأةوأهن
وترث الزوجة مثن تركة زوجها مـع وجـود األبنـاء، ويـرث الـزوج مـع وجـود األبنـاء                      

 .ربع تركة زوجته، ويتساوى الوالدين يف تركة األبناء حيث يرث كل منهما السدس
 
 :القضاء الشرعي واملرأة - ثالث عشر

أهم املفاصل األساسية اليت توضع من خالهلا على احملـك          تعد الدعاوى الشرعية احد       - ٣٤٠
 .حقوق املرأة وتتكشف فيها مدى مساواهتا مع الرجل

وإذا نظرنا إىل القضاء الشرعي يف البحرين نالحظ اهتماماً خاصاً به مـن قبـل املـشرع                  
ــذي أفــرد قانونــاً خاصــاً بــاإلجراءات الــشرعية صــدر باملرســوم بقــانون رقــم          لــسنة ) ٢٦(ال

 .م١٩٨٦
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 :ويتألف القضاء الشرعي من احملاكم اآلتية 
 .احملكمة الصغرى الشرعية - 
 .احملكمة الكربى الشرعية - 

 .حمكمة االستئناف العليا الشرعية - 
 

 : االختصاص واملذهب - ١ 
ــسلطة          - ٣٤١ ــانون تنظــيم ال ــنص ق ــا ف ــذاهب واحترامه ــة امل ــشريع البحــريين حرم راعــى الت

الدائرة الـشرعية الـسنية والـدائرة الـشرعية          :رتني يف كل حمكمة شرعية    القضائية على وجود دائ   
ــدائرة الــشرعية املعنيــة وفقــاً ملــذهب املــدعي وقــت رفــع       اجلعفريــة حيــث يتحــدد اختــصاص ال

أمـا فيمـا يتعلـق بالـدعاوى املترتبـة علـى        .الـدعوى يف مـسائل األحـوال الشخـصية بـشكل عـام      
ختــصاص علــى أســاس املــذهب الــذي مت إبــرام عقــد  عقــود الــزواج وأثــاره وانتهائــه فيحــدد اال

 .الزواج مبقتضى أحكامه
ويسجل هذا احلل موقفاً متميزاً إىل جانب املـرأة، فقـد يغـري الرجـل مذهبـه بعـد إبـرام                      

الزواج مما قد يؤثر على املركز القانوين للزوجـة الـيت أبرمـت زواجهـا يف ظـل أحكـام ارتـضتها            
عاوى طالقها أو غريها مـن الـدعاوى املتعلقـة حبقوقهـا حتكمهـا              وقبلت هبا فإذا هبا تفاجأ بأن د      

لـذا، فقـد ألـزم املـشرع أن يتحـدد         .قواعد خمتلفة عن تلك اليت رضيت هبا حلظة إبـرام زواجهـا           
 .اختصاص احملكمة تبعاً ملذهب الزوج عند إبرام الزواج

 
 اختصاص قاضي األمور املستعجلة للنظر بطلبات ذات جانب شرعي - ٢ 

على الرغم مـن أن القـضاء املـستعجل هـو فـرع مـن فـروع القـضاء املـدين يتـواله يف                          - ٣٤٢
ويشمل اختـصاصه مجيـع الـدعاوى املدنيـة والتجاريـة           (مملكة البحرين قاضى يندبه وزير العدل       

 مكـرر مـن قـانون املرافعـات     ٨املـادة   (املستعجلة والطلبات اليت خيشى عليها مـن فـوات الوقـت          
ــة  ــة والتجاري ــع      )املدني ــشرعية، إال أن الواق ــة دون ال ــدعاوى املدني ــى ال ــصاصه عل ــصر اخت  ويقت

بنظـر بعـض احلـاالت الـيت تتقـدم هبـا الزوجـة والـيت ال حتتمـل                    القـضاء العملي يكشف عن قيام     
 .تأخري البت فيها حلني رفع الرتاع أمام احملكمة الشرعية

 تتقدم هبا املـرأة إمنـا       ويالحظ بأن تدخل قاضي األمور املستعجلة وفصله بالطلبات اليت         
تـأخري وإال حلـق بـاملرأة ضـرراً     تربره ضرورة محايـة املـرأة كزوجـة أو أم يف حـاالت ال حتتمـل ال           

 .ميكن تداركه ال
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ومــن بــني املــسائل الــيت تــصدى هلــا القــضاء املــستعجل لتحقيــق محايــة عاجلــة وســريعة   
تــسليم جــواز الــسفر ى و األطفــال دعــاوى تــسليم األطفــال واملنــع مــن الــسفر ودعــاو  للمــرأة 

 .اخلاص بالزوجة، الن حق التنقل هو من احلقوق اللصيقة باإلنسان
القـانون  بصدور تعـديل قـانون اإلجـراءات أمـام احملـاكم الـشرعية              انه بـ  مع اإلشارة إىل     

 . فقد اختص القضاء الشرعي بنظر هذه احلاالتم٢٠٠٥لسنة ) ٤٠(رقم 
 

 :تنفيذ األحكام - ٣ 
ــة الالزمــة لتنفيــذ األحكــام القــضائية ســواء    متتلــك املــر  - ٣٤٣ ــة الوســائل القانوني أة البحريني

تعلقـت هـذه األحكـام بالنفقـة اخلاصــة هبـا أو بأبنائهـا أو حبـضانة األوالد أو بـدين املهــر أو أي         
 .ديون أخرى مترتبة بذمة زوجها أو بذمة الغري

تعــىن ) اكم التنفيــذحمــ(وقــد أفــرد املــشرع البحــريين لقــضايا التنفيــذ حمــاكم خاصــة هبــا   
بإصدار أوامر التنفيذ فيما خيص مجيع األحكام ومتابعة إجراءاته واإلشراف عليـه حلـني اقتـضاء                

 .صاحب احلق حلقه
عـن طريـق   :وتستطيع املرأة كالرجل على السواء إكـراه املـدين وإجبـاره علـى التنفيـذ         - ٣٤٤

ر مـثالُ بـإلزام الـزوج تـسليم وثـائق           التنفيذ املباشر أو التنفيذ اجلـربي فـإذا كـان احلكـم قـد صـد               
 إىل قاضـي التنفيـذ      جـوء سفر الزوجة أو تسليمها الصغري، وامتنع الـزوج عـن التنفيـذ، ميكـن الل              

 .إلجباره على االمتثال للحكم عن طريق استخدام القوة بتفويض إىل الشرطة
 فـأن   ،-ر   ديـن نفقـة مـثالً أو ديـن مهـ           -أما إذا كان حمل التزام املدين مبلـغ مـن املـال              

الزوجة تستطيع إيقاع التنفيذ اجلربي على أمواله بـاحلجز عليهـا وبيعهـا بـاملزاد العلـين القتـضاء                   
 .حقوقها

 
 :محاية حقوق املرأة يف جمال التنفيذ - ٤ 

 :تتجلى محاية املرأة يف هذا اجملال يف النواحي اآلتية  - ٣٤٥
 . الزوجعدم جواز احلجز على أموال الزوجة الستيفاء ديون )أ( 
عدم اجلواز املطلق للحجز على بيت الزوجية بعـد وفـاة الـزوج املـدين وذلـك           )ب( 

 .حلماية األسرة ولتحقيق كرامتها وكرامة املرأة بإبقائها يف بيت زوجها وعدم تشريدها
عدم جواز احلجز على راتب املرأة إال مبقدار الربع فقط وذلك لـسداد ديوهنـا              )ج( 
 .الشخصية
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وق الزوجة على غريها من احلقوق يف اسـتيفاء حقوقهـا مـن حـصيلة          تقدم حق  )د( 
 .األموال النامجة عن بيع أموال املدين جرباً

ذا األخــري يهــم مبغــادرة الــبالد  للمــرأة أن متنــع الــزوج مــن الــسفر إذا كــان هــ   )هـ( 
ــها إىل اخلــارج هبــدف تعط   أو ــه أو هتريب ــذ إي حكــم قــد يــصدر حبقــه   التــصرف بأموال يــل تنفي
 .دف التهرب من املثول أمام احملكمةهب أو

ورغــم احلقــوق الــيت حــصلت عليهــا املــرأة مبوجــب األحكــام الــشرعية والتــشريعات     - ٣٤٦
مــع الوضــعية، إال أن منظومــة االســتقرار األســري لــن تتحقــق دون تقــنني لإلحكــام الــشرعية     

ــضا         ــب، وإصــالح الق ــن جان ــذها م ــد تنفي ــذه األحكــام عن ء األخــذ بعــني النظــر خــصوصية ه
الشرعي، مبا يوفر التطبيق الـسليم لألحكـام الـشرعية والتـشريعات الوضـعية مـن جانـب آخـر،                    
ولتجاوز هذه املعوقات جيب العمل على زيـادة عـدد احملـاكم الـشرعية و إنـشاء حمـاكم خاصـة                     
لتنفيذ األحكام الشرعية خمتلفة عن حمـاكم التنفيـذ العاديـة، ووضـع قواعـد حمـددة بـشان تنظـيم               

اج، والعمل على عقـد موائـد حـوار مـع قـضاة احملـاكم الـشرعية، هـذا باإلضـافة إىل                      وثيقة الزو 
ــات       ــى املوروث ــة والقــضاء عل ــاحلقوق األســرية والزوجي ــة ب احلاجــة إىل تكثيــف محــالت التوعي

 .االجتماعية والعادات السائدة
 

 :من االتفاقية) ٢٩(حتفظ مملكة البحرين على املادة  - ٥ 
ــادة  حتفظــت مملكــة الب   - ٣٤٧ ــة الــيت جــاء فيهــا مــا يلــي   ) ٢٩(حــرين علــى امل  :مــن االتفاقي

يعرض للتحكيم أي خالف ينشأ بني دولتني أو أكثـر مـن الـدول األطـراف حـول تفـسري                     .١(
أو تطبيق هذه االتفاقية وال يسوى عن طريـق املفاوضـات وذلـك بنـاًء علـى طلـب واحـدة مـن                      

 .هذه الدول
ر من تاريخ طلب التحكـيم مـن الوصـول إىل           وإذا مل يتمكن األطراف خالل ستة أشه       

اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من أولئك األطراف إحالة الـرتاع إىل حمكمـة العـدل                
 ...).الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام األساسي للمحكمة

 :تربر هذا التحفظ األسباب اآلتية 
ة احلـق ألي دولـة طـرف    املـذكور ) ٢٩(لقد منحـت الفقـرة الثانيـة مـن املـادة          )أ( 

فاستخدمت مملكة البحرين هنا حقهـا       .باالتفاقية بان ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة األوىل منها        
 .الطبيعي يف هذا التحفظ على غرار ما فعلته العديد من الدول األطراف يف االتفاقية
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ليـة  ال ترغب اململكـة أن جتـد نفـسها طرفـاً يف نـزاع يعـرض علـى احملافـل الدو              )ب( 
قبل أن تتأكد من خالل التطبيق العملي واليومي لالتفاقية ومع مرور الوقت من وجـود تطـابق         

 .كامل بني مجيع تشريعاهتا ونصوص االتفاقية الدولية
وهذا ما يؤكد مـصداقية وجديـة اململكـة يف التحاقهـا هبـذه االتفاقيـة ورغبتـها مبواكبـة                     

 .كافة تشريعاهتا مع نصوص االتفاقية
وقـت الـذي تـراه مناسـباً وفقـاً        تـسحب مملكـة البحـرين هـذا الـتحفظ يف ال            قد )ج( 

 .املذكورة أعاله) ٢٩(من املادة ) ٣(نصت عليه الفقرة  ملا
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 اخلامتة  
 

إن حكومة مملكـة البحـرين إذ ترفـع هـذا التقريـر إىل جلنـة القـضاء علـى كافـة أشـكال                     
تــصل وبنــاء معهــا لــدعم اجلهــود املبذولــة التمييـز ضــد املــرأة املــوقرة، فإهنــا تتطلــع لبــدء حــوار م 

لتأكيد أمهية القضاء على كافة أشكال التمييـز ضـد املـرأة، هبـدف النـهوض هبـا لتؤكـد دورهـا                      
 .الفاعل يف التنمية الشاملة كشريك جدير يف بناء الدولة ومنوها

ومملكة البحرين إذ ترجو للجنة املوقرة مواصلة مهامها بنجاح، ستحرص يف تقاريرهـا              
لتالية على تقدمي مزيد من املعلومات اإلضافية ملتابعة االجنازات اليت حتققـت يف جمـال النـهوض                 ا

 .باملرأة البحرينية وتأكيد حقوقها
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 ١امللحق رقم 
 املراجع  
  املراسيم - القرارات -القوانني   

 
 .ميثاق العمل الوطين - ١

 .٢٠٠٢ املعدل عام ١٩٧٣دستور  - ٢

 .قضائيةقانون السلطة ال - ٣

 .قانون املرافعات املدنية والتجارية - ٤

 .قانون اإلجراءات أمام احملاكم الشرعية - ٥

 .قانون حمكمة التمييز - ٦

 .القانون املدين - ٧

 .قانون التجارة - ٨

 .٢٠٠٢ لسنة ١٤قانون مباشرة احلقوق السياسية املرسوم بقانون رقم  - ٩

 .املتعلق مبجلس الشورى والنواب ٢٠٠٢ لسنة ١٥املرسوم بقانون رقم  - ١٠

 .قانون العمل قي القطاع األهلي - ١١

 . املتعلق بإنشاء احملكمة الدستورية٢٠٠٥ لسنة ٢٧املرسوم بقانون رقم  - ١٢

 . املتعلق بإنشاء اجمللس األعلى للمرأة٢٠٠١لسنة ) ٤٤(األمر األمريي رقم  - ١٣

 .لس األعلى للمرأة بشأن اجمل٢٠٠٤لسنة ) ٣٦(األمر امللكي رقم  - ١٤

 .قانون اجلنسية - ١٥

 .انون اجلوازاتق - ١٦

 .قانون اإلسكان  ١٧

م بشأن تعديل بعـض أحكـام قـانون اإلجـراءات أمـام             ٢٠٠٥لسنة  ) ٤٠(القانون رقم    - ١٨
 .م١٩٨٦لسنة ) ٢٦(احملاكم الشرعية الصادر باملرسوم بقانون رقم 
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ــم   - ١٩ ــانون رق ــسنة ) ١١(ق ــشأن الفحــص ا ٢٠٠٤ل ــن     ب ــزواج م ــى ال ــبلني عل لطــيب للمق
 .اجلنسني

 .قانون صندوق النفقة - ٢٠

 .إستراتيجية النهوض باملرأة البحرينية - ٢١

 .دليل املرأة يف إجراءات التقاضي أمام احملاكم الشرعية - ٢٢

 .قرار وزير اإلسكان - ٢٣
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 ٢امللحق رقم 
 اجلهات املشاركة  

 
 اجمللس األعلى للمرأة ١
 ية واالقتصاد الوطينوزارة املال ٢
 وزارة األشغال واإلسكان ٣
 وزارة اإلعالم ٤
 وزارة الصحة ٥
 وزارة التربية والتعليم ٦
 وزارة العمل والشئون االجتماعية ٧
 وزارة الداخلية ٨
 وزارة اخلارجية ٩
 وزارة شئون جملس الوزراء ١٠
 ديوان اخلدمة املدنية ١١
 شركة نفط البحرين ١٢
  جتارة وصناعة البحرينغرفة ١٣
 بنك البحرين والكويت ١٤
 شركة غاز البحرين الوطنية ١٥
 ).بتلكو(شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية  ١٦
 مركز البحرين للدراسات والبحوث ١٧
 جامعة البحرين ١٨
 معهد البحرين للتدريب ١٩
 مجعية سيدات األعمال البحرينية ٢٠
 ين النسائيةمجعية البحر ٢١
 اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان ٢٢
 مجعية رعاية الطفولة واألمومة ٢٣
 مجعية هنضة فتاة البحرين ٢٤
 مجعية فتاة الريف ٢٥
 مجعية أوال النسائية ٢٦

   


