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المسحیة للمشروعات والبرامج واألنشطة الموجھة الدراسة
للنھوض بالمرأة في المجال القانوني

مملكة البحرين

د. محمد ولید المصري

_ جامعة _ كلیة الحقوقمدير برنامج التعلیم القانوني المستمر
البحرين

یة باإلستبیان مقدمة في منھجیة العمل والجھات المعن

اإلجراءات المتبعة للبدء بالدراسة المسحیة - اوال 
في مملكة البحرين

تـم وضـعمنذ اختتام أعمال الورشة التمھیدية لمشروع الدراسة المسحیة 
، وذلك وفقاً للمراحل اآلتیة:برنامج عمل محدد للقیام بالمھمة 

مـرأة واطالعـه علـى بدء التنسیق مباشـرة مـع المجلـس األعلـى لل.1
تفاصــیل المشــروع و األعمــال المطلــوب انجازھــا وضــرورة وضــع آلیــة 

للتنسیق.

تم تعیین الشیخة لولوة بنت دعیج آل خلیفـة مـديرة إدارة الدراسـات .2
والبحوث في المجلس األعلى للمرأة وذلك للتنسـیق معھـا ومتابعـة

المھمة.سیر

فـي المجلــس تـم تعیـین فريــق بحثـي مســاعد مـن لجنـة الشــباب.3
األعلى للمرأة مؤلف من خمسة أعضاء.

بلغ عددھاوالتي تم حصر الجھات المعنیة بملء استبانات الدراسة.4
وثالثــون جھــة مــن مختلــف الــوزارة والجمعیــات النســائیة ثــالث
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ــرة  ــر مباش ــرة أو غی ــة مباش ــدني المعنی ــع الم ــات المجتم ومؤسس
بالمرأة.

العـام للمجلـس األعلـى للمـرأة تم إعداد رسالة من سـعادة األمـین .5
تعـاون مـع الخبیـر للموجھة لجمیع الجھات المعنیة بملء االستبانة

المكلف بالدراسة والفريق البحثي المساعد ولتعیین نقطة ارتباط مع 
الجھة المعنیة والفريق البحثي المساعد.

ــلء .6 ــة م ــة بكیفی ــة تفصــیلیة عــن اإلرشــادات المتعلق ــداد ورق ــم إع ت
تم إرفاقھا باالستبانات.االستبانة و

لھـم شـرحتم عقد اجتماع أولي مـع فريـق البحـث المسـاعد حیـث .7
المشــروع بتفاصــیله وأھدافــه ووزعــت علــیھم المھــام بمتابعــة مــلء 

جھات معنیة تقريباً.7االستبانات وكان نصیب كل عضو متابعة، 

تــم عقــد عــدة اجتماعــات واتصــاالت مــع الفريــق البحثــي المســاعد .8
سیر العمل ومعرفة واقع الحال مع الجھات المعنیة.لمتابعة 

عـن طريـقالتي ارسلت لمنظمة المرأة العربیـة اتتم ملء االستبان.9
المجلس األعلى للمرأة.

تم تفريغ االستبانات وإعداد دراسة أولیة..10

قائمة بالجھات التي تم اختیارھا لملء االستبانات- ثانیا 

نالمحامیجمعیة.1

لشورىمجلس ا.2

مجلس النواب.3

جامعة البحرين.4
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المجلس األعلى للمرأة.5

جمعیة أوال النسائیة.6

جمعیة الرفاع الثقافیة الخیرية.7

جمعیة النساء الدولیة.8

جمعیة فتاة الريف.9

جمعیة البحرين النسائیة.10

جمعیة المستقبل النسائیة.11

جمعیة المرأة البحرينیة.12

جمعیة مدينة حمد النسائیة.13

نمیة المرأةالجمعیة البحرينیة لت.14

جمعیة الحور النسائیة.15

جمعیة المحرق النسائیة.16
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الھیئة العامة للتأمینات االجتماعیة.22

مركز الخلیج للدراسات اإلستراتیجیة.23

للدراسات والبحوثمركز البحرين .24

مركز معلومات المرأة والطفل / جمعیة رعاية الطفل واألمومة.25

وزارة الداخلیة.26
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وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة.32

وزارة الصحة.33

لديھا مشاريع متعلقة قائمة بالجھات التي التوجد -ثالثا 
بالدراسة المسحیة

مجلس الشورى.1

مجلس النواب.2

جمعیة المحامین.3

جمعیة الرفاع الثقافیة الخیرية.4

جمعیة النساء الدولیة.5

جمعیة فتاة الريف.6

جمعیة المستقبل النسائیة.7

جمعیة المرأة البحرينیة.8

جمعیة مدينة حمد النسائیة.9

.جمعیة الحور النسائیة10

المعاصرةة.جمعیة المرأ11

النسائیةبربار.جمعیة 12

.جمعیة تنمیة المرأة البحرينیة13

.االتحاد النسائي البحريني14

.ديوان الخدمة المدنیة15

.وزارة التربیة والتعلیم16

.وزارة العمل17

.جمعیة البحرين النسائیة18

.وزارة اإلعالم19

..الھیئة العامة للتأمینات االجتماعیة20
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ئمة بالجھات التي مألت االستباناتقا-رابعا 

وزارة التنمیة االجتماعیة.1

المجلس األعلى للمرأة.2

وزارة الصحة.3

وزارة الداخلیة.4

مركز البحرين للدراسات والبحوث.5

مركز البحرين للدراسات اإلستراتیجیة.6

جمعیة أوال النسائیة.7

جامعة البحرين.8

جمعیة الشباب الديمقراطي البحرينیة.9

جیة.وزارة الخار10

.مركز معلومات المرأة والطفل11

.وزارة العدل12

الصعوبات و المعوقات -خامسا 

عدم توافر بیانات واضحة و ثابتة لدى بعض الجھات بخصوص -
المشاريع و البرامج التي نفذت و خاصة تلك التي تعود إلى ما قبل 

.2000عام 
عدم تجاوب بعض الجھات مع فكرة اإلستبانات وجدواھا . -
م توافر بیانات دقیقة حول المشروعات و البرامج المنفذة . عد-
عدم توافر تقییمات بالنسبة لغالبیة المشروعات .-
غیاب خطة معدة مسبقا وواضحة حول مشاريع التوعیة القانونیة -

للمراة لدى الكثیر من الجھات .
غیاب اإلھتمام الكافي للتوعیة القانونیة للمراة .-
القانوني للمراة بالعرضیة ع المتعلقة بالنھوض اتسام غالبیة المشاري-

ودون تخطیط مسبق .
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إطاللة في تاريخ مملكة البحرين
حتـى حصـلت 1861كانت البحرين تحت الحمايـة البريطانیـة منـذ عـام لقد 

ا يزيد على القرن مـن الزمـان ، وبعـد ، أي بعد م1971على استقاللھا عام 
استقالل دولة البحرين بادرت باالنضمام إلى المنظمات الدولیة واإلقلیمیة ، 
فانضمت إلى منظمـة األمـم المتحـدة وجامعـة الـدول العربیـة وغیرھـا مـن 

المنظمات والمحافل الدولیة. 
دولـة وقد اتجھت السلطة السیاسیة ووافقتھا اإلرادة الشـعبیة نحـو إقامـة 

إجـراء 1972جديدة علـى أسـس حديثـة ووضـع دسـتور للـبالد ، فـتم عـام 
ديسمبر 6انتخابات ألول جمعیة تأسیسیة قامت بوضع دستور البحرين فى 

علما أن الجمعیة التأسیسـیة لـیس جمیـع أعضـائھا منتخبـون وإنمـا ،1973
ھناك أعضاء معینین والـوزراء ھـم أعضـاء فـي الجمعیـة التأسیسـیة بحكـم 

بعد حصـول المملكـة علـى اسـتقاللھا بعـامین، وتـم بھم وقد تم ذلكمناص
بغیـة تشـكیل أول 1973إجراء أول انتخابات تشريعیة فـى الـبالد فـى عـام 
الـذي تـالف مـن أعضـاء برلمان فـى البحـرين سـمي" بـالمجلس الـوطني"

.منتخبین والوزراء بحكم مناصبھم

ى آل خلیفـة سـدة وبعد أن تولى جاللة الملك الشیخ حمد بـن عیسـ
رؤية ثاقبة ورغبة قوية نحو تفعیل المؤسسـات هكانت لدي1999الحكم عام 

العاملة فى المجتمع، وزيادة حجم المشاركة الشعبیة، فعمـل علـى إجـراء 
سلسلة من اللقاءات مع التجمعات الشعبیة الوطنیة المختلفة، والقطاعات 
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میثــاق العمــل األھلیــة فــى المملكــة، أســفرت عــن وضــع وثیقــة ســمیت ب
الوطني والذي وافق علیه الشـعب بمختلـف قطاعاتـه واھتماماتـه بأغلبیـة 

% وذلك من خالل االسـتفتاء العـام الـذي جـرى 98،4مطلقة بلغت نسبتھا 
.2000في سنة 

وأدى صــدور میثــاق العمــل الــوطني إلــى إحــداث تغییــرات سیاســیة 
2002فبرايـر 14ودستورية وقانونیة ھامة، من أبرزھا تعـديل الدسـتور فـى

ــن  ــد م ــدار العدي ــواب، وإص ــس الن ــرة لمجل ــة ح ــات نیابی ــراء أول انتخاب وإج
التشــريعات لتنســجم مــع التطــورات السیاســیة واالقتصــادية والدســتورية 
وبداية عھد جديد فى تاريخ البحرين، وأيضاً تـم انضـمام البحـرين لعـدد مـن 

ان من أثـر مـا سـبق ، وكالمعاھدات واالتفاقیات المتعلقة بحقوق اإلنسان 
من اتجاه نحو التجديد والتغییر  أن حصلت المرأة البحرينیـة علـى مكاسـب 
عديـدة مھمـة فـى مجــال الحقـوق والحريـات كـان مــن أھمھـا مـنح المــرأة 
حقوقھــا السیاســیة كاملــة، وانضــمام البحــرين أيضــاً لعــدد مــن االتفاقیــات 

أشـكال التمییـز كافةى اتفاقیة القضاء علالمتعلقة بالمرأة كان من أبرزھا 
ضد المرأة.

، ومواكبـاً 2000انسجاماً مع ما جاء به میثاق العمل الوطني الصـادر سـنة البحــرين نحــو ترســیخ مفــاھیم المســاواة الفعلیــة بــین الرجــل والمــرأة ، و دلـیالًً◌ علـى سـعي إلـى ھـذه االتفاقیـةمملكة البحرينام انضمويشكل  ھا.محرومة منجمیع األفراد كامل حقوقھم وحرياتھم وخصوصاً المرأة البحرينیة التي كانـت والمنظمات بزيادة المشاركة الشـعبیة وبمـنح لتوجھات الحكومة ، والھیئات 

میثاق العمل الوطني:-1
تغیـر يعد میثاق العمل الوطني الوثیقة المھمـة التـي مھـدت إلحـداث 

لقانونیـة، حیـث صـدر فى الحیاة السیاسیة واالقتصادية والدسـتورية واكبیر
% فـى االسـتفتاء 98،4بعد أن وافق الشعب علیه بأغلبیـة بلغـت نسـبتھا 

. 2000العام الذي أجرى سنة 
ويتألف میثاق العمل الوطني من مقدمة تاريخیة وسبعة فصول وخاتمة، 

وتناول ابرز الحقوق حیث يضم الفصل األول المقومات األساسیة للمجتمع
والقائم على مبدأ نظام الحكمللفصل الثاني اخصصفي حین والحريات، 

تطرق الفصل الثالث لألسس الفصل بین السلطات وسیادة القانون و
أما حیث أكد على ضرورة إنشاء ديوان للرقابة المالیة، االقتصادية للمجتمع 

الفصل الرابع  فقد خصص لتناول األمن الوطني، وتناول الفصل الخامس 
على ضرورة تبني نظام المجلسین في شكل حیث أكدالحیاة النیابیة

السلطة التشريعیة وان يكون احد المجلسین معین بالكامل أما المجلس 
أما الفصلین السادس والسابع فقد شمال العالقات الثاني منتخب بالكامل 

الخلیجیة والخارجیة.

وقد اھتم میثاق العمل الوطني بالمرأة التي كانت لھا مكانة أساسیة فـى 
تطورات السیاسیة واالجتماعیة التـي شـھدتھا البحـرين، حیـث كفـل لھـا ال

المیثاق حقوقھا وحرياتھا األساسیة. فاعتبر المیثاق أن من أھـداف الحكـم 
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ونظامه تحقیق التنمیة المستدامة الشاملة في مختلف المجاالت ولجمیـع 
أفراد المجتمع رجاالً كانوا أو نساء.

حقیق المسـاواة المطلقـة بـین جمیـع ولقد أكد المیثاق على ضرورة ت
ــى أن:  "  ــنص عل ــانون ف ــام الق ــاواة أم ــاص المس ــكل خ ــواطنین، وبش الم
المواطنون متساوون أمام القانون فـي الحقـوق والواجبـات، ال تمییـز بیـنھم 

بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقیدة..."
قیــدة، وحريــة التعبیــر وأشــار المیثــاق إلــى التــزام الدولــة بكفالــة حريــة الع

والنشر، وحرية البحث العلمي، وحرية الصحافة والطباعة.
ونص المیثاق أيضا علـى التـزام الدولـة بـدعم نشـاط مؤسسـات المجتمـع 
المدني، حیث جـاء فیـه : " تكفـل الدولـة حريـة تكـوين الجمعیـات األھلیـة 

شروعة العلمیة والثقافیة والمھنیة والنقابات على أسس وطنیة وألھداف م
وبوسائل سلیمة "

وقد اعتبر المیثاق األسرة اللبنة األساسیة فى المجتمع، ونـص علـى 
التــزام الدولــة بحفــظ كیــان األســرة الشــرعي، وحمايــة األمومــة والطفولــة، 
وكذلك أكد المیثاق على حقوق المرأة بصورة واضحة وصريحة، فـنص علـى 

لخاصة الالزمة لحمايـة التزام الدولة بدعم حقوق المرأة، وسن التشريعات ا
األسرة وأفرادھا.

وقد كفل المیثاق حقوق المرأة السیاسیة، حیث نص على أن الشعب ھـو 
مصدر السلطات جمیعاً، وان للمرأة البحرينیـة الحـق الكامـل فـى ممارسـة 
حقوقھــا السیاســیة وخصوصــاً حقــي الترشــیح والتصــويت فــي االنتخابــات 

ص على اآلتـي : " يتمتـع المواطنـون العامة، حیث جاء في ھذا المیثاق الن
ــالحقوق  ــع ب ــة والتمت ــئون العام ــي الش ــاركة ف ــق المش ــاء بح ــاالً ونس رج

السیاسیة في البالد بدءاً بحق االنتخاب والترشیح طبقاً ألحكام القانون".
يضاف إلى كل مـا سـبق مـا أكـده میثـاق العمـل الـوطني علـى حـق 

ة األعمـال وممارسـة النشـاط المرأة البحرينیـة فـي التعلـیم والملكیـة وإدار
االقتصادي .

الـدسـتور:-2

أول دسـتور لمملكـة البحـرين بعـد حصـولھا علـى االسـتقالل تم وضع
، إال أنه وتحقیقاً لألھداف التي صدر من أجلھا میثاق 1973ديسمبر 6في 

ــوطني فــي عــام  ــت 2000العمــل ال ــإلرادة الشــعبیة التــي تجل ــذاً ل ، وتنفی
لمبــادئ التـي تضــمنھا المیثـاق، فقـد تــم تعـديل دســتور بالموافقـة علـى ا

م حیث جاءت ھذه التعديالت انعكاساً للتطورات 2002فبراير 14البحرين في 
التي طرأت على المجتمـع البحرينـي فـي نواحیـه السیاسـیة واالقتصـادية 

والقانونیة وبداية عھد جديد فى تاريخ البحرين .

ين دولــة عربیــة مســتقلة ذات فــنص الدســتور علــى أن مملكــة البحــر
سیادة تامة، ونظام الحكم فیھا ديموقراطى، والسیادة فیھا للشعب مصـدر 
الســلطات الــثالث جمیعــا، وشــكل نظــام الحكــم ملكــي وراثــي دســتوري 

وتبنــي نظــام يســتند إلــى مشــاركة الشــعب فــى ممارســة الســلطة
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بعــد، ويــنص الدســتور البحرينــي المجلســین بــدل نظــام المجلــس الواحــد
في مادته األولى فقرة ھــ علـى أن : " للمـواطنین رجـاالً ونسـاءاً، التعديل

حق المشاركة في الشئون العامة والتمتـع بـالحقوق السیاسـیة بمـا فیھـا 
حق االنتخاب والترشیح، وذلك وفقاً لھذا الدستور وللشروط واألوضـاع التـي 

النتخــاب أو يبینھــا القــانون . وال يجــوز أن يحــرم أحــد المــواطنین مــن حــق ا
الترشیح إال وفقاً للقانون "، كما أنه ومن جانب آخر التزاماً من الدولة بمبـدأ 
التوفیق بین عمل المرأة فـي المجتمـع وواجباتھـا نحـو أسـرتھا ومسـاواتھا 
بالرجل في النواحي الحیاتیة المختلفة، فقد جاءت المادة الخامسة ونصـت 

فیـق بـین واجبـات المـرأة نحـو في الفقرة ب علـى أن : " تكفـل الدولـة التو
ــاة  ــادين الحی األســرة وعملھــا فــي المجتمــع، ومســاواتھا بالرجــل فــي می
السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادية دون إخـالل بأحكـام الشـريعة 

.اإلسالمیة "

وقد تمت ترجمة إرادة القیادة السیاسیة في مملكة البحرين بتوجھھـا 
ي والــديمقراطي   بــأن أنشــأت مــؤخراً معھــد نحــو تنمیــة الــوعي السیاســ

والـذي يھـدف 2005لسـنة 39البحرين للتنمیة السیاسیة بالمرسوم رقـم 
ــة  ــادئ الديمقراطی ــوم المب ــیخ مفھ ــم وترس ــة ودع ــر الديمقراطی ــى نش إل
السلیمة، ودعم التجربة البرلمانیة، ودعم المراكز والجمعیات القائمة علـى 

برامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقـوق حماية حقوق اإلنسان، وتوفیر ال
اإلنسان وفقاً ألحكام الدستور ومبادئ میثاق العمل الوطني.

كما يجدر التنويه أيضـاً إلـى أن مملكـة البحـرين قـد حصـلت فـي مـايو 
ــم 2006 ــابع لمنظمــة األم ــوق اإلنســان الت ــس حق ــي مجل ــد ف ــى مقع عل

ــزام الم ملكــة باإلصــالح المتحــدة، األمــر الــذي يــدل علــى مــدى عمــق الت
الديمقراطي وتعزيز حقوق اإلنسان.

معطیات حول مملكة البحرين ونظامھا القانوني

.و مؤشرات اخرىالجغرافیةالسكان ونظام الحكم و-أوالً 

.نظام الحكم -1
.مملكة البحرين ملكیة دستورية ديمقراطیة
نظام الحكم : ملكي دستوري ديمقراطي. 

م. 1971أغسطس14: في استقاللھاعلى صلتح
: وھذه المساحة تـزداد بفعـل 2003في عام كم مربع 720.14المساحة ،

ردم قسم من البحر .
 : نسمة وذلك حسب آخر إحصاء سكاني عـام ألف667405عدد السكان

.ألف نسمة689418، علماً أن مجموع المقیمین والمواطنین يبلغ م2001

المصادر:
.الجھاز المركزي للمعلومات
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رسمیة : العربیة . اللغة ال
العاصمة : المنامة . 

العملة الوطنیة : الدينار البحريني .
النظام االقتصادي : نظام اقتصادي حر .

جغرافیا البلد :-2
تقع مملكة البحرين في الخلیج العربي في منتصـف المسـاحة تقريبـاً 
ــي  ــع الجغراف ــذا الموق ــا لھ ــرب ، ولم ــز ومصــب شــط الع ــین مضــیق ھرم ب

اتیجي من أھمیة حضارية كبرى عبـر عصـور التـاريخ المختلفـة فإنھـا االستر
حلقــة الوصــل باعتبارھــاكانــت وال تــزال مركــزاً تجاريــاً دولیــاً ھامــاً ، وذلــك 

الرئیسیة بین الشرق والغرب في حركة التجارة واالتصاالت العالمیة.

 وسـط الخلـیج فـيوتتكون مملكة البحرين من مجموعة من الجزر الكائنـة
كـم 720.14جزيـرة بمسـاحة إجمالیـة 40، ويبلغ عدد ھـذه الجـزر لعربيا

كم 592،63تبلغ مساحتھا التيمربع ، وتعد أكبر ھذه الجزر جزيرة البحرين 
مربع وتضم العاصمة المنامة ، كما أن ھذه الجزيـرة تتصـل بـالجزر المجـاورة 

النعسـان لھا بواسطة الجسور الصناعیة ، مثل جزيرة المحرق ، وسترة وأم
والنبیه صالح ، كما أنه قد تم بناء جسر صناعي آخـر يـربط مملكـة البحـرين 

وتعد من الجزر الرئیسـیة األخـرى فـي مملكـة ،بالمملكة العربیة السعودية
كـم مـن جنـوب جزيـرة 25البحرين مجموعة جزر حوار والتي تقع على بعد 

.كم مربع52.90البحرين الرئیسیة ، وتبلغ مساحتھا حوالي 

مؤشرات اجتماعیة واقتصادية -3

ــة البحــرين اعتمــدت ــة واالقتصــاد الحــر ، نظــاممملك ــة الوطنی العمل
ومن المعروف أن نظام االقتصـاد الحـر ،ھي الدينار البحرينيفیھاالمتداولة 

يعمل على ترسیخ مفاھیم االنفتاح االقتصادي وتوطید الحرية لـرأس المـال 
وھذا مـا أكـده میثـاق العمـل الـوطني الـذي صـدر قل ،نفي االستثمار والت

ونص على أن : " يقـوم النظـام االقتصـادي فـي دولـة البحـرين 2000سنة 
المال في االستثمار والتنقـل مـع دعـم رأسعلى المبادرة الفردية ، وحرية 

وتأكید دور القطاع الخاص في تنمیة الموارد وتنشیط الحركة االقتصادية " 

ة البحــرين جھــوداً كبیــرة مــن أجــل دعــم وتأكیــد دور بــذلت مملكــوقــد
القطاع الخـاص فـي تنشـیط حركـة االقتصـاد البحرينـي ، ومـن أجـل تـوفیر 
المناخ االستثماري المالئـم باسـتقطاب المزيـد مـن رؤوس األمـوال العربیـة 
واألجنبیة في مختلف قطاعات العمل داخـل المملكـة ، حیـث تصـب جمیـع 

تنويـع مصـادر الـدخل للفـرد والمجتمـع علـى ھذه الجھود في العمل علـى 
المملكـة علـى تحـديث التشـريعات المعنیـة وتعمـلالسواء ، لذلك عملـت
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بالنواحي االقتصادية بما يتوائم والرغبـة فـي خلـق منـاخ اسـتثماري داعـم 
إلـى جانـب تحـديث التشـريعات وللنظام االقتصـادي الحـر فـي المملكـة ، 

ى تبسـیط اإلجـراءات باالعتمـاد علـى علـتعمـل المملكـةكمـا،االقتصـادية 
التكنولوجیا والشفافیة فـي التعامـل وتحسـین مسـتوى الخـدمات للوصـول 

معدالت عالیة في المنافسة العالمیة .إلى

ــة  ــس التنمی ــم أيضــاً تشــكیل مجل ــق ھــذه األھــداف، ت وألجــل تحقی
يخـتص بـأمور ھـو، و2000في أبريـل/ يتمتع باالستقاللیةالذي االقتصادية

مســتقبلیة للتنمیــة االقتصــادية فــي إســتراتیجیةديــدة مــن أھمھــا وضــع ع
المملكة ، ومتابعـة تنفیـذھا مـع الـوزارات ومؤسسـات الدولـة ذات الصـلة ، 
ويخـتص المجلــس كــذلك بتحقیـق التكامــل فــي أوجـه النشــاط االقتصــادي 
المختلفـة وتـوفیر المنـاخ االقتصـادي الحــر ، ويسـتند المجلـس فـي وضــعه 

البحـرين علـى مملكـةت التنمیة االقتصـادية المسـتقبلیة فـي الستراتیجیا
االستفادة من أنشطة القطاعات المختلفة فـي الخـدمات المالیـة وخـدمات 
ــدريب وخــدمات  ــیم والت ــة الصــحیة وخــدمات التعل األعمــال وخــدمات الرعاي

أسـاس تكنولـوجي مواكـب ىالسیاحة وغیرھا من القطاعـات القائمـة علـ
ــر، ويع ــات العص ــللمتطلب ــاً عل ــس أيض ــل المجل ــن ىم ــتفادة م ــادة االس زي

القطاعات الرئیسیة في المملكة وھي النفط والغاز واأللمنیوم .

تم إنشاء ديوانین أحدھما للرقابة المالیة واآلخر للرقابة من جھة أخرى
اإلدارية بغرض تفعیل أدوات المراقبة المالیة اإلدارية ، وضمان تكـافؤ الفـرص 

دون اسـتثناء أو تمییـز ، ومـن أجـل ضـمان شـفافیة ،نبین جمیع المـواطنی
العمـل فــي مختلــف اإلدارات المعنیـة بالدولــة والقضــاء علـى التــداخل فــي 

. لقد انعكست ھذه التطورات بصورة المسئولیات وتبسیط اإلجراءات اإلدارية
إيجابیة، على النظامین االقتصادي واإلداري وتوجـت بـإبرام اتفاقیـة التجـارة 

.م2004الواليات المتحدة األمريكیة في سنة الحرة مع 

ودخل الفرد القوميالناتج -4
 لقد حققت البحرين نجاحاً كبیراً فـي الجانـب االقتصـادي ، حیـث بلـغ

لیحقـق 2003ملیون دينار بحريني في عـام 3162الناتج المحلي اإلجمالي 
ريــة، % باألســعار الجا13.7االقتصــاد الــوطني بــذلك معــدل نمــو يصــل إلــى 

.وارتفـع الـدخل القـومي 2003% باألسعار الثابتة في عـام 6.8ومعدل نمو 
2003ملیون دينار بحرينـي فـي عـام 3416اإلجمالي باألسعار الجارية إلى 

لیحقق بذلك االقتصاد 2002ملیون دينار بحريني في عام 2979بعد أن كان 
% 7.7نمـو % باألسـعار الجاريـة ومعـدل 14.7الوطني معدل نمو يصل إلـى 
ــة فــي عــام  ــاة الكريمــة 2003باألســعار الثابت ــوفیر الحی ــى ت . ممــا أدى إل

للمواطنین ورفع المستوى المعیشي بشكل عام .
 وارتفع معدل نصیب الفرد من النـاتج القـومي اإلجمـالي باألسـعار الجاريـة

دينـار 4432.5بعـد أن كـان 2003دينار بحرينـي فـي عـام 4955لیصل إلى 

المصادر:
.الجھاز المركزي للمعلومات
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، ممـا انعكـس علـى نسـبة المصـروفات الحكومیـة، 2002عام بحريني في
دينـار 1533.9حیث ارتفع معدل نصیب الفرد من المصروفات الحكومیـة مـن 

، كـذلك فقـد ارتفـع معـدل نصـیب 2003دينـار عـام 1567.1إلى 2002عام 
1077الفرد من المصروفات الحكومیة فـي الخـدمات التعلیمیـة لیصـل إلـى 

بعـد (ال يشمل المبالغ المحولة إلى جامعة البحـرين ) 2003دينار في عام 
.2002دينار في عام 906أن كان 

 باإلضافة إلى مـا سـبق ، نجحـت البحـرين فـي تنويـع مصـادر الـدخل فـي
النـاتج القـومي ـ المحلـي ـ ىخفض نسـبة مسـاھمة القطـاع النفطـي إلـ

.2003% في عام 15.7باألسعار الثابتة إلى 

فـي 0.7رين أدني معدل للتضخم حیـث بلـغ ( ـ وقد حققت البح  ( %
و 2002% ) فـي عـام 0.5و (ــ 2001فـي عـام % )1.2و  (ـ 2000عام   

3.1ملیون دينار و 5.3قدره وحققت الموازنة فائضاً ، 2003% في عام 1.6
.على التوالي 2001، 2000في عامي ملیون دينار 

ارير الدولیـة ، ومـن بینھـا مـا علـى التقـالمعطیـاتوقد انعكست ھذه 
أشار إلیه تقريـر التنمیـة البشـرية الـذي صـدر عـن برنـامج األمـم المتحـدة 

بأن مملكة البحرين قد احتلت المرتبة األولى بین الدول 2003للتنمیة لعام 
. دولة في معیار التنمیة البشرية175من بین عدد 37العربیة والترتیب رقم 

البشرية الذي صدر عن برنامج األمـم المتحـدة كما أشار تقرير التنمیة
، إلـى أن مملكـة البحـرين قـد احتفظـت بالترتیـب 2004للتنمیة أيضاً لعـام 

األول بالنسبة للدول العربیة ، ووصلت إلى الترتیب األربعین بالنسـبة لـدول 
يدل على المسـتوى المتطـور ونجـاح السیاسـة المتبعـة فـي مماالعالم ، 
.ان اإلنساني واالقتصادي للمواطن البحرينيالضمتعزيزمسائل 

احتلت مملكة البحرين المرتبـة السادسـة عشـر فـى دلیـل الحريـة و
يصـدر عـن مؤسسـة التـراث األمريكیـة والـذي الـذي2003االقتصادية لعام 

يعتمد على عدة معايیر لقیاس الحرية االقتصادية ، مـن أھمھـا السیاسـات 
مـن اإلنتـاج وتـدفق رؤوس الحكوميالستھالك المالیة والنقدية والتجارية وا

ة.األموال واالستثمارات األجنبیة وحماية حقوق الملكیة الفكري

:السلطة القضائیة-5

، حیـث السلطتین التشريعیة والتنفیذيـة تستقل ھذه السلطة عن   ا
يتولى المجلس األعلى للقضاء اإلشراف علـى سـیر العمـل فـي المحـاكم 

ة لھــا، ويحــدد القــانون المحــاكم علــى اخــتالف درجاتھــا واألجھــزة المعاونــ
وأنواعھا، ويبین وظائفھا واختصاصاتھا.

المصادر:
.الجھاز المركزي للمعلومات
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ويعد حق التقاضي من الحقوق الجوھرية والمبـادئ األساسـیة التـي نـص 
علیھا دستور مملكة البحرين الذي كفـل ھـذا الحـق للجمیـع رجـاالً ونسـاًء 

رق أو الجـنس أو على قدم المسـاواة دون أي تمییـز فـي ذلـك بسـبب العـ
الدين.

كمــا تعــد الســلطة القضــائیة إحــدى ســلطات الدولــة الــثالث التــي تناولھــا 
والتي أكدت علـى نزاھـة 106حتى 104الدستور البحريني في المواد من 

ھــذه الســلطة ومســاواة الجمیــع أمامھــا ، كمــا أكــد الدســتور علــى عــدم 
تـأثیر علـى السماح ألي شخص أو سلطة بالتـدخل فـي عمـل القضـاء أو ال

وتجدر اإلشارة من جھة سیر الدعاوى وإال وقع تحت طائلة العقوبة الجنائیة. 
أخرى إلى تواجد المرأة في السلطة القضائیة وبشكل أساسي في النیابة 

العامة التي تعد إحدى الشعب القضائیة بنص الدستور.

جھتا القضاء في مملكة البحرين 6

ــ ــي علــى مب ــز الدســتور البحرين ــثالث رك ــین الســلطات ال دأ الفصــل ب
التشريعیة والتنفیذية والقضائیة بحیث تقوم كل سلطة بـدورھا المنـوط لھـا 
ــدخل أو ضــغط مــن أي ســلطة أخــرى ، ونظــراً لخصوصــیة الســلطة  دون ت
القضائیة فقد أولى المشرع الدستوري عنايته القصوى بھـا إيمانـاً منـه بـأن 

ه الحكم في أي دولة ، وھذا ما العدل ھو األساس الذي يجب أن يرتكز علی
من الدستور البحريني بقولھا : " العدل أساس 5نصت علیه صراحة المادة 

الحكم ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بین المواطنین ، والحريـة والمسـاواة 
واألمــن والطمأنینــة والعلــم والتضــامن االجتمــاعي وتكــافؤ الفــرص بــین 

الدولة " .المواطنین دعامات للمجتمع تكفلھا
وقد كرس المشرع البحريني قانوناً مستقالً خاصاً بالقضاة يبین شروط 
تعینھم ومساءلتھم واختصاصاتھم وواجباتھم ، ھو قانون السـلطة القضـائیة 

والذي عكس بوضوح مدى 2002لسنة 42الذي صدر بالمرسوم بقانون رقم 
ى تمكینـه اھتمام المشرع في مملكة البحرين بمرفق القضـاء وحرصـه علـ

من أداء دوره فـي تحقیـق العدالـة بأيسـر الطـرق وأقـل التكـالیف بالنسـبة 
لجمیع المواطنین رجاالً ونساءاً على حد سواء.

ووفقــاً ألحكــام ھــذا القــانون فــإن اختصاصــات المحــاكم فــي 
مملكة البحرين تتوزع بین جھتین قضائیتین ھما:

جھة القضاء المدني : 
المدنیة والتجارية واألحـوال الشخصـیة لغیـر وھو يختص بكافة المسائل 

المسلمین .
جھة القضاء الشرعي :

وھو يختص بنظر مسائل األحوال الشخصیة للمسلمین .

وتتشكل كل جھة قضائیة مـن الجھتـین سـالفتي الـذكر مـن درجتـین 
للتقاضي تحقیقاً للمبدأ الجوھري المعروف في فقه القـانون مـن التقاضـي 

ك المبدأ الذي يضمن لكل متقاض أن تسمع دعواه مرتین على درجتین ، ذل
أمام محكمتین مختلفتین في الدرجـة ،وتـأتي محكمـة التمییـز فـي أعلـى 
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السلم القضائي لتوفر للمتقاضین ھیئة قضائیة علیا متخصصـة فـي مراقبـة 
مـع حسن وصحة تطبیق القانون من قبـل قضـاة الـدرجتین األولـى والثانیـة 

األحكام المدنیة والتجارية تقبـل الطعـن أمـام محكمـة اإلشارة إلى انه فقط
التمییز على خالف األحكام الشرعیة التي يمكن الطعن بھـا أمـام محكمـة 

االستئناف فحسب .
فھي الجھة التي تراقـب مـدى دسـتورية المحكمة الدستورية العلیاأما 

ــوائح أي  ــالقــوانین والل وتشــكل ھــذه دى توافقھــا مــع أحكــام الدســتور، م
.حكمة جھة مستقلة عن السلطة القضائیةالم

قضايا االحوال الشخصیة_ 7

لقانون واحد فیما يخص أحـوالھم الشخصـیة بـل البحرينیونال يخضع
يخضع كـل بحرينـي لألحكـام المكرسـة فـي مذھبـه، حیـث أفـرد المشـرع 
احتراماً لكل طائفة محكمة شرعیة خاصـة بھـا مؤلفـة مـن دائـرتین:  دائـرة 

، وعلیـهائرة جعفرية وتطبق كل دائرة أحكـام المـذھب الخـاص بھا.سنیة ود
فــإن األحكــام المطبقــة علــى المســائل األســرية لیســت واحــدة إذ تختلــف 
بحسب الفرو قـات المذھبیـة واالختالفـات فـي التفسـیر وفـي علـم أصـول 
الفقه في كل مذھب،والشك بأن عدم وجود قانون لألحـوال الشخصـیة قـد 

األحكام الصادرة مـن المحـاكم الشـرعیة.لذا، يعـد ساھم في عدم تناسق 
مطلب تقنین أحكام األسرة من أھـم مطالـب كافـة المؤسسـات الرسـمیة 

واألھلیة.

في ھذا السیاق، بذلت في بداية الثمانینات من القرن الماضي العديد 
من الجھود من قبل جمعیات المجتمع المدني والناشطین في ھذا المجال 

ر قـانون لألحـوال الشخصـیة وذلـك بتشـكیل لجنـة لألحـوال للمطالبة بإصدا
الشخصــیة مؤلفــة مــن ممثلــي ھــذه الجھــات  حیــث قامــت ھــذه اللجنــة 
بحمــالت توعیــة بأھمیــة إصــدار مثــل ھــذا القــانون،غیر أن ھــذا األمــر قوبــل 
بمعارضة من بعض فئات المجتمع البحريني، ورغم ھذه المعارضة، ما زالـت 

لیـاً مـن قبـل المؤسسـات الرسـمیة و جمعیـات ھناك جھود حثیثة تبذل حا
المجتمع المدني، فقـد اعـد المجلـس األعلـى للمـرأة وبالتعـاون مـع مركـز 

م   دراســة اســتطالع رأي حــول 2004البحــرين للدراســات والبحــوث عــام 
الحاجة المجتمعیة لتقنین أحكام األسرة فـي مملكـة البحـرين وقـد انتھـت 

ن أبرزھا ضرورة إصـدار قـانون ألحكـام ھذه الدراسة إلى عدة توصیات كان م
المجلـس األعلـى للمـرأة بترجمـة ھـذه التوصـیات مـن قام األسرة  ، وقد 

خالل حمله وطنیة  لتوعیـة المجتمـع بأھمیـة إصـدار قـانون مـنظم لشـئون 
األســرة ، مــن أبرزھــا قیامــه بتنظــیم مجموعــة مــن الــدورات التدريبیــة 

ى ذات الصعید، قامت مؤسسـات والمحاضرات التعريفیة حول الموضوع . عل
المجتمــع المــدني بالعديــد مــن األنشــطة الداعمــة لصــدور قــانون األحكــام 

ورشـة عمـل حـول ( مسـاواة النسـاء فـي قـوانین األسرية كان من أبرزھـا
األســــرة فــــي المنطقــــة العربیــــة ، التحــــديات والــــدروس المســــتفادة 

لحقوق اإلنسان واالستراتیجیات ) والتي نظمت من قبل الجمعیة البحرينیة
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، باإلضـافة 2005بالتعاون مع منظمة بیت الحرية في الربع األخیر مـن عـام  
إلى العديد من الفعالیات واألنشطة القائم علیھـا المجلـس األعلـى للمـرأة 
ضمن خطة عمله السنوية ومـن جملتھـا إصـدار دلیـل المـرأة فـي إجـراءات 

للمـرأة فیمـا يخـص التقاضي أمام المحـاكم الشـرعیة والـذي يقـدم توعیـه
ــام المحــاكم  ــاع أم ــة األتب ــا اإلجــراءات الواجب ــین لھ حقوقھــا الشــرعیة، ويب
الشــرعیة ، تنظــیم ورشــة عمــل حــول واقــع المــرأة فــي األحكــام األســرية 

م وتنظیم دورة تدريبیة حـول أحكـام 2004الموضوعیة واإلجرائیة نھاية أبريل 
م.2005مارس 21-19القضاء الشرعي في تاريخ 

لى الرغم من كل الجھود التي بذلت من اجل إصدار قانون لألحكام وع
األسرية، إال أن بلوغ ھذا الھدف ما زال يواجـه معوقـات متعـددة مـن أبرزھـا 
الموروثـات االجتماعیــة والعــادات السـائدة لــدى الــبعض، وقلـة وعــي بعــض 
النساء بحقوقھن األسرية والزوجیة والتي ضمنتھا لھن الشريعة اإلسالمیة.

ونســتعرض فیمــا يــأتي األحكــام المكرســة فــي الشــريعة اإلســالمیة 
المطبقة أمام المحـاكم الشـرعیة فـي البحـرين فیمـا يخـص أھـم الجوانـب 

:األسرية

سن الزواج

ال يوجد في تشريعات البحرين حد أدنى لسن الزواج بالنسـبة للمـرأة 
ھو الحد األدنى لسن أو الرجل، ولكن الشريعة اإلسالمیة تعتبر سن البلوغ 

السادسة دونالزواج، ويالحظ في الواقع العملي ندرة حاالت تزويج الفتیات 
سـن الثامنـة عشـرة.  ويعـد دونعشرة من عمـرھن والشـباب ممـن ھـم 

انتشار التعلیم السبب الرئیس الذي يحول دون تزويج الصغار الذين يتـابعون 
ارس الحكومیـة دراستھم حتـى سـن الثامنـة عشـرة للجنسـین فـي المـد

.المجانیة المفتوحة أمام الجمیع
أھلیة المرأة لتزويج نفسھا

يعد رضا المرأة شرطاً ضرورياً والزماً إلبرام الزواج، فال يصح عقـد الـزواج 
بدون رضاھا الحر الذي ال يشـوبه أي عیـب مـن عیـوب الرضـا.كما يجـب أن 

ھنا ھو والدھا أو جـدھا تحصل المرأة على رضا ولیھا إذا كانت بكراً، والولي
أن القضـاء الشـرعي فـي البحـرين إلـىوتجدر اإلشـارة،ألبیھا أو شقیقھا

يقبل الدعوى التي ترفع من الفتاة التي تطلب فیھا إلـزام والـدھا بتزويجھـا 
من الشخص الذي تريده ويكون كفء لھا في حاالت كـان الوالـد يمتنـع عـن 

ل.الموافقة على ھذا الزواج دون سبب معقو
عقد الزواج

من حیث المبدأ، يلزم أن يكون عقد النكاح مكتوباً أو مسجالً إذ يكفـي 
إلبرام ھذا العقد توافر الرضا المتمثل باإليجاب والقبـول مـن الـزوج والزوجـة.  
وفي ھذه الحالة، يمكن إثبات الزواج بالشھادة، إال انه في الواقـع العملـي، 
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د المأذونین الشرعیین المخولین بذلك.وقد تتم كتابة عقد الزواج على يد أح
بشـأن عقـود النكـاح الـذي 1999) لسنة 2صدر عن وزير العدل القرار رقم (

يتضمن تنظیم بعض المسائل اإلجرائیة المتعلقة بتحرير عقـود الـزواج.  وقـد 
جعل ھـذا القـرار تسـلیم وثـائق النكـاح مـن اختصـاص محكمـة االسـتئناف 

زواج المواطنین األجانب خارج المحكمة.الشرعیة ومنع كتابة عقود 
وتجدر اإلشارة إلـى أن للمـرأة أن تشـترط مـا تشـاء فـي عقـد الـزواج 
طالما أن الزوجان قبال بھذه الشروط على أال تنطوي ھذه الشروط على مـا 
يخالف الشريعة اإلسالمیة أو ما يتنافى مـع مقاصـد الـزواج كاشـتراط عـدم 

لمعاشرة الجنسیة مثالً.العیش في بیت الزوجیة أو عدم ا
حق القوامة

وھو ال يعني بأي حال مـن األحـوال تسـلط الرجـل واسـتبداد الـزوج أو 
تجريد المرأة أو الزوجة من دورھـا فـي األسـرة.بل القوامـة ھـي مسـؤولیة 
يمارسھا الزوج في إطار اإلنفاق على األسرة والمعاشرة بالمعروف والتي ال 

ــوازن ــاة الت ــق إال بمراع ــدأ تتحق ــات.  فالمب ــوق والواجب ــي الحق ــل ف والتقاب
األساسي في إدارة الحیاة الزوجیـة فـي اإلسـالم ھـو التشـاور.  وھـذا مـا 
يشیر إلیه القرآن الكريم صراحة بقوله تعالى (فـإن أرادا فصـاالً عـن تراضـٍى 

وھذا يدل على أن ھنـاك قـدراً 233منھما وتشاور فال جناح علیھما) البقرة 
وأن –ادل الرأي بین الزوجین في أمـور حیاتھمـا المشـتركة من التفاعل وتب

كانت اآلية قد جاءت في معرض الطـالق، إال أنـه يمكـن تطبیقھـا علـى كـل 
عالقة الزوجین وبمسؤولیتھما المشتركة.

استقالل الذمة المالیة للزوجة

تحــتفظ المــرأة بعــد الــزواج بموجــب الشــريعة اإلســالمیة بذمــة مالیــة 
ذمة زوجھا.  وعلیه، فأن أمالك كل من الزوجین تبقـى ملكیـة مستقلة عن 

خالصة له وال تتأثر بزواجه.ولكن، لیس ما يمنع في الشريعة اإلسالمیة، أن 
يتفق الزوجان في عقد الزواج على نظام الذمـة المالیـة المشـتركة، أي أن 
كــل مــا يكســبه أي زوج مــن أمــوال خــالل الزوجیــة تعتبــر ملكیــة مشــتركة 

بینھما.

حضانة األطفال

الحضــانة ھــي مــن الواجبــات المشــتركة لألبــوين خــالل قیــام العالقــة 
الزوجیة.  إال انه في حال انتھاء ھذه العالقة فإن حق الحضانة يمنح بشكل 

مختلف وفقاً للمذھبین السني والجعفري.
المذھب السني (المالكي)أ.

لترتیب األتي:تكون الحضانة بعد انتھاء العالقة الزوجیة حسب ا
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ــدة الم./أم الجدة./الجــده لألب./األب./األقــارب مــن النســاء  األم./الج
األقرب فاألقرب.

وتنتھي حضانة الولد بوصوله لسن البلوغ وللبنت بزواجھا.
ب .المذھب الجعفري

تكون الحضانة حسب الترتیب اآلتي:
ــن  ــول س ــى وص ــنوات./لألب حت ــبع س ــل س ــوغ الطف ــى بل ــالم حت ل

وصــول المحضــون لســن البلــوغ يخیـر فــي االنضــمام إلــى احــد البلوغ./بعـد 
والديه.علما انه وتسقط حضانة األم في حال زواجھا من آخر.

النفقة
نفقة الزوجة وأوالدھا واجبة على الزوج حتى ولو كانت الزوجة غنیـة.   

وتشمل النفقة الطعام والكسـوة والمسـكن والتطبیـب إلـى مـا شـابه مـن 
یة.االحتیاجات الیوم

إذا تركت دون أي مبرر شـرعي بیـت ويسقط حق الزوجة في النفقة 
الزوجیــة.ويجب علــى الــزوج إســكان الزوجــة فــي منــزل تتــوافر فیــه شــروط 

المسكن الشرعي من حیث استقاللیته ووسائل الراحة واحتیاجاته.
وتكون نفقة االبنة على أبیھا إذا كانت مطلقـة أو أرملـة ولـم يكـن لھـا 

جب علیھا نفقتھا. وتكون نفقة األم على أبنائھـا مجتمعـین مال أو شخص ت
أن لم يكن لھا زوج.واألب ملزم بالنفقة على ابنته حتـى تتـزوج وابنـه حتـى 
يصــل إلــى الســن الــذي يعمــل فیــه أمثالــه إال إذا كــان االبــن طالبــاً يواصــل 
دراسته بنجاح.ونفقة المطلقة على زوجھا في حـال طـالق الرجعـة، ولكـن 

زم باألنفاق على أطفاله بعد الطالق وتقضي المحاكم الشـرعیة الطلیق مل
بالنفقة لھم عادة بالقدر الذي يتناسب مع احتیاجاتھم ووفقاً لحالة األب في 

.الیسار أو اإلعسار ومقدار دخله ... الخ
وقد ادى التلكؤ في دفع النفقة للزوجة او امتناع الزوج عن دفعھا إلـى 

(صندوق النفقة) حیث سعى المجلس األعلـى الحاجة إلى إنشاءظھور 
للمرأة وبذل جھـوداً كبیـراً فـي التنسـیق مـع الـديوان الملكـي فـي سـبیل 
إنشاء ھذا الصندوق بتمويل حكومي كامل لكي يتولى ھذا الصندوق سداد 
النفقة لمستحقیھا ومالحقـة المكلفـین بھـا المتھـربین مـن سـدادھا. وقـد 

بإنشـاء 2005) لسـنة 34القـانون رقـم (كللت ھذه الجھود بالنجـاح بصـدور
صندوق النفقة والذي يمكنه أن يعجل مبلـغ النفقـة المحكـوم بھـا للمنتفـع 
عنــد عــدم قیــام المحكــوم علیــه بتنفیــذ الحكــم الصــادر بشــأنھا.  ويتــولى 
الصندوق من جھته متابعة تحصیل ھذه النفقة من المحكوم علیه بھا.  كما 

على حدة صرف نفقة مؤقتة للمنتفـع قبـل يمكن للصندوق ووفقاً لكل حالة
صدور حكم قضائي بتقرير النفقة.  

. إنھاء العالقة الزوجیة
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أ.الطالق:
وھو من حیث المبدأ  بید الرجل فقط، أي أن ھذا األخیـر ينھـي الـزواج 
بإرادته المنفردة، ولكن يجوز بحسب المذھب السني والمـذھب الجعفـري 

عنــد إبــرام الــزواج أمــر نفســھا، أي أن يمكنھــا مــن أن يملـّـك الــزوج الزوجــة
تطلیق نفسھا منه وذلك إذا اشترطت الزوجة ذلك في عقد النكاح.

ويترتب على الطالق نفقة للمطلقة على زوجھا خـالل العـدة، كمـا أن 
لھا مؤخر المھر إن وجد، ونفقة إرضاع إن كانت مرضع، ونفقة حمل إن كانت 

حامل حتى تضع حملھا.

خلع:ب.ال
وبموجبــه يمكــن للزوجــة الكارھــة أن تعــرض علــى الــزوج التنــازل عــن 
حقوقھا أو جزء منھا في حدود ما أعطاھـا الـزوج لكـي يقبـل بـالطالق أمـام 

المحكمة بشكل رضائي.
ج.التطلیق أو التفريق القضائي:

وھنــا يحــق للزوجــة اللجــؤ إلــى القضــاء طلبــاً إلنھــاء العالقــة الزوجیــة 
قبلھا المحاكم للتطلیق ھي:واألسباب التي ت

الشقاق والضرر أي في حال تضـرر الزوجـة كمـا لـو أن زوجھـا ال ينفـق 
علیھا أو يعتدي علیھا بالضرب واإليذاء مثالً.

مرض الزوج العضوي أو النفسي والعجز الجنسي.
في حال غیاب الزوج أو فقده.

ین أي من األسباب التي تجعل الحیاة المشتركة مستحیلة أو صعبة ب
الزوجین.

.المیراث

تطبق أحكام الشرعیة اإلسالمیة فیما يتعلق باإلرث.  ويتضمن القـرآن 
الكريم تفصیالً ألنصبة الورثة.والمرأة ترث وفقاً لنصیبھا حتى ولو كانت غنیة، 
وقد سبق وأوضحنا بأن القاعدة التي تقضي بـأن للـذكر مثـل حـظ االثنتـین 

الت وأنھا لـم توجـد لتكـريس تمییـز بـین لیست قاعدة عامة في جمیع الحا
الرجل والمرأة. 

وترث الزوجة ثمن تركة زوجھا مع وجود األبنـاء، ويـرث الـزوج مـع وجـود 
األبناء ربع تركة زوجته، ويتساوى الوالدين في تركـة األبنـاء حیـث يـرث كـل 

منھما السدس.

القضاء الشرعي والمرأة 
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اصل األساسیة التـي توضـع مـن تعد الدعاوى الشرعیة احد أھم المف
خاللھا على المحك حقوق المرأة وتتكشف فیھا مدى مساواتھا مع الرجل.

وإذا نظرنا إلى القضاء الشرعي في البحرين نالحظ اھتماماً خاصاً بـه 
من قبل المشرع الذي أفرد قانوناً خاصاً باإلجراءات الشرعیة صدر بالمرسوم 

.1986) لسنة 26بقانون رقم (
لف القضاء الشرعي من المحاكم اآلتیة:ويتأ

المحكمة الصغرى الشرعیة.
المحكمة الكبرى الشرعیة.

محكمة االستئناف العلیا الشرعیة.

والمذھبالقضائياالختصاص_
راعى التشريع البحريني حرمة المذاھب واحترامھا فكـرس فـي كـل 

ــدائ ــدائرة الشــرعیة الســنیة وال ــرتین:  ال رة الشــرعیة محكمــة شــرعیة دائ
الجعفرية حیـث يتحـدد اختصـاص الـدائرة الشـرعیة المعنیـة وفقـاً لمـذھب 
المدعى وقت رفع الدعوى في مسائل األحوال الشخصیة بشكل عـام. أمـا 
فیما يتعلـق بالـدعاوى المترتبـة علـى عقـود الـزواج وأثـاره وانتھائـه فیحـدد 

ى االختصــاص علــى أســاس المــذھب الــذي تــم إبــرام عقــد الــزواج بمقتضــ
أحكامه.

حماية حقوق المرأة في مجال التنفیذ-
تتجلى حماية المرأة في ھذا المجال في النواحي اآلتیة :

عدم جواز الحجز على أموال الزوجة الستیفاء ديون الزوج.-ا
عدم الجـواز المطلـق للحجـز علـى بیـت الزوجیـة بعـد وفـاة الـزوج -ب

وكرامـة المـرأة بإبقائھـا فـي المدين وذلك لحماية األسرة ولتحقیق كرامتھا
بیت زوجھا وعدم تشريدھا.

عدم جواز الحجـز علـى راتـب المـرأة إال بمقـدار الربـع فقـط وذلـك -ج 
لسداد ديونھا الشخصیة.

تقدم حقوق الزوجة على غیرھا من الحقوق في استیفاء حقوقھـا -د 
من حصیلة األموال الناجمة عن بیع أموال المدين جبراً.

أن تمنع الزوج من السفر إذا كان ھذا األخیـر يھـم بمغـادرة للمرأة -ھـ 
.البالد أو التصرف بأمواله أو تھريبھا
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المتعلقة بالنھوض ثانیاً: عرض المشروعات والبرامج واألنشطة
للمراة في المجال القانوني

برامج تدريبیة توعوية -1

بدأت بتنفیذھا وزارة التنمیـة االجتماعیـة فـي وھي مجموعة برامج تدريبیة
ومــا زالــت ھــذه البــرامج 2007مركــز المنامــة االجتمــاعي منــذ بدايــة عــام 

مستمرة وھي تغطي منطقة المنامة فقط وھذه البرامج تنفـذ بتمويـل مـن 
) تتنــاول 62الــوزارة ذاتھــا وتســتفید منھــا حــوالي أثنتــان وســتون متدربــة (

ة وغیر العاملة واألم والمتزوجة والمطلقة واألرملة مختلف فئات النساء األمی
والمعلمة ويوجد مدربة لكل برنامج، وتتراوح فئة العاملین في ھـذه البـرامج 

دينـار 4580سنة وقد قدرت تكلفة البرامج حتـى تاريخـه بــ 55إلى 25من 
وتتمثل أھداف ھذه البرامج فیما يلي: 

األھداف : 

أھداف رئیسة:
ــة ال- ــاءتھم تنمی ــع كف ــراد لرف ــه األف مــوارد البشــرية فــي المجتمــع وتوجی

وقدراتھم اإلنسانیة. 
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ــاعي - ــع االجتم ــة الواق ــكالت دراس ــم المش ــد حج ــع لتحدي ــي المجتم ف
.سبل حلھا ومعالجتھاعن االجتماعیة والبحث 

أھداف فرعیة: 
تنفیـــذ بـــرامج التوعیـــة األســـرية والقانونیـــة الشـــاملة ونشـــر الـــوعي -

ي والقانوني بین أفراد األسر.االجتماع
التنسیق مع الجھات الرسمیة واألھلیة لوضع الحلـول للمشـكالت التـي -

تواجھھا األسر. 

المقترحات: 
تطوير الخدمات الموجودة حالیاً وتعزيز األجھزة. -
تعزيز القدرات الفنیة واإلدارية بإعداد برامج تدريب واالستفادة من خبـرات -

ل األخرى. وتجارب الدو
توفیر المواصالت. -

:   وقد تم تقییم ھذه البرامج بأنھا ناجحة إلى حد ما فقط. التقییم

مشروع األسر المنتجة-2

وھو مشروع بدأت بتنفیـذه وزارة التنمیـة االجتماعیـة مـن قبـل إدارة تنمیـة 
ال األسرة والطفولة في الوزارة ذاتھا وذلك منذ ما يقارب عشرون سنة وما ز

ھذا المشروع مستمراً وقد أدخل علیه اآلن الكثیر من التطـوير، وھـو يمثـل 
مجموعة برامج تغطي جمیع محافظات المملكة ويستھدف النساء والرجال 

ء. اعلى السو

ويقوم بتنفیذ ھذا المشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ويمول من قبلـه 
ذا المشــروع فــي أنشــطة ويعمــل ھــ،ومــن قبــل وزارة التنمیــة االجتماعیــة

وقــد بلغــت األســر ،متنوعــة وكثیــرة مــن مضــمونھا تــدريب األســر المنتجــة
جمیع فئات المجتمع. منأسرة 300المستفیدة منه أكثر من 

االھداف : 

أھداف رئیسة: 
رفع قدرات األفراد في تحقیق االستقالل االقتصادي واالجتماعي والوعي -

االجتماعي والقانوني.
سیس مراكز لتنمیة القدرات وتطويرھا. تأ-
تطوير وتحديث البنیة التحتیة والقانونیة واإلجرائیة. -

أھداف فرعیة:
تأھیل وتدريب وتنمیة قدرات العاملین من أفراد األسر المنتجة. -
إنشاء برامج تدريبیة عن طريق الوحدات اإلنتاجیة. -
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المقترحات: 
عمل سترة لإلنتاج. تفعیل مركز العاصمة وم-
التركیز على اإلعالم بوسائله المختلفة أثناء تنفیذ المشاريع. -

وفقاً للتقییم حقق المشروع أھدافه بنجاح.  التقییم:

مشروع الكروشیه: -3

وھو مشروع بدأت بتنفیذه وزارة التنمیة االجتماعیة ويغطي مركـز المحـرق 
وھـو 2006يولیـو 30وانتھـى بتـاريخ 2006مـايو 7بـدأ بتـاريخ ،االجتمـاعي

بتمويل مـن الـوزارة ذاتھـا ، وبلـغ عـدد النسـاء المسـتفیدات منـه عشـرون 
سیدة من جمیع فئات النساء من أمیة ومتزوجـة وغیـر عاملـة ومطلقـة مـا 
عدا المرأة القانونیـة واإلعالمیـة وھـو يسـتھدف إلـى توعیـة النسـاء ومحـو 

ت النسـاء ويعمــل فــي ھــذا المشــروع األمیـة القانونیــة وتــدريب وبنــاء قــدرا
ســنة وقــد تــم تقییمــه 55إلــى 25ســیدتان مــن فئــة عمريــة تتــراوح بــین 

بالمتوسط. 

برامج تدريبیة:-4

وھي برامج بدأت بتنفیذھا وزارة التنمیة االجتماعیة ضمن مركز مدينة حمد 
وھـي ،آلخـرمن برنامج مدة البرنامجوتختلف2007االجتماعي بداية عام 

مدربات من فئة عمرية من 3مويل من الوزارة ذاتھا ويعمل في كل برنامج بت
ــة 55إلــى 25 ــر العامل ــة وغی ــرامج المــرأة األمی ســنة وتســتھدف ھــذه الب

والمتزوجة واألم والمطلقة واألرملـة والمعلمـة وقـد بلـغ عـدد المسـتفیدات
متدربة. 71منھا

االھداف : 

إلى أكبر قطاع من المواطنین. صیل الخدمات الرعائیة واإلنمائیةتو-1

تنمیة المجتمع المحلي من خالل دراسـة مـوارده البشـرية والعمـل -2
علــى توجیــه األفــراد إلــى بــرامج التــدريب المختلفــة لرفــع كفــاءتھم 

وقدراتھم اإلنتاجیة. 

ــة والقائمــة فــي البیئــة الواحــدة -3 دراســة األعمــال الحرفیــة التقلیدي
ن مشروع األسر المنتجة. والعمل على إدماج األفراد ضم

و تنفیذ برامج التوعیة األسـرية الشـاملة لنشـر الـوعي االجتمـاعي -4
. القانوني بین االسر
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تحديد االحتیاجات التدريبیـة والعمـل علـى تنفیـذ البـرامج التأھیلیـة -5
وتنمیـة القـدرات فـي المجتمعـات لالفرادبخلق فرص عمل ةالكفیل

المحلیة. 

تمـاعي فـي المجتمعـات المحلیـة وتحديـد حجـم دراسة الواقع االج-6
المشكالت االجتماعیة وأسبابھا وسبل حلھا ومعالجتھا. 

التنسیق مع الجھات الرسمیة ومؤسسات المجتمع المـدني لوضـع -7
االجتماعیة. للمشكلة الحلول المناسبة 

العمـل علـى دمـج القطـاع الخـاص فـي البـرامج التنمويـة ومجـاالت -8
فق مع احتیاجات سوق العمل المحلي.التدريب التي تتوا

ي االحتیاجـات بـدعم وتشجیع إقامـة مشـروعات إنتاجیـة صـغیرة تل-9
المحلیة.  

متوسط. التقییم:

المقترحات: 
توفیر األجھزة الفنیة واإلدارية.-
تعزيز المیزانیة. -
تعزيز دور مركز مدينة حمد في خدمة المجتمع المحلي. -
قائمین على مسئولیة تنفیذ برامج المركز. تعزيز دور ال-

برامج تدريبیة في اإلرشاد األسري-5

وھي برامج تنفذھا وزارة التنمیة االجتماعیة وبتمويل ذاتي وذلك في مركـز 
6وھــي مســتمرة ويعمــل فیھــا 2007جــد حفــص االجتمــاعي بــدأت عــام 

یتھا تتراوح من سنة و غالب25إناث + ذكر) بفئة عمرية تقل عن 5عاملین (
سـنة، وھـي بـرامج تسـتھدف المـرأة األمیـة والمتعلمـة وغیــر 55إلـى 25

العاملــة والمتزوجــة واألم والمطلقــة واألرملــة والمعلمــة وقــد بلــغ عــدد 
متدربات). 105مئة وخمس متدربات (2007المستفیدات منھا لشھر مايو 

األھداف : 

أھداف رئیسة: 
مساعدة النساء لتبني القیم اإلنسانیة في الحیاة الیومیة. -
تزويد النساء بمھارات الحیاة. -
تصحیح تعامل المرأة ونظرتھا إلى نفسھا. -
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أھداف فرعیة:
تدريب وإرشاد وتوجیه وتوعیة المرأة. -

متوسط التقییم:

المقترحات: 
مج وأنشطة المركز من قبـل  أن يتم وضع أنظمة صارمة لالشتراك في برا-

المسئولین
أن يتم تفعیل النشاط في الفترة المسائیة. -
توفیر سبل التواصل مع الجمھور. -
تكثیف اإلعالم وشرح األھداف بدقة. -

ــاع االجتمــاعي -6 ــز الرف ــامج التفصــیل والخیاطــة مرك وزارة –برن
. التنمیة االجتماعیة غیر مشمول بالدراسة المسحیة

برامج تدريبیة وورش عمل -7

وھي مجموعة من البرامج وورش العمـل التوعويـة والتدريبیـة نفـذتھا وزارة 
التنمیة االجتماعیـة فـي مركـز ابـن خلـدون االجتمـاعي  (تغطیـة جغرافیـة 

وھي بتمويل ذاتي من الوزارة 2007حتى ديسمبر 2007محلیة ) منذ يناير 
مركز واألخصائیة االجتماعیـة للـورش مـع ، وعمل في ھذه البرامج رئیس ال

سـنة، 55إلـى 25مدربة لكل برنامج على حدا من فئة عمرية تتـراوح مـن 
وتستھدف ھذه البرامج والورش المرأة األمیة وغیر العاملة والمتزوجـة واألم 

متدربـة، وبلغـت تكلفـة 211والمطلقة واألرملة ، وقد بلغ عدد المستفیدات 
دينار).1360(2007ناير حتى يونیو البرامج المنفذة من ي

األھداف: 

أھداف رئیسة: 
تطوير مھارات وقدرات أفراد المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص -

لتعزيز دورھا ومكانتھا. 
ــرية - ــة واألس ــا االجتماعی ــب حیاتھ ــف جوان ــي مختل ــرأة ف ــة الم توعی

والصحیة والثقافیة والقانونیة. 

أھداف فرعیة: 
ستفادة الذاتیة للمرأة. تحقیق اال-
تأھیل المرأة لالنخراط في سوق العمل. -
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رفع مستوى المرأة االقتصادي. -

مقبول إلى حد ما التقییم:

المقترحات: 
تخصیص میزانیة للمركز. -
تأمین االحتیاجات واألجھزة الالزمة إلنجاز البرامج. -

برنامج فن الماكیاج.-8

الخیاطة والتفصیل.التدريب على -9

دورة ال سموك للتسويق. -10

مشروع المايكروستارت. -11

ھــذه البــرامج اســتبعدت مــن الدراســة، ألنھــا ال تــدخل ضــمن محــاور ھــذه 
الدراسة المسحیة. 

الدورة التأھیلیة الثانیـة إلعـداد مـدربین علـى اسـتخدام دلیـل -12
شرعیة.المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم ال

وھي دورة من ضمن سلسلة ورش ودورات نفذھا المجلس األعلى للمـرأة 
بھــدف التوعیــة القانونیــة وتــدريب وبنــاء قــدرات 2007مــايو 17-15بتــاريخ 

للنســاء بــاإلجراءات الشــرعیة أمــام المحــاكم ، وتغطــي ھــذه الــدورة كامــل 
3المملكة وھي بتمويل ذاتـي مـن المجلـس األعلـى للمـرأة ، عمـل فیھـا

سـنة 55إلـى 25إناث وذكر واحد) من فئـة عمريـة تتـراوح بـین 2عاملین (
واســتھدفت ھــذه الــدورة: المــرأة المتعلمــة والعاملــة وعضــوات الجمعیــات 

سـیدات كونھـا تھـدف 8األھلیة والرسمیة وقد بلغ عدد المستفیدات منھـا 
إلى تدريب وبناء قدرات عدد من السیدات.   

األھداف : 

سة: أھداف رئی
تدريب وتأھیل عدد من السیدات على كیفیـة اسـتخدام دلیـل المـرأة فـي 
إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعیة وھو دلیل أعده المجلس األعلـى 

للمرأة لمساعدة المرأة البحرينیة في ظل غیاب قانون لألسرة. 

أھداف فرعیة:
توعیة قانونیة ومحو األمیة القانونیة 



27

ممتازالتقییم:

المقترحات: 
ضــرورة تكــرار ھــذه الــدورات وزيــادة عــددھا كونــه ال يســتفید منھــا إال عــدد 

محدود من المشاركات. 

الدورة التدريبیة حول حقوق المرأة في قانون العمـل األھلـي -13
وقانون التأمین االجتماعي. 

2007مـايو 30-29وقد نفـذ ھـذه الـدورة المجلـس األعلـى للمـرأة بتـاريخ 
مويل ذاتي وتغطیة جغرافیة تشـمل كامـل المملكـة وبلـغ عـدد العـاملین بت

ــا ( ــوات 3فیھ ــة وعض ــة والمتعلم ــرأة العامل ــدورة الم ــذه ال ــتھدفت ھ ) واس
سـیدة) ويتنـاول مضـمون 55الجمعیات وقـد بلـغ عـدد المسـتفیدات منھـا (
الدورة: توعیة ومحو األمیة القانونیة للسیدات. 

االھداف : 

ة: األھداف الرئیس
ھدفت الدورة إلى تعريف المرأة وتوعیتھا بالقواعـد واألحكـام المطبقـة فـي 

القطاع الخاص والتي تكرسھا قوانین والعمل والتأمین االجتماعي. 

ممتاز التقییم:

ضرورة تكرار ھذا النوع من الدورات.المقترحات:

الدورة التدريبیة حول واقع المرأة في قانون التقاعد. -14

وھـي 2007مـارس 28-27نفذ ھذه الدورة المجلس األعلى للمرأة بتاريخ 
3بتمويل ذاتي منه وبتغطیة جغرافیة وطنیـة وقـد بلـغ عـدد العـاملین فیھـا 

سـنة وقـد 55إلـى 25إناث وذكر واحد) بفئة عمرية تتراوح مـن 2عاملین (
ــة وعضــو ــة والقانونی ــة والعامل ــرأة المتعلم ــدورة: الم ات اســتھدفت ھــذه ال

سـیدة وطبیعـة الـدورة تركـزت حـول 45الجمعیات وبلغ عـدد المسـتفیدات 
توعیة المرأة ومحو األمیة القانونیة. 

االھداف :
األھداف الرئیسة:
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توعیة المرأة بإحكام قانون الخدمة المدنیة وقانون التقاعد.

فوق المتوسط التقییم:

القـة بالتقاعـد ضـرورة استضـافة مـوظفین مـن جھـات ذات عالمقترحات:
والخدمة المدنیة إلغناء الدورة بالخبرات العملیة.  

الدورة التأھیلیة األولى إلعـداد مـدربین علـى اسـتخدام دلیـل -15
المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعیة. 

وھي دورة من سلسلة ورش ودورات نفذھا المجلس األعلى للمرأة بتاريخ 
دف تــدريب وبنــاء قــدرات لــبعض النســاء وتــوعیتھن بھــ2007أبريــل 12-16

باإلجراءات المتبعة أمام المحاكم الشـرعیة ، وتغطـي ھـذه الـدورة جغرافیـاً 
2عاملین (3كامل المملكة ، وھي بتمويل ذاتي من المجلس ، عمل فیھا 

سـنة واسـتھدفت 55إلى 25إناث وذكر واحد) من فئة عمرية تراوحت بین 
ــدورة: المــرأة  ــغ عــدد ھــذه ال ــات وبل ــة والمتزوجــة وعضــوات الجمعی العامل

سیدة. 11المستفیدات منھا 

األھداف:

أھداف رئیسة:

تدريب وتأھیل عدد من السیدات على كیفیـة اسـتخدام دلیـل المـرأة فـي 
إجــراءات التقاضــي أمــام المحــاكم الشــرعیة لــیقمن بــدورھن علــى توعیــة 

ا الـدلیل، وھـو دلیـل ھـام أعـده النساء وتدريبھن على كیفیة استخدام ھذ
المجلــس األعلــى للمــرأة لمســاعدة المــرأة وتوعیتھــا بحقوقھــا الشــرعیة 
وباإلجراءات المتبعة أمام المحاكم الشرعیة وقد أكتسب ھذا الدلیل أھمیـة 

خاصة نظراً لغیاب قانون لألسرة في مملكة البحرين. 

أھداف فرعیة:
لدى المرأة بشكل عام. توعیة قانونیة ومحو األمیة القانونیة

ممتاز التقییم:

ورش عمل توعوية حول اتفاقیـة القضـاء علـى جمیـع أشـكال -16
التمییز ضد المرأة. 

27-23وھي مجموعة من الورش نفـذھا المجلـس األعلـى للمـرأة بتـاريخ 
وبتمويــل ذاتــي مــن المجلــس وبتغطیــة جغرافیــة لجمیــع إنحــاء 2004مــايو 
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ذكور وأنثى واحدة) 3عاملین (4ذاتیة حیث عمل فیھا المملكة وبآلیة تنفذ
ســنة 55إلــى 25ســنة وأخــرى تراوحــت بــین 25بفئــة عمريــة بأقــل مــن 

واســتھدفت ھــذه الــورش: المــرأة العاملــة وغیــر العاملــة والمتزوجــة واألم 
والمطلقة واألرملة والمعلمة وعضوات الجمعیات وقد بلغ عـدد المسـتفیدات 

سیدة. 60منھا 

ھداف الرئیسة: األ
التعرف على بنود اتفاقیة السیداو وآلیة متابعة التقرير الوطني حول ھذه 
االتفاقیة المقدم إلى لجنة السیداو والتطورات المستقبلیة إل نفاذ ھذه 

االتفاقیة. 

ممتاز التقییم:

% أسلوب 50% المحاضر قادر على توصیل المعلومة 67وفقاً لما يلي: 
% 44% المحاضر قادر على التفاعل مع المشاركین 53المحاضر ممتاز 

مستوى المادة العلمیة ممتازة. 

محاضرة حول اإلحكام األسرية في الشريعة اإلسالمیة. -17

نفذت ھذه المحاضرة من قبل المجلس األعلى للمرأة ومن قبل منظمة 
وقد 2006مارس 4غیر حكومیة بتمويل ذاتي من قبل المجلس بتاريخ 

ھذه الدورة ضمن برنامج أعده المجلس األعلى للمرأة باسم الحملة نفذت 
الوطنیة إلصدار قانون لإلحكام األسرية للترويج إلصدار مثل ھذه القانون 
والتوعیة بإحكامه وضرورة إصداره وتراوحت الفئة العمرية للعاملین به بأقل 

واستھدفت ھذه ،سنة55إلى 25من وبفئة تراوحتسنة25من 
سیدة. 50اضرة جمیع فئات المجتمع وبلغ عدد المستفیدات منھا المح

: یسالھدف الرئ
توعیة النساء باإلحكام الشرعیة المتعلقة باألسرة. 

لم يتم إجراء تقییم للمحاضرة التقییم:

دراسة استطالع أراء طلبة وطالبات المرحلة الثانوية في -18
. األسرةمدارس مملكة البحرين حول تقنین أحكام 

وھي دراسة نفذھا المجلس األعلى للمرأة بالمشاركة مع مركز البحرين 
للدراسات والبحوث وبتمويل ذاتي من قبل المجلس وذلك خالل عام 

واستھدفت ھذه الدراسة جمیع فئات المجتمع البحريني 2006
دينار. 2000وبتكلفة 

الھدف الرئیس:
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وية حول إمكانیة وضرورة إصدار قانون استطالع أراء الطلبة في المرحلة الثان
لإلحكام األسرية.

المقترحات:
بعد إصدار قانون لإلحكام األسرية، من الممكن إجراء دراسة لمعرفة رأي 

المجتمع حول مدى تقبل المجتمع لھذا القانون. 

دراسة استطالع الرأي حول تقنین أحكام األسرة. -19

على للمرأة بالمشاركة مع مركز البحرين وھي دراسة نفذھا المجلس األ
دينار وھي بتمويل من 7540وبتكلفة بلغت 2004للدراسات والبحوث سنة 

قبل المجلس األعلى للمرأة واستھدفت ھذه الدراسة جمیع فئات 
المجتمع البحريني. 

الھدف الرئیس:
استطالع أراء جمیع فئات المجتمع حول إصدار قانون لإلحكام األسرية. 

الھدف الفرعي:
المساندة والدعوة إلى سیاسات وقوانین وتوعیته. 

دراسة عن وضع المرأة البحرينیة العاملة في القطاع الخاص -20
في مملكة البحرين. 

وھي دراسة نفذھا مركز البحرين للدراسات والبحوث بطلب من المجلس 
وقد 2006-2005األعلى للمرأة وھي بتمويل ذاتي من المجلس تاريخ    

شكال التمییز مناھضة ااستھدفت ھذه الدراسة المرأة العاملة بھدف من 
وتقییم وضع المرأة البحرينیة في سوق العمل (القطاع الخاص). 

: ة  أھداف رئیس
دراسة طبیعة الوظائف التي تشغلھا المرأة بالمملكة ونسبة إشغال -1

معنیة دون المرأة لبعض المھن وسبب إقصارھا على اختیار مھن 
أخرى في سوق العمل في القطاع الخاص.

التعرف على اإلمكانات المتوفرة للمرأة البحرينیة مقارنه بالرجل في -2
نفس المھنة وفقاً للمؤھل في القطاع الخاص. 

من حصول المرأة على حقوقھا المھنیة كعاملة أسوة بالرجل التحقق-3
الیة في حفظ تلك ، وتحديد مدى فاعلیة التشريعات المھنیة والعم
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الحقوق للمرأة ، وخصوصاً ما يتعلق بتمكین المرأة وبتوئھا للمراكز 
القیادية ، وضمان عدم ممارسة التمییز ضدھا.

التعرف على مدى الرضا الوظیفي لدى المرأة العاملة في القطاع -4
البیئة الوظیفیة من وجھة تفرضھاالخاص، وتحديد السلبیات التي قد 

امالت. نظر النساء الع

التعرف على اتجاھات أرباب العمل نحو مستويات األداء واإلنتاجیة -5
للمرأة العاملة في سوق العمل الخاص بالمملكة. 

التعرف على مدى إلمام المرأة في القطاع الخاص بتأثیر اتفاقیة -6
التجارة الحرة على وضعھا الوظیفي وسیاسة إصالح سوق العمل 

(مكنزي).

رباب العمل حول مستوى أداء وإنتاجیة المرأة التعرف على رأي أ-7
ة في القطاع الخاص.  لالبحرينیة العام

المقترحات: 
العمل بتوصیات الدراسة (ضرورة تخصیص برامج توعوية بخصوص اتفاقیة)- 

التجارة الحرة وانعكاساتھا على مستقبل العمل الخاص بمملكة 
البحرين).

المجال.دراسات مستقبلیة في ھذا إجراء-
دراسة عن أوضاع المرأة المطلقة -21

وھي دراسة نفذھا المجلس األعلى للمرأة بالمشاركة مع مركز البحرين 
وھي بتمويل ذاتي من قبل المجلس وتغطیة 2003للدراسات والبحوث عام 

إناث استھدفت ھذه 4جغرافیة لكامل المملكة وبلغ عدد العاملین فیھا 
فقط وتجلى مضمونھا بالمساندة والدعوة الدراسة المرأة المطلقة

لسیاسات وقوانین جديدة والتعرف على مواطن القصور والمشاكل التي 
تعاني منھا المرأة المطلقة وأطفالھا. 

األھداف: 

أھداف رئیسة: 
التأكد من التزام المحاكم الشرعیة بأحكام قانون اإلجراءات أمام المحاكم - 

الطعن باالستئناف وحاالت إعادة النظر في الشرعیة فیما يتعلق بمدة 
المحاكمة المقررة في ھذا القانون.  

التعرف على حدود ومعايیر تقرير النفقة الشرعیة والسكن للمرأة - 
المطلقة. 

التعرف على أسباب االمتناع عن تطبیق مبدأ التحكیم القرآني في - 
دعاوي الشقاق الزوجیة. 
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.أخرى في ھذا المجالإجراء دراسات المقترحات:

ال يوجد. التقییم:

دراسة عن العنف الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين -22

وھي دراسة نفذھا المجلس األعلى للمرأة بالمشاركة مع مركز البحرين 
وھي بتمويل ذاتي من قبل المجلس بقیمة 2005للدراسات والبحوث سنة 

إناث وذكر واحد) واستھدفت 2(3دينار وبلغ عدد العاملین فیھا4350
الدراسة جمیع فئات النساء في البحرين. 

األھداف: 
التعرف على مدى انتشار ظاھرة العنف ضد المرأة في البحرين. - 
التعرف على أسباب العنف وانعكاساته على المرأة والمجتمع. - 

المقترحات:
الموجه ضد المرأة في العمل على استمرارية إجراء دراسات حول العنف

البحرين. 

ال يوجد. التقییم:

كتیب " المرأة في تشريعات مملكة البحرين" .-23

أعد ھذا الكتیب المجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين سنة 
وھو بتمويل ذاتي من المجلس وقد استھدفت المرأة البحرينیة 2006

بشكل عام. 

األھداف: 
كافة القوانین المتعلقة بالمرأة بما يسھل عمل الباحثین والمھتمین رصد- 

بقضايا وشئون المرأة. 
توعیة المرأة ومحو األمیة القانونیة. - 

االستمرار في رصد كافة القوانین المتعلقة بالمرأة. المقترحات:

.ال يوجدالتقییم:
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المرأة العاملة.دراسة حول تأثیر اتفاقیة التجارة الحرة على-24

وھي دراسة أعدھا المجلس األعلى للمرأة بالمشاركة مع مركز الخلیج 
بتمويل من قبل المجلس وآلیة 2007- 2006للدراسات اإلستراتیجیة تاريخ 

تأثیر اتفاقیة استھدفت ھذه الدراسة المرأة العاملة وذلك برصد ذاتیةتنفیذ 
دينار. 9000التجارة الحرة علیھا وبلغت تكلفتھا 

األھداف: 
رصد تأثیر اتفاقیة التجارة الحرة على المدى القصیر والمتوسط والطويل - 

على وضع المرأة العاملة. 
دراسة نتائج انفتاح وتحرير السوق على وضع المرأة العاملة وقدراتھا - 

التنافسیة. 
وضع خطط وبرامج عمل لزيادة كفاءة المرأة العاملة. - 

لم يتم االنتھاء من الدراسة بعد. : التقییم

دورة تدريبیة حول واقع المرأة في نظام الخدمة المدنیة. -25

2004فبراير 16-15وھي دورة نفذھا المجلس األعلى للمرأة بتاريخ 
بتمويل ذاتي من المجلس وتغطیة جغرافیة شملت كل إنحاء المملكة وقد 

60غ عدد المستفیدات منھا استھدفت ھذه الدورة المرأة العاملة وبل
سیدة. 

الھدف الرئیس: 
تعريف المرأة وتمكینھا من آلیات استخدام حقوقھا في نظام الخدمة 

المدنیة. 

ممتاز.التقییم:

الدورة التدريبیة الخاصة بأحكام الخدمة المدنیة. -26

بتمويل 2005يناير 15- 13وھي دورة نفذھا المجلس األعلى للمرأة بتاريخ 
ذاتي منه وتغطیة جغرافیة لكامل تراب المملكة ، وقد استھدفت ھذه 

سیدة. 45الدورة المرأة العاملة وبلغ عدد المستفیدات منھا 
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الھدف الرئیس: 
تعريف المرأة وتمكینھا من آلیات استخدام حقوقھا في نظام الخدمة 

المدنیة. 

: ال يوجد التقییم

النوع االجتماعي واتفاقیة مكافحة ورشة عمل حول منظور -27
كافة أشكال التمییز ضد المرأة. 

2005سبتمبر 27- 26نفذ ھذه الورشة المجلس األعلى للمرأة بتاريخ 
عاملین 4بتمويل ذاتي وتغطیة جغرافیة وطنیة وبلغ عدد العاملین فیھا 

55و25وبفئة تراوحت بین 25ذكور) بفئة عمرية بأقل من 3(أنثى واحدة و
سنة واستھدفت ھذه الورشة: المرأة المتعلمة والعاملة وعضوات 

سیدة. 30الجمعیات وبلغ عدد المستفیدات منھا 

األھداف:

االھداف الرئیسة: 
توضیح مفھوم النوع االجتماعي. - 
التعرض ال تفاقیة السیداو وتحلیل بنودھا وأحكامھا. - 
اقیة السیداو. توضیح تحفظ الدولة على بعض مواد اتف- 

االھداف الفرعیة: 
توعیة ومحو األمیة القانونیة. - 
تدريب وبناء قدرات النساء. - 

دورة تدريبیة حول المبادئ العامة للقانون وأھلیة المرأة -28
المدنیة والتجارية. 

بتمويل ذاتي 2005إبريل 4- 3دورة نفذھا المجلس األعلى للمرأة بتاريخ 
25افیة وطنیة بلغت الفئة العمرية للعاملین فیھا أقل حتى منه وتغطیة جغر

سنة استھدفت ھذه الدورة 55إلى 25تراوحت بین اخرىسنة وفئة
المرأة العاملة والمتعلمة وعضوات الجمعیات وبلغ عدد المستفیدات منھا 

سیدة 63
األھداف: 

توعیة قانونیة للمرأة بحقوقھا خاصة المدنیة والتجارية. - 
بناء قدرات وتدريب بعض النساء. - 
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: ال يوجدالتقییم

دورة تدريبیة حول دور القاضي الوطني في تطبیق االتفاقیات -29
الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان. 

2005سبتمبر 25-24وھي دورة نفذھا المجلس األعلى للمرأة بتاريخ 
ة وبلغت الفئة بتمويل ذاتي من المجلس وتغطیة جغرافیة لكامل المملك

سنة 55إلى 25سنة وبفئة تراوحت من 25أقل من فیھاالعمرية للعاملین 
واستھدفت ھذه الدورة: المرأة العاملة والمتعلمة وعضوات الجمعیات وبلغ 

سیدة. 47عدد المستفیدات منھا 

األھداف : 

االھداف الرئیسة: 
علقة بحقوق اإلنسان. توضیح أنواع االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة المت- 
توضیح مدى التزام الدول بتطبیق ھذه االتفاقیات وقانون حماية الطفل - 

واتفاقیة السیداو. 

االھداف الفرعیة: 
توعیة ومحو األمیة القانونیة. - 
بناء قدرات وتدريب لبعض السیدات. - 

.ال يوجدالتقییم:

سرية. الحملة الوطنیة إلصدار قانون اإلحكام األ-30

وھي عبارة عن برنامج متشعب وھام صممه ونفذه المجلس األعلى 
بتمويل ذاتي وتغطیة جغرافیة شملت 2005أكتوبر 24حتى 10للمرأة من 

سنة 25كافة محافظات المملكة وبفئة عمرية للعاملین فیھا بلغت أقل من 
سنة واستھدفت ھذه المراحل كل فئات 55و25وبفئة تراوحت بین 

مع البحريني وتضمن ورش عمل ودورات ومحاضرات وندوات مناقشة المجت
وحوارات حول إصدار قانون لإلحكام األسرية في المملكة. 

األھداف: 
التوعیة بضرورة إصدار قانون لإلحكام األسرية. - 
التوعیة بضرورة إعادة تنظیم القضاء الشرعي. - 
. ةاألسروالقانونیة الخاصة بةیالتوعیة الثقاف- 

.ال يوجدالتقییم:
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خمس ورش عمل تدريبیة حول كیفیة استخدام دلیل المرأة -31
في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعیة. 

25–مارس 22نفذ ھذه الورش المجلس األعلى للمرأة بالتواريخ اآلتیة: 
وتم تمويلھا ذاتیاً من قبل 2006إبريل 25–إبريل 15–إبريل 8–مارس 

المجلس وبتغطیة جغرافیة شملت محافظات المملكة الخمسة واستھدفت 
ھذه الورش بشكل خاص المرأة المطلقة والمرأة المعنفة وبلغ عدد 

سیدة في كل ورشة. 30المستفیدات منھا 

األھداف: 
تعريف المرأة باإلجراءات المتبعة أمام المحاكم الشرعیة. - 
. تعريف المرأة بحقوقھا الشرعیة- 
توعیة ومحو أمیة قانونیة. - 

.ال يوجدالتقییم:

محاضرتان حول تطبیق دلیل المرأة في إجراءات التقاضي -32
أمام المحاكم الشرعیة. 

بتمويل 2006يونیو 26و10نفذتا من قبل المجلس األعلى للمرأة بتاريخ 
4فیھا ذاتي من المجلس وبتغطیة على امتداد المملكة بلغ عدد العاملین 

55و25سنة وبفئة تراوحت بین 25إناث وذكرين أثنین بفئة عمرية أقل من 
سنة واستھدفت ھاتان المحاضرتان المرأة المطلقة والمرأة المعنفة خاصة 

سیدة في كل محاضرة. 50وبلغت عدد المستفیدات حوالي 

األھداف: 
. تعريف المرأة باإلجراءات المتبعة أمام المحاكم الشرعیة- 
تعريف المرأة بحقوقھا الشرعیة. - 
توعیة ومحو أمیة قانونیة. - 

.: ال يوجدالتقییم

الدورة القانونیة الخاصة باإلحكام الدستورية والمشاركة -33
السیاسیة. 

بتمويل ذاتي 2004ديسمبر 14-12نفذھا المجلس األعلى للمرأة بتاريخ 
إناث 4) 6لغ عدد العاملین فیھا (من المجلس وتغطیة جغرافیة وطنیة وب

55إلى 25سنة وأخرى تراوحت بین 25وذكرين وبفئة عمرية بأقل حتى 
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60سنة واستھدفت ھذه الدورة المرأة العاملة وبلغ عدد المستفیدات منھا 
سیدة. 

أھداف رئیسة: 
التوعیة بتنفیذ أحكام ومبادى دستور مملكة البحرين. - 
القانونیة. توعیة ومحو األمیة- 
تدريب وبناء قدرات. - 

.ال يوجدالتقییم:

دورة تدريبیة حول أحكام القضاء الشرعي. -34

بتمويل ذاتي 2005مارس 21-19نفذھا المجلس األعلى للمرأة بتاريخ 
إناث 4–) عاملین 6منه وتغطیة جغرافیة وطنیة ، وبلغ عدد العاملین فیھا (

الدورة جمیع فئات النساء في البحرين ، وبلغ عدد وذكرين أثنین واستھدفت 
سیدة. 76المستفیدات منھا 

األھداف: 
توعیة النساء بمفھوم القاضي الشرعي وحقوقه وواجباته. -
توعیة النساء بمبدأ التفتیش القضائي وآلیته. -
تعريف النساء بحاالت عدم صالحیة القاضي الشرعي ورده. -
وھرية التي تحكم عمل القضاء الشرعي. تعريف النساء بالمبادى الج-
تعريف النساء بمفھوم الحكم القضائي الشرعي وأقسامه وأنواعه.-

. : ال يوجدالتقییم

محاضرة حول حقوق اإلنسان وحقوق المرأة في دستور -35
مملكة البحرين. 

بتمويل ذاتي منه 2003يناير 7نفذھا المجلس األعلى للمرأة بتاريخ 
) عاملین 6رافیة لكامل البحرين بلغ عدد العاملین فیھا (وتغطیة جغ

50واستھدفت ھذه المرأة جمیع فئات النساء وبلغ عدد المستفیدات منھا 
سیدة.

أھداف رئیسة: 
التوعیة بحقوق اإلنسان وحقوق المرأة في دستور مملكة البحرين. - 

ال يوجد. التقییم:
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والمرضع وصغار األطفال " التوعیة حول تغذية األم الحامل -36
دعم الرضاعة الطبیعیة". 

وھو مشروع مستمر تنفذه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة 
العالمیة ومنظمة الیونیسیف بتمويل ذاتي ودولي وتغطیة جغرافیة وطنیة 
يبلغ عدد العاملین فیه جمیع العاملین الصحیین (وزارة الصحة 

ھم عالقة باألم والطفل ، وتراوحت الفئة والمستشفیات الخاصة) الذين ل
سنة ويستھدف المشروع: المرأة 55إلى 25العمرية للعاملین فیه من 

األمیة والمتعلمة والعاملة وغیر العاملة والمتزوجة واألم والمطلقة الحامل أو 
التي لديھا أطفال صغار واإلعالمیة وعضوات الجمعیات المقبالت على الزواج 

200515235تفیدات حسب إحصائیات وزارة الصحة لعام وبلغ عدد المس
امرأة. 

األھداف: 
تثقیف وتدريب النساء. -
وضع دراسات وبحوث حول المرأة وصحتھا والتشريعات ذات العالقة. -
سن تشريعات تتعلق بالمرأة. -
رفع مستوى الرضاعة الطبیعیة في البحرين. -
رفع مستوى التغذية لألطفال في البحرين. -

المقترحات: 
التواصل مع دول الجوار والدول العربیة لالستفادة من التجارب والخبرات. - 
عقد لقاءات مع الدول العربیة لتوحید الجھود في مجال الرضاعة الطبیعیة. - 
دعم وتشجیع التشريعات والقوانین الخاصة بحقوق المرأة العاملة. - 

.: ممتازالتقییم

لزامیة الفحص الطبي قبل الزواج._ قانون إ37

وقد ساھمت وزارة الصحة بإصدار ھذا القانون لذا وردت استبانه من 
طرفھا بھذا الشان  ولكنھا استبعدت كونھا التندرج ضمن محاور الدراسة 

المسحیة. 

محاضرات توعوية.-38
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وھي محاضرات نفذتھا وزارة الداخلیة بھدف توعیة المرأة باإلجراءات
القانونیة وھي بتمويل ذاتي منھا وبتغطیة جغرافیة تشمل كامل المملكة، 

55و25وبلغ عدد العاملین فیھا خمسة عاملین بفئة عمرية تراوحت بین 
سنة، واستھدفت ھذه المحاضرات المرأة األمیة والمتعلمة وعضوات 

د الجمعیات وتضمنت برامج توعیة ومحو األمیة القانونیة ومناھضة العنف ض
المرأة ومناھضة كافة أشكال التمییز. 

األھداف: 

اھداف رئیسة: 
توعیة المرأة باإلجراءات القانونیة. - 
تزويد المرأة باألسالیب القانونیة لحل خالفاتھا العائلیة. -
توعیة المرأة بحقوقھا وواجباتھا القانونیة. - 

اھداف فرعیة :
ة. أخذ فكرة عن مسار القضايا الجنائی

وسط التقییم:

المقترحات:
وضع آلیة معینة لضمان االستمرار بالمحاضرات التوعوية - 
تكثیف المحاضرات والبرامج القانونیة.- 

التأسیس واإلنعاش لضباط وأفراد الشرطة النسائیة.دورات-39

وھي دورات نفذتھا وزارة الداخلیة بھدف تأمین توعیة قانونیة للشرطة 
ة. وھي دورات بتمويل ذاتي من الوزارة وتغطیة جغرافیة وطنیة النسائی

25شاملة وبلغ عدد العاملین فیھا خمسة عاملین بفئة عمرية تراوحت بین 
سنة، واستھدفت ھذه الدورات ضباط وأفراد الشرطة النسائیة. 55إلى 

األھداف: 

اھداف رئیسة: 
نین المختلفة. تدريب منتسبات الدورة على التعامل مع القوا- 
تسھیل عمل المتدربات بعد التخرج في التعامل مع شتى المجاالت - 

القانونیة. 
تدريب المتدربات لیكن من مأموري الضبط القضائي. - 

اھداف فرعیة:
صقل شخصیة المتدربة من الناحیة القانونیة وتقديم توعیة قانونیة لھا. 
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.ممتازالتقییم:

المقترحات:
ف الدورات القانونیة. تكثی

دراسة مسح میداني لظاھرة العنف ضد المرأة. -40

وھي دراسة بھدف التوعیة نفذھا مركز البحرين للدراسات والبحوث عام 
وقام بتمويلھا المجلس األعلى للمرأة وھي بتغطیة وطنیة. وبلغ عدد 2004

25اوحت من أنثى وذكر واحد) بفئة عمرية تر2عاملین (3العاملین فیھا 
أمرآة معنفة وتضمنت 151سنة. و بلغ عدد المستفیدات منھا 55إلى 

الدراسة عدة محاور تمثلت فیما يلي : 

مناھضة العنف- 
مناھضة كافة أشكال التمییز. -

التعرف على وجود أو عدم وجود ظاھرة عنف تمارس بحق البحرينیات. -

متوسطالتقییم:

أة البحرينیة العاملة في القطاع الخاص.دراسة عن واقع المر-41

2005دراسة نفذھا مركز البحرين للدراسات والبحوث بتاريخ مايو وھي
وھي بتمويل من المجلس األعلى للمرأة وبتغطیة 2006حتى نوفمبر 

إلى 25عاملین بفئة عمرية تراوحت من 3وطنیة. وبلغ عدد العاملین فیھا 
يلي: سنة وتضمنت عدة محاور كما55

تنمیة البناء الھیكلي والبشري للمؤسسات. - 
توعیة إعالمیة. - 
المساندة والدعوة إلى سیاسات وقوانین. - 
مناھضة أشكال التمییز. - 

عاملة.313عدد المستفیدات 

األھداف: 

اھداف رئیسة: 
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التعرف على طبیعة الوظائف التي تشغلھا المرأة في القطاع الخاص. - 
التعرف على المعوقات التي تمنع المرأة من الحصول على الوظائف - 

القیادية. 

اھداف فرعیة: 
التعرف على اإلمكانیات الوظیفیة المتاحة للمرأة مقارنة بالرجل. - 
التعرف على مدى الرضا الوظیفي لدى المرأة العاملة. - 
ین ظروفھا. التعرف على اتجاھات أرباب العمل تجاه المرأة وتحس- 

ممتاز التقییم:

استطالع للرأي حول تفنین أحكام األسرة في مملكة البحرين. -42

وھو استطالع نفذه مركز البحرين للدراسات والبحوث بتمويل من المجلس 
بلغ 2004أغسطس –2003األعلى للمرأة وبتغطیة وطنیة بتاريخ ديسمبر 

ذكور) مع عدد من المعاونین 3وأنثى2عدد العاملین فیه خمسة عاملین (
سنة وتدعو 55إلى 25ذكور) وبفئة عمرية تراوحت من 4إناث و7األجانب (

طبیعة ھذا البرنامج إلى المساندة والدعوة لسیاسات ومناھضة كافة 
أشكال التمییز وقد استھدف كل فئات المجتمع وبلغ عدد المستفیدات منه 

500 .

األھداف 
مجتمع حول إصدار قانون لألسرة. استطالع رأي ال- 
الحصول على المعلومات المتوفرة لديھم حول ھذه المسألة. - 

استطالع ودراسة توعوية حول تجربة المرأة البحرينیة في -43
االنتخابات البلدية والنیابیة. 

وھو استطالع توعوي نفذه مركز البحرين للدراسات والبحوث بتمويل من 
لمرأة وتغطیة جغرافیة لكامل البحرين بلغ عدد العاملین المجلس األعلى ل

ذكور وأنثى واحدة) وبلغ عدد معاوني العاملین من 2عاملین (3فیه 
ذكور) وتضمنت طبیعة العمل فیه جمع بیانات بھدف 4إناث و7(11األجانب 

استخدمھا الحقاً لتوعیة المرأة. واستھدفت ھذه الدراسة جمیع فئات 
. 500عدد المستفیدات منھا المجتمع وبلغ 

األھداف: 
رصد اتجاھات المجتمع البحريني حول حقوق المرأة وخاصة قضیة - 

المساواة في الحقوق السیاسیة. 
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دراسة وشرح المعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقھا - 
السیاسیة. 

بیة وأسباب دراسة تجربة المرأة البحرينیة في االنتخابات البلدية والنیا- 
اإلخفاق. 

الخروج بخطط عملیة وبرامج لتشجیع المرأة على المشاركة السیاسیة. - 
ممتاز التقییم:

اإلعالم والمرأة في الريف والحضر: دراسة توعوية تطبیقیة -44
على مصر والبحرين. 

نفذھا مركز الخلیج للدراسات اإلستراتیجیة وھو مؤسسة بحثیة أنشأت 
كزھا الرئیس في لندن ولھا فروع في كل من البحرين ومصر مر1985عام 

–2005واإلمارات العربیة المتحدة وقد نفذت ھذه الدراسة بتاريخ مارس 
ريف –إطراف –بتمويل ذاتي و بتغطیة جغرافیة شملت مراكز 2007مارس 

ذكر، وبلغ عدد األجانب 2أنثى و17وقرى ومدن. وبلغ عدد العاملین فیه 
25ذكر، وبلغت الفئة العمرية للعاملین فیه من 2فیه أنثى واحدة والعاملین

سنة. استھدفت الدراسة جمیع الفئات المذكورة في الستبانة. 55إلى 

األھداف: 

اھداف رئیسة: 
رصد سمات المرأة في الخطاب اإلعالمي والعوامل المؤثرة في تشكیل - 

ھذا الخطاب. 
االتصالیة. التعرف على حاجات المرأة - 
التعرف على رؤية واتجاھات القائمین على اإلتصال للمعالجة اإلعالمیة - 

لقضايا المرأة. 

اھداف فرعیة:
توعیة المرأة والمجتمع 

ال بأس (فوق المتوسط) التقییم:

تأثیر اتفاقیة التجارة الحرة البحرينیة على وضع المرأة العاملة -45
في مملكة البحرين. 

راسة توعوية نفذھا مركز الخلیج للدراسات اإلستراتیجیة بتاريخ وھي د
بتمويل ذاتي وتغطیة جغرافیة وطنیة وبلغ عدد 2007أبريل –2006نوفمبر 

ذكور) واثنان من المعاونین 2عاملین ( أنثى واحدة و3العاملین فیھا 
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سنة. 55إلى 25األجانب بفئة عمرية لجمیع العاملین تراوحت بین 
دفت الدراسة جمیع فئات النساء. واستھ

األھداف:

اھداف رئیسة:

رصد وتحلیل اآلثار المترتبة على تطبیق اتفاقیة التجارة الحرة البحرينیة - 
األمريكیة على أوضاع المرأة العاملة. 

التعرف على الفرص التي يمكن التمسك بھا والمخاطر والتحديات التي - 
سین أوضاع المرأة العاملة. ينبغي تالفیھا ومواجھتھا لتح

اھداف فرعیة:
تدريب وتوعیة. 

ممتاز التقییم:

مجلة قوانین األحوال الشخصیة في الدول العربیة. -46

وھي دراسة توعوية نفذھا مركز الخلیج للدراسات اإلستراتیجیة بتاريخ 
بتمويل دولي وتغطیة جغرافیة وطنیة بھدف2006حتى سبتمبر 2005يناير 

4توعیة المجتمع ومناھضة كافة أشكال التمییز وقد بلغ عدد العاملین فیھا 
سنة. واستھدفت 55و25إناث وذكر واحد) بفئة عمرية تراوحت بین 3(

الدراسة جمیع فئات النساء. 

األھداف 

اھداف رئیسة: 
تحديد مواطن القصور والقوة في القوانین المتعلقة باألحوال الشخصیة. - 
توفیر الجھد على الباحثین و المھتمین بقوانین األحوال الشخصیة. - 
نشر الوعي القانوني لدى المرأة وكافة أطیاف المجتمع بقوانین األحوال - 

الشخصیة.

أھداف فرعیة:
توعیة المرأة والمجتمع بھذه القوانین 

ممتاز.التقییم:
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مشروع مركز أوال للمساعدة القانونیة.-47

نفذته جمعیة أوال النسائیة 8/6/1998وھو مشروع مستمر بدأ بتاريخ 
وھي جمعیة أھلیة تعنى بشئون المرأة بتغطیة جغرافیة محلیة وآلیة تنفیذ 

ذكور) 2إناث و3عاملین ( 5ذاتیة ويبلغ عدد العاملین في ھذا المشروع 
سنة. يستھدف ھذا المشروع المرأة 55و25بفئة عمرية تتراوح بین 

–2005المتزوجة والمرأة المعنفة وقد بلغ عدد المستفیدات منه خالل عام 
) امرأة وتتمثل طبیعة المشروع فیما يلي: 63(2006

تقديم خدمات مساندة وإرشاد قانوني. -
المساندة والدعوة إلى سیاسات جديدة. -
مناھضة العنف. -
توفیر اإلرشاد النفسي و اإلجتماعي و القانوني للمراة. -

األھداف: 

اھداف رئیسة: 
الحد من ظاھرة العنف األسري وخاصة العنف الموجه ضد المرأة والطفل. - 
تقديم خدمة توعوية وعملیة للمرأة في المجال القانوني وتقديم - 

االستشارة القانونیة لھا. 
المطالبة بإصدار التشريعات التي تحمي المرأة والطفل. - 

اھداف فرعیة: 
ساندة المرأة البحرينیة ومنحھا الثقة بنفسھاوتعريفھا على حقوقھا م- 

الشرعیة ومساعدتھا في العمل على ممارستھا. 
إصدار كتیبات توعوية للمرأة وخلق ثقافة مجتمعیة واعیة. - 
تنظیم حمالت مدافعة من أجل تمكین المرأة من سكنھا.- 

المقترحات:

لمشروع. تأمین الدعم المالي ل- 
سن تشريعات تسھل إجراءات المحاكم. - 
العمل على إصدار قانون األحوال الشخصیة. - 

متوسط.التقییم:

مشروع إنشاء الدبلوم والماجستیر في الدراسات السنوية -48
في جامعة البحرين.
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مستمر، وتنفذه جامعة البحرين بتمويل 2008–2007بدأ المشروع عام -
وبتغطیة جغرافیة لكامل التراب الوطني و بالیة تنفیذ ذاتیة و ذاتي منھا 

و 15مستقلة. و ھو برنامج جديد ومستمر ، و بلغ عدد العاملین فیه 
غالبیتھم اجانب تركز عملھم في االمور االكاديمیة و اإلدارية.  

سنة. 55إلى 25الفئة العمرية للعاملین في البرنامج: من 
رنامج: أكثر نشاط. عدد أنشطة الب-
اإلعالمیة –القانونیة –الفئة المستھدفة من البرنامج: المرأة المتعلمة -

خريجات الجامعة من مختلف العلوم. –عضوات الجمعیات 
كل عام. 20إلى 15عدد المستفیدات: من -
طبیعة مضمون البرنامج: تكوين الكوادر قیادية وتكوين باحثات وتمكین -

ھا. المرأة والنھوض ب

األھداف: 

اھداف رئیسة: 
إيجاد كوادر متخصصة في الدراسات النسوية للمساھمة في تطوير أداء - 

المرأة والنھوض بھا. 
إنتاج المعرفة حول المساواة والمجتمع وتقديم برامج اإلدماج والتمكین - 

للمرأة. 
تأسیس قاعدة منھجیة وتطويرية حديثة في الدراسات النسوية.- 

اھداف فرعیة: 
تطوير حركة النھوض بالمرأة في مملكة البحرين. -
التأسیس العلمي لإلدماج والتمكین للمرأة. -
تكوين عناصر قیادية قادرة على بلوغ مواقع القرار.-

المقترحات: 
الحصول على دعم مالي من مؤسسات وطنیة. -
التجارب المطلوبة من مؤسسات المجتمع المدني. -
یخ فاعلیة التقويم للبرنامج.تطوير وترس-

مشروع دراسة قانون األحوال الشخصیة ومعوقات إصداره.-49

من قبل جمعیة 11/4/2006حتى 5/3/2006وھي دراسة نفذت بتاريخ 
الشباب الديمقراطي البحرينیة و ھي منظمة غیر حكومیة . ونفذت 

لیة تنفیذ الدراسة بتمويل ذاتي و بتغطیة جغرافیة لكامل البحرين و با
ذاتیة .   
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ذكور. 2إناث و4عدد العاملین: -
سنة. 25الفئة العمرية للعاملین: أقل من -
عدد أنشطة البرنامج: أكثر من نشاط. -
–عضوات الجمعیات –الفئة المستھدفة في المشروع: المراة القانونیة -

الطالبات الجامعیات. 
سیدة. 53عدد المستفیدات: -
المساندة –توعیة ومحو األمیة القانونیة –امج: طبیعة ومضمون البرن-

دينار. 225والدعوة لسیاسات وقوانین   تكلفة: 

اھداف رئیسة: 
نشر التوعیة بأھمیة قانون األحوال الشخصیة. -
التوصل لنتائج وحلول حول المعوقات الخاصة بإصدار قانون األحوال -

الشخصیة.

ال يوجد التقییم:

المقترحات:
.الدعم المالي زيادة

مشروع المرأة والتعلیم والعمل. -50

من قبل  جمعیة الشباب الديمقراطي 2005سبتمبر 6–2نفذ بتاريخ 
البحرينیة وھي منظمة غیر حكومیة بتمويل ذاتي وبلغ عدد العاملین فیه 

ذكر. 17أنثى و 11

عدد األنشطة: نشاط واحد. -
لمة وغیر العاملة وعضوات الجمعیات. الفئة المستھدفة: المراة المتع-
. 119عدد المستفیدات: -
التوعیة باحتیاجات –تدريب وبناء قدرات –طبیعة مضمون البرنامج: -

سوق العمل وأھمیة الضمان االجتماعي.
دينار.       440تكلفة البرنامج : -

األھداف: 

اھداف رئیسة: 
لعمل. اإلرشاد في مجاالت التعلیم المناسبة لسوق ا–
مساعدة العامالت في العمل في اإلرشاد الوظیفي. –
توعیة بقانون الضمان االجتماعي. –
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ال يوجد التقییم:

المقترحات: 
زيادة الدعم المالي لمشروعات التعلیم واإلرشاد الوظیفي والمھني. –
زيادة الوعي االجتماعي بقانون الضمان االجتماعي. –
ة لتطوير ھذا النوع من البرامج. تكثیف الجھود الرسمیة واألھلی–

ورشة عمل حول اتفاقیة السیداو. -51

من قبل جمعیة الشباب 7/4/2004حتى 5/4/2004نفذت بتاريخ 
الديمقراطي البحرينیة بتمويل ذاتي 

التغطیة الجغرافیة: وطني. –
آلیة التنفیذ: ذاتیة. –
ذكور. 2أنثى و2عدد العاملین في البرنامج: –
سنة. 25العمرية للعاملین في البرنامج: أقل من الفئة –
عدد أنشطة البرنامج: نشاط واحد. –
الطالبات الجامعیات. –الفئة المستھدفة: عضوات الجمعیات –
سیدة. 49عدد المستفیدات: –
مناھضة أشكال –طبیعة ومضمون البرنامج: توعیة ومحو األمیة القانونیة –

دينار. 45التمییز.    تكلفة البرنامج: 

األھداف: 

التوعیة القانونیة للطالبات الجامعیات. –
معرفة الجوانب اإليجابیة والسلبیة في االتفاقیة. –

المقترحات:
تجھیز مكان أفضل وأكبر للورشة. 

ال يوجد التقییم:

برنامج جسور. -52

من قبل وزارة الخارجیة 2007مايو 22حتى 2007أبريل 25نفذ بتاريخ 
تمويل ذاتي. ب

ھدف رئیس : 
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تشكیل مظلة لزوجات الدبلوماسیین يسھل علیھن التواصل. –
تنمیة وتطوير األداء اللغوي لزوجات الدبلوماسیین. –
خلق فرص للتعارف واالندماج. –

توعیة أھداف فرعیة:

ممتاز التقییم:

ورشة عمل حول مھارة وفن اإلتكیت لزوجات الدبلوماسیین.-53

–المراسم–رشة عمل حول السلوك االجتماعي و-54
.البروتوكول

لم تدمج ھاتین الورشتین بالدراسة لخروجھما من محاورھا.         

مؤتمر المجتمع المدني وتمكین المرأة العربیة. -55

من قبل مركز معلومات 2006فبراير 15حتى 2006فبراير 14نفذ بتاريخ 
ابع لجمعیة رعاية والطفل واألمومة وھي جمعیة المرأة والطفل وھو مركز ت
غیر حكومیة بتمويل ذاتي 

التغطیة الجغرافیة: البحرين والعالم العربي. –
آلیة التنفیذ: ذاتیة. –
ذكور). 4إناث و6(10عدد العاملین: –
سنة. 55إلى 25الفئة العمرية للعاملین: من –
عدد أنشطة البرنامج: نشاط واحد. –
ھدفة: جمیع النساء المھتمین بقضايا المرأة الفئة المست–
توعیة ومحو األمیة القانونیة-طبیعة مضمون البرنامج: –

األھداف: 

أھداف رئیسة: 
تتبع موقع المرأة في ثقافة المجتمع المدني. - 
دراسة مدى تعزيز مؤسسات المجتمع المدني لدور المرأة في المجتمع - 

و مدى إزالة التمییز بحقھا. 
تحلیل ونقد مواقف مؤسسات المجتمع المدني من القوانین المعززة - 

للدور اإليجابي للمرأة في المجتمع. 
تحلیل ونقد الخطاب اإلعالمي لمؤسسات المجتمع المدني حول قضايا - 

المرأة.

اھداف فرعیة:
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تعرف مدى استعداد المجتمع المدني لمساندة تمكین المرأة. - 
برات بین المجتمع البحريني والمجتمعات العربیة والعالمیة في تبادل الخ- 

مجال تمكین المرأة. 
المساعدة على تمكین المرأة في المجتمع البحريني على أسس - 

علمیة ودستورية.  

متوسط التقییم:

االقتراحات:
توفیر الدعم المالي. 

مؤتمر العنف األسري. - 56

من قبل مركز معلومات المرأة والطفل. 2008اير يراد تنفیذه بتاريخ فبر

الجھة المنفذة: منظمة غیر الحكومیة.- 
الجھة الممولة: ذاتیة. - 
التغطیة الجغرافیة: البحرين والعالم العربي. - 
آلیة التنفیذ: ذاتیة. - 
عدد أنشطة البرنامج: نشاط واحد. - 
من االستبیان. 8الفئة المستھدفة: جمیع المذكورين في الفقرة - 
طبیعة مضمون البرنامج: توعیة إعالمیة.  - 

اھداف رئیسة: 
التعريف بالعنف األسري. - 
التعريف بحقوق المرأة المعنفة. - 
المقارنة وعرض تجارب الدول األخرى. - 
النصح واإلرشاد. - 

اھداف فرعیة:
توعیة .

إقترحات:
الحصول على دعم مالي

ة المرأة والتنمیة. ندو-57

من قبل مركز معلومات المرأة 1997نوفمبر 9–نوفمبر 8نفذت بتاريخ 
والطفل بتمويل ذاتي 
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التغطیة الجغرافیة: البحرين والعالم العربي. -
آلیة التنفیذ: ذاتیة. -
ذكور. 2إناث و10عدد العاملین في المشروع: -
سنة. 55إلى 25الفئة العمرية للعاملین في المشروع: من -
عدد أنشطة البرنامج: نشاط واحد. -
الفئة المستھدفة:  جمیع النساء والمھتمین بقضايا المرأة. -
عدد المستھدفات: جمیع النساء والمھتمین بقضايا المرأة. -
طبیعة مضمون البرنامج: توعیة إعالمیة. -

األھداف  :
اھداف رئیسة : 

أة في التنمیة في البحرين. التعرف على حجم و واقع إسھام المر- 
توفیر قاعدة بیانات حول الوضع التنموي للمرأة في البحرين وجوانبه - 

المختلفة. 
االستفادة من التجارب الدولیة والعربیة في صیاغة إستراتیجیة تفعیل - 

دور المرأة التنموي للتغلب على العقبات التي تحد من مساھمة المرأة 
في التنمیة. 

أھمیة التعاون بین المؤسسات الرسمیة واألھلیة ومساندة تأكید- 
المنظمات الدولیة في دعم دور المرأة التنموي في البحرين. 

جید التقییم:

المقترحات:
الدعم المالي 

جائزة الشیخ خلیفة بن سلمان آل خلیفة العلمیة (المرأة بال -58
تمییز). 

ركز معلومات المرأة والطفل. من قبل م2007يناير 13نفذت بتاريخ 

األھداف :
اھداف رئیسة: 

توعیة المرأة بحقوقھا. -
مناھضة أشكال التمییز ضد المرأة. -
إثراء المكتبة المحلیة والعربیة بالبحوث في مجال تمكین المرأة. -

اھداف فرعیة:
تشجیع الباحثین  على الكتابة في قضايا المرأة. 
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جید التقییم:

اقتراح:
إيجاد الدعم المالي الن الدعم الذاتي للجمعیة ال يكفي . 

ندوة الفتاة العربیة المراھقة: الواقع واألوقاف. -59
اھملت ھذه الندوة التي نفذت من قبل مركز معلومات المراة والطفل كونھا 

ال تدخل ضمن محاور الدراسة المسحیة .

ة المحاكم. تعیین السیدة إيمان السعد مديراً إلدار-60

40نظر بعض الذي وأن الشريعة بصفة مستعجل (قانون رقم -61
) بشأن تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات أمام 2005لسنة 

المحاكم الشرعیة. 

تعیین منى الكواري قاضیاً بالمحكمة الكبرى. -62

) 2000) لسنة 21زيادة دوائر المحاكم الشرعیة (قرار رقم (-63

ن باحثات قانونیات في وزارة العدل. تعیی-64

االستبانات 2005لسنة 34إنشاء صندوق النفقة قانون رقم -65
تم إھمالھا ألنھا تخرج من موضوع الدراسة. 65حتى 59من رقم 

الواردة من وزارة العدل النھا تخرج من 65حتى 60اھملت اإلستبانات من 
موضوع الدراسة المسحیة .

نتائج : الثالثا

غیاب التخطیط المسبق للمشـروع وعـدم وجـود رؤيـة واضـحة للنھـوض -

بالمراة في المجال القانوني.

عدم كفاية المیزانیة المخصصة للمشروع .-

عدم كفاية الوقت المخصص للتوعیة .-

البرامج في غالبیتھا قلیلة وغیر كافیة.-

البرامج في غالبیتھا قصیرة المدى.-

المادي واللوجستي.البرامج ينقصھا الدعم -
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البــرامج لیســت قائمــة علــى خطــة مســبقة باســتثناء بــرامج المجلــس -

األعلى للمرأة.

البرامج غیر موجودة في مجال اإلعالم والعمل وقلیلة في مجال اتفاقیة -

القضاء على جمیع أشكال التمییز ضـد المـرأة وبعـض المجـاالت االخـرى 

كاألحوال الشخصیة والعنف ضد المرأة.

لتنسیق بین الجھات األھلیة والجھات الحكومیة.ضعف ا-

ضعف موارد الجھات األھلیة.-

بروز دور المجلس االعلى للمـراة كمنظمـة نسـائیة وحیـدة قـادرة فعلیـا -

علــى القیــام بمشــروعات ھامــة وكبیــرة للنھــوض بــالمراة فــي المجــال 

القانوني .

نفـذھا غیاب اھل اإلختصاص والخبرة عن المشروعات خاصة تلك التي ت-

المؤسسات االھلیة .

رابعاً: التوصیات:

.توصیات خاصة بمنظمة المرأة العربیة.1

ومنحھــا الوقــت الكــافي لتــتمكن مــن تحقیــق البــرامج تكثیــف بالتوصــیة-

اھدافھا .

وضع خطة مسبقة وواضحة للبرامج . المساعدة في-

في مجال وفي مجال اإلعالم والعمل برامج ومشروعاتاقتراحضرورة -

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییـز ضـد المـرأة وبعـض المجـاالت 

االخرى كاألحوال الشخصیة والعنف ضد المرأة.

بین الجھات األھلیة والجھات الحكومیة.تنسیقتحقیقالتوصیة ب-

ماديـا ولوجسـتیا إلتاحـة الفرصـة لـديھا الجھات األھلیةدعم  التوصیة ب-

رامج للنھوض بالمراة في المجال القانوني .لتنفیذ مشروعات وب
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والعمـل االعلـى للمـراةللمجلـساإلسـتمرار بتقـديم الـدعمالتوصیة ب-

لس االعلى للمراة استطاع على تعزيز ھذا الدعم وزيادته باعتبار ان الج

كمنظمـــة نســـائیة وحیـــدة قـــادرة فعلیـــا علـــى القیـــام ان يثبـــت دوره

مراة في المجال القانوني .بمشروعات ھامة وكبیرة للنھوض بال

:االنشطةتوصیات خاصة بالمشروعات و البرامج و –2

غیاب التخطیط المسبق للمشـروع وعـدم وجـود رؤيـة واضـحة للنھـوض -

بالمراة في المجال القانوني.

عدم كفاية المیزانیة المخصصة للمشروع .-

عدم كفاية الوقت المخصص للتوعیة .-

خاصــة تلــك التــي و رة عــن المشــروعاتغیــاب اھــل اإلختصــاص والخبــ-

تنفذھا المؤسسات االھلیة .


