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  أو�ً: مقدمة

 نبذة عن التقريرين ا�ول والثاني لمملكة البحرين:

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى  18تقدمت مملكة البحرين بتقريريھا ا�ول والثاني، طبقاً للمادة  .1

). كما تقدمت المملكة بردودھا على قائمة CEDAW/C/BHR/2أة ( المستند رقم لجنة القضاء على التمييز ضد المر

ورقم  CEDAW/C/BHR/Q/2/Add.1القضايا التي طرحتھا اللجنة قبل مناقشة التقرير (المستندين رقم 

CEDAW/C/BHR/Q/2.على التوالي ،( 

) CEDAW/C/SR.861و  CEDAW/C/SR.860م (المستندين 2008أكتوبر  30ناقشت اللجنة تقريري المملكة في  .2

 م.2008نوفمبر  14) في CEDAW/C/BHR/CO.2وأقرت مEحظاتھا الختامية (

طلبت اللجنة أن تقدم مملكة البحرين في غضون عامين معلومات تحريرية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة  .3

ية، وقد قدمت المملكة ردھا على المEحظتين ) الخاصة بالعEقات ا�سر38) الخاصة بالجنسية و (30في الفقرتين (

خEل شھري يناير وفبراير  48م وقامت اللجنة بمناقشة الرد في دورتھا 2010نوفمبر  12الختاميتين المذكورتين في 

 م.2011

 

 آلية ومنھجية إعداد التقرير الثالث لمملكة البحرين:

ييز ضد المرأة، تتقدم المملكة بتقريرھا الثالث إلى لجنة القضاء على من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم 18طبقاً للمادة  .4

 التمييز ضد المرأة.

قام المجلس ا�على للمرأة، وھو اJلية الوطنية الرسمية، المعنية بالمرأة في مملكة البحرين، بإعداد التقرير الدوري الرسمي  .5

الذي تم تشكيله من  –ضد المرأة بمشاركة من الفريق الوطني الثالث حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

 ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والمؤسسة الوطنية لحقوق ا%نسان. –قبل المجلس 

اور حرص المجلس عند إعداده للتقرير الثالث على مراجعة الجھات الرسمية المعنية للحصول على البيانات الEزمة والتش .6

معھا بشأن الصعوبات والتحديات التي تواجھھا ھذه الجھات، وا%جراءات الحالية أو المستقبلية لمواجھة ھذه التحديات. 

كما حرص المجلس، في ھذا الشأن، على التشاور والتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق ا%نسان، والتواصل مع السلطة 
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وغيره من مؤسسات المجتمع المدني النسائية والمھنية ?ستطEع رأيھم بشأن أية التشريعية ومع ا?تحاد النسائي البحريني 

 موضوعات أو مEحظات تتعلق بالتقرير الثالث ليأخذھا المجلس في ا?عتبار.

تم إعداد التقرير وفق منھجية أخذت في ا?عتبار المبادئ التوجيھية لوضع التقارير التي وضعتھا لجنة القضاء على التمييز  .7

د المرأة والمEحظات الختامية للجنة بعد مناقشتھا للتقريرين ا�ول والثاني لمملكة البحرين. وقد تم تناول المEحظات ض

ا�خيرة بالربط بينھا وبين مواد ا?تفاقية ذات الصلة، كما تم التقديم لمتابعة التنفيذ لEتفاقية ببعض الموضوعات الرئيسية 

 ات الختامية وتشكل مدخEً مناسباً للحديث عند متابعة تنفيذ ا?تفاقية.التي تناولتھا عدد من المEحظ

تم ا?ستھداء بالتوصيات العامة للجنة وبمنھاج وبرنامج عمل بيجين وا�ھداف ا%نمائية لlلفية وبا�خص الھدف الثالث  .8

البشرية التي يصدرھا برنامج ا�مم  الخاص بالمساواة بين الجنسين با%ضافة إلى التقارير ذات الصلة مثل تقارير التنمية

 .UNDPالمتحدة ا%نمائي 

يعرض التقرير لكل مادة من مواد ا?تفاقية وا%جراءات ا�ساسية المتخذة في إطارھا وما تمثله من إنجازات، با%ضافة إلى  .9

حرصاً على ا?لتزام ، ما التحديات وا%جراءات المستقبلية ذات الصلة بالمادة، وقد روعي في ذلك ا%يجاز قدر ا%مكان 

 أمكن، بعدد الصفحات المقررة للتقرير.

يتضمن التقرير، في البند ثانياً بعض المعلومات ا�ساسية الموجزة عن مملكة البحرين، ونأمل أن يتم قريباً إعداد الوثيقة  .10

الھا للمفوضية السامية )، وإرسCore Documentا?ساسية التي تتضمن المعلومات ا�ساسية الخاصة بمملكة البحرين (

 لlمم المتحدة لحقوق ا%نسان لتقديمھا للھيئات ا%شرافية على اتفاقيات حقوق ا%نسان.

تم تضمين التقرير في البند ثالثاً منه "نظرة عامة" تشير إلى أطر رئيسية يتم مراعاتھا في تنفيذ التزامات مملكة البحرين  .11

 يع أشكال التمييز ضد المرأة.المنصوص عليھا في اتفاقية القضاء على جم

كلما وردت ا%شارة في التقرير إلى "ا?تفاقية" فالمقصود ھو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلما  .12

وردت ا%شاره إلى "اللجنة" فالمقصود ھو لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وكلما وردت ا%شارة إلى "المجلس" 

 المجلس ا�على للمرأة. فالمقصود ھو

  ثانياً: معلومات أساسية 

يتضمن ھذا الجزء معلومات أساسية عن مملكة البحرين توضح بإيجاز ا%طار ا?جتماعي وا?قتصادي والسياسي  .13

  والقانوني الذي يجرى فيه إعمال الحقوق المنصوص عليھا في "ا?تفاقية".



CEDAW/C/BHR/3 

 7 

  ا�رض والسكان  - ألف

ف الساحل الغربي للخليج العربي، على يمين المملكة العربية السعودية وشمال دولة قطر، تقع مملكة البحرين في منتص .14

وفي منتصف المساحة تقريباً بين مضيق ھرمز ومصب شط العرب. وقد شكل موقع مملكة البحرين مركز تجاري دولي 

  مھم وذلك باعتبارھا حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب.

كيلومتر مربع. وأكبر ھذه الجزر  760,45جزيرة، مساحتھا ا%جمالية  40رخبيل يحتوي على مملكة البحرين عبارة عن أ

% من إجمالي  80,56كيلومتر مربع وتضم العاصمة (المنامة) والتي تمثل  612,64جزيرة البحرين التي تبلغ مساحتھا 

كيلومتر من  25والتي تقع على بعد مساحة المملكة. وتعد جزر حوار من الجزر الرئيسية ا�خرى في مملكة البحرين 

  كيلومتر مربع.   52,1جنوب جزيرة البحرين الرئيسية، وتبلغ مساحتھا حوالي

 م.1981والبحرين جزء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تأسس عام 

  مؤشرات سكانية: 

غير بحريني حسب تعداد  666,172بحرينيا و  568,399نسمة، منھم  1,234,571بلغ عدد سكان مملكة البحرين  .15

  ، و ذلك وفقا للجدول أدناه:2001% عن تعداد 89.8بزيادة قدرھا  2010

  

 

 Bahrainiبحريني   Non -Bahrainiغير بحريني   Totalالجملة  

  كE النوعين 

Both 

Sexes 

  أنثى

Female 

  ذكر

Male 

ك� 

  النوعين

Both 

Sexes 

  أنثى

Female 

  ذكر

Male 

ك� 

  النوعين

Both 

Sexes 

  أنثى

Female 

  ذكر

Male 

 Census  2001تعداد 

Total 650,604 276,955 373,649 244,937 75,911 169,026 405,667 201,044 204,623 العدد 

 النسبة 50.44 49.56 100 69.01 30.99 100 57.43 42.57 100 %

 Census  2010تعداد 
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Total 1,234,571 466,157 768,414 666,172 184,997 481,175 568,399 281,160 287,239 العدد 

 النسبة 50.53 49.47 100 72.23 27.77 100 62.24 37.76 100 %

  المصدر: الجھاز المركزي للمعلومات

  

 ما حسب 2010 تعداد لبيانات وفقاً  ذلك و 11.77 البحرينيين لغير و 3.82 للبحرينيين السكاني النمو معدل بلغ وقد

  :اليالت الجدول يوضحه

  )2010-1991معدل النمو السكاني حسب الجنسية (

  الجملة  غير بحريني  بحريني  

1991 - 2001  2.5  3.1  2.7  

2001 - 2010  3.8  11.7  7.3  

  المصدر: الجھاز المركزي للمعلومات

 

  فيما يلي مؤشرات أخرى بالنسبة للسكان:  .16

  م.2009لك عام لwناث وذ 77,5للذكور و  74,3بلغ متوسط الحياة عند الو?دة  �

في عام  11.7م مقارنة بـ 2009لكل ألف مولود حي وذلك عام  8.6انخفض معدل وفيات ا�طفال دون الخمس سنوات إلى  �

 م. 1999

 م.2009لكل ألف مولود حي عام  100,1ومعدل المواليد الخدج  5,3بلغ معدل المواليد الموتى لكل ألف مولود   �

 لكل مئة ألف و?دة حية. 17م  إلى 2009لحمل والو?دة والنفاس في عام  انخفض معدل وفيات ا�مھات أثناء ا �

  م.2009طفل لكل امرأة في عام  2,8سنة) إلى  49- 15بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة البحرينية في الفئة العمرية ( �

  المصدر: الجھاز المركزي للمعلومات ووزارة الصحة

  

  اللغة والديانة: 
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غة الرسمية للبEد حيث نصت المادة الثانية من الدستور على أن: "دين الدولة ا%سEم، والشريعة اللغة العربية ھي الل .17

وتستخدم اللغة ا%نجليزية على نطاق واسع في  ھذاا%سEمية مصدر رئيسي للتشريع ولغتھا الرسمية ھي اللغة العربية". 

  أغلب ا�عمال التجارية. 

  يع النسبي للسكان وفقاً للديانة ھو كالتالي:إلى أن التوز 2010ويشير تعداد عام 

  النسبة  السكان حسب الديانة

  70.21  المسلمون

  29.78  الديانات ا�خرى

  المصدر: الجھاز المركزي للمعلومات

  

  مؤشرات اجتماعية واقتصادية: 

بحريني. ولقد تم تشكيل مجلس اعتمدت مملكة البحرين نظام ا?قتصاد الحر، والعملة الوطنية المتداولة فيھا ھي الدينار ال .18

م، والذي يختص بأمور عدة من أھمھا: وضع استراتيجية مستقبلية للتنمية ا?قتصادية 2000التنمية ا?قتصادية في أبريل 

في المملكة وا%شراف عليھا، وخلق المناخ المEئم لجذب ا?ستثمارات المباشرة إلى المملكة. ويكمن دور مجلس التنمية 

في القيادة عن طريق توحيد جھود الجھات الحكومية المعنية عبر رؤية موحدة ووضع ا?ستراتيجيات الرئيسية ا?قتصادية 

  للنمو.

، من خEل معد?ت نمو الناتج 2008و 2007  وإذا تتبعنا مسار النمو ا?قتصادي الذي حققته مملكة البحرين في ا�عوام .19

شرا لقياس تطور التنمية ا?قتصادية على مستوى المملكة، نجد أن الناتج المحلي ا%جمالي با�سعار الثابتة باعتباره مؤ

% على التوالي خEل السنوات المذكورة. و? شك أن ھذه 6.3% و 8.4المذكور قد حقق معد?ت نمو عالية بلغت 

ت والضوابط المالية المعد?ت المرتفعة جاءت نتيجة للدور الفعال الذي قامت به حكومة مملكة البحرين في تنفيذ السياسا

المطبقة التي خطتھا طوال السنوات القليلة الماضية في توجيه الموارد المالية على كافة القطاعات ا?قتصادية وتنويع 

 مصادر الدخل.

 6206بمستويات عالية لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ا%جمالي، حيث ارتفع من  2008و  2007تميز عامي  .20

% مما جعل البحرين تقف في 21، أي بنسبة نمو توازي 2008دينار عام  7527إلى  2006الجارية عام دينار با�سعار 
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مصاف الدول التي تتمتع بدخول عالية. ولقد شھدت البحرين خEل السنوات القليلة الماضية جملة من التغيرات 

استراتيجيتھا التنموية وا?قتصادية والتطورات حين رفعت الدولة شعار تطوير ا%نسان البحريني كبعد إنمائي في 

وا?جتماعية للمواطنين ومن ھنا جاء تركيز الدولة على تنمية الموارد البشرية، وزيادة إنتاجيتھا وقدراتھا ا%بداعية 

  باعتبارھا من أھم العوامل التي تساھم في ا%سراع بعملية التنمية. 

ي ا�ساس إلى  تنمية ا%نسان وا?رتقاء به وإطEق قدراته، عن طريق تبنت الدولة سياسة التنمية ا?جتماعية التي تھدف ف .21

ا?ستثمار ا?جتماعي والذي يشمل المجا?ت التنموية وا?جتماعية المختلفة من أجل تقديم عEج جذري للمشكEت 

  ا?جتماعية، با%ضافة إلى مجا?ت الحماية ا?جتماعية والتي تضم الرعاية والتأھيل. 

  كل ا�ساسي الدستوري والقانوني العام الھي –باء 

  ميثاق العمل الوطني: 

م، عمل على إجراء سلسلة من اللقاءات مع 1999بعد أن تولى جEلة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحكم عام  .22

العمل التجمعات الشعبية الوطنية المختلفة، والقطاعات ا�ھلية في المملكة، أسفرت عن وضع وثيقة سميت "بميثاق 

% وذلك من خEل ا?ستفتاء العام الذي جرى في 98,4الوطني" وافق عليھا الشعب بمختلف قطاعاته بأغلبية بلغت نسبتھا 

م. وجسد الميثاق إطاراً لمشروع إصEحي سياسي واقتصادي واجتماعي، وأدى صدور ميثاق العمل الوطني 2001سنة 

مة وإجراء انتخابات نيابية حرة. واھتم الميثاق بالمرأة حيث أكد على إلى إحداث تغيرات سياسية ودستورية وقانونية ھا

  حقوقھا وحرياتھا ا�ساسية.

  الدستور: 

م وتحقيقاً لlھداف التي صدر من أجلھا ميثاق 1973ديسمبر  6، تم وضع الدستور في 1971بعد استقEل البحرين، عام  .23

ة التي تجلت بالموافقة على المبادئ التي تضمنھا الميثاق، فقد تم م، وتنفيذاً لwرادة الشعبي2001العمل الوطني في عام 

م حيث جاءت ھذه التعديEت انعكاساً للتطورات التي طرأت على المجتمع 2002فبراير  14تعديل دستور البحرين في 

  البحريني في نواحيه السياسية وا?قتصادية والقانونية وبداية عھد جديد  في تاريخ البحرين .

دستور، فيما نص عليه، على أن مملكة البحرين عربية مستقلة ذات سيادة تامة، وحكم مملكة البحرين ملكي نص ال .24

دستوري وراثي. كما ينص الدستور في مادته ا�ولى فقرة ھـ على أن: "للمواطنين، رجا?ً ونساًء، حق المشاركة في 
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اب والترشيح، وذلك وفقاً لھذا الدستور وللشروط وا�وضاع الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيھا حق ا?نتخ

  التي يبينھا القانون". 

  تنظيم السلطات:  -

نص الدستور البحريني على أن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً،  .25

  نفيذية والقضائية مع تعاونھا وفقاً �حكام الدستور.ويقوم نظام الحكم على أساس مبدأ فصل السلطات التشريعية والت

 الملك: ∗

 الملك رأس الدولة، الممثل ا�سمى لھا ويحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون. .26

  السلطة التشريعية : ∗

وفقا يتو?ھا الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور، ويتألف المجلس الوطني من مجلسي الشورى والنواب، وذلك  .27

م. وقد انتقلت البحرين وفقاً لھذه التعديEت الدستورية من نظام المجلس 2002للتعديEت الدستورية التي تمت في عام 

عضواً يتم تعيينھم بأمر ملكي  40الواحد في تشكيل المجلس الوطني، إلى نظام المجلسين. ويتألف مجلس الشورى من 

فة داخل المملكة، ويتولى مجلس الشورى الوظيفة التشريعية إلى جانب بغرض ا?ستفادة من خبراتھم في مجا?ت مختل

عضواً يتم اختيارھم با?نتخاب  40مجلس النواب إ? أنه ? يتمتع بأي اختصاصات رقابية. ويتألف مجلس النواب من 

فيذية من خEل وسائل سنوات. ويقوم مجلس النواب بممارسة الرقابة على أعمال السلطة التن 4العام المباشر السري لمدة 

  عدة من أھمھا: السؤال وا?ستجواب وتشكيل لجان للتحقيق وتشكيل لجان للنظر في شكاوى المواطنين.

  السلطة التنفيذية: ∗

يتو?ھا الملك ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتتولى ھذه السلطة وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذھا، وا%شراف  .28

، إضافة إلى ذلك رعاية مصالح الدولة، وقد حدد الدستور مھام وصEحيات الملك ورئيس على سير الجھاز الحكومي

  مجلس الوزراء و الوزراء ومسئولياتھم.
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إضافة لما سبق تمارس المجالس البلدية، التي يتم انتخاب أعضائھا، دوراً ھاماً في الحياة العامة حيث يختص المجلس  .29

امة للدولة وخططھا التـنموية بتـقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه. ومدة البلدي بوجه عام في حدود السياسة الع

  المجلس البلدي أربع سنوات ميEدية. 

  السلطة القضائية: ∗

ينص الدستور على إستقEل القضاء، و يتولى المجلس ا�على للقضاء ا%شراف على حسن سير العمل في المحاكم  .30

قانون المحاكم على اختEف درجاتھا وأنواعھا، ويبين وظائفھا واختصاصاتھا. وقد أكد وا�جھزة المعاونة لھا، ويحدد ال

على نزاھة القضاء ومساواة الجميع أمامھا، كما أكد الدستور على عدم السماح �ي شخص أو سلطة بالتدخل في سير 

 العدالة، وتعد النيابة إحدى الشعب القضائية. 

  البحرين بين:تتوزع اختصاصات المحاكم في مملكة  .31

م إنشاء دائرة لنظر الدعاوى 2005المحاكم المدنية وتختص بكافة المسائل المدنية والجنائية والتجارية. وقد تم في سنة  -

ا%دارية. و بالنسبة لمسائل ا�حوال الشخصية لغير المسلمين فتختص بھا المحاكم المدنية حيث تطبق عليھم قوانينھم 

  الخاصة.

ختص بنظر مسائل ا�حوال الشخصية للمسلمين. وتتألف من دائرتين الدائرة الشرعية السنية والدائرة المحاكم الشرعية وت -

  الشرعية الجعفرية.

ولقد نص الدستور على إنشاء المحكمة الدستورية، وھي تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح، وتعتبر ھذه المحكمة  .32

  جھة قضائية مستقلة بذاتھا.

  العام لتعزيز وحماية حقوق ا%نسانا%طار  -جيم 

يكفل ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين ذات الصلة الحماية القانونية لحقوق ا%نسان بوجه عام والحماية القانونية  .33

لحقوق المرأة بوجه خاص. ولقد نص الميثاق على  مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، فنص على مساواتھم أمام القانون 

ي اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، ? تمييز بينھم بسبب الجنس أو ا�صل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وكفل أيضاً وف

حقوق المرأة السياسية خصوصاً حقي الترشيح وا?نتخاب، وحقھا في التعليم والملكية وإدارة ا�عمال وممارسة النشاط 

  ا?قتصادي.
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حقوق ا%نسان، انسجاما مع القيم الرفيعة والمبادئ ا%نسانية العظيمة التي تضمنھا  كفل دستور مملكة البحرين احترام .34

ميثاق العمل الوطني، فتضمن، الباب الثاني منه المقومات ا�ساسية للمجتمع، والباب الثالث منه الحقوق والواجبات العامة 

) على أن " تشكل... 4الرخاء، ونص في المادة (على النحو الذي يكفل للوطن والمواطن الرفاھية والتقدم وا?ستقرار و

) فقرة ب على أن " 5المساواة ... وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلھا الدولة ". كما نص في المادة (

لسياسية تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو ا�سرة وعملھا في المجتمع، ومساواتھا بالرجال في ميادين الحياة ا

 وا?جتماعية والثقافية وا?قتصادية دون إخEل بأحكام الشريعة ا%سEمية".

ويعد حق التقاضي من الحقوق الجوھرية والمبادئ ا�ساسية التي نص عليھا دستور مملكة البحرين حيث كفل ھذا الحق  .35

لجنس أو الدين، كما تكفل الدولة المساعدة للجميع رجا?ً ونساًء على قدم المساواة دون أي تمييز في ذلك بسبب العرق أو ا

  القضائية بالشروط التي يحددھا القانون. 

وبا%ضافة إلى ميثاق العمل الوطني، والدستور، والقوانين ذات الصلة، فلقد انضمت البحرين إلى العديد من ا?تفاقيات  .36

  الدولية في مجال حقوق ا%نسان.

م 2001ى كفالة احترام حقوق المرأة، تم إنشاء المجلس ا�على للمرأة في سنة واتساقا مع الميثاق والدستور، والحرص عل .37

وتترأسه صاحبة السمو الملكي ا�ميرة سبيكة بنت إبراھيم آل خليفة قرينة صاحب الجEلة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

) 36لمعدل با�مر الملكي رقم (ا 2001) لسنة 44ملك البEد. ويمارس "المجلس" صEحياته طبقاً لlمر ا�ميري رقم (

 م  من خEل تنظيماته وبرامجه المختلفة. 2004لسنة 

بإعادة  2011) لسنة 60وتاكيداً على ا�ھمية التي توليھا المملكة لحقوق ا?نسان بأبعادھا الشاملة صدر المرسوم رقم ( .38

ا?جتماعية لتصبح وزارة حقوق ا?نسان  تسمية وتنظيم وزارة التنمية ا?جتماعية بحيث " تعاد تسمية وزارة التنمية

 والتنمية ا?جتماعية ويعدل مسمى وزير التنمية ا?جتماعية ليصبح وزير حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية "

) 46بموجب ا�مر الملكي رقم ( 2009وتجدر ا%شارة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق ا%نسان التي تم إنشاؤھا في عام   .39

وحماية حقوق ا%نسان وترسيخ قيمھا ونشر الوعي بھا وا%سھام في ضمان ممارستھا، وكذلك إلى تأسيس  لتعزيز وتنمية

م لنشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفھوم المبادئ الديمقراطية 2005معھد البحرين للتنمية السياسية في عام 

 السليمة.
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  ثالثاً: نظرة عامة

لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة انطEقا من إيمان راسخ بمبدأ المساواة بين التزمت مملكة البحرين باتفاقية ا .40

الرجل والمرأة، وأن ھذه المساواة جزأ ? يتجزء من احترام حقوق ا%نسان بمفھومھا المتكامل سياسيًا واقتصاديا 

وفي دستور مملكة البحرين وفي مسيرة  واجتماعيا وثقافيًا. ويجد ھذا ا?لتزام أساسه الراسخ في ميثاق العمل الوطني

م، وفي 1999م، وفي المشروع ا%صEحي لجEلة الملك الذي بدأ منذ عام 1928المرأة البحرينية في التعليم منذ عام 

  سياسات وبرامج الحكومة. 

رجل يحرص المجلس ا�على للمرأة على أن تكون ھناك رؤية واضحة وخطط استراتيجية لتحقيق المساواة بين ال .41

  والمرأة، وعلى التنسيق والتعاون مع سلطات الدولة والمجتمع المدني في ھذا الشأن. 

ولقد شكل ا?لتزام "با?تفاقية"، والتعاون والحوار مع "اللجنة"، أساساً رئيسياً، ھاماً ومفيداً، لتقييم أوضاع المرأة وتقدير  .42

  مواجھتھا في إطار من العزم والشفافية والمصارحة.  ا%نجازات التي تمت على أرض الواقع والتحديات التي يتعين

وفي إطار ماسبق تم تقديم التقريرين ا�ول والثاني للمملكة إلى "اللجنة"، ومن نفس ھذا المنطلق تقدم مملكة البحرين  .43

نشير إلى أطر تقريرھا الثالث إلى "اللجنة". ويھمنا، في ھذه النظرة العامة عن تطور وضع المرأة في مملكة البحرين، أن 

  رئيسية يتم مراعاتھا في متابعة تنفيذ التزامات المملكة المنصوص عليھا في "ا?تفاقية"، وتتلخص ھذه ا�طر في:

  التنمية الشاملة المرتكزة على احترام حقوق ا?نسان، بما في ذلك حقوق المرأة: - ألف

سب التنمية وأن يجري توزيعھا وفق معايير العدالة تستھدف حكومة مملكة البحرين، من جھودھا التنموية، أن تتوجه مكا .44

ا?جتماعية وكفالة احترام حقوق ا%نسان. وقد انعكس ذلك، على سبيل المثال، في بيان الحكومة الذي ألقاه صاحب السمو 

فقد  م، وفي ھذا الشأن2010ديسمبر  14الملكي رئيس الوزراء، في افتتاح الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني في 

 ، فيما تضمنه، اJتي:2014-2011تضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث 

"استطاعت المملكة تحقيق إنجازات تمثلت في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وارتفاع دخل الفرد، وارتفاع عدد 

%، وتوسيع فرص التعليم، 25يين بنسبة % با%ضافة إلى ارتفاع ا�جور الحقيقية للبحرين40العمالة البحرينية بنسبة 

والصحة، وا%سكان، وتطوير المشاريع الخدماتية، والبنية التحتية، مما أدى إلى تبوؤ المملكة المراكز المتقدمة على 

 المستويين العربي والدولي في مؤشرات التنمية البشرية وا?جتماعية...
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ة بمختلف أبعادھا وتزايدت نسبة مشاركتھا في قوة العمل والنشاط أصبحت المرأة البحرينية شريكاً رئيسياً في التنمي

ا?قتصادي وا?جتماعي والثقافي وجميع مجا?ت الحياة، وسنأخذ على عاتقنا مواصلة جھود تمكين المرأة اقتصادياً 

نمية، وتفعيل دور وسياسياً واجتماعياً، من خEل عدد من اJليات وا%جراءات من بينھا إدماج احتياجات المرأة في الت

  المجلس ا�على للمرأة."

عدداً من المخصصات المالية الرئيسية  2012و  2011يتضمن قانون الميزانية العامة لمملكة البحرين للسنتين الماليتين  .45

ذات العEقة المباشرة وغير المباشرة بحقوق ا?نسان، والتي من شأنھا ضمان رفع المستوى المعيشي بشكل متساو لكافة 

  مليون دينار في السنتين المذكورتين ومن ذلك: 1,524.9المواطنين، بلغ مجموعھا 

مليون دينار لدى كل من وزارة حقوق  2.7دعم مباشر لlنشطة المرتبطة بحقوق ا?نسان بميزانية قدرھا  •

 ا?نسان والتنمية ا?جتماعية والمؤسسة الوطنية لحقوق ا?نسان.

ت العEقة المباشرة بالمرأة والرعاية ا?جتماعية وا�فراد من ذوي ا?حتياجات توفير الدعم المالي للبرامج ذا •

مليون دينار، وا�فراد من ذوي ا�حتياجات الخاصة  3.8الخاصة، والمتمثلة في المؤسسة الخيرية الملكية بمبلغ 

 مليون دينار.  8.2بمبلغ 

ي يصون للمرأة المطلقة كرامتھا في حال تعذر ألف دينار لصندوق النفقة، وھو الصندوق الذ 500اعتماد مبلغ  •

أو تأخر تنفيذ ا�حكام المتعلقة بالنفقة. حيث يتم دفع مبلغ النفقة المحكوم بھا للزوجة مباشرة من محكمة التنفيذ 

 (في القضايا الشرعية) ثم يتم الرجوع على الزوج (المحكوم ضده) للمطالبة به.

تتمحور حول الوطن والمواطن.  2030ؤية اقتصادية لمستقبل مملكة البحرين قام مجلس التنمية ا%قتصادية، بوضع ر .46

على ثEث  2014إلى  2009ولتنفيذ ھذه الرؤية تم وضع ا?ستراتيجية ا?قتصادية الوطنية للست سنوات القادمة من 

قتصادية، وتشمل ھذه محاور استراتيجية وھي ا?ستراتيجية الحكومية، وا?ستراتيجية ا?جتماعية، وا?ستراتيجية ا?

ا?ستراتيجة الوطنية، فيما تشمله إجراءات متعلقة بالمرأة وتقوم الجھات المختصة بتنفيذھا تحت إشراف مجلس التنمية 

 ا?قتصادية، ويتم التنسيق في تنفيذ ا?ستراتيجية ا?قتصادية الوطنية مع "المجلس" والجمعيات ا�ھلية. 

طاً كبيراً في التعاون مع مختلف المؤسسات باتجاه تنفيذ برامج تمكين المواطنين التي قطع مجلس التنمية ا?قتصادية شو .47

يدخل من بينھا تمكين المرأة، ومن ذلك برامج بنك البحرين للتنمية، وبرامج الحاضنات الصناعية التابعة للبنك ووضع 
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م، لتنفيذ ا?صEحات في مجا?ت 2006أسس تمكين الموظف البحريني عبر صندوق العمل (تمكين)، الذي أنشئ عام 

 التدريب والتنمية البشرية وسوق العمل وا�نظمة ا?قتصادية.

  المجلس ا�على للمرأة: -باء

يواصل "المجلس"، منذ إنشائه، وفي إطار صEحياته، العمل على تطوير وضع المرأة البحرينية وتأكيد مكانتھا  .48

سمية للدولة أو مؤسسات المجتمع المدني. كما يواصل "المجلس" تعاونه ومشاركتھا الفاعلة سواء في إطار المؤسسات الر

مع منظمة المرأة العربية، وا�مم المتحدة ?سيما برنامجھا ا%نمائي، واللجنة ا?قتصادية وا?جتماعية لغربي آسيا 

 نمائية (أجفند). (ا?سكوا) ومنظمة التنمية الصناعية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات ا�مم المتحدة ا%

ولقد أسھم نشاط "المجلس"، بالتعاون مع كافة الجھات المعنية، في التمكين للمرأة في مجا?ت عديدة، سياسية واقتصادية  .49

 واجتماعية وثقافية، ومن أمثلة ذلك:

جھود المجلس لدعم تمكين المرأة في مناصب اتخاذ القرار بشكل مباشر وغير مباشر، با%ضافة إلى دور  •

 مجلس في التوصية بتعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة وبرامج ومشاريع التمكين ا?قتصادي لھا.ال

تنظيم "المجلس" لعدد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجا?ت التوعية با%تفاقية ومجا?ت العنف  •

 .ا�سري وادماج احتياجات المرأة وذلك بالتعاون مع جھات محلية وخارجية

تدشين "المجلس" ثEثة مشاريع استثمارية للمرأة في مجا?ت المواصEت وا�زياء والتصوير، بدعم من  •

 صندوق العمل "تمكين" وبشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

يمثل مركز دعم المرأة با�مانة العامة "للمجلس" أداة ھامة للتعامل مع واقع ومشكEت المرأة، حيث يھدف إلى رصد  .50

ياجات المرأة في مملكة البحرين من خEل استقبال شكاوى البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين احت

وحاضنات �بناء بحرينيين، وذلك ضمن إطار اختصاصات "المجلس" وبالتنسيق مع الجھات المختصة. وقد وصل عدد 

إلى  2011ا وصل العدد خEل النصف ا�ول من عام ) حالة، كم1313إلى ( 2010الشكاوى المستلمة للمركز خEل عام 

حالة. ويقوم المركز بمتابعة العديد من الملفات، ومن أھم الملفات الحيوية  الجاري العمل بھا (منح الجنسية �بناء  472

دات ا�م البحرينية المتزوجة من غير بحريني، واستفادة المرأة الحاضنة المعيلة من الخدمات ا%سكانية، المساع

ا?جتماعية من وزارة حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية) ويتعاون المركز مع عدد من الجھات التي تقدم خدماتھا للمرأة 

البحرينية وأبنائھا وتوفير العEج لھم مثل مركز بتلكو لمواجھة العنف ا�سري والمراكز ا?جتماعية التابعة لوزارة حقوق 
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ودار ا�مان، ومراكز ا%رشاد ا�سري، والمؤسسة الخيرية الملكية.ومؤخراً قام المركز  ا?نسان والتنمية ا?جتماعية،

 باستحداث خدمة ا%صEح الزوجي لتقديم خدمة المشورة والتوجيه.

 8ولقد قام "المجلس" انطEقا من اختصاصاته وتفعيE لدوره بتنظيم أول مؤتمر وطني للمرأة البحرينية، في الفترة من  .51

م، يھدف إلى التوعية والتعريف بمفھوم إدماج احتياجات المرأة  في عملية التنمية وكيفية التخطيط 2010وفمبر ن 10إلى 

والتحليل لتنفيذ خطط وبرامج الوزارات على ھذا ا�ساس، تمھيدا %صدار خطة وطنية متكاملة بالتعاون مع جميع 

عامة. وقد خلص المؤتمر إلى إقرار نموذج احتياجات المرأة في السلطات بالدولة ?عتماد ا%دماج في خططھا والميزانية ال

مسار التنمية، والتوصية بإنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في مختلف الوزارات، وبتشكيل لجنة وطنية لمتابعة عملية تنفيذ 

 النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.

 2011) لسنة 14حضرة صاحب الجEلة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم (واتصا?ً بما سبق، صدر عن  .52

بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة  وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة 

لس ا�على للمرأة وعضوية نائبة رئيسة برئاسة صاحبة السمو الملكي ا�ميرة سبيكة بنت إبراھيم آل خليفة رئيسة المج

"المجلس"، وا�مين العام "للمجلس"، ووزيرة حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية 

ا?قتصادية، ورئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، ورئيسة ا?تحاد النسائي البحريني، وستكون ھذه اللجنة 

آلية المتابعة الوطنية التي ستعطي الجھود المبذولة على ھذا الصعيد دعماً قوياً لتحويل فكرة ا%دماج إلى واقع  بمثابة

 ملموس يراعي احتياجات المرأة والرجل على حد سواء في المنظومة التنموية.

وعلى أعلى  - " ) تتواصل جھود "المجلس2013إلى  2011خEل الدورة الرابعة من عمر "المجلس" (الفترة من  .53

من أجل تفعيل العديد من الملفات ذات العEقة المباشرة باحتياجات المرأة، ومن أھمھا الخطة التنفيذية لتفعيل  - المستويات 

مخرجات المؤتمر الوطني ا�ول للمرأة البحرينية حول إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة، والتي حظيت 

مي صاحب الجEلة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه هللا الذي أصدر توجيھاته السامية إلى مجلس بمباركة المقام السا

  الوزراء ?تخاذ ا?جراءات التنفيذية الEزمة وتفعيل دور "المجلس" بھذا الشأن.

)، و�ول مرة وبشكل صريح، 2014 – 2010وعلى صعيد متصل تضمن برنامج عمل الحكومة للدور التشريعي ( .54

ھات ومسئوليات تھدف الى مواصلة جھود تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً من خEل عدد من اJليات توج

  وا%جراءات من بينھا إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتفعيل دور "المجلس".
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ج عمل الحكومة الموجه للمرأة وبناء على ما سبق قام "المجلس" بإعداد الخطة التنفيذية "للمجلس" لمتابعة تنفيذ برنام .55

متضمنة كافة التفصيEت المطلوبة والمبادرات التي من شأنھا تحقيق التوجھات وا�ھداف والمؤشرات المتوقعة لlداء، 

وتم رفع الخطة الى مجلس الوزراء الذي وجه بالبدء بتنفيذھا تدريجياً من خEل تفعيل التواصل والتعاون مع بعض 

ات العEقة المباشرة باحتياجات المرأة ومن أھم ما تضمنتھا ھذه الخطة الملفات المتعلقة بموضوعات الوزارات الخدمية ذ

 التشريعات وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والعمل، والجنسية، وا%سكان، والقضاء الشرعي، وصندوق النفقة.

مة "للمجلس"، ويعمل حالياً على تحديث وتطوير الخطة وفي ذات ا%طار قام "المجلس" مؤخراً بإعادة ھيكلة ا�مانة العا .56

الوطنية للنھوض بالمرأة البحرينية بما يتوافق مع برنامج التميز في الدولة والذي يركز على المحصEت وا�ثر الذي 

 تحدثه البرامج والمشاريع المنفذة على المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

  ضع المرأة:تقارير دولية ذات صلة بو -جيم 

تحرص مملكة البحرين على تقديم التقارير الدولية ذات الصلة بوضع المرأة ومن ذلك إعEن ومنھاج عمل بيجين وإعEن  .57

ا�لفية ا%نمائية وتقرير التنمية البشرية. وتتضمن ھذه التقارير لمحة عن ا%نجازات والتحديات في مجال تعزيز المساواة 

   بين الجنسين وتمكين المرأة.

 ومن ھذه ا%نجازات، على سبيل المثال، : .58

بخصوص إعEن ا�لفية ا%نمائية، من أن جوانب النجاح في  2010ما أشار إليه تقرير مملكة البحرين لعام  •

  تجربة البحرين في مجال تمكين المرأة تنبع من جملة من العناصر المترابطة ، أبرزھا:

ت لتمكين المرأة وردم الھوة بين الجنسين في مختلف توفر إرادة سياسية واضحة على أعلى المستويا �

المستويات. وقد تجلى ذلك في إجراءات مؤسسية وتشريعية ، أبرزھا طريقة تشكيل "المجلس" والدور 

  الذي أنيط به، والتأثير الذي يتمتع به لدى الجھات الحكومية وا�ھلية على حد سواء.

لتحقيق ا�ھداف ، حيث ? يوجد انقطاع أو تراجعات ا?ستمرارية والتدرج في الخطوات والتدخEت  �

في السياسات والبرامج في ھذا المجال، وھذا ما يعطي نتائج إيجابية أكثر من التدخEت المنفردة 

 والمعزولة.

شمول الخطة الوطنية للنھوض بالمرأة وبرامج العمل والمشاريع المنبثقة عنھا مختلف المجا?ت  �

محاور الخطة، ومن ا?لتزام الوطني بمتابعة كل محاور منھاج عمل بيجين  والمستويات كما يتبين من
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دون استثناء بما في ذلك المسائل الحساسة مثل العنف الموجه ضد المرأة والمشاركة السياسية 

  وغيرھا.

باً عالياً ، والذي يعتبر ترتي39، من أن ترتيب البحرين يصل إلى 2010ما أشار إليه تقرير التنمية البشرية، للعام  •

 مقارنة بكثير من الدول وأن البحرين تعتبر من بلدان التنمية البشرية المرتفعة جداً.

أشار تقرير إنجازات التنمية البشرية في مملكة البحرين " استعراض لعشر سنوات" الصادر عن مكتب المنسق المقيم  •

م 2009ة ودليل تنمية النوع للبحرين مماثلة في عام ، إلى أن "قيم دليل التنمية البشري2010لlمم المتحدة، في فبراير 

 )، وھذا يعني إنه فيما يتعلق بالتنمية البشرية، ? يوجد تفرقة من حيث النوع في البحرين".0.895(

  التعاون مع "اللجنة"، وا?نجازات التي تحققت والتحديات وا%جراءات المستقبلية: -دال 

ة البحرين، وكذلك التقرير الثالث إلى إنجازات رئيسية تحققت في تنفيذ المملكة أشار التقريران ا�ول والثاني لمملك .59

?لتزاماتھا في مجال تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتطور وضع المرأة، ورغم ھذه ا%نجازات فإن جھود كافة 

السياسات والبرامج التي من  الجھات المعنية، وفي مقدمتھا "المجلس"، مستمرة لرصد التحديات على أرض الواقع وطرح

 شأنھا مواجھة ھذه التحديات، ومن ذلك، على سبيل المثال:

استمرار العمل مع أصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ للتعاون بھدف إدماج الخطة الوطنية  •

نوع ا?جتماعي في للنھوض بالمرأة في برامجھا، والتنسيق مع الوزارات المختصة وتحفيزھا على إدماج بعد ال

  برامجھا وموازاناتھا .

 حث وزارة المالية بالتنسيق مع الجھات المعنية %دماج احتياجات المرأة في الموازنة العام للدولة.  •

بناء قدرات المنظمات غير الحكومية والجمعيات ا�ھلية وتفعيل دورھا المجتمعي في التوعية بمفاھيم  •

  ومنھجيات النوع ا?جتماعي .

لجھاز المركزي للمعلومات لوضع مؤشرات وإحصائيات وطنية مستجيبة ?حتياجات المرأة من حيث حث ا •

  اعتماد مؤشرات دقيقة وواضحة؛ لتقييم أوضاع المرأة .

  استمرارية دراسة قضايا المرأة البحرينية، وتقييم أوضاعھا، واقتراح السياسات والحلول الداعمة لنھضة المرأة. •

ستمر بين "اللجنة" ومملكة البحرين يشكل رافداً رئيسياً لEستفادة منه في دعم ا%نجازات ومواجھة و?شك أن الحوار الم .60

 التحديات.
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  رابعاً: متابعة تنفيذ مواد ا�تفاقية الموضوعية

  تقديم:  - ألف 

لتحفظات، واJلية الوطنية من المناسب التقديم لمتابعة تنفيذ مواد "ا?تفاقية" با%شارة إلى التعريف بھا، وإشارة عامة إلى ا .61

للنھوض بالمرأة واتفاقيات حقوق ا%نسان التي انضمت إليھا البحرين وذلك إتصا?ً ببعض المEحظات الختامية "للجنة"، 

علماً بأنه سيتم التعرض للمEحظات الختامية التي لم يرد ذكرھا في ھذا التقديم في إطار متابعة تنفيذ مواد "ا?تفاقية" ذات 

  .الصلة

  التعريف "با?تفاقية" والمEحظات الختامية "للجنة": -باء 

يعتبر التعريف "با?تفاقية" أمر أساسياً؛ ?حترام ما جاء بھا وا?حتجاج بھا أمام المحاكم، واتخاذھا مرشداً لوضع  .62

  السياسات والبرامج الخاصة بھا ومتابعة تنفيذھا على نحو يحقق الھدف منھا.

 الرسمية، الجريدة العربية من خEل النشر في باللغة "وذلك جھود مملكة البحرين في نشر "ا?تفاقية ولقد سبق ا?شارة إلى .63

 أن على عEوة ھذا وا�ھلية، الرسمية ا%عEم ووسائل المدني تمعلمجا الشعب ومؤسسات أفراد لجميع متاحة ھي التي

 الموقع على محدث تنشر بشكل والقرارات واللوائح لملكيةا وا�وامر والمراسيم والمعاھدات وا?تفاقيات جميع التشريعات

  .عليھا ا?طEع للجميع يمكن للحكومة بحيث ا%لكتروني

قام "المجلس"، كما سبق ا%شارة، بتعميم المEحظات الختامية "للجنة"، بعد مناقشتھا لتقريري المملكة ا�ول والثاني، إلى  .64

المدني وكذلك إلى السلطة التشريعية للعمل على تنفيذھا (موضوع جميع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع 

 ). -11- و  - 10-المEحظتين الختاميتين رقم 

 سبيل في مختلفة أنشطة من ا�على للمرأة لسلمجا للتعريف با?تفاقية مع ما يقوم به وا�ھلية الرسمية الجھود وتتضافر .65

 برامج إذاعية وتلفزيونية) مع  –مطبوعات  – حوار موائد –ين إعداد مدرب – تدريبية دورات- عمل ذلك (ورش تحقيق

 لتدريبھم أھلية جمعيات وكوادر المحامين والمحاميات والتنفيذيين، وأعضاء السلطة التشريعية الشباب من نوعية فئات

 وتوعيتھم "با?تفاقية". 

ا والتغطية ا%عEمية للفعاليات المختصة من خEل التطرق لقضاياھ المرأة حقوق حول ا�عEم بنشر الوعي وسائل قامت .66

  المرأة. حقوق في مجال الناشطة والمنظمات بشؤون المرأة البحرينية بما في ذلك ا�نشطة التي تقوم بھا الجمعيات
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 حول النقاشية والحلقات العمل من ورش بتنظيم العديد المملكة في ا�ھلية المؤسسات وعلى صعيد آخر تقوم العديد من .67

  .تفعيلھا وكيفية الواردة "با?تفاقية" المرأة بحقوق والتعريف قية""ا?تفا

فيما يتعلق بمواصلة التعريف "با?تفاقية" ونشر المEحظات الختامية "للجنة"، موضوع مEحظتي "اللجنة" الختاميتين  .68

  )، بعد مناقشة "اللجنة" لتقريري المملكة ا�ول والثاني،:44) ورقم (15رقم (

" التعريف "با?تفاقيه" وتسليط ا�ضواء على دور المرأه في المجتمع البحريني، إنجازاتھا يواصل "المجلس •

 والمعوقات التي قد تعترضھا.

يحتل التعريف با?تفاقيات الدوليه لحقوق ا%نسان، بما فيھا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأه،  •

من حيث مضمون ھذه ا?تفاقيات وأھمية ا?ستفادة منھا في مجال  مكانا بارزا في تدريب القضاة و المحاميين

عملھم. وفي ھذا ا%طار، وعلى سبيل المثال، عقد معھد الدراسات القضائيه، التابع لوزارة العدل، والذي ينظم 

، ومن ھذه  2010و  2009دورات يستفيد منھا العاملون بالقضاء و بالمحاماه، إحدى عشرة دورة خEل عامي 

لدورات تلك المتعلقه بـ : القانون الدولي ا%نساني، احترام حقوق ا%نسان، حقوق ا%نسان والمسؤوليات، حقوق ا

المرأة ا%نسانية، عEمات مضيئة في أحكام القضاء العربي، استراتيجيات ومقاربات العمل في مناھضة العنف 

 ا�سري، ومكافحة ا%تجار بالبشر.

"با?تفاقيه" وعمل "اللجنة"، تم نشر المEحظات الختامية "للجنة" والتعريف بھا بناًء على  واتصا?، أيضاً، بالتعريف .69

 مناقشة تقريري المملكة ا�ول والثاني، حيث قام "المجلس"، على سبيل المثال، بـ:

ھذه تعميم المEحظات الختامية على الجھات الرسمية، تعريفاً بھا، ومطالبة من ھذه الجھات بمتابعة تنفيذ  •

 المEحظات فيما يتعلق بنطاق عملھا.

تنظيم عدد من الدورات للفريق الوطني المعني بمتابعة تنفيذ التزامات مملكة البحرين "لEتفاقية"، والممثل فيه  •

كافة الجھات الحكومية وھيئة التشريع وا%فتاء القانوني، وعضوات من مجلسي الشورى والنواب لدراسة 

ابعة تنفيذھا بالتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني، ولقد تناولت المEحظات الختامية ومت

ھذه الدورات، فيما تناولته، التأكيد على مسئوليات أعضاء الفريق فيما يتعلق بالتعريف لدى جھاتھم 

Eحظات الختامية "للجنة" والوثائق ذات الصلة مثل التوصيات العامة "للجنة"، وإعEن ومنھاج عمل بالم
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بيجين، وقرارات الجمعية العامة لlمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك المتابعة المستمرة مع الجھات المعنية بشأن 

 متابعة تنفيذ المEحظات الختامية.

التواصل مع منظمات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص الجمعيات واللجان النسائية للتعريف "با?تفاقية"  •

 لختامية، ومناقشة القضايا ذات الصلة "با?تفاقية".والمEحظات ا

التواصل مع وسائل ا%عEم المختلفة، تعريفاً بأنشطة "المجلس" وقضايا المرأة والمEحظات الختامية "للجنة"  •

 ومن ذلك:

م عرضاً لمناقشات "اللجنة" لتقريري 2008أكتوبر  31إلى  29نشرت الصحف المحلية في الفترة من  �

 ول والثاني، ثم نشرت المEحظات الختامية "للجنة".المملكة ا�

حوارياً مع بعض ممثلي المجتمع المدني بشأن  م برنامجاً 2008نوفمبر  11أذاع تلفزيون البحرين في  �

 مناقشات "اللجنة" لتقريري المملكة ا�ول والثاني.

  

  

 إشارة عامة إلى التحفظات: –جيم 

) "للجنة"، بعد دراسة التقريرين ا�ول والثاني لمملكة 17الختامية رقم ( فيما يتعلق بالتحفظات، موضوع المEحظة .70

البحرين، والتي حضت فيھا "اللجنة" الدولة على تكثيف جھودھا وعلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية من أجل سحب 

الصلة، لنطاق ھذه  جميع التحفظات على "ا?تفاقية"، فيEحظ أن التقرير يعرض عند تناوله لمواد "ا?تفاقية" ذات

 التحفظات وطبيعتھا وا%جراءات المستقبلية الجاري دراستھا بشأن بعض ھذه التحفظات. 

) ذكرت أنه بناء على شرح وفد المملكة 16ولعله من المناسب ا%شارة ھنا إلى أن "اللجنة" في مEحظتھا الختامية رقم ( .71

ه الدولة على نفسھا عند مناقشة تقريرھا الخاص بالمراجعة الدورية الخاص بالتحفظات أمام "اللجنة"، وا?لتزام الذي أخذت

،  9من المادة  2، وعلى الفقرة 2الشاملة فان "اللجنة" تحيط علماً بـ " عزم الدولة الطرف على سحب تحفظھا على المادة 

دورية الشاملة لحقوق ا%نسان، قد ". والواقع أن وفد المملكة، أثناء المراجعة ال 16، وعلى المادة 15من المادة  4والفقرة 

أوضح بأن الجھات المعنية سوف تنظر في مدى إمكانية سحب "بعض" التحفظات على ا?تفاقيات الدولية لحقوق 

ا%نسان، ولقد عبر وفد المملكة أمام "اللجنة" عن نفس التوجه بالنسبة لبعض مواد "ا?تفاقية" وبما ? يتعارض مع 
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اًء على ما سبق فقد قامت بعثة المملكة في جنيف بمراجعة سكرتارية "اللجنة" للتأكيد على ما ذكره الشريعة ا%سEمية، وبن

) بشأن مناقشة تقرير 16وفد المملكة أمام "اللجنة". وقد أفادت سكرتارية "اللجنة" بأنه بالنسبة للمEحظة الختامية رقم (

ة من قبل مملكة البحرين في التقرير الذي ستقدمه اللجنة مملكة البحرين فان "اللجنة" سوف تضمن المEحظات المقدم

  للجمعية العامة عن أعمالھا.

 اJلية الوطنية للنھوض بالمرأة: -دال 

)، بأن تواصل الدولة تقديم 19أوصت "اللجنة"، بعد مناقشة التقريرين ا�ول والثاني للمملكة (المEحظة الختامية رقم  .72

تنفيذ اختصاصاته بشكل فعال، كما أوصت بأن يقوي "المجلس" أواصر التعاون مع  الدعم "للمجلس" وضمان قدرته على

 جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. وفي ھذا الشأن نشير، على سبيل المثال، إلى اJتي:

شتركة بين "المجلس" قام "المجلس" بالتوقيع على اتفاقية للتعاون بينه وبين وزارة المالية. وتم تشكيل لجنة م •

 والوزارة بغرض تنسيق الجھود المتعلقة بدمج احتياجات المرأة ضمن برنامج إعداد الميزانية العامة للدولة.

التعاون بين "المجلس" ووزارة العمل من خEل تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المشتركة التي تھدف إلى  •

 ا تنظيم معرض لتوظيف وتدريب ا%ناث.خدمة المرأة البحرينية الباحثة عن عمل، ومنھ

  ) بيان ببروتوكو?ت التعاون بين "المجلس" وجھات محلية وأجنبية) 1(يتضمن المرفق رقم (

با%ضافة لما سبق يواصل "المجلس" التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات ا�ھلية بشكل  .73

 خاص ومن ذلك:

 ين "المجلس" والجمعيات واللجان النسائية.تشكيل لجنة التعاون ب •

 اللجنة المشتركة بين المجلس ا�على للمراة وا?تحاد النسائي. •

تنفيذ عدد من البرامج وا�نشطة المشتركة ومنھا التعاون في أنشطة يوم المرأة البحرينية، وفي  •

 الدورات والورش التدريبية والتوعوية.

 في مجال حقوق ا%نسان:  التصديق على اتفاقيات إضافية - ھاء 

) للجنة، حيث شجعت "اللجنة" 45بالنسبة للتصديق على اتفاقيات حقوق ا%نسان، موضوع المEحظة الختامية رقم ( .74

حكومة مملكة البحرين على التصديق على المعاھدات التي ليست ھي طرف فيھا بعد، وھي ا?تفاقية الدولية لحماية حقوق 

ين وأفراد أسرھم، واتفاقية حقوق ا�شخاص ذوي ا%عاقة، وا?تفاقية الدولية لحماية جميع جميع حقوق العمال المھاجر
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ا�شخاص من ا?ختفاء القسري، فيEحظ أنه با%ضافة إلى اتفاقيات حقوق ا%نسان ا�ساسية التي انضمت إليھا مملكة 

ا%نسان الصادر في إطار جامعة الدول العربية، البحرين ومنھا العھدين الدوليين لحقوق ا%نسان والميثاق العربي لحقوق 

 فيEحظ:

 ، على اتفاقية ا�مم المتحدة الخاصة بحقوق ا�شخاص ذوي ا%عاقة.2011يونيو عام  30تم التصديق، في  �

 يجري حاليا دراسة اتفاقية ا�مم المتحدة الخاصة با?ختفاء القسري. �

) من 20) من المادة (1، بالموافقة على تعديل الفقرة (2010مارس  24، في 2010) لسنة 15صدر القانون رقم ( �

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

  

  )6) إلى (1خامساً: الجزء ا+ول من "ا�تفاقية": المواد من (

  ) تعريف التمييز1المادة ( -ألف 

  اCجراءات المتخذة:

"اللجنة" الدولة إلى اتخاذ خطوات %دراج تعريف التمييز ضد المرأة في بعد مناقشة تقريري المملكة ا�ول والثاني، دعت  .75

 )، وفي ھذا الشأن يراعى اJتي:13من "ا?تفاقية". (المEحظة الختامية رقم  1تشريعات البلد على نحو ماورد في المادة 

ييز على النحو الذي ورد في أن "ا?تفاقية"، بعد ا?نضمام إليھا، أصبحت قانوناً وطنياً، ومن ثم فإن تعريف التم •

المادة ا�ولى من "ا?تفاقية" يعد مع ا?ستناد إلى النصوص الدستورية وا?ستفادة من القوانين ا�خرى ذات 

الصلة، مرجعية أساسية لمنع التمييز، وتستھدي المحاكم في نظرھا للقضايا ذات الصلة بتعريف التمييز الوارد 

 في "ا?تفاقية".

مساواة الذي تنص عليه "ا?تفاقية" حماية دستورية أيضاً، إذ ينص كل من ميثاق العمل الوطني ويكتسب مبدأ ال •

من الدستور من أن الناس سواسية في  18ودستور المملكة على مبدأ المساواة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

مة، ? تمييز بينھم في ذلك بسبب الكرامة ا%نسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العا

 الجنس أو ا�صل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

  

  التحديات واCجراءات المستقبلية:
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وعلى أية حال فثمة اتجاه حالياً، لبحث إمكانية النص في بعض التشريعات على تعريف التمييز والنص على العقوبة في  .76

بين المواطنين بسبب الجنس أو ا�صل أو اللون أو الدين أو المذھب أو العقيدة  حالة المخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

 أو الرأي السياسي، كما ھو الحال بالنسبة لمشروع قانون العمل في القطاع ا�ھلي والمنظور حالياً أمام السلطة التشريعية.

  

  ) ا�لتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز2المادة ( - باء 

  متخذة:اCجراءات ال

  إجراءات تشريعية:

عملت الجھات المعنية على تعديل التشريعات التي تتضمن جوانب تمييزية، ومن ذلك النھوض بأوضاع المرأة على  .77

  مستوى القوانين المنظمة للتقاعد على النحو التالي، على سبيل المثال، :

ت ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشا 2008) لسنة 19صدر القانون رقم ( •

حيث تضمن ھذا القانون ، على  1976) لسنة 11قوة دفاع البحرين وا�من العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط 29) و(28سبيل المثال، في مادته ا�ولى استبدا?ً للمادتين (

وا�من العام، تحقيقاً لمصلحة المرأة سواء كانت أماً أو حفيدة بما يجعلھا مستحقة  وأفراد قوة دفاع البحرين

  للمعاش التقاعدي، ومن جھة أخرى فلم يفرق القانون بين المستحقين للمعاش التقاعدي بين الموظف أو الموظفة.

بشأن تنظيم معاشات  1975) لسنة 13) من القانون رقم (26بتعديل المادة ( 2009) لسنة 2صدر القانون رقم ( •

و مكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث تضمن ھذا القانون على سبيل المثال في مادته ا�ولى استبدا? للمادة 

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بما يضمن  1975) لسنة 13) من القانون رقم (26(

إليھم عند زواجھا من غير والدھم المتوفى أو عند موتھا من ناحية، حق أبناء وبنات ا�رملة في انتقال نصيبھا 

ومن ناحية أخرى فقد ضمن حقھا في استرداد نصيبھا في المعاش إذا انتقل إلى أبناء وبنات المتوفى أو آل إلى 

  صندوق التقاعد بسبب زواجھا ثم ترملت أو طلقت من زوجھا ا�خير.

) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط 25يل المادة (بتعد 2009) لسنة 3صدر القانون رقم ( •

حيث تضمن ھذا  1976) لسنة 11وأفراد قوة دفاع البحرين وا�من العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 25القانون، على سبيل المثال، في مادته ا�ولى استبدا? للمادة (
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ط وأفراد قوة دفاع البحرين وا�من العام بما يضمن حق أبناء وبنات ا�رملة في انتقال نصيبھا إليھم عند لضبا

زواجھا من غير والدھم المتوفى أو عند موتھا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد ضمن حقھا في استرداد نصيبھا 

التقاعد بسبب زواجھا ثم ترملت أو طلقت من في المعاش إذا انتقل إلى أبناء وبنات المتوفى أو آل إلى صندوق 

  زوجھا ا�خير.

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين ا?جتماعي الصادر بالمرسوم بقانون  2010) لسنة 19صدر القانون رقم ( •

) ا?نتفاع بالمعاش على أبناء 80فبعد أن كان قانون التأمين ا?جتماعي يقصر في مادته ( 1976) لسنة 24رقم (

وبناته إذا كان أبوھم متوفيا أو توفي بعد استحقاقه المعاش بحيث ينتقل إليھم نصيب أبيھم، جاء تعديل ھذه ا?بن 

المادة ليساوي بين أبناء وبنات ا?بن المتوفى وأبناء وبنات البنت المتوفاة على أن يكونوا معتمدين في معيشتھم 

  على المؤمن عليه. 

  التحقيق العملي لمبدأ المساواة: إجراءات وتدابير غير تشريعية لكفالة

تحرص مملكة البحرين على أن تترجم في تشريعاتھا وخططھا ا?ستراتيجية ما يقره الدستور والقانون، والتزاماتھا  .78

الدولية في مجال النھوض بأوضاع المرأة ووضعھا على قدم المساواة مع الرجل؛ لذلك فقد تم إقرار العديد من الوثائق 

ية التي من شأنھا أن تساھم بشكل مباشر أو غير مباشر، في النھوض بأوضاع المرأة في البحرين، ومن والبرامج الوطن

  ذلك: 

 الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النھوض بالمرأة البحرينية: •

م، وذلك 2007يتابع "المجلس" تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النھوض بالمرأة البحرينية، والتي تم إقرارھا في 

بھدف دعم مشاركة المرأة في صنع واتخاذ القرار، والتمكين ا?قتصادي للمرأة، وكفالة أسرة آمنة مستقرة، وتوفير فرص 

المشاركة ا%يجابية والفعالة في الحياة العامة من خEل مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية 

 تعليمية وحماية البيئة.والخاصة، وضمان الخدمات الصحية وال

 :2030الرؤية ا?قتصادية لمملكة البحرين  •

، والتي تضع تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية لEقتصاد 2030تضمنت الرؤية ا?قتصادية لمملكة البحرين 

ى ا?قتصاد ، تحديدا للطموحات التي تسعى المملكة لتحقيقھا على مستو2030الوطني خEل فترة زمنية تمتد حتى عام 
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والحكومة والمجتمع، وقد راعت ھذه الرؤية تحقيق ھذه الطموحات على المستوى الوطني دون أدنى تمييز بين الرجل 

  والمرأة، ومن بين ھذه الطموحات:

 معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق المعايير الدولية لحقوق ا%نسان. �

ى التعليم، والرعاية الصحية، وتقديم الدعم للمحتاجين من إعطاء الجميع فرصاً متكافئة للحصول عل �

خEل توفير التدريب المناسب على الوظائف، وتوفير التسھيEت المادية المدعومة، وتوفير الضمان 

 ا?جتماعي.

تأمين المساواة وتكافؤ الفرص للبحرينيين في سوق العمل من خEل مراجعة قوانين العمل، ونظام  �

 لة الوافدة.ا?ستقدام للعما

 مستوى عاٍل من المساعدات ا?جتماعية يعطي جميع البحرينيين فرصاً متكافئة. �

 تمكين جميع المواطنين والمقيمين في البحرين من الحصول على رعاية صحية ذات نوعية عالية. �

 توفير البيئة اJمنة وتقليل نسبة الجريمة والعنف والمخاطر ا�خرى في مملكة البحرين. �

حرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم يستطيعون من خEله مواصلة الحصول على حصول الب �

 المھارات المطلوبة؛ لتحقيق طموحاتھم.

 )2030: (المرتبطة بتنفيذ الرؤية ا?قتصادية 2014-2009ا?ستراتيجية ا?قتصادية الوطنية •

ة المرأة في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع تؤكد ھذه ا?ستراتيجية، على أن المملكة سوف تعمل على تحسين مشارك

  المدني، با%ضافة إلى تعزيز دورھا اقتصاديا واجتماعيا، خاصة في الوظائف القيادية.

ولتحقيق ذلك، ستولى الحكومة بالمشاركة مع "المجلس" والجمعيات ا�ھلية وشركات القطاع الخاص اھتمامھا بمواصلة 

دخال المرأة ضمن القوى العاملة لدى القطاعين العام والخاص، كما ستقدم حوافز متزايدة ما ابتدأته رائدات البحرين في إ

  لتوسعة دورھا النامي في ميادين العمل، وذلك بناء على ما يلي:

 سن القوانين الكفيلة بزيادة حماية المرأة من التمييز. �

 دعم حملة التوعية بحقوق المرأة. �

 عمل للمرأة في جميع القطاعات.دعم التكافؤ المستمر %تاحة فرص ال �
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تخفيف العبء عن المرأة العاملة من خEل عدة إجراءات منھا دعم مراكز حضانة ا�طفال، ومرافق رعاية  �

 وتأھيل المسنين والمعاقين. 

 ):2015-2011ا?ستراتيجية الوطنية للشباب ( •

قامت به المملكة لتلبية مختلف تشكل ا?ستراتيجية الوطنية للشباب في مملكة البحرين إطار عمل متكامل 

) 2015-2011احتياجات الشباب البحريني. وقد ُوضعت المرحلة الثانية من ا?ستراتيجية الوطنية للشباب (

 وتوصياتھا إضافة إلى نتائج ) واستنتاجاتھا2009 – 2005ا�ولى ( للمرحلة التقويمية الدراسة نتائج ضوء على

البحرين. وقد ارتكزت عملية تطوير ا%ستراتيجية الوطنية للشباب في  في الشباب لواقع المسحية الدراسة

مراحلھا المختلفة على عدة مبادئ من أھمھا العدالة والمساواة والمشاركة في تعزيز المساواة بين الجنسين، 

) 2015 – 2011وحماية حقوق المعاقين وذوي ا?حتياجات ويظھر ذلك جلياً في خطة عمل المرحلة الثانية (

    الفعلية لھذه الفئات. وا?حتياجات الواقع على المرتكزة والمشروعات البرامج من خEل زيادة 

وا?ستراتيجية ا?قتصادية الوطنية  2030)، على التوالي، الرؤية ا?قتصادية لمملكة البحرين 3) ورقم (2(ويتضمن المرفقان رقم (

2009 - 2014(  

  لمساواة:)، وضمان مبدأ ا2التحفظ على المادة (

) بالنص على ضمان تنفيذھا في حدود أحكام الشريعة ا%سEمية، ويEحظ بالنسبة 2تحفظت مملكة البحرين على المادة ( .79

 لھذا التحفظ اJتي:

? ينال ھذا التحفظ من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فلقد أكدت الشريعة ا%سEمية على ھذا المبدأ واJيات  •

 وا�حاديث النبوية حاسمة في ذلك. القرآنية الكريمة

ينصرف التحفظ فقط إلى وضع المرأة في ا�سرة كالو?ية والحقوق المالية التي تحظى بھا والميراث، أما بقية  •

 المسائل المتعلقة بالمرأة فقد ضمنھا الدستور والتشريعات دون أن يكون للتحفظ المذكور أي تأثير عليھا.

ر المملكة على أن الشريعة ا%سEمية مصدر رئيسي للتشريع في الدولة، ومن ثم نصت المادة الثانية من دستو •

فإن المملكة عند التشريع الوطني والتحمل بالتزامات دولية في مجال حقوق ا%نسان يتعين عليھا أن تراعي ما 

طار مفھوم شامل نصت عليه ھذه المادة ? سيما وأن الشريعة ا%سEمية تؤكد على احترام حقوق ا%نسان وفي إ

  وكامل ومتكامل.



CEDAW/C/BHR/3 

 29 

 العدالة ولم أسس على تقوم والرجل المرأة بين حقيقية مساواة المتكامل بنظامھا قد حققت ا%سEمية الشريعة أن والواقع .80

 يمنح الذي ا%سEمي للتشريع الظاھري التفسير يدفع فقد المثال مسألة الميراث، سبيل وعلى .الشكلية المساواة عند تتوقف

 كنظام الشريعة ا%سEمية في الميراث نظام تناول أن إ? . المرأة ضد تمييزاً  يتضمن بأنه الرجل ميراث رأة نصفللم

 3 القاعدة ھذه أن بل . الميراث في عامة الرجل كقاعدة ميراث نصف المرأة ميراث يجعل لم ا%سEم بأن يظھر متكامل

   .التقريرين السابقين للمملكةتم شرحھا في  و�سباب الحا?ت بعض في إ? تنطبق

  التحديات واCجراءات المستقبلية:

) ليكون التحفظ 2ولتوضيح ما سبق، والتأكيد عليه، يتم حالياً دراسة إمكانية النظر في تعديل التحفظ الوارد على المادة ( .81

 محدداً في نطاقه الضيق الخاص بوضع المرأة في ا�سرة.

ا%جراءات الخاصة بوضع مشروع لتعديل قانون الجنسية يراعي مبدأ المساواة بين وبالمثل فإنه يجري حالياً تسريع  .82

 الرجل والمرأة وفقاً لشروط وضوابط موضوعية. 

 

  ): تطور المرأة وتقدمھا3المادة ( -جيم 

  ا%جراءات المتخذة:

قدمھا الكاملين وممارستھا سبق ا%شارة إلى ا%طار الدستوري والقانوني والخطط والبرامج التي تكفل تطور المرأة وت .83

لحقوق ا%نسان والحريات ا�ساسية والتمتع بھا على أساس المساواة مع الرجل. ولقد أسفرت التدابير التي اتخذتھا مملكة 

البحرين عن كفالة تطور المرأة وتقدمھا بشكل كبير بحيث حققت البحرين عدداً من القفزات فيما يتعلق بالمساواة بين 

، حيث 2010أشار إلى ذلك على سبيل المثال، تقرير المنتدى ا?قتصادي العالمي حول "الجندر" للعام الجنسين ولقد 

أوضح أن المملكة قد تفوقت على ست دول أخرى في المساواة بين الجنسين، فحلت في المرتبة الثالثة خليجياً في تحقيق 

رين  في المرتبة الخامسة في ھذا المضمار، كما ھذا الھدف، وعلى مستوى الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا  حلت البح

% 31% بالمقارنة مع زيادة 75شھدت نسبة التوظيف بين ا%ناث في البحرين في الثمان سنوات الماضية زيادة بنسبة 

غ فقط بين الذكور في نفس الفترة، وكذلك زادت نسبة النساء العامEت بالمقارنة مع الرجال بشكل تدريجي أيضاً (اJن تبل

 % قبل أربع سنوات).29% من إجمالي العمالة البحرينية بالمقارنة مع 33
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م، وبرعاية من صاحبة السمو الملكي ا�ميرة سبيكة بنت إبراھيم آل خليفة رئيسة 2010فبراير  22تم تأسيس، في  .84

، فيما يستھدفه، تنمية المجلس ا�على للمرأة، مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية (ريادة ا�عمال)، ويستھدف المركز

  مھارات المرأة على إدارة المشاريع والعمل الحر وتقديم الخدمات التدريبية وا?ستشارية والتسويقية، لدعم ھذه المشاريع.

)، بعد مناقشتھا للتقريرين ا�ول والثاني لمملكة البحرين، بشأن متابعة 42واتصا?ً بالمEحظة الختامية "للجنة" رقم ( .85

بتقرير عن متابعة تنفيذ  2009"ا?تفاقية"، تقدمت مملكة البحرين عام  أحكام يعززان اللذان اج عمل بيجين،إعEن ومنھ

منھاج بيجين ويتضمن التقرير، فيما يتضمن، لمحة عن ا?نجازات والتحديات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين 

 وتمكين المرأة، وذلك وفقاً لمجا?ت ا?ھتمام الحاسمة. 

  )2009) تقرير مملكة البحرين حول متابعة تنفيذ منھاج بيجين 4يتضمن المرفق رقم ((

) "للجنة"، بعد مناقشة التقريرين 43وفيما يتعلق بتحقيق ا�ھداف ا%نمائية لlلفية، موضوع المEحظة الختامية رقم ( .86

ة العامة لlمم المتحدة في شھر سبتمبر ا�ول والثاني لمملكة البحرين، فيEحظ أنه في سياق التحضير ?جتماع الجمعي

، والمخصص لتقييم عشر سنوات من العمل لتحقيق أھداف ا�لفية تقدمت البحرين بتقريرھا المعنون" في الطريق 2010

، مراجعة لمسار ا�ھداف ا%نمائية لlلفية في مملكة البحرين، منظور وطني.."، ولقد أشار التقرير 2010إلى قمة ا�لفية 

التقدم المحسوس في تمكين المرأة، وقد سبق ا%شارة لمضمون ھذا التقرير في "النظرة العامة" في البند ثالثاً من ھذا إلى 

 التقرير.

ھذا والجدير بالذكر أنه في إطار وضع مؤشرات لlھداف ا�لفية تراعي أبعاد النوع ا?جتماعي، وعلى سبيل المثال، فقد  .87

) منه على أن تعتمد حماية ورعاية 3) من المادة (7بشأن حقوق المسنين في البند ( 2009) لسنة 58نص القانون رقم (

المسن على مبادئ أساسية من ضمنھا بناء قاعدة معلومات وبيانات حول المسنين حسب نوع الجنس تواكب التغيرات 

 سنين ورعايتھم.الديمغرافية وا?جتماعية وا?قتصادية، وتشجيع إجراء البحوث والدراسات حول أوضاع الم

ونشير ھنا إلى التزام مملكة البحرين بأحكام العھد الدولي للحقوق ا?قتصادية وا?جتماعية والثقافية والتي  تنص على  .88

ضمان مساواة الذكور وا%ناث في حق التمتع بجميع الحقوق ا?قتصادية وا?جتماعية والثقافية المنصوص عليھا في 

) من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بكفالة الحقوق المدنية والسياسية 2ة (العھد، وكذلك ا?لتزام بالماد

 دون تمييز.

  التحديات واCجراءات المستقبلية:
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  سبق ا%شارة إلى بعض التحديات وا%جراءات المستقبلية لمواجھتھا وذلك في مجال النھوض بالمرأة، ومن ذلك: .89

نات المؤسسات الرسمية في البحرين؛ للتعرف على مدى استجابتھا حالياً دراسة ومراجعة لواقع مواز •

 ?حتياجات المرأة كأحد الفئات ا�ساسية في المجتمع.

عقد ورش عمل تستھدف المسئولين والعاملين في ا�قسام المعنية بالتخطيط والبرمجة في الوزارات والھيئات  •

 ظور إدماج احتياجات المرأة في التنمية.الحكومية؛ بغرض إكسابھم مھارات التخطيط وفق من

تفعيل دور ا%عEم بنشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة في التنمية والتوعية بأھمية إدماجه في السياسات  •

 والخطط.

استمرار رفع الوعي البيئي لدى المجتمع و المرأة بشكل خاص؛ لتقليل المخاطر البيئية التي تتعرض لھا في  •

 المنزل أو العمل.

 استمرار إعداد الدراسات التي تبين اJثار السلبية لتدھور البيئة على المرأة. •

 

  ) تدابير خاصة مؤقته تستھدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة4المادة رقم ( -دال 

  اCجراءات المتخذة:

ملكة البحرين، في مEحظتھا الختامية رقم يEحظ ان "اللجنة" قد أوصت، أساسا، بعد مناقشة التقريرين ا�ول والثاني لم .90

) بأن تتخذ البحرين تدابير خاصة مؤقتة لتسريع تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء خاصة فيما يتعلق 21(

  وفي ھذا الشأن نشير إلى أنه : .بمشاركة النساء في السياسة وفي مكان العمل

الفعلية في مجال العمل في القطاع الحكومي، بدء العمل على إنشاء وحدة تكافؤ  من ضمن التدابير المؤقتة للتعجيل بالمساواة •

  .الفرص  في بعض الجھات الحكومية كوزارة حقوق ا%نسان والتنمية ا?جتماعية

، تضمينه بنود خاصة أو أنشطة أو 2012و 2011روعي في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  •

  اريع خاصة بالمرأة، وبحيث ? يستغل ا?عتماد المرصود إ? فيما خصص من أجله وھو رعاية المرأة. مش

يعمل "المجلس" على التنسيق مع وزارة المالية باعتبارھا جھة ا?ختصاص للحصول على مزيد من المعلومات حول  •

وذلك لمتابعة ھذة ا?نشطة وتطويرھا، كما ميزانية ا�نشطة المرتبطة بالنھوض بالمرأة في مختلف الجھات الحكومية 

 يعمل المجلس على التنسيق مع صندوق العمل؛ لتشجيع الفرص المتاحة لتدريب النساء وتمكينھم من دخول سوق العمل.
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 تم اتخاذ إجرءات لتيسيير منح التسھيEت الخدمية وتلك المتعلقة بمسألة الجنسية �بناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير •

  ) من "ا?تفاقية".9بحريني، وستشير لتفاصيل ھذه ا%جراءات في إطار متابعة تنفيذ المادة (

فيما يتعلق بتدابير حماية ا�مومة، فقد تضمنت القوانين المنظمة للعمل الحكومي والخاص، الحقوق الخاصة بالمرأة في ھذا  •

 الشأن.

) من "ا?تفاقية" الخاصة بالحياة السياسية 7ذھا في إطار المادة (ھذا وسنشير، أيضا، إلى التدابير المؤقتة التي تم إتخا •

) "للجنة" في ھذا الشأن بعد مناقشتھا للتقريرين ا�ول والثاني 29والعامة آخذين في ا?عتبار المEحظة الختامية رقم (

 لمملكة البحرين.

  التحديات واCجراءات المستقبلية:

  اءات عديدة منھا:ويواصل "المجلس" العمل على إتخاذ إجر .91

اتخاذ ا%جراءات المالية وغير المالية ذات العEقة بإدماج احتياجات المرأة في التنمية مثل الموازنات المستجيبة  •

 ?حتياجات المرأة.

التسريع في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات المختلفة كما تم بالنسبة %نشاء وحدة تكافؤ الفرص في وزارة حقوق  •

 ان والتنمية ا?جتماعية. ا?نس

  

  ) ا+دوار النمطية القائمة على أساس الجنس5المادة ( - ھاء 

  اCجراءات المتخذة:

الجدير بالذكر أن "اللجنة" ، بعد دراستھا للتقريرين ا�ول والثاني لمملكة البحرين، أوصت في مEحظتھا الختامية رقم  .92

نية، وأن ترصدھا بشكل فعال وتحثھا بالخصوص على أن تحدث ) البحرين على تنفيذ خطتھا ا?ستراتجية الوط23(

تغييراً في ا�دوار النمطية الشائعة للرجال والنساء عن طريق تعزيز اقتسام المسؤوليات ا�سرية مناصفة بين المرأة 

ية عن والرجل، وبتوجيه حمEت توعية لكل من النساء والرجال وبتشجيع  وسائل ا%عEم على أن تعطي صورة إيجاب

  المرأة وعن المساواة بين الرجل والمرأة في المراكز والمسؤوليات في المجالين الخاص والعام.

 فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في المراكز والمسئوليات في المجالين الخاص والعام،  فقد سبق ا%شارة إلى: .93
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نية أو الفوقية لفرد أو طبقة محددة بسبب الجنس أو الدين، بل على أن المجتمع البحريني يعد مجتمعا ? تنتشر فيه فكرة الدو •

العكس فإن ھذا المجتمع المنفتح على اJخرين يرفض فكرة التمييز ذاتھا، �ن مبادئه وأفكاره وعقيدته ا%سEمية تقوم على 

رينية إلى التعليم النظامي فكرة المساواة، ورفض التمييز، وقبول اJخر. ويدل على ذلك بشكل صريح توجه المرأة البح

 والعمل منذ بداية القرن دون أن يعارضھا الرجل.

تعد ا�دوار بين كل من الرجل والمرأة في المجتمع البحريني تكاملية، فالمسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة داخل ا�سرة.  •

النساء إلى سوق العمل والوظائف العامة،  ونظرا لتعلم ا%ناث في ا�سر البحرينية بأعداد كبيرة فقد توجه قسم كبير من

 حيث باتت جميع ا�عمال متاحة للجنسين وليس ھناك أعمال حكراً على الرجل دون المرأة. 

  فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النھوض بالمرأة البحرينية، فنشير، على سبيل المثال، إلى اJتي : .94

عمل لتقييم ماتم بشأن الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النھوض بالمرأة البحرينية  قام "المجلس" بتشكيل فريق •

) وتحديث وتطوير الخطة بما يتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة. ومن أھم محاور ھذه الخطة، 2011- 2007(

 اور:التمكين ا?قتصادي واتخاذ القرار وا?ستقرار ا�سري، ومن أھم برامج ومشاريع ھذه المح

، 2010يناير  26في مجال تعزيز ا%مكانات ا?قتصادية للمرأة ودعمھا، تم تدشين المجلس، في  �

للمحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي ا�ميرة سبيكة بنت إبراھيم آل خليفة لدعم برامج التمكين 

وتنفيذ عدد من ا?قتصادي للمرأة البحرينية، وتفعيل مشروع مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية، 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع كل من بنك ا%بداع للتمويل متناھي الصغر 

  وتمكين.

في مجال تمكين المرأة البحرينية في تبوؤ المراكز القيادية والتنفيذية في صنع القرار كترجمة واقعية  �

زة صاحبة السمو الملكي ا�ميرة سبيكة لدعائم المشروع ا%صEحي لجEلة الملك، تم ا%عEن عن جائ

بنت إبراھيم آل خليفة قرينة جEلة الملك رئيسة المجلس ا�على للمرأة، لتمكين المرأة البحرينية في 

مجال دعم وتعزيز مركزھا في المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص (الدورة الثالثة للجائزة 

 .2010اسي، لدعم مشاركة المرأة البحرينية في انتخابات )، وتم تنفيذ برنامج التمكين السي2010 -

في مجال ا?ستقرار ا�سري، قام "المجلس" بالتعاون مع الجھات المعنية بتنظيم برامج ثقافية أسرية  �

 وتوعوية وبرامج موجھة لطEب المدارس في المرحلة الثانوية في ھذا المجال.
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الحكومي من ناحية الحجم والنوع، فــإن  في عملھا في القطاع على الرغم من أن المرأة قد قطعت شوطاً كبيراً  •

دورھا في القطاع الخاص ? يزال دون مستوى التحديات الراھنة، ومن ثم فھناك توجھاً مدروساً وواعياً في 

تحديد وصياغة سياسات من شأنھا إتاحة فرص عمل متكافئة للرجل والمرأة في سوق العمل، و%دماج النساء في 

العمل بفعالية من خEل برامج التدريب، وتحفيز الشباب، رجا?ً ونساًء، وتوجيھھم إلى الفرص المتاحة سوق 

  للعمل.

) منھا، وللمرأة البحرينية إسھاماتھا البارزة في 5يلعب ا%عEم دوراً ھاماً ومؤثرا، في تنفيذ "ا?تفاقية" خاصة المادة ( .95

مع أجواء ا?نفتاح السياسي وا%عEمي والتطور الديمقراطي، ويضطلع  ا?رتقاء بالعمل الصحفي وا%عEمي تماشياً 

ا%عEم البحريني بدور حيوي في نشر الوعي بأھمية دور المرأة في المجتمع، وتمكينھا كشريك جدير في تنفيذ خطط 

  وبرامج التنمية الشاملة، وفي ھذا الشأن، نشير إلى اJتي:

السياسات العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات قام "المجلس" بدور رئيسي في اقتراح  •

الدولة الدستورية والمدنية، وتفعيل مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني بشأن ضمان العدالة والمساواة  وتكافؤ 

ذھا وإزالة الفرص، بما في ذلك تدشين "ا?ستراتيجية الوطنية للنھوض بالمرأة البحرينية"، والخطة الوطنية لتنفي

 القوالب النمطية حول دور المرأة في كافة المجا?ت ومن ضمنھا ا%عEم، ومتابعة تنفيذ ھذه الخطة.

نظم "المجلس" ورش عمل ودورات توعوية لwعEميين وا%عEميات البحرينيين والعرب حول مفھوم إدماج  •

: "الملتقى ا�ول لwعEميات في مملكة البحرين احتياجات المرأة والقضايا المتعلقة بالمرأة وتمكينھا، ومن بينھا

برعاية "ھيئة شؤون ا%عEم" وبالتعاون مع مركز البديل للتدريب والتطوير (بديلك)،  2008يناير  9- 8"يومي 

بالتعاون مع برنامج ا�مم  2011ودورة "التخطيط ا?ستراتيجي لwعEم من أجل تمكين المرأة" في مايو 

 ) وھيئة شؤون ا%عEم.UNDPالمتحدة ا%نمائي (

قام "المجلس" بإجراء دراسة علمية حول "صورة المرأة في الدراما البحرينية" بالتعاون مع جامعة البحرين ،  •

 وتم بناًء على ذلك عمل محاضرة توعوية لمسؤولي ا%عEم حول نتائج الدراسة.

في مجال العمل على تغيير الصورة  تم تفعيل بروتوكول التعاون بين "ھيئة شؤون ا%عEم" و "المجلس" •

 النمطية والسلبية للمرأة في وسائل ا%عEم والتوعية بمواد وبنود ا?تفاقية.
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، وتتضمن ھذه الخطة العديد 2015- 2011قامت ھيئة شؤون ا%عEم بإعداد ا?ستراتيجية ا%عEمية لlعوام  •

، ومن بينھا ا?رتقاء 2030البحرين حتى عام  من الخطط الكفيلة بتحقيق تطلعات الرؤية ا?قتصادية لمملكة

 بالعنصر البشري في المجال ا%عEمي ، وتعزيز مكانة المرأة ودورھا في المجتمع.

يقوم ا%عEم البحريني بدور حيوي في التعريف بقضايا المرأة والدفاع عن حقوقھا، وبا�خص فيما يتعلق  •

عية بضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بمناھضة العنف ضد المرأة والعنف ا�سري، والتو

 وتغيير الصورة النمطية السلبية السائدة عن المرأة، من خEل عدة آليات من أبرزھا: 

إعداد ونشر العديد من التقارير والدراسات الدورية في موقع وكالة أنباء البحرين والصحافة المحلية  �

 ع إلقاء الضوء على الدراسات الدورية للمجلس ا�على للمرأة. المتعلقة بقضايا المرأة والطفل، م

تقديم العديد من البرامج المعنية بقضايا المرأة وا�سرة والطفولة في ا%ذاعة والتلفزيون خEل  الفترة  �

، وتتضمن معالجة كافة قضايا المرأة وا�سرة والطفل من جميع النواحي 2010إلى  2008من عام 

عية والتربوية بشتى أنواعھا، وكذلك تغطية فعاليات وأنشطة "المجلس" الصحية وا?جتما

 والجمعيات النسائية وا?تحاد النسائي، ومن أبرزھا:

  البرامج اCذاعية ومنھا:

 برنامج "ا�سرة": برنامج إذاعي يومي. �

 برنامج " منازلنا": برنامج أسبوعي. �

 رسالة المجلس ا�على للمرأة: برنامج أسبوعي. �

  ج التلفزيونية ومنھا:البرام

 برنامج "عزيزتي". �

 برنامج (لك). �

 

التزام تلفزيون البحرين بمعالجة بعض ا�دوار النمطية للمرأة من خEل البرامج والمسلسEت  �

التليفزيونية، والعمل على تفادي أي نظرة سلبية لدور المراة في المجتمع سواء في البرامج المنتجة 

 ج.محليا أو المستوردة من الخار
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 التحديات واCجراءات المستقبلية:

رغم الجھود المستمرة، ومنھا المشار إليھا أعEه، فإن "المجلس" والجھات المعنية ا�خرى يعمEن على التركيز على  .96

  مايلي:

  استمرار الجھود في مجال تغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل ا%عEم. •

فزيون البحرين ?ستقطاب الشباب البحريني، خاصة وأن بعض ا?رتقاء بالبرامج المقدمة في إذاعة وتلي •

الفضائيات العربية وا�جنبية تستقطب نسبة كبيرة من ھؤ?ء الشباب في برامج وأفEم ومسلسEت 

  و"كليبات" ترسخ بشكل أو بآخر لlسف، الدور النمطي للمرأة كمادة إعEنية ترويجية.  

تنفيذ "النموذج البحريني %دماج احتياجات المرأة في  تفعيل دور ا%عEم المرئي والمسموع في •

، اعترافا بدور ا%عEم كشريك مساند في "المجلس" في بناء 2010التنمية"، الذي تم إقراره في نوفمبر 

تمعية داعمة لتمكين المرأة وإدماجھا في برامج التنمية الشاملة تنفيذاً لEستراتيجية الوطنية ثقافة مج

 للنھوض بالمرأة البحرينية وخطتھا التنفيذية، من خEل إنتاج برامج إعEمية وتوعوية تركز على:  

   نشر الوعي بمفھوم وآليات إدماج احتياجات المرأة وأھميته لنجاح التنمية الشاملة. �

 نشر الوعي بقيمة العمل وجدارة المرأة البحرينية كشريك في عملية التنمية. �

استمرار العمل على زيادة إدماج المرأة في الھياكل التنظيمية للمؤسسات ا%عEمية بما  �

 يضمن مشاركتھا في مراكز صنع القرار.

و المحافل استمرار دعم النساء المبدعات و إشراكھن في تمثيل المملكة في المؤتمرات  �

 الثقافية و الفكرية.

استمرار إعداد ا�بحاث و الدراسات المعنية بدراسة تأثير وسائط ا%عEم على تغيير أنماط  �

 السلوك إزاء المرأة، وشراكتھا مع الرجل في الحياة.

  

  ) مكافحة جميع أشكال ا�تجار بالمرأة واستغQلھا6مادة ( -واو 

  اCجراءات المتخذة:
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لى ان الواقع الحالي قد برھن على أن المجتمع البحريني يرفض ا?تجار بالمرأة واستغEلھا في الدعارة سبق ا%شارة إ .97

وذلك لمخالفة ھذا السلوك �حكام الشريعة ا%سEمية من جھة، ولlعراف والمبادئ ا?جتماعية من جھة أخرى، كما سبق 

 قوق ا%نسان التي تساند ذلك.ا%شارة إلى التشريع الوطني والتزامات البحرين في مجال ح

واتصا? بموضوع ا?تجار بالبشر، أوصت "اللجنة"، بعد دراستھا للتقريرين ا�ول والثاني، في مEحظتھا الختامية رقم  .98

)، البحرين ببعض التدابير التي تؤكد على الوقاية، ومعاقبة المجرمين، وحماية الضحايا وإعادة تأھيلھم، والتعاون 27(

 قليمي، والتضامن في ھذا المجال، ويEحظ في ھذا الصدد، ا�مثلة اJتية لجھود مملكة البحرين:الدولي وا%

بشأن مكافحة ا?تجار با�شخاص والذي يتضمن اثنتي عشرة مادة، حيث  2008) لسنة 1صدر المرسوم بقانون رقم ( •

جريمة ا?تجار با�شخاص،  خصصت مادة حددت عقوبة ا?تجار با�شخاص، ومادة بينت حقوق المجني عليه في

ومادة نصت على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ا?تجار با�شخاص، ومادة نصت على تشكيل لجنة لتقييم وضعية 

  الضحايا ا�جانب لEتجار با�شخاص.

ص برئاسة وتنفيذاً لما ورد في مواد القانون المشار إليه عاليه فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة ا?تجار با�شخا •

وزارة الخارجية وتضم في عضويتھا ممثلين عن الوزارات ذات العEقة (وزارة حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية، 

وزارة العمل، ھيئة تنظيم سوق العمل، وزارة العدل والشؤون ا%سEمية وا�وقاف، ووزارة الداخلية والجھات ا�ھلية 

  )، وتھدف اللجنة، فيما تھدف إليه، إلى:

وضع برامج بشأن منع ومكافحة ا?تجار با�شخاص، وحماية ضحايا ا?تجار با�شخاص من معاودة  �

 إيذائھم.

تشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحمEت ا%عEمية والمبادرات ا?جتماعية وا?قتصادية؛  �

 لمنع ومكافحة ا?تجار با�شخاص.

صيات والتوجيھات ذات العEقة بمكافحة ا?تجار متابعة تنفيذ الجھات الحكومية المعنية للتو �

  با�شخاص. 

وتنفيذاً لذات القانون المشار إليه عاليه، تم تشكيل لجنة تقييم وضعية الضحايا ا�جانب لEتجار با�شخاص برئاسة   •

ظيم سوق وزارة حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية و تضم ممثلين من عن وزارة الخارجية، والداخلية، وھيئة تن

  -العمل وتختص اللجنة، فيما تختص به، بمايلي:
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إزالة ما قد يعترض المجني عليه ا�جنبي من معوقات تحول دون حصوله على عمل إذا تبين أنه بحاجة للعمل،  �

 وذلك بناء على ما يرد إلى رئيس اللجنة من قبل الجھة المختصة بھذا الشأن.

ي عليه إلى موطنه ا�صلي بالدولة التي ينتمي إليھا بجنسيته، أو إلى التنسيق مع وزارة الداخلية %عادة المجن �

 محل إقامته بأية دولة أخرى متى طلب ذلك.

ھذا وقد قامت اللجنة، فيما قامت به، بإعداد وتنفيذ طباعة العديد من النشرات التعريفية التوعوية بجميع اللغات المتداولة 

 بين الفئات المستھدفة حول عملھا.

الجھات المعنية بدورھا في تلقي الشكاوى من خEل ما يسمى بالخط الساخن، وتقديم الدعم النفسي وتدبير أماكن تقوم  •

ا%يواء الEزمة للضحايا والتنسيق مع سفارات ومكاتب العمالة ا�جنبية في شأن الضحايا ا�جانب؛ لتذليل العقبات التي 

 يق أوضاعھم.قد تصادفھم والتوصل إلى ما يمكن عمله بشأن توف

قامت ھيئة تنظيم سوق العمل بإصدار كتيبات إرشادية تبين حقوق العمالة الوافدة بعدة لغات كالھندية وا�وردو  •

والبنغالية وا?نجليزية، وتضمنت أيضا رقم الخط الساخن الذي يستطيع العامل ا?تصال به في سرية تامة لطلب 

  استشارة أو مساعدة تتعلق بوضعه.

العام قراراً تم بموجبه حصر التحقيق في جرائم ا?تجار با�شخاص في نيابة العاصمة فقط، وذلك من  أصدر النائب •

  أجل تركيز التعاون بين رجال الضبط القضائي و أعضاء النيابة العامة.

ھا بالتعاون قامت وزارة حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية، بإنشاء داراً %يواء ضحايا ا?تجار با�شخاص تخضع %شراف .99

مع ا�جھزة المعنية، كما خصصت مكان %يواء النساء ا�جنبيات اللواتي لم يرتكبن جرائم جنائية وليس لديھن مكان إقامة 

و ينتظرن إنھاء إجراءات مغادرتھن المملكة ھذا وتعتبر الدار المذكورة المعروفة باسم "دار ا�مان"، مؤسسة رعاية 

حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية لحماية النساء وأو?دھم المعرضات للعنف وا%يذاء اجتماعية حكومية تتبع وزارة 

سواء من قبل أسرھم أو من قبل المجتمع المحيط بھم، وتشمل فئة البحرينية وغير البحرينية، ولقد استقبلت الدار خEل عام 

ة، وخدم المنازل وحالة فقط متاجر بھا في عام ) حالة أغلبيتھم من الجنسية البحريني287م عدد (2010م وحتى عام 2008

عدد  2010م استقبلت الدار حتى أكتوبر 2010. وخEل عام 2010حا?ت في  10و  2009حا?ت في  8و 2008

حالة من مختلف الجنسيات من ضحايا ا?تجار با�فراد. وتعمل وزارة  41) حالة أغلبيتھم من البحرينيات، ومنھم 135(
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- م2011لتنمية ا?جتماعية حالياً %نشاء دار خاصة %يواء الرجال ضحايا ا?تجار بالبشر خEل عام حقوق ا?نسان وا

 م. وسيتم من خEل الدار توفير كافة الخدمات المعيشية والنفسية والصحية والقانونية للنز?ء.  2012

ما تقوم به بتلقي البEغات عن الجرائم ذات تقوم شعبة مكافحة ا?تجار بالبشر، والتي تم انشاؤھا في وزارة الداخلية، في .100

 الصلة با?تجار بالبشر، والقيام بعمليات التوعية الEزمة لمكافحة ا?تجار بالبشر.

" قضية تتعلق بجرائم ا?تجار بالبشر، وقد أسفر البحث 19" 2010ھذا وقد سجلت شعبة مكافحة ا?تجار بالبشر في عام 

تھماً يحملون الجنسية البحرينية والھندية والتايلندية والبنغالية والعراقية والروسية، " م22وا?ستد?ل عن القبض على "

م قضيتين 2011وأحيلوا جميعاً للنيابة العامة للتحقيق معھم، وصدر الحكم في خمس قضايا منھا، وسجلت الشعبة في عام 

 لم يتم البت فيھما بعد.

 للعمالة.يوجد حالياً ثEث مذكرات تفاھم مع دول مصدرة  .101

? يوجد بمملكة البحرين عمالة مھاجرة ، وإنما يوجد بھا عمالة بعقود مؤقتة، وتعتبر مملكة البحرين أول دولة خليجية  .102

) ، مكتبا لھا في مملكة IOM( انضمت إلى منظمة الھجرة الدولية بصفة مراقب ، وافتتحت المنظمة الدولية للھجرة

، وأطلقت مشروعاً "لبناء القدرات وزيادة الوعي حول مكافحة 2008نون الثاني البحرين ، في بيت ا�مم المتحدة في كا

 ا?تجار في مملكة البحرين"، ومن ا�نشطة الرئيسية التي تمت منذ بدء ھذا المشروع : 

م وفي فبراير 2008م، وورش عمل في يوليو 2008انعقاد دورات تدريبية في أبريل ويونيو ويوليو ونوفمبر  •

م، وانعقاد مائدة مستديرة شارك فيھا ممثلون عن وزارة الخارجية ، وزارة الداخلية ، وزارة 2009ونوفمبر 

حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية، ومنظمات المجتمع المدني ، والسفارة ا�ميركية ، وسفارة الھند ، والفلبين ، 

وغيرھا من سفارات البلدان المصدرة للعمالة،  والسفارة ا�ثيوبية ، والسفارة الباكستانية ، والسفارة التايEندية

والھدف من مناقشات المائدة المستديرة ھو جمع أصحاب المصلحة معاً، ومناقشة جميع القضايا المتعلقة 

با?تجار بالبشر ، وطرح خيارات التعاون مع بعضھا البعض ، والحلول الممكنة ، وأساسا لفتح باب من 

 2009كز "كن حراً التابع لجمعية البحرين النسائية مؤتمراً في مايو التواصل والتعاون. كما عقد مر

  بعنوان"ا?ستراتجيات الفعالة لحماية ا�طفال من ا?عتداء وا?تجار على ا%نترنت".
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التنسيق بين شعبة ا?تجار بالبشر، بوزارة الداخلية، وھيئة ا%ذاعة وا%عEم %عداد برامج توعوية عن قانون  •

بشر، وتوعية جميع العاملين بأجھزة إنفاذ القانون بأساليب معاملة ضحايا ا%تجار بالبشر قبل وأثناء ا?تجار بال

 وبعد انتھاء التحقيق. 

 ھذا وتنشط مملكة البحرين دولياً وإقليمياً وثنائياً في مجا?ت مكافحة ا?تجار بالبشر، ونشير ھنا، على سبيل المثال، الى:   .103

لكي ا�ميرة سبيكة بنت إبراھيم آل خليفة، قرينة عاھل البEد المفدى، رئيسة المجلس مشاركة صاحبة السمو الم •

-10ا�على للمرأة، في منتدى ا�قصر الدولي، الذي انعقد في ا�قصر بجمھورية مصر العربية في الفترة من 

دة من الممارسات ؛ بھدف مواصلة ودعم الجھود الدولية لمكافحة ا?تجار بالبشر، وا?ستفا2010ديسمبر  12

الناجحة في ھذا المجال. ولقد جاءت الدعوة للمشاركة في ھذا المؤتمر؛ تقديراً لدور سموھا، وجھود مملكة 

 البحرين في مجال مكافحة ا?تجار بالبشر.

استضافت مملكة البحرين بنجاح تحت رعاية صاحبة السمو الملكي  ا�ميرة سبيكة بنت إبراھيم آل خليفة  •

 .2009مارس  3-2في المنامة في الفترة من ‘‘ فحة ا?تجار بالبشر في مفترق الطرقمؤتمر مكا’’

ويؤكد ما سبق مواقف المملكة التي تعكس المشروع ا?صEحي لجEلة الملك المفدى، الذي يؤكد على قيم التسامح واحترام حقوق 

شر، باعتبارھا ظاھرة عالمية تسيء الى ا%نسان، أيما كان ا?نسان، وإيضاحاً لجھود المملكة الرائدة في مجال مكافحة ا?تجار بالب

  وأينما كان، ومن ثم ضرورة حشد الجھود الوطنية الحكومية وغير الحكومية والجھود الدولية وإسھام رجال ا%عEم في ھذا الشأن.

  

  التحديات واCجراءات المستقبلية:

الدولية لمواجھة ظاھرة ا?تجار بالبشر أينما  كل المعاييرستواصل البحرين بذل جھودھا وصو? إلى التطبيق الكامل ل .104

 المحلي وا%قليمي والدولي مع الجھات المعنية بھذا الشأن. وجدت، كما ستواصل تعاونھا

الحكومية ذات   تعمل البحرين على وضع خطط مستقبلية لمكافحة ا?تجار بالبشروذلك بالتعاون مع الوزارات والجھات .105

ھذا المجال  ا%عEمي لدى المواطنين ورجال الدين؛ لتوعيتھم في في الجانب  لى زيادة الوعيالعEقة، والعمل ع

 الظاھرة.  وستواصل الجھات المعنية في البحرين العمل مع الدول المصدرة للعمالة ا�جنبية باتجاه مكافحة ھذه
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 )9) الى (7سادساً: الجزء الثاني من "ا�تفاقية": المواد من (

 ) المساواة في الحياة السياسية والعامة7ادة (الم -ألف 

  اCجراءات المتخذة:

سبق ا%شارة إلى أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والقوانين ذات الصلة تؤكد على وتكفل المساواة بين  .106

 المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة. 

اة السياسية والعامة، أوصت "اللجنة"، بعد بحث التقريرين ا�ول والثاني إتصا?ً بالمساواة بين المرأة والرجل في الحي .107

 1)، باتخاذ جميع التدابير المناسبة بما فيھا تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 29للمملكة، في المEحظة الختامية رقم (

موسة للتعجيل بزيادة عدد النساء ، وعلى وضع أھداف مل25من "ا?تفاقية"، وتوصية "اللجنة" العامة رقم  4من المادة 

في مجلس النواب والمجالس البلدية، وأوصت "اللجنة" بأن تشجع الدولة القيام بحمEت توعية بشأن مشاركة المرأة في 

 صنع القرار على جميع المستويات. وفي ھذا الشأن، نشير إلى اJتي:

لتوعية بشأن مشاركة المرأة في صنع القرار على في إطار برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية، تتواصل ا •

جميع المستويات، ويذكر في ھذا الخصوص جھود رئيسة "المجلس" صاحبة السمو الملكي ا�ميرة سبيكة بنت 

إبراھيم آل خليفة حفظھا هللا في تشجيع كافة ا%دارات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المھنية والسياسية 

على دعم المرأة وإشراكھا في صنع القرار وتبوؤ مكانتھا في الحياة السياسية وا?قتصادية،  والمؤسسات العلمية

مايو  19ومن ذلك مشاركة سموھا في لقاء حواري، نظمته ا�مانة العامة "للمجلس" مع جامعة البحرين، 

 م، حول "رؤية الشباب في مشاركة المرأة السياسية".2010

م دشنت فيه برنامج التمكين السياسي؛ لدعم 2010مايو  5" مؤتمراً صحفياً في نظمت ا�مانة العامة "للمجلس •

م وتضمن البرنامج فيما تضمنه، تعزيز دور الكتلة ا?نتخابية 2010مشاركة المرأة البحرينية في انتخابات 

ظمت ا�مانة النسائية في دعم المرأة، وتدريب فرق العمل العاملة في دعم ومساندة المرشحة. واتصا?ً بذلك ن

م، إجتماعاً مع المؤسسات والجمعيات المعنية بالشباب لدعم مشاركة 2010مايو  23العامة "للمجلس"، في 

 م.2010المرأة في انتخابات 

 40امرأة، من ضمن  11)، الى 2014-2010ارتفع عدد النساء في مجلس الشورى، الفصل التشريعي الثالث ( •

مالي عدد أعضاء المجلس، ونجحت امرأة في ا?نتخابات الخاصة % من إج27,5عضواً، وتمثل العضوات 
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بمجلس النواب، كما وصلت و�ول مرة امرأة با?نتخاب المباشر الى أحد مقاعد المجلس البلدي في محافظة 

 المحرق.

ولى تتولي سيدة وزارتين تنمويتين خدميتين ھما، وزارة حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية ووزارة الصحة، وتت •

 أخرى وزارة الثقافة.

يعمل معھد البحرين للتنمية السياسية، على عقد دورات وتنظيم ورش حول المشاركة السياسية وأھميتھا، ورفع  •

الوعي السياسي القانوني لدى مختلف فئات الشعب، والتأكيد على أھمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية. علما 

 اء المعھد في الفترة ا�ولى من عمله.بأن سيدة قد تولت رئاسة مجلس أمن

تتجلى جھود الجھات المعنية بالتمكين للمرأة في الحمEت ا%عEمية التي تمت بمناسبة ا?نتخابات البلدية  •

)، لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية ترشيحاً وتصويتاً، واشادة بقدرتھا 2010والتشريعية (عام 

مسئوليات وذلك با%ضافة إلى ا%جراءات التي اتخذھا "المجلس" لدعم المرأة في على تولي مثل ھذه ال

 . 2010ا?نتخابات النيابية والبلدية لعام 

نظم "المجلس" عدداً من اللقاءات الشبابية الحوارية التي تستھدف دعم المترشحة والناخبة في ا?نتخابات  •

اي شخصية نسائية للفوز بمقعد من المقاعد الشاغرة بمجلس  م في حال ترشح2011التكميلية القادمة في سبتمبر 

النواب، وأستھدفت ھذه اللقاءات تعزيز مفھوم دور الشباب من الجنسين في المشاركة السياسية ودعم المرأة 

الطرق السلمية للتعبير عن على وجه الخصوص في مرحلة اعادة الترشح وا?نتخاب من خEل التعريف ب

 ورفع الوعي حول أھمية دعم مشاركة المرأة في ا?نتخابات التكميلية. المطالب السياسية

أعد "المجلس" بالتعاون مع ھيئة شؤون ا%عEم برنامجاً تلفزيونياً تحت عنوان "أقدر أتغير" بھدف بناء  •

مھا القدرات ا%يجابية لدى الشباب وترسيخ ا?نتماء الوطني وذلك ضمن مفردات حملة "أنا البحرين" التي ينظ

  برنامج ولجنة الشباب التابعين "للمجلس".

م تمثلت في أعمال ھددت أمن 2011ولقد قامت المرأة بدور رئيسي تجاه أحداث مؤسفة مرت بھا البحرين في أوائل عام  .108

الوطن والمواطن، حيث قام "المجلس" برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جEلة الملك حفظھما هللا بدعوة ?جتماع يضم 

تحاد النسائي وجميع الجمعيات النسائية واللجان النسائية بمختلف توجھاتھا؛ ، لبحث السبل الكفيلة بحماية الوطن ا?
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والمواطن، كما قامت ا�مانة العامة "للمجلس" بإعداد برنامج سمي "اللحمة الوطنية" بشراكة مع لجنة التعاون وا?تحاد 

 النسائي كإسھام في تحقيق الوحدة الوطنية. 

  والواقع أن ھناك مشاركات واسعة للمرأة في الحياة السياسية والعامة في مملكة البحرين ومن ذلك: .109

المشاركة النشطة لعضوة مجلس النواب وا�عضاء السيدات في مجلس الشورى في تقديم مشروعات القوانين  •

على وجه الخصوص بحقوق  وا?قتراحات برغبة التي تستھدف خدمة المواطنين رجا?ً ونساًء وا?ھتمام أيضاً 

م إنشاء لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس النواب، أسوة 2011المرأة والطفل وا�سرة. وقد تم في سنة 

 م.2002باللجنة التي تم إنشاؤھا في مجلس الشورى منذ الفصل التشريعي ا�ول سنة 

ناصب وكيل وزارة، ووكيل مساعد)، تتواجد المرأة في الوزارات والمؤسسات في مستويات قيادية مختلفة (كم •

كما تتواجد المرأة العاملة في مجا?ت أخرى وعلى سبيل المثال يوجد عدد من السيدات في السلك القضائي من 

قضاه وأعضاء في النيابة العامة با%ضافة إلى المدراء العاملين في وزارة العدل والشؤون ا%سEمية وا�وقاف، 

اك العديد من العامEت في مواقع قيادية وتنفيذية وفنية ولوجستية مختلفة في ھيئة وفي الصحافة وا%عEم، ھن

ا%ذاعة والتلفزيون، وفي مجال الصحافة البحرينية تتولى المرأة البحرينية مناصب عديدة، ويصل عدد العامEت 

ا%ضافة إلى تواجد % من إجمالي العاملين، ھذا ب12.6في الصحف البحرينية اليومية وا�سبوعية إلى نسبة 

 المرأة في العمل في القطاع الخاص، وإسھامھا الواضح في العمل ا�ھلي.

تتواجد المرأة في مجا?ت العمل النقابي، والجمعيات المھنية، ومنھا جمعية ا�طباء، والمھندسين، والصحفيين،  •

 والمحامين التي تترأسھا سيدة ، والجمعيات الحقوقية المختلفة. 

ت إسھامات المرأة البحرينية في حركة الفكر والتأليف والكتابة، حيث أصدرت خEل السنوات ولقد ازدھر •

عنواناً ومؤلفاً، وفقاً لwحصاءات الصادرة عن المكتبة الوطنية بمركز عيسى  160) أكثر من 2010- 1999(

 الثقافي.

الذي يدعم المساواة بين الرجل والمرأة، ولقد جاءت جميع ا�نظمة المتعلقة بالعاملين بالدولة متوافقة مع الدستور  •

م الذي 2010نوفمبر  11بإصدار قانون الخدمة المدنية بتاريخ  2010) لسنة 48ومن ذلك مرسوم بقانون رقم (

جاء متوافقاً مع مبادئ الدستور، ومنظما لlوضاع الوظيفية بشكل عام،  وا�وضاع الوظيفية للمرأة بشكل 

 خاص.
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 ا�دوات من العديد صدرت فقد: المدني المجتمع مؤسسات خEل من المرأة عبأوضا النھوض إطار وفي •

 البحرين مرشدات جمعية إنشاء ذلك ومن المرأة، بشؤون تعنى التي للجمعيات ترخص أو تنشئ التي القانونية

 الشرق أعمال سيدات شبكة وجمعية ،)2009( بالمرأة لEرتقاء سترة جمعية بتسجيل والترخيص) 2008(

 لwرشاد يتيم عائشة ومركز ،)2010( الثدي لسرطان البحرين وجمعية ،)2010( أفريقيا وشمال سطا�و

 ).2007( ا�سري

  

  التحديات واCجراءات المستقبلية:

رغم ما حققته المرأة من إسھام في الحياة السياسية والعامة إ? أنه من المEحظ إحجام المرأة بأعداد كافية عن التقدم  .110

سي والعام بما في ذلك إحجامھا، في كثير من ا�حوال، عن التقدم لشغل الكوادر القيادية في مؤسسات المجتمع للعمل السيا

 المدني، ومن ثم تتواصل جھود "المجلس" في مجا?ت متعددة منھا:

  ا�ھلي.بناء القدرات في ھذا المجال بما في ذلك تنفيذ برامج %عداد الكوادر القيادية المتخصصة في مجال العمل  •

 .القرار صنع و السلطة ھياكل إلى المساواة قدم على المرأة بوصول الكفيلة وا%جراءات اJليات اتخاذ استمرار •

استمرار خلق ثقافة مجتمعية تتقبل وجود المرأة في المراكز العليا، مع التركيز على توعية المرأة بحقھا في المشاركة  •

  السياسية على جميع ا�صعدة.

  

 ) التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي8ادة (الم - باء 

  اCجراءات المتخذة:

تشارك المرأة الرجل، على قدم المساواة، في التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي، وفيما يلي أمثلة من المشاركة في  .111

  التمثيل الدولي وا?شتراك في أعمال المنظمات الدولية من واقع عمل وزارة الخارجية:

  .2010إلى ثEثة عام  2007عدد السفيرات من اثنتين عام  زاد •

  ، تسع سيدات في البعثات المختلفة لمملكة البحرين.2010يبلغ عدد المبتعثات في الخارج ، عام  •

، وارتفع  عدد الموظفات ا%داريات 2010) عام 62الى ( 2007) عام 58ارتفع عدد الدبلوماسيات بالوزارة من ( •

، وذلك من إجمالي عدد الموظفين العاملين بالوزارة البالغ عددھم 2010) عام 18لى (ا 2007) عام 8من (
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337.  

شاركت المنتسبات إلى الوزارة في اجتماعات دولية وإقليمية وثنائية، ومن ذلك، مثE، المشاركة في ا?جتماع الخامس  .112

رة برنامج ا�مم المتحدة للمستوطنات ) لمجلس إدا21للجان الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، حضور الدورة (

البشرية، مرافقة وفد مجلس النواب والشورى الذي زار مقر حلف شمال ا�طلسي وا?لتقاء بأمين عام الحلف، المشاركة 

)، وحضور اجتماع مجلس 127في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الدورة العادية (

ف، ?عتماد تقرير البحرين في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق ا%نسان، حضور اجتماع الفريق حقوق ا%نسان بجني

العامل الثاني (تحكيم) التابع للجنة ا�مم المتحدة للقانون التجاري الدولي، حضور ا?جتماع الخامس لفريق العمل المكلف 

 نووية في دول مجلس التعاون.بمتابعة إعداد الدراسات التفصيلية حول استخدامات الطاقة ال

تشارك القيادات التنفيذية من السيدات العامEت في وزارات الدولة في أعمال المؤتمرات الدولية ذات الصلة بعمل ھذه  .113

الوزارات ومن ذلك مؤتمرات منظمة العمل الدولية، ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية وھيئات ا�مم المتحدة 

 ا?جتماعية وحقوق ا%نسان. المعنية بالتنمية

ھناك نماذج نسائية بحرينية مشرفة تعمل في ا�مم المتحدة حيث تشغل سيدة بحرينية منصب مدير المركز ا%عEمي  .114

 لlمم المتحدة، في القاھرة ـ مصر، كما تشغل سيدة بحرينية منصب ا�مين العام المساعد في جامعة الدول العربية.

لدول الخليج العربية، تشغل المرأة البحرينية مكانة مرموقة في عضوية الھيئة ا?ستشارية  على مستوى مجلس التعاون .115

 للمجلس.

 

  التحديات واCجراءات المستقبلية:

?زالت المرأة تشكل نسبة ضئيلة، نسبيا، من العاملين بوزارة الخارجية، وتعمل الوزارة على زيادة ھذه النسبة من خEل  .116

بالوزارة، وإتاحة الفرص للتدريب لترفيع المرأة بھا ولتحملھا مزيداً من المسئوليات. ويستمر  تشجيع المتقدمات للعمل

 العمل أيضاً في مجا?ت مختلفة لتمكين المرأة من المشاركة على المستوى الدولي.

  

  ) الجنسية9المادة ( -جيم 

  اCجراءات المتخذة:
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 سبق ا%شارة إلى: .117

رأة البحرينية في التمتع بحق مساو للرجل في اكتساب الجنسية البحرينية، أن القانون البحريني يكفل حق الم •

وعليه تتمتع المرأة في البحرين بشكل متساوي مع الرجل بحقھا في ا?حتفاظ بالجنسية البحرينية أو اكتساب 

نسيتھا غيرھا، و? تتأثر جنسية المرأة البحرينية بسبب زواجھا من رجل أجنبي، إ? أنه يمكنھا استعادة ج

البحرينية من جديد بعد انتھاء الزوجية إذا أعلنت رغبتھا في ذلك أي بمجرد إعEنھا لرغبتھا في استعادة 

  جنسيتھا البحرينية وعادت لwقامة في المملكة.

فيما يتعلق بوثائق السفر الخاصة بالمرأة فإن المرأة البحرينية تستطيع الحصول على جواز السفر، ومغادرة  •

  ن موافقة الزوج أو ولي أمرھا، فالجواز ھو وثيقة ھوية يمكن للمرأة الحصول عليھا بصورة مستقلة.البEد بدو

) من "ا?تفاقية" التي جاء فيھا بأن:( تمنح 2) الفقرة (9تحفظت المملكة على البند المتعلق بالجنسية الوارد في المادة ( .118

لق بجنسية أطفالھا)، وذلك أخذاً في ا?عتبار قانون الجنسية الدول ا�طراف للمرأة حقاً متساوياً لحق الرجل فيما يتع

م على أنه يعتبر 1989لسنة  12م وتعديEته، وتنص المادة الرابعة منه المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 1963البحرينية لعام 

بر بحرينياً بالو?دة من ولد في إذا ولد في البحرين أو خارجھا وكان أبوه بحرينياً عند الو?دة. كما يعت -الشخص بحرينياً: أ

البحرين �ب ولد فيھا وجعل منھا محل إقامته العادية على ا? يكون ا�ب حامEً لجنسية أخرى. ولقد سبق ا%شارة في ھذا 

 الشأن إلى:

أن المشّرع البحريني قد اعتد بحق الدم من جھة ا�ب، ويكرس ھذا الموقف فقھاء القانون الدولي الخاص،  •

أن المعيار المذكور يشكل قرينة على التأكد من الشعور وا?نتماء القومي والصلة الروحية التي تربط  باعتبار

الشخص با�مة التي ينتمي إليھا آباؤه. ويعود سبب التحفظ المذكور أيضاً، إلى أن ا�ب يستطيع أن يمنح أو?ده 

ع المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي منح الجنسية البحرينية ولو كان متزوجاً من أجنبية، بينما ? تستطي

الجنسية البحرينية �و?دھا، ويھدف المشّرع ھنا إلى تفادي حصول ازدواج في جنسية ا�و?د إذ أنھم 

سيحصلون على جنسية والدھم ا�جنبي باعتبار أن الغالبية الساحقة لتشريعات العالم تكرس حق الدم لجھة 

 ا�ب.

ني تبنى حق الدم من جھة ا�م في الحالة التي نصت عليھا المادة الرابعة من قانون إ? أن المشّرع البحري •

الجنسية التي جاء في فقرتھا (ب) ما يلي: يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجھا وكانت أمة 
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ظ ھنا أن المشّرع بحرينية عند و?دته، على أن يكون مجھول ا�ب أو لم تثبت نسبته �بيه قانوناً. ويEح

البحريني أخذ بحق الدم لجھة ا�م. إذ أنه يمنح الجنسية البحرينية لمولود �م بحرينية في ھذه الحا?ت سواء كان 

ميEد الطفل في مملكة البحرين أوخارجھا. ويتسم ھذا الحكم المكرس بالتشريع البحريني بالنسبة لھذا الفئة بقدر 

ادئ حقوق ا%نسان التي تستلزم أن يكون لھؤ?ء ا�طفال حق الحصول على كبير من التطور والتوافق مع مب

  الجنسية.

وعلى أية حال ھناك حرص من جانب الجھات المعنية لكي يحصل توافق بين التشريع البحريني المتعلق بالجنسية  .119

ناقشات مازالت تدور حول ھذا وا?تفاقية ومن ثم ھناك اقتراح بمنح الجنسية على أساس حق الدم من جھة ا�م، إ? أن الم

ا?قتراح، وإلى أن يتم البت في ھذا ا?قتراح، يجري اتخاذ تدابير مؤقتة لمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق 

)، بعد مناقشة التقريرين ا�ول والثاني لمملكة 30بتجنيس أطفالھا، آخذاً في ا?عتبار المEحظة الختامية "للجنة" رقم (

ين، بشأن مشروع قانون الجنسية والمسائل المتعلقة به، وتعرض الفقرات التالية للتدابير المؤقتة التي تم اتخاذھا في البحر

  ھذا الشأن، بناء على اقتراح "المجلس" لحين تعديل قانون الجنسية والتي تمثلت في التالي:

بي والتوافق بشأنھا مع اللجنة التي تم تم دراسة الطلبات الخاصة بأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجن •

تشكيلھا بموجب توجيھات جEلة الملك المفدى، وتم رفع ھذه الطلبات الى وزارة الداخلية، علما بأن اللجنة 

المذكورة تتكون من "المجلس" والديوان الملكي ووزارة الداخلية ومھمتھا دراسة ھذه الطلبات، والنظر في 

 ينية �صحابھا.إمكانية منح الجنسية البحر

 2007ابن وابنة من أمھات بحرينيات وآباء ليسوا مواطنين منذ عام  78وفي إطار ماسبق تم منح الجنسية إلى  •

 م.2011إلى شھر مايو 

وقد تضمن ھذا القانون أحكاماً تتعلق بمعاملة أبناء البحرينية المتزوجة من  2009) لسنة 35صدور قانون رقم ( •

اطن البحريني، من حيث إعفاء أبنائھا من رسوم  الخدمات الحكومية والصحية غير بحريني معاملة المو

والتعليمية ورسوم ا%قامة الدائمة في المملكة. ويعتبر ھذا القانون من قبيل التدابير التشريعية لتحسين ا�وضاع 

 المعيشية لھذه الفئة.

يجوز منحھم تأشيرة دخول سواء للزيارة أو  ، فإن أبناء البحرينية القصر2009) لسنة 35انفاذا للقانون رقم ( •

ا%قامة الدائمة (ا?لتحاق)، وذلك بكفالة والدتھم البحرينية وبالمجان. كما يجوز منح أبنائھا الرشد تأشيرة دخول 
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بكفالتھا وبالمجان متى ما كانوا ملتحقين بأحد مراحل التعليم المختلفة، وكذلك الحال مع البنات الرشد غير 

 .المتزوجات

تيسير منح ا�بناء غير المقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة ولمدة أطول عند رغبتھم بزيارة المملكة حسب  •

 ا%جراءات المتبعة.

  

 

  التحديات واCجراءات المستقبلية:

تخاذ ) "للجنة"، بعد دراستھا للتقريرين ا�ول والثاني للمملكة، بشأن ا31وارتباطا بما سبق وبالمEحظة الختامية رقم ( .120

) من "ا?تفاقية" وسحب 9جميع الخطوات الEزمة للتعجيل في اعتماد مشروع قانون الجنسية من أجل ا?متثال للمادة (

)، وارتباطاً أيضاً بمEحظات اللجنة بعد مناقشتھا للمعلومات التحريرية التي قدمتھا 9من المادة ( 2التحفظ على الفقرة 

)، فإننا نؤكد في ھذا المقام على أن موضوع تعديل قانون الجنسية 31لجنة رقم (المملكة بخصوص المEحظة الختامية ل

على النحو الذي يتم بمقتضاه منح الجنسية البحرينية �بناء البحرينية المتزوجة من أجنبي يحتل مركز اھتمام "المجلس" 

رينية، وجاء اھتمام "المجلس" ومنظمات بمملكة البحرين منذ بداية تأسيسه؛ وذلك سعياً منه للنھوض بأوضاع المرأة البح

المجتمع المدني وبصفة خاصة الجمعيات النسائية وا?تحاد النسائي في ھذا الشأن استناداً إلى مبدأ المساواة الذي يكرسه 

  ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني. 

و يخول منح أبناء البحرينية المتزوجة من يتم حالياً مناقشة اقتراح تعديل قانون الجنسية مع الجھات المعنية على نح .121

  أجنبي الجنسية البحرينية وفقا لضوابط ومعايير موضوعية، تحفظ حقوق ھذه الفئة و? تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة.

يعمل "المجلس" مع كافة السلطات المعنية للتعجيل بالنظر في مشروع قانون جديد للجنسية يستھدف تحقيق المساواة بين  .122

) 9) من المادة (2ل والمرأة في مسألة الجنسية وارتباطا بما سبق، حتى يتسنى النظر في سحب التحفظ على الفقرة (الرج

 من "ا?تفاقية" عند صدور قانون جديد للجنسية يسمح بسحب مثل ھذا التحفظ.

  

  )14) إلى (10سابعاً: الجزء الثالث من "ا�تفاقية": المواد من (

  قوق المساوية لحقوق الرجل في مجال التعليم) الح10المادة ( -ألف 
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  اCجراءات المتخذة:

تشكل المرأة البحرينية النسب ا�على من الحضور في جميع المراحل التعليمية وحتى الجامعية ، وتتويجا لجھود مملكة  .123

 التعليم مؤشر تنمية يف العربية الدول مستوى على ا�ولى المرتبة على البحرين في المجال التعليمي فقد حصلت البحرين 

 التي الوحيدة الدولة العربية العالي، وتعتبر البحرين المؤشر ذات الدول مصاف في تقع وھي بذلك متتاليين، لعامين للجميع

 م 2008 و م 2007 للجميع لرصد التعليم العالميين التقريرين حسب أيًضا، متتاليين لعامين المستوى ھذا في تقع

  والثقافة اليونسكو. والعلوم للتربية المتحدة مما� منظمة عن الصادرين

كما احتلت البحرين المرتبة ا�ولى في ا?لتحاق  بكل من التعليم ا�ساسي والثانوي والعالي وفقاً للتقرير العالمي للفجوة  .124

لمشاريع التي تم ، وھذه ا?نجازات تحققت بفعل البيئة التشريعية الداعمة والبرامج وا2008حتى  2005الجندرية منذ عام 

تنفيذھا في المجال التعليمي ومنھا: مشروع جEلة الملك لمدارس المستقبل، وبرنامج المنح الدراسية العالمية وغيرھا من 

 البرامج والتدابير التي ساھمت في تحقيق مملكة البحرين لمراكز متقدمة في المجال التعليمي.

والتدريب إحداث نظام تلمذة مھنية لفائدة البنين والبنات مع بداية العام شملت مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم  .125

وسيجري التوسع فيه بشكل تدريجي، ويھدف المشروع إلى تطوير التعليم الفني والمھني، والمزج  2007/2008الدراسي 

لشركات والمؤسسات؛ بھدف بين تلقي المعلومات ا�كاديمية والتطبيقات العملية بالمدرسة والتدريب في مواقع العمل با

اتاحة الفرصة أمام الفتيات لمسارات التعليم الفني والمھني، وتحسين مخرجات التعليم لضمان فتح المجال أمام الفتيات 

.ًEوتوفير الخيارات المتعددة أمامھن من أنماط التعليم الفني والمھني، وبالتالي زيادة فرص العمل لھن مستقب  

) 33ير الصورة النمطية للمرأة في التربية وھو أساساً، موضوع المEحظة الختامية للجنة رقم (بالنسبة للعمل على تغي .126

  ،بعد دراستھا لتقريري المملكة ا�ول والثاني، فنشير إلى اJتي:

سرية تغطي المناھج الدراسية وبخاصة مناھج المواد ا?جتماعية والتربية للمواطنة واللغة العربية والتربية ا%سEمية وا� •

للتعليم ا�ساسي والثانوي ومقرراتھا صوراً متنوعة للمرأة في ضوء التطور ا%يجابي الذي شھده المجتمع البحريني 

وشھدته مؤسسات المملكة، وفي ضوء مبادئ حقوق ا%نسان و ا?تفاقيات الدولية التي وقعت عليھا البحرين ، وذلك من 

 خEل :
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عامة مثل النشاط السياسي (ا?نتخابات مثا?ً)، والعمل التطوعي (الجمعيات صورة المرأة المشاركة في الحياة ال �

النسائية)، والعمل المھني في ميادين مختلفة (صحة، تعليم، بنوك، تجارة، استثمار...) وفي رتب وظيفية مختلفة 

 ( رئيسة ، مديرة ، قاضية، وزيرة ...).

 صة من التاريخ ا%سEمي.صورة المرأة في التاريخ من خEل أمثلة إيجابية خا �

صورة الوالدين المتعاونين على شؤون ا�سرة ، بما يEئم التطور ا?جتماعي للمجتمع البحريني (عائلة ممتدة ،  �

 أو عائلة نواة).

صورة البنت ضمن العائلة بما لھا من حقوق وما عليھا من واجبات ( ا�لعاب، الشؤون العائلية المختلفة ...)  �

 سن التشاور داخل العائلة.يھدف بيان  محا

 صور الطالبة المجتھدة إلى جانب صورة الطالب ، وبنفس القدر. �

تعمل المناھج الدراسية على تعزيز دور المرأة البحرينية في المجتمع؛ بغية القضاء على الصورة النمطية للمرأة، إذا تمت  •

ب قيادية، كما تم استعراض صور عدة للمرأة في ا%شارة إلى إنجازات المرأة ودخولھا مختلف الميادين وتقلدھا مناص

مواقع عمل مختلفة من الوطن، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي. والمشاركة في ا?نتخابات النيابية 

 والبلدية وبخاصة في مناھج التربية للمواطنة والمواد ا?جتماعية.

وھو مقرر إلزامي ?جتياز المرحلة الثانوية للبنين والبنات معاً، وھو طرحت وزارة التربية والتعليم مقرر خدمة المجتمع،  •

يتيح لھم خوض العمل التطوعي في أماكن مختلفة كالمستشفيات ودور ا�حداث مؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل خلق 

 فرص كافية �داء أدوار مختلفة تناسب ميولھم وتطلعاتھم.

لجنسين من البنين والبنات، مع أن المادة في السابق كانت مقتصرة على البنات فقط ، أدرجت مقررات مادة التربية ا�سرية ل •

وجميع مجا?ت المادة تھتم بالتنشئة السليمة من الناحية الجسمية والنفسية و العقلية وا%نجابية ، بحسب التعاليم ا%سEمية 

م بإكساب المتعلمين المھارات الحياتية المھمة التي والعادات والتقاليد، وتمشياً مع المستجدات والتطورات، وكذلك تھت

 تؤھلھم للحياة العملية والعائلية المستقبلية.

تسعى وزارة التربية والتعليم لEستفادة من المفاھيم والمضامين المعاصرة الواردة ضمن ا?تفاقية والمؤتمرات والندوات  •

نية الصادرة من المجلس ا�على للمرأة، وزارة التربية والتعليم أحد المتعلقة بھذا المجال، وا?ستفادة أيضاً من الخطة الوط

ا�طراف المصادقة على الخطة ، %دماج مفاھيم تمكين المرأة ضمن المقررات الدراسية عموماً، وإدراج دروس 
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نشطة مخصوصة ضمن مقررات التربية للمواطنة، كما تيسرت للمدارس إمكانات مختلفة لتدارس موضوع المرأة ضمن أ

 مدرسية مختلفة.

 

 التحديات واCجراءات المستقبلية:

 تعمل وزارة التربية والتعليم على استمرار: .127

 التوسع في التعليم و التدريب الفني و المھني للفتيات بما يتناسب و احتياجات سوق العمل. •

فة أشكال الصورة النمطية تحديث الخطط و المناھج الدراسية بما يتEءم مع مقاربة النوع ا?جتماعي، وإزالة كا •

  للمرأة.

 توعية المرأة بالتخصصات المھنية المتطورة التي تتEءم مع متطلبات سوق العمل. •

  تدريب المعلمين من الجنسين، ورفع كفاءاتھم تماشياً مع التكنولوجيا الحديثة. •

 نظامي ما أمكن. تعزيز التوجه نحو دمج ذوي ا?حتياجات الخاصة من الجنسين، وإدماجھم في التعليم ال •

  

  ) المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان العمل11المادة ( - باء 

  اCجراءات المتخذة:

  الحق في العمل والمساواة بين المرأة والرجل: .128

مبدأ المساواة بين المواطنين في مملكة البحرين حيث ? تمييز بينھم على أساس   أرسى دستور مملكة البحرين •

م، 2006) لسنة 35وعلى سبيل المثال، فإن قانون الخدمة المدنية رقم ( لواجبات العامة.الجنس في الحقوق وا

م عند تحديدھما لشروط المعنيين في الوظيفة لم يتضمنا أي تفرقة بين 2009وقانون السلك الدبلوماسي لعام 

  الرجل والمراة.

حاليا أمام السلطة التشريعية ، أضاف وتجدر ا%شارة إلى أن مشروع قانون العمل في القطاع ا�ھلي المعروض  •

بعض المزايا الى المرأة العاملة في القطاع الخاص مثل زيادة بعض ا%جازات المقررة للمرأة العاملة، وأضاف 

إجازات أخرى لم تكن موجودة في القانون الحالي مثل إجازة رعاية الطفل وإجازة عدة الوفاة، ا�مر الذي 
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ريني يحرص على حقوق المرأة العاملة التي تقررھا معايير العمل الدولية وغيرھا يبرھن على أن المشّرع البح

 من ا?تفاقيات الدولية ذات الصلة . 

  الحق في الضمان ا?جتماعي : .129

فيما يتعلق بالمزايا التي يتم تقديمھا إلى النساء بموجب نظام التأمين ضد التعطل  وصندوق العمل،  فمن المھم  •

الذي ? يفرق في  2006لسنة  78التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ا%شارة الى قانون

ا?ستفادة منه بين الرجال والنساء، ويEحظ أن غالبية العاطلين عن العمل المسجلين في ھذا النظام ھن من 

ھذا النظام من  العاطEت، ويظھر ھذا بجEء في عدد من المستفيدات من العاطEت مقارنة بعدد من استفاد من

، فإنه ? يفرق بين 2006لسنة  57العاطلين. أما بالنسبة لصندوق العمل الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 

الرجال والنساء في توفير الدورات التدريبية التي تساعد على ا?لتحاق بالعمل، فضE عن أن رفع القدرة 

ع الخاص متاحة للجميع من الرجال والنساء، ا�مر الذي التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطا

  يبرھن بجEء أن ھذا النظام يكرس مبدأ المساواة بين الرجل أوالمرأة. 

وتعمل وزارة العمل على تحديث التشريعات بصورة مستمرة وخاصة تلك التي تعمل على منح المرأة المزيد  •

تفاقيات العربية والدولية في ھذا المجال. كما وأن من الحقوق، إلى جانب دراسة عدد من التوصيات وا?

العاملة /الباحثة عن  -الوزارة، عند التخطيط والتحضير لمشاريع استراتيجيتھا، تراعي وضع المرأة البحرينية 

  والحرص على أن تحصل على كافة المزايا أسوة بالرجل . -عمل

  الحق في اختيار المھنة والعمل والتدريب: .130

مملكة البحرين مفتوح للجميع من الذكور وا%ناث، وبالتالي للمرأة حرية اختيار الوظيفة التي تتناسب معھا سوق العمل في  •

ومؤھEتھا، و? يوجد أي مانع سواء قانوني أو غيره يحدد المجا?ت التي تعمل فيھا المرأة، بل أنھا تتواجد في جميع 

نمية وتعزيز مھارات السيدات لمساعدتھن لدخول سوق العمل، مواقع العمل، وتسخر وزارة العمل جميع امكانياتھا لت

  وتوفير برامج التدريب التي تساعدھن للحصول على الوظائف المتاحة في سوق العمل وعلى الترقي في السلم الوظيفي.

خدام والمھنة، م بشأن التمييز في ا?ست1958) لسنة 111م على ا?تفاقية الدولية رقم (2000صدقت مملكة البحرين في العام  •

والتي يأتي في مفھومھا التأكيد على استبعاد أي تفريق أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو 
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الرأي السياسي أو ا�صل الوطني أو ا�صل ا?جتماعي، الذي من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو 

 أو المھنة.  المساواة في المعاملة أو ا?ستخدام

  الحق في التوظيف والمساواة في ا�جر: .131

فيما يخص ا�جور، ? يتم التفريق بين ا%ناث والذكور فيما يتعلق بھذا الجانب، فا�جور والمكافآت والعEوات  •

التي تمنح للذكور كما تمنح لwناث وبذات القيمة والنسبة. ولم يفرض المشّرع البحريني أي قيود على المرأة في 

يوماً،  60لتوظيف، بل على العكس فقد منح قانون العمل الجديد المرأة امتيازات كإجازة ا�مومة التي تصل إلى ا

  با%ضافة إلى ساعات ا�مومة اليومية.

? تميز القوانين البحرينية عند التوظيف بين الذكور وا%ناث، وذلك نظراً لكون سوق العمل البحريني مفتوح  •

تلف المجا?ت وبنفس الرواتب والمزايا الممنوحة من عEوات أو مكافآت وكذلك ساعات لكE الجنسين في مخ

 56,023من أصل  22,823العمل، فقد وصل عدد ا%ناث (بحرينيات ووافدات) الموظفات في القطاع العام 

جة ، و? توجد حا2010موظفاً عام  459,323من أصل  48,560موظفاً، وعدد الموظفات في القطاع الخاص 

  %ضافة مواد قانونية في ھذا المجال.

تعمل وزارة العمل جاھدة في مشاريعھا على أن يكون للمرأة نصيٌب كبيٌر في ھذه المشاريع، وتم تنفيذ عدد من  •

مشاريع التوظيف وبرامج التدريب الموجھة خصيصاً لدمج المرأة في سوق العمل البحريني، وفتح المجال 

تتقدم أي حالة إلى وزارة العمل بشكوى بشأن التمييز في ا�جر أو ساعات العمل  أمامھا للترقي الوظيفي. ولم

 بين المرأة والرجل.

)، إلى أن تتخذ 35دعت "اللجنة"، بعد مناقشتھا للتقريرين ا�ول والثاني لمملكة البحرين، في مEحظتھا الختامية رقم ( .132

العمل وكفالة أن يشمل جميع العمال المنزليين المھاجرين، جميع التدابير المناسبة للتعجيل في اعتماد مشروع قانون 

وتعزيز جھود الدولة لكفالة حصول المھاجرين العاملين في المنازل على الحماية القانونية الكافية، وأن يكونوا مدركين 

 لحقوقھم وقدرتھم على الحصول على المساعدة القانونية، ونشير في ھذا الشأن إلى:

ي القطاع ا�ھلي المعمول به حالياً أنظمة وتدابير تتعلق بخادمات المنازل في أھم أمرين وضع قانون العمل ف •

يتعلقان بعملھن ا?ول يتعلق بالمنازعة مع رب العمل فقد أجاز القانون لھن التقدم بطلب إلى وزارة العمل لتسوية 

الموضوع إلى المحكمة الصغرى منازعاتھن مع من يستخدمونھــن بالطرق الودية، وإذ تعذرت التسوية أحالت 
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للفصل في النزاع مع ا%عفاء من الرسوم في جميع مراحل التقاضي،  والثاني يتعلق بإلزام صاحب العمل 

بمصاريف إعادة الخادمة إلى الجھة التي يحددھا عقد العمل، أو الجھة التي أبرم فيھا أو الجھة التي قدمت منھا 

سيتھا. ھذا ولم تتلق وزارة العمل أية شكوى من الخادمات ?تخاذ ا%جراءات أو إلى بلدھا الذي تـنتمي إليه بجن

 الEزمة لتسويتھا. 

بشأن الشروط وا�وضاع التي تتبع عند تعاقد صاحب عمل مع  1994) لسنة 21صدر قرار وزاري رقم ( •

 رية لھم.متعھد لتوريد عمال غير بحرينيين، ومن ضمنھم خدم المنازل؛ بھدف كفالة الضمانات الضرو

تنظر حالياً السلطة التشريعية مشروع قانون بشأن العمل في القطاع ا�ھلي يتضمن العديد من ا�حكام التي  •

تحفظ حقوق جميع خدم المنازل والعمالة الوافدة. وتدرس مملكة البحرين بالتنسيق مع مجلس التعاون لدول 

زراء الشؤون ا?جتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خEل المكتب التنفيذي لوزراء العمل وو

الخليج العربية، وثيقة قانونية (اتفاقية/ توصية) تم إعدادھا من قبل منظمة العمل الدولية، تعمل على تنظيم 

 وضمان حقوق خدم المنازل ومن في حكمھم. 

القطاع الخاص، بما يضمن  تعنى إدارة العEقات العمالية، بوزارة العمل، على متابعة أوضاع العمالة في •

ا?لتزام الكامل بأحكام ومواد قانون العمل في القطاع ا�ھلي. ويتولى قسم التحكيم والشكاوى العمالية أمر 

التخاصم والتقاضي في ضوء قانون العمل، كما يقدم القسم ا?ستشارات القانونية �صحاب ا�عمال والعمال، 

تعريف بقانون العمل والحقوق والواجبات المترتبة على طرفي العEقة. إلى جانب أنشطة التثقيف والتوعية وال

كما أن قسم التفتيش العمالي أيضاً يتولى أعمال الرقابة والتفتيش بصورة مفاجئة على المنشآت للتحقق من 

  التزامھا بقانون العمل.

كذلك في مشروع القانون الجديد لم يفرق المشّرع البحريني عند صياغة قانون العمل في القطاع ا�ھلي الحالي و •

الذي يدرس حالياً من قبل السلطة التشريعية بين العمالة الوطنية والوافدة، على أساس الجنس أو العرق او اللون، 

م بشأن حرية انتقال العامل الوافد إلى صاحب 2009) لسنة 79وقد أصدرت حكومة مملكة البحرين القرار رقم (

ولة في المنطقة تمنح العامل الوافد حرية ا?نتقال من صاحب عمل إلى آخر دون وبذلك تكون أول د - عمل آخر

الحصول على موافقة صاحب عمله الحالي، وقد حاز ھذا القرارعلى إشادة العديد من المنظمات العربية الدولية 

الة الوافدة من والدول وعلى ا�خص الدول المصدرة للعمالة الوافدة، وقد منح ھذا القرار حماية إضافية للعم
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استغEل أو سوء المعاملة، أو منحھم مرتبات تقل عما يعرض في السوق للمھن المماثلة، إلى جانب حرية العامل 

في اختيار جھة عمله، إلى جانب حماية العمال من التعرض لظروف عمل غير مEئمة أو غير محببة حيث 

 قانونية.يكون بإمكانه ا?نتقال إلى صاحب عمل آخر بصورة سلسة و

? تقوم ا%دارة العامة للجنسية والجوازات وا%قامة بتسفير أي عامل أجنبي إ? بناًء على أحكام أو أوامر من  •

السلطة القضائية، وعEوة على ذلك تقوم ا%دارة بالتأكد من العامل من أنه ليس له أي مستحقات مالية أو غيرھا 

 طى المدة الكافية لتحصيلھا ثم يوقع على إقرار باستEمھا.لدى رب العمل، وإذا تبين أن له مستحقات فيع

  

) جدو?ً يوضح إجمالي الشكاوي 6) جدو?ً بعدد المستحقات %عانة وتعويض التعطل ، والمرفق رقم (5ويتضمن المرفق رقم (

عناصر النسائية في النقابات ) إحصائية بال7م، والمرفق رقم (2010العمالية المتعلقة بالمرأة في الفترة من يناير إلى ديسمبر 

  العمالية.

  التحديات واCجراءات المستقبلية:

با%ضافة إلى ا%جراءات التشريعية الجارية بقصد التسريع لEنتھاء من مشروع قانون العمل ا�ھلي، فإن إجراءات  .133

 ن ذلك العمل على:عديدة يجري دراستھا بقصد التغلب على صعوبات عملية تواجه عمل المرأة في بعض المجا?ت وم

تغيير المفاھيم السائدة بشأن عمل المرأة في بعض ا�نشطة في القطاع الخاص، حيث ما زالت بعض ا�نشطة ا?قتصادية  •

في ھذا القطاع تشھد عزوفاً من جانب المرأة، إما لصعوبة العمل في ھذا القطاع مثل قطاع التشييد والبناء، وإما تأثراً 

المجتمع البحريني، وخير دليل على ذلك أن قطاعاً مثل قطاع الفنادق مازال يشھد عدم إقبال من بالعادات والتقاليد في 

  المرأة للعمل فيه تحت تأثير ھذه العادات والتقاليد.

تغيير توجھات أصحاب ا�عمال بشأن تفضيل توظيف الرجال في بعض ا�نشطة ا?قتصادية دون النساء، ومرد ذلك  •

في ھذه القطاعات وتفضيل العمل في بعض القطاعات ا�خرى مثل القطاع الحكومي، أو من عزوف النساء عن العمل 

ناحية الكلفة، حيث يفضل أصحاب ا�عمال تشغيل الرجال في بعض ا�نشطة نظراً لقلة تكلفة تشغيلھم، وبالتالي عزوف 

  أصحاب ا�عمال عن تشغيل النساء.

 

  حية) المساواة في الرعاية الص12المادة ( -جيم 
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  اCجراءات المتخذة:

 تحظى المرأة البحرينية بخدمات صحية مميزة ومجانية تستجيب ?حتياجاتھا وأدوارھا المختلفة. ومن ذلك: .134

  على صعيد التشريعات وا?ستراتيجيات، تم وضع عدد من ا?ستراتيجيات منھا: •

رنامج الحكومة والتي ضمن ب 2014-2011تم وضع إستراتيجية وزارة الصحة الجديدة   2010في العام   �

اشتملت على ستة أھداف استراتيجية يندرج منھا عدد من المبادرات والبرامج تم إدراجھا في ميزانية الوزارة 

فيھا على استمرارية المحافظة على صحة المجتمع  ومرتبطة بمؤشرات أداء محددة.  ولقد نص الھدف ا�ول 

وخص المرأة بعدد من المبادرات منھا التوسع في خدمة  من خEل تعزيز الصحة وتوفير الخدمات الوقائية

الفحص الدوري للنساء وشملت المبادرة على مؤشرين أداء (نسبة النساء الEتي تم فحصھن عن سرطان 

الرحم، ونسبة النساء فوق ا�ربعين الEتي تم فحصھن لسرطان الثدي). ھذا با%ضافة إلى مبادرات تعزيز 

الحياة الصحية، ووضع سياسات للمحافظة على الصحة مثل حظر التدخين في  الصحة  مثل تعزيز أنماط

ا�ماكن العامة المغلقة. وكذلك مبادرات الوقاية من ا�مراض المعدية وغير المعدية واستمرارية تطبيق 

 التمنيع الموسع.  برنامج 

في عام  جلس الوزراءتم وضع ا?ستراتيجية الوطنية لكبار السن بمملكة البحرين واعتمدت من قبل م �

م. وحرصت جميع وزارات المملكة والجھات ذات العEقة ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ 2010

ا?ستراتيجية من خEل توفير أفضل الخدمات والوسائل الرعائية والبرامج الخاصة بكبار السن. وتعد وزارتا 

الوزارات الحكومية المعنية بخدمات كبار السن. الصحة ووزارة حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية من أھم 

وقد بادرت وزارة الصحة بوضع ا?ستراتيجية الصحية لكبار السن متضمنة الخطة التنفيذية لھا. والخدمات 

المقدمة للمسنين بوزارة الصحة عديدة ومنھا على سبيل المثال، تم توفير الوحدات المتنقلة لكبار السن في 

ي تقدم الخدمات التمريضية والرعاية بالمسن في منزله وخاصة لغير القادرين على المراكز الصحية والت

الوصول للمركز الصحي، وقد تم نقل ھذه الخدمة من وزارة حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية إلى وزارة 

عام  مسن (نساء ورجال) في 963م. وقد بلغ عدد الحا?ت المستفيدة من ھذه الخدمة 2008الصحة في عام 

زيارة في نفس العام.وكان عدد النساء المسنات المستفيدات من تلك الخدمات  15891وعدد الزيارات  2010

 زيارة للمسنات.  8796سيدة و  546
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م وضع استراتيجية تعزيز الصحة النفسية ومبادرات %دماج الصحة النفسية بالرعاية ا�ولية، 2009تم في  �

 ) فيما يتعلق بصحة الشباب والمراھقين.2011-2010ة الوطنية للشباب (كما تم المشاركة في ا?ستراتيجي

تم تدشين ا%ستراتيجية الوطنية لEشخاص ذوي ا�عاقة بالتعاون مع مكتب ا�مم المتحدة ا%نمائي بمملكة  �

 30البحرين واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين ووزارة حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية وذلك في 

م، وتناولت ا%ستراتيجية عدد من المحاور منھا محور التشريعات ومحور الصحة والتأھيل 2010فبراير 

 ومحور التربية والتعليم والتمكين ا?قتصادي والتمكين ا?جتماعي وا%عEم والتوعية. 

ة الوطنية للطفولة تم تدشين ا?ستراتيجية الوطنية للطفولة بالتعاون مع مكتب ا�مم المتحدة ا%نمائي واللجن �

لتحقيق التنمية المتوازنة لlطفال وتلبية  2010ووزارة حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية وذلك في فبراير 

وتناولت ا?ستراتيجية العديد من المحاور أھمھا الحق في التعليم وتنمية القدرات والحق  احتياجاتھم وحمايتھم،

 والحق في المشاركة وعدم التمييز.في البقاء والنماء والحق في الحماية 

وتجدر ا%شارة إلى أن مشروع قانون الطفل المعروض حالياً أمام السلطة التشريعية، أضاف نصاً يوجب  �

إجراء الفحص الطبي الدوري لlم الحامل، ا�مر الذي يبرھن على أن المشرع البحريني يحرص على تقديم 

 الخدمات الصحية للمرأة الحامل.

  البحرين: مملكة في الصحية والخدمات المرافق على مستوى •

استراتيجية تعزيز الصحة من  على 2030والرؤية ا?قتصادية لمملكة البحرين  الحكومة عمل برنامج أكد �

وقد ارتفع عدد المراكز الصحية ھذا   خEل تعزيز الصحة الوقائية وتسھيل الحصول على الخدمات الصحية،

مراكز صحية إضافية وذلك ضمن خطة الحكومة  3إنشاء  جاري العمل على مركزا صحيا كما 23العام إلى 

وقد تم إدخال عدد من الخدمات الصحية للمرأة وا�سرة في ھذه  .نسمة C20,000نشاء مركز صحي لكل 

 المراكز.

 م.2011تم استحداث  عيادات جديدة لرعاية الحوامل والنساء في العام  �

 م.2012-2011?دة في المحافظة الوسطى ضمن ميزانية تم إدراج إنشاء مستشفى جديد للو �

 جاري العمل على توسعة وتحديث مستشفيي الو?دة. �
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 70سرير (ثاني مستشفى عام حكومي). وخصص  312تم ا?نتھاء من إنشاء مستشفى الملك حمد بسعة  �

 م.2011سرير للو?دة والنساء بالمستشفى ومن المتوقع تشغيله في نھاية 

م، وتم تدريب مقدمي 2009-2008?ئل ا%رشادية لجميع خدمات ا�مومة والطفولة لعام تم تحديث الد �

الخدمات الصحية عليھا، وتشمل الدليل ا%رشادي لحماية المرأة من العنف،  دليل الفحص الدوري للمرأة،  

النفاس و تنظيم  دليل الرضاعة الطبيعية،  دليل حماية الطفل من العنف و ا%ھمال،  دليل صحة ا�م في فترة

  ا�سرة،  دليل صحة المراھقين، الدليل ا%رشادي لفحص ا�طفال.

)  الدولة إلى اتخاذ التدابير 37بعد مناقشة التقريرين ا�ول والثاني للمملكة دعت "اللجنة" في مEحظتھا الختامية رقم ( .135

الطبي دون موافقة أو إذن من أي شخص آخر  المناسبة لكي تتمكن المرأة من الموافقة على إجراء عملية قيصرية والعEج

بما في ذلك أزواجھن كما أوصت "اللجنة" الدولة بأن تجري حملة توعية منتظمة لزيادة الوعي بين النساء بأھمية اجراء 

فحوصات طبية منتظمة لتسھيل الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وفي ھذا الشأن يEحظ أن وزارة الصحة 

 جراءات التالية:طبقت ا%

تم بحث التدابير مع القائمين على الرعاية الثانوية من أجل سن سياسة �خذ موافقة المرأة عند إجراء العمليات القيصرية  •

والعEج الطبي دون أخذ موافقة الزوج، وتم إصدار السياسة وتعميمھا على العاملين في ا�قسام المعنية وتشمل ھذه 

 السياسة التالي:

لطبيب بإخطار الزوج والزوجة بإجراء العملية القيصرية وبأخذ موافقة المريضة المعنية بإجراء العملية يلتزم ا �

 القيصرية، على أن تكون موافقة الزوج اختيارية في ھذه الحالة.

عند رؤية الطبيب خطراً مھدداً لحياة ا�م أو حياة الجنين أو كليھما، ويرفض الزوج أو الزوجة إجراء عملية  �

صرية، وأن ھذا الخطر ? يمكن تجنبه إ? بالتدخل الجراحي وأن حالة الضرورة تكون قد توافرت شرائطھا، قي

يعطي الطبيب ا?ستشاري الحق بالتدخل الجراحي بعد أخذ موافقة طبيب استشاري آخر على ذلك، دون أخذ 

 ة من غير إھمال أو خطأ.موافقة المريض %نقاذ ا�م أو الجنين أو كليھما وفق ا�صول الفنية للمھن

العمل على رفع نسبة النساء الEتي يخضعن لفحص الثدي وعنق الرحم، بھدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق  •

الرحم، وتم تصميم برنامج إلكتروني يشعر العامل الصحي عند تقدم أية امرأة في الفترة العمرية ما فوق ا�ربعين 

يقه تجريبيا في أحد المراكز الصحية وبعد نجاحه جاري تعميمه على باقي المراكز بتوجيھھا لعمل الفحص، وجرى تطب
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م 2010% حتى منتصف  34.9الصحية، مما ساھم في نسبة فحص النساء فوق عمر ا�ربعين من خEل الحملة إلى 

  م.2006% في العام 10مقارنة ب 

 با%ضافة إلى ما سبق: .136

ية الثانوية من أجل سن سياسة �خذ موافقة المرأة عند إجراء العمليات القيصرية تم بحث التدابير مع القائمين على الرعا •

 والعEج الطبي دون أخذ موافقة الزوج، وتم إصدار السياسة وتعميمھا على العاملين في ا�قسام المعنية.

% في 10رنة ب م مقا2010% حتى منتصف  34.9ارتفعت نسبة فحص النساء فوق عمر ا�ربعين من خEل الحملة إلى  •

  م.2006العام 

تم تصميم برنامج إلكتروني يشعر العامل الصحي عند تقدم أية امرأة في الفترة العمرية ما فوق ا�ربعين بتوجيھھا لعمل  •

  الفحص، وجرى تطبيقه تجريبيا في أحد المراكز الصحية وبعد نجاحه جاري تعميمه على باقي المراكز الصحية.

  ا%نمائية المتعلقة بالصحة، حققت البحرين تقدماً رائداً على النحو اJتي: وبالنسبة لتحقيق ا�ھداف .137

  الھدف الرابع: تخفيض معدل وفيات ا�طفال: •

لكل ألف مولود حي في العام  7.2انخفض معدل وفيات ا�طفال دون الخامسة  بنسبة أكثر من الثلثين حيث بلغ  �

2009.  

  .2009لكل ألف مولود حي في العام  8.6ين حيث بلغ انخفض معدل وفيات الرضع إلى أكثر من الثلث �

  الھدف الخامس:  تحسين صحة ا�مھات: •

  وفيات سنويا خEل العشر السنوات الماضية. 3- 2بقيت أعداد وفيات ا�مھات ثابتة بين �

  الھدف السادس: مكافحة ا%يدز والمEريا وغيرھا من ا�مراض الوبائية: •

  .2009حالة في  84إلى  2008في  106المناعة المكتسبة من انخفض حا?ت ا%صابة بفيروس نقص  �

في  22.9ألف من السكان من 100انخفض معدل الحا?ت المستجدة لمرض السل الرئوي والغير رئوي لكل  �

 للسل الغير رئوي . 2008في  9.3إلى  2006في  14.4للسل الرئوي ومن  2008في  18.2الى  2006

� Eم 1981ريا منذ العام وتعتبر البحرين خالية من الم  

، بعد مناقشتھا للتقريرين ا�ول والثاني للمملكة، حيث أوصت "اللجنة" الدولة 25وارتباطاً بمEحظة اللجنة الختامية رقم  .138

 بشأن وعلى سن تشريعات أثرھا، رصد وعلى المرأة بالعنف ضد المتعلقة الدراسة في المبينة التوصيات تنفيذ بالعمل على
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 بما العنف المنزلي، أشكال جميع تجريم تضمن لكي العقوبات قانون من الصلة ذات ا�حكام ومراجعة ة،المرأ ضد العنف

   الزوجة، وفي ھذا الشأن يراعى اJتي: اغتصاب ذلك في

  تم إصدار الدليل ا%رشادي للعاملين الصحيين حول ا?كتشاف المبكر للعنف ضد المرأة. •

  ات ا�سرية من أجل التعامل مع المشاكل ا�سرية والعنف.تم تدريب طبيب عائلة متخصص في العEق •

  تم تدريب طبيبة عائلة للتخصص في عEج المشاكل الجنسية. •

  تم افتتاح عيادة متخصصة  لعEج المشاكل الجنسية بالرعاية ا�ولية. •

 تم افتتاح عيادة مرجعية للتعامل مع حا?ت العنف ا�سري. •

طفل كجھة حكومية ومركزية تقدم خدماتھا الصحية والنفسية والقانونية وا�سرية لlطفال تم افتتاح مركز البحرين لحماية ال •

المتعرضين للعنف وا?عتداء الجسدي أو النفسي وا%ھمال ا�سري كما يعنى المركز بتقديم خدمات التقييم والتحقيق 

 والعEج والمتابعة لlطفال ضحايا ا?عتداء الجسدي وا%ھمال.

  لعمل على إصدار استمارة خاصة للتبليغ عن حا?ت العنف التي ترد للمراكز الصحية.جاري حاليا ا •

تنظر السلطة التشريعية حاليا مشروع قانون العنف ا�سري المصاغ في ضوء ا?قتراح بقانون المقدم من مجلس النواب،  •

 شورى في ھذا المشروع.وفي ھذا الشأن فلقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون وحالياً ينظر مجلس ال

 

  التحديات واCجراءات الحالية والمستقبلية:

وعلى الرغم من توفر الخدمات المشار إليھا عاليه، ?زال ھناك عدد من التحديات الصحية الھامة التي تؤثر على صحة  .139

، وارتفاع ضغط الدم، المرأة في مملكة البحرين ويأتي على قائمتھا ا%صابة با�مراض غير المعدية وھي الداء السكري

وا%صابة بالسرطان، ارتفاع نسبة ا%صابة بفقر الدم الحديدي، وقد اتخذت وزارة الصحة عدداً من التدابير وا%جراءات 

لمواجھة ھذه التحديات سواء على مستوى العيادات أو ا�دوية أو البرامج التعليمية، كما تواصل الوزارة العمل على 

لخدمات الصحية المقدمة للمرأة كماً و نوعاً، و تعزيز برامج التوعية الصحية المواكبة لخطط استمرار تحسين مستوى ا

التنمية الصحية و العمل على اتباع أنماط السلوك المعزز لصحة المرأة، ورفع الوعي بأھمية الفحص الدوري للنساء، 

 بشكل خاص. والتوسع في برامج مكافحة ا�مراض الوراثية الموجھة للجنسين و للمرأة
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  ) المنافع ا�جتماعية وا�قتصادية13المادة ( -دال 

  اCجراءات المتخذة:

 :ا�سرية ا?ستحقاقات في الحق .140

 .مختلفة وتحكمھا تشريعات متعددة جھات خEل من البحرين تقدم مملكة في ا�سرية ا?ستحقاقات سبق ا%شارة إلى أن •

 والمعونات والمصارف، الخاص القطاع بعض شركات لدى الصحي تأمينوال الرواتب، على ا?جتماعية العEوات فھناك

 الخيرية والمؤسسة والخيرية، ا%سEمية كالجمعيات المدني المجتمع بعض مؤسسات قبل من لlسر المحتاجة النقدية

 الملكية. 

نقلة النوعية التي حدثت على في جانب تطوير شبكة ا�مان ا?جتماعي والتقييم المستمر لجدوى المساعدات المالية، فإن ال •

مستوى رفع الميزانية الخاصة بالضمان ا?جتماعي وإنشاء صندوق الضمان ا?جتماعي ليساھم بدوره في مد مظلة 

أسرة  13323م إلى 2010التغطية للمستفيدين لتصبح شريحة كبيرة من ا�سر المعوزة والتي وصل عددھا حتى ديسمبر 

ل وأسر ? عائل لھا وأسر محتاجة بحيث تتنوع الخدمات الموجھة لھم من مساعدات تشمل عدة فئات من مسنين وأرام

مالية شھرية إلى تخفيض رسوم الكھرباء والماء وصرف المكارم الملكية لlعياد والمناسبات، فضEً عن خدمة التعويض 

فأة ا%عاقة، با%ضافة إلى عن حريق المساكن، والدعم المالي لتسھيل شؤون العائدين إلى الوطن وصرف مخصصات مكا

تخصيص ميزانية لتغطية التكلفة التشغيلية كاملة لمراكز التاھيل الخاصة با�شخاص ذوي ا%عاقة والتي تدار من قبل 

  مؤسسات المجتمع المدني.

حيث تم وتتضمن كافة الخطوات في تقديم الخدمات العمل على تطوير المعايير وا�نظمة الخاصة بنظام الضمان ا?جتماعي  •

تنفيذ دراسة تقييميه حول دور المساعدات ا?جتماعية في التمكين ا?قتصادي وا?جتماعي، ودراسة أخرى يتم تنفيذھا 

حالياً بالتعاون مع البنك الدولي حول جدوى وأثر الدعم المالي المباشر لlسر وأثره ا?قتصادي وا?جتماعي والتوجھات 

سر عبر توجيه الدعم لمناحي أخرى وبصورة متعددة، ومن أھم البرامج المنفذة في البديلة لتحقيق أثر إيجابي على ا�

  المرحلة الماضية:

الدعم المالي لميزانية الضمان ا?جتماعي وتأسيس صندوق الضمان ا?جتماعي، ويوضح الجدول التالي عدد  �

  المستفيدين من خدمة الضمان ا?جتماعي من أفراد وأسر حسب ا�عوام:
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  تفيدين من خدمة الضمان ا?جتماعيعدد المس

  ا�عوام

  النوع
2007  2008  2009  2010  

  13,323  12,117  10,690  9,266  ا�سر

  31,846  27,530  22,468  18,528  ا�فراد

صرف وزيادة الدعم المالي لتسھيل ودعم شؤون العائدين إلى الوطن، ويوضح الجدول التالي المستفيدين من الخدمة  �

 حسب ا�عوام:

  دد المستفيدين من دعم شؤون العائدينع

  2010عام   2009عام  2008عام  2007عام

307  317  315  309  

  

 تخفيض رسوم الكھرباء والماء لlسر المحتاجة، ويوضح الجدول التالي عدد المستفيدين من الخدمة حسب ا�عوام: �

  عدد المستفيدين من تخفيض رسوم الكھرباء

  2010عام   2009عام  2008عام  2007عام

9936 

  أسرة
  حالة إضافية 1695

جميع ا�سر المستحقة 

  للمساعدة ا?جتماعية

  ) أسرة 12117( 

  عشرة آ?ف أسرة 10,000

 

الدعم المالي لتعويض المتضررين من حريق المساكن، ويوضح الجدول التالي عدد ا�سر المستفيدة من الخدمة  �

 حسب ا�عوام:

  عدد المستفيدين من تعويض الحريق

  2010عام   2009عام  2008عام  2007معا

  أسرة 45  أسرة 72  أسرة 66  أسرة 55
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م مركز خدمات المعاقين؛ لتقديم الخدمات لlشخاص ذوي ا%عاقة وذلك وفقاً للبرامج 2007وقد افتتح في ديسمبر  •

عاقة من والسياسات التي تتبعھا مملكة البحرين حيث يعتمد برنامج المركز على دعم وتوظيف ا�شخاص ذوي ا%

الجنسين، ويعمل المركز على تقديم مجموعة مختلفة من الخدمات لفئة ا�شخاص ذوي ا%عاقة التي تلبي احتياجاتھم 

اليومية والمعيشية، كإيجاد وظائف تناسب قدراتھم وإمكانياتھم، وتوفير التدريب المناسب لھم بالتنسيق مع المعاھد 

تشارات أسرية للمعاقين وأسرھم وتلقي الشكاوي والعمل على إيجاد حلول والشركات والمؤسسات، كما يقوم بتوفير اس

  مناسبة لھا بتوفير متطلباتھم.

 وبا%ضافة لما سبق: •

بإنشاء صندوق النفقة  2005) لسنة 34بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 2009) لسنة 33صدر القانون رقم ( �

بالنفقة وتوسيع موارد الصندوق بأن أضاف لھا عائدات وتضمن، فيما تضمنه، تيسير تنفيذ ا�حكام المتعلقة 

استثمار أموال الصندوق كمورد جديد، والنص على أن تكون الحكومة ملتزمة بدعم الصندوق ماليا لضمان 

 استمرار قيامه بمھامه.

ي ف 1976) لسنة 3بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 2006) لسنة 83صدر قرار وزير ا�شغال وا%سكان رقم ( �

شأن نظام ا%سكان الذي عرف ا�سرة ا�ساسية بأنھا الوحدة ا�سرية التي تكون أسرة أساسية بغرض التأھيل 

  للحصول على خدمة إسكانية طبقاً �حكام ھذا القرار ، وتعتبر أسرة أساسية لھا حق التقدم بطلب إلى الوزارة

  سواء أكان رجEً أم امرأة مع قاصر أم أكثر. للحصول على خدمة إسكانية واحدة، ا�سرة ذات العائل الواحد

بشأن رعاية وتأھيل وتشغيل  2006) لسنة 74بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 2010) لسنة 40صدر القانون رقم ( •

مخصص إعاقة ? يقل عن مائة دينار شھرياً، على  -دون تمييز بين الرجل والمرأة–المعاقين ونص على أن يمنح المعاق 

ر صرف ھذا المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر. فمن ناحية رفع ھذا أ? يؤث

القانون سقف ا%عانة المقدمة للمعاق، ومن ناحية أخرى فقد قرر أ? يؤثر صرف ھذا المخصص على أية حقوق أو 

يحفظ حقوق المرأة التي قد تستحق إعانة بموجب إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر، وھو ما من شأنه أن 

  قانون آخر كا�رملة والمطلقة والمھجورة في قانون الضمان ا?جتماعي.

  : المالي ا?ئتمان أشكال ذلك من وغير العقارية والرھون المصرفية القروض على الحصول في الحق .141
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 الرجل حالھا حال البEد في التجارية البنوك أحد من قرض على البحرينية تستطيع الحصول سبق ا%شارة إلى أن المرأة •

عام، وتجدر ا%شارة ھنا  بشكل البنوك التجارية في المصرفية الشروط ويمكن للنساء ا?ستفادة من القروض نفس ووفق

  إلى:

، بمبادرة من وزارة حقوق ا?نسان والتنمية ا?جتماعية وبدعم من 2010بنك ا�سرة الذي تم تأسيسه في  �

سة الخيرية الملكية وبعض البنوك، بھدف توفير خدمات مبتكرة في مجال التمويل متناھى الصغر وتوفير المؤس

فرص العمل والتوظيف الذاتي لlفراد وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية المجتمعية وسد الفجوة النوعية في 

 الحصول على التمويل والقروض بين الذكور وا%ناث.

، بھدف دعم المشاريع المتناھية الصغر وا�سر ذوي الدخل المحدود 2009أسس في فبراير بنك ا%بداع، الذي ت �

مشروع متناھي  1,928م من تمويل 2010وربات البيوت والشباب، واستطاع البنك منذ تأسيسه حتى نھاية عام 

 %.65دينار بحريني وكان نصيب المرأة من حجم التمويل  2,239,948الصغر بمبلغ إجمالي وقدره 

  :الثقافية جميع جوانب الحياة وفي الرياضية وا�لعاب الترويحية ا�نشطة في ا?شتراك في الحق .142

 مشاركة البحرينية تشارك المرأة حيث الرياضية ا�لعاب ممارسة في حقھا من المرأة تمنع تشريعات توجد سبق ا%شارة إلى أنه ? 

 فريق تمتلك التي البلدان من البحرين أن الثقافية، علما الرياضية والحياة �لعابوا الترويجية، ا�نشطة كافة في كاملة وبحرية جادة

وتشارك في ألعاب القوى في المنافسات ا%قليمية وتشغل سيدة بحرينية عضوية اللجنة ا�ولومبية ?تحاد تنس  .نسائي قدم كرة

  الطاولة. 

  التحديات واCجراءات المستقبلية:

 ا?جتماعية وا?قتصادية، تواصل الجھات المعنية ا?ستمرار في:في مواجھة بعض الصعوبات  .143

 تشجيع المرأة على إدارة المشاريع الصغيرة و المتوسطة و توفير الدعم المناسب لھا. •

 العمل على ا?ستفادة من برامج التمويل الدولية و ا%قليمية الموجھة للمشاريع المدارة من قبل النساء. •

 ل إلى الموارد ا%نتاجية و الفرص و الخدمات العامة.مساعدة المرأة في الوصو •

 تأھيل و تدريب العمالة الوطنية (من الجنسين) و إدماجھا في سوق العمل و إعداد الخطط في ھذا المجال. •

التوسع في فتح مراكز توظيف في جميع محافظات المملكة ، بحيث تتم دراسة الوظائف الموجودة و       توزيعھا على  •

 نطقة (من الجنسين) حسب ا�ولوية مع مراعاة الكفاءة و المساواة بين الجنسين.أھل الم
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 العمل على توفير إحصائيات تفصيلية أكثر في مجال الفقر تعتمد مقاربة النوع ا?جتماعي. •

 طرح برامج توعوية للمرأة بھدف تحفيزھا نحو ا?ندماج في سوق العمل •

 لحديثة؛ %دماجھا في سوق العمل و تحسين مستواھا ا?جتماعي.تدريب و تأھيل المرأة على التكنولوجيا ا •

  

  ) المرأة الريفية14المادة ( - ھاء 

  اCجراءات المتخذة:

 3 والحضر في المملكة، حيث بالريف يعرف ما يوجد ف� البحرين، لمملكة الجغرافي للتكوين سبق ا%شارة إلى أنه نظراً  .144

 . البEد مساحة لصغر نظًرا لتختلط بالقرى المدن تمتد إذ التقليدي، بالمعنى معزولة ريفية مناطق البحرين مملكة تحوي

وغيرھا،  وا?جتماعية وا%سكانية الصحية كالخدمات المشاريع العامة من المناطق مختلف سكان يستفيد أن يمكن وعليه،

 المملكة، في المختلفة مة للمناطقالمقد وا?جتماعية وا?قتصادية والصحية التعليمية الخدمات بين فرق يوجد 3 لذا،

 .بمحافظة العاصمة توجد التي بنفس الكفاءة أرجاء محافظات المملكة جميع في ومستمرة متوفرة فالخدمات

  التحديات واCجراءات المستقبلية:

 الصحيةو تدعم الجھات المعنية استمرارية تنفيذ السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق المزيد من الخدمات التعليمية .145

 وا?جتماعية لجميع مناطق مملكة البحرين. وا?قتصادية

 

  )16) و (15ثامناً: الجزء الرابع من "ا�تفاقية": المادتان (

  

  المدنية القانون في الشؤون أمام المساواة )15( المادة -الف 

 

  اCجراءات المتخذة:

القانون وفي  أمام والمرأة الرجل بين يكفل المساواةسبق ا%شارة، في التقريرين السابقين، إلى أن القانون البحريني  .146

 مع متساوية بمعاملة المرأة وممتلكاتھا. وتحظي وإدارة أموالھا العقود ا�ھلية القانونية، بما في ذلك حق المرأة في إبرام

 الرجل، مع ساواةالم قدم على وتستفيد، .الشخصي باسمھا والشكاوي تتقدم بالدعاوي أن لھا فيجوز المحاكم، أمام الرجل
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 الدعوى مصاريف تحمل استطاعتھا عدم حال في لھا، تقدم التي القضائية المساعدة في ذلك بما القانونية الخدمات كافة من

 وأتعاب المحاماة. 

 الوعي رفع دفبھوذلك  ا�ھلية، النسائية والجھات لس"لمج"ا رأسھا وعلى الرسمية الجھات ملحوظ لكافة نشاط ھناك .147

 وورش الندوات عقد ا�نشطة تلك الدعاوي ا�سرية، ومن في خاص وبشكل القضاء أمام بحقوقھن يتعلق فيما ءالنسا لدي

التي نظمھا  التدريبية والدورة الشرعية. أمام المحاكم التقاضي إجراءات في المرأة دليل وإصدار .العEقة ذات العمل

  .2009لتعاون مع جامعة البحرين في عام المجلس لتدريب مدربات حول استخدام ھذا الدليل، وذلك با

 والمرأة الرجل أن: تمنح الدولة على تنص "التي ) من "ا?تفاقية4) فقرة (15المادة ( بخصوص المملكة وبالنسبة لتحفظ .148

قد  وإقامتھم. فيEحظ أن الدستور سكناھم محل اختيار ا�شخاص وحرية بحركة المتصل بالقانون يتعلق فيما الحقوق نفس

 لمنعھا الزوجة سفر وثائق أن يحجز الزوج يستطيع ف� . لھذه الحرية تقييد أي دون التنقل حرية تماما كالرجل للمرأة كفل

المتزوجة فحسب،  المرأة بسكن المتعلقة المسألة على عمليًا يقتصر المملكة تحفظ فإن بحرية، وعليه، والتنقل الحركة من

في،  عملياً  الزوجة إقامة ضرورة من الزواج يعنيه عقد لما منطقية كنتيجة ةالمرأة المتزوج بسكن الخاص التحفظ ويأتي

سكن الزوجية الذي تتوافر فيه كافة الشروط التي يفرضھا القانون والشرع بما يضمن للمرأة حريتھا وكرامتھا 

  وإستقEليتھا.

  

  في ا+مور المتعلقة بالزواج والعQقات ا+سرية ) المساواة16المادة( - باء 

  اCجراءات المتخذة:

سبق ا%شارة في التقريرين ا?ول والثاني لمملكة البحرين، إلى ا�ساسيات المتعلقة بالزواج والعEقات ا�سرية كسن  .149

الزواج، وعقد الزواج، وحق القوامة، وإستقEل الذمة المالية للزوجة، وحضانة ا�طفال، وإنھاء العEقة الزوجية وتنظيم 

 النسل والميراث.

بإصدار قانون أحكام ا�سرة  2009) لسنة 19رتباطاً با�مور المتعلقة بالزواج والعEقات ا�سرية، صدر قانون رقم (وإ .150

(القسم ا�ول)، وھو الخاص بالشق السني. ويعرف ھذا القانون المتقاضي، رجEً أو امرأة، بحقوقه والتزاماته ويحقق 

 اء مھمته. ولقد تضمن القانون، فيما تضمنه، التأكيد على اJتي: المصلحة الفضلى لlطفال. وييسر على القاضي أد

 .تأكيد ضرورة رضاء المرأة في الزواج. �
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) من القانون على ضرورة موافقة المحكمة الشرعية في حالة تزويج الصغيرة التي تقل سنھا عن 18النص في المادة ( �

) لسنة 45) من القرار رقم (10ا لم تجز المادة (ست عشرة سنة ميEدية وذلك بعد التحقق من مEئمة الزواج. كم

بشأن ?ئحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة با�حوال الشخصية إجراء عقد الزواج و?  2007

المصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجة خمس عشرة سنة وسن الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد، ما لم يكن ثمة 

ة تبرر الزواج لمن ھم أقل من ھذه السن وبشرط الحصول في ھذه الحالة على إذن من المحكمة ضرورة ملجئ

 المختصة.

 حق الزوجة في أن تشترط في عقد الزواج عدم قيام زوجھا بالزواج من أخرى. �

كم بتقرير لتقرير الحضانة إجاز القانون للقاضي ا?ستعانة بذوي ا?ختصاص في الشؤون النفسية وا?جتماعية عند الح �

 الحضانة مراعاة لمصلحة ا�و?د.

 منح المرأة ا�جنبية المطلقة الحق في ا%قامة في البحرين مدة حضانتھا �و?دھا.  �

إلى بعض ا�حكام الصادرة استناداً إلى ھذا القانون فيما  2010وقد أشار التقرير التحريري الذي قدمته المملكة في نوفمبر 

  التطليق وحالة ھجر الزوج لزوجته باعتباره ضررا يحق لھا به طلب التطليق. يتعلق بحق الزوجه في طلب

 بشأن احكام ا�سرة ) 2009) لسنة 19) نص قانون رقم (8(يتضمن المرفق (

)، بعد مناقشة التقريرين ا�ول والثاني 39) و (38وارتباطاً بقانون ا�سرة، والمEحظتين الختاميتين "للجنة" رقم ( .151

) من 38ين، وكذلك مEحظات اللجنة بعد مناقشتھا للمعلومات التحريرية التي قدمتھا المملكة بالنسبة للفقرة (لمملكة البحر

 قطاعات جميع بين التوعية حمEت خEل من ذلك في التدابير الEزمة، بما مEحظات اللجنة الختامية، بالنسبة ?تخاذ

أسرة  قانون اعتماد أھمية بشأن المدني تمعلمجوا ا%عEم ، ووسائطالدين ورجال القادة التقليديين، سيما و? تمع،لمجا

 إلى سنة ١٥ من للفتيات الزواج لسن ا�دنى رفع الحد أيضا، على الحقوق والعمل، في للنساء المساواة على ينص موحد

  ، فنشير في ھذا الشأن اJتي: سنة ١٨

�حوال الشخصية، فقد برزت محاو?ت عدة من نظراً ?ختEف ا?جتھادات الفقھية والقضائية في مسائل ا •

جانب السلطة التنفيذية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً الجمعيات النسائية وا?تحاد النسائي 

و البحريني %صدار قانون موحد �حكام ا�سرة لكE الطائفتين (السنية والشيعية) وإصدار تقنين واحد يجمع ھذه ا�حكام أ

على ا�قل إصدار قانونين أحدھما للشق السني واJخر للشق الشيعي. غير أن ھذه الجھود لم تلق توافقاً مجتمعياً إ? بالنسبة 
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لlحكام السنية، فصدر القانون المشار إليه عاليه، والذي يخص أحكام ا�سرة للشق السني، بعد حمEت توعية وحوار 

 ره من السلطة التشريعية.مجتمعي واسع النطاق، وذلك بعد إقرا

) الخاص بأحكام ا�سرة يقوم "المجلس" حالياً بالتنسيق مع المراكز 19في إطارالتوعية بأھمية قانون رقم ( •

البحثية بالمملكة %عداد دراسة حول أثر تطبيق ھذا القانون، ومن المؤمل أن تعكس نتائج الدراسة مدى نجاح تجربة 

ا قام "المجلس" ومازال بتنظيم برامج توعوية للتعريف بمضمون أحكام القانون وأھميته إصدار القانون بقسمه ا�ول. كم

 لتحقيق الفائدة القصوى من إصداره.

"للجنة" حيث دعت "اللجنة"  41فيما يتعلق باJثار ا?قتصادية الناجمة عن الطEق موضوع المEحظة الختامية رقم  .152

دية للطEق على كE الزوجين وإلى اعتماد تدابير تشريعية لمعالجة اJثار الدولة إلى إجراء دراسة عن اJثار ا?قتصا

السلبية المحتملة للقواعد الحالية لتوزيع الممتلكات، فإن "المجلس" قد أخذ ھذه المEحظة في ا?عتبار ويبحث حالياً إمكانية 

يق ا�سري بوزارة العدل والشئون ا%سEمية إجراء الدراسة المذكورة، والجدير بالذكر أنه تم تأسيس قسم ا%رشاد والتوف

وا�وقاف وذلك بعد أن وجدت الوزارة نفسھا بحاجة إلى ھذه النوعية من الخدمات من أجل ا%صEح بين الزوجين تفادياً 

  للطEق ومايترتب عليه من مضار اجتماعية وأسرية ونفسية.

  التحديات واCجراءات المستقبلية:

ة المناسبة مع الجھات المعنية بالنسبة لمدى إمكانية إصدار قانون يخص أحكام ا�سرة بالنسبة تتواصل الجھود المجتمعي .153

 للشق الشيعي.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  تاسعاً: خاتمة:

يعكس التقرير الثالث لمملكة البحرين حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتھا المنصوص عليھا في اتفاقية القضاء على  .154

جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن الحرص على الوفاء بھذه ا?لتزامات يسانده القانون وا%رادة السياسية واJليات 

ج الوطنية ا?جتماعية وا?قتصادية ذات الصلة بتنفيذ "ا?تفاقية" و?شك أن الحوار البناء المستمر مع لجنة القضاء والبرام

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يشكل إطاراً مرجعياً ھاماً للبناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل على 

 مواجھة أية تحديات.
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  المرفقات:1 

  

  )             بيان ببروتوكو?ت التعاون بين المجلس ا�على للمرأة وجھات محلية واجنبية1(مرفق  

  2030)             الرؤية ا?قتصادية لمملكة البحرين 2(مرفق  

  2014 - 2009)             ا?ستراتيجية ا?قتصادية الوطنية 3(مرفق  

  2009متابعة تنفيذ منھاج بيجين  )             تقرير مملكة البحرين حول4(مرفق  

  م2010)             جدول بعدد المستحقات ?عانة وتعويض التعطل واجمالي العاطلين حسب الجنس للعام 5(مرفق  

  م2010)             جدول يوضح إجمالي الشكاوي العمالية المتعلقة بالمرأة في الفترة من يناير إلى ديسمبر 6(مرفق  

  إحصائية بالعناصر النسائية في النقابات العمالية        )     7(مرفق  

 بشأن احكام ا�سرة (القسم ا�ول) 2009) لسنة 19نص قانون رقم ( )            8(مرفق  

    

 
 المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة سكرتارية لدى متاحة رفقاتالم1


