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       املرأة    ضد         التمييز     على         بالقضاء        املعنية        اللجنة
    

      مــن    ١٨         املــادة        مبوجــب          األطــراف         الــدول      مــن          املقدمــة            التقــارير   يف         النظــر    
       املرأة    ضد         التمييز       أشكال     مجيع     على        القضاء         اتفاقية

    
                               لثالثة املقدمة من الدول األطراف ا         الدورية          التقارير    

  
   *       البحرين    

 
  

  .   رمسي      حترير     دون               ردت من البحرين        كما و     صادرة         الوثيقة     هذه   *  
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       املرأة    ضد         التمييز       أشكال     مجيع     على        القضاء         اتفاقية       تنفيذ      بشأن    
  )       السيداو (    

    
  

        احملتويات
الصفحةالفقرات  

١٢٤-١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةمقدم  -  أوال  
١٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساسية معلومات  - ثانيا  

٢١٦- ١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والسكان األرض  - ألف    
٣٢٩- ٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . العام والقانوين الدستوري األساسي اهليكل  -  بــاء    
٣٩١١- ٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز العام اإلطار  -  جيم    

٤٣١٢- ٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عامة نظرة  - ثالثا  
 قوق حذلك يف مبا اإلنسان، حقوق احترام على املرتكزة الشاملة التنمية  - ألف    

٤٧١٣- ٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة
٥٦١٥- ٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للمرأة األعلى اجمللس  -  اءــب    
٥٨١٧- ٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة بوضع صلة ذات دولية تقارير  -  جيم    
 والتحديات واإلجراءات حتققت اليت جنازات، واإل“اللجنة” مع التعاون  -  الد    

٦٠١٨- ٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املستقبلية
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املوضوعية االتفاقية مواد تنفيذ متابعة  -  رابعا  

٦١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدمي  - ألف    
٦٩١٩- ٦٢. . . . . . . . . . “للجنة” اخلتامية ظاتواملالح “باالتفاقية” التعريف  -  اءــب    
٧١٢١- ٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفظات إىل عامة إشارة  -  جيم    
٧٣٢٢- ٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باملرأة للنهوض الوطنية اآللية  -  دال    
٧٤٢٣. . . . . . . . . نسانإلا حقوق جمال يف ضافيةإ اتفاقيات على التصديق  -  هاء    
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٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . )٦( إىل )١( من املواد :االتفاقية من األول اجلزء  - خامسا  
٧٦٢٣- ٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمييز تعريف )١ املادة(  - فأل    
٨٢٢٤- ٧٧. . . . . . . . . . . . التمييز على بالقضاء اخلاصة االلتزامات )٢ املادة(  -  اءــب    
٨٩٢٩- ٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وتقدمها املرأة تطور )٣ املادة(  -  جيم    
    بــني           الفعليــة            باملـساواة            التعجيــل          تـستهدف          مؤقتــة        خاصـة          تــدابري   ) ٤         املـادة  (  -     دال    

٩١٣١- ٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         واملرأة            لرجل   ا
٩٦٣٢- ٩٢. . . . . . . . . . .       اجلنس              أساس          على                القائمة                النمطية             األدوار      )  ٥           املادة   (  -     هاء    
١٠٥٣٦- ٩٧          واستغالهلا        باملرأة       االجتار       أشكال     مجيع        مكافحة   ) ٦       املادة (  -     واو    

٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) ٩  (         إىل     ) ٧  (      من            املواد     :           االتفاقية           من            الثاين           اجلزء    -       سادسا  
١١٠٤١- ١٠٦. . . . . . . . . . . . . . .           والعامة                 السياسية               احلياة       يف              املساواة       )  ٧       املادة   (  -     ألف    
١١٦٤٤- ١١١. . . . . . . . . . . . .                                               التمثيل واملشاركة يف املستوى الدويل                  )   ٨         املادة     (   -    باء     
١٢٢٤٦- ١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           اجلنسية        )  ٩           املادة   (  -     جيم    

٤٩. . . . . . . . . . . . . . . .   )   ١٤  (         إىل     )  ١٠ (        من          املواد     :            االتفاقية         من               الثالث           اجلزء    -       سابعا  
١٢٧٤٩- ١٢٣. . . . . . .        عليم      الت        جمال       يف             الرجل            حلقوق                  املساوية              احلقوق       )   ١٠           املادة   (  -     ألف    
١٣٣٥١- ١٢٨. . . . . . . . .         العمل             ميدان       يف              والرجل             املرأة         بني              املساواة       )   ١١           املادة   (  -    اء ـ ـ ب    
١٣٩٥٥- ١٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . .            الصحية                  الرعايا       يف              املساواة       )   ١٢           املادة   (  -     جيم    
١٤٣٦١- ١٤٠. . . . . . . . . . . . . . . .                واالقتصادية                         االجتماعية                 املنافع      )   ١٣           املادة   (  -     دال    
١٤٥٦٦- ١٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           الريفية           املرأة     )   ١٤           املادة   (  -     هاء    

٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . .   )   ١٦  (     و     )   ١٥  (               املادتان         :            االتفاقية         من            الرابع          اجلزء    -       ثامنا  
١٤٨٦٦- ١٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . .          املدنية              الشؤون       يف               القانون           أمام              املساواة       )   ١٥           املادة   (  -    ألف   

١٥٣٦٧- ١٤٩. . .            األسرية                   والعالقات                 بالزواج                املتعلقة            األمور     يف              املساواة       )   ١٦           املادة   (  -    اء ـ ـ ب    
١٥٤٦٩   ة       ـــــــ   خامت  -    عاـ    تاس  
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       مقدمة  -     أوال  
                            األول والثاين ململكة البحرين         التقريرين    عن      نبذة    

          القـضاء            اتفاقيـة       مـن     ١٨          للمـادة         طبقـا            والثـاين،       األول           بتقريريها         البحرين      مملكة       تقدمت  -   ١
       رقـم           املـستند    (       املـرأة       ضـد            التمييـز        علـى           القـضاء        جلنـة        إىل           املـرأة،       ضـد            التمييـز        أشكال     مجيع     على

CEDAW/C/BHR/2( .   اللجنـة           طرحتـها        الـيت            القـضايا        قائمة     على         بردودها        اململكة       تقدمت     كما          
ــل ــشة             قبــــــ ــر                مناقــــــ ــستندين (                 التقريــــــ ــم                  املــــــ ــم  CEDAW/C/BHR/Q/2/Add.1             رقــــــ               ورقــــــ

CEDAW/C/BHR/Q/2( ،   التوايل     على      .  

                 املـــــــستندين (      ٢٠٠٨               أكتـــــــوبر    ٣٠   يف               اململكـــــــة               تقريـــــــري               اللجنـــــــة              ناقـــــــشت  -   ٢
CEDAW/C/SR.860  و   CEDAW/C/SR.861(   ــرت ــا                      وأقـــــــــــــ ــة                        مالحظاهتـــــــــــــ                         اخلتاميـــــــــــــ

) CEDAW/C/BHR/CO.2(   ٢٠٠٨       نوفمرب    ١٤   يف    .  

ــت  -   ٣ ــة        طلب ــة        تقــدم    أن          اللجن ــضون   يف           البحــرين        مملك ــامني        غ ــة           معلومــات        ع       عــن          حتريري
ــوات ــذ          املتخــذة          اخلط ــواردة            التوصــيات          لتنفي ــرتني   يف           ال    )  ٣٨ (   و           باجلنــسية         اخلاصــة   )  ٣٠ (           الفق
            املـذكورتني             اخلتـاميتني            املالحظـتني        علـى         ردهـا           اململكـة       قدمت     وقد         األسرية،          بالعالقات       اخلاصة

ــوفمرب    ١٢   يف ــة         وقامــت      ٢٠١٠         ن ــشة          اللجن ــرد          مبناق ــا   يف        ال ــانون         شــهري       خــالل    ٤٨         دورهت         ك
  .    ٢٠١١       فرباير /    شباط و       يناير /     الثاين

  
                               د التقرير الثالث ململكة البحرين    إعدا         ومنهجية      آلية    

         تتقــدم          املــرأة،   د   ضــ           التمييــز         أشــكال       مجيــع       علــى          القــضاء           اتفاقيــة      مــن    ١٨          للمــادة        طبقــا  -   ٤
  .     املرأة    ضد         التمييز     على        القضاء     جلنة     إىل       الثالث          بتقريرها        اململكة

            البحـرين،         مملكـة    يف        باملرأة        املعنية         الرمسية،         الوطنية       اآللية     وهو         للمرأة،       األعلى      اجمللس     قام  -   ٥
           التمييـز          أشـكال        مجيـع        علـى           القـضاء            اتفاقيـة          تنفيـذ        حـول           الثالـث        الرمسي        الدوري         التقرير        بإعداد

          عـضويته    يف      ويضم  -      اجمللس     قبل    من        تشكيله   مت      الذي  -       الوطين        الفريق    من        مبشاركة       املرأة   د ض
  .      اإلنسان      حلقوق         الوطنية         واملؤسسة        الرمسية          واملؤسسات          الوزارات    عن      ممثلني

ــس       حــرص  -   ٦ ــد        اجملل ــداده       عن ــر          إع ــث           للتقري ــى          الثال ــة       عل ــات          مراجع ــة         اجله ــة          الرمسي           املعني
           تواجههـا        الـيت              والتحـديات             الـصعوبات         بـشأن         معهـا           لتـشاور   وا          الالزمـة             البيانـات      على        للحصول

         اجمللـس،        حـرص        كمـا    .          التحـديات      هذه        ملواجهة           املستقبلية    أو        احلالية           واإلجراءات        اجلهات،     هذه
      مـع             والتواصـل            اإلنـسان،         حلقـوق            الوطنيـة           املؤسـسة       مـع             والتنـسيق            التـشاور      على        الشأن،     هذا   يف

            النـسائية         املـدين          اجملتمـع           مؤسـسات       مـن         وغـريه    ين        البحـري            النـسائي        االحتاد     ومع           التشريعية        السلطة
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           ليأخـذها           الثالـث             بـالتقرير          تتعلـق           مالحظـات     أو         موضوعات     أية      بشأن       رأيهم        الستطالع         واملهنية
  .       االعتبار   يف      اجمللس

       الـيت           التقارير      لوضع           التوجيهية        املبادئ         االعتبار   يف      أخذت        منهجية     وفق         التقرير       إعداد   مت  -   ٧
ــة          وضــعتها ــضاء       جلن ــى          الق ــز  ال       عل ــرأة      ضــد         تميي ــة            واملالحظــات         امل ــة           اخلتامي ــد         للجن ــشتها       بع             مناق
       وبـني          بينـها           بـالربط          األخـرية          املالحظات       تناول   مت     وقد   .       البحرين       ململكة        والثاين      األول           للتقريرين

            الرئيـسية             املوضـوعات         بـبعض             لالتفاقيـة          التنفيذ        ملتابعة        التقدمي   مت     كما        الصلة،     ذات          االتفاقية      مواد
         تنفيـذ           متابعـة        عنـد           للحـديث           مناسـبا         مـدخال        وتشكل         اخلتامية         املالحظات    من     عدد          تناولتها     اليت

  .        االتفاقية

ــة             بالتوصــيات            االســتهداء   مت  -   ٨ ــة          العام ــهاج         للجن ــامج          ومبن ــيجني       عمــل           وبرن            واألهــداف        ب
            التقـارير        إىل            باإلضـافة          اجلنـسني       بـني             باملـساواة         اخلـاص         الثالث      اهلدف        وباألخص        لأللفية         اإلمنائية
  .UNDP        اإلمنائي        املتحدة      األمم        برنامج        يصدرها     اليت         البشرية         التنمية   ر     تقاري     مثل       الصلة     ذات

          إطارهـا    يف          املتخـذة            األساسـية              واإلجـراءات           االتفاقية      مواد    من      مادة     لكل         التقرير      يعرض  -   ٩
       وقـد            باملـادة،        الصلة     ذات           املستقبلية           واإلجراءات          التحديات       إىل          باإلضافة         إجنازات،    من      متثله     وما

          املقـررة            الـصفحات         بعـدد        أمكن،    ما     ،           االلتزام     على      حرصا        اإلمكان     قدر       اإلجياز     ذلك   يف      روعي
  .       للتقرير

            البحـرين،         مملكـة       عـن           املـوجزة          األساسية          املعلومات     بعض       ثانيا       البند   يف          التقرير،       يتضمن  -    ١٠
         مبملكـة          اخلاصـة            األساسـية             املعلومـات          تتـضمن        الـيت          ساسـية                               قريبا إعداد الوثيقـة األ        يتم    أن       ونأمل

ــسامية            للمفوضــية           وإرســاهلا   ، )Core Document (           البحــرين            اإلنــسان       حلقــوق          املتحــدة        لألمــم           ال
  .      اإلنسان      حقوق          اتفاقيات     على          اإلشرافية         للهيئات         لتقدميها

           مراعاهتـا        يـتم           رئيـسية        أطـر        إىل        تـشري    “      عامـة       نظرة ”     منه       ثالثا       البند   يف         التقرير      تضمني   مت  -    ١١
           التمييـز          أشـكال        مجيـع        علـى         القضاء       فاقية  ات   يف       عليها        املنصوص         البحرين      مملكة          التزامات       تنفيذ   يف
  .     املرأة    ضد

       علــى          القــضاء           اتفاقيــة      هــو           فاملقــصود   “          االتفاقيــة ”     إىل          التقريــر   يف          اإلشــارة      وردت        كلمــا  -    ١٢
       جلنــة      هــو           فاملقــصود   “        اللجنــة ”     إىل       شــاره إل ا      وردت         وكلمــا          املــرأة،      ضــد           التمييــز         أشــكال       مجيــع
        اجمللـس       هـو            فاملقـصود    “      اجمللـس  ”    إىل            اإلشـارة       وردت         وكلمـا           املـرأة،       ضـد            التمييـز        علـى         القضاء
  .      للمرأة       األعلى
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          أساسية         معلومات  -       ثانيا  
                                                                                           يتضمن هذا اجلزء معلومات أساسية عن مملكة البحرين توضـح بإجيـاز اإلطـار االجتمـاعي                  -    ١٣

   . “        االتفاقية ”                                                                    واالقتصادي والسياسي والقانوين الذي جيرى فيه إعمال احلقوق املنصوص عليها يف 
  

          السكان و      األرض  -     ألف  
          اململكــة      ميــني       علــى          العــريب،          للخلــيج         الغــريب          الــساحل         منتــصف   يف           البحــرين        مملكــة       تقــع  -    ١٤

      شـط       ومصب      هرمز      مضيق    بني        تقريبا        املساحة       منتصف    ويف      قطر،      دولة      ومشال          السعودية         العربية
       وصـل         حلقـة            باعتبارها      وذلك     مهم     دويل      جتاري      مركز         البحرين      مملكة      موقع     شكل     وقد   .     العرب
   .      والغرب      لشرق ا    بني        رئيسية

ــة   ــارة           البحــرين        مملك ــل      عــن         عب ــوي          أرخبي ــرة،    ٤٠       علــى        حيت ــساحتها          جزي            اإلمجاليــة           م
    ٦٤ ,   ٦١٢           مـساحتها         تبلـغ        الـيت            البحـرين          جزيـرة         اجلـزر        هـذه         وأكـرب    .      مربـع          كيلومتر    ٤٥ ,   ٧٦٠
ــومتر ــع           كيل ــضم        مرب ــة (           العاصــمة        وت ــيت   )        املنام ــل        وال ــة     ٥٦ ,  ٨٠       متث ــن          يف املائ ــساحة        إمجــايل      م          م
       بعـد        علـى        تقـع         والـيت            البحـرين         مملكـة    يف         األخـرى           الرئيسية      اجلزر    من     وار ح     جزر      وتعد   .      اململكة
           كيلــومتر      ٥٢,١        حـوايل            مـساحتها          وتبلـغ              الرئيـسية،            البحــرين         جزيـرة         جنـوب       مـن            كيلـومتر     ٢٥
     .    مربع

  .    ١٩٨١     عام      تأسس      الذي         العربية       اخلليج      لدول         التعاون     جملس    من     جزء          والبحرين  

           ات سكانية    مؤشر    
ــغ  -    ١٥ ــسمة،   ١     ٢٣٤     ٥٧١           البحــرين        مملكــة        ســكان       عــدد       بل ــهم         ن ــا     ٥٦٨     ٣٩٩        من           حبريني
   ،    ٢٠٠١         تعــداد      عــن      ٨٩,٨         قــدرها          بزيــادة      ٢٠١٠         تعــداد       حــسب        حبــريين      غــري     ٦٦٦     ١٧٢  و

   :     أدناه        للجدول      وفقا      وذلك
  
  اجلملة   غري حبريين   حبريين  
          كال النوعني      أنثى     ذكر           كال النوعني     أنثى     ذكر          كال النوعني      أنثى     ذكر  

                      ٢٠٠١      تعداد 
    ٦٥٠     ٦٠٤    ٢٧٦     ٩٥٥    ٣٧٣     ٦٤٩    ٢٤٤     ٩٣٧   ٧٥    ٩١١    ١٦٩     ٠٢٦    ٤٠٥    ٦٦٧    ٢٠١     ٠٤٤     ٢٠٤     ٦٢٣       العدد
    ١٠٠      ٤٢,٥٧      ٥٧,٤٣    ١٠٠     ٣٠,٩٩      ٦٩,٠١   ١٠٠      ٤٩,٥٦      ٥٠,٤٤        النسبة
                     ٢٠١٠      تعداد 
 ١     ٢٣٤     ٥٧١    ٤٦٦     ١٥٧    ٧٦٨     ٤١٤    ٦٦٦     ١٧٢    ١٨٤    ٩٩٧    ٤٨١     ١٧٥    ٥٦٨    ٣٩٩    ٢٨١     ١٦٠    ٢٨٧     ٢٣٩       العدد
    ١٠٠      ٣٧,٧٦      ٦٢,٢٤    ١٠٠     ٢٧,٧٧      ٧٢,٢٣   ١٠٠      ٤٩,٤٧  ٣    ٥٠,٥        النسبة

  
   .         للمعلومات        املركزي       اجلهاز   :     املصدر  
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        وذلــك       ١١,٧٧             البحــرينيني        ولغــري      ٣,٨٢             للبحــرينيني          الــسكاين         النمــو        معــدل       بلــغ       وقـد   
   :     التايل       اجلدول       يوضحه    ما     حسب      ٢٠١٠       تعداد         لبيانات      وفقا

  
   )    ٢٠١٠-    ١٩٩١ (        اجلنسية     حسب        السكاين       النمو      معدل

  
       اجلملة      حبريين    غري      حبريين  

٢,٧     ٣,١     ٢,٥  ٢٠٠١-١٩٩١     
٧,٣      ١١,٧     ٣,٨  ٢٠١٠-٢٠٠١     

  
   .         للمعلومات        املركزي       اجلهاز   :     املصدر  
    

   :                                يلي مؤشرات أخرى بالنسبة للسكان    فيما  -    ١٦
   .    ٢٠٠٩     عام      وذلك       لإلناث   ٥ ,  ٧٧   و        للذكور   ٣ ,  ٧٤        الوالدة     عند       احلياة       متوسط     بلغ   •  
      حـي          مولـود        ألـف        لكـل    ٦ , ٨      إىل         سـنوات         اخلمـس    ن  دو        األطفال       وفيات      معدل      اخنفض   •  

    .    ١٩٩٩     عام   يف      ١١,٧    بـ        مقارنة      ٢٠٠٩     عام      وذلك

       لكـل    ١ ,   ١٠٠        اخلـدج            املواليـد        ومعدل   ٣ , ٥       مولود     ألف     لكل       املوتى         املواليد      معدل     بلغ   •  
  .    ٢٠٠٩     عام    حي       مولود     ألف

     إىل     ٢٠٠٩       عــام   يف           والنفــاس           والــوالدة        احلمــل         أثنــاء          األمهــات         وفيــات        معــدل        اخنفــض   •  
  .   حية      والدة     ألف     مئة     لكل  ٧ ١

   ٨ , ٢        إىل     )     سـنة     ٤٩-  ١٥ (         العمرية       الفئة   يف           البحرينية        للمرأة       الكلي        اخلصوبة      معدل     بلغ   •  
   .    ٢٠٠٩     عام   يف       امرأة     لكل     طفل

   .     الصحة        ووزارة           للمعلومات        املركزي       اجلهاز   :     املصدر
  

         الديانة و       اللغة    
   :  أن       علـى            الدسـتور       مـن           لثانيـة  ا         املـادة        نـصت      حيث       للبالد        الرمسية       اللغة    هي         العربية       اللغة  -    ١٧
         اللغـة       هـي           الرمسيـة           ولغتـها            للتـشريع          رئيـسي         مـصدر            اإلسـالمية           والشريعة        اإلسالم،        الدولة     دين ”

     .        التجارية        األعمال      أغلب   يف      واسع      نطاق     على       ليزية ك   اإلن       اللغة         وتستخدم     هذا   . “       العربية
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   :      كالتايل    هو         للديانة      وفقا        للسكان       النسيب         التوزيع    أن     إىل     ٢٠١٠     عام       تعداد      ويشري  
  

        النسبة  الديانة حسب السكان
       ٧٠,٢١  املسلمون
       ٢٩,٧٨  األخرى الديانات

  
   .         للمعلومات        املركزي       اجلهاز   :     املصدر  
    

                           مؤشرات اجتماعية واقتصادية    
           الـدينار     هي      فيها          املتداولة         الوطنية         والعملة      احلر،         االقتصاد      نظام         البحرين      مملكة        اعتمدت  -    ١٨

       خيـتص          والـذي    ،    ٢٠٠٠         أبريـل  /       نيـسان    يف             االقتـصادية            التنميـة        جملـس    ل      تـشكي    مت      ولقد   .       البحريين
           واإلشـراف           اململكـة    يف             االقتـصادية            للتنميـة             مـستقبلية               اسـتراتيجية        وضـع    :      أمههـا       مـن        عـدة        بأمور
       جملــس     دور         ويكمــن   .        اململكــة     إىل          املباشــرة              االســتثمارات       جلــذب         املالئــم         املنــاخ        وخلــق          عليهــا،
        رؤيــة      عــرب          املعنيــة           احلكوميــة         اجلهــات        جهــود         توحيــد       ريــق ط      عــن           القيــادة   يف             االقتــصادية           التنميــة
   .     للنمو          الرئيسية              االستراتيجيات      ووضع       موحدة
      ٢٠٠٧          األعـوام    يف         البحرين      مملكة   ه ـ ـ    حققت    ذي   ـــ  ال     ادي   ـــ     االقتص       النمو      مسار        تتبعنا      وإذا  -    ١٩
   ا      مؤشــر            باعتبــاره           الثابتــة           باألســعار         اإلمجــايل        احمللــي          النــاتج      منــو         معــدالت       خــالل      مــن   ،    ٢٠٠٨   و

ــاس ــة        تطــور         لقي ــصادية           التنمي ــى             االقت ــاتج    أن      جنــد           اململكــة،         مــستوى       عل ــذكور          الن ــد          امل        حقــق      ق
            الـــسنوات        خـــالل           التـــوايل        علـــى              يف املائـــة   ٦,٣   و              يف املائـــة   ٨,٤         بلغـــت          عاليـــة       منـــو          معـــدالت
      بـه         قامـت         الـذي           الفعـال          للـدور          نتيجـة         جـاءت            املرتفعـة           املعـدالت        هـذه     أن      شـك     وال   .       املذكورة
ــة ــذ   يف           البحــرين        مملكــة         حكوم ــسياسات         تنفي ــضوابط            ال ــة            وال ــة          املالي ــيت          املطبق ــها       ال         طــوال         خطت
ــسنوات ــة           ال ــه   يف          املاضــية           القليل ــة          املــوارد         توجي ــة       علــى          املالي ــع             االقتــصادية            القطاعــات        كاف           وتنوي
  .     الدخل       مصادر

        احمللـي           النـاتج       مـن          الفـرد         نـصيب          ملتوسـط        عالية         مبستويات      ٢٠٠٨   و      ٢٠٠٧      عامي     متيز  -    ٢٠
       عـام          دينـار    ٧     ٥٢٧       إىل       ٢٠٠٦     عام        اجلارية         باألسعار       دينار   ٦     ٢٠٦    من       ارتفع     حيث        اإلمجايل،
       الــيت         الــدول        مــصاف   يف       تقــف           البحــرين       جعــل      ممــا             يف املائــة  ٢١         تــوازي      منــو         بنــسبة    أي   ،    ٢٠٠٨
           الـتغريات       مـن        مجلـة         املاضية         القليلة         السنوات     خالل         البحرين      شهدت      ولقد   .     عالية       بدخول       تتمتع

                اسـتراتيجيتها    يف         إمنـائي         كبعـد            البحـريين           اإلنـسان            تطـوير         شـعار           الدولـة       رفعت    حني           والتطورات
          املـوارد          تنميـة        علـى           الدولـة          تركيـز        جـاء        هنـا        ومـن             للمـواطنني             واالجتماعية            واالقتصادية          التنموية
ــشرية، ــادة            الب ــها          وزي ــدراهتا             إنتاجيت ــة           وق ــا            اإلبداعي ــن             باعتباره ــل       أهــم      م ــيت           العوام ــساهم       ال    يف         ت
     .       التنمية        بعملية        اإلسراع
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           اإلنــسان        تنميــة     إىل        األســاس   يف       هتــدف       الــيت             االجتماعيــة           التنميــة         سياســة          الدولــة        تبنــت  -    ٢١
            التنمويـة          اجملـاالت       يشمل       والذي          االجتماعي          االستثمار      طريق    عن         قدراته،       وإطالق    به          واالرتقاء

     إىل          باإلضــافة              االجتماعيــة،           للمــشكالت        جــذري       عــالج        تقــدمي       أجــل      مــن           املختلفــة              واالجتماعيــة
     .        والتأهيل         الرعاية     تضم   يت   وال           االجتماعية        احلماية      جماالت

  
         العام          والقانوين          الدستوري        األساسي       اهليكل  -     باء  

                   ميثاق العمل الوطين    
       عمـل    ،    ١٩٩٩       عـام         احلكـم        سـدة          خليفـة     آل        عيـسى     بن    محد      امللك      جاللة     توىل    أن     بعد  -    ٢٢
          األهليـة              والقطاعـات             املختلفـة،            الوطنيـة            الـشعبية           التجمعات    مع          اللقاءات    من       سلسلة       إجراء     على
         الــشعب         عليهــا        وافــق   “       الــوطين         العمــل         مبيثــاق ”       مسيــت         وثيقــة       وضــع      عــن         أســفرت           اململكــة،   يف

        الـذي          العـام             االسـتفتاء        خـالل     من      وذلك             يف املائة   ٤ ,  ٩٨        نسبتها      بلغت         بأغلبية         قطاعاته       مبختلف
             واقتـــصادي          سياســـي          إصـــالحي          ملـــشروع          إطـــارا           امليثـــاق         وجـــسد   .    ٢٠٠١        ســـنة   يف        جـــرى

            وقانونيـة           ودستورية        سياسية       تغريات       إحداث       إىل      وطين  ال       العمل       ميثاق      صدور      وأدى           واجتماعي،
           وحرياهتـا           حقوقهـا        علـى        أكـد        حيـث           بـاملرأة           امليثـاق          واهـتم    .     حـرة           نيابيـة           انتخابات        وإجراء      هامة

   .       األساسية
  

      ستور   الد    
         ديـسمرب  /             كـانون األول     ٦   يف           الدسـتور        وضـع    مت   ،    ١٩٧١       عـام             البحـرين،           اسـتقالل      بعد  -    ٢٣

           وتنفيـذا    ،    ٢٠٠١       عـام    يف         الـوطين          العمـل          ميثـاق        أجلها    من     صدر     اليت        لألهداف        وحتقيقا      ١٩٧٣
         دسـتور          تعـديل    مت       فقـد            امليثـاق،           تـضمنها        الـيت           املبـادئ        علـى             باملوافقـة        جتلـت      اليت         الشعبية        لإلرادة
       الـيت             للتطـورات            انعكاسـا             التعـديالت        هـذه         جـاءت        حيـث       ٢٠٠٢       فرباير /    شباط    ١٤   يف         البحرين
   يف        جديـد        عهـد           وبدايـة             والقانونية            واالقتصادية   ة       السياسي        نواحيه   يف         البحريين       اجملتمع     على      طرأت
   .       البحرين       تاريخ
         ســيادة     ذات          مــستقلة         عربيــة           البحــرين        مملكــة    أن       علــى         عليــه،      نــص        فيمــا            الدســتور،      نــص  -    ٢٤

      األوىل         مادتــه   يف           الدســتور       يــنص       كمــا   .       وراثــي          دســتوري        ملكــي           البحــرين        مملكــة        وحكــم         تامــة،
ــساء،        رجــاال             للمــواطنني، ”   :  أن       علــى      هـــ       فقــرة ــ      حــق          ون ــع          العامــة          الــشؤون   يف       شاركة    امل            والتمت

           وللــشروط           الدســتور       هلــذا        وفقــا        وذلــك             والترشــيح،           االنتخــاب      حــق        فيهــا      مبــا            الــسياسية          بـاحلقوق 
     . “       القانون        يبينها     اليت         واألوضاع
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         السلطات       تنظيم  -       
       فيـه            الـسيادة             دميقراطـي،          البحرين      مملكة   يف      احلكم      نظام    أن     على         البحريين         الدستور    نص  -    ٢٥

ــشعب ــسلطات ا        مــصدر         لل ــا،          ل ــى        احلكــم        نظــام         ويقــوم         مجيع ــدأ        أســاس       عل ــسلطات       فــصل        مب            ال
   .       الدستور       ألحكام      وفقا        تعاوهنا    مع           والقضائية            والتنفيذية           التشريعية

     امللك  *     

           الدسـتور           وسـيادة         احلكـم          شـرعية         امللـك         وحيمـي       هلـا         األمسـى          املمثـل          الدولة،     رأس      امللك  -    ٢٦
  .        والقانون

           التشريعية        السلطة  *     
        جملــسي      مــن         الــوطين        اجمللــس          ويتــألف            للدســتور،        وفقــا         الــوطين         واجمللــس      لــك  امل          يتوالهــا  -    ٢٧

          انتقلـت        وقـد    .    ٢٠٠٢       عـام    يف      متـت        الـيت            الدستورية          للتعديالت      وفقا      وذلك          والنواب،        الشورى
          الـوطين،         اجمللـس          تـشكيل    يف          الواحـد         اجمللـس         نظـام     من           الدستورية          التعديالت     هلذه      وفقا         البحرين

        بغــرض        ملكــي        بــأمر           تعيينــهم       يــتم        عــضوا    ٤٠      مــن          الــشورى       جملــس          ويتــألف   .       اجمللــسني        نظــام   إىل 
ــشورى       جملــس         ويتــوىل           اململكــة،        داخــل         خمتلفــة        جمــاالت   يف         خــرباهتم      مــن            االســتفادة            الوظيفــة          ال
       جملـس           ويتـألف    .        رقابيـة             اختـصاصات        بـأي          يتمتـع    ال       أنـه     إال          النـواب      جملس      جانب       إىل            التشريعية
         ويقـوم    .       سـنوات    ٤       ملـدة          الـسري         باشـر   امل         العـام           باالنتخاب          اختيارهم     يتم      عضوا    ٤٠    من        النواب
   :      أمههـا       مـن        عـدة          وسـائل      خالل    من           التنفيذية        السلطة       أعمال     على         الرقابة        مبمارسة        النواب     جملس
   .       املواطنني       شكاوى   يف       للنظر     جلان        وتشكيل         للتحقيق     جلان        وتشكيل           واالستجواب        السؤال

  
                سلطة التنفيذية  ال  *     

           الـسياسة        وضـع           الـسلطة        هـذه          وتتـوىل      اء،        والـوزر            الـوزراء        جملـس          ورئـيس       امللك        يتوالها  -    ٢٨
        مـصاحل          رعايـة        ذلـك        إىل          إضـافة          احلكومي،       اجلهاز    سري     على         واإلشراف           وتنفيذها،        للدولة        العامة

             والـــوزراء            الـــوزراء        جملـــس          ورئـــيس         امللـــك            وصـــالحيات         مهـــام            الدســـتور        حـــدد        وقـــد            الدولـــة،
   .      ولياهتم ؤ   ومس
         احليـاة    يف        هامـا       دورا            أعـضائها،        خـاب    انت     يتم     اليت          البلدية،       اجملالس      متارس     سبق    ملا       إضافة  -    ٢٩

          وخططهــا          للدولــة          العامــة           الــسياسة        حــدود   يف       عــام        بوجــه          البلــدي        اجمللــس       خيــتص       حيــث          العامــة
                              لــس البلــدي أربــع ســنوات    اجمل        ومــدة   .         اختــصاصه         دائــرة   يف           البلديــة          اخلــدمات          بتـــقدمي             التـــنموية
   .      ميالدية
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                لسلطة القضائية ا  *     
       علـى           اإلشـراف           للقـضاء          األعلـى         اجمللـس          ويتـوىل            القـضاء،         إستقالل     على         الدستور     ينص  -    ٣٠

         اخــتالف       علــى         احملــاكم           القــانون        وحيــدد       هلــا،           املعاونــة           واألجهــزة         احملــاكم   يف         العمــل      ســري       حــسن
           ومــساواة          القــضاء         نزاهــة       علــى       أكــد       وقــد   .            واختــصاصاهتا           وظائفهــا        ويــبني             وأنواعهــا،          درجاهتــا
      سـري    يف           بالتـدخل         سـلطة     أو       شـخص     ألي        السماح     عدم     على         الدستور     أكد     كما         أمامها،       اجلميع
    .        القضائية       الشعب      إحدى         النيابة      وتعد          العدالة،

   :  بني         البحرين      مملكة   يف       احملاكم          اختصاصات       تتوزع  -    ٣١
ــة         احملــاكم  -   ــة        وختــتص          املدني ــة          املــسائل         بكاف ــة          املدني ــة            واجلنائي        ســنة   يف   مت       وقــد   .           والتجاري

       لغـري            الشخـصية       حوال  األ       ملسائل          وبالنسبة   .       اإلدارية         الدعاوى      لنظر       دائرة       إنشاء      ٢٠٠٥
   .     اخلاصة          قوانينهم       عليهم      تطبق     حيث        املدنية       احملاكم    هبا       فتختص        املسلمني

      مــن          وتتــألف   .         للمــسلمني           الشخــصية          األحــوال         مــسائل        بنظــر        وختــتص           الــشرعية         احملــاكم  -  
   .       اجلعفرية         الشرعية          والدائرة        السنية         الشرعية         الدائرة        دائرتني

           دســتورية          مبراقبــة       ختــتص       وهــي            دســتورية،  ال         احملكمــة         إنــشاء       علــى           الدســتور      نــص        ولقــد  -    ٣٢
   .     بذاهتا        مستقلة        قضائية     جهة       احملكمة     هذه       وتعترب           واللوائح،         القوانني

  
        اإلنسان      حقوق       ومحاية        لتعزيز       العام       اإلطار  -     جيم  

        حلقـوق              القانونيـة           احلمايـة          الـصلة      ذات            والقـوانني             والدسـتور        الوطين       العمل       ميثاق      يكفل  -    ٣٣
        مبـدأ        علـى           امليثـاق       نـص         ولقـد    .     خـاص       بوجه       املرأة      حلقوق         قانونية  ال         واحلماية     عام      بوجه        اإلنسان  
        وحتمـل          احلقـوق           اكتـساب     ويف           القـانون         أمـام            مـساواهتم      على     فنص          املواطنني،     مجيع    بني         املساواة

        أيـضا         وكفـل             العقيـدة،     أو         الـدين     أو         اللغـة     أو        األصـل     أو      اجلنس      بسبب       بينهم      متييز   ال           الواجبات،
        وإدارة           وامللكيـة            التعلـيم    يف         وحقهـا            واالنتخاب،        لترشيح ا     حقي       خصوصا          السياسية       املرأة      حقوق
   .        االقتصادي        النشاط        وممارسة        األعمال

ــرام           البحــرين        مملكــة         دســتور       كفــل  -    ٣٤ ــسجاما           اإلنــسان،        حقــوق          احت            الرفيعــة         القــيم      مــع           ان
       منــه         الثــاين         البــاب          فتــضمن،          الــوطين،         العمــل         ميثــاق          تــضمنها       الــيت           العظيمــة            اإلنــسانية           واملبــادئ
        الـذي          النحـو        علـى         العامة           والواجبات       احلقوق     منه        الثالث        والباب          للمجتمع،      اسية   األس         املقومات
    أن       علــى   ) ٤ (         املــادة   يف       ونــص            والرخــاء،             واالســتقرار           والتقــدم            الرفاهيــة           واملــواطن         للــوطن        يكفــل

   . “                                          دعامـات للمجتمـع تكفلـها الدولـة                 املـواطنني       بـني          الفـرص           وتكـافؤ     .. .       املساواة     ...      تشكل ”
         األسـرة     حنو       املرأة        واجبات    بني         التوفيق        الدولة      تكفل ”    أن     على   ب    رة  فق   ) ٥ (       املادة   يف    نص     كما
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ــها ــع،   يف          وعمل ــساواهتا          اجملتم ــادين   يف           بالرجــال            وم ــاة          مي ــسياسية         احلي ــة            ال ــة              واالجتماعي              والثقافي
  . “                             إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية   دون            واالقتصادية

         دسـتور          عليهـا       نـص    يت    الـ            األساسـية            واملبـادئ            اجلوهريـة        احلقوق    من         التقاضي    حق      ويعد  -    ٣٥
        متييـز     أي     دون           املـساواة        قـدم        علـى          ونـساء         رجـاال           للجميـع        احلـق      هذا     كفل     حيث         البحرين      مملكة
       الـيت          بالشروط          القضائية         املساعدة        الدولة      تكفل     كما        الدين،    أو      اجلنس    أو       العرق      بسبب     ذلك   يف

     .       القانون       حيددها
         انـضمت         فلقـد           الـصلة،      ذات          والقوانني           والدستور،        الوطين،       العمل       ميثاق       إىل           وباإلضافة  -    ٣٦

   .      اإلنسان      حقوق     جمال   يف         الدولية           االتفاقيات    من        العديد     إىل        البحرين
         إنـشاء    مت          املـرأة،         حقـوق           احتـرام          كفالـة        علـى          واحلـرص              والدسـتور،           امليثـاق       مـع          واتساقا  -    ٣٧

       بنــت         ســبيكة         األمــرية         امللكــي         الــسمو         صــاحبة           وتترأســه      ٢٠٠١       ســنة   يف          للمــرأة         األعلــى        اجمللــس
         وميـارس    .       الـبالد        ملـك          خليفـة     آل      عيسى    بن    محد      امللك       اجلاللة      صاحب       قرينة       خليفة    آل         إبراهيم

       رقـم          امللكـي          بـاألمر          املعـدل       ٢٠٠١        لـسنة    )  ٤٤ (     رقم       األمريي      لألمر      طبقا         صالحياته   “    اجمللس ”
    .       املختلفة        وبراجمه          تنظيماته     خالل    من      ٢٠٠٤      لسنة   )  ٣٦ (

       صــدر           الــشاملة            بأبعادهــا       نــسان     اإل      حلقــوق          اململكــة          توليهــا       الــيت         األمهيــة       علــى           وتاكيــدا  -    ٣٨
        تعـاد  ”       حبيـث            االجتماعية         التنمية       وزارة        وتنظيم       تسمية        بإعادة      ٢٠١١      لسنة   )  ٦٠ (     رقم        املرسوم
         ويعــدل             االجتماعيــة            والتنميــة           اإلنــسان       حقــوق       وزارة         لتــصبح             االجتماعيــة           التنميــة       وزارة         تــسمية
  . “       جتماعية  اال          والتنمية         اإلنسان     حقوق      وزير       ليصبح           االجتماعية         التنمية      وزير      مسمى

      ٢٠٠٩       عـام    يف           إنـشاؤها    مت       الـيت              اإلنـسان          حلقـوق          الوطنية        املؤسسة       إىل         اإلشارة      وجتدر  -    ٣٩
        ونـشر          قيمهـا           وترسـيخ              اإلنـسان          حقـوق          ومحايـة           وتنميـة         لتعزيز   )  ٤٦ (     رقم       امللكي      األمر      مبوجب
            الـسياسية            للتنميـة            البحـرين       معهد       تأسيس       إىل        وكذلك          ممارستها،      ضمان   يف         واإلسهام    هبا       الوعي

  .       السليمة            الدميقراطية        املبادئ       مفهوم        وترسيخ      ودعم             الدميقراطية،       ثقافة      لنشر      ٢٠٠٥     عام   يف
  

      عامة      نظرة  -       ثالثا  
          انطالقـا          املـرأة       ضـد            التمييـز          أشـكال        مجيـع        علـى           القـضاء           باتفاقية         البحرين      مملكة        التزمت  -    ٤٠
          احتـرام       مـن          يتجـزأ    ال       جـزأ            املـساواة        هـذه      وأن         واملرأة،       الرجل    بني         املساواة      مببدأ      راسخ      إميان    من

           االلتـزام        هـذا        وجيـد    . ا   يـ      وثقاف             واجتماعيـا              واقتـصاديا           سياسـيا            املتكامـل            مبفهومهـا            اإلنسان       حقوق
             البحرينيـة          املـرأة         مـسرية     ويف           البحـرين         مملكـة          دسـتور     ويف       الوطين       العمل       ميثاق   يف        الراسخ       أساسه

ــيم   يف ــذ           التعل ــام       من ــشروع    ويف   ،    ١٩٢٨       ع ــة          اإلصــالحي          امل ــك        جلالل ــذي        املل ــدأ        ال ــذ       ب ــام       من        ع
     .      احلكومة        وبرامج        سياسات    ويف   ،    ١٩٩٩
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              اسـتراتيجية         وخطـط          واضـحة         رؤيـة         هنـاك         تكـون     أن     على        للمرأة       األعلى      اجمللس     حيرص  -    ٤١
        املـدين           واجملتمـع         الدولة       سلطات    مع          والتعاون         التنسيق      وعلى         واملرأة،       الرجل    بني         املساواة        لتحقيق

     .     الشأن     هذا   يف
           رئيـسيا،          أساسـا    ، “        اللجنـة  ”      مـع           واحلـوار             والتعـاون    ، “           باالتفاقيـة  ”         االلتزام     شكل      ولقد  -    ٤٢
             والتحـديات           الواقـع      أرض       علـى       متـت        الـيت            اإلجنـازات           وتقـدير        املرأة       أوضاع        لتقييم         ومفيدا،      هاما
     .        واملصارحة           والشفافية       العزم    من      إطار   يف          مواجهتها      يتعني     اليت
       ومــن   ، “        اللجنــة ”     إىل          للمملكــة          والثــاين      األول             التقريــرين        تقــدمي   مت       ســبق      مــا        إطــار    ويف  -    ٤٣
          النظـرة        هـذه    يف           ويهمنـا،    . “        اللجنـة  ”       إىل         الثالث         تقريرها         البحرين      مملكة      تقدم        املنطلق     هذا     نفس
          متابعـة    يف         مراعاهتا     يتم        رئيسية     أطر       إىل      نشري    أن          البحرين،      مملكة   يف       املرأة     وضع      تطور    عن        العامة
   : يف    طر  األ     هذه        وتتلخص   ، “        االتفاقية ”   يف       عليها        املنصوص        اململكة          التزامات       تنفيذ

 
                       ، مبا يف ذلك حقوق املرأة      اإلنسان      حقوق        احترام     على         املرتكزة         الشاملة         التنمية  -     ألف  

           التنميـة          مكاسـب          تتوجـه     أن             التنمويـة،           جهودهـا     من          البحرين،      مملكة       حكومة        تستهدف  -    ٤٤
ــة         معــايري       وفــق           توزيعهــا       جيــري     وأن ــة           العدال ــة             االجتماعي ــرام          وكفال        وقــد   .        اإلنــسان        حقــوق          احت

        رئـيس          امللكـي          الـسمو         صـاحب          ألقـاه         الـذي           احلكومـة         بيـان    يف        املثال،      سبيل   ى  عل      ذلك،       انعكس
           كـــــانون     ١٤   يف            الـــــوطين             للمجلـــــس             الثالـــــث               التـــــشريعي            الفـــــصل             افتتـــــاح   يف               الـــــوزراء،

            التـشريعي          للفـصل           احلكومـة        عمـل           برنـامج         تـضمن      فقد       الشأن     هذا    ويف   ،    ٢٠١٠      ديسمرب /    األول
  :   اآليت        تضمنه،      فيما   ،    ٢٠١٤-    ٢٠١١        الثالث

           املعيـــشي           املــستوى         حتـــسني   يف         متثلــت            إجنــازات          حتقيـــق           اململكــة             اســتطاعت  ”    
    ٤٠          بنـــسبة              البحرينيـــة            العمالـــة        عـــدد            وارتفـــاع           الفـــرد،        دخـــل            وارتفـــاع              للمـــواطنني،
            التعلـيم،        فـرص           وتوسـيع    ،  ٢٥       بنسبة           للبحرينيني         احلقيقية       األجور        ارتفاع       إىل          باإلضافة
        تبـوؤ        إىل      أدى      ممـا           تحتيـة،   ال           والبنيـة              اخلدماتيـة،            املـشاريع           وتطـوير           واإلسكان،         والصحة،
           البـشرية            التنميـة           مؤشـرات    يف          والـدويل          العـريب            املـستويني        علـى            املتقدمـة           املراكـز         اململكة

    ...          واالجتماعية

           وتزايـدت            أبعادهـا          مبختلـف            التنميـة    يف        رئيسيا       شريكا           البحرينية       املرأة       أصبحت    
        ومجيــع           والثقــايف             واالجتمــاعي            االقتــصادي           والنــشاط         العمــل       قــوة   يف            مــشاركتها        نــسبة

           وسياسـيا             اقتـصاديا          املـرأة        متكـني         جهـود           مواصـلة           عاتقنـا        علـى           وسـنأخذ         احلياة،      جماالت
         املـرأة           احتياجات       إدماج       بينها    من           واإلجراءات        اآلليات    من     عدد     خالل    من            واجتماعيا،

   . “                           تفعيل دور اجمللس األعلى للمرأة و          التنمية،   يف
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        عـددا       ٢٠١٢   و      ٢٠١١           املـاليتني     تني    للسن         البحرين       ململكة        العامة          امليزانية       قانون       يتضمن  -    ٤٥
      مـن         والـيت            االنـسان،         حبقـوق          املباشرة     وغري         املباشرة        العالقة     ذات          الرئيسية        املالية         املخصصات    من

   ١       ٥٢٤,٩          جمموعهـا        بلـغ             املـواطنني،          لكافـة          متـساو         بـشكل         املعيشي        املستوى     رفع      ضمان      شأهنا
   :   ذلك     ومن          املذكورتني        السنتني   يف       دينار       مليون
       لـدى          دينـار          مليـون      ٢,٧         قـدرها            مبيزانيـة             اإلنـسان         حبقـوق          املرتبطة      نشطة  لأل       مباشر     دعم   •  

                                       ماعيـــة واملؤســـسة الوطنيـــة حلقـــوق     االجت             والتنميـــة            اإلنـــسان        حقـــوق       وزارة       مـــن       كـــل
  .    نسان  اإل

      مـن          واألفراد           االجتماعية          والرعاية        باملرأة         املباشرة        العالقة     ذات        للربامج      املايل       الدعم     وفري   •  
ــة  وا          اخلاصــة،             االحتياجــات     ذوي ــة          املؤســسة   يف          ملتمثل ــة         اخلريي ــون     ٣,٨        مببلــغ          امللكي          ملي
    .     دينار       مليون     ٨,٢      مببلغ       اخلاصة           األحتياجات     ذوي    من         واألفراد        دينار،

          للمـرأة         يـصون         الـذي            الـصندوق        وهـو            النفقـة،           لـصندوق          دينـار      ألف     ٥٠٠      مبلغ        اعتماد   •  
       دفـع        يـتم        حيـث    .       بالنفقة         املتعلقة        األحكام       تنفيذ      تأخر    أو      تعذر     حال   يف         كرامتها        املطلقة
       يـتم    مث   )         الـشرعية          القضايا   يف (         التنفيذ      حمكمة    من        مباشرة        للزوجة    هبا       احملكوم        النفقة      مبلغ

  .  به          للمطالبة   )   ضده       احملكوم (       الزوج     على        الرجوع

      ٢٠٣٠           البحـرين         مملكـة           ملـستقبل             اقتـصادية         رؤيـة         بوضـع               اإلقتـصادية،          التنمية     جملس     قام  -    ٤٦
           الوطنيـة              االقتـصادية                االسـتراتيجية        وضـع    مت        الرؤية    ذه ه         ولتنفيذ   .       واملواطن       الوطن     حول        تتمحور
        وهـــي               اســـتراتيجية         حمـــاور        ثـــالث        علـــى      ٢٠١٤     إىل     ٢٠٠٩       مـــن            القادمـــة          ســـنوات         للـــست

       هـذه          وتـشمل               االقتـصادية،                 واالسـتراتيجية               االجتماعيـة،                 واالسـتراتيجية           احلكومية،             االستراتيجية
            بتنفيـذها           املختـصة          اجلهـات         تقـوم  و          بـاملرأة           متعلقـة            إجـراءات          تـشمله         فيمـا             الوطنيـة،               االسـتراتيجة 

           الوطنيـة            االقتصادية             االستراتيجية       تنفيذ   يف         التنسيق      ويتم            االقتصادية،         التنمية     جملس       إشراف    حتت
    .      األهلية          واجلمعيات   “    اجمللس ”    مع

         باجتـاه            املؤسـسات         خمتلـف       مـع            التعـاون    يف        كـبريا         شـوطا              االقتـصادية            التنميـة      جملس     قطع  -    ٤٧
           البحـرين        بنـك          بـرامج        ذلـك      ومن        املرأة،     متكني       بينها    من      يدخل     اليت         املواطنني     متكني       برامج       تنفيذ

      عـرب            البحـريين          املوظـف        متكـني        أسـس       ووضع       للبنك         التابعة          الصناعية         احلاضنات        وبرامج          للتنمية،
           التـدريب         جمـاالت    يف           االصـالحات           لتنفيـذ    ،    ٢٠٠٦       عـام         أنـشئ         الـذي    ، )   متكني (       العمل       صندوق
  .         االقتصادية         واألنظمة       العمل      وسوق         البشرية          والتنمية
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                س األعلى للمرأة   اجملل  -     باء  
         املـرأة        وضـع          تطـوير        علـى          العمـل           صالحياته،      إطار    ويف         إنشائه،     منذ   ، “    اجمللس ”       يواصل  -    ٤٨

ــة ــد             البحريني ــها          وتأكي ــشاركتها           مكانت ــة             وم ــواء           الفاعل ــار   يف        س ــة           املؤســسات        إط ــة          الرمسي           للدول
         واألمـم             العربيـة،          املـرأة         نظمـة  م      مـع           تعاونـه    “      اجمللـس  ”         يواصـل      كما   .    املدين       اجملتمع        مؤسسات   أو

   )        اإلســكوا (        آســيا        لغــريب              واالجتماعيــة             االقتــصادية           واللجنــة           اإلمنــائي،           برناجمهــا        ســيما   ال          املتحــدة
ــة ــة            ومنظمــ ــصناعية             التنميــ ــامج              الــ ــيج             وبرنــ ــريب           اخللــ ــدعم           العــ ــات          لــ ــم            منظمــ ــدة          األمــ             املتحــ
     ).     أجفند (        اإلمنائية

          للمـرأة           الـتمكني    يف           املعنيـة،        هـات   اجل        كافـة       مـع           بالتعاون   ، “    اجمللس ”      نشاط      أسهم      ولقد  -    ٤٩
  :   ذلك       أمثلة     ومن          وثقافية،           واجتماعية           واقتصادية        سياسية        عديدة،      جماالت   يف

          مباشـر،        وغـري          مباشـر         بـشكل           القـرار         اختـاذ        مناصب   يف       املرأة     متكني      لدعم      اجمللس      جهود   •  
ــس     دور     إىل          باإلضــافة ــديل           التوصــية   يف        اجملل ــشريعات          بتع ــوانني             الت ــاملرأة         اخلاصــة            والق           ب

  .  هلا          االقتصادي        التمكني         ومشاريع       برامج و

ــيم   •   ــس ”         تنظ ــدد   “      اجملل ــن        لع ــدورات      م ــة           ال ــل      وورش             التدريبي ــة        جمــاالت   يف         العم            التوعي
      مــع            بالتعــاون        وذلــك         املــرأة            احتياجــات          وإدمــاج         األســري         العنــف         وجمــاالت             باالتفاقيــة
  .       وخارجية      حملية      جهات

           واألزيــاء           املواصــالت    الت    جمــا   يف          للمــرأة             اســتثمارية          مــشاريع        ثالثــة   “      اجمللــس ”        تدشــني   •  
ــندوق        مــــن          بــــدعم               والتــــصوير،             مؤســــسات        مــــع             وبــــشراكة   “       متكــــني ”           العمــــل           صــ

  .    املدين      اجملتمع

ــل  -    ٥٠ ــم        مركــز       ميث ــرأة       دع ــة         امل ــة           باألمان ــس ”          العام ــة      أداة   “        للمجل ــل        هام ــع           للتعام ــع      م         واق
       خــالل      مــن           البحــرين        مملكــة   يف         املــرأة            احتياجــات       رصــد     إىل       يهــدف       حيــث          املــرأة،          ومــشكالت
         ألبنــاء           وحاضــنات          حبــرينيني      مــن            املتزوجــات              البحرينيــات       وغــري              البحرينيــات     اوى    شــك           اســتقبال
       وقـد    .        املختـصة          اجلهـات       مـع              وبالتنـسيق    “      اجمللـس  ”            اختـصاصات         إطـار        ضـمن         وذلـك          حبرينيني،
       وصـل        كمـا          حالـة،    ) ١     ٣١٣ (       إىل       ٢٠١٠       عـام        خـالل           للمركـز          املستلمة         الشكاوى     عدد     وصل
      مـن           العديـد           مبتابعـة          املركـز          ويقـوم    .    حالة   ٢  ٤٧       إىل       ٢٠١١     عام    من      األول       النصف     خالل       العدد

ــة          امللفــات       أهــم       ومــن           امللفــات، ــة     األم         ألبنــاء          اجلنــسية       مــنح (      هبــا         العمــل         اجلــاري          احليوي              البحريني
            املـساعدات              اإلسـكانية،           اخلـدمات       مـن           املعيلـة           احلاضـنة        املرأة          واستفادة       حبريين،    غري    من         املتزوجة

      مــن       عــدد      مــع         املركــز           ويتعــاون   )         جتماعيــة  اال            والتنميــة         اإلنــسان         حقــوق       وزارة      مــن             االجتماعيــة
         بتلكــو        مركــز       مثــل      هلــم         العــالج         وتــوفري            وأبنائهــا             البحرينيــة          للمــرأة          خــدماهتا        تقــدم       الــيت         اجلهــات
ــة ــز          األســـري          العنـــف           ملواجهـ ــة            واملراكـ ــة              االجتماعيـ ــوزارة            التابعـ ــة            اإلنـــسان        حقـــوق           لـ              والتنميـ
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       قـام           ومـؤخرا    .        امللكيـة        رييـة   اخل           واملؤسـسة           األسـري،           اإلرشـاد         ومراكز        األمان،      ودار            االجتماعية،
  .        والتوجيه        املشورة      خدمة       لتقدمي        الزوجي       اإلصالح      خدمة          باستحداث       املركز

       وطـين         مـؤمتر      أول          بتنظـيم          لـدوره           وتفعـيال              اختـصاصاته     من        انطالقا   “    اجمللس ”     قام      ولقد  -    ٥١
           التوعيـة        إىل         يهـدف    ،    ٢٠١٠         نـوفمرب  /                تـشرين الثـاين       ١٠       إىل    ٨      مـن           الفتـرة    يف              البحرينيـة،         للمرأة

          لتنفيـذ             والتحليـل            التخطـيط           وكيفيـة            التنميـة          عمليـة    يف       املرأة          احتياجات       إدماج       مبفهوم         التعريف و
      مـع             بالتعـاون            متكاملـة          وطنيـة      خطة       إلصدار       متهيدا        األساس،     هذا     على          الوزارات        وبرامج     خطط
       إىل          املـؤمتر        خلـص        وقـد    .        العامـة              وامليزانيـة          خططهـا    يف          اإلدمـاج         العتماد         بالدولة         السلطات     مجيع
   يف         الفـرص           لتكـافؤ          وحـدات           بإنـشاء             والتوصـية             التنميـة،         مـسار    يف         املـرأة           احتياجات      منوذج       إقرار
         إدمـاج           لكيفيـة          الـوطين            النمـوذج          تنفيـذ          عمليـة           ملتابعـة          وطنيـة        جلنـة            وبتـشكيل            الوزارات،      خمتلف

  .      احلكومة     عمل        برنامج   يف       املرأة          احتياجات

          خليفـة،     آل        عيـسى       بـن     محد      امللك       اجلاللة      صاحب      حضرة    عن     صدر      سبق،    مبا        واتصاال  -    ٥٢
           النمــوذج          وتنفيــذ          ملتابعــة           الوطنيــة          اللجنــة          وتنظــيم          بإنــشاء      ٢٠١١        لــسنة   )  ١٤ (       رقــم        ملكــي       أمــر

         امللكـي          الـسمو          صـاحبة         برئاسة        احلكومة     عمل        برنامج   يف       املرأة          احتياجات       إدماج        لكيفية       الوطين
         رئيــسة         نائبــة          وعــضوية          للمــرأة         األعلــى        اجمللــس         رئيــسة         خليفــة    آل           إبــراهيم       بنــت         ســبيكة         األمــرية

               االجتماعيـــة،             والتنميـــة            اإلنـــسان        حقـــوق           ووزيـــرة   ، “         للمجلـــس ”          العـــام          واألمـــني   ، “       اجمللـــس ”
ــرئيس ــذي           وال ــة       جمللــس            التنفي ــصادية،           التنمي ــسة              االقت ــة          ورئي ــرأة        شــؤون       جلن         مبجلــس          والطفــل         امل
           الوطنيـة            املتابعـة         آليـة          مبثابـة           اللجنـة        هـذه           وسـتكون             البحـريين،          النسائي       االحتاد        ورئيسة         الشورى،

        واقـع        إىل           اإلدمـاج         فكـرة           لتحويـل         قويـا         دعمـا           الـصعيد        هـذا        علـى            املبذولـة          اجلهـود       تعطي   سـ      اليت
  .        التنموية         املنظومة   يف      سواء    حد     على        والرجل       املرأة          احتياجات       يراعي       ملموس

          تتواصـل    )    ٢٠١٣       إىل       ٢٠١١      مـن           الفتـرة  (   “      اجمللـس  ”       عمـر       مـن            الرابعـة           الـدورة      خالل  -    ٥٣
          العالقـة      ذات        امللفات    من        العديد       تفعيل     أجل    من  -          املستويات      أعلى      وعلى  -   “    اجمللس ”      جهود
      األول         الـوطين          املـؤمتر          خمرجـات           لتفعيـل              التنفيذيـة         اخلطـة         أمههـا        ومـن           املـرأة،            باحتياجات         املباشرة
          مبباركـة         حظيـت       واليت          الشاملة،         التنمية       برامج   يف       املرأة          احتياجات       إدماج     حول           البحرينية        للمرأة
            توجيهاتـه         أصـدر         الـذي     اهللا        حفظـه          املفـدى            البحـرين         مملكـة        ملـك        اجلاللة      صاحب        السامي       املقام

       هبــذا   “      اجمللــس ”     دور          وتفعيــل          الالزمــة             التنفيذيــة             اإلجــراءات       الختــاذ           الــوزراء       جملــس     إىل          الــسامية
   .     الشأن
ــى  -    ٥٤ ــعيد           وعلـــ ــضمن           متـــــصل           صـــ ــامج           تـــ ــل             برنـــ ــة          عمـــ ــدور             احلكومـــ ــشريعي            للـــ                  التـــ

          مواصــلة      إىل     هتــدف             ومــسئوليات          توجهــات         صــريح،         وبــشكل       مــرة      وألول   ، )    ٢٠١٤-    ٢٠١٠ (
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      مـن              واإلجـراءات           اآلليـات       مـن      عدد     خالل    من           واجتماعيا         وسياسيا          اقتصاديا       املرأة     متكني      جهود
   . “    اجمللس ”     دور        وتفعيل         التنمية   يف       املرأة          احتياجات       إدماج       بينها
         تنفيـذ           ملتابعـة    “        للمجلـس  ”             التنفيذيـة         اخلطـة           بإعـداد    “      اجمللـس  ”       قـام      سبق    ما     على       وبناء  -    ٥٥

      مـن        الـيت              واملبـادرات            املطلوبـة             التفـصيالت         كافـة           متـضمنة           للمـرأة          املوجـه           احلكومـة      عمل        برنامج
ــق        شــأهنا ــة            واملؤشــرات           واألهــداف            التوجهــات        حتقي ــألداء،           املتوقع ــع    ومت          ل        جملــس     إىل       اخلطــة       رف
       بعــض      مــع            والتعــاون           التواصــل         تفعيــل       خــالل      مــن          تــدرجييا            بتنفيــذها          بالبــدء       وجــه        الــذي           الــوزراء
        اخلطـة        هـذه            تـضمنتها       مـا        أهـم        ومـن          املـرأة             احتياجـات  ب           املباشـرة         العالقة     ذات        اخلدمية          الوزارات
ــرأة             احتياجـــات           وإدمـــاج              التـــشريعات            مبوضـــوعات            املتعلقـــة           امللفـــات             والعمـــل،             التنميـــة،   يف          املـ
  .      النفقة        وصندوق         الشرعي،         والقضاء          واإلسكان،          واجلنسية،

   ، “        للمجلــس ”          العامــة          األمانــة         هيكلــة          بإعــادة         مــؤخرا   “      اجمللــس ”       قــام         اإلطــار     ذات    ويف  -    ٥٦
      مــع          يتوافــق      مبــا             البحرينيــة          بــاملرأة          للنــهوض           الوطنيــة        اخلطــة          وتطــوير        حتــديث       علــى         حاليــا   ل      ويعمــ
            واملـشاريع           الـربامج         حتدثـه         الـذي          واألثـر          احملـصالت        علـى         يركـز          والـذي           الدولـة    يف        التميز        برنامج
  .   عام      بشكل        واجملتمع     خاص      بشكل       املرأة     على        املنفذة

  
                                قارير دولية ذات صلة بوضع املرأة ت  -     جيم  

       ذلـك        ومـن          املـرأة         بوضـع        الصلة     ذات         الدولية          التقارير      تقدمي     على         البحرين      مملكة    رص حت  -    ٥٧
       هــذه          وتتــضمن   .         البـشرية            التنميــة          وتقريــر           اإلمنائيـة           األلفيــة         وإعــالن        بـيجني        عمــل          ومنــهاج        إعـالن 
     .     املرأة      ومتكني       اجلنسني    بني         املساواة       تعزيز     جمال   يف           والتحديات         اإلجنازات    عن    حملة          التقارير
  :     املثال      سبيل     على          اإلجنازات،    ذه ه     ومن  -    ٥٨

      مـن             اإلمنائيـة،           األلفيـة         إعـالن         خبـصوص       ٢٠١٠        لعـام            البحـرين       مملكة       تقرير      إليه      أشار    ما   •  
           العناصـر       مـن        مجلـة       مـن         تنبـع        املرأة     متكني     جمال   يف         البحرين      جتربة   يف        النجاح       جوانب    أن

   :      أبرزها   ،          املترابطة
      بـني         اهلـوة       وردم         املـرأة       تمكني   لـ             املـستويات         أعلـى        علـى          واضـحة           سياسـية        إرادة      توفر  -  

   ،            وتـشريعية           مؤسـسية            إجـراءات    يف       ذلـك        جتلـى        وقـد    .        املستويات      خمتلف   يف       اجلنسني
      بـه          يتمتـع         الـذي            والتـأثري        بـه،         أنـيط         الـذي           والـدور    “      اجمللـس  ”       تشكيل       طريقة        أبرزها
   .    سواء    حد     على         واألهلية         احلكومية       اجلهات     لدى

        يوجـد   ال       حيـث    ،        األهداف        لتحقيق          والتدخالت        اخلطوات   يف         والتدرج            االستمرارية  -  
         نتـائج         يعطـي       مـا         وهـذا          اجملـال،      هذا   يف         والربامج          السياسات   يف         تراجعات    أو        انقطاع
  .        واملعزولة         املنفردة         التدخالت    من      أكثر        إجيابية
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        خمتلـف         عنـها            املنبثقـة             واملـشاريع          العمـل         وبرامج        باملرأة        للنهوض         الوطنية      اخلطة     مشول  -  
      كـل           مبتابعـة          الـوطين            االلتـزام      ومن       اخلطة،      حماور    من      يتبني     كما           واملستويات       اجملاالت
         العنـف        مثـل           احلـساسة           املـسائل        ذلـك    يف      مبـا            اسـتثناء      دون      بيجني     عمل       منهاج      حماور
   .     وغريها          السياسية          واملشاركة       املرأة    ضد       املوجه

      إىل       يـصل            البحـرين          ترتيـب     أن      مـن    ،    ٢٠١٠         للعـام             البـشرية،            التنميـة          تقريـر       إليه      أشار    ما   •  
         بلـدان       مـن         تعتـرب            البحـرين      وأن         الـدول       مـن         بكـثري         مقارنة       عاليا        ترتيبا      يعترب       والذي   ،  ٣٩

  .   جدا         املرتفعة         البشرية         التنمية

   “       سـنوات         لعـشر            اسـتعراض  ”           البحـرين         مملكـة    يف           البـشرية            التنميـة           إجنـازات          تقريـر       أشار   •  
        دليـل        قـيم  ”    أن       إىل    ،    ٢٠١٠         فربايـر    يف         املتحدة،      لألمم       املقيم       املنسق      مكتب    عن        الصادر
        وهـذا    ، )     ٠,٨٩٥ (      ٢٠٠٩       عـام    يف         مماثلـة            للبحـرين          النـوع          تنميـة          ودليـل        بشرية  ال         التنمية
  . “                              د تفرقة من حيث النوع يف البحرين   يوج   ال          البشرية،          بالتنمية       يتعلق      فيما     إنه     يعين

  
                            والتحـــديات واإلجـــراءات        حتققـــت        الـــيت          جنـــازات     ، واإل “         اللجنـــة ”       مـــع            التعـــاون  -     دال  

           املستقبلية
          إجنـازات        إىل           الثالـث            التقريـر          وكـذلك             البحـرين،          ململكـة     اين      والثـ       األول             التقريـران       أشار  -    ٥٩

         وتطـور           والرجـل          املـرأة       بـني            املـساواة         حتقيـق        جمـال    يف           اللتزاماهتا        اململكة       تنفيذ   يف      حتققت        رئيسية
   ، “      اجمللـس  ”           مقدمتـها     ويف           املعنيـة،          اجلهـات       كافة      جهود     فإن         اإلجنازات     هذه      ورغم        املرأة،     وضع

          مواجهـة       شأهنا    من     اليت         والربامج          السياسات      وطرح      واقع  ال     أرض     على          التحديات      لرصد        مستمرة
  :     املثال      سبيل     على      ذلك،     ومن           التحديات،     هذه

ــة؛            واملؤســسات            الــوزارات   يف          القــرار         أصــحاب      مــع         العمــل           اســتمرار   •              للتعــاون            احلكومي
ــة        اخلطــة         إدمــاج       هبــدف ــهوض           الوطني ــاملرأة          للن ــا،   يف          ب ــسيق           براجمه ــوزارات      مــع            والتن             ال
   .         وموازناهتا        براجمها   يف          االجتماعي       النوع     بعد       إدماج     على         وحتفيزها        املختصة

           املوازنــة   يف         املــرأة            احتياجــات         إلدمــاج          املعنيــة         اجلهــات      مــع            بالتنــسيق          املاليــة       وزارة      حــث   •  
    .      للدولة       العام

   يف          اجملتمعـي          دورهـا           وتفعيـل           األهليـة             واجلمعيـات            احلكوميـة       غـري          املنظمات       قدرات      بناء   •  
   .        االجتماعي       النوع          ومنهجيات        مبفاهيم         التوعية

ــة             وإحــصائيات          مؤشــرات        لوضــع             للمعلومــات          املركــزي         اجلهــاز      حــث   •              مــستجيبة         وطني
   .     املرأة       أوضاع        لتقييم         وواضحة؛       دقيقة        مؤشرات        اعتماد     حيث    من       املرأة          الحتياجات
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            الــسياسات           واقتــراح            أوضــاعها،          وتقيــيم              البحرينيــة،         املــرأة         قــضايا         دراســة             اســتمرارية   •  
   .     املرأة       لنهضة         الداعمة        واحللول

          رئيــسيا         رافــدا        يــشكل           البحــرين         ومملكــة   “        اللجنــة ”      بــني          املــستمر         احلــوار    أن      شــك    وال  -    ٦٠
  .        التحديات         ومواجهة         اإلجنازات     دعم   يف     منه          لالستفادة

  
          املوضوعية          االتفاقية      مواد       تنفيذ        متابعة  -       رابعا  

      تقدمي  -    ألف   
          وإشـارة        هبـا،           لتعريـف  ا       إىل            باإلشـارة    “        االتفاقية ”      مواد       تنفيذ        ملتابعة        التقدمي        املناسب    من  -    ٦١
         انـضمت        الـيت              اإلنـسان          حقـوق              واتفاقيـات         باملرأة        للنهوض         الوطنية        واآللية           التحفظات،       إىل       عامة
          التعـرض         سـيتم         بأنـه         علمـا    ، “       للجنـة  ”           اخلتاميـة            املالحظـات         بـبعض          إتـصاال       وذلك         البحرين       إليها

   “          االتفاقيـة  ”        مـواد        تنفيذ        متابعة      إطار   يف        التقدمي     هذا   يف       ذكرها     يرد   مل     اليت         اخلتامية          للمالحظات
   .     الصلة     ذات

  
   “     للجنة ”         اخلتامية          واملالحظات   “         باالتفاقية ”         التعريف  -     باء  

        أمــام      هبـا             واالحتجـاج       هبـا        جــاء      مـا           الحتـرام            أساسـيا؛        أمــر   “           باالتفاقيـة  ”           التعريـف         يعتـرب   -    ٦٢
       حيقـق     حنو     على         تنفيذها         ومتابعة    هبا       اخلاصة         والربامج          السياسات      لوضع       مرشدا         واختاذها        احملاكم،

   .    منها     هلدف ا
          باللغــة        وذلــك  .  “          االتفاقيــة ”       نــشر   يف           البحــرين        مملكــة        جهــود     إىل       شــارة إل ا       ســبق        ولقــد  -    ٦٣

           ومؤسـسات          الـشعب          أفـراد         جلميـع          متاحـة       هـي      اليت         الرمسية،        اجلريدة   يف       النشر     خالل    من         العربية
             التــشريعات       مجيــع    أن       علــى        عــالوة       هــذا            واألهليــة،          الرمسيــة         اإلعــالم          ووســائل        املــدين        اجملتمــع 
       حمـدث         بـشكل         تنـشر              والقـرارات             واللـوائح           امللكيـة            واألوامـر           واملراسيم           واملعاهدات       اقيات     واالتف
  .     عليها       االطالع        للجميع     ميكن     حبيث         للحكومة          اإللكتروين       املوقع     على

ــام  -    ٦٤ ــة           املالحظــات          بتعمــيم           اإلشــارة،       ســبق       كمــا   ، “      اجمللــس ”       ق ــة ”           اخلتامي ــد   ، “       للجن        بع
         اجملتمــع           ومؤســسات          املعنيــة            الــوزارات       مجيــع  ىل    إ         والثــاين،      األول          اململكــة           لتقريــري            مناقــشتها
                 ظــتني اخلتــاميتني     املالح         موضــوع (           تنفيــذها       علــى         للعمــل             التــشريعية          الــسلطة     إىل        وكــذلك       املــدين
   ).-  ١١-    و -  ١٠-    رقم

         األعلـى       لـس    لمج ا      بـه         يقـوم       مـا       مـع            باالتفاقية         للتعريف         واألهلية        الرمسية       اجلهود         وتتضافر  -    ٦٥
ــرأة ــن          للم ــشطة      م ــة         أن ــق حت        ســبيل   يف         خمتلف ــك       قي ــة       دورات  -       عمــل     ورش (       ذل ــداد  -           تدريبي          إع
          الـشباب       مـن        نوعية      فئات    مع   )          وتلفزيونية        إذاعية       برامج  -         مطبوعات  -      حوار       موائد  -       مدربني
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            لتدريبـهم          أهليـة          مجعيـات           وكـوادر              التـشريعية           الـسلطة           وأعـضاء                والتنفيـذيني،           واحملاميات       احملامني
    . “         باالتفاقية   ”        وتوعيتهم

            لقـضاياها           التطـرق        خـالل       مـن          املـرأة         حقـوق        حـول          الـوعي         بنـشر        األعالم       وسائل      قامت  -    ٦٦
        تقـوم        الـيت           األنـشطة        ذلـك    يف      مبـا              البحرينيـة        املرأة       بشؤون        املختصة           للفعاليات         اإلعالمية          والتغطية

   .     املرأة      حقوق     جمال   يف         الناشطة          واملنظمات         اجلمعيات    هبا
      مـن           العديـد          تنظـيم  ب          اململكـة    يف          األهليـة            املؤسـسات       مـن         العديد      تقوم     آخر      صعيد      وعلى  -    ٦٧
             الــــواردة           املــــرأة          حبقــــوق              والتعريــــف   “            االتفاقيــــة ”         حــــول              النقاشــــية             واحللقــــات           العمــــل     ورش

   .       تفعيلها        وكيفية   “         باالتفاقية ”
ــق        فيمــا  -    ٦٨ ــة ”           التعريــف          مبواصــلة         يتعل ــشر   “           باالتفاقي ــة           املالحظــات        ون ــة ”           اخلتامي    ، “       للجن

ــة ”         مالحظــيت         موضــوع ــاميتني   “        اللجن ــة ”         ناقــشة م       بعــد   ، )  ٤٤ (        ورقــم   )  ١٥ (       رقــم            اخلت    “        اللجن
   :      والثاين      األول        اململكة         لتقريري

         اجملتمـع    يف         املـرأة      دور       علـى           األضـواء         وتسليط   “         باالتفاقية   ”       التعريف   “    اجمللس ”       يواصل   •  
  .       تعترضها    قد     اليت          واملعوقات         إجنازاهتا          البحريين،

       مجيـع        علـى           القـضاء            اتفاقيـة       فيها    مبا         اإلنسان،      حلقوق         الدولية            باالتفاقيات         التعريف     حيتل   •  
ــز         أشــكال ــرأة      ضــد           التميي ــا   ،       امل ــارزا         مكان ــدريب   يف         ب ــضاة         ت ــن           واحملــاميني          الق ــث      م        حي
          اإلطـار،        هـذا     ويف   .       عملـهم        جمـال    يف        منـها             االسـتفادة          وأمهيـة              االتفاقيـات        هـذه        مضمون
         والــذي          العــدل،          لــوزارة          التــابع   ،          القــضائية            الدراســات        معهــد       عقــد          املثــال،        ســبيل        وعلــى
       خــالل      دورة        عــشرة        إحــدى   ،          وباحملامــاة    اء       بالقــض            العــاملون        منــها          يــستفيد       دورات        يــنظم
ــامي ــن   ،      ٢٠١٠   و      ٢٠٠٩        ع ــدورات       هــذه       وم ــة       تلــك           ال ــانون   :    بـــ           املتعلق          الــدويل           الق

ــساين، ــرام           اإلن ــوق          احت ــسان،        حق ــوق           اإلن ــسان       حق ــسؤوليات،           اإلن ــوق               وامل ــرأة        حق          امل
         العمـل             ومقاربـات                اسـتراتيجيات           العـريب،         القضاء       أحكام   يف       مضيئة       عالمات           اإلنسانية،

  .      بالبشر       االجتار         ومكافحة        األسري،       العنف        مناهضة   يف

            املالحظـــات        نـــشر   مت   ، “        للجنـــة ا ”         وعمـــل   “            باالتفاقيـــة ”             بـــالتعريف          أيـــضا،            واتـــصاال،  -    ٦٩
       قـام        حيـث            والثـاين،       األول          اململكـة           تقريـري           مناقـشة        علـى         بنـاء       هبـا           والتعريف   “     للجنة ”         اخلتامية

  :  بـ        املثال،      سبيل     على   ، “    اجمللس ”

         اجلهـات        هـذه     من         ومطالبة     هبا،        تعريفا         الرمسية،       اجلهات    لى ع         اخلتامية         املالحظات       تعميم   •  
  .     عملها       بنطاق       يتعلق      فيما         املالحظات     هذه       تنفيذ        مبتابعة
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           البحـرين         مملكـة             التزامـات          تنفيـذ           مبتابعـة         املعـين          الـوطين           للفريـق          الدورات    من     عدد       تنظيم   •  
            القـانوين،            واإلفتـاء            التـشريع          وهيئـة            احلكوميـة          اجلهـات         كافـة        فيـه           واملمثـل    ، “        لالتفاقية ”

           تنفيـذها            ومتابعـة            اخلتاميـة            املالحظـات         لدراسة         والنواب        الشورى      جملسي    من        وعضوات
ــسيق ــع            بالتن ــسلطات      م ــشريعية           ال ــة             الت ــع              والتنفيذي ــدين،          واجملتم ــد         امل ــت        ولق ــذه          تناول        ه
            بـالتعريف          يتعلـق         فيمـا           الفريـق          أعـضاء             مـسئوليات      على         التأكيد          تناولته،      فيما          الدورات،

            التوصــيات       مثــل         الــصلة     ذات            والوثــائق   “       للجنــة ”           اخلتاميــة            باملالحظــات         جهــاهتم       لــدى
ــة ــة ”          العام ــهاج         وإعــالن   ، “       للجن ــيجني،       عمــل          ومن ــرارات         ب ــة           وق ــة          اجلمعي ــم          العام         لألم
         تنفيـذ           متابعـة         بـشأن           املعنيـة          اجلهـات       مـع          املستمرة         املتابعة       وكذلك        الصلة،     ذات        املتحدة

  .       اخلتامية         املالحظات

            النـسائية          واللجان         اجلمعيات       اخلصوص     وجه    لى  وع      املدين       اجملتمع        منظمات    مع         التواصل   •  
ــة ”             للتعريــــف ــات   “             باالتفاقيــ ــة،              واملالحظــ ــشة              اخلتاميــ ــضايا             ومناقــ ــصلة     ذات             القــ            الــ

  . “         باالتفاقية ”

         املــرأة          وقــضايا   “      اجمللــس ”          بأنــشطة          تعريفــا            املختلفــة،         اإلعــالم         وســائل      مــع           التواصــل   •  
   :   ذلك     ومن   “     للجنة ”         اخلتامية          واملالحظات

      ٢٠٠٨          أكتــوبر /            تــشرين األول    ٣١     إىل   ٢٩      مــن          الفتــرة   يف         احملليــة         الــصحف        نــشرت  -  
           املالحظـات         نـشرت    مث           والثـاين،       األول          اململكـة          لتقريري   “      اللجنة ”         ملناقشات      عرضا
  . “     للجنة ”         اخلتامية

      مــع          حواريــا          برناجمــا      ٢٠٠٨         نــوفمرب /               تــشرين الثــاين    ١١   يف           البحــرين           تلفزيــون      أذاع  -  
            اململكــــة             لتقريــــري   “          اللجنــــة ”             مناقــــشات          بــــشأن          املــــدين           اجملتمــــع          ممثلــــي         بعــــض
  .      والثاين     األول

  
  :        التحفظات     إىل     عامة       إشارة  -     جيم  

         دراسـة        بعـد    ، “     للجنة ”   )  ١٧ (     رقم         اخلتامية        املالحظة       موضوع            بالتحفظات،       يتعلق      فيما  -    ٧٠
         تكثيـف        علـى           الدولـة    “        اللجنـة  ”        فيهـا        حـضت         والـيت             البحـرين،          ململكـة           والثـاين       األول           التقريرين
ــع        اختــاذ        وعلــى          جهودهــا ــضرورية          اخلطــوات       مجي ــع       ســحب       أجــل      مــن            ال        علــى            التحفظــات       مجي

       هـذه          لنطـاق         الصلة،     ذات   “        االتفاقية ”      ملواد        تناوله     عند      يعرض         التقرير    أن       فيالحظ   ، “        االتفاقية ”
    .        التحفظات     هذه     بعض      بشأن         دراستها       اجلاري           املستقبلية           واإلجراءات          وطبيعتها          التحفظات

   )  ١٦ (       رقـم            اخلتاميـة            مالحظتـها    يف   “        اللجنـة  ”    أن       إىل        هنـا           اإلشـارة           املناسـب       مـن        ولعله  -    ٧١
        الـذي             وااللتـزام    ، “        اللجنـة  ”        أمـام              بالتحفظـات         اخلـاص           اململكـة      وفد     شرح     على      بناء     أنه      ذكرت
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ــه ــة         أخذت ــى          الدول ــسها       عل ــد         نف ــشة       عن ــا          مناق ــة        اخلــاص           تقريره ــة            باملراجع ــشاملة           الدوري ــ           ال    ن إ   ف
      لــى  وع   ، ٢         املــادة       علــى         حتفظهــا       ســحب       علــى         الطــرف          الدولــة       عــزم ”      بـــ        علمــا       حتــيط   “        اللجنــة ”

       وفــد    أن           والواقــع   . “  ١٦                  ، وعلــى املــادة    ١٥                مــن املــادة   ٤           والفقــرة   ،   ٩         املــادة      مــن   ٢          الفقــرة
       سـوف           املعنيـة          اجلهـات        بـأن       أوضح    قد         اإلنسان،      حلقوق         الشاملة         الدورية         املراجعة       أثناء         اململكة،
           اإلنـسان،         حلقـوق            الدوليـة              االتفاقيـات      على          التحفظات   “   بعض ”     سحب         إمكانية     مدى   يف      تنظر
   “          االتفاقيــة ”        مــواد        لــبعض           بالنــسبة          التوجــه       نفــس      عــن   “        اللجنــة ”        أمــام          اململكــة   د    وفــ      عــرب        ولقــد
        جنيـف    يف          اململكـة         بعثـة         قامـت      فقد     سبق    ما     على       وبناء          اإلسالمية،         الشريعة    مع        يتعارض   ال    ومبا

         أفـادت        وقـد    . “        اللجنـة  ”      أمام        اململكة     وفد      ذكره    ما     على         للتأكيد   “      اللجنة ”          سكرتارية        مبراجعة
                              أن مناقـشة تقريـر مملكـة           بـش    )  ١٦ (       رقـم            اخلتاميـة            للمالحظـة            بالنـسبة    ه     بأنـ    “        اللجنـة  ”          سكرتارية
           التقريـر    يف           البحـرين         مملكـة        قبـل       مـن           املقدمـة            املالحظـات         تـضمن      سوف   “      اللجنة ”   ن إ          البحرين ف 

   .      أعماهلا    عن        العامة         للجمعية        اللجنة        ستقدمه      الذي
  

  :      باملرأة        للنهوض         الوطنية       اآللية  -     دال  
           اخلتاميـة           املالحظـة  (           للمملكـة           والثـاين       األول             التقريـرين           مناقـشة      بعد   ، “      اللجنة ”      أوصت  -    ٧٢
          تنفيـــذ        علـــى          قدرتـــه          وضـــمان   “         للمجلـــس ”          الـــدعم         تقـــدمي           الدولـــة          تواصـــل        بـــأن   ، )  ١٩        رقـــم

ــصاصاته ــشكل             اخت ــال،        ب ــأن        أوصــت       كمــا         فع ــاون         أواصــر   “      اجمللــس ”        يقــوي       ب ــع      مــع           التع        مجي
        ســبيل       علــى   ،     نــشري         الــشأن       هــذا    ويف   .         احلكوميــة      غــري           املنظمــات       ذلــك   يف      مبــا          املــصلحة         أصــحاب
  :   اآليت     إىل       املثال،

       جلنـة          تـشكيل     ومت   .        املاليـة        وزارة       وبـني         بينـه            للتعـاون          اتفاقية     على          بالتوقيع   “    اجمللس ”     قام   •  
         املـرأة           احتياجات      بدمج         املتعلقة       اجلهود       تنسيق      بغرض          والوزارة   “    اجمللس ”    بني        مشتركة
  .      للدولة        العامة          امليزانية       إعداد        برنامج     ضمن

            واملـشاريع           الـربامج       مـن        عـدد          تنفيـذ        خـالل       مـن          العمـل         ووزارة   “ س     اجمللـ  ”      بـني            التعـاون    •  
        معـرض          تنظـيم        ومنها      عمل،    عن         الباحثة           البحرينية       املرأة      خدمة       إىل      هتدف     اليت         املشتركة
  .     اإلناث        وتدريب        لتوظيف

        حمليـة          وجهـات    “      اجمللـس  ”      بـني            التعـاون              بربوتوكـوالت         بيـان    ) ١ (       رقـم        املرفق       يتضمن (  
     )       وأجنبية

        املـدين          اجملتمـع           مؤسـسات       مـع             والتنـسيق            التعـاون    “      اجمللـس  ”         يواصـل        سـبق       ملـا          باإلضافة  -    ٧٣
  :   ذلك     ومن     خاص      بشكل        األهلية          واملنظمات     عام      بشكل

  .        النسائية         واللجان          واجلمعيات   “    اجمللس ”    بني         التعاون     جلنة       تشكيل   •  
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  .       النسائي        واالحتاد        للمرأة       األعلى      اجمللس    بني         املشتركة        اللجنة   •  

ــذ   •   ــدد         تنفي ــن       ع ــربامج      م ــشطة و          ال ــشتركة          األن ــها           امل ــاون         ومن ــشطة   يف           التع ــوم         أن ــرأة       ي          امل
  .         والتوعوية           التدريبية        والورش         الدورات    ويف            البحرينية،

  
  :                           ات إضافية يف جمال حقوق اإلنسان      اتفاقي     على         التصديق  -     هاء  

       رقــم           اخلتاميــة          املالحظــة         موضــوع           اإلنــسان،        حقــوق            اتفاقيــات       علــى           للتــصديق           بالنــسبة  -    ٧٤
            املعاهـدات        علـى          التصديق     على         البحرين      مملكة       حكومة   “      اللجنة ”      شجعت     حيث        للجنة،   )  ٤٥ (

          العمـال         حقـوق        مجيـع         حقـوق          حلمايـة            الدوليـة             االتفاقيـة        وهـي         بعـد،         فيهـا      طرف    هي      ليست     اليت
         حلمايـة            الدوليـة              واالتفاقيـة            اإلعاقـة،      ذوي        األشخاص      حقوق          واتفاقية        أسرهم،        وأفراد          املهاجرين

            اإلنـسان         حقـوق             اتفاقيـات        إىل            باإلضـافة        أنـه     حظ     فـيال            القـسري،            االختفـاء     من        األشخاص     مجيع
           وامليثـاق              اإلنـسان          حلقـوق            الـدوليني            العهـدين          ومنـها          البحرين      مملكة       إليها       انضمت     اليت         األساسية
  :     فيالحظ          العربية،       الدول       جامعة      إطار   يف        الصادر         اإلنسان     حلقوق       العريب

         اخلاصـة          ملتحـدة  ا        األمـم            اتفاقيـة        علـى    ،    ٢٠١١       عـام    ه      يونيـ  /        حزيـران     ٣٠   يف          التصديق،   مت  -  
  .      اإلعاقة     ذوي        األشخاص      حبقوق

  .      القسري          باالختفاء       اخلاصة        املتحدة      األمم         اتفاقية       دراسة       حاليا     جيري  -  

       علــى            باملوافقــة   ،    ٢٠١٠        مــارس /    آذار    ٢٤   يف   ،    ٢٠١٠        لــسنة   )  ١٥ (       رقــم           القــانون       صـدر   -  
           التمييــز         أشــكال       مجيــع       علــى          القــضاء           اتفاقيــة      مــن   )  ٢٠ (         املــادة      مــن   ) ١ (          الفقــرة         تعــديل
    .    ملرأة ا   ضد

    
   ) ٦ (     إىل  ) ١ (    من       املواد   : “        االتفاقية ”    من      األول      اجلزء  -     خامسا  

         التمييز       تعريف   ) ١ (       املادة  -     ألف  
  

   :      املتخذة          اإلجراءات    
         خطـوات       اختاذ        إىل          الدولة   “      اللجنة ”     دعت         والثاين،      األول        اململكة        تقريري        مناقشة     بعد  -    ٧٥

       مــن    ١          املــادة    يف     ورد      مــا       حنــو         علــى          البلــد            تــشريعات    يف          املــرأة       ضــد            التمييــز          تعريــف       إلدراج
  :   اآليت       يراعى       الشأن     هذا    ويف   ، )  ١٣     رقم         اخلتامية        املالحظة (   . “        االتفاقية ”

         تعريــف       فــإن   مث       ومــن          وطنيــا،          قانونــا         أصــبحت          إليهــا،           االنــضمام       بعــد   ، “          االتفاقيــة ”    أن   •  
      إىل           االسـتناد       مـع        يعـد    “          االتفاقيـة  ”      مـن       األوىل         املـادة    يف     ورد        الـذي          النحـو        علـى          التمييز

          أساسـية           مرجعيـة           الـصلة،      ذات         األخـرى            القـوانني       مـن              واالسـتفادة            الدستورية        النصوص



CEDAW/C/BHR/3
 

24 11-64689 
 

                           يـف التمييـز الـوارد           بتعر         الـصلة      ذات           للقـضايا        نظرها   يف       احملاكم         وتستهدي          التمييز،     ملنع
  . “        االتفاقية ”  يف 

       يـنص     إذ         أيـضا،            دسـتورية         محايـة    “          االتفاقيـة  ”      عليه     تنص      الذي         املساواة      مبدأ        ويكتسب   •  
       نـصت     ما     ذلك     ومن          املساواة،      مبدأ     على        اململكة        ودستور      لوطين ا       العمل       ميثاق    من    كل
           ويتـساوى              اإلنـسانية،            الكرامـة    يف          سواسـية          النـاس     أن      مـن            الدسـتور       مـن     ١٨       املادة      عليه

        بـسبب        ذلـك    يف         بينـهم         متييـز    ال           العامـة،              والواجبـات        احلقوق   يف         القانون     لدى          املواطنون
  .       العقيدة    أو       الدين    أو       اللغة    أو      األصل    أو      اجلنس

  
   :         املستقبلية           واإلجراءات         لتحديات ا    

       علــى             التــشريعات       بعــض   يف        الــنص           إمكانيــة        لبحــث          حاليــا،        اجتــاه        فثمــة       حــال       أيــة        وعلــى  -    ٧٦
ــز         تعريــف ــنص           التميي ــى         وال ــة       عل ــة   يف           العقوب ــة        حال ــدأ           املخالف ــساواة        ملب       بــني         الفــرص          وتكــافؤ           امل

ــواطنني ــسبب            املـ ــنس         بـ ــل    أو         اجلـ ــون    أو         األصـ ــدين    أو          اللـ ــذهب    أو          الـ ــدة    أو          املـ ــرأي    أو            العقيـ           الـ
        أمـام          حاليـا            واملنظـور        األهلي        القطاع   يف       العمل       قانون       ملشروع         بالنسبة      احلال    هو     كما          السياسي،
  .         التشريعية        السلطة

  
         التمييز     على         بالقضاء       اخلاصة           االلتزامات   ) ٢ (       املادة  -     باء  

   :      املتخذة          اإلجراءات    
   :       تشريعية         إجراءات    

       ذلـك        ومـن          متييزية،       جوانب       تتضمن    ليت ا           التشريعات       تعديل     على        املعنية       اجلهات      عملت  -    ٧٧
        سـبيل        علـى           التـايل،          النحـو        علـى            للتقاعـد           املنظمـة            القـوانني        مستوى     على       املرأة        بأوضاع        النهوض
   :     املثال
          معاشـات          تنظـيم          قـانون          أحكـام        بعـض           بتعـديل       ٢٠٠٨        لـسنة    )  ١٩ (     رقم         القانون     صدر   •  

           باملرسـوم      ادر     الـص          العـام          واألمـن            البحـرين         دفـاع        قـوة           وأفـراد        لضباط         التقاعد         ومكافآت
   يف          املثــال،        ســبيل       علــى  ،          القــانون       هــذا        تــضمن       حيــث      ١٩٧٦        لــسنة   )  ١١ (       رقــم          بقــانون
           ومكافـآت           معاشـات          تنظـيم          قـانون       مـن    )  ٢٩ (   و   )  ٢٨ (         للمادتني         استبداال      األوىل       مادته

        سـواء          املـرأة          ملـصلحة          حتقيقـا           العـام،          واألمـن            البحـرين         دفـاع        قـوة         وأفراد       لضباط         التقاعد
       فلـم         أخـرى        جهـة        ومـن              التقاعـدي،           للمعـاش           مـستحقة         علـها  جي      مبـا        حفيدة    أو     أما      كانت
   .      املوظفة    أو       املوظف    بني          التقاعدي        للمعاش         املستحقني    بني         القانون      يفرق
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   )  ١٣ (       رقــم           القــانون      مــن   )  ٢٦ (         املــادة          بتعــديل      ٢٠٠٩        لــسنة   ) ٢ (       رقــم           القــانون       صــدر   •  
ــسنة ــشأن      ١٩٧٥        ل ــآت          معاشــات         تنظــيم        ب ــوظفي           التقاعــد           ومكاف ــة،         مل        حيــث           احلكوم
ــه   يف         املثــال        ســبيل       علــى           القــانون       هــذا        تــضمن       مــن   )  ٢٦ (          للمــادة           اســتبداال      األوىل         مادت
         ملـوظفي            التقاعـد            ومكافـآت           معاشـات          تنظـيم         بـشأن       ١٩٧٥        لـسنة    )  ١٣ (       رقـم          القانون

      مـن           زواجهـا      عند       إليهم        نصيبها        انتقال   يف        األرملة       وبنات       أبناء    حق      يضمن    مبا         احلكومة،
   يف        حقهـا        ضـمن        فقـد         أخـرى          ناحيـة        ومـن           ناحيـة،     من      موهتا     عند    أو       املتوىف        والدهم    غري

           التقاعـد        صندوق       إىل     آل    أو       املتوىف       وبنات       أبناء       إىل        انتقل     إذا       املعاش   يف        نصيبها         استرداد
   .    األخري       زوجها    من      طلقت    أو       ترملت   مث        زواجها      بسبب

          معاشـات          تنظـيم          قـانون       مـن    )  ٢٥ (         املـادة         بتعديل      ٢٠٠٩      لسنة   ) ٣ (     رقم         القانون     صدر   •  
           باملرسـوم           الـصادر          العـام          واألمـن            البحـرين         دفـاع        قـوة      راد     وأفـ        لضباط         التقاعد         ومكافآت
   يف          املثــال،        ســبيل       علــى            القــانون،       هــذا        تــضمن       حيــث      ١٩٧٦        لــسنة   )  ١١ (       رقــم          بقــانون
           التقاعــد           ومكافــآت          معاشــات         تنظــيم         قــانون      مــن   )  ٢٥ (          للمــادة           اســتبداال      األوىل         مادتــه
   يف          األرملـة          وبنـات          أبنـاء     حق      يضمن    مبا       العام       واألمن         البحرين      دفاع     قوة        وأفراد       لضباط
          ناحيـة،       مـن         موهتـا        عنـد     أو         املتـوىف           والـدهم       غـري       مـن           زواجهـا        عنـد          إلـيهم         نصيبها        انتقال
         أبنـاء        إىل          انتقـل      إذا         املعـاش    يف          نـصيبها            اسـترداد    يف        حقهـا      ضمن     فقد      أخرى       ناحية     ومن

      مــن        طلقــت    أو         ترملــت   مث          زواجهــا        بــسبب           التقاعــد         صــندوق     إىل   آل    أو         املتــوىف         وبنــات
   .    األخري       زوجها

ــدر   •   ــانون ا        صـ ــم           لقـ ــسنة   )  ١٩ (        رقـ ــديل      ٢٠١٠         لـ ــض           بتعـ ــام        بعـ ــانون          أحكـ ــأمني          قـ            التـ
         قــانون       كــان    أن        فبعــد      ١٩٧٦        لــسنة   )  ٢٤ (       رقــم          بقــانون           باملرســوم          الــصادر            االجتمــاعي

     إذا          وبناتـه         االبـن          أبنـاء        علـى           باملعـاش          االنتفاع   )  ٨٠ (       مادته   يف      يقصر          االجتماعي        التأمني
          أبـيهم،         نـصيب          إلـيهم          ينتقـل    ث    حبيـ          املعـاش             اسـتحقاقه        بعـد        تـويف     أو          متوفيـا        أبوهم     كان
         البنــت         وبنـات           وأبنـاء          املتـوىف         االبـن          وبنـات          أبنـاء       بـني           ليـساوي          املـادة        هـذه          تعـديل        جـاء 

     .    عليه       املؤمن     على         معيشتهم   يف         معتمدين        يكونوا    أن     على         املتوفاة
  

   :       املساواة      ملبدأ        العملي         التحقيق        لكفالة         تشريعية    غري        وتدابري         إجراءات    
        يقـره       مـا                اإلسـتراتيجية           وخططهـا             تـشريعاهتا    يف         تتـرجم     أن       علـى            البحـرين         مملكـة      حترص  -    ٧٨

       قــدم       علــى          ووضــعها         املــرأة          بأوضــاع          النــهوض       جمــال   يف           الدوليــة              والتزاماهتــا             والقــانون،           الدســتور
    أن        شـأهنا       مـن        الـيت            الوطنيـة          والربامج         الوثائق    من        العديد       إقرار   مت     فقد      لذلك        الرجل؛    مع         املساواة
     :   ذلك     ومن          البحرين،   يف       املرأة        بأوضاع        النهوض   يف        مباشر،    غري    أو       مباشر      بشكل       تساهم
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  :         البحرينية        باملرأة        النهوض            استراتيجية        لتنفيذ         الوطنية      اخلطة   •  

              البحرينيــة،          بــاملرأة          النــهوض              اســتراتيجية          لتنفيــذ           الوطنيــة        اخلطــة         تنفيــذ   “      اجمللــس ”         يتــابع  
            القــرار،           واختــاذ         صــنع    يف          املــرأة           مــشاركة        دعــم         هبــدف          وذلــك    ،    ٢٠٠٧   يف            إقرارهــا    مت        والــيت

           اإلجيابيــة           املــشاركة       فــرص         وتــوفري           مــستقرة،        آمنــة        أســرة          وكفالــة           للمــرأة،            االقتــصادي           والــتمكني
           احلكوميـة            املؤسـسات       مـع             بالتعـاون       املدين       اجملتمع        مؤسسات     خالل    من        العامة       احلياة   يف          والفعالة
  .      البيئة       ومحاية            والتعليمية        الصحية        اخلدمات       وضمان         واخلاصة،

  :    ٢٠٣٠         البحرين     لكة  ملم           االقتصادية        الرؤية   •  

            للمـسارات         املـدى       بعيد       تصورا     تضع      واليت   ،    ٢٠٣٠         البحرين       ململكة           االقتصادية        الرؤية       تضمنت
       الـيت             للطموحـات          حتديـدا    ،    ٢٠٣٠       عـام       حـىت        متتـد          زمنيـة       فترة     خالل       الوطين         لالقتصاد           املستقبلية
         لرؤيـة  ا       هـذه         راعـت        وقـد            واجملتمـع،            واحلكومـة            االقتـصاد          مـستوى      على          لتحقيقها        اململكة      تسعى
       هـذه       بـني      ومن         واملرأة،       الرجل    بني      متييز     أدىن     دون       الوطين        املستوى     على          الطموحات     هذه      حتقيق

   :        الطموحات
 حلقـــوق            الدوليـــة           املعـــايري           وتطبيـــق            القـــانون         مبوجـــب             بالتـــساوي          اجلميـــع           معاملـــة         

  .      اإلنسان

 وتقـدمي            الـصحية،             والرعايـة             التعلـيم،        علـى           للحـصول            متكافئـة       فرصا       اجلميع       إعطاء         
         وتــوفري            الوظــائف،       علــى          املناســب           التــدريب        تــوفري       خــالل      مــن        تــاجني    للمح         الــدعم

  .        االجتماعي        الضمان       وتوفري          املدعومة،        املادية          التسهيالت

 مراجعــة       خــالل      مــن         العمــل       ســوق   يف             للبحــرينيني         الفــرص          وتكــافؤ           املــساواة        تــأمني          
  .       الوافدة         للعمالة          االستقدام       ونظام        العمل،       قوانني

 متكافئة      فرصا           البحرينيني     مجيع      يعطي   ة        االجتماعي          املساعدات    من     ٍ عالٍ       مستوى       .  

 ذات        صـحية          رعايـة      على       احلصول    من         البحرين   يف         واملقيمني         املواطنني     مجيع     متكني     
  .     عالية       نوعية

 ــوفري ــة        ت ــة          البيئ ــسبة          وتقليــل         اآلمن         مملكــة   يف         األخــرى           واملخــاطر          والعنــف         اجلرميــة        ن
  .       البحرين

 خاللـه       مـن    ن         يـستطيعو            التعلـيم       مـن        ممكـن          مـستوى       أعلى     على           البحرينيني      حصول        
  .       طموحاهتم        لتحقيق          املطلوبة؛         املهارات     على       احلصول        مواصلة
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ــتراتيجية   •   ــصادية                  اإلســـ ــة                االقتـــ ــة (   :    ٢٠١٤-    ٢٠٠٩              الوطنيـــ ــذ              املرتبطـــ ــة             بتنفيـــ              الرؤيـــ
  )    ٢٠٣٠          االقتصادية

   يف         املـرأة           مـشاركة      حتسني     على      تعمل     سوف        اململكة    أن     على   ،           اإلستراتيجية     هذه      تؤكد  
              واجتماعيــا،            اقتــصاديا         دورهــا         تعزيــز     إىل          باإلضــافة         املــدين،   ع       واجملتمــ        اخلــاص           والقطــاع          احلكومــة
   .        القيادية         الوظائف   يف      خاصة

           األهليـــة             واجلمعيـــات   “       اجمللـــس ”       مـــع             باملـــشاركة           احلكومـــة         ســـتوىل         ذلـــك،            ولتحقيـــق  
       ضـمن          املـرأة          إدخـال    يف         البحرين        رائدات         ابتدأته    ما        مبواصلة          اهتمامها      اخلاص        القطاع        وشركات

          النـامي        دورها        لتوسعة         متزايدة       حوافز       ستقدم     كما        واخلاص،       العام   ني      القطاع     لدى         العاملة       القوى
   :   يلي    ما     على      بناء      وذلك        العمل،        ميادين   يف

 التمييز    من       املرأة      محاية        بزيادة         الكفيلة         القوانني    سن       .  

 املرأة      حبقوق         التوعية     محلة     دعم     .  

 القطاعات     مجيع   يف        للمرأة       العمل     فرص       إلتاحة        املستمر         التكافؤ     دعم        .  

 مراكــز       دعــم        منــها           إجــراءات       عــدة       خــالل      مــن           العاملــة         املــرأة      عــن         العــبء        ختفيــف         
    .       واملعاقني       املسنني        وتأهيل       رعاية        ومرافق         األطفال،       حضانة

   ):    ٢٠١٥-    ٢٠١١ (        للشباب         الوطنية             اإلستراتيجية   •  

      بـه         قامـت           متكامـل        عمـل         إطـار          البحرين      مملكة   يف        للشباب         الوطنية             اإلستراتيجية      تشكل  
ــة ــة           اململكـ ــا         خمتلـــف           لتلبيـ ــريين           الـــشباب   ت          احتياجـ ــد   .          البحـ ــة  ُ       ُوضـــعت        وقـ ــة           املرحلـ ــن            الثانيـ        مـ

           للمرحلـة             التقومييـة            الدراسـة          نتـائج        ضـوء      على   )    ٢٠١٥-    ٢٠١١ (        للشباب         الوطنية             اإلستراتيجية
ــائج     إىل        إضــافة            وتوصــياهتا               واســتنتاجاهتا   )    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥ (      األوىل ــسحية           الدراســة         نت ــع          امل          لواق
           مراحلـها    يف          للـشباب            الوطنيـة         اتيجية       اإلسـتر          تطـوير          عمليـة           ارتكـزت        وقـد    .         البحـرين    يف        الشباب
ــة ــى           املختلف ــدة       عل ــادئ       ع ــن         مب ــا      م ــة        أمهه ــساواة           العدال ــشاركة            وامل ــز   يف            وامل ــساواة         تعزي ــني           امل       ب
          املرحلـة        عمـل        خطـة    يف      جليا     ذلك       ويظهر           االحتياجات      وذوي        املعاقني      حقوق       ومحاية        اجلنسني،
ــة ــن   )    ٢٠١٥-    ٢٠١١ (            الثانيـ ــادة        خـــالل       مـ ــربامج          زيـ ــشروعات           الـ ــزة              واملـ ــع        علـــى            املرتكـ            الواقـ

   .      الفئات     هلذه         الفعلية            واالحتياجات
ــضمن (   ــان          ويت ــم           املرفق ــم   ) ٢ (       رق ــى   ، ) ٣ (        ورق ــوايل،       عل ــة           الت ــصادية          الرؤي          ململكــة             االقت
   )    ٢٠١٤  -      ٢٠٠٩         الوطنية           االقتصادية              واإلستراتيجية      ٢٠٣٠         البحرين
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   :       املساواة      مبدأ       وضمان   ، ) ٢ (       املادة     على        التحفظ    
         أحكـام         حـدود    يف           تنفيـذها         ضـمان      على       بالنص   ) ٢ (     ادة  امل     على         البحرين      مملكة      حتفظت  -    ٧٩

  :   اآليت        التحفظ     هلذا         بالنسبة       ويالحظ          اإلسالمية،         الشريعة

           الــشريعة        أكــدت        فلقــد           واملــرأة،         الرجــل      بــني           املــساواة        مبــدأ      مــن          الــتحفظ       هــذا        ينــال   ال   •  
  .   ذلك   يف      حامسة         النبوية          واألحاديث        الكرمية          القرآنية        واآليات       املبدأ     هذا     على         اإلسالمية

       حتظـى        الـيت           املاليـة           واحلقـوق            كالواليـة        األسرة   يف       املرأة     وضع       إىل      فقط        التحفظ       ينصرف   •  
     دون              والتـشريعات            الدسـتور          ضـمنها        فقـد           بـاملرأة            املتعلقـة           املـسائل       بقية     أما         واملرياث،    هبا
  .     عليها      تأثري    أي        املذكور        للتحفظ      يكون    أن

         رئيــسي        مــصدر         ســالمية  اإل           الــشريعة    أن       علــى          اململكــة         دســتور      مــن           الثانيــة         املــادة       نــصت   •  
             بالتزامــات           والتحمــل         الــوطين           التــشريع       عنــد          اململكــة       فــإن   مث       ومــن           الدولــة،   يف           للتــشريع
         املــادة       هــذه        عليــه       نــصت      مــا         تراعــي    أن         عليهــا        يــتعني           اإلنــسان       حقــوق       جمــال   يف         دوليــة

         مفهـوم         إطـار     ويف             اإلنـسان          حقـوق         احترام     على      تؤكد         اإلسالمية         الشريعة     وأن      سيما  ال
   . ل      ومتكام       وكامل      شامل

         املـرأة       بـني           حقيقيـة           مـساواة            املتكامـل          بنظامها      حققت    قد         اإلسالمية         الشريعة    أن         والواقع  -    ٨٠
         مـسألة          املثـال         سـبيل         وعلـى   .         الـشكلية            املـساواة      عند       تتوقف    ومل         العدالة     أسس     على      تقوم        والرجل
        مــرياث       نــصف          للمــرأة       ميــنح        الــذي          اإلســالمي           للتــشريع           الظــاهري          التفــسري        يــدفع       فقــد          املــرياث،
         كنظـام            اإلسـالمية            الـشريعة    يف         املـرياث         نظـام          تنـاول     أن    إال  .        املـرأة     ضد       متييزا       يتضمن    نه  بأ       الرجل

   يف        عامــة          كقاعــدة         الرجــل        مــرياث       نــصف         املــرأة        مــرياث       جيعــل   مل         اإلســالم       بــأن        يظهــر          متكامــل
             التقريـرين    يف         شـرحها    مت          وألسـباب        احلاالت     بعض   يف    إال       تنطبق   ال         القاعدة     هذه    أن    بل  .      املرياث
    . ة      للمملك         السابقني
   :         املستقبلية           واإلجراءات          التحديات

          الـتحفظ          تعـديل    يف         النظـر            إمكانيـة        دراسة       حاليا     يتم       عليه،          والتأكيد      سبق،    ما         ولتوضيح  -    ٨١
  .     األسرة   يف       املرأة      بوضع      اخلاص       الضيق       نطاقه   يف      حمددا        التحفظ       ليكون   ) ٢ (       املادة     على        الوارد

         قــانون          لتعــديل         مــشروع       وضــع ب         اخلاصــة             اإلجــراءات        تــسريع         حاليــا       جيــري        فإنــه          وباملثــل  -    ٨٢
    .       موضوعية        وضوابط       لشروط      وفقا        واملرأة       الرجل    بني         املساواة      مبدأ       يراعي        اجلنسية
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         وتقدمها       املرأة      تطور    ): ٣ (       املادة  -     جيم  
   :      املتخذة          اإلجراءات    

        تطــور        تكفــل       الــيت           والــربامج         واخلطــط            والقــانوين            الدســتوري         اإلطــار     إىل         اإلشــارة       ســبق  -    ٨٣
        أسـاس      على    هبا         والتمتع         األساسية         واحلريات           اإلنسان       حلقوق          وممارستها    لني     الكام         وتقدمها       املرأة

         املـرأة         تطـور          كفالـة       عـن            البحـرين         مملكـة          اختـذهتا        الـيت          التدابري       أسفرت      ولقد   .     الرجل    مع         املساواة
      بــني            باملــساواة         يتعلــق        فيمــا           القفــزات      مــن        عــددا           البحــرين        حققــت       حبيــث       كــبري        بــشكل           وتقــدمها
ــال،        ســبيل       علــى       ذلــك     إىل       أشــار        ولقــد         اجلنــسني ــر          املث        حــول          العــاملي            االقتــصادي          املنتــدى         تقري

   يف        أخــرى     دول      ســت       علــى         تفوقــت      قــد          اململكــة    أن        أوضــح       حيــث   ،    ٢٠١٠         للعــام   “       اجلنــدر ”
         مـستوى         وعلـى          اهلـدف،        هـذا         حتقيـق    يف          خليجيـا            الثالثـة           املرتبـة    يف      فحلت        اجلنسني،    بني         املساواة
ــشرق ــا        ومشــال         األوســط         ال ــة   يف           البحــرين       حلــت           أفريقي ــضمار،       هــذا   يف          اخلامــسة          املرتب        كمــا           امل
     يف    ٧٥         بنـسبة          زيـادة           املاضـية          سـنوات         الثمان   يف         البحرين   يف       اإلناث    بني         التوظيف      نسبة      شهدت
        نـسبة       زادت         وكـذلك            الفتـرة،        نفـس    يف          الـذكور       بـني        فقـط             يف املائة   ٣١       زيادة    مع          باملقارنة       املائة
        إمجـايل       مـن                يف املائـة     ٣٣       بلـغ  ت     اآلن (      أيضا       تدرجيي      بشكل        الرجال    مع          باملقارنة         العامالت        النساء
   ).     سنوات      أربع     قبل           يف املائة  ٢٩    مع          باملقارنة           البحرينية         العمالة

         سـبيكة          األمـرية          امللكـي          الـسمو          صـاحبة     من         وبرعاية   ،    ٢٠١٠       فرباير    ٢٢   يف        تأسيس،   مت  -    ٨٤
             البحرينيــة         املــرأة         قــدرات         تنميــة        مركــز           للمــرأة،         األعلــى        اجمللــس         رئيــسة         خليفــة    آل           إبــراهيم       بنــت

           املـشاريع        إدارة       علـى          املـرأة         مهارات       تنمية          يستهدفه،      فيما        املركز،         ويستهدف   ، )      األعمال       ريادة (
   .       املشاريع     هذه      لدعم             والتسويقية،            واالستشارية           التدريبية        اخلدمات       وتقدمي     احلر        والعمل
ــصاال  -    ٨٥ ــة           باملالحظــة          وات ــة ”           اخلتامي ــم   “       للجن ــد   ، )  ٤٢ (       رق ــشتها       بع ــرين            مناق       األول             للتقري

         أحكــام          يعــززان          اللــذان         بــيجني،       عمــل          ومنــهاج        إعــالن          متابعــة        بــشأن         حــرين،   الب         ململكــة          والثــاين
ــة ” ــر      ٢٠٠٩       عــام           البحــرين        مملكــة         تقــدمت   ، “          االتفاقي ــهاج         تنفيــذ          متابعــة      عــن          بتقري ــيجني         من         ب

      بـني            املـساواة          تعزيـز        جمـال    يف             والتحـديات            االجنـازات       عـن       حملـة           يتـضمن،         فيمـا             التقريـر،         ويتضمن
    .     احلامسة         االهتمام     االت جمل      وفقا      وذلك        املرأة،      ومتكني       اجلنسني

           منـــهاج           تنفيـــذ           متابعـــة        حـــول            البحـــرين          مملكـــة           تقريـــر   ) ٤ (        رقـــم          املرفـــق          يتـــضمن (  
   )    ٢٠٠٩     بيجني
   )  ٤٣ (       رقـم            اخلتاميـة           املالحظـة        موضوع         لأللفية،         اإلمنائية        األهداف        بتحقيق       يتعلق       وفيما  -    ٨٦
        ســياق   يف      نــه أ         فــيالحظ            البحــرين،         ململكــة          والثــاين      األول             التقريــرين          مناقــشة       بعــد   ، “       للجنــة ”

          لتقيـيم           واملخـصص    ،    ٢٠١٠         سـبتمرب        شـهر    يف          املتحـدة         لألمـم         العامة        اجلمعية        الجتماع        التحضري
          الطريـق    يف ”          املعنـون           بتقريرها         البحرين       تقدمت        األلفية       أهداف        لتحقيق       العمل    من       سنوات     عشر
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   ر      منظـو             البحـرين،         مملكـة    يف          لأللفيـة            اإلمنائيـة           األهـداف         ملـسار           مراجعـة    ،    ٢٠١٠          األلفيـة      قمة    إىل  
         ملـضمون           اإلشـارة        سـبق      وقد        املرأة،     متكني   يف       احملسوس        التقدم       إىل          التقرير      أشار      ولقد   ، “  ..   وطين
  .       التقرير     هذا    من       ثالثا       البند   يف   “      العامة        النظرة ”   يف         التقرير     هذا

         النـوع          أبعـاد          تراعـي         األلفية        لألهداف        مؤشرات     وضع      إطار   يف     أنه        بالذكر        واجلدير     هذا  -    ٨٧
        حقــوق        بــشأن      ٢٠٠٩        لــسنة   )  ٥٨ (       رقــم           القــانون      نــص       فقــد     ال،     املثــ        ســبيل        وعلــى             االجتمــاعي،

         مبــادئ       علــى        املــسن          ورعايــة        محايــة         تعتمــد    أن       علــى       منــه   ) ٣ (         املــادة      مــن   ) ٧ (         البنــد   يف         املــسنني
         تواكـب         اجلـنس        نـوع        حـسب          املـسنني        حـول            وبيانـات          معلومات       قاعدة      بناء       ضمنها    من        أساسية
       حــول             والدراســات          البحــوث         إجــراء          وتــشجيع               واالقتــصادية،              واالجتماعيــة              الدميغرافيــة           الــتغريات
  .        ورعايتهم       املسنني       أوضاع

ــشري  -    ٨٨ ــا        ون ــزام     إىل      هن ــة          الت ــام           البحــرين        مملك ــد          بأحك ــدويل         العه ــوق         ال ــصادية          للحق              االقت
        جبميـع           التمتـع       حـق    يف          واإلنـاث           الـذكور           مـساواة       ضمان     على     تنص      واليت           والثقافية            واالجتماعية

           االلتــزام         وكــذلك          العهــد،   ي    ــــ ف         عليهــا          املنــصوص   ة    ــــ        والثقافي   ة    ــــ         واالجتماعي   ة ـ ـ          االقتــصادي         احلقــوق
          املدنيــة         احلقــوق          بكفالــة         يتعلــق        فيمــا             والــسياسية          املدنيــة          للحقــوق         الــدويل         العهــد      مــن   ) ٢ (          باملــادة

   .    متييز     دون           والسياسية
  

   :         املستقبلية           واإلجراءات          التحديات
       جمـال    يف        وذلـك             ملواجهتـها              املـستقبلية              واإلجـراءات             التحـديات        بعـض        إىل         اإلشارة     سبق  -    ٨٩

   :   ذلك     ومن         باملرأة،        النهوض
       مـدى        علـى           للتعـرف             البحـرين؛    يف          الرمسيـة            املؤسـسات          موازنات       لواقع         ومراجعة       دراسة   •  

  .     اجملتمع   يف         األساسية        الفئات      كأحد       املرأة          الحتياجات       حاليا           استجابتها

          والربجمـة             بـالتخطيط           املعنيـة           األقـسام    يف            والعـاملني          املسئولني        تستهدف     عمل     ورش     عقد   •  
         منظــور       وفــق           التخطــيط          مهــارات          إكــساهبم        بغــرض            احلكوميــة؛           واهليئــات        وزارات    الــ   يف

  .       التنمية   يف       املرأة          احتياجات       إدماج

         بأمهيــة            والتوعيــة           التنميــة   يف         املــرأة            احتياجــات         إدمــاج         ثقافــة        بنــشر         اإلعــالم     دور         تفعيــل   •  
  .     واخلطط          السياسات   يف        إدماجه

           البيئيـة           املخـاطر           لتقليـل         خـاص؛     كل    بـش           واملـرأة          اجملتمـع      لدى        البيئي       الوعي     رفع         استمرار   •  
  .     العمل    أو      املرتل   يف    هلا       تتعرض     اليت

  .     املرأة     على        البيئة        لتدهور         السلبية       اآلثار     تبني     اليت          الدراسات       إعداد         استمرار   •  
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      بــني           الفعليــة            باملــساواة           التعجيــل          تــستهدف         مؤقتــة        خاصــة         تــدابري   ) ٤ (       رقــم         املــادة  -     دال  
        واملرأة       الرجل

   :      املتخذة          اإلجراءات
         ململكـة           والثـاين       األول           التقريرين        مناقشة     بعد        أساسا،       أوصت،    قد   “      اللجنة ”   ن أ      يالحظ  -    ٩٠

          لتـسريع          مؤقتـة         خاصـة          تـدابري            البحـرين         تتخـذ        بـأن    )  ٢١ (       رقـم            اخلتاميـة            مالحظتـها    يف          البحرين،
    ويف           الـسياسة    يف          النـساء           مبـشاركة          يتعلـق       فيما      خاصة         والنساء        الرجال    بني         الفعلية         املساواة      حتقيق
   :   أنه     إىل    نشري       الشأن     هذا    ويف   . ل    العم      مكان
           القطـــاع   يف          العمـــل        جمـــال   يف            الفعليـــة             باملـــساواة            للتعجيـــل           املؤقتـــة            التـــدابري        ضـــمن       مـــن   •  

           احلكوميـة          اجلهـات        بعـض    يف         الفـرص          تكـافؤ         وحـدة          إنـشاء        علـى        العمل     بدء         احلكومي،
  .         االجتماعية          والتنمية         اإلنسان     حقوق        كوزارة

ــي   •   ــاد         قــانون         مــشروع   يف        روع ــة          العامــة   ة         امليزانيــ          اعتم       ٢٠١١           املــاليتني          للــسنتني          للدول
ــضمينه   ،    ٢٠١٢  و ــود           تـ ــة         بنـ ــشطة    أو         خاصـ ــشاريع    أو          أنـ ــة           مـ ــاملرأة،         خاصـ ــث            بـ          وحبيـ
     .     املرأة       رعاية     وهو      أجله    من     خصص      فيما    إال        املرصود         االعتماد       يستغل  ال

          للحـصول            االختـصاص        جهـة              باعتبارهـا           املاليـة        وزارة    مع         التنسيق     على   “    اجمللس ”      يعمل   •  
        خمتلـف    يف          بـاملرأة            بالنـهوض            املرتبطـة           األنـشطة            ميزانيـة        حـول             املعلومـات       مـن       مزيد     على

       علــى        اجمللــس        يعمــل       كمــا             وتطويرهــا،          األنــشطة       هــذه          ملتابعــة        وذلــك           احلكوميــة         اجلهــات
      مـن            ومتكينـهم           النـساء           لتـدريب           املتاحـة          الفـرص           لتـشجيع           العمـل؛          صـندوق       مـع          التنسيق
  .     العمل     سوق      دخول

         ألبنـاء           اجلنـسية          مبـسألة          املتعلقة      وتلك        اخلدمية        تسهيالت  ال     منح       لتيسري     ءات ا   إجر      اختاذ   مت   •  
        إطـار    يف               اإلجـراءات         هـذه            لتفاصـيل          وستـشري          حبـريين،       غـري     من         املتزوجة           البحرينية       املرأة
   . “        االتفاقية ”    من   ) ٩ (       املادة       تنفيذ        متابعة

          احلكــومي         للعمــل          املنظمــة           القــوانني         تــضمنت       فقــد           األمومــة،        محايــة          بتــدابري         يتعلــق        فيمــا   •  
  .     الشأن     هذا   يف        باملرأة       اخلاصة       احلقوق        واخلاص،

       مـــن   ) ٧ (          املـــادة         إطـــار   يف          ختاذهــا  ا   مت        الـــيت           املؤقتـــة            التــدابري      إىل         أيـــضا،           وسنـــشري،        هــذا    •  
           اخلتاميــة          املالحظــة           االعتبــار   يف         آخــذين           والعامــة            الــسياسية          باحليــاة         اخلاصــة   “          االتفاقيــة ”

         ململكــة         الثــاين و      األول             للتقريــرين            مناقــشتها       بعــد         الــشأن       هــذا   يف   “       للجنــة ”   )  ٢٩ (       رقــم
   .       البحرين
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   :         املستقبلية           واإلجراءات          التحديات    
   :    منها       عديدة         إجراءات     ختاذ ا     على       العمل   “    اجمللس ”        ويواصل  -    ٩١

           التنميـة    يف         املـرأة             احتياجـات           بإدمـاج           العالقـة      ذات          املاليـة        وغـري           املاليـة                اإلجـراءات        اختاذ   •  
  .     املرأة          الحتياجات          املستجيبة          املوازنات     مثل

         إلنـشاء          بالنسبة   مت     كما         املختلفة          الوزارات   يف       الفرص       تكافؤ       وحدات       إنشاء   يف         التسريع   •  
  .         االجتماعية          والتنمية         اإلنسان     حقوق       وزارة   يف       الفرص       تكافؤ      وحدة

  
      اجلنس      أساس     على         القائمة         النمطية        األدوار   ) ٥ (       املادة  -     هاء  

   :      املتخذة          اإلجراءات
            البحـرين،          ململكـة           والثـاين       األول    ين       للتقرير         دراستها     بعد     ،     “      اللجنة ”    أن        بالذكر       اجلدير  -    ٩٢

     وأن            الوطنيـة،              اإلسـتراجتية        خطتها       تنفيذ     على         البحرين   )  ٢٣ (     رقم         اخلتامية         مالحظتها   يف      أوصت
           الــشائعة           النمطيــة        األدوار   يف         تغــيريا       حتــدث    أن       علــى          باخلــصوص         وحتثهــا        فعــال        بــشكل          ترصــدها
           والرجــل،         املــرأة      بــني          مناصــفة          األســرية             املــسؤوليات          اقتــسام         تعزيــز        طريــق      عــن           والنــساء          للرجــال
        تعطـي     أن       علـى          اإلعـالم          وسـائل            وبتـشجيع            والرجـال           النـساء       مـن        لكـل          توعيـة        محـالت          وبتوجيه
         اجملـالني    يف              واملـسؤوليات           املراكـز    يف          واملـرأة          الرجـل       بـني            املـساواة        وعـن          املـرأة       عـن         إجيابية      صورة
   .      والعام      اخلاص
        اخلــاص         اجملــالني   يف            ملــسئوليات  وا          املراكــز   يف          واملــرأة         الرجــل      بــني            باملــساواة         يتعلــق        فيمــا  -    ٩٣

  :  إىل        اإلشارة     سبق     فقد         والعام،

        طبقـة     أو        لفـرد            الفوقيـة     أو           الدونيـة         فكـرة        فيـه          تنتـشر    ال         جمتمعـا        يعـد          البحريين       اجملتمع    أن   •  
          اآلخـرين        علـى         املنفتح       اجملتمع     هذا     فإن       العكس     على    بل        الدين،    أو      اجلنس      بسبب      حمددة
        فكـرة        علـى         تقـوم            اإلسـالمية            وعقيدتـه         كـاره    وأف          مبادئـه     ألن         ذاهتـا،          التمييز      فكرة      يرفض

         املـرأة         توجـه         صـريح         بـشكل        ذلـك        علـى       ويدل   .    اآلخر       وقبول          التمييز،      ورفض          املساواة،
  .     الرجل         يعارضها    أن     دون       القرن       بداية     منذ        والعمل         النظامي         التعليم     إىل          البحرينية

ــد   •   ــني        األدوار       تع ــرأة         الرجــل      مــن      كــل      ب ــة،           البحــريين         اجملتمــع   يف          وامل ــ            تكاملي         سؤولية     فامل
             البحرينيـة         األسـر    يف         اإلنـاث          لـتعلم          ونظـرا    .       األسـرة         داخـل           واملـرأة          الرجـل       بـني         مشتركة
           العامـة،             والوظـائف          العمـل        سـوق        إىل           النـساء       مـن        كـبري        قـسم         توجـه        فقـد       كبرية        بأعداد
         الرجـل        علـى         حكـرا          أعمـال         هنـاك         ولـيس           للجنـسني          متاحـة           األعمـال      مجيع      باتت     حيث
  .     املرأة     دون
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         فنـشري،               البحرينيـة،           بـاملرأة           النـهوض               اسـتراتيجية           لتنفيـذ          الوطنية      اخلطة        بتنفيذ       يتعلق      فيما  -    ٩٤
   :   اآليت     إىل       املثال،      سبيل     على
              اسـتراتيجية           لتنفيـذ          الوطنية      اخلطة      بشأن   مت    ما        لتقييم     عمل      فريق        بتشكيل   “    اجمللس ”     قام   •  

      مــع          يتــواءم      مبــا        اخلطــة          وتطــوير         وحتــديث   )    ٢٠١١-    ٢٠٠٧ (             البحرينيــة          بــاملرأة          النــهوض
         واختـاذ             االقتـصادي           الـتمكني          اخلطـة،        هـذه         حمـاور        أهـم        ومـن    .         القادمـة        ملرحلة ا         متطلبات
  :     احملاور     هذه         ومشاريع       برامج     أهم     ومن        األسري،           واالستقرار        القرار

 يف         اجمللـس،         تدشـني    مت           ودعمهـا،           للمـرأة              االقتـصادية             اإلمكانـات    ز    ـــ     تعزي     جمال   ي ـ ـ ف   
         األمـرية          امللكـي    و      الـسم           لـصاحبة           املاليـة          للمحفظة   ،    ٢٠١٠       يناير /            كانون الثاين     ٢٦

ــبيكة ــراهيم        بنـــت          سـ ــة    آل            إبـ ــرامج         لـــدعم          خليفـ ــتمكني          بـ ــرأة             االقتـــصادي           الـ            للمـ
      مـن        عـدد         وتنفيذ            البحرينية،       املرأة       قدرات       تنمية      مركز       مشروع        وتفعيل            البحرينية،

ــشروعات ــصغرية            امل ــك            واملتوســطة          ال ــاون        وذل ــع            بالتع ــن      كــل      م ــك      م ــداع       بن           اإلب
   .    ومتكني       الصغر        متناهي         للتمويل

 القـرار        صـنع    يف              والتنفيذيـة             القياديـة         املراكز      تبوؤ   يف           البحرينية       املرأة   ني  متك     جمال   يف          
         جـائزة       عـن          اإلعـالن    مت       امللك،      جلاللة        اإلصالحي        املشروع        لدعائم        واقعية       كترمجة
        امللـك         جاللـة          قرينـة          خليفـة     آل           إبـراهيم      بنت       سبيكة       األمرية       امللكي       السمو       صاحبة
ــسة ــتمكني           للمــرأة،         األعلــى        اجمللــس         رئي ــرأة         ل ــة         امل ــز       دعــم       جمــال   يف             البحريني           وتعزي

            الثالثـــة           الـــدورة (         اخلـــاص           القطـــاع            ومؤســـسات           الرمسيـــة            املؤســـسات   يف           مركزهـــا
         املـرأة           مـشاركة         لـدعم             الـسياسي،         التمكني        برنامج       تنفيذ    ومت   ، )    ٢٠١٠  -         للجائزة
  .    ٢٠١٠          انتخابات   يف           البحرينية

 بتنظـيم           املعنيـة          اجلهـات       مـع             بالتعـاون    “      اجمللـس  ”       قـام         األسري،          االستقرار     جمال   يف          
   يف            الثانويـة         املرحلة   يف        املدارس      لطالب       موجهة        وبرامج         وتوعوية       أسرية        ثقافية       برامج
  .    اجملال     هذا

      مـن           احلكـومي           القطـاع    يف         عملـها    يف        كـبريا         شـوطا         قطعـت       قـد        املرأة    أن    من       الرغم     على   •  
ــة ــم          ناحيـ ــوع،         احلجـ ـــإن            والنـ ــا          فــ ــاع   يف          دورهـ ــاص           القطـ ــزال   ال         اخلـ ــستوى     دون         يـ           مـ

          سياسـات           وصـياغة       حتديد   يف        وواعيا        مدروسا       توجها       فهناك   مث     ومن          الراهنة،          التحديات
          النـساء           وإلدمـاج           العمـل،        سـوق    يف          واملـرأة        للرجل         متكافئة     عمل     فرص       إتاحة      شأهنا    من
          ونـساء،         رجـاال            الـشباب،          وحتفيـز             التـدريب،          بـرامج        خـالل     من         بفعالية       العمل     سوق   يف

   .     للعمل        املتاحة       الفرص     إىل         وتوجيههم
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ــا    را  دو         اإلعــالم        يلعــب  -    ٩٥ ــؤثرا،        هام ــذ   يف           وم ــة ”         تنفي ــادة        خاصــة   “          االتفاقي ــها،   ) ٥ (         امل          من
         أجـواء       مـع          متاشـيا            واإلعالمـي           الـصحفي           بالعمـل          االرتقاء   يف         البارزة          إسهاماهتا           البحرينية         وللمرأة
   يف        حيـوي       بدور         البحريين       اإلعالم        ويضطلع            الدميقراطي،         والتطور         واإلعالمي         السياسي         االنفتاح
          وبــرامج       خطــط         تنفيــذ   يف        جــدير         كــشريك           ومتكينــها          اجملتمــع،   يف    أة     املــر     دور         بأمهيــة         الــوعي       نــشر
   :   اآليت     إىل    نشري        الشأن،     هذا    ويف          الشاملة،         التنمية
        شـؤون         وتطوير       تنمية     جمال   يف        العامة          السياسات        اقتراح   يف       رئيسي      بدور   “    اجمللس ”     قام   •  

       عمـل   ال          وميثـاق            الدسـتور        مبادئ        وتفعيل          واملدنية،           الدستورية        الدولة        مؤسسات   يف       املرأة
ــوطين ــشأن          الـ ــمان         بـ ــة         ضـ ــساواة            العدالـ ــافؤ             واملـ ــرص،           وتكـ ــا           الفـ          تدشـــني        ذلـــك   يف       مبـ

          وإزالــة            لتنفيــذها           الوطنيــة         واخلطــة   ، “           البحرينيـة           بــاملرأة          للنــهوض           الوطنيــة               اإلسـتراتيجية  ”
           ومتابعــة          اإلعــالم،         ضــمنها       ومــن         اجملــاالت        كافــة   يف         املــرأة     دور       حــول           النمطيــة           القوالــب
  .    اخلطة     هذه       تنفيذ

ــة        ودورات       عمــل     ورش   “      اجمللــس ”       نظــم   •   ــات           لإلعالمــيني          توعوي              البحــرينيني             واإلعالمي
       ومـن             ومتكينـها،           بـاملرأة            املتعلقـة           والقضايا       املرأة          احتياجات       إدماج       مفهوم     حول        والعرب
ــها ــى ”   :         بينــ ــات      األول            امللتقــ ــة   يف              لإلعالميــ ــرين          مملكــ ــومي  “            البحــ ــانون    ٩- ٨          يــ           كــ
ــاين ــاير /       الث ــة      ٢٠٠٨        ين ــة ”          برعاي ــالم        شــؤون        هيئ ــاو   “       اإلع ــع   ن          وبالتع ــديل        مركــز      م           الب

       متكـني      أجل    من       لإلعالم            االستراتيجي         التخطيط ”       ودورة   ، )     بديلك (          والتطوير         للتدريب
   )UNDP (          اإلمنــائي          املتحــدة        األمــم          برنــامج      مــع            بالتعــاون      ٢٠١١        مــايو /      أيــار   يف   “       املــرأة
  .     اإلعالم      شؤون       وهيئة

ــام   •   ــإجراء   “      اجمللــس ”       ق ــة         دراســة          ب ــرأة        صــورة ”       حــول         علمي ــدراما   يف         امل ــة       البحرين           ال    “    ي
         ملــسؤويل          توعويــة         حماضــرة       عمــل       ذلــك       علــى        بنــاء    ومت   ،           البحــرين         جامعــة      مــع            بالتعــاون
  .       الدراسة       نتائج     حول       اإلعالم

         العمـل        جمـال    يف   “      اجمللـس  ”   و   “     اإلعالم      شؤون      هيئة ”    بني         التعاون          بروتوكول       تفعيل   مت   •  
         مبـــواد             والتوعيـــة          اإلعـــالم          وســـائل   يف           للمـــرأة             والـــسلبية            النمطيـــة           الـــصورة         تغـــيري        علـــى
  .        االتفاقية   ود   وبن

   ،    ٢٠١٥-    ٢٠١١          لألعـوام            اإلعالميـة                اإلسـتراتيجية           بإعـداد          اإلعـالم       شؤون      هيئة      قامت   •  
             االقتـصادية           الرؤيـة           تطلعـات           بتحقيـق            الكفيلـة         اخلطـط       مـن           العديـد       اخلطة     هذه        وتتضمن
        اجملــال   يف          البــشري           بالعنــصر           االرتقــاء         بينــها       ومــن   ،    ٢٠٣٠       عــام      حــىت           البحــرين         ململكــة

  .     اجملتمع   يف        ودورها       املرأة    نة   مكا        وتعزيز   ،        اإلعالمي
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           حقوقهـا،       عـن            والـدفاع          املـرأة           بقـضايا            التعريـف    يف      حيوي      بدور         البحريين       اإلعالم      يقوم   •  
          بـضرورة             والتوعيـة           األسـري،           والعنـف          املـرأة     ضد       العنف        مبناهضة       يتعلق      فيما        وباألخص
      ائدة     الـس            الـسلبية            النمطيـة           الـصورة          وتغـيري         املرأة،    ضد         التمييز       أشكال     مجيع     على        القضاء
  :      أبرزها    من       آليات     عدة     خالل    من        املرأة،    عن

 أنبـاء          وكالـة       موقع   يف         الدورية           والدراسات          التقارير    من        العديد      ونشر       إعداد         
         الـضوء          إلقـاء       مـع            والطفـل،          املـرأة           بقـضايا          املتعلقة       احمللية          والصحافة         البحرين
    .      للمرأة       األعلى        للمجلس         الدورية          الدراسات     على

 اإلذاعـة    يف            والطفولـة         واألسرة       املرأة        بقضايا     نية   املع        الربامج    من        العديد      تقدمي          
         معاجلــة          وتتــضمن   ،    ٢٠١٠     إىل     ٢٠٠٨       عــام      مــن          الفتــرة       خــالل              والتلفزيــون

            الـــصحية              النـــواحي          مجيـــع         مـــن            والطفـــل            واألســـرة            املـــرأة            قـــضايا          كافـــة
          وأنــشطة           فعاليــات         تغطيــة         وكــذلك            أنواعهــا،       بــشىت             والتربويــة              واالجتماعيــة

  :      أبرزها     ومن          النسائي،     حتاد   واال          النسائية          واجلمعيات   “    اجمللس ”

   :     ومنها         اإلذاعية        الربامج
 يومي       إذاعي        برنامج   : “     األسرة ”        برنامج    .  

 أسبوعي        برنامج   : “       منازلنا ”        برنامج      .  

 أسبوعي        برنامج   :      للمرأة       األعلى      اجمللس       رسالة      .  

   :     ومنها             التلفزيونية        الربامج
 عزيزيت ”        برنامج     “ .  

 لك (        برنامج  .(   

 الـربامج        خـالل       مـن           للمـرأة            النمطيـة       دوار  األ       بعـض        مبعاجلة         البحرين         تلفزيون        التزام          
   يف         املــرأة        لــدور         ســلبية        نظــرة    أي         تفــادي       علــى          والعمــل                 التليفزيونيــة،            واملسلــسالت

  .     اخلارج    من          املستوردة    أو      حمليا        املنتجة        الربامج   يف      سواء       اجملتمع
  

  :         املستقبلية           واإلجراءات          التحديات

          املعنيــة          واجلهــات   “      اجمللــس ”    إن   فــ         أعــاله،         إليهــا         املــشار         ومنــها            املــستمرة،         اجلهــود       رغــم  -    ٩٦
   :   يلي    ما     على         التركيز     على       يعمالن       األخرى

   .     اإلعالم       وسائل   يف        للمرأة         النمطية        الصورة      تغيري     جمال   يف       اجلهود         استمرار   •  
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            البحـريين،           الـشباب            السـتقطاب            البحـرين              وتليفزيـون        إذاعة   يف        املقدمة         بالربامج         االرتقاء   •  
ــة             الفــضائيات       بعــض     وأن        خاصــة ــة    واألج           العربي ــسبة          تــستقطب        نبي         هــؤالء      مــن        كــبرية        ن
         لألسـف،       بآخر    أو      بشكل      ترسخ   “      كليبات   ” و         ومسلسالت       وأفالم       برامج   يف        الشباب
   .      تروجيية        إعالنية       كمادة        للمرأة        النمطي       الدور

            احتياجـات          إلدمـاج          البحريين         النموذج ”       تنفيذ   يف         واملسموع       املرئي       اإلعالم     دور       تفعيل   •  
         كـشريك          اإلعـالم         بـدور            اعترافـا    ،    ٢٠١٠       نوفمرب   يف   ه     إقرار   مت      الذي   ، “       التنمية   يف       املرأة
         بـرامج    يف            وإدماجهـا          املـرأة          لـتمكني          داعمـة           جمتمعيـة          ثقافـة       بناء   يف   “    اجمللس ”   يف       مساند
           وخطتـــها              البحرينيـــة           بـــاملرأة           للنـــهوض            الوطنيـــة                لالســـتراتيجية           تنفيـــذا            الـــشاملة            التنميـــة

  :   على      تركز         وتوعوية        إعالمية       برامج       إنتاج     خالل    من            التنفيذية،

           التنميـة          لنجـاح           وأمهيتـه          املـرأة             احتياجـات          إدمـاج         وآليات       مبفهوم       الوعي     نشر   •    
   .       الشاملة

         عمليــة   يف         كــشريك             البحرينيــة         املــرأة          وجــدارة         العمــل         بقيمــة         الــوعي       نــشر   •    
  .       التنمية

            للمؤسـسات              التنظيميـة           اهلياكـل    يف         املـرأة          إدمـاج          زيـادة        علـى        العمل         استمرار   •    
  .      القرار     صنع       مراكز   يف          مشاركتها      يضمن    مبا         اإلعالمية

           املــؤمترات   يف          اململكــة        متثيــل   يف            وإشــراكهن           املبــدعات          النــساء       دعــم           اســتمرار   •    
  .        والفكرية          الثقافية        واحملافل

         اإلعـالم          وسـائط         تـأثري           بدراسـة           املعنيـة              والدراسـات          األحبـاث          إعـداد          استمرار   •    
  .     احلياة   يف       الرجل    مع          وشراكتها        املرأة،      إزاء        السلوك      أمناط      تغيري     على

  
          واستغالهلا        باملرأة       االجتار       أشكال     مجيع        مكافحة   ) ٦ (      مادة  -     واو  

   :      املتخذة          اإلجراءات
         االجتـار         يـرفض            البحـريين          اجملتمـع     أن       علـى         بـرهن       قـد         احلـايل         الواقع   ن أ       إىل         اإلشارة     سبق  -    ٩٧

        جهـة،     من         اإلسالمية         الشريعة       ألحكام        السلوك     هذا        ملخالفة      وذلك         الدعارة   يف          واستغالهلا        باملرأة
         الــوطين           التــشريع     إىل         اإلشــارة       ســبق       كمــا         أخــرى،       جهــة      مــن             االجتماعيــة           واملبــادئ   ف        ولألعــرا

  .   ذلك       تساند     اليت         اإلنسان     حقوق     جمال   يف         البحرين           والتزامات

      األول             للتقريـرين            دراسـتها        بعـد    ، “        اللجنـة  ”        أوصـت            بالبـشر،          االجتـار        مبوضوع        واتصاال  -    ٩٨
            الوقايـة،        علـى         تؤكـد        الـيت            التـدابري         بـبعض            البحـرين    ، )  ٢٧ (       رقـم            اخلتاميـة          مالحظتها   يف         والثاين،



CEDAW/C/BHR/3  
 

11-64689 37 
 

   يف            والتـضامن              واإلقليمـي،          الـدويل             والتعـاون           تأهيلهم،        وإعادة         الضحايا       ومحاية        اجملرمني،         ومعاقبة
  :       البحرين      مملكة      جلهود       اآلتية        األمثلة        الصدد،     هذا   يف       ويالحظ       اجملال،     هذا

ــسنة   ) ١ (       رقــم          بقــانون          املرســوم       صــدر   •       اص       باألشــخ         االجتــار          مكافحــة        بــشأن      ٢٠٠٨        ل
ــذي ــضمن         وال ــنيت         يت ــادة،        عــشرة        اث ــادة        خصــصت       حيــث         م ــة        حــددت        م          االجتــار         عقوب

         ومــادة            باألشــخاص،         االجتــار        جرميــة   يف        عليــه       اجملــين        حقــوق        بينــت         ومــادة            باألشــخاص،
         تـشكيل      على     نصت       ومادة          باألشخاص،       االجتار        ملكافحة       وطنية     جلنة       إنشاء     على     نصت
   . ص      باألشخا       لالجتار        األجانب         الضحايا       وضعية        لتقييم     جلنة

ــة          اللجنــة         تــشكيل   مت       فقــد        أعــاله        إليــه         املــشار           القــانون        مــواد   يف     ورد      ملــا           وتنفيــذا   •              الوطني
      عــن        ممـثلني            عــضويتها   يف        وتـضم            اخلارجيــة       وزارة          برئاسـة            باألشــخاص         االجتـار           ملكافحـة 
          العمــل،       وزارة              االجتماعيــة،            والتنميــة           اإلنــسان       حقــوق       وزارة (          العالقــة     ذات            الــوزارات

        ووزارة            واألوقــاف،           اإلســالمية           والــشؤون         العــدل     ارة  وز          العمــل،       ســوق         تنظــيم        هيئــة
   :  إىل       إليه،     هتدف      فيما         اللجنة،      وهتدف   ، )      األهلية        واجلهات          الداخلية

 االجتـار          ضـحايا          ومحايـة             باألشـخاص،          االجتـار            ومكافحـة      منع      بشأن       برامج     وضع         
  .       إيذائهم        معاودة    من         باألشخاص

 املبــادرات و           اإلعالميــة          واحلمــالت             واملعلومــات          البحــوث         إعــداد        ودعــم         تــشجيع            
  .       باألشخاص       االجتار         ومكافحة     ملنع             واالقتصادية؛           االجتماعية

 ــة         اجلهــات         تنفيــذ          متابعــة ــة           احلكومي           العالقــة     ذات              والتوجيهــات            للتوصــيات          املعني
     .       باألشخاص       االجتار        مبكافحة

ــذا   •   ــذات           وتنفي ــانون        ل ــشار           الق ــه         امل ــه،        إلي ــشكيل   مت          عالي ــة         ت ــيم       جلن ــضحايا         وضــعية         تقي            ال
ــب ــوق       وزارة          برئاســة         ألشــخاص  با         لالجتــار          األجان ــسان       حق ــة           اإلن ــة            والتنمي              االجتماعي
        وختـتص          العمـل        سـوق          تنظـيم          وهيئـة             والداخلية،          اخلارجية،       وزارة    عن    من      ممثلني      وتضم
   :   يلي    مبا     به،     ختتص      فيما         اللجنة،

 علـى          حـصوله      دون       حتـول           معوقـات       مـن          األجـنيب         عليـه        اجملـين          يعتـرض       قـد     ما       إزالة       
      مـن           اللجنـة         رئـيس        إىل        يـرد       مـا        علـى         بنـاء       لـك   وذ          للعمـل،       حباجة     أنه     تبني     إذا     عمل
  .     الشأن     هبذا        املختصة      اجلهة     قبل

  الــيت           بالدولـة          األصـلي          موطنـه      إىل       عليـه        اجملـين          إلعـادة             الداخليـة        وزارة      مـع            التنـسيق       
  .   ذلك     طلب    مىت      أخرى      دولة      بأية        إقامته    حمل     إىل   أو         جبنسيته،       إليها       ينتمي
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           النـشرات       مـن           العديـد          طباعـة        فيـذ    وتن          بإعـداد        بـه،         قامـت         فيمـا            اللجنـة،         قامـت      وقد     هذا  
  .     عملها     حول          املستهدفة        الفئات    بني          املتداولة        اللغات      جبميع          التوعوية           التعريفية

           الـساخن،         بـاخلط         يـسمى     ما     خالل    من         الشكاوى      تلقي   يف        بدورها        املعنية       اجلهات      تقوم     •  
          سـفارات       مـع             والتنـسيق            للـضحايا           الالزمـة           اإليـواء        أماكن       وتدبري        النفسي       الدعم       وتقدمي

ــب  وم ــة        كات ــة           العمال ــأن   يف           األجنبي ــب؛           الــضحايا       ش ــذليل           األجان ــات          لت ــيت           العقب       قــد       ال
  .       أوضاعهم       توفيق      بشأن      عمله     ميكن    ما     إىل        والتوصل         تصادفهم

           الوافـدة            العمالـة         حقـوق        تـبني            إرشـادية           كتيبـات         بإصدار       العمل     سوق       تنظيم      هيئة    مت  قا   •  
ــدة ــات        بع ــة        لغ ــة         واألوردو           كاهلندي ــة،              والبنغالي ــضمن              واالجنليزي ــضا   ت       وت ــم        أي        اخلــط       رق

          مـساعدة     أو           استـشارة         لطلـب         تامـة         سـرية    يف    به        االتصال        العامل        يستطيع      الذي        الساخن
   .     بوضعه       تتعلق

   يف           باألشـخاص          االجتـار          جـرائم    يف           التحقيـق        حـصر          مبوجبـه    مت         قـرارا        العام        النائب    در  أص   •  
           القــضائي         الــضبط        رجــال      بــني           التعــاون         تركيــز       أجــل      مــن        وذلــك        فقــط،           العاصــمة         نيابــة

   .      العامة        لنيابة ا        وأعضاء
         االجتـار          ضـحايا          إليـواء       دارا          بإنـشاء               االجتماعيـة،           والتنمية           اإلنسان       حقوق       وزارة      قامت  -    ٩٩

          النـساء          إليـواء         مكـان         خصـصت      كما         املعنية،        األجهزة    مع          بالتعاون         إلشرافها     ختضع         باألشخاص
          جـراءات  إ        إهنـاء            وينتظـرن          إقامـة         مكـان        لديهن      وليس        جنائية       جرائم       يرتكنب   مل        اللوايت          األجنبيات
         رعايــة         مؤســسة   ، “       األمــان     دار ”        باســم           املعروفــة           املــذكورة         الــدار         وتعتــرب       هــذا          اململكــة           مغــادرهتن
           وأوالدهـم           النـساء          حلمايـة              االجتماعيـة             والتنميـة              اإلنـسان          حقـوق        وزارة        تتبـع         حكومية          اجتماعية
       فئـة          وتـشمل        هبـم،         احملـيط          اجملتمـع        قبـل       مـن     أو         أسـرهم        قبـل     من      سواء         واإليذاء       للعنف         املعرضات

       عـدد       ٢٠١٠       عـام        وحـىت       ٢٠٠٨       عـام        خـالل          الـدار            اسـتقبلت         ولقـد               البحرينيـة،      وغري          لبحرينية ا
       عـام    يف      هبـا          متـاجر        فقـط          وحالـة           املنـازل         وخـدم               البحرينيـة،           اجلنـسية       مـن             أغلبيتـهم       حالة   )   ٢٨٧ (

ــام        وخــالل   .    ٢٠١٠   يف        حــاالت    ١٠   و      ٢٠٠٩   يف        حــاالت   ٨   و      ٢٠٠٨            اســتقبلت      ٢٠١٠       ع
         ومنـهم                البحرينيـات،       مـن             أغلبيتـهم       حالة   )   ١٣٥ (     عدد   ٠   ٢٠١        أكتوبر /           تشرين األول     حىت       الدار
             اإلنـسان          حقـوق        وزارة         وتعمـل    .         بـاألفراد          االجتـار          ضـحايا       مـن            اجلنـسيات         خمتلـف     من      حالة    ٤١

       عـام        خـالل           بالبـشر          االجتـار          ضـحايا         الرجال       إليواء      خاصة     دار       إلنشاء       حاليا           االجتماعية          والتنمية
           والـصحية             والنفـسية            املعيـشية       دمات    اخلـ         كافـة         تـوفري          الـدار        خـالل       مـن        وسيتم   .    ٢٠١٢-    ٢٠١١

  .   زالءـ    للن            والقانونية
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        تقـوم         فيمـا              الداخليـة،        وزارة   يف           انـشاؤها    مت        والـيت            بالبـشر،        االجتار        مكافحة      شعبة      تقوم  -     ١٠٠
          الالزمـة            التوعيـة            بعمليـات            والقيـام            بالبـشر،           باالجتـار          الـصلة      ذات        اجلرائم    عن         البالغات       بتلقي    به

  .      بالبشر       االجتار        ملكافحة

         جبـرائم          تتعلـق         قـضية    “  ١٩ ”      ٢٠١٠       عـام    يف          بالبـشر          االجتـار           مكافحـة         شـعبة         سـجلت        وقـد      هذا
ــشر،         االجتــار ــد           بالب ــى         القــبض      عــن            واالســتدالل         البحــث        أســفر       وق ــهما   “  ٢٢ ”       عل ــون         مت          حيمل
          العامـة          للنيابة      مجيعا         وأحيلوا           والروسية،           والعراقية            والبنغالية             والتايلندية         واهلندية           البحرينية        اجلنسية
         قـضيتني       ٢٠١١       عـام    يف          الـشعبة        وسجلت       منها،       قضايا    مخس   يف      احلكم    در  وص       معهم،         للتحقيق

  .   بعد       فيهما      البت     يتم   مل

  .       للعمالة       مصدرة     دول    مع       تفاهم        مذكرات     ثالث       حاليا      يوجد  -     ١٠١

ــة           البحــرين         مبملكــة        يوجــد   ال  -     ١٠٢ ــة      هبــا        يوجــد        وإمنــا   ،          مهــاجرة         عمال ــة،         بعقــود         عمال           مؤقت
   ،         مراقـب         بـصفة            الدوليـة          اهلجـرة          منظمـة        إىل         نـضمت  ا          خليجيـة         دولـة      أول           البحـرين         مملكـة        وتعترب

ــة          املنظمــة           وافتتحــت ــا   ،   )IOM (          للــهجرة           الدولي         األمــم       بيــت   يف   ،           البحــرين        مملكــة   يف      هلــا         مكتب
       حـول        الوعي        وزيادة         القدرات       لبناء ”        مشروعا        وأطلقت   ،    ٢٠٠٨       يناير /     الثاين       كانون   يف        املتحدة
  :      املشروع     هذا     بدء     منذ    متت     اليت      يسية    الرئ        األنشطة     ومن   ، “       البحرين      مملكة   يف       االجتار        مكافحة

ــاد   •   ــة       دورات           انعقـ ــسان   يف            تدريبيـ ــل /        نيـ ــران و          أبريـ ــه   يون /         حزيـ ــوز و       يـ ــ /      متـ ــشرين  و   ه       يوليـ          تـ
        تـشرين   و         فربايـر  /      شـباط     ويف      ٢٠٠٨         يوليـه    /     متـوز    يف     عمل      وورش   ،    ٢٠٠٨       نوفمرب /     الثاين
ــاين ــوفمرب /        الثـ ــاد   ،    ٢٠٠٩          نـ ــدة            وانعقـ ــستديرة          مائـ ــارك            مـ ــا         شـ ــون         فيهـ ــن          ممثلـ        وزارة       عـ

           ومنظمــات              االجتماعيــة،            والتنميــة           اإلنــسان       حقــوق       وزارة             الداخليــة،       وزارة            اخلارجيــة،
           ثيوبيــة، إل ا            والــسفارة            والفلــبني،         اهلنــد،          وســفارة        كيــة،  ري   األم            والــسفارة         املــدين،         اجملتمــع

          املــصدرة           البلــدان          ســفارات      مــن         وغريهــا              التايالنديــة            والــسفارة                الباكــستانية،            والــسفارة
        معــا،          املــصلحة         أصــحاب      مجــع      هــو           ملــستديرة ا          املائــدة           مناقــشات      مــن         واهلــدف            للعمالــة،
         بعـضها       مـع            التعـاون           خيـارات         وطـرح      ،            بالبـشر         باالجتار         املتعلقة         القضايا     مجيع         ومناقشة
       عقــد       كمــا   .          والتعــاون           التواصــل      مــن       بــاب        لفــتح          وأساســا           املمكنــة،          واحللــول   ،         الــبعض
    ان      بعنـو       ٢٠٠٩        مـايو  /      أيـار    يف       مؤمترا          النسائية         البحرين       جلمعية        التابع   “   حرا    كن ”      مركز

   . “       اإلنترنت     على        واالجتار         االعتداء    من        األطفال       حلماية         الفعالة      جيات ي       االسترات ”
         إلعـداد           واإلعـالم           اإلذاعـة          وهيئـة              الداخليـة،           بـوزارة            بالبـشر،          االجتـار         شـعبة     بني         التنسيق   •  

           القـانون          إنفـاذ           بـأجهزة            العـاملني        مجيـع         وتوعية         بالبشر،       االجتار       قانون    عن        توعوية       برامج
  .       التحقيق        انتهاء      وبعد        وأثناء     قبل        بالبشر     جتار ال ا      حايا ض        معاملة         بأساليب
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           بالبـشر،          االجتـار           مكافحـة       جماالت   يف         وثنائيا          وإقليميا       دوليا         البحرين      مملكة       وتنشط     هذا  -     ١٠٣
  : ىل إ        املثال،      سبيل     على      هنا،      ونشري

        عاهـل          قرينـة           خليفـة،     آل           إبـراهيم        بنـت          سـبيكة          األمـرية          امللكـي        السمو       صاحبة        مشاركة   •  
         انعقـد         الـذي           الـدويل،          األقـصر          منتـدى    يف           للمـرأة،          األعلـى       اجمللس       رئيسة      فدى،  امل       البالد
         ديــسمرب /            كـانون األول     ١٢     إىل   ١٠      مــن          الفتـرة    يف           العربيـة        مــصر           جبمهوريـة          األقـصر    يف

             واالسـتفادة            بالبـشر،          االجتـار           ملكافحـة            الدوليـة          اجلهـود         ودعـم           مواصـلة      هبدف   ؛    ٢٠١٠
ــذا   يف           الناجحــة            املمارســات      مــن ــد   .      اجملــال       ه ــدعوة        جــاءت        ولق ــذا   يف            للمــشاركة          ال        ه

  .      بالبشر       االجتار        مكافحة     جمال   يف         البحرين      مملكة       وجهود       مسوها،      لدور        تقديرا        املؤمتر؛

         سـبيكة          األمـرية          امللكـي          الـسمو          صـاحبة          رعايـة       حتـت          بنجـاح            البحـرين       مملكة         استضافت   •  
       امـة    املن   يف    ‘‘       الطـرق          مفتـرق    يف          بالبـشر          االجتـار         مكافحة      مؤمتر  ’’       خليفة    آل         إبراهيم     بنت
  .    ٢٠٠٩      مارس /    آذار   ٣- ٢        الفترة   يف

ــا         ويؤكــد   ــيت          اململكــة         مواقــف       ســبق      م ــشروع        تعكــس       ال ــة        صــالحي إل ا          امل         امللــك        جلالل
          اململكـة         جلهـود            وإيـضاحا          نـسان،  إل ا        حقـوق            واحتـرام            التـسامح        قـيم        علـى         يؤكـد         الـذي         املفدى،
       كـان        أميـا      ان،      اإلنـس        إىل         تـسيء          عامليـة        ظاهرة           باعتبارها         بالبشر،       االجتار        مكافحة     جمال   يف         الرائدة
           الدوليـة           واجلهـود            احلكوميـة        وغـري          احلكومية         الوطنية       اجلهود     حشد       ضرورة   مث     ومن      كان،        وأينما
   .     الشأن     هذا   يف       اإلعالم      رجال        وإسهام

  
   :         املستقبلية           واإلجراءات          التحديات

           الدوليــة          املعــايري       لكــل          الكامــل           التطبيــق     إىل       وصــوال          جهودهــا       بــذل           البحــرين          ستواصــل  -     ١٠٤
          والـدويل             واإلقليمـي         احمللـي           تعاوهنـا           ستواصـل      كما       وجدت،       أينما        بالبشر      الجتار ا       ظاهرة        ملواجهة

  .     الشأن     هبذا        املعنية       اجلهات    مع

            بالتعـاون         وذلـك           بالبـشر          االجتـار           ملكافحـة             مـستقبلية        خطـط        وضـع      على         البحرين      تعمل  -     ١٠٥
       المـي    اإلع       اجلانب   يف       الوعي       زيادة     على        والعمل         العالقة،     ذات         احلكومية        واجلهات          الوزارات    مع
           البحـرين    يف          املعنيـة          اجلهـات            وستواصـل         اجملـال        هـذا    يف            لتوعيتـهم           الـدين؛        ورجال         املواطنني     لدى
    .       الظاهرة     هذه        مكافحة       باجتاه         األجنبية         للعمالة        املصدرة       الدول    مع       العمل

  



CEDAW/C/BHR/3  
 

11-64689 41 
 

  ) ٩ (     إىل  ) ٧ (    من       املواد   : “        االتفاقية ”    من       الثاين      اجلزء  -       سادسا 
        والعامة         لسياسية ا       احلياة   يف         املساواة   ) ٧ (       املادة  -     ألف  

   :      املتخذة          اإلجراءات    
     ذات            والقــوانني           البحــرين        مملكــة          ودســتور         الــوطين         العمــل         ميثــاق    أن     إىل         اإلشــارة       ســبق  -     ١٠٦
    .       والعامة          السياسية       احلياة   يف        والرجل       املرأة    بني         املساواة       وتكفل     على      تؤكد       الصلة

   ، “        اللجنـة  ”        أوصـت          عامـة،    وال            الـسياسية          احليـاة    يف          والرجـل          املـرأة     بني          باملساواة      تصاال    ا -     ١٠٧
       مجيــع         باختــاذ   ، )  ٢٩ (       رقــم           اخلتاميــة          املالحظــة   يف            للمملكــة،          والثــاين      األول             التقريــرين      حبــث       بعــد

   ، “          االتفاقيـة  ”      مـن    ٤         املـادة       مـن    ١          الفقـرة         مبوجـب          مؤقتـة         خاصـة          تـدابري       فيها    مبا         املناسبة         التدابري
          النـساء        عـدد         يـادة   بز         للتعجيل        ملموسة       أهداف     وضع      وعلى   ،  ٢٥     رقم        العامة   “      اللجنة ”        وتوصية

        حبمــالت          القيــام          الدولــة        تــشجع       بــأن   “        اللجنــة ”         وأوصــت            البلديــة،          واجملــالس          النــواب       جملــس   يف
      إىل       نـشري           الـشأن،        هـذا     ويف   .          املـستويات        مجيـع        علـى           القـرار      صنع   يف       املرأة        مشاركة      بشأن       توعية
  :   اآليت

          مـشاركة         بـشأن            التوعيـة           تتواصـل               البحرينيـة،           للمـرأة          السياسي        التمكني        برنامج      إطار   يف   •  
         رئيـسة         جهـود          اخلـصوص        هـذا    يف         ويـذكر              املـستويات،        مجيـع      على        القرار     صنع   يف       املرأة

   يف    اهللا         حفظهـا        خليفة    آل         إبراهيم     بنت       سبيكة       األمرية       امللكي       السمو       صاحبة   “    اجمللس ”
              والـــسياسية           املهنيـــة             واجلمعيـــات            احلكوميـــة        وغـــري            احلكوميـــة         اإلدارات         كافـــة          تـــشجيع

   يف           مكانتــها         وتبــوؤ          القــرار       صــنع   يف            وإشــراكها     رأة    املــ       دعــم       علــى           العلميــة            واملؤســسات
         نظمتــه          حــواري،        لقــاء   يف        مسوهــا          مــشاركة       ذلــك       ومــن               واالقتــصادية،            الــسياسية         احليــاة
        رؤيـة  ”       حـول    ،    ٢٠١٠        مـايو  /    أيار    ١٩          البحرين،       جامعة    مع   “      للمجلس ”        العامة        األمانة
  . “        السياسية       املرأة        مشاركة   يف        الشباب

ــة        نظمــت   •   ــه        دشــنت      ٢٠١٠        مــايو   ٥   يف         صــحفيا    را     مــؤمت   “        للمجلــس ”          العامــة          األمان        في
      ٢٠١٠            انتخابــات   يف             البحرينيــة         املــرأة          مــشاركة        لــدعم            الــسياسي؛          الــتمكني          برنــامج
          املـرأة،        دعـم    يف            النـسائية              االنتخابيـة           الكتلـة      دور         تعزيـز           تـضمنه،         فيمـا            الربنـامج        وتضمن
        نظمـت         بـذلك           واتـصاال    .        املرشـحة            ومـساندة        دعـم    ي    ـــ  ف   ة    ـــ       العامل         العمـل      فرق        وتدريب

            املؤســسات       مــع           جتماعــا  ا   ،    ٢٠١٠        مــايو /      أيــار    ٢٣   يف   ، “         للمجلــس  ”          العامــة        مانــة  األ
  .    ٢٠١٠          انتخابات   يف       املرأة        مشاركة      لدعم         بالشباب        املعنية          واجلمعيات

   ، )    ٢٠١٤-    ٢٠١٠ (          الثالـث             التـشريعي          الفـصل            الـشورى،        جملـس    يف          النـساء      عدد       ارتفع   •  
        إمجــايل      مــن   ة          يف املائــ    ٢٧,٥           العــضوات        ومتثــل         عــضوا،    ٤٠       ضــمن      مــن          امــرأة،    ١١   إىل 



CEDAW/C/BHR/3
 

42 11-64689 
 

       كمــا           النــواب،        مبجلــس         اخلاصــة             االنتخابــات   يف         امــرأة        وجنحــت         اجمللــس،         أعــضاء       عــدد
         حمافظـة    يف          البلـدي         اجمللـس        مقاعد     أحد       إىل         املباشر          باالنتخاب       امرأة     مرة      وألول      وصلت
  .    احملرق

ــوىل   •   ــيدة         تتـ ــويتني           وزارتـــني         سـ ــدميتني            تنمـ ــا،           خـ ــوق       وزارة        مهـ ــسان        حقـ ــة            اإلنـ              والتنميـ
  .       الثقافة       وزارة      أخرى       وتتوىل        الصحة،        ووزارة           االجتماعية

        حـــول     ورش           وتنظـــيم       دورات        عقـــد        علـــى              الـــسياسية،            للتنميـــة            البحـــرين         معهـــد         يعمـــل   •  
ــشاركة ــسياسية           امل ــها،            ال ــع            وأمهيت ــوعي        ورف ــسياسي         ال ــانوين           ال ــدى           الق ــات        خمتلــف       ل         فئ
      قـد         سـيدة        بـأن         علمـا    .          الـسياسية          احليـاة    يف         املـرأة         مشاركة      أمهية     على          والتأكيد        الشعب،
  .    عمله    من      األوىل        الفترة   يف       املعهد       أمناء     جملس      ئاسة ر      تولت

          مبناسـبة       متـت        الـيت          اإلعالمية       احلمالت   يف        للمرأة         بالتمكني        املعنية       اجلهات      جهود       تتجلى   •  
         احليـاة    يف           املـشاركة        علـى          املـرأة         لتشجيع   ، )    ٢٠١٠     عام (            والتشريعية         البلدية           االنتخابات
        وذلـك              املـسئوليات        هـذه        مثـل     ويل   تـ        علـى           بقـدرهتا         شـادة  إ و          وتصويتا،        ترشيحا          السياسية
            النيابيــة             االنتخابــات   يف         املــرأة        لــدعم   “      اجمللــس ”         اختــذها       الــيت                إىل اإلجــراءات          باإلضــافة
  .    ٢٠١٠      لعام          والبلدية

           املترشـحة        دعـم           تـستهدف        الـيت            احلواريـة             الـشبابية             اللقـاءات       مـن         عـددا    “      اجمللـس  ”     نظم   •  
        ترشــح       حــال   يف      ٢٠١١    مرب     ســبت /       أيلــول   يف           القادمــة             التكميليــة             االنتخابــات   يف            والناخبــة

          ســتهدفت ا و           النــواب،        مبجلــس           الــشاغرة          املقاعــد      مــن        مبقعــد         للفــوز          نــسائية         شخــصية   ي أ
        ودعـم             الـسياسية            املـشاركة    يف         اجلنـسني       مـن           الـشباب      دور         مفهـوم          تعزيـز           اللقاءات     هذه
           التعريـف        خـالل       مـن             واالنتخـاب           الترشـح         عـادة  إ         مرحلـة    يف         اخلـصوص      وجه     على       املرأة

          مـشاركة        دعـم         أمهيـة        حـول        الوعي      ورفع          السياسية        املطالب    عن        للتعبري         السلمية       الطرق ب
  .         التكميلية           االنتخابات   يف       املرأة

        أقـدر  ”         عنـوان       حتـت              تلفزيونيـا         برناجما       اإلعالم      شؤون      هيئة    مع          بالتعاون   “    اجمللس ”     أعد   •  
        وذلـك          الـوطين            االنتمـاء           وترسـيخ           الـشباب        لـدى            اإلجيابيـة            القـدرات         بنـاء      هبدف   “    أتغري

ــا ”       محلــة          مفــردات       ضــمن            التــابعني          الــشباب        وجلنــة          برنــامج          ينظمهــا       الــيت   “         البحــرين       أن
   . “      للمجلس ”

       عـام          أوائـل    يف           البحـرين       هبـا      مرت       مؤسفة       أحداث     جتاه       رئيسي      بدور       املرأة      قامت      ولقد  -     ١٠٨
         صـاحبة           برئاسـة    “      اجمللـس  ”       قـام        حيـث             واملـواطن،          الـوطن      أمن      هددت       أعمال   يف      متثلت      ٢٠١١
        ومجيـع            النـسائي          االحتـاد        يـضم           الجتمـاع          بـدعوة     اهللا          حفظهمـا         امللـك       جاللة       قرينة       امللكي       السمو

         الـوطن          حبمايـة            الكفيلـة          الـسبل         لبحـث             توجهاهتـا؛          مبختلـف           النسائية         واللجان          النسائية         اجلمعيات
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   “         الوطنيــة          اللحمــة ”      مســي          برنــامج          بإعــداد   “        للمجلــس ”          العامــة          األمانــة        قامــت       كمــا            واملــواطن،
    .       الوطنية        الوحدة      حتقيق   يف        كإسهام         النسائي        واالحتاد         التعاون     جلنة    مع        بشراكة

ــع  -     ١٠٩ ــاك    أن           والواق ــشاركات        هن ــاة   يف          للمــرأة         واســعة           م ــسياسية         احلي ــة            ال         مملكــة   يف           والعام
   :   ذلك     ومن         البحرين

   يف          الــشورى       جملــس   يف           الــسيدات           واألعــضاء          النــواب       جملــس         لعــضوة          النــشطة           املــشاركة   •  
        رجـاال      طنني      املـوا         خدمـة           تـستهدف        الـيت          برغبـة             واالقتراحات         القوانني         مشروعات      تقدمي

   يف   مت       وقـد    .        واألسـرة         والطفل       املرأة      حبقوق       اخلصوص     وجه     على      أيضا          واالهتمام       ونساء  
   مت       الـيت            باللجنـة         أسـوة            النـواب،        جملـس    يف        والطفل       املرأة      شؤون     جلنة       إنشاء      ٢٠١١     سنة

  .    ٢٠٠٢     سنة      األول          التشريعي       الفصل     منذ        الشورى     جملس   يف         إنشاؤها

        وكيـل           كمناصـب  (         خمتلفـة           قياديـة          مستويات   يف    ات      واملؤسس          الوزارات   يف       املرأة        تتواجد   •  
        سـبيل         وعلـى         أخـرى         جمـاالت    يف           العاملـة          املـرأة           تتواجـد        كمـا    ، )     مساعد       ووكيل        وزارة،
          العامـة          النيابة   يف        وأعضاء      قضاه    من         القضائي       السلك   يف         السيدات    من     عدد      يوجد       املثال

    ويف         وقــاف،   واأل           اإلســالمية           والــشؤون         العــدل       وزارة   يف           العــاملني          املــدراء     إىل          باإلضــافة
ــصحافة ــالم،           ال ــاك           واإلع ــد        هن ــن          العدي ــامالت      م ــع   يف           الع ــة         مواق ــة          قيادي ــة            وتنفيذي          وفني
         املـرأة       تتوىل           البحرينية         الصحافة     جمال    ويف             والتلفزيون،        اإلذاعة      هيئة   يف       خمتلفة          ولوجستية
ــة ــدة،         مناصــب             البحريني ــصل          عدي ــدد        وي ــامالت       ع ــصحف   يف           الع ــة         ال ــة             البحريني            اليومي
         تواجـد        إىل            باإلضـافة        هـذا             العـاملني،         إمجـايل       مـن                يف املائـة       ١٢,٦        نـسبة        إىل            واألسبوعية

  .     األهلي       العمل   يف        الواضح          وإسهامها       اخلاص،        القطاع   يف       العمل   يف       املرأة

           األطبــاء،        مجعيــة         ومنــها           املهنيــة،            واجلمعيــات           النقــايب،         العمــل        جمــاالت   يف         املــرأة          تتواجــد   •  
ــيدة            تترأســـها        الـــيت           واحملـــامني              والـــصحفيني،              واملهندســـني، ــة             واجلمعيـــات   ،         سـ             احلقوقيـ

  .       املختلفة

       حيـث              والكتابـة،             والتـأليف          الفكـر         حركـة    يف             البحرينيـة          املـرأة          إسهامات        ازدهرت      ولقد   •  
        وفقــا           ومؤلفــا،          عنوانــا     ١٦٠      مــن        أكثــر   )    ٢٠١٠-    ١٩٩٩ (           الــسنوات       خــالل         أصــدرت

  .      الثقايف      عيسى      مبركز         الوطنية        املكتبة    عن         الصادرة          لإلحصاءات

        يـدعم         الـذي            الدسـتور     مع         متوافقة         بالدولة          بالعاملني        ملتعلقة ا        األنظمة     مجيع      جاءت      ولقد   •  
ــرأة،         الرجــل      بــني           املــساواة ــانون         مرســوم       ذلــك       ومــن           وامل ــم          بق ــسنة   )  ٤٨ (       رق       ٢٠١٠        ل
       جــاء        الــذي      ٢٠١٠         نــوفمرب /               تــشرين الثــاين    ١١          بتــاريخ          املدنيــة         اخلدمــة         قــانون          بإصــدار
          األوضــاع و        عــام،        بــشكل            الوظيفيــة          لألوضــاع          ومنظمــا            الدســتور،         مبــادئ      مــع           متوافقــا
  .   خاص      بشكل        للمرأة          الوظيفية
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        صـدرت        فقـد    :      املـدين          اجملتمـع           مؤسـسات        خـالل       مـن        املرأة        بأوضاع        النهوض      إطار    ويف   •  
         بــشؤون       تعــىن       الــيت            للجمعيــات        تــرخص    أو        تنــشئ       الــيت             القانونيــة        األدوات      مــن          العديــد
ــشاء       ذلــك       ومــن          املــرأة، ــة         إن           بتــسجيل            والتــرخيص   )    ٢٠٠٨ (           البحــرين          مرشــدات        مجعي
         األوسـط          الـشرق        أعمال       سيدات      شبكة       ومجعية   ، )    ٢٠٠٩ (        باملرأة        الرتقاء ل      سترة      مجعية
         عائـشة          ومركـز    ، )    ٢٠١٠ (         الثـدي           لـسرطان          البحرين       ومجعية   ، )    ٢٠١٠ (         أفريقيا      ومشال
   ).    ٢٠٠٧ (       األسري        لإلرشاد      يتيم

  
   :         املستقبلية           واإلجراءات          التحديات    

         املالحــظ      مــن       أنــه    إال           والعامــة            الــسياسية         احليــاة   يف         إســهام      مــن         املــرأة         حققتــه      مــا       رغــم  -     ١١٠
       كـثري    يف            إحجامهـا،        ذلـك    يف      مبـا           والعـام            الـسياسي        للعمل        التقدم    عن       كافية        بأعداد       املرأة       إحجام

          تتواصـل    مث       ومـن          املـدين،          اجملتمـع         مؤسسات   يف          القيادية         الكوادر      لشغل        التقدم    عن         األحوال،    من
  :    منها        متعددة      جماالت   يف   “    اجمللس ”      جهود

             القياديـــة            الكــوادر           إلعــداد           بــرامج           تنفيــذ         ذلـــك   يف   ا    مبــ          اجملــال         هــذا    يف            القــدرات          بنــاء    •  
   .     األهلي       العمل     جمال   يف         املتخصصة

ــة             واإلجــراءات          اآلليــات        اختــاذ           اســتمرار   •   ــرأة         بوصــول           الكفيل ــدم       علــى         امل      إىل          املــساواة       ق
  .      القرار      وصنع        السلطة       هياكل

       علــى   ز        التركيــ      مــع           العليــا،          املراكــز   يف         املــرأة        وجــود         تتقبــل          جمتمعيــة         ثقافــة       خلــق           اسـتمرار    •  
   .      األصعدة     مجيع     على          السياسية         املشاركة   يف      حبقها       املرأة       توعية

  
      الدويل        املستوى     على          واملشاركة         التمثيل   ) ٨ (       املادة  -     باء  

   :      املتخذة          اإلجراءات
          الـدويل،           املـستوى      على          واملشاركة         التمثيل   يف          املساواة،     قدم     على        الرجل،       املرأة       تشارك  -     ١١١
      مـن            الدوليـة            املنظمـات          أعمـال    يف            واالشـتراك          الـدويل           لتمثيـل  ا   يف           املـشاركة       مـن        أمثلة     يلي       وفيما
   :       اخلارجية       وزارة     عمل      واقع
   .    ٢٠١٠     عام      ثالثة     إىل     ٢٠٠٧     عام       اثنتني    من         السفريات     عدد     زاد   •  
ــغ   •   ــات       عــدد        يبل ــسع   ،    ٢٠١٠       عــام   ،         اخلــارج   يف            املبتعث ــات   يف         ســيدات       ت ــة           البعث            املختلف

   .       البحرين       ململكة
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   ،    ٢٠١٠       عــام   )  ٦٢ (     إىل     ٢٠٠٧       عــام   )  ٥٨ (      مــن       وزارة     بــال                الدبلوماســيات       عــدد         ارتفــع   •  
   ،    ٢٠١٠        عـــام   )  ١٨ (     إىل     ٢٠٠٧        عـــام   ) ٨ (       مــن              اإلداريـــات            املوظفــات         عـــدد           وارتفــع 
   .   ٣٣٧       عددهم        البالغ          بالوزارة         العاملني        املوظفني     عدد      إمجايل    من      وذلك

        ذلــك،       ومــن            وثنائيــة،            وإقليميــة         دوليــة            اجتماعــات   يف           الــوزارة     إىل           املنتــسبات         شــاركت  -     ١١٢
        حـضور            اخلليجـي،            التعـاون        جملـس         لـدول            الوطنيـة          للجـان        اخلامس         االجتماع   يف         املشاركة      مثال،

       جملــس       وفــد          مرافقــة            البــشرية،              للمــستوطنات          املتحــدة        األمــم          برنــامج       إدارة       جمللــس   )  ٢١ (          الــدورة
           املـشاركة          احللـف،        عـام         بـأمني           وااللتقاء        األطلسي     مشال     حلف     مقر     زار      الذي         والشورى        النواب

   ، )   ١٢٧ (           العاديـة           الـدورة             الـوزاري،           املـستوى        علـى            العربيـة          الـدول       عـة    جام     جملس          اجتماعات   يف
           الدوريـة            املراجعـة    يف           البحـرين          تقريـر           العتمـاد          جبنيـف،            اإلنسان       حقوق     جملس        اجتماع       وحضور
        األمـم          للجنـة           التـابع    )      حتكـيم  (         الثـاين           العامـل           الفريـق           اجتمـاع         حـضور            اإلنـسان،         حلقـوق          الشاملة
          مبتابعــة         املكلــف         العمــل         لفريــق         اخلــامس           االجتمــاع     ضور   حــ          الــدويل،           التجــاري           للقــانون          املتحــدة
  .       التعاون     جملس     دول   يف         النووية        الطاقة           استخدامات     حول           التفصيلية          الدراسات       إعداد

ــشارك  -     ١١٣ ــادات         ت ــة            القي ــن             التنفيذي ــسيدات      م ــامالت           ال ــة        وزارات   يف           الع ــال   يف          الدول          أعم
            الدوليـة،          العمـل          منظمـة      رات     مـؤمت      ذلك     ومن          الوزارات     هذه      بعمل       الصلة     ذات         الدولية         املؤمترات
             االجتماعيـة             بالتنميـة           املعنيـة           املتحـدة         األمـم           وهيئـات            العامليـة          الـصحة         ومنظمة          اليونسكو        ومنظمة
  .      اإلنسان       وحقوق

          حبرينيـة         سـيدة         تـشغل        حيـث         املتحدة      األمم   يف      تعمل       مشرفة        حبرينية        نسائية      مناذج      هناك  -     ١١٤
          حبرينيـة         سـيدة         تـشغل        كمـا         مـصر،   -         قـاهرة   ال   يف           املتحـدة،       لألمم        اإلعالمي       املركز      مدير      منصب
  .       العربية       الدول       جامعة   يف        املساعد       العام      األمني      منصب

ــة         املــرأة        تــشغل            العربيــة،         اخللــيج        لــدول           التعــاون       جملــس         مــستوى       علــى  -     ١١٥ ــة             البحريني          مكان
  .      للمجلس           االستشارية       اهليئة       عضوية   يف        مرموقة

  
   :         املستقبلية           واإلجراءات          التحديات

         وتعمــل            اخلارجيــة،          بــوزارة           العــاملني      مــن          نــسبيا،          ضــئيلة،        نــسبة        تــشكل    أة     املــر        زالــت   ال  -     ١١٦
         الفـرص           وإتاحـة              بـالوزارة،          للعمـل             املتقـدمات        تشجيع     خالل    من        النسبة     هذه       زيادة     على         الوزارة
        جمـاالت    يف        أيـضا          العمـل           ويـستمر    .           املـسئوليات       مـن          مزيـدا             ولتحملـها       هبـا          املـرأة         لترفيع         للتدريب
  .     الدويل        املستوى     على      اركة   املش    من       املرأة       لتمكني       خمتلفة
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        اجلنسية   ) ٩ (       املادة  -     جيم  
   :      املتخذة          اإلجراءات

  :  إىل        اإلشارة     سبق  -     ١١٧

ــانون    أن   •   ــل           البحــريين           الق ــرأة      حــق        يكف ــة         امل ــع   يف             البحريني ــساو      حبــق          التمت    يف         للرجــل        م
         الرجـل       مـع             متـساو          بـشكل            البحـرين    يف       املرأة       تتمتع       وعليه            البحرينية،        اجلنسية        اكتساب
         املــرأة         جنــسية         تتــأثر    وال         غريهــا،          اكتــساب    أو             البحرينيــة           باجلنــسية          الحتفــاظ ا   يف        حبقهــا

             البحرينيـة            جنـسيتها            اسـتعادة          ميكنـها        أنـه     إال       أجنيب،     رجل    من        زواجها      بسبب           البحرينية
           لرغبتـها          إعالهنـا         مبجـرد     أي       ذلـك    يف          رغبتـها          أعلنـت      إذا           الزوجيـة         انتهاء     بعد      جديد    من
   .      اململكة   يف       إلقامة ل       وعادت           البحرينية         جنسيتها         استعادة   يف

       علـى          احلـصول           تـستطيع              البحرينيـة          املـرأة        فـإن           بـاملرأة          اخلاصـة          الـسفر           بوثـائق          يتعلـق       فيما   •  
         وثيقـة       هـو           فـاجلواز           أمرهـا،     ويل    أو         الـزوج           موافقـة         بـدون          الـبالد          ومغادرة        السفر،      جواز
   .      مستقلة       بصورة       عليها       احلصول        للمرأة     ميكن      هوية

ــ         البنــد       علــى          اململكــة        حتفظــت  -     ١١٨       مــن   ) ٢ (          الفقــرة   ) ٩ (         املــادة   يف          الــوارد           باجلنــسية   ق       املتعل
        فيمـا          الرجـل       حلـق            متـساويا        حقـا           للمـرأة           األطـراف          الـدول        متـنح  ( :   بأن      فيها     جاء     اليت  “         االتفاقية ”

      ١٩٦٣         لعـــام              البحرينيـــة           اجلنـــسية          قـــانون            االعتبـــار   يف         أخـــذا         وذلـــك   ، )         أطفاهلـــا          جبنـــسية          يتعلـــق
       أنـه        علـى       ١٩٨٩        لـسنة     ١٢       رقـم           بقـانون         رسـوم    بامل          املعدلـة        منـه            الرابعـة        املادة      وتنص           وتعديالته،

   .        الـوالدة        عنـد           حبرينيـا         أبـوه         وكـان           خارجهـا     أو           البحـرين    يف       ولـد      إذا  - أ   :        حبرينيـا        الشخص      يعترب
           العاديـة           إقامتـه       حمـل         منـها         وجعـل         فيهـا        ولـد     ألب         البحرين   يف     ولد    من         بالوالدة        حبرينيا      يعترب     كما
  :  إىل       الشأن     هذا   يف      شارة  اإل     سبق      ولقد   .    أخرى       جلنسية      حامال     األب      يكون   ال أ     على

ّ  املشّرع    أن   •            فقهـاء          املوقـف        هـذا          ويكـرس       األب،       جهـة       مـن         الـدم       حبـق         اعتـد     قد         البحريين     
      مــن          التأكــد       علــى         قرينــة        يــشكل          املــذكور          املعيــار    أن           باعتبــار         اخلــاص،         الــدويل           القــانون
         إليهـا          ينتمـي        الـيت        باألمة       الشخص      تربط     اليت         الروحية        والصلة        القومي          واالنتماء        الشعور

ــا ــتحفظ       ســبب         ويعــود   .  ؤه     آب ــضا،          املــذكور          ال        أوالده       ميــنح    أن          يــستطيع     األب    أن     إىل        أي
             البحرينيــة         املــرأة          تــستطيع   ال         بينمــا           أجنبيــة،      مــن          متزوجــا       كــان       ولــو             البحرينيــة          اجلنــسية
ّ    املـشّرع          ويهـدف            ألوالدهـا،            البحرينية        اجلنسية     منح      أجنيب    من         املتزوجة          تفـادي        إىل        هنـا      
         األجـنيب           والـدهم          جنـسية        علـى            سيحـصلون        أهنـم     إذ       األوالد       جنسية   يف        ازدواج      حصول
  .   األب     جلهة      الدم    حق      تكرس       العامل          لتشريعات         الساحقة          الغالبية    أن         باعتبار
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ّ  املشّرع    أن    إال   •            املـادة          عليهـا        نـصت        الـيت          احلالـة    يف     األم     جهة    من      الدم    حق     تبىن         البحريين     
     إذا          حبرينيـا    ص      الـشخ         يعتـرب    :     يلـي       مـا    ) ب (       فقرهتا   يف     جاء     اليت        اجلنسية       قانون    من         الرابعة
        جمهـول         يكـون     أن       علـى           والدتـه،        عنـد           حبرينيـة      أمة       وكانت        خارجها    أو         البحرين   يف     ولد
ّ  املشّرع    أن     هنا       ويالحظ   .      قانونا      ألبيه       نسبته      تثبت   مل    أو     األب         الـدم       حبـق        أخـذ          البحريين     
        ســواء         احلــاالت       هــذه   يف          حبرينيــة    ألم         ملولــود             البحرينيــة          اجلنــسية       ميــنح       أنــه    إذ   .   األم       جلهــة
          املكـــرس         احلكــم         هــذا           ويتـــسم   .         خارجهــا     أو            البحــرين          مملكـــة   يف          الطفــل          مــيالد         كــان 

        حقـوق          مبـادئ     مع          والتوافق        التطور    من     كبري      بقدر       الفئة     هلذا         بالنسبة         البحريين          بالتشريع
   .      اجلنسية     على       احلصول    حق        األطفال      هلؤالء      يكون    أن        تستلزم     اليت       اإلنسان 

      بــني         توافــق       حيــصل      كــي ل          املعنيــة         اجلهــات        جانــب      مــن       حــرص        هنــاك       حــال       أيــة        وعلــى  -     ١١٩
      حـق       أساس     على        اجلنسية     مبنح        اقتراح      هناك   مث     ومن           واالتفاقية         باجلنسية        املتعلق         البحريين         التشريع
   يف        البـت        يـتم     أن     وإىل            االقتـراح،        هـذا      حول      تدور        مازالت          املناقشات    أن    إال      األم،     جهة    من      الدم
          بتجنـيس          يتعلـق         فيمـا        الرجل    حلق        مساويا     حقا       املرأة     ملنح       مؤقتة       تدابري      اختاذ     جيري          االقتراح،     هذا

ــار   يف        آخــذا           أطفاهلــا، ــة          املالحظــة           االعتب              التقريــرين          مناقــشة       بعــد   ، )  ٣٠ (       رقــم   “       للجنــة ”           اخلتامي
         وتعـرض        بـه،            املتعلقـة            واملـسائل           اجلنـسية          قـانون          مـشروع         بـشأن             البحـرين،          ململكـة         والثاين      األول

      حلـني    “      اجمللـس  ”          اقتـراح        علـى     اء  بن        الشأن،     هذا   يف        اختاذها   مت     اليت        املؤقتة         للتدابري         التالية         الفقرات
   :     التايل   يف      متثلت      واليت        اجلنسية       قانون       تعديل
         بـشأهنا             والتوافـق         أجـنيب       مـن            املتزوجـة              البحرينيـة          املـرأة           بأبنـاء        اخلاصة         الطلبات       دراسة   مت   •  

       هــذه       رفــع    ومت          املفــدى،        امللــك        جاللــة           توجيهــات        مبوجــب           تــشكيلها   مت       الــيت          اللجنــة      مــع
   “       اجمللــس  ”      مــن         تتكــون            املــذكورة           اللجنــة       بــأن         علمــا              الداخليــة،       وزارة     إىل          الطلبــات
           إمكانيـة    يف          والنظـر             الطلبـات،        هـذه          دراسـة            ومهمتـها           الداخلية        ووزارة       امللكي          والديوان

  .      ألصحاهبا           البحرينية        اجلنسية     منح

         ليـسوا          وآبـاء            حبرينيـات        أمهات    من       وابنة     ابن    ٧٨       إىل         اجلنسية     منح   مت     سبق    ما      إطار    ويف   •  
  .    ٢٠١١      مايو /    أيار     شهر      إىل    ٢٠٠٧     عام     منذ        مواطنني

          مبعاملـة          تتعلـق         أحكاما         القانون     هذا      تضمن     وقد      ٢٠٠٩      لسنة   )  ٣٥ (     رقم       قانون      صدور   •  
         إعفــاء       حيــث      مــن            البحــريين،          املــواطن          معاملــة        حبــريين      غــري      مــن           املتزوجــة             البحرينيــة         أبنــاء
   يف           الدائمـة           اإلقامـة          ورسـوم               والتعليميـة            والـصحية            احلكوميـة         اخلدمات      رسوم    من         أبنائها
           املعيـشية           األوضـاع          لتحـسني              التـشريعية            التـدابري         قبيـل       مـن            القـانون        هـذا        ويعترب   .  كة    اململ
  .     الفئة     هلذه
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         مــنحهم       جيــوز         القــصر             البحرينيــة         أبنــاء       فــإن   ،    ٢٠٠٩        لــسنة   )  ٣٥ (       رقــم           للقــانون         نفــاذا إ   •  
          والــدهتم          بكفالــة        وذلــك   ، )         االلتحــاق (           الدائمــة          اإلقامــة    أو           للزيــارة        ســواء        دخــول         تأشــرية
      مـىت           وباجملـان             بكفالتـها         دخـول        تأشرية       الرشد         أبنائها     منح     جيوز     كما   .      وباجملان           البحرينية

         الرشـد           البنـات       مـع         احلـال          وكـذلك             املختلفـة،            التعلـيم          مراحـل         بأحـد         ملتحقني       كانوا    ما
  .        املتزوجات    غري

          رغبتـهم        عنـد         أطـول         وملـدة           مـشروطة       غـري          ميـسرة          إقامـة           املقـيمني     غري        األبناء     منح      تيسري   •  
  .      املتبعة   ات         اإلجراء   حسب        اململكة        بزيارة

  
   :         املستقبلية           واإلجراءات          التحديات

             للتقريـرين            دراسـتها        بعـد    ، “       للجنـة  ”   )  ٣١ (       رقـم          اخلتامية          وباملالحظة     سبق    مبا          وارتباطا  -     ١٢٠
         قـانون          مـشروع         اعتماد   يف         للتعجيل        الالزمة        اخلطوات     مجيع      اختاذ      بشأن          للمملكة،        والثاين      األول
      مـن    ٢          الفقـرة        علـى           الـتحفظ         وسـحب    “       فاقيـة    االت ”      مـن    ) ٩ (          للمـادة            االمتثـال      أجل    من        اجلنسية
          قدمتـها        الـيت              التحريريـة              للمعلومـات             مناقـشتها      بعد        اللجنة        مبالحظات      أيضا          وارتباطا   ، ) ٩ (       املادة

ــة          املالحظــة        خبــصوص          اململكــة ــة           اخلتامي ــا   ، )  ٣١ (       رقــم         للجن     أن       علــى         املقــام       هــذا   يف        نؤكــد         فإنن
         ألبنـاء              البحرينيـة           اجلنـسية     نح   مـ           مبقتـضاه        يـتم         الـذي          النحـو        علـى           اجلنـسية          قـانون          تعـديل        موضوع
           تأسيـسه؛        بداية     منذ         البحرين       مبملكة   “    اجمللس ”        اهتمام      مركز     حيتل      أجنيب    من         املتزوجة           البحرينية
         اجملتمـع            ومنظمـات    “      اجمللـس  ”        اهتمام      وجاء            البحرينية،       املرأة        بأوضاع        للنهوض     منه      سعيا      وذلك
        مبــدأ     إىل          اســتنادا         الــشأن   ا    هــذ   يف           النــسائي          واالحتــاد            النــسائية           اجلمعيــات        خاصــة         وبــصفة        املــدين
     .       البحريين          والدستور       الوطين       العمل       ميثاق       يكرسه      الذي         املساواة
       مـنح        خيـول     حنو     على        املعنية       اجلهات    مع        اجلنسية       قانون       تعديل        اقتراح        مناقشة       حاليا     يتم  -     ١٢١
       حتفـظ             موضـوعية،           ومعـايري           لـضوابط         وفقـا              البحرينيـة           اجلنـسية       أجنيب    من         املتزوجة           البحرينية       أبناء
   .      الدولة       سيادة      مبدأ    مع        تتعارض    وال       الفئة     هذه     قوق ح

        جديـد          قـانون          مـشروع    يف          بـالنظر          للتعجيل        املعنية         السلطات      كافة    مع   “    اجمللس ”      يعمل  -     ١٢٢
      حـىت         سـبق،     مبا          وارتباطا        اجلنسية       مسألة   يف        واملرأة       الرجل    بني         املساواة      حتقيق        يستهدف         للجنسية
        صـدور        عنـد    “          االتفاقيـة  ”      مـن    ) ٩ (         املـادة       مـن    ) ٢ (        الفقرة     على        التحفظ     سحب   يف       النظر      يتسىن
  .      التحفظ     هذا     مثل      بسحب      يسمح         للجنسية      جديد       قانون
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   )  ١٤ (     إىل  )  ١٠ (    من       املواد   : “        االتفاقية ”    من        الثالث      اجلزء  -  ا     سابع  
         التعليم     جمال   يف       الرجل      حلقوق         املساوية       احلقوق   )  ١٠ (       املادة  -     ألف  

   :      املتخذة          اإلجراءات
       وحـىت              التعليميـة           املراحـل        مجيـع    يف         احلـضور       مـن          األعلـى      نسب  ال           البحرينية       املرأة      تشكل  -     ١٢٣

          املرتبـة        علـى            البحـرين         حـصلت        فقـد             التعليمـي       اجملال   يف         البحرين      مملكة      جلهود        وتتوجيا     ،           اجلامعية
        بـذلك      وهي          متتاليني،       لعامني        للجميع         التعليم       تنمية      مؤشر   يف         العربية       الدول       مستوى     على      األوىل
   يف       تقـع        الـيت            الوحيـدة            العربيـة         الدولة         البحرين       وتعترب      عايل،  ال       املؤشر     ذات       الدول      مصاف   يف     تقع
          للجميــع   م    ــــ      التعلي   د     ـــــ   لرص           العــامليني   ن     ـــــ        التقريري   ب ـ ـ    حــس   ، ا     أيــض           متتــاليني         لعــامني    وى ـ ـ      املــست       هــذا

   .        اليونسكو          والثقافة         والعلوم         للتربية        املتحدة      األمم       منظمة    عن          الصادرين      ٢٠٠٨   و      ٢٠٠٧
            والثـانوي           األساسـي            التعلـيم       مـن        بكـل          االلتحاق   يف      األوىل        املرتبة         البحرين       احتلت     كما  -     ١٢٤
           االجنـازات         وهـذه    ،    ٢٠٠٨      حـىت       ٢٠٠٥       عـام      منذ         اجلندرية        للفجوة        العاملي         للتقرير      وفقا        والعايل
            التعليمـي         اجملـال    يف           تنفيـذها    مت       الـيت             واملـشاريع            والـربامج            الداعمـة              التـشريعية           البيئـة       بفعل      حتققت
      مـن          وغريهـا            العامليـة             الدراسـية         املـنح            وبرنـامج             املـستقبل،          ملـدارس         امللـك         جاللـة          مـشروع    :     ومنها
  .        التعليمي      اجملال   يف        متقدمة       ملراكز         البحرين      مملكة      حتقيق   يف      سامهت     اليت          والتدابري        الربامج

         مهنيـة          تلمـذة       نظام       إحداث          والتدريب         التعليم        لتطوير       الوطين        املشروع         مبادرات     مشلت  -     ١٢٥
        بـشكل        فيـه           التوسـع           وسـيجري       ٢٠٠٨ /    ٢٠٠٧           الدراسـي          العـام          بدايـة     مع         والبنات       البنني        لفائدة

ــدرجيي، ــيم         تطــوير     إىل         املــشروع         ويهــدف          ت             املعلومــات        تلقــي      بــني         واملــزج          واملهــين،        الفــين           التعل
             واملؤسـسات؛             بالـشركات          العمـل          مواقـع    يف            والتـدريب            باملدرسـة          العملية            والتطبيقات          األكادميية
           التعلـيم          خمرجـات         وحتـسني           واملهـين،    ين     الفـ            التعلـيم           ملـسارات            الفتيـات         أمـام           الفرصـة       تاحة إ     هبدف
        الفــين           التعلــيم        أمنــاط      مــن          أمــامهن           املتعــددة           اخليــارات         وتــوفري           الفتيــات        أمــام        اجملــال       فــتح         لــضمان
   .      مستقبال    هلن       العمل     فرص       زيادة         وبالتايل        واملهين،
         موضـوع           أساسـا،        وهـو            التربيـة    يف          للمـرأة            النمطيـة           الـصورة         تغـيري        علـى          للعمـل          بالنسبة  -     ١٢٦

      إىل        فنـشري            والثـاين،       األول          اململكـة            لتقريـري            دراسـتها        بعـد    ،   )  ٣٣ (       رقـم        للجنة        خلتامية ا        املالحظة
   :   اآليت
          واللغــة            للمواطنــة            والتربيــة             االجتماعيــة         املــواد         منــاهج         وخباصــة            الدراســية          املنــاهج        تغطــي   •  

ــة ــة           العربي ــرية           اإلســالمية            والتربي ــيم           واألس ــانوي          األساســي           للتعل ــا            والث         صــورا            ومقرراهت
           وشــهدته            البحــريين          اجملتمــع         شــهده         الــذي          اإلجيــايب           التطــور        ضــوء   يف           للمــرأة           متنوعــة
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        وقعـت        الـيت            الدوليـة             واالتفاقيات           اإلنسان       حقوق       مبادئ     ضوء    ويف         اململكة،        مؤسسات
  :   خالل    من      وذلك          البحرين،       عليها

 ــرأة        صــورة ــشاركة         امل ــاة   يف           امل ــة         احلي ــل          العام ــشاط       مث ــسياسي          الن ــات (           ال              االنتخاب
         خمتلفـة           ميـادين    يف        املهـين         والعمل   ، )        النسائية     يات    اجلمع (         التطوعي        والعمل   ، )    مثاال

  ،        رئيـسة    (       خمتلفـة           وظيفيـة        رتـب     ويف      ...)         اسـتثمار          جتـارة،          بنـوك،           تعلـيم،       صحة، (
     ..). .     وزيرة        قاضية،   ،       مديرة

 اإلسالمي         التاريخ    من      خاصة        إجيابية       أمثلة     خالل    من         التاريخ   يف       املرأة      صورة      .  

 االجتمــاعي          التطــور        يالئــم      مبــا  ،        األســرة        شــؤون       علــى            املتعــاونني            الوالــدين        صــورة            
   ).    نواة       عائلة    أو  ،     ممتدة       عائلة (         البحريين         للمجتمع

 األلعـاب،    (        واجبـات       مـن        عليها     وما      حقوق    من    هلا    مبا         العائلة     ضمن       البنت      صورة           
  .       العائلة      داخل         التشاور      حماسن      بيان      يهدف      ...)       املختلفة          العائلية        الشؤون

 القدر       وبنفس   ،        الطالب      صورة      جانب     إىل       اجملتهدة         الطالبة     صور     .  

       علـى           القـضاء         بغيـة           اجملتمـع؛    يف             البحرينيـة          املـرأة      دور         تعزيـز      على          الدراسية        املناهج      تعمل   •  
           امليـادين         خمتلـف           ودخوهلـا          املـرأة           إجنـازات        إىل           اإلشـارة     متت     إذا         للمرأة،         النمطية        الصورة
         خمتلفـة        عمـل          مواقـع    يف          للمـرأة        عـدة        صـور            اسـتعراض    مت     كما         قيادية،       مناصب         وتقلدها

   يف            واملــشاركة   .         التطــوعي          والعمــل        املــدين         اجملتمــع          مؤســسات        كــذلك و          الــوطن،      مــن
  .         االجتماعية        واملواد          للمواطنة         التربية       مناهج   يف       وخباصة          والبلدية          النيابية           االنتخابات

          املرحلـة           الجتيـاز         إلزامي      مقرر     وهو        اجملتمع،      خدمة      مقرر          والتعليم         التربية       وزارة      طرحت   •  
         خمتلفـة          أمـاكن    يف           التطـوعي          العمـل        خـوض       هلـم    ح     يتـي        وهـو       معا،         والبنات       للبنني          الثانوية

         كافيـة        فـرص        خلـق        أجـل       مـن        املدين؛       اجملتمع        مؤسسات        األحداث      ودور            كاملستشفيات
  .        وتطلعاهتم       ميوهلم       تناسب       خمتلفة       أدوار      ألداء

   يف         املـادة     أن      مـع             والبنـات،          البـنني       مـن           للجنـسني         األسرية         التربية      مادة        مقررات       أدرجت   •  
           الـسليمة             بالتنـشئة        هتـتم        املادة      جماالت      ومجيع     ،       فقط       لبنات ا     على        مقتصرة      كانت        السابق
            والعـادات            اإلسـالمية           التعاليم     حبسب           واإلجنابية،          والعقلية          والنفسية        اجلسمية         الناحية    من

ــد، ــشيا              والتقالي ــع         ومت ــستجدات      م ــتعلمني          بإكــساب       هتــتم         وكــذلك              والتطــورات،            امل            امل
  .         املستقبلية           والعائلية   ة      العملي        للحياة        تؤهلهم     اليت       املهمة         احلياتية         املهارات

       ضـمن            الـواردة          املعاصرة         واملضامني         املفاهيم    من          لالستفادة          والتعليم         التربية       وزارة      تسعى   •  
           الوطنيـة         اخلطـة       مـن       أيضا           واالستفادة       اجملال،     هبذا         املتعلقة          والندوات          واملؤمترات          االتفاقية



CEDAW/C/BHR/3  
 

11-64689 51 
 

           املــصادقة        طــراف  األ       أحــد            والتعلــيم           التربيــة       وزارة           للمــرأة،         األعلــى        اجمللــس      مــن           الــصادرة
        وإدراج          عمومـا،             الدراسـية            املقـررات        ضـمن          املـرأة        متكـني         مفاهيم       إلدماج     ،        اخلطة     على

           إمكانـات            للمـدارس          تيـسرت        كمـا              للمواطنـة،            التربيـة         مقررات     ضمن       خمصوصة      دروس
  .     خمتلفة        مدرسية       أنشطة     ضمن       املرأة       موضوع        لتدارس       خمتلفة

  
  :         املستقبلية           واإلجراءات          التحديات

  :       استمرار     على          والتعليم         التربية   ة    وزار      تعمل  -     ١٢٧

       ســوق             واحتياجــات          يتناســب      مبــا           للفتيــات         واملهــين        الفــين            والتــدريب           التعلــيم   يف          التوســع   •  
  .     العمل

        كافـة         وإزالة           االجتماعي،       النوع        مقاربة    مع       يتالءم    مبا          الدراسية         واملناهج      اخلطط      حتديث   •  
   .      للمرأة         النمطية        الصورة       أشكال

  .     العمل     سوق         متطلبات    مع       تتالءم     اليت         املتطورة      هنية  امل           بالتخصصات       املرأة       توعية   •  

   .      احلديثة             التكنولوجيا    مع       متاشيا         كفاءاهتم      ورفع        اجلنسني،    من        املعلمني       تدريب   •  
           التعلـيم    يف            وإدمـاجهم           اجلنـسني،     من       اخلاصة           االحتياجات     ذوي     دمج    حنو        التوجه       تعزيز   •  

    .    أمكن    ما         النظامي
  

       العمل       ميدان   يف        واملرأة    جل   الر    بني         املساواة   )  ١١ (       املادة  -     باء  
   :      املتخذة          اإلجراءات

   :      والرجل       املرأة    بني          واملساواة       العمل   يف     احلق  -     ١٢٨
       حيـث            البحـرين         مملكـة    يف           املـواطنني       بـني          املساواة      مبدأ   ن   ـــ      البحري      مملكة    ور ـ ـ   دست   ى ـ ـ   أرس   •  

          املثـال،         سـبيل         وعلـى    .        العامـة              والواجبـات          احلقـوق    يف        اجلـنس       أساس     على       بينهم      متييز   ال
        لعـام               الدبلوماسـي          الـسلك           وقـانون    ،    ٢٠٠٦        لـسنة    )  ٣٥ (     رقم        املدنية       اخلدمة       قانون   ن  فإ

        بــــني           تفرقــــة    أي            يتــــضمنا   مل             الوظيفــــة   يف            املعنــــيني           لــــشروط            حتديــــدمها         عنــــد      ٢٠٠٩
   . ة أ    واملر      الرجل

        أمـام          حاليـا           املعـروض          األهلـي           القطـاع    يف         العمـل        قانون       مشروع    أن       إىل         اإلشارة      وجتدر   •  
         زيـادة        مثـل       اخلاص        القطاع   يف         العاملة       املرأة       إىل         املزايا     بعض      أضاف     ،             التشريعية        السلطة
   يف          موجـودة        تكـن    مل        أخـرى         إجازات       وأضاف          العاملة،        للمرأة        املقررة         اإلجازات     بعض
       علـى         يـربهن         الـذي         األمـر            الوفـاة،        عـدة           وإجـازة        الطفل       رعاية       إجازة     مثل      احلايل         القانون
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ّ  املشّرع    أن            الدوليـة        العمل       معايري        تقررها    ليت ا         العاملة       املرأة      حقوق     على     حيرص         البحريين     
   .     الصلة     ذات         الدولية           االتفاقيات    من       وغريها

  
   :        االجتماعي        الضمان   يف     احلق  -     ١٢٩
ــا         يتعلــق        فيمــا   •             التعطــل      ضــد          التــأمني        نظــام        مبوجــب          النــساء     إىل         تقــدميها       يــتم       الــيت           باملزاي

        رسـوم    بامل          الـصادر           التعطـل       ضـد           التـأمني        قانون       إىل         اإلشارة      املهم     فمن        العمل،        وصندوق
            والنـساء،           الرجـال       بـني        منـه             االسـتفادة    يف      يفرق   ال      الذي      ٢٠٠٦      لسنة    ٧٨     رقم        بقانون

            العـاطالت،       مـن       هـن           النظـام        هـذا    يف          املـسجلني          العمـل     عن         العاطلني        غالبية    أن       ويالحظ
      مـن           اسـتفاد       مـن         بعـدد         مقارنة         العاطالت    من           املستفيدات    من     عدد   يف     جبالء     هذا       ويظهر
           القـانون         مبوجـب         إنشاؤه   مت      الذي       العمل        لصندوق        النسبة ب     أما   .       العاطلني    من        النظام     هذا
             التدريبيـة            الـدورات       توفري   يف         والنساء        الرجال    بني      يفرق   ال      فإنه   ،    ٢٠٠٦      لسنة    ٥٧     رقم
             للمـشروعات              التنافـسية           القـدرة        رفـع     أن      عـن      فضال         بالعمل،         االلتحاق     على       تساعد     اليت

        الـذي       األمر          والنساء،        الرجال    من        للجميع       متاحة      اخلاص        القطاع   يف          واملتوسطة        الصغرية
   .     املرأة    أو       الرجل    بني         املساواة      مبدأ      يكرس        النظام     هذا    أن     جبالء      يربهن

        تعمـل      اليت     تلك       وخاصة        مستمرة       بصورة           التشريعات      حتديث     على       العمل       وزارة       وتعمل   •  
              واالتفاقيـات             التوصـيات       مـن      عدد       دراسة      جانب       إىل         احلقوق،    من       املزيد       املرأة     منح     على

          ملـشاريع            والتحـضري            التخطـيط        عنـد             الـوزارة،      وأن       كمـا    .      اجملـال      هذا   يف          والدولية         العربية
         واحلـرص   -       عمـل       عـن            الباحثـة  /           العاملـة   -             البحرينيـة          املـرأة      وضع       تراعي               استراتيجيتها،

   .      بالرجل      أسوة        املزايا      كافة     على     حتصل    أن     على
  

   :        والتدريب        والعمل       املهنة        اختيار   يف     احلق  -     ١٣٠
          للمـرأة            وبالتـايل            واإلنـاث،           الـذكور       مـن         للجميع    وح   مفت         البحرين      مملكة   يف       العمل     سوق   •  

         قـانوين         سـواء         مـانع     أي        يوجـد     وال            ومؤهالهتـا،       معها        تتناسب     اليت         الوظيفة        اختيار      حرية
          العمـل،          مواقـع        مجيـع    يف          تتواجـد        أهنـا       بـل           املـرأة،         فيهـا       تعمل     اليت       اجملاالت     حيدد     غريه    أو

           ملــساعدهتن           الــسيدات   ت       مهــارا          وتعزيــز          لتنميــة            مكانياهتــا إ       مجيــع         العمــل       وزارة         وتــسخر
           الوظـائف        علـى         للحصول         تساعدهن     اليت         التدريب       برامج       وتوفري        العمل،     سوق       لدخول
   .       الوظيفي       السلم   يف        الترقي      وعلى       العمل     سوق   يف        املتاحة

ــة            االتفاقيــة       علــى      ٢٠٠٠         العــام   يف           البحــرين        مملكــة        صــدقت   •           لــسنة   )   ١١١ (       رقــم           الدولي
       علــى           التأكيــد           مفهومهــا   يف       يــأيت      لــيت  وا           واملهنــة،            االســتخدام   يف           التمييــز        بــشأن      ١٩٥٨
         الـدين     أو        اجلـنس     أو         اللـون     أو         العـرق         أسـاس        علـى         يقـوم          تفـضيل     أو         تفريـق     أي         استبعاد
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         إبطـال         شـأنه       مـن         الـذي              االجتمـاعي،         األصـل     أو         الـوطين         األصـل     أو           الـسياسي        الرأي   أو
    .     املهنة    أو          االستخدام    أو         املعاملة   يف         املساواة    أو       الفرص       تكافؤ       تطبيق       إضعاف   أو

   :    األجر   يف          واملساواة         التوظيف   يف     احلق  -     ١٣١
          اجلانــب،       هبــذا         يتعلــق        فيمــا           والــذكور         اإلنــاث      بــني           التفريــق       يــتم   ال          األجــور،      خيــص        فيمــا   •  

          القيمـة          وبـذات          لإلنـاث        متـنح        كمـا           للـذكور        متـنح        الـيت             والعـالوات           واملكافآت        فاألجور
ّ    املــشّرع        يفــرض    ومل   .         والنــسبة        علــى      بــل            التوظيــف،   يف         املــرأة       علــى        قيــود    أي           البحــريين     
      إىل       تـصل        الـيت           األمومـة           كإجـازة             امتيـازات        املرأة       اجلديد       العمل       قانون     منح     فقد       العكس
   .       اليومية        األمومة       ساعات     إىل        باإلضافة       يوما،    ٦٠

        لكــون        نظــرا        وذلــك           واإلنــاث،          الــذكور      بــني           التوظيــف       عنــد             البحرينيــة           القــوانني       متيــز   ال   •  
           الرواتــب         وبــنفس     االت    اجملــ        خمتلــف   يف         اجلنــسني       لكــال         مفتــوح           البحــريين         العمــل       ســوق
       عـدد        وصـل        فقـد           العمـل،          سـاعات          وكـذلك         مكافآت    أو       عالوات    من         املمنوحة         واملزايا

    ٥٦     ٠٢٣              من أصـل       ٢٢     ٨٢٣                           املوظفات يف القطاع العام       )                 حبرينيات ووافدات  (       اإلناث  
   ا    ـــ     موظف     ٤٥٩     ٣٢٣       أصـل     من    ٤٨     ٥٦٠      اخلاص        القطاع   يف         املوظفات      وعدد        موظفا،

   .    اجملال     هذا   يف         قانونية     واد   ـــ م   ة   ـــ    إلضاف   ة   ـــ   حاج   د ـ ـ   توج    وال   ،    ٢٠١٠    ام   ـــ ع
       هـذه    يف     ٌ   كـبريٌ       ٌ   نـصيبٌ           للمـرأة         يكـون     أن       علـى           مشاريعها   يف       جاهدة       العمل       وزارة      تعمل   •  

         خصيـصا           املوجهـة            التـدريب           وبـرامج            التوظيـف           مـشاريع       مـن        عـدد          تنفيـذ     ومت          املشاريع،
         تتقـدم     ومل   .     وظيفي    الـ           للترقـي           أمامهـا       اجملال      وفتح          البحريين،       العمل     سوق   يف       املرأة      لدمج
      بــني         العمــل         ســاعات    أو        األجــر   يف           التمييــز        بــشأن         بــشكوى         العمــل       وزارة     إىل       حالــة    أي
  .      والرجل       املرأة

ــة ”        دعـــت  -     ١٣٢ ــد   ، “         اللجنـ ــشتها        بعـ ــرين             مناقـ ــاين      األول              للتقريـ ــة           والثـ ــرين،          ململكـ    يف             البحـ
         مـشروع        مـاد    اعت   يف         للتعجيل         املناسبة         التدابري     مجيع      تتخذ    أن       إىل    ، )  ٣٥ (     رقم         اخلتامية         مالحظتها

          لكفالـة           الدولـة         جهـود           وتعزيـز              املهـاجرين،         املرتليني        العمال     مجيع      يشمل    أن        وكفالة       العمل       قانون
         مــدركني          يكونــوا     وأن            الكافيــة،             القانونيــة          احلمايــة       علــى          املنــازل   يف           العــاملني            املهــاجرين        حــصول
  :  إىل       الشأن     هذا   يف      ونشري            القانونية،         املساعدة     على       احلصول     على        وقدرهتم        حلقوقهم

          خبادمـات          تتعلـق           وتـدابري        أنظمة       حاليا    به        املعمول       األهلي        القطاع   يف       العمل       قانون     وضع   •  
        أجـاز        فقـد          العمـل     رب    مع          باملنازعة       يتعلق    ول أل ا        بعملهن         يتعلقان       أمرين     أهم   يف        املنازل
               يـستخدموهنــن       مـن       مـع             منازعـاهتن           لتـسوية          العمـل        وزارة       إىل       بطلب        التقدم    هلن         القانون
         للفـصل           الـصغرى          احملكمـة        إىل           املوضـوع          أحالـت            التـسوية      ذرت    تعـ      وإذ         الودية،        بالطرق

ــإلزام         يتعلــق          والثــاين            التقاضــي،         مراحــل       مجيــع   يف          الرســوم      مــن          اإلعفــاء      مــع         الــرتاع   يف           ب
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        اجلهـة     أو          العمـل،        عقـد          حيـددها        الـيت         اجلهـة       إىل        اخلادمة       إعادة        مبصاريف       العمل      صاحب
       هـذا    .         جبنـسيتها         إليـه           تــنتمي    ي   الذ       بلدها      إىل    أو      منها      قدمت     اليت      اجلهة    أو      فيها      أبرم     اليت
  .        لتسويتها        الالزمة           اإلجراءات     الختاذ         اخلادمات    من      شكوى     أية       العمل       وزارة      تتلق    ومل

       عنـد         تتبـع        الـيت            واألوضـاع         الشروط      بشأن      ١٩٩٤      لسنة   )  ٢١ (     رقم       وزاري      قرار     صدر   •  
       خــدم         ضــمنهم       ومــن           حبــرينيني،      غــري        عمــال          لتوريــد         متعهــد      مــع       عمــل        صــاحب         تعاقــد
  .  هلم          الضرورية          الضمانات      فالة ك     هبدف         املنازل؛

         يتـضمن          األهلـي           القطـاع    يف         العمـل         بـشأن        قانون       مشروع           التشريعية        السلطة       حاليا      تنظر   •  
         وتـدرس    .         الوافـدة             والعمالـة           املنـازل        خـدم        مجيـع         حقـوق      حتفظ     اليت        األحكام    من        العديد
         املكتـب        خـالل       مـن            العربيـة          اخللـيج         لـدول            التعـاون        جملـس       مـع             بالتنـسيق          البحرين      مملكة
         اخللـيج       لدول         التعاون     جملس      بدول           االجتماعية        الشؤون        ووزراء       العمل        لوزراء       نفيذي   الت

            الدوليــة،         العمــل         منظمــة       قبــل      مــن           إعــدادها   مت   )       توصــية /         اتفاقيــة (           قانونيــة         وثيقــة            العربيــة،
  .     حكمهم   يف     ومن        املنازل     خدم      حقوق       وضمان       تنظيم     على      تعمل

          القطـاع    يف           العمالـة          أوضـاع          تابعـة  م       علـى           العمـل،         بوزارة           العمالية،         العالقات       إدارة     تعىن   •  
   .       األهلـي           القطـاع    يف         العمـل          قـانون          ومـواد           بأحكـام           الكامـل            االلتـزام       يضمن    مبا       اخلاص،
         قــانون       ضــوء   يف            والتقاضــي           التخاصــم       أمــر            العماليــة            والــشكاوى           التحكــيم       قــسم         ويتــوىل
     إىل           والعمــال،          األعمــال         ألصــحاب             القانونيــة             االستــشارات         القــسم        يقــدم       كمــا          العمــل،
           املترتبـة              والواجبـات           واحلقـوق        العمل        بقانون          والتعريف          والتوعية         التثقيف   ة    أنشط      جانب
            والتفتـيش            الرقابـة          أعمـال       يتوىل      أيضا        العمايل         التفتيش     قسم    أن     كما   .      العالقة     طريف     على

   .     العمل        بقانون          التزامها    من        للتحقق        املنشآت     على        مفاجئة       بصورة
ّ  املشّرع      يفرق   مل   •            وكـذلك         احلـايل          األهلـي         القطاع   يف       العمل       قانون       صياغة     عند         البحريين     

           العمالـة       بـني              التـشريعية           الـسلطة        قبـل     من       حاليا      يدرس      الذي       اجلديد         القانون       مشروع   يف
        مملكـة        حكومة       أصدرت     وقد        اللون،   و أ       العرق    أو      اجلنس      أساس     على           والوافدة،         الوطنية
        صـاحب        إىل         الوافد        العامل        انتقال      حرية      بشأن      ٢٠٠٩      لسنة   )  ٧٩ (     رقم        القرار         البحرين
      مـن            االنتقـال         حريـة         الوافد        العامل     متنح        املنطقة   يف      دولة     أول      تكون       وبذلك  -   آخر     عمل

       حـاز        وقـد          احلـايل،         عملـه         صـاحب           موافقـة        علـى          احلـصول      دون       آخـر        إىل      عمل      صاحب
        األخـص         وعلـى           والـدول            الدوليـة            العربيـة            املنظمـات       مـن           العديـد          إشـادة      على        القرار     هذا

      مـن            الوافـدة          للعمالة        إضافية      محاية       لقرار ا     هذا     منح     وقد          الوافدة،         للعمالة        املصدرة       الدول
         للمهــن         الــسوق   يف        يعــرض       عمــا       تقــل          مرتبــات         مــنحهم    أو            املعاملــة،       ســوء    أو          اســتغالل
      مـن           العمـال         محايـة         جانـب        إىل          عملـه،        جهـة         اختيار   يف        العامل      حرية      جانب       إىل           املماثلة،
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     إىل          االنتقــال           بإمكانــه        يكــون       حيــث        حمببــة      غــري    أو         مالئمــة      غــري       عمــل         لظــروف          التعــرض
  .        وقانونية      سلسة       بصورة     آخر     عمل    حب  صا

        بنـاء     إال        أجـنيب         عامـل     أي         بتـسفري            واإلقامـة             واجلـوازات          للجنسية        العامة        اإلدارة      تقوم   ال   •  
           بالتأكـد         اإلدارة        تقـوم        ذلـك        علـى          وعـالوة              القـضائية،         السلطة    من       أوامر    أو       أحكام     على
       تـبني     ذا  وإ          العمـل،     رب       لـدى         غريهـا     أو       مالية         مستحقات    أي    له     ليس     أنه    من        العامل    من
  .        باستالمها       إقرار     على      يوقع   مث          لتحصيلها         الكافية      املدة       فيعطى         مستحقات    له    أن

          واملرفـق            التعطـل،           وتعـويض          إلعانـة             املـستحقات       بعدد      جدوال   ) ٥ (     رقم       املرفق        ويتضمن  
ــم ــشكاوي        إمجــايل        يوضــح        جــدوال   ) ٦ (       رق ــة            العماليــة           ال ــرة   يف          بــاملرأة           املتعلق         كــانون       مــن          الفت
            النـسائية             بالعناصـر            إحـصائية    ) ٧ (       رقـم           واملرفـق    ،    ٢٠١٠         ديـسمرب  /    األول         كـانون          إىل          ينـاير  /     الثاين
   .        العمالية          النقابات   يف
  

   :         املستقبلية           واإلجراءات          التحديات    
         قـانون          مـشروع     من         لالنتهاء         التسريع      بقصد        اجلارية           التشريعية                 إىل اإلجراءات           باإلضافة  -     ١٣٣
         عمليــة          صــعوبات       علــى      لــب    التغ        بقــصد           دراســتها       جيــري         عديــدة           إجــراءات       فــإن          األهلــي،         العمــل
  :   على       العمل     ذلك     ومن       اجملاالت     بعض   يف       املرأة     عمل       تواجه

       حيـث          اخلـاص،           القطـاع    يف          األنـشطة        بعـض    يف       املرأة     عمل      بشأن         السائدة         املفاهيم      تغيري   •  
       إمـا         املرأة،      جانب    من       عزوفا      تشهد        القطاع     هذا   يف           االقتصادية        األنشطة     بعض      زالت    ما

ــصعوبة ــذا   يف         العمــل          ل ــل          القطــاع       ه ــشييد        قطــاع       مث ــاء،           الت ــا            والبن ــأثرا        وإم ــادات         ت             بالع
           الفنــادق        قطــاع       مثــل         قطاعــا    أن       ذلــك       علـى         دليــل       وخــري            البحــريين،         اجملتمــع   يف             والتقاليـد 
   .         والتقاليد         العادات     هذه      تأثري    حتت     فيه       للعمل       املرأة    من       إقبال     عدم      يشهد       مازال

        نـشطة   األ       بعـض    يف          الرجـال          توظيـف          تفـضيل         بـشأن           األعمـال          أصـحاب         توجهات      تغيري   •  
            القطاعــات       هــذه   يف         العمــل      عــن          النــساء        عــزوف       ذلــك        ومــرد           النــساء،     دون             االقتــصادية
         ناحيــة      مــن    أو           احلكــومي،          القطــاع       مثــل         األخــرى            القطاعــات       بعــض   يف         العمــل          وتفــضيل
        لقلـة         نظـرا           األنـشطة        بعـض    يف          الرجـال          تـشغيل         األعمال       أصحاب      يفضل     حيث         الكلفة،
   .      النساء       تشغيل    عن        األعمال       أصحاب      عزوف         وبالتايل          تشغيلهم،       تكلفة

  
        الصحية         الرعاية   يف         املساواة   )  ١٢ (       املادة  -     جيم  

   :      املتخذة          اإلجراءات    
            وأدوارهـا              الحتياجاهتـا           تـستجيب           وجمانيـة         مميـزة         صـحية          خبـدمات            البحرينية       املرأة     حتظى  -     ١٣٤

  :   ذلك     ومن   .       املختلفة
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   :    منها              االستراتيجيات    من     عدد     وضع   مت                واالستراتيجيات،           التشريعات      صعيد     على   •  
 ٢٠١٤-    ٢٠١١          اجلديــدة         الــصحة       وزارة              إســتراتيجية       وضــع   مت      ٢٠١٠         العــام   يف      

         ينــدرج              اســتراتيجية         أهــداف       ســتة       علــى          اشــتملت        والــيت          احلكومــة          برنــامج       ضــمن
ــها ــدد        من ــن       ع ــادرات      م ــربامج            املب ــا   مت           وال ــة   يف           إدراجه ــوزارة           ميزاني            ومرتبطــة           ال

        افظــة  احمل             اســتمرارية       علــى        فيهــا      األول        اهلــدف      نــص        ولقــد   .      حمــددة      أداء          مبؤشــرات
       وخـص             الوقائيـة           اخلـدمات          وتـوفري          الـصحة          تعزيـز        خـالل       مـن          اجملتمـع      صحة     على
ــرأة ــدد         امل ــادرات      مــن        بع ــها            املب ــة   يف          التوســع        من ــدوري         الفحــص        خدم ــساء          ال           للن
         سـرطان       عـن        فحصهن   مت      الاليت        النساء      نسبة (      أداء        مؤشرين     على         املبادرة      ومشلت
       هـذا     ).       الثـدي      طان     لـسر          فحـصهن    مت        الـاليت           األربعـني      فوق        النساء       ونسبة        الرحم،
        ووضـع            الـصحية،          احليـاة         أمنـاط          تعزيـز        مثـل          الـصحة        تعزيز         مبادرات       إىل          باإلضافة
   .        املغلقـة           العامـة         األماكن   يف        التدخني     حظر     مثل       الصحة     على          للمحافظة        سياسات
         تطبيـق               واسـتمرارية           املعديـة        وغـري           املعديـة         األمراض    من         الوقاية         مبادرات       وكذلك
  .     املوسع         التمنيع        برنامج

 قبـل       مـن            واعتمـدت            البحـرين          مبملكـة       السن       لكبار         الوطنية            الستراتيجية ا     وضع   مت       
     ذات          واجلهـات         اململكة        وزارات     مجيع       وحرصت   .    ٢٠١٠     عام   يف         الوزراء     جملس
        تــوفري       خــالل      مــن               االســتراتيجية         تنفيــذ       علــى        املــدين         اجملتمــع           ومؤســسات          العالقــة
          وزارتـا         وتعـد    .      الـسن          بكبـار        اخلاصة         والربامج          الرعائية          والوسائل        اخلدمات      أفضل

ــة            اإلنـــسان        حقـــوق        ووزارة          الـــصحة ــة             والتنميـ ــم       مـــن              االجتماعيـ ــوزارات        أهـ              الـ
        بوضــع         الــصحة       وزارة         بــادرت       وقــد   .      الــسن        كبــار         خبــدمات          املعنيــة           احلكوميــة

ــار          الــصحية               االســتراتيجية ــة        اخلطــة          متــضمنة        الــسن         لكب            واخلــدمات   .    هلــا             التنفيذي
ــة ــوزارة          للمــسنني          املقدم ــصحة          ب ــدة         ال ــها         عدي ــى         ومن ــال        ســبيل       عل ــوفري   مت   ،       املث         ت

           اخلـــدمات         تقـــدم         والـــيت           الـــصحية           املراكـــز   يف         الـــسن          لكبـــار            املتنقلـــة            الوحـــدات
ــضية ــة             التمري ــه   يف         باملــسن            والرعاي ــري         وخاصــة        مرتل ــادرين       لغ ــى            الق           الوصــول       عل
            والتنميـة              اإلنـسان          حقـوق        وزارة      مـن          اخلدمـة      هذه     نقل   مت     وقد        الصحي،        للمركز

            املـستفيدة        احلاالت     عدد     بلغ     وقد   .    ٢٠٠٨     عام   يف       الصحة       وزارة       إىل            االجتماعية
            الزيـارات         وعـدد       ٢٠١٠       عـام    يف   )       ورجـال         نـساء  (       مـسن      ٩٦٣         اخلدمـة      هذه    من

      مـن              املـستفيدات           املـسنات           النـساء        عـدد         وكـان    .       العـام        نفـس    يف       زيارة    ١٥     ٨٩١
  .       للمسنات       زيارة   ٨     ٧٩٦   و      سيدة     ٥٤٦        اخلدمات     تلك
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 إلدمـــاج             ومبـــادرات            النفـــسية          الـــصحة          تعزيـــز               اســـتراتيجية        وضـــع      ٢٠٠٩   يف   مت          
ــة           النفــسية        لــصحة ا ــة،            بالرعاي ــة               االســتراتيجية   يف           املــشاركة   مت       كمــا           األولي            الوطني

  .        واملراهقني        الشباب      بصحة       يتعلق      فيما   )    ٢٠١١-    ٢٠١٠ (        للشباب

 مكتـب       مـع             بالتعـاون         عاقـة  إل ا     ذوي        شـخاص  أل ل           الوطنيـة              سـتراتيجية  ال ا      تدشني   مت        
          املعــاقني        شــؤون          لرعايــة          العليــا           واللجنــة           البحــرين         مبملكــة          اإلمنــائي          املتحــدة        األمــم
ــة            اإلنـــسان        حقـــوق        ووزارة ــة             والتنميـ ــباط    ٣٠   يف         وذلـــك              االجتماعيـ ــر /       شـ           فربايـ
        وحمـور              التـشريعات        حمـور         منـها          احملـاور       مـن      عدد           ستراتيجية ال ا         وتناولت   ،    ٢٠١٠
ــيم            التربيـــة         وحمـــور             والتأهيـــل          الـــصحة             والـــتمكني             االقتـــصادي            والـــتمكني             والتعلـ

    .        والتوعية        واإلعالم          االجتماعي

 ــة    ية           االســتراتيج        تدشــني   مت ــة           الوطني           املتحــدة        األمــم        مكتــب      مــع            بالتعــاون           للطفول
             االجتماعيـة             والتنميـة              اإلنـسان          حقـوق         ووزارة           للطفولـة            الوطنيـة          واللجنة        اإلمنائي
ــباط   يف         وذلـــك ــر /       شـ ــق      ٢٠١٠          فربايـ ــة           لتحقيـ ــة            التنميـ ــال             املتوازنـ ــة           لألطفـ            وتلبيـ

   يف   ق    احلـ         أمههـا          احملـاور       مـن           العديـد              االستراتيجية         وتناولت          ومحايتهم،           احتياجاهتم
   يف        واحلــق          احلمايــة   يف        واحلــق           والنمــاء          البقــاء   يف        واحلــق           القــدرات          وتنميــة           التعلــيم

  .       التمييز      وعدم         املشاركة

 ــشروع    أن     إىل         اإلشــارة        وجتــدر ــانون         م ــروض         الطفــل         ق ــا          املع ــام         حالي ــسلطة        أم           ال
          احلامــل،       لــألم          الــدوري        الطــيب         الفحــص         إجــراء        يوجــب       نــصا        أضــاف              التــشريعية،

ــر ــذي        األم ــربهن        ال ــى        ي ــ    أن       عل ــى       حيــرص           البحــريين     شرع    امل           اخلــدمات        تقــدمي       عل
  .     احلامل        للمرأة        الصحية

   :       البحرين      مملكة   يف        الصحية         واخلدمات        املرافق       مستوى     على   •  
 علـى       ٢٠٣٠           البحـرين          ململكـة              االقتـصادية            والرؤيـة           احلكومـة        عمـل           برنـامج      أكد       

         احلـصول           وتـسهيل             الوقائيـة          الـصحة          تعزيـز        خـالل       مـن          الـصحة          تعزيـز             استراتيجية
      إىل         العـام        هـذا           الـصحية    ز    ـــ      املراك    دد     ــــ  ع         ارتفـع    د   ـــ  وق    ة،   ـــ     الصحي    اتـ ـ     اخلدم     على
          إضــافية        صــحية         مراكــز   ٣         إنــشاء       علــى         العمــل        جــاري       كمــا        صــحيا         مركــزا    ٢٣

       وقـد    .      نـسمة     ٢٠     ٠٠٠       لكـل        صـحي       مركز       إلنشاء        احلكومة     خطة     ضمن      وذلك
  .      املراكز     هذه   يف        واألسرة        للمرأة        الصحية        اخلدمات    من     عدد       إدخال   مت

 ٢٠١١       العام   يف         والنساء        احلوامل        لرعاية       جديدة        عيادات         استحداث   مت    .  
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 ــة       ضــمن          الوســطى          احملافظــة   يف          للــوالدة        جديــد          مستــشفى         إنــشاء       إدراج   مت            ميزاني
٢٠١٢-    ٢٠١١    .  

 الوالدة         مستشفيي       وحتديث       توسعة     على       العمل      جاري      .  

 مستـشفى        ثـاين  (        سـرير      ٣١٢        بـسعة       محـد         امللـك           مستـشفى          إنـشاء     من         االنتهاء   مت          
          املتوقـع        ومـن             باملستـشفى            والنـساء           للـوالدة         سـرير    ٠ ٧        وخـصص     ).     حكومي     عام

  .    ٢٠١١      هناية   يف        تشغيله

 لعــــام              والطفولــــة            األمومــــة           خــــدمات          جلميــــع              اإلرشــــادية            الــــدالئل          حتــــديث   مت            
          الـدليل        وتشمل        عليها،        الصحية        اخلدمات       مقدمي       تدريب    ومت   ،    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨

ــة           اإلرشــادي ــرأة         حلماي ــن         امل ــف،      م ــل          العن ــدوري         الفحــص        دلي ــرأة،          ال ــل           للم         دلي
   يف     األم       صـحة         دليـل            واإلمهـال،          العنـف       مـن        الطفل      محاية      دليل           الطبيعية،        لرضاعة ا

        لفحـص            اإلرشـادي           الـدليل             املـراهقني،        صـحة         دليـل         األسرة،        وتنظيم        النفاس      فترة
   .      األطفال

           اخلتاميـة            مالحظتـها    يف   “        اللجنـة  ”     دعت         للمملكة        والثاين      األول           التقريرين        مناقشة     بعد  -     ١٣٥
         عمليـة          إجـراء        علـى            املوافقـة       مـن          املـرأة          تـتمكن        لكـي          املناسبة         التدابري      اختاذ      إىل        الدولة   )  ٣٧ (     رقم

           أزواجهـن        ذلـك    يف      مبـا        آخـر        شـخص     أي      مـن      إذن    أو          موافقـة      دون   ي      ـــــ     الطب    الج ـ ـ    والع   ة   ـــ     قيصري
         بأمهيـة           النـساء       بـني          الـوعي           لزيـادة           منتظمـة        توعية     محلة     جتري     بأن        الدولة   “      اللجنة ”      أوصت     كما
    ويف          الـرحم،         وعنـق          الثـدي          سـرطان       عـن        املبكر       الكشف    يل    لتسه        منتظمة      طبية        فحوصات      جراء إ

  :       التالية           اإلجراءات     طبقت       الصحة       وزارة    أن      يالحظ       الشأن     هذا

          موافقـة        ألخـذ          سياسـة       سـن        أجـل       مـن           الثانوية         الرعاية     على         القائمني    مع         التدابري    حبث   مت   •  
          الـزوج،          وافقـة  م   ذ   ـــ  أخ     دون   ي ـ ـ    الطب        والعالج   ة   ـــ       القيصري    ات   ـــ      العملي     راء   ـــ  إج     عند     رأة ـ ـ  امل
       هـذه          وتـشمل           املعنيـة           األقـسام    ي    ـــ  ف           العـاملني        علـى             وتعميمهـا    ة   ـــ        الـسياس      دار     ــــ   إص   م    ـــ   وت

  :     التايل         السياسة

 موافقـة          وبأخـذ             القيـصرية            العمليـة           بـإجراء          والزوجة       الزوج        بإخطار        الطبيب       يلتزم          
            اختياريـة          الـزوج           موافقـة         تكـون     أن     على           القيصرية،         العملية        بإجراء        املعنية        املريضة

  .     احلالة     هذه   يف

 ويـرفض            كليهمـا،     أو        اجلـنني         حيـاة     أو     األم        حليـاة        مهددا      خطرا        الطبيب      رؤية     عند         
         جتنبـــه        ميكـــن   ال         اخلطـــر        هـــذا     وأن            قيـــصرية،          عمليـــة          إجـــراء           الزوجـــة    أو          الـــزوج

        يعطـي             شـرائطها،           تـوافرت       قـد         تكـون            الـضرورة       حالة     وأن        اجلراحي         بالتدخل   إال
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           استـشاري         طبيـب           موافقـة     خذ أ     بعد        اجلراحي         بالتدخل     احلق          االستشاري        الطبيب
       وفـق         كليهما    أو      اجلنني    أو     األم       إلنقاذ       املريض        موافقة     أخذ     دون      ذلك،     على     آخر

  .   خطأ    أو      إمهال    غري    من        للمهنة        الفنية       األصول

       هبــدف          الــرحم،        وعنــق         الثــدي        لفحــص        خيــضعن        الــاليت          النــساء        نــسبة       رفــع       علــى         العمــل   •  
        يـشعر            إلكتـروين           برنـامج          تـصميم     ومت          الـرحم،       وعنق       الثدي       سرطان    عن       املبكر       الكشف
        لعمـل           بتوجيهها        األربعني     فوق    ما         العمرية        الفترة   يف       امرأة     أية      تقدم     عند       الصحي        العامل

          تعميمـه         جـاري         جناحـه         وبعـد           الـصحية           املراكـز      أحد   يف        جتريبيا        تطبيقه      وجرى        الفحص،
      مـن           األربعـني        عمـر        فـوق           النـساء        فحـص       نسبة   يف      ساهم    مما         الصحية،        املراكز      باقي     على

ــ       خــالل ــة      ٣٤,٩     إىل  ة      احلمل ــة      ٢٠١٠         منتــصف      حــىت           يف املائ ــ          مقارن ــة  ١٠  ـ    ب    يف             يف املائ
   .    ٢٠٠٦       العام

  :   سبق    ما     إىل        باإلضافة  -     ١٣٦

          موافقـة        ألخـذ          سياسـة       سـن        أجـل       مـن           الثانوية         الرعاية     على         القائمني    مع         التدابري    حبث   مت   •  
    ومت          الــزوج،          موافقــة       أخــذ     دون        الطــيب          والعــالج            القيــصرية            العمليــات         إجــراء       عنــد         املــرأة
  .      املعنية        األقسام   يف         العاملني     على          وتعميمها         السياسة       إصدار

            يف املائـة        ٣٤,٩       إىل          احلملـة        خـالل     من        األربعني     عمر     فوق        النساء     فحص      نسبة        ارتفعت   •  
   .    ٢٠٠٦       العام   يف         يف املائة  ١٠  ـ  ب        مقارنة      ٢٠١٠       منتصف    حىت

ــامج         تــصميم   مت   •   ــروين          برن ــشعر           إلكت ــد         الــصحي          العامــل        ي ــة        تقــدم       عن ــرة   الف   يف         امــرأة       أي        ت
       أحـد    يف          جتريبيـا           تطبيقـه         وجـرى           الفحـص،         لعمـل             بتوجيههـا           األربعـني        فـوق       مـا          العمرية
   .      الصحية        املراكز      باقي     على        تعميمه      جاري      جناحه      وبعد        الصحية        املراكز

         رائـدا          تقـدما            البحـرين         حققـت            بالـصحة،            املتعلقـة            اإلمنائيـة           األهـداف           لتحقيـق           وبالنسبة  -     ١٣٧
   :   اآليت       النحو     على
   :      األطفال       وفيات      معدل     فيض خت   :      الرابع      اهلدف   •  

 بلـغ        حيـث           الثلـثني       مـن         أكثـر        بنسبة        اخلامسة     دون        األطفال       وفيات      معدل      اخنفض       
   .    ٢٠٠٩       العام   يف    حي       مولود     ألف     لكل     ٧,٢

 ألـف        لكـل      ٨,٦       بلـغ        حيـث           الثلـثني       مـن         أكثـر        إىل          الرضـع          وفيـات       معدل      اخنفض       
   .    ٢٠٠٩       العام   يف    حي       مولود
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   :      األمهات     صحة     حتسني   :     اخلامس      اهلدف   •  
 ــات         أعــداد        بقيــت ــة          األمهــات         وفي          العــشر       خــالل         ســنويا         وفيــات   ٣- ٢      بــني         ثابت

   .      املاضية         السنوات
   :        الوبائية        األمراض    من       وغريها         واملالريا       اإليدز        مكافحة   :      السادس      اهلدف   •  

 ٢٠٠٨   يف     ١٠٦      مـن            املكتـسبة           املناعـة        نقـص          بفـريوس           اإلصـابة         حـاالت       اخنفض      
   .    ٢٠٠٩   يف      حالة    ٨٤   إىل 

 ــستجدة         احلــاالت        معــدل        اخنفــض ــسل       ملــرض           امل ــوي        ال ــوي         والغــري          الرئ        لكــل        رئ
ــف    ١٠٠ ــن       أل ــسكان      م ــن          ال ــسل      ٢٠٠٨   يف      ١٨,٢     إىل     ٢٠٠٦   يف      ٢٢,٩      م         لل
  .    رئوي      الغري      للسل      ٢٠٠٨   يف     ٩,٣     إىل     ٢٠٠٦   يف      ١٤,٤     ومن        الرئوي

 ١٩٨١       العام     منذ        املالريا    من       خالية         البحرين       وتعترب        
          والثــاين      األول            لتقريــرين ل            مناقــشتها       بعــد   ،  ٢٥       رقــم           اخلتاميــة          اللجنــة         مبالحظــة            وارتباطــا  -     ١٣٨

           الدراســة   يف          املبينــة            التوصــيات         تنفيــذ       علــى          بالعمــل          الدولــة   “        اللجنــة ”        أوصــت       حيــث            للمملكــة،
          املـرأة،       ضـد          العنـف         بـشأن            تـشريعات       سـن         وعلـى         أثرها،     رصد      وعلى       املرأة    ضد        بالعنف         املتعلقة

   ف      العنـ          أشـكال        مجيـع        جتـرمي         تـضمن        لكـي             العقوبـات          قـانون       مـن          الـصلة      ذات        األحكام         ومراجعة
   :   اآليت       يراعى       الشأن     هذا    ويف         الزوجة،        اغتصاب     ذلك   يف    مبا       املرتيل،
          للعنـــف          املبكـــر            االكتــشاف         حـــول           الــصحيني             للعـــاملني            اإلرشــادي            الـــدليل          إصــدار    مت   •  

   .     املرأة   ضد
          املـشاكل       مـع            التعامـل      أجل    من        األسرية         العالقات   يف       متخصص       عائلة      طبيب       تدريب   مت   •  

   .      والعنف        األسرية
   .      اجلنسية        املشاكل     عالج   يف        للتخصص      ائلة ع       طبيبة       تدريب   مت   •  
   .      األولية          بالرعاية        اجلنسية        املشاكل      لعالج        متخصصة       عيادة        افتتاح   مت   •  
  .     األسري       العنف      حاالت    مع         للتعامل        مرجعية       عيادة        افتتاح   مت   •  

ــاح   مت   •   ــة           البحــرين        مركــز          افتت ــة        كجهــة         الطفــل         حلماي ــة          حكومي           خــدماهتا        تقــدم           ومركزي
         اجلـسدي             واالعتـداء          للعنـف            املتعرضـني           لألطفـال          واألسرية    ية        والقانون          والنفسية        الصحية

ــيم         خــدمات         بتقــدمي         املركــز       يعــىن       كمــا         األســري          واإلمهــال          النفــسي    أو ــق           التقي             والتحقي
  .      واإلمهال       اجلسدي         االعتداء       ضحايا        لألطفال          واملتابعة        والعالج
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   د    تـر        الـيت          العنـف         حـاالت       عـن            للتبليـغ         خاصـة          استمارة       إصدار     على       العمل       حاليا      جاري   •  
   .      الصحية         للمراكز

           االقتـراح      ضوء   يف       املصاغ       األسري       العنف       قانون       مشروع       حاليا           التشريعية        السلطة      تنظر   •  
       علــى          النــواب       جملــس        وافــق        فلقــد         الــشأن       هــذا    ويف           النــواب،       جملــس      مــن         املقــدم          بقــانون
  .      املشروع     هذا   يف        الشورى     جملس      ينظر        وحاليا         القانون       مشروع

  
   :     قبلية     واملست        احلالية           واإلجراءات          التحديات

            التحـديات       مـن        عـدد         هنـاك       الزال          عاليـه،          إليهـا        املشار        اخلدمات      توفر    من       الرغم      وعلى  -     ١٣٩
          اإلصــابة           قائمتــها       علــى        ويــأيت           البحــرين        مملكــة   يف         املــرأة       صــحة       علــى        تــؤثر       الــيت         اهلامــة          الــصحية
          ارتفـاع            بالسرطان،         واإلصابة       الدم،     ضغط         وارتفاع         السكري،       الداء     وهي        املعدية    غري         باألمراض

             واإلجـراءات            التـدابري       مـن         عـددا          الـصحة        وزارة        اختـذت        وقـد          احلديدي،      الدم      بفقر        اإلصابة      نسبة
              التعليميـة،           الـربامج     أو          األدويـة     أو            العيـادات          مـستوى        علـى      واء     ــــ  س    ات    ـــ       التحدي    ذه     ــــ  ه   ة   ـــ     ملواجه
          للمـرأة           املقدمـة           الـصحية           اخلـدمات          مـستوى        حتـسني            اسـتمرار        علـى          العمـل            الـوزارة          تواصـل      كما
         اتبـاع        علـى           والعمـل           الـصحية          التنمية     خلطط         املواكبة        الصحية         التوعية       برامج        وتعزيز        ونوعا،     كما
   يف           والتوسـع            للنـساء،           الـدوري          الفحـص          بأمهيـة          الـوعي         ورفـع         املرأة،      لصحة       املعزز        السلوك      أمناط
  .   خاص      بشكل         وللمرأة        للجنسني        املوجهة          الوراثية        األمراض        مكافحة       برامج

  
            واالقتصادية     عية      االجتما        املنافع   )  ١٣ (       املادة  -     دال  

   :      املتخذة          اإلجراءات
  :      األسرية            االستحقاقات   يف     احلق  -     ١٤٠

        جهـات        خـالل     من      تقدم         البحرين      مملكة   يف        األسرية            االستحقاقات    أن       إىل         اإلشارة     سبق   •  
ــددة ــا          متع ــشريعات          وحتكمه ــة           ت ــاك  .       خمتلف ــالوات         فهن ــة           الع ــى             االجتماعي ــب،       عل             الروات
           النقديـة             واملعونـات             واملـصارف،     اص    اخلـ         القطاع       شركات     بعض     لدى       الصحي         والتأمني
            اإلســـالمية             كاجلمعيـــات         املـــدين          اجملتمـــع           مؤســـسات        بعـــض        قبـــل       مـــن           احملتاجـــة         لألســـر

  .      امللكية       اخلريية         واملؤسسة         واخلريية،

           املاليـة،           املساعدات      جلدوى        املستمر          والتقييم          االجتماعي       األمان      شبكة       تطوير      جانب   يف   •  
            االجتمـاعي            بالـضمان        اخلاصة          امليزانية    فع ر       مستوى     على      حدثت     اليت         النوعية        النقلة     فإن

              للمـستفيدين            التغطيـة         مظلـة     مد   يف       بدوره        ليساهم          االجتماعي        الضمان       صندوق        وإنشاء
ــصبح ــوزة        األســر      مــن        كــبرية        شــرحية         لت ــيت          املع   /             كــانون األول      حــىت         عــددها       وصــل        وال
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        وأســر          وأرامــل        مــسنني      مــن        فئــات       عــدة        تــشمل        أســرة    ١٣     ٣٢٣     إىل     ٢٠١٠         ديــسمرب
         ماليــة           مــساعدات      مـن       هلــم          املوجهــة          اخلـدمات          تتنــوع       حبيــث         حمتاجـة       ســر  وأ      هلــا        عائـل   ال

              واملناسـبات،           لألعيـاد           امللكيـة         املكارم      وصرف       واملاء          الكهرباء      رسوم      ختفيض      إىل       شهرية
            العائـدين         شـؤون         لتسهيل      املايل        والدعم         املساكن،      حريق    عن         التعويض      خدمة    عن     فضال
          لتغطيـة            ميزانيـة         ختـصيص     إىل             باإلضـافة            اإلعاقـة،           مكافـأة        خمصصات      وصرف       الوطن    إىل  

        تـدار         والـيت           اإلعاقـة      ذوي           باألشـخاص          اخلاصـة        هيـل  أ   الت         ملراكـز        كاملة           التشغيلية         التكلفة
   .    املدين       اجملتمع        مؤسسات     قبل    من

           واألنظمــة          املعــايري         تطــوير       علــى         العمــل          اخلــدمات        تقــدمي   يف          اخلطــوات        كافــة          وتتــضمن   •  
ــة ــام          اخلاصـ ــضمان          بنظـ ــاعي           الـ ــث             االجتمـ ــذ   مت        حيـ ــة          تنفيـ ــه          دراسـ ــول            تقييميـ      دور        حـ

ــة            املــساعدات ــتمكني   يف             االجتماعي ــصادي          ال ــتم        أخــرى          ودراســة              واالجتمــاعي،            االقت        ي
        لألسـر           املباشـر       املايل       الدعم      وأثر      جدوى     حول       الدويل       البنك    مع          بالتعاون       حاليا         تنفيذها
      عـرب         األسـر        علـى         إجيـايب      أثر        لتحقيق         البديلة           والتوجهات           واالجتماعي          االقتصادي       وأثره

ــه ــدعم          توجيـ ــاحي مل          الـ ــرى         نـ ــصورة         أخـ ــددة،           وبـ ــن            متعـ ــم        ومـ ــربامج        أهـ ــذة           الـ    يف           املنفـ
   :      املاضية       املرحلة
 االجتمـاعي،         الضمان       صندوق        وتأسيس          االجتماعي        الضمان         مليزانية      املايل       الدعم             

      مــن            االجتمــاعي          الــضمان        خدمــة      مــن             املــستفيدين       عــدد         التــايل         اجلــدول         ويوضــح
   :      األعوام     حسب      وأسر       أفراد

  ن االجتماعيعدد املستفيدين من خدمة الضما
األعوام

       النوع

    
٢٠٠٧      

    
٢٠٠٨     

    
٢٠٠٩      

    
٢٠١٠      

    ١٣     ٣٢٣    ١٢     ١١٧    ١٠    ٦٩٠   ٩     ٢٦٦      األسر
    ٣١     ٨٤٦    ٢٧     ٥٣٠    ٢٢    ٤٦٨    ١٨     ٥٢٨        األفراد

    
 ــادة       صــرف ــدعم          وزي ــايل         ال ــسهيل        امل ــدين        شــؤون        ودعــم          لت ــوطن،     إىل           العائ          ويوضــح          ال

  :      األعوام     حسب       اخلدمة    من           املستفيدين       التايل       اجلدول
  

  ملستفيدين من دعم شؤون العائدينعدد ا
      ٢٠١٠    عام       ٢٠٠٩    عام       ٢٠٠٨    عام       ٢٠٠٧    عام 
٣٠٩     ٣١٥     ٣١٧     ٣٠٧     
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 املـستفيدين        عـدد          التـايل        اجلدول       ويوضح         احملتاجة،      لألسر       واملاء          الكهرباء      رسوم      ختفيض             
  :      األعوام     حسب       اخلدمة    من

  
  عدد املستفيدين من ختفيض رسوم الكهرباء

      ٢٠١٠    عام       ٢٠٠٩    عام       ٢٠٠٨    عام       ٢٠٠٧    عام 
                           مجيـــع األســـر املـــستحقة                 حالة إضافية ١     ٦٩٥        أسرة ٩     ٩٣٦

                          للمـــساعدة االجتماعيـــة  
      أسرة  )   ١٢     ١١٧ (

                  عــــــشرة آالف    ١٠     ٠٠٠
      أسرة

    
 عــدد         التــايل         اجلــدول         ويوضــح           املــساكن،        حريــق      مــن            املتــضررين          لتعــويض        املــايل         الــدعم       

  :      األعوام     حسب       اخلدمة    من          املستفيدة      األسر
  

   ختفيض رسوم الكهرباءعدد املستفيدين من
      ٢٠١٠    عام       ٢٠٠٩    عام       ٢٠٠٨    عام       ٢٠٠٧    عام 
        أسرة  ٤٥        أسرة  ٧٢        أسرة  ٦٦        أسرة  ٥٥
    

          اخلـدمات          لتقـدمي          املعاقني؛       خدمات      مركز      ٢٠٠٧       ديسمرب /           كانون األول    يف       افتتح     وقد   •  
           البحـرين         مملكـة           تتبعهـا        الـيت              والـسياسات           للـربامج       وفقا      وذلك        اإلعاقة     ذوي        لألشخاص

       مـــن           اإلعاقـــة     ذوي           األشـــخاص           وتوظيـــف        دعـــم        علـــى          املركـــز           برنـــامج       مـــد   يعت        حيـــث
     ذوي          األشـخاص       لفئة        اخلدمات    من       خمتلفة       جمموعة      تقدمي     على       املركز       ويعمل        اجلنسني،
ــة ــيت          اإلعاق ــيب       ال ــة             احتياجــاهتم       تل ــشية،           اليومي ــدراهتم         تناســب         وظــائف         كإجيــاد             واملعي           ق

ــاهتم، ــوفري                وإمكانيـ ــدريب          وتـ ــب            التـ ــم           املناسـ ــسيق       هلـ ــع             بالتنـ ــد       مـ ــشركات           املعاهـ              والـ
           الـشكاوي          وتلقـي           وأسـرهم          للمعاقني       أسرية          استشارات       بتوفري      يقوم     كما           واملؤسسات،

   .        متطلباهتم       بتوفري    هلا        مناسبة      حلول      إجياد     على        والعمل
  :   سبق    ملا          وباإلضافة   •  

 القــانون         أحكــام   ض     ـــــ  بع   ل     ـــــ     بتعدي      ٢٠٠٩        لــسنة   )  ٣٣ (   م     ـــــ  رق    ون    ــــ     القان    در     ـــــ ص           
        تيـسري           تـضمنه،         فيمـا           وتـضمن،           النفقـة          صـندوق    ء     بإنشا      ٢٠٠٥      لسنة   )  ٣٤ (     رقم
          عائـدات     هلا      أضاف     بأن         الصندوق       موارد        وتوسيع         بالنفقة         املتعلقة        األحكام       تنفيذ

ــصندوق         أمــوال           اســتثمار ــد،         كمــورد           ال ــنص         جدي ــة        تكــون    أن       علــى         وال           احلكوم
  .     مبهامه       قيامه         استمرار       لضمان       ماليا         الصندوق      بدعم        ملتزمة

  بعــض          بتعـديل       ٢٠٠٦        لــسنة   )  ٨٣ (       رقـم            واإلســكان          األشـغال         وزيــر        قـرار        صـدر       
ــسنة   ) ٣ (       رقــم          القــرار         أحكــام        عــرف        الــذي          اإلســكان        نظــام       شــأن   يف      ١٩٧٦        ل
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           التأهيـل         بغـرض           أساسـية       أسرة      تكون     اليت        األسرية        الوحدة      بأهنا         األساسية       األسرة
          أساسـية         أسـرة          وتعتـرب      ،          القرار     هذا       ألحكام      طبقا         إسكانية      خدمة     على        للحصول

ــ     إىل       بطلــب          التقــدم      حــق      هلــا ــة       علــى          للحــصول       وزارة    ال           واحــدة،           إســكانية        خدم
   .    أكثر    أم      قاصر    مع       امرأة    أم     رجال      أكان      سواء        الواحد        العائل     ذات       األسرة

   )  ٧٤ (       رقـم            القـانون          أحكـام        بعـض           بتعـديل       ٢٠١٠        لـسنة    )  ٤٠ (       رقـم     ون     ــــ      القان    در ـ ـ ص   •  
     دون  -         املعـاق        ميـنح     أن       علـى      ونص        املعاقني        وتشغيل        وتأهيل       رعاية      بشأن      ٢٠٠٦      لسنة
        يـؤثر     أال       علـى           شـهريا،          دينـار         مائـة     عن     يقل   ال       إعاقة     خمصص  -        واملرأة       الرجل   ني ب      متييز

    أي        مبوجـب           للمعـاق         مقـرة         أخـرى           إعانـات     أو        حقـوق        أيـة        علـى        املخصص     هذا     صرف
         ناحيـة        ومـن            للمعـاق،           املقدمـة           اإلعانـة      سقف         القانون     هذا     رفع       ناحية     فمن   .   آخر       قانون
        أخـرى           إعانـات     أو       قـوق  ح       أيـة        علـى          املخـصص        هـذا        صـرف         يـؤثر     أال       قـرر        فقـد       أخرى
       الـيت          املـرأة         حقـوق        حيفـظ     أن        شـأنه       مـن       مـا      وهو      آخر،       قانون    أي      مبوجب        للمعاق      مقرة
          قـــانون   يف             واملهجـــورة            واملطلقـــة            كاألرملـــة        آخـــر          قـــانون         مبوجـــب          إعانـــة          تـــستحق       قـــد

   .        االجتماعي       الضمان
         أشـكال       مـن        ذلـك        وغـري             العقاريـة            والرهـون            املـصرفية           القـروض      على       احلصول   يف     احلق  -     ١٤١
   :    املايل       ئتمان  اال

          البنــوك       أحــد      مــن       قــرض       علــى         احلــصول          تــستطيع             البحرينيــة         املــرأة    أن     إىل         اإلشــارة       ســبق   •  
            االسـتفادة           للنـساء         وميكـن           الـشروط        نفـس         ووفـق          الرجـل        حـال       حاهلا       البالد   يف          التجارية

   :  إىل     هنا        اإلشارة      وجتدر      عام،      بشكل          التجارية        البنوك   يف         املصرفية        القروض    من
 اإلنــسان       حقــوق       وزارة      مــن          مببــادرة   ،    ٢٠١٠   يف       يــسه   تأس   مت        الــذي         األســرة       بنــك           

       هبـدف            البنـوك،         وبعـض           امللكيـة          اخلرييـة         املؤسسة    من       وبدعم           االجتماعية          والتنمية
         العمــل       فــرص         وتــوفري         الــصغر          متنــاهى           التمويــل       جمــال   يف          مبتكــرة         خــدمات        تــوفري

       وســد           اجملتمعيــة           التنميــة   يف         املــرأة          مــشاركة          وتعزيــز          لألفــراد         الــذايت            والتوظيــف
  .      واإلناث        الذكور    بني         والقروض         التمويل     على       احلصول   يف         النوعية        الفجوة

 املــشاريع       دعــم       هبــدف   ،    ٢٠٠٩         فربايــر /      شــباط   يف        تأســس        الــذي           اإلبــداع،       بنــك           
ــة ــصغر             املتناهيـ ــر          الـ ــدخل     ذوي          واألسـ ــدود          الـ ــشباب،           البيـــوت          وربـــات          احملـ              والـ

   ١     ٩٢٨         متويـــل       مـــن      ٢٠١٠        عـــام         هنايـــة       حـــىت           تأسيـــسه        منـــذ          البنـــك            واســـتطاع
        وكـان         حبـريين          دينـار    ٢     ٢٣٩     ٩٤٨         وقـدره       إمجايل      مببلغ      لصغر ا        متناهي       مشروع
  .         يف املائة  ٦٥         التمويل     حجم    من       املرأة      نصيب
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         احليـاة          جوانـب        مجيـع     ويف            الرياضـية            واأللعـاب           التروحيية        األنشطة   يف         االشتراك   يف     احلق  –     ١٤٢
   :        الثقافية

         أللعــاب ا         ممارســة   يف        حقهــا      مــن         املــرأة       متنــع           تــشريعات        توجــد   ال       أنــه     إىل         اإلشــارة       ســبق    
          األنــشطة        كافــة   يف         كاملــة         وحبريــة        جــادة          مــشاركة             البحرينيــة         املــرأة         تــشارك       حيــث            الرياضــية
        فريـق         متتلـك        الـيت            البلـدان       مـن            البحـرين     أن        علمـا              الثقافيـة،         واحلياة          الرياضية         واأللعاب           التروجيية،

          حبرينيــة        ســيدة         وتــشغل            اإلقليميــة            املنافــسات   يف         القــوى         ألعــاب   يف          وتــشارك   .       نــسائي       قــدم       كــرة
   .       الطاولة     تنس      الحتاد         األوملبية        اللجنة    ية   عضو

   :         املستقبلية           واإلجراءات          التحديات
           املعنيـــة          اجلهـــات          تواصـــل                واالقتـــصادية،              االجتماعيـــة             الـــصعوبات        بعـــض           مواجهـــة   يف  -     ١٤٣

  : يف          االستمرار

  .  هلا        املناسب       الدعم       وتوفري          واملتوسطة        الصغرية         املشاريع       إدارة     على       املرأة       تشجيع   •  

          املـدارة             للمـشاريع           املوجهـة            واإلقليمية         الدولية         التمويل       برامج    من       تفادة   االس     على       العمل   •  
  .      النساء     قبل    من

  .      العامة         واخلدمات        والفرص          اإلنتاجية        املوارد     إىل       الوصول   يف       املرأة        مساعدة   •  

          وإعــداد         العمــل       ســوق   يف            وإدماجهــا   )       اجلنــسني      مــن (           الوطنيــة           العمالــة          وتــدريب         تأهيــل   •  
  .    اجملال     هذا   يف      اخلطط

          دراســـة        تـــتم        حبيـــث   ،           اململكـــة           حمافظـــات        مجيـــع   يف          توظيـــف          مراكـــز        فـــتح   يف        وســـع   الت   •  
      مـع            األولويـة        حـسب    )       اجلنـسني       مـن  (          املنطقـة        أهـل        علـى             وتوزيعهـا            املوجـودة          الوظائف
  .     اجلنسني    بني          واملساواة         الكفاءة        مراعاة

ــى         العمــل   •   ــوفري       عل ــصيلية            إحــصائيات        ت ــر           تف ــر       جمــال   يف        أكث ــة         تعتمــد         الفق ــوع          مقارب          الن
  .        االجتماعي

      العمل     سوق   يف         االندماج    حنو        حتفيزها     هبدف        للمرأة        توعوية       برامج     طرح   •  

        وحتـسني          العمـل        سـوق    يف           إلدماجهـا            احلديثـة؛                التكنولوجيـا        علـى          املـرأة         وتأهيل       تدريب   •  
  .        االجتماعي         مستواها
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         الريفية       املرأة   )  ١٤ (       املادة  -     هاء  
   :      املتخذة          اإلجراءات    

        يعـرف       مـا         يوجـد       فـال             البحـرين،          ململكـة           اجلغـرايف     ين       للتكـو         نظـرا      أنه       إىل         اإلشارة     سبق  -     ١٤٤
ــالريف ــاطق           البحــرين        مملكــة       حتــوي   ال       حيــث           اململكــة،   يف         واحلــضر          ب ــة         من ــة         ريفي ــاملعىن          معزول          ب
          يـستفيد     أن       ميكـن           وعليـه،   .        الـبالد          مـساحة         لـصغر         نظـرا           بـالقرى         لتختلط      املدن     متتد    إذ           التقليدي،
ــف        ســكان ــاطق        خمتل ــن          املن ــشاريع      م ــة           امل ــصحية ا           كاخلــدمات          العام ــة             واإلســكانية         ل               واالجتماعي
          املقدمـة             واالجتماعية            واالقتصادية         والصحية          لتعليمية    ا       اخلدمات    بني     فرق      يوجد   ال      لذا،        وغريها،
          اململكـة           حمافظـات          أرجـاء        مجيـع    يف           ومـستمرة           متـوفرة            فاخلـدمات            اململكـة،    يف         املختلفة         للمناطق
  .       العاصمة        مبحافظة      توجد     اليت         الكفاءة      بنفس

   :         املستقبلية    ات       واإلجراء          التحديات
      مـن          املزيـد           بتحقيـق            الكفيلـة          والربامج          السياسات       تنفيذ           استمرارية        املعنية       اجلهات      تدعم  -     ١٤٥

  .       البحرين      مملكة       مناطق      جلميع            واالجتماعية            واالقتصادية         والصحية           التعليمية        اخلدمات
  

   )  ١٦ (   و   )  ١٥ (         املادتان   : “        االتفاقية ”    من        الرابع      اجلزء  -       ثامنا  
        املدنية        الشؤون   يف         القانون      أمام         املساواة   )  ١٥ (       املادة  -    لف أ  

   :      املتخذة          اإلجراءات
      بــني           املــساواة        يكفــل           البحــريين           القــانون    أن     إىل           الــسابقني،             التقريــرين   يف           اإلشــارة،       ســبق  -     ١٤٦
        وإدارة          العقـود          إبـرام    يف         املـرأة     حق     ذلك   يف    مبا            القانونية،        األهلية    ويف         القانون      أمام        واملرأة       الرجل
         تتقـدم     أن      هلـا          فيجـوز           احملـاكم،         أمـام          الرجـل     مع         متساوية        مبعاملة       املرأة      وحتظي   .        وممتلكاهتا        أمواهلا

        كافـة       مـن           الرجـل،       مـع            املـساواة        قـدم        علـى             وتـستفيد،   .        الشخـصي        بامسها          والشكاوي          بالدعاوي
       حتمـل              اسـتطاعتها      عدم     حال   يف     هلا،      تقدم     اليت          القضائية         املساعدة     ذلك   يف    مبا           القانونية        اخلدمات
    .      احملاماة   ب     وأتعا        الدعوى        مصاريف

          واجلهــات  “     لــس   لمج ا ”         رأســها        وعلــى          الرمسيــة         اجلهــات         لكافــة         ملحــوظ        نــشاط        هنــاك  -     ١٤٧
          القــضاء        أمــام          حبقــوقهن         يتعلــق        فيمــا          النــساء       لــدي         الــوعي       رفــع    دف  به        وذلــك           األهليــة،            النــسائية
     ذات         العمـل       وورش           النـدوات        عقـد           األنـشطة        تلـك        ومـن            األسـرية،            الـدعاوي    يف     خاص       وبشكل
       الـيت            التدريبية         والدورة   .       الشرعية       احملاكم      أمام         التقاضي         إجراءات   يف       املرأة   ل   دلي        وإصدار   .      العالقة
         جامعــة      مــع            بالتعــاون        وذلــك           الــدليل،       هــذا           اســتخدام       حــول          مــدربات          لتــدريب        اجمللــس         نظمهــا
   .    ٢٠٠٩     عام   يف         البحرين
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       تـنص        الـيت   “           االتفاقيـة  ”      مـن    ) ٤ (      فقرة   )  ١٥ (       املادة      خبصوص        اململكة       لتحفظ          وبالنسبة  -     ١٤٨
        حبركــة         املتــصل            بالقــانون         يتعلــق        فيمــا         احلقــوق       نفــس          واملــرأة         الرجــل          الدولــة       متــنح   :  أن       علــى

ــة          األشــخاص ــار         وحري           للمــرأة       كفــل      قــد           الدســتور    أن         فــيالحظ   .          وإقامتــهم          ســكناهم      حمــل          اختي
         وثـائق        حيجـز     أن         الـزوج           يـستطيع       فـال   .        احلريـة        هلـذه          تقييـد     أي     دون          التنقـل         حريـة         متامـا         كالرجل

       علـى          عمليـا          يقتـصر           اململكـة        حتفـظ        فـإن           وعليـه،          حبريـة،          لتنقـل   وا       احلركة    من       ملنعها        الزوجة     سفر
           املتزوجـة          املـرأة         بـسكن         اخلـاص           الـتحفظ         ويـأيت          فحـسب،            املتزوجـة          املـرأة       بسكن         املتعلقة        املسألة
        الـذي            الزوجيـة        سـكن    يف         عمليـا           الزوجـة        إقامة       ضرورة    من        الزواج     عقد       يعنيه    ملا        منطقية        كنتيجة
            وكرامتـها           حريتـها           للمـرأة         يـضمن       مبـا           والـشرع           لقـانون  ا          يفرضـها        الـيت           الـشروط         كافـة      فيه        تتوافر

   .         ستقالليتها ا و
  

         األسرية          والعالقات         بالزواج         املتعلقة       األمور   يف         املساواة   )  ١٦ (       املادة  -     باء  
   :      املتخذة          اإلجراءات

           املتعلقــة            األساســيات     إىل           البحــرين،         ململكــة          والثــاين    ول أل ا             التقريــرين   يف          اإلشــارة       ســبق  -     ١٤٩
         الذمــة         سـتقالل  ا و            القوامــة،       وحـق            الــزواج،        وعقـد            الــزواج،       كـسن           األســرية            والعالقـات            بـالزواج 
  .      واملرياث       النسل        وتنظيم         الزوجية        العالقة       وإهناء         األطفال،        وحضانة         للزوجة،        املالية

        لـسنة    )  ١٩ (       رقـم          قـانون        صـدر            األسـرية،           والعالقات         بالزواج         املتعلقة        باألمور        رتباطا ا و  -     ١٥٠
         ويعــرف   .      الــسين         بالـشق         اخلــاص       وهـو    ، )    األول       قــسم  ال (         األســرة         أحكـام          قــانون          بإصـدار       ٢٠٠٩

   .        لألطفـال           الفـضلى           املـصلحة         وحيقـق               والتزاماتـه          حبقوقـه           امـرأة،     أو       رجـال           املتقاضي،         القانون     هذا
  :   اآليت     على         التأكيد        تضمنه،      فيما          القانون،      تضمن      ولقد   .     مهمته      أداء        القاضي     على       وييسر

 الزواج   يف       املرأة      رضاء       ضرورة       تأكيد      .  

 حالـة    يف           الـشرعية          احملكمـة           موافقـة        ضرورة     على         القانون    من   )  ١٨ (       املادة   يف      النص        
          التحقـق        بعـد       وذلك        ميالدية     سنة      عشرة    ست    عن      سنها     تقل     اليت        الصغرية       تزويج
ــن ــة      م ــزواج         مالئم ــا   .        ال ــادة      جتــز   مل       كم ــن   )  ١٠ (         امل ــرار      م ــم          الق ــسنة   )  ٤٥ (       رق         ل

           املتعلقــة          احملــررات         توثيــق          وأحكــام           الــشرعيني           املــأذونني        الئحــة        بــشأن      ٢٠٠٧
      ســن       تكــن   مل      مــا        عليــه           املــصادقة    وال          الــزواج       عقــد         إجــراء           الشخــصية       ألحوال    بــا

       يكـن    مل      مـا         العقد،     وقت     سنة      عشرة     مثاين       الزوج     وسن     سنة      عشرة    مخس        الزوجة
   يف         احلـصول          وبـشرط         الـسن      هذه    من     أقل    هم    ملن        الزواج     تربر       ملجئة       ضرورة    مثة
  .      املختصة       احملكمة    من     إذن     على       احلالة     هذه

 أخرى    من         بالزواج       زوجها      قيام     عدم        الزواج     عقد   يف       تشترط    أن   يف        الزوجة    حق    .  
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 الـشؤون    يف           االختـصاص         بـذوي             االسـتعانة           للقاضـي            القـانون      جاز أ        احلضانة        لتقرير          
  .     األوالد       ملصلحة        مراعاة        احلضانة        بتقرير      احلكم     عند            واالجتماعية         النفسية

 دها   ألوال         حضانتها     مدة         البحرين   يف        اإلقامة   يف     احلق        املطلقة         األجنبية       املرأة     منح   .  

      إىل      ٢٠١٠         نـوفمرب  /                تـشرين الثـاين      يف          اململكـة        قدمته      الذي          التحريري         التقرير      أشار     وقد  
           التطليــق       طلــب   يف   ة       الزوجــ      حبــق         يتعلــق        فيمــا           القــانون       هــذا     إىل          اســتنادا           الــصادرة          األحكــام       بعــض
   .       التطليق     طلب    به    هلا    حيق      ضررا          باعتباره        لزوجته       الزوج     هجر       وحالة

  )     األسرة      حكام أ      بشأن      ٢٠٠٩      لسنة   )  ١٩ (     رقم       قانون    نص   ) ٨ (       املرفق       يتضمن (  

       بعـد    ، )  ٣٩ (   و   )  ٣٨ (       رقـم    “       للجنـة  ”          اخلتاميتني          واملالحظتني        األسرة،        بقانون          وارتباطا  -     ١٥١
            مناقــشتها       بعــد          اللجنــة          مالحظــات         وكــذلك            البحــرين،         ململكــة          والثــاين      األول             التقريــرين          مناقــشة

          اللجنــة          مالحظــات      مــن   )  ٣٨ (          للفقــرة           بالنــسبة          اململكــة          قدمتــها       الــيت             التحريريــة             للمعلومــات
       مجيــع      بــني           التوعيــة       محــالت       خــالل      مــن       ذلــك   يف      مبــا           الالزمــة،           التــدابري        الختــاذ           بالنــسبة            اخلتاميــة،
      متــع   لمج  وا         اإلعــالم          ووســائط          الــدين،         ورجــال              التقليــديني،          القــادة        ســيما    وال       متــع،   لمج ا          قطاعــات
           والعمـل،        قـوق   احل   يف          للنـساء            املـساواة        علـى        يـنص         موحـد         أسـرة        قانون        اعتماد      أمهية      بشأن      املدين
       هـذا    يف        فنـشري    ،     سـنة   ١٨              سـنة إىل       ١٥      مـن            للفتيـات           الـزواج        لـسن       األدىن       احلـد        رفـع      على       أيضا،
   :   اآليت       الشأن
       فقـد             الشخـصية،           األحـوال          مـسائل    يف             والقـضائية            الفقهيـة              االجتـهادات          الخـتالف       نظرا   •  

           ومؤسـسات           الرمسيـة             واملؤسـسات              التنفيذيـة           الـسلطة         جانـب       مـن        عـدة          حمـاوالت       برزت
         قـانون          إلصـدار            البحـريين            النـسائي         واالحتاد          النسائية         اجلمعيات        وخصوصا      املدين       اجملتمع
       جيمـع         واحـد         تقـنني           وإصـدار    )          والـشيعية         السنية (          الطائفتني     لكال       األسرة       ألحكام      موحد
ــانونني         إصــدار        األقــل       علــى    أو          األحكــام       هــذه         للــشق         واآلخــر        الــسين        للــشق         أحــدمها          ق

ــشيعي ــق   مل         اجلهــود       هــذه    أن      غــري   .        ال ــا       تل ــا جم          توافق ــسبة    إال         تمعي ــسنية،          لألحكــام           بالن            ال
       بعــد         الــسين،        للــشق         األســرة         أحكــام      خيــص         والــذي          عاليــه،        إليــه         املــشار           القــانون        فــصدر
  .         التشريعية        السلطة    من        إقراره     بعد      وذلك         النطاق،      واسع       جمتمعي       وحوار       توعية     محالت

   “      اجمللــس ”        يقــوم         األســرة          بأحكــام        اخلــاص   )  ١٩ (       رقــم         قــانون         بأمهيــة           التوعيــة        إطــار   يف   •  
ــا ــة          املراكــز      مــع            بالتنــسيق         حالي        هــذا         تطبيــق       أثــر       حــول         دراســة         إلعــداد           باململكــة           البحثي

           القــانون         إصــدار        جتربــة       جنــاح       مــدى           الدراســة         نتــائج        تعكــس    أن         املؤمــل       ومــن            القــانون،
         مبـضمون            للتعريـف           توعويـة          بـرامج           بتنظـيم           ومـازال    “      اجمللـس  ”     قام     كما   .    األول       بقسمه
  .      إصداره    من      قصوى  ال         الفائدة        لتحقيق        وأمهيته         القانون       أحكام
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    ٤١       رقـم            اخلتاميـة         املالحظة       موضوع       الطالق    عن        النامجة           االقتصادية        باآلثار       يتعلق      فيما  -     ١٥٢
       علـى          للطـالق              االقتـصادية          اآلثـار     عن       دراسة       إجراء       إىل         الدولة   “      اللجنة ”     دعت     حيث   “     للجنة ”

          لتوزيـع           احلاليـة        اعـد     للقو          احملتملـة          السلبية       اآلثار       ملعاجلة         تشريعية       تدابري        اعتماد     وإىل        الزوجني    كال
         إجـراء            إمكانيـة          حاليـا          ويبحـث            االعتبـار    يف          املالحظـة        هـذه        أخـذ     قد   “    اجمللس ”     فإن           املمتلكات،
          بــوزارة         األســري            والتوفيــق          اإلرشــاد       قــسم         تأســيس   مت       أنــه          بالــذكر          واجلــدير            املــذكورة،           الدراســة
       هـذه        إىل         حباجـة          نفـسها            الـوزارة         وجـدت     أن       بعـد         وذلـك            واألوقـاف            اإلسـالمية          والشئون       العدل
      مـن         عليـه          يترتـب        ومـا          للطـالق           تفاديـا           الـزوجني       بـني          اإلصـالح        أجـل       مـن           اخلـدمات       مـن          النوعية
   .      ونفسية        وأسرية          اجتماعية      مضار

  
   :         املستقبلية           واإلجراءات          التحديات    

         إصــدار           إمكانيــة       ملــدى           بالنــسبة          املعنيــة         اجلهــات      مــع           املناســبة           اجملتمعيــة         اجلهــود          تتواصــل  -     ١٥٣
  .      الشيعي      للشق      نسبة   بال       األسرة       أحكام    خيص       قانون

      خامتة  -  ا     تاسع  
          املنـصوص             بالتزاماهتا        الوفاء     على        اململكة     حرص         البحرين       ململكة        الثالث         التقرير      يعكس  -     ١٥٤
       هبـذه           الوفـاء        علـى         احلـرص      وأن          املـرأة،       ضـد            التمييـز          أشـكال        مجيـع        علـى         القضاء         اتفاقية   يف       عليها

              االجتماعيـــة            الوطنيـــة          لـــربامج  وا            واآلليـــات             الـــسياسية         واإلرادة            القـــانون           يـــسانده              االلتزامـــات
          القـضاء        جلنـة       مـع           املـستمر           البنـاء        احلوار    أن      والشك   “        االتفاقية ”        بتنفيذ       الصلة     ذات            واالقتصادية

      مــن       حتقــق      مــا       علــى          للبنــاء        هامــا          مرجعيــا         إطــارا        يــشكل         املــرأة      ضــد           التمييــز         أشــكال       مجيــع       علــى
  .     حتديات     أية        مواجهة     على       العمل         ومواصلة        إجنازات
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 (       املرفقات    
 

١(   
  
       جنبية أ و      حملية       وجهات        للمرأة       األعلى      اجمللس    بني         التعاون           بربوتوكوالت      بيان   ) ١   ق   مرف (
      ٢٠٣٠         البحرين       ململكة           االقتصادية        الرؤية   ) ٢      مرفق (
      ٢٠١٤  -      ٢٠٠٩         الوطنية           االقتصادية             االستراتيجية   ) ٣      مرفق (
      ٢٠٠٩      بيجني       منهاج       تنفيذ        متابعة     حول         البحرين      مملكة       تقرير   ) ٤      مرفق (
       حـسب            العـاطلني        مجـايل  إ و          التعطـل           وتعـويض         عانـة  إل            املـستحقات       بعدد      جدول   ) ٥      مرفق (

      ٢٠١٠       للعام      اجلنس
        كـانون        مـن           الفتـرة    يف          بـاملرأة            املتعلقـة           العمالية         الشكاوي      إمجايل      يوضح      جدول   ) ٦      مرفق (

      ٢٠١٠       ديسمرب /          كانون األول     إىل      يناير /     الثاين
          العمالية          النقابات   يف          النسائية          بالعناصر         إحصائية   ) ٧      مرفق (
   )    األول       القسم (       األسرة      أحكام       بشأن      ٢٠٠٩      لسنة   )  ١٩ (     رقم       قانون   ص ن   ) ٨      مرفق (
  
  

__________ 
  .                                                          املرفقات متاحة لدى سكرتارية جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة   )١ (  


