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وا�.�8ل إ�* ���د�  ا���& ا��!$� �6وط آ���� /���ك ا�$��ء ا����واة ا��.0�� / ��.و ا�%-�ل (�* ا�����, 

 !9����:� ��-� ���;9 ��& �9.و ه��>��!  �A-�ص . وا������، وا/�0;�ل إ�* ��= دور ��(& و�>�رك �
C� ��� ،ولDا�:�0= ا ��6 إ�* ا�%�L� ���Aوج �  ��J�� ذ�H ا���"���" F� �������E9 F� Gر �Cآ. �

"����Eر ا��Eا�� " �"�) N��� &"Dأو أ0!� و(�* ا ،��ا���PQ9 (�* ا���, وا���& ��%;�O ا��>�رآ� ا����
���R .���Sا�� O;%�  �� �E�9��� �8ىDا �أ�� ا���'� . F���9 ���  ا��Cآ. أن ا�$A= ا/���L(�� ��9= دورا �

، �  ا���E� ا�%�آ�� ��%;�X�� O ا������Qت "�  ��ق"�* ذ�W��-� &8.9 ،H، وأW0 ". �%.ث (�وة (
����Yو��9ء ا��� ��� ا�Q�  �� =�ZDن ا��:��F  .��$��ء �� �:�ل ا��>�رآ� ا����� Hو�%.ث ذ�) ��)

وه� �� . �H ا������Qت��ل دون ا�%-�ل N��-9 (9 *�) ا������ن أو �^�& ا/9:�ه�ت ا����$� ���أي ا���م
  Q�� ,� ��� ���) ت���A�0ا �� �bً� و�>�Q�� &Qر �O ا�$��ء �� ا���6` ����Qا������ن ا� cى ($.�� أ���L
� أو أ���ي، آ�� �� أآ�b �  دو�� Q�� ار�;� ��.;�� =��$� �9:�وزd إ/ ��. Dي، أو ($.�� ��, �9��  ��0ء �

��:��8 . ��Pا��� �ه��Dو��. ا ، Qثو�.%��/ F"وا �ا�� ،=�Q����Cال ��;* "���i (  �.ى gh9�� هfQا ��آ� �
 !�^0h�  ك ��-��ه����أ0!� أ�Y� ��E�9� . ا�$��ء ا����� �  L!�، و(  �.ى dP�^%9 ��$��ء (�* ا

��ح �� هfا ا�;�Eع ���j اDه���، وا��%��  ��bل ����� .����6ة ����ا9�:��ت ا
 
 

 ��.;�  
 

 ���رخ   �
 ً��ت   �����ط ا�������� %�$ ا�#"�ل ا� �م   
ر ا�. -���, %��$ أو+��*(�، آ#�� إن       ���
��1 ���0ا�ت ا/.
ا�.�آ�9 7-8 
26 (� %$ ا� #-��� ا��3�45� 0�2 ��0أ     


1 =�6ع ا���0; ��8 
:(�6م    >/?��#���A  "ا�.0اول �
ء��C�
E-��1 ا�D:���� "ا� 1��
 F��+�� يHا��� ،�����و%��$  ا��

ت ا��+���#�� واDه ���#J�ق ��:����H ا����0ول وا�#����+ �����-
� �#��
ت ا�#.��Mات  ،���L#�Aرات ��"
 و%$ 

 ا�0و��� )C:/ NO�% $.و 8-7 ا�6ا12ا� N:-Q أ�Pه
�������+�Cا� ������#J/D7 % ،%�����$ ا�������. )�����R � S)�ا������

    ذ�(�".� �
 U�V $% $*ا�L#�0ا�345$ أو =�< ا�
ت��
� �4ا8ت و�� .  

  
 ��*ُ 0��L�    م�ح ا�#����وع ا�3��45$ %��$ ا�������� ��8
2000   �����
�����$    � ����0 %.�����ة 
Dار ا�L.����+]0����8م ا

+��$وا��C.  ̂وع %��$ _��6ه�����8-��7  ،ا+��.�0 ه��Hا ا�#
ر�1 ا3�����45ح     ������
 ا+�����.�0ت 8-������< �����
أ�-�����` 
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��2, ا�##ر+��   إ��7  ا��L#�0ا*$ %$ ا�#�LE� ا� �����،  
    �����ه�, �-#6ا*���:
  ����
 >.�#���R� ���
ا��L#�0ا*����� و
    ���)26L� U���
�a ا�#����أة آ���#� ������E#واة وا����C#وا�

��+�Cا��0ا� ،ا� N/A%   $�ق ا� #�U ا��6*��
� ��Eح 
، 20021ا��Hي ��-�6ر ا� #�U�0� .� >�� U ا�0+�.6ر %�$        


ء وآن أن ُC�ت  ��N ا����+�$،   ��L(� ا������Cا�
���� � �0 ا[+�.:.ء    � ."��� ا�Dول 
�ة  Q�Rوb./]ا

  .  P2006, %$  82002-7 ا�#��ق %$ 8م 
  

   >���% N#)-.��+ي اH0ر ا�����L�  -وإن �������C/ UA$  - و�
 �����#J�+������� واDه-������� وا�6�����Lى  � �����e ا�#�Cت ا�

ا[_.#���8� ا���������� أ+��g ا�#����وع ا$�3��45،  
  �����-Qا�0ا ���).#J/����2, %���$ أ*���� أ ����
ء ����< ���_ ���
و
   ���8+��� وا[_.#�Cا� )"
وه�آ-( ا�.��J#�� و��ا
%����، ا�.��$ أ���Pت ���0وره 8-��7 +��-6ك اD%���اد    Lوا��
 ا�#".#�1 و�����0<    ��R2 ^
�(, و
6ا2:(, �"واه.#

8      )��R � ، إ[ أن���4Q ا�#���أة ����A#� ^
��� و�"��
        >��*
�� 6�j2ر %�$ �  $/ا�Qk آ�ن و[ ��9ال � �
        �-�4 ��
 >�� �#� ً�46jQ ،,��Lه�, وا�
1 هH^ ا�#:�

   8 $��% �)_�
 وإدً���+ء +��C�#-��� ا�.�#����  �.#���A ا�
�����M.وا� �
ا�#�--��6ن أن ا�.0��Lم � ��0  و�.:��l .ا�#��C.0ا

 ����M-� ً�m�E� . >�/إ���7  و8-���<، /"��0 أ ���J�
��� ا�#(��, ا�

6   l����* ���8 ا3��45ح �ت %��$ 8#-�������1��2 ا�����

  )�ه� ا�#.������Mات و+����#����J
����o �����8 أ������ز Aا�
      l����� � $����.ت ا�]A����=53ً �����8 ا����R% ،و
ه�.(����

رآ.(��
 .  
  

 �%��  ��A�9ر�  
 

      ����-Qات دا�P���
ت � 6ا
��U و����ط ا��������/ �P?���
ط 8-#$ وأد�$ �/ �
 >��4 
 ا�. -�, و)�
08ة، 
ط       ���%� إ��7 ا��Oإ ،���)L:وا� ���
J�%$ ا�#�0ارس ا�
%���� وا[_.#���8� ذات    Lا�� ����0/Dة ا?���ا�.������ي و/

و8-�7   .ا�j-� ���آ� ا345ح %$ ا�#��ق ا� ���$ 
   $��-E#وا� $�
$ ��آ� ا345ح ا��6*�� �
ا���, 

                                           
وتم اإلقرار الشعبي عليه بنسبة  2000طرح ميثاق العمل الوطني في1 

حيث كان القانون  6/12/1973ي، وتاله طرح أول دستور للبحرين ف98.4%
االنتخابي يقصر الحق السياسي على الرجال، ثم عدل الدستور في 

 .  ومنحت النساء حقوقاً متساوية مع الرجال 14/2/2002

$Oت ا��Lن ا�#����8 H�
%$ 6:4ف ا�#. -#��  2
،�:-.b#ا� ` �ت ا�m% و��� 6:4ف   ����E#إ[ أن ا�

   $���% ��_���U وإ=����اآ(� وا�(���C
�.�����ر ا�#����أة و

���� ����, ����., إدرا_���< %���$ أ_����0ة ��آ����       ا������ة ا� 

ا�#�ر6�Qن أ+��ب ذ��y إ��7      ي� �9 . ا345ح H/xاك
ء و
�0ود�.�<،  C�
C.6ى ا�. -�, %$ 6:4ف ا� $/0�
ل %����$ ا�#"����ل ا� ����م، ����_��� �)*3.����Qوا/ ����0ام ا

[ت 
����6  و�����j أ/����E.(� وأدواره���� %���$  ���"

  ����8
���� وا�.#����e وا�.���86� ا[_.#Dأ���0 �:���0 . ا


��� ا�U)��C ا�.���ق ا�#���أة   ���A� ,��� >��/إ���7 إ ����ا����
  e� و� ��8��0 ا[_.#L.ا� N:2إذ و $
J��. -�, ا��
        3ً�R% ،0ارس�#�ر_�ل ا��0�O ��0 ا�.��ق ا�:.��ت �

   ���
Dدئ ا  ،���8 %.��6ر ا[ه.#��م ا��+��#$ %��$ �����#

 U�� _��.
وا/ �Q?.  g��Aًا ���8 � -���, ا���Hآ6ر� -���#(� 

     ً���0 أن   .ذ�6�E� 7-8 yر ا�. -��, ا��6�Cي آّ#�ً و/�86
   ً�L�] N� :�ار ���#Aن  و ،ا�#�=�ات ا��?��Pه�  إن آ�

ط ا�#��أة ا��������� ا��Hي        �� ��C` /�6ع /ً���C/ 7L�
     ��������A:ت ا������� _�#�
�6�����jرًا و
0������Lًا � U�����V

 +���"-N ا����26{1. 3وا6�6�0�5_���� ا��0������ وا�#Hه�����  
   ���
 ����b�ء ا���C/ 1��#� ,��� 1��O6ا� yأن ذ��� ���bر�ا�.
ت ������C#Q $���% مط ا� ��������ه#� %���$ أو_���< ا����C#ا�

ت ا�����Lن ا�#�����jم���-.?آ����0 8-���7 دوره����  ،و+���.�
ر_����  bا� ���P���2, ا��0ا ���
 ��P?��.� yوذ��� ،�)./��A
 و

�0ر_� اDو�7� .  
  

{�� ا�.�$ أّ*�   �C��?ة ا�"# �ت ا�/ NE��ط  ار���ت /
�?ة ا� �� `b�ر ا�. -��, و���وز     ا���#U اDه-�$، وا/.

    ���
+�����، و�Cوا� �����%Lوا�� �����8ت ا[_.#���#�J�ا�.
   +��$ �-��آ��� ا�6*����� ود68ا�(���Cخ ا������CA8< ا�#
واة 7���-8 ���C#وا� �ا*�����L#�0�� ���)��E
ا�.��ر����� و

 �� #_ �C+?% ،U}واDا��ا{0ات ا e � راءx" �R)/

                                           
تأسيس مجلس تشريعي وتعريب : 1923من مطالب الحركة المطلبية في  2

ستغالل األجهزة اإلدارية وتطبيق العدالة االجتماعية ووقف التالعب واال
التجاري ووضع قوانين عادلة للغوص وإشاعة أجواء الحرية وتحقيق قدر من 

من كتاب عبد الرحمن الباكر، : أنظر. الديمقراطية والحد من سلطات الحكم
 .البحرين إلى المنفى

 .75ص  المرأة في الخليج العربي وتحوالت الحداثة العسيرة،باقر النجار،  3
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 ، وه�$ أو��7 ا�"# ��ت    �819554م   "%.�ة ا�������  
  S���-bا� $��% ��}��C�ء ا���L�E� ا�#.�:��Hة   و ،ا���C/ N��-�ّ

 ًد����j.2وا ً����+�?+N���C _# �����   1960و%���$ . +�

"�
6
Dوا U:Eا� ��، و/�g:/ $% NE ا�#"ل "ر8
      ����+�Cا� ��)26L� ا�#���أة a���
و/��دت ��.��0رج %��$ 

�� �����و0��2 
�-��N إ���0ى ا�6ا_(��ت ا��+��#��     ،وا�.
ء ا�������b� وا����C�� D+�����ة ������C` ا/.#����ء 6����R8ا�(

  . ا��آ#�
  

 $���%1970   ����� #_ N���C+?�"ا�.���$   "لاأو ��}���C�ا�
ء ا���L�E� ا�7E�+6 ا��3��4ت 7�-8 � -���,     �C/ N�-ّ�

رج وا�#�:.������ 8-����7 ا�.�����رات   ����bا� �����
 $ 
����_

������+�C.ا�      �1 _# ���������
 0���� � ����#�% )*�����وزاد /
"�R)� ا�:��A�  Nا�.$ �P0 "ا�)���6[ت %$ ا�"ه

   6���/ ��))_6� ���
 N��L#8 ����+�C6ق   وا���L� ���R2
 ا6��Dال     ��R2و U�# ا�. -��, وا� $% ���-E#ء ا�C�ا�

+�� و���ه�C6ق ا�Lوا�� ��jb�� 0ه �?+NC . ا�
 ������ #_"��������bا� ������%Lع ا�� 1975، و%����$ "ا��%����
ء ا�0و����� "_# ���� ��C� %��$  "ا���
.?+N��C % 1972، أ
 �� #_"oة ا���ت    "%.��.% ��
أ6�4ل ر�:���    واتذ


� ا� �C2 7-8 34ت%�، ��0 أ/�< ��,   و�Lوا�� ,�- .
ره إ[ %$)=�� a#C� 2001 5  .  

  
  $��+�Cح ا�
��-��� ا[/:.�� 1��
،   ���
ُأ=��(�ت ا� 0���0 

 $���% ��}���C�
���� ، 2000ا�"# ����ت ا� 1���
 NE����و/
   )��C:/ ت و��ّ���N ا�.6_(��)L���+ 6 . $��%2/8/2006 

                                           
، وضم نخبة من سيدات الطبقة الغنية 1953في  تشكل بداية نادي السيدات 4

القريبة من السلطة السياسية بهدف العمل الخيري ومساعدة للفقراء وتعليم 
حاربه المحافظون وهاجموه وطالبوا بإغالقه، . النساء شئون الطبخ والحياكة

ولم يحبذ عبد الرحمن الباكر وهو أحد أبرز زعماء الحركة الوطنية ما بين 
فكرة النادي الرتباطه بزوجة المستشار البريطاني بلجريف،  1954-1956

وعليه دعا إلى إنشاء جمعية نسائية خيرية بديلة عنه، ما أدى إلى وقف نشاطه، 
 .86- 15، لمجموعة باحثات، ص بداية لم تنتهكتاب : أنظر

تعددت محاوالت طلب اإلشهار في الثمانيات والتسعينات، ويرجع سبب   5
ظرة الحكومة إليها، حيث رأت بأنها تمثل واجهة علنية لليسار الممانعة إلى ن

: أنظر كتاب منى عباس فضل. السياسي المتمثل في جبهة التحرير الوطني
 126األثر والرؤيا، ص: التربية السياسية للبحرينيات

جمعية المرأة البحرينية وجمعية البحرين النسائية وتنمية : من تلك الجمعيات 6
نية ومدينة حمد النسائية وجمعية الحور النسائية وجمعية المستقبل المرأة البحري

 g��+?�"  $���{$ ا�������C�و���ّ, إ=��(ر^،   "ا[����د ا�
  وه��6��A.� 6ن 
��� أ�-��` ا�"# ���ت��)�% ��#� ��}��C�ا�

 �� #_"��
{�� ا3+5C��� ، وه$ ا�"# "ا�#U�L.C ا�
ء ه6 و ،%$ ا[��د  ا3+5
�� ا�0��6ة����C�  ا+.���

{�� ا3���+5
�� ذ  ����C�ات �����L� ا�"# ����ت وا�-"���ن ا�
و� ��0 أه��0اف ا[����د   .ا�.6_(��ت ا��0����� وا�#Hه����� 

��}C� �#R#6ن أه0اف ا�"# �ت ا�ً+A /ا .  
  
�   �����#� %���$ 8#-����� ا�.ً
0���L� ������N���LL ا�#����أة ا�����

  U��# ت ا�. -���, وا�]��"
 $��% ً��46jQ ،����8ا[_.#
ت اDه-ّ��������   ������C+�#ا� �E�������رآ� %������$ أ/�������وا�#
ر+���� #
 %����ص ���)� ����C.� ,���� >���/إ[ أ ،�����ّ
6Aوا��

    $��+�C6ى ا�.��C#8-��7 ا� �رآ���
 ،أدوار �2د���� أو 
)-#"#� �*  . و�y�H أ+�ب �"0ر ا�5

   
�Sا��� �  � ا��>���� وا�;�0�0

 
�H  041973ر أول د+.6ر %$ 
 >� U# ا� o2وأو

ق  1975��
و�.7 %.�ة � �0-< ا�Hي �, �6#_` 
 $% $�و02 . 2002%��ا�� / =�ط 14ا� #U ا�6*

واة ��� ا�#6ا*���  7/� ا�0+.6ر ا�# 0لC#8-7 ا�
 ��+�Cة ا�د�� ا����
ًء %$ _1�# C/و ]ًر_

Lوا�� ��8د��، إ[ إ/< �, ��.6 وا[_.#j.2]وا ��%
. 8-7 أي /� �J�� a��4 ا�.l�� 9��# ا�#�أة

و���, 
� ا�.��0; ا�.��� $ ا�Hي را%l ا345ح 
 ��H�:�ت ا�.E-C3ً ��� ا�Qك �0ا�+$، إ[ إن ه�Cا�

-Cا� Uj% 0أ�
 7-8 ً�-+ �P�� �� ���ت وا�.E
�� ���ت ا�0و�� �% .وا+.��3L� ا�E-C� ا�.E-C U�#.

                                                                  
، واألخيرتان من الجمعيات النسائية 15/9/2001النسائية التي أشهرت في 

الدينية اإلسالمية الشيعية، وهناك لجان نسائية دينية مثل اللجنة النسائية في 
من جمعية الشورى  جمعية التوعية اإلسالمية واللجان النسائية األخرى  في كل

واألصالة والمنبر اإلسالميات والثالث األخريات جمعيات سياسية تنتمي للتيار 
الديني اإلسالمي السلفي وإخوان المسلمين ولهن حضور واسع في البالد، وهو 
حضور يحقق أهداف الرعاية واإلصالح التي تسعى إليها تلك الجمعيات 

أقرب إلى تنفيذ برامج جمعياتها  وترسيخ المبادئ والقيم اإلسالمية، وهي
 .السياسية والدينية في القطاع النسائي

، بسبب 2002يجدر التنويه إلى تشكل حركة معارضة لتعديل الدستور في  7
تمدد صالحيات الملك، ومشاركة المجلس النيابي المنتخب مجلس آخر معين 

 .من قبل الملك يشارك المنتخب في عملية التشريع
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ا�E-C� ا�.��� �� ا�.$ �.6[ه وه$  ،%$ 3Pث
 ،��ا�#-y وا�#"-g ا�6*�$ ��M%.�< ا�#�.�b� وا�# �
 g-"
 1
 y-#ا� وا�E-C� ا�.�:��H� ا�.$ �.6[ه
ة RL�ء ا�#.#�-� �RLا� �E-+ا�6زراء وا�6زراء، و

y-#ا� ,+م �A�D0رون اj� ��Hآ� . ا�H� أن
2ت دو��� �( 4-� ا������ وN 2 8-7 08ة ا�:�

 ��2:�ل ��6Lق ا�#�أة آA=أ �%ء 8-7 آRLا�

رس / xذار 2%$ " ا�0�Cاو"ا�.0O 9��# ا�#�أة 

2002 e � 7-8 ��H�:�، وNJ:�� 02 ا�E-C� ا�.
�2ت أ�Qى ،8
6اده  . 9آ# إ/( �, �126 8-7 ا�:

 ,J���C� �6L-ا/�� ا�#�-��، [ �6_0 2/6ن ���
ر+� ا�.#��9 ا6�Dال ا���jb� أ#
و �"ّ�م ا� �o و

 ��C�ب 2/6ن �#�a ا�"�� `/ء، إ�7 _C���l ا�
$��ء ا�������� ا�#.9و_� 
� أ_��D . H�
1982 ،

��+�C6ى ا�Lا� e و� ��}C���N ا�"# �ت ا�*، 
، ��0 إ/< �04ار 2/6ن ���6ال ا���jb�و[ �9ال، �

زا��C  N هHا ا�.���1، وا�#�آ, 
و�.7 اkن �, ُ�
��
 �و���، و� /$ ا��l�E أ64ل ا���� � ا3+5

�6ات ���; ��M.Cق  ����و�2ا*�ا�و+ إ_�اءا�(
 �)L� 7-8 رات�R.#6ل ا�j� 0�08ة ��6ل دون
ز�(� �8 �.� ,.� >/�% >�-8 �-j� 3ق، وإنEا� $%
ء وا��:L�، و�Cb� 02 ا�#.�Rرات ��Dا �/R�

1-bت ا�]� $% �)26L� U

o26  أن ر�`[ . آ
/ .(, �25ار #
� e ر_ل ا���0 ا�#�%��J و
 %$ ا�.-�A ��04ار^، %$ ً�C�}6ن �- ` دوراًً ر/Lا�

ت اH�H� UVب �C�-� 1Obا��+#$ ا� o26#�
 ���+�� و
6از�� ا�6Lى ا[_.#�8� وا��0�Cا�
 $% g��C.-� >. RQأ ا�#�%J�، ا�.$ �0وره

                                           
بحجة تعارضها مع  تمثل جوهر االتفاقيةوهي  2على المادة رقم تم التحفظ  8

 16والمادة  ،المتعلقة بالجنسية 2فقرة 9المادة ، وأحكام الشريعة اإلسالمية
 .المتعلقة باألحوال الشخصية

التفاقية الخاصة بحقوق المرأة السياسية ا: ات التي لم توقع عليهاالتفاقيمن ا 9
 و المتعلقة بعدم التمييز في مجال التعليم لعام اليونسك اتفاقيةو 1955 سنةل

والمعدلة في  1919الصادرة لعام الخاصة بحماية األمومة ، واالتفاقية 1964
االتفاقية الدولية الخاصة بالعاملين من ذوي المسئولية العائلية لعام ، 1952
لعمل االتفاقية الدولية الخاصة بالمساواة في األجر أو المكافأة مقابل او 1981

االتفاقية المتعلقة بخطر االتجار باألشخاص واستغالل ، و1951المتساوي لعام 
لجنة -، اللجنة األهليةمسودة تقرير الظل لسيداو: أنظر. 1949دعارة الغير 

 .2008الرصد واإلعداد، 

,Aم ا��J/ 1
 ك � e ا5و .�"ذ�(�زات ه"/
�LL�.#10ا� �L:�ء 4�0وق �-�11
�U إ/  ] yإ[ إن ذ�

/6نL�8 ا� $�M� .  
  

/6ن ر2, �.9�# L� م  15ا�#�+6م �1976  �


 �"�م  7-8 ��� ,� >/D 6رjL��6ت �L 6ن ا�/2
واة ��� C#ا�:�ص وا� �%A� 0أ�#� Ub� ا�.#��9 أو

 o�ا�#.#�U %$ _�ا{, ا�"���C، آ# �, �"�م ا� 
y.ب هj.�]ا� �ض وا  $% $C�وا�.��ش ا�"

ل اD+�ة أو %$ ا�#"ل ا� م"
،  �
 U "� 

 l�� رس �#��9ًا#� >C:/ $�ا�#�أة ا��� ا��

 1
/6ن Lم ا�
وا�( أC
 و08م )�-8 $�ا�#"
 �
 $/�6ت �-"L 6ن ا�/2 >��.� #8 3ًR% ،$/ا�"

ل ��%3ت 
� ا� �6L� و��Aار ا�"��#�"
 .� ] 0_6
ت �"��, ا[�"ر ��#�أة ��Mض  ���� ًRأ�
 ���7 08م ���%6 �# � 
 ،$C�ا[+.3Mل ا�"

ت 
� ا[+.3Mل ا�"0Cي��.M#-� . 6ن/L� ��C���
در %$ jا� ��C�، %�/< [ �l�� �L ا�#�أة 1963ا�"

، وه6)}��D ).�C�_ a�
 $% lي ا��Hا�  U _
)�2�0 -9(ا�0و�� �.�:� 8-7 ا�#دة   ��2
� ا�:

=�ة ا��6Lق . ا�0�Cاو�
و�6jbص 2/6ن 
 $% 08L#� ءC�
� %6ز ا� ` ّj� 6)% ،��+�Cا�
 ��� ���b./]6ز�1 ا�0وا{� ا� �L��* نD ،نا����#
م ا�6jت ا�6ا�0 J/ 7-8 �j.L�و 
.6از/� 08د�ً

 ��UA�،  �P دا{�ة#
م ا�6Lا{, J/ � 0م %�(� ;��
�1 ��ب +-�ً a�_�� 7-8 آ:� ا�
 ً46jQ ،ءC

��}C� ا��6A8$، %. 12ا�2/6ن ا�.?
�� ا[_.# 
3 أ

                                           
تحققت بعض اإلنجازات منها، إيقاف العمل بتنفيذ حكم الطاعة بقوة الشرطة  10

سند قانوني أو شرعي، صدور قانون المرافعات أمام  الذي كان مطبقاً دون
، وحق 1986، وقانون الوالية على المال في 1987المحاكم الشرعية في 

المرأة في االنتفاع بالوحدة السكنية المقدمة من وزارة اإلسكان مناصفة مع 
 .الرجل

بإنشاء صندوق للنفقة للمرأة  2005لسنة ) 34(صدر قانون رقم  11
 .اضنة التي تقررها المحاكمالح/المطلقة

يعارض نظام الكوتا النسائية، بحجة " كجهة رسمية"المجلس األعلى للمرأة  12
المادة تعارضه مع الدستور على الرغم من عدم تحفظ الدولة في األساس على 

السيداو المتعلقة بالتزامها بوضع تدابير تمكين النساء عن طريق من اتفاقية ) 4(
، واإلداريالمستوى السياسي هنا لم تتخذ تدابير إلزامية على والدولة ". الكوتا"

 .لتنفيذ هذه اآللية
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ء %$ ��6C� ا�#��` C�وي ��� ا��_ل وا�C�
08L.1 +� ا�
 `+�08ي ا�Hي [ �.L.13ا� ،

 )�-8 Uj�� $.ا� ��8ا��_U وا� 3وة ا[_.#
 �:V6#8-�< ا� Uj�� 
 o O دلا�#.9وج � 

ء 
� أي  وا� ز��، آ#أا�#.9و_� C�ء ا���., ا+.�
�AC-� 38وة .  

 
  �  ا���S�� ا������

 
ء %$ �0أ C�، وه6 إ�9ا
$ 1928ا�. -�, ا��+#$ �-

 ^Hه H:�ت ���k ^دL.%ا �
/$، 8-7 ا���, "
و
 ا�ا9�5ا
�� وً�C�}ر 
� ا�.�Cب ا�Hي � 0 +��ً 0�


�� %$ أو+ط ا5/ثDر ا�� 6د أ+�ب . [/.
V 7ب إ��C.ا� �L:ا� �
 )�/ 
�وف اD+�ة و

وا� 6ز أو ��C` و%ة أ�0 ا�6ا���0 أو �[ت 
ت�.:-� �A�#ي أو ا�9واج ا��+Dا yA:.3ق وا�Eا� .

 $++Dم اJ�هS ا�. -�#�� %($ 
0�6ة %$ ا��أ
 ا�#
رب L� UV $%و�7، وDا�-< ا�
 $% ��C�"-�

ء %0L ا/NR:b إ�08D . 7اده,C�
�� ا�D ��C��و�
17 % $%2001  N/%$ % �28.75 0 أن آ

1991 �
ض /�C� أ
�� ا��_ل :b/ا U�L
 ،
ح  .14%7.5إ�7 % 13.3.
 $ 
وا�. -�, ا�"

�A-� ا���C� اDآ�� ��� � 
 ً��ت ا�3�$ ��.:-�
�
  . 15ا�#.:��26 
� ��Q"$ ا��/�6� ا� 

  

$ ��-6ر ��04ار J��0L �0ث ���M 8-7 ا�. -�, ا�

���ت � e ا�.�R.L
 `C� ��/6اLت وا� 
 �
ت ا�#".1# _ا�#��وع ا�345$ و�-��� [�.�

)"
ت ��ّ=� إ��EQ.  7 ا�.�#�� و��ا�E #0 إن ا���
 و��� )EEQو �ت ا��+#�و_6د �:وت ��� ا�.6_(

ه, %$  .ا�##ر+� ا� #-��C� ] ��6��.ا� ��-# �%

                                           
سن التقاعد ، و1976لسنة  24المقصود هنا قانون التأمين االجتماعي رقم  13

 .  عاماً 55لمرأة لعاما بينما  60الذي حدد للرجل 
% 41.6مقارنة ب % 58.4الطالبات في التعليم العالي تقدر ب نسبة  14
 .2005-2004إحصاءات وزارة التربية والتعليم لعام  ذكور،لل

من  115وأضحت مرتبة البحرين  ،هناك فجوة جندرية بين الرجال والنساء 15
دولة، رغم استثمار مبالغ كبيرة لزيادة مشاركة المرأة في التعليم،  128بين 

. ارولكن هناك حاجة إلى تحسين إدماج النساء في االقتصاد لجني هذا االستثم
 .11/11/2007، الوسط، 2007نوفمبر  تقرير منتدى دافوس االقتصاديانظر 

ء �0وٍر %Uٍ8 %$ أ/�E� ا�#".1#، 8-C�7 إ08اد ا�
 `/
� �6Rر و�:6ق %$ ا�" >�-�#� #
ا���, 
 `��ا�. -�#$، وهHا ��_1 إ�7 ا+.#�ار�� إ��ع أ+

 ��دي  ��L-.6د وا�#"�� oj.� ��#�- �و ��6���

 
�  J, �إ�7 ا�6jLر ا�# �%$، آ# `��+Dا y-�
ل �-6ا3ًR% ،12 �8 إن �.
8� وا[Eل ا��

�.��� ,C.� �
0L#ت ا�
ف إ��( �?R� ��Pو ،ا�# -6
 �R2�+� ا�#.�Cأو ا� ��ّ:}Eوا� �ه�ّ�H#ت ا�ا��9ا8
�4 ا�.�:�9 8-7 ا��6ار �د � L.%ا �
 )#A�� 
و

  . و��دل اkراء وا�.�ام ا�. 0دّ�� وا[Q.3ف
 

 ��Sا/"�-�ديا���  
 

 ،�:�ا������ ه$ إ�0ى دول ا�S�-b ا�#0jرة �-
 7-8 0�.C#6ق ا��� ا�Cد ا�j.2و� .#0 ا ����

 �m�� U�A�
6ال و�0و��ه و�Dرؤوس ا �آ��
ت  ���� l��E� ��8 ���#�.C#ب ا�EL.+] 0ة/C

 1��$ أن * � 
د�� إ+.�ا��"��، j.2وإ_�اءات ا
 $�
0bط ا���د�� �.#�6ر �6ل ا�j.2]ا �E�/Dا
 ،���0
ت 
�j%�� و�"ر�� و+�Q �
 >
0L� 
و

0
ت ا��8�� ا���j� وQ 7إ� �%Oإ �ا�. -�#�
  .   و���ه

  
2/6ن ا� #U ا������$ %$  ،�(Hاو �� 1976%�ن �4

      ���
 $�
0��bد ا���j.2]ا اHه�� �0ت 8-��7 *�� ���ا+��.
دئ د+.6ر �

�� _(�� أ��Qى،     1973_(�، و7-8 

  U#.��=ن أن ا��A%    >��/8-��7 إ U��
 -� >��:�� �" U��_ا��
واة       "وا�#���أة��C#ا� $��� � ��
 ،U��# ا� `����0ى ��4

 U# ل ا�"
 $% #)���>
Aأ� �%A� 6عRbو02  .وا�
ء %�$ ا����ب       �C���U�M ا�� ,���J�.� ��4Q 0�8أ%��د 62ا
ر�ً �.7 اkن، + >� U# 9ال ا�� ] ;�� ،>�
 1+ا�.
آ#��� �"����ي ا�.���0اول �����?ن � �0-���< ������ اD*����اف   

�����/6ن �N��2�E إ������J� 7 ا� #��U     . ا�# ��L6اد ا���
و
8ت وا�#(� �jا� $% �)-�M�� �Jء و�C�ا�-�-$ �-

�Eb1 �ـا�O6زة ا� U�2 و� �0   45ة، و�0دت إ_ً
6�
/6ن ا�"0�0 ا�Hي أ04ر^ Lأن ا� �J�3
 1
 ،1O6ا�

0
��� ا�0#/���� %��$    b2006د���6ان ا�    ���-
 -� U��:0��2 آ
 $% ��
 و�#0ة 8ً�
6� �8O8.�� را�.#.1 �:.�ة +

$
6Aع ا��EL6ن، ه�6  . ا�/L8-7 ا� HQ�#أ��ز ا� �
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  .-� ��-�2 ���*E
رات � � >�#R�    6ن�A� ] �#� Uو��?
ت  �:V6#3ت وا�
�a ا� �j�،      6ن/�Lا� a��#� ,�� آ#�


-�� ا��l %$ ا��6�jل 7�-8   �-#�أة أو �-9و_�� ا� 
�� �-.:���غ       ��Cزة دون أ_��� �#��0ة [ �0���9 8-��7 ا�إ_��
ن �l ا� 6دة إ�7 ا� #U، و��,  #O 1
�.���� اDو[د 
  ��.� ����l ا��6���jل 8-���7 إ_���زة �#���0ة +������)� ���� �

رج دون   �#�ا%��L� زو_(�� إذ ��bا� $��% U��# -� ا ا/.��0ب
ء   ����/�� U���# ا� `�، و[ �-���9م ���4���).:�V0ان و���L%

>.C+�

3ت %$ ل ا� :*D �/R� .  
  

       ;���� ،����
0bت ا��8ELء %�$ ا��C��.�آ�U�#8 9 ا�
   >.��C/ �
 �-�#�25.6 %     ��-

�� إ_#��$ ا�6�Lى ا� 

دل    � � �

�� ا�#"#�6ع ا�A-��$   %  21.7ا��������� و
م�� � ���-
� ��9ى ا������6ن أ+���ب . 6��L-� 2001ى ا� 

ت إ����7 +���6ق ا� #���U إ����7 و����8(� �����د6���Qل ا�����
     ���Pدة ���2, ا��0ا����Rورة ا���25ل 8-��7 ا�. -���, و+���
د��، و+� �(�   �j.2]ر�1 ا�
$ ا�#�� UV $% ً��C/
     ���%LP ة و=���6ع���+Dا ����� 

��C.6ى  ����C�� 7إ���

  ��Qkا �)�R ن ا��0ا%1 ه�6    ا[+.(3ك، و���-�6رة   آ�
/����� ا[A#دي ا������8� و��l�����L ا[+����.3Lل ا�#����#._ .

       ،7E�+6وا� {o ا��0/��V6ء %�$ ا��C����3 �9ا��0 ا�
د�����    �Lوا� �ا5دار���� o}���V66ا_���0ه� %���$ ا�� U���Lو�
ذ ا���Lار       �b�ت ا�6.�C
 ��8 �)���� $�� � 
 ،ا� -�

 1/�j#ت وا���آ�د�� آj.2]ت اC+�#إذ  ،%$ ا�
رآ.(� �
 ��C/ NM-�6 .%   3
ر إ��7 أن ا� ���ت �

ل    ���:*Dض ا/1 ا�g����3# ا�"���ه9ة ور�������j
 $���%
ض اD_�6ر و0�8م   :b/وا $:C .ا� Uj:ا� �
 ��/ �
      ���
دة :.��+3� ����8ت ا[_.#����
إدرا_(��� %��$ ا�.?
08 وا� "9 �8 ا� #U، آ#� ����6 ار�:�ع    L.ا� 
9ا�

ءC��� %$ 6:4ف ا�E0[ت ا�� 
 ، �-A�% 74إذ �
     U�#8 ��8 ����و�#���-(�  . 
� إ_#��$ ا� �*-�� ا���

      �)��

��0ود، و[ ���UM أي  ���+
%$ ا�#(�م ا�6-�0
    ����j��و�V:���� ا�#���?ذون ا������8$ أو ا�#����%�، و�
ع ا�"����� وا����%0ع %���$ ا�#(���� ���E2 $���% �).رآ����


/0ةا5��C#وا� �����Eت ا�
0��bوا� �ت  .دار�����m% ك���وه
      �)����و8
�#8ل 
#�� �L#�� ���دارة D0ات ا�+ �


ع �����EL%�����$ ا� ������4bرا�(� ا�0
�$  وا+�����.�#�����bا�
  . وا�."ري

  

ء %�$ +�6ق ا� #�U   %�ن  ،و8-�<C�رآ� ا��
 ��C/  ]
�6�(� ا�. -�#��.C
+` و� آ����ة   ،�.#)�وا�:"6ة ��

   ������8 و[ � ����L�L� g����A� ا�#.������Mات ا[_.#ً������C/
دي  ��j.2]6ق ا��Cت ا����-E.
/6/$ [  . و��Lا� �����%

     U���# ت ا�]���"
ء %���$ ���C��:����ق ������ ا��_���ل وا�
د���، إ[ أن  وا�.o�V6 وا�L4` ا���.�2$ و��6$ ا�#

{0ة ه��$   ��Cا� ���%L���8اف وا��Dوا ,���Lوا� $�ا�#��0 ا����0
ا�.��$ �����P %��$ ذ���y، و�6��Aن % -(�� آ: ��6��j/ Uص    

] ،o2ت وا�#6ا
1  ا�6Lا/�� %$ ��0�0 ا[�"ه #�+
ء إ����7    ���C��9ا����0 ا����680ات ا�#�=����ة إ����7 6���8دة ا�

����� �.����jL %.���ة 8#-(��� وإE#ا�����6ت أو ا� �).����
 1Oوو U# ت ا�]"
08 ا�#��A، أو �.�0�0 L.إ�7 ا�
     ���#8 3ً���R% ،>���.mو�� >�8ا=���.�ا*ت �����86< و+���

`/  . �.�#-< ا�0و�� 
� 6j2ر %$ هHا ا�"
  

   �  ا���S�� ا����
 

Aّ����   $��% $��+�+ ,���J�وه��U1954-1956   6 أول �

"  $����` و ،"ه���m� ا[����د ا���6**  `��b.�
 g��-"#�

ت�L/و $ ��� ��6 � و02. �)�ء �8 ��C�ب ا���
رآ.(� �����زت %���$      ����
+�����، �����0 إن �Cة ا�ا������
 $P3ء ا� 0وان ا���Pا������ أ N#8 $.ه�ات ا�J.ا�
 �����Oء ا[/.:�����Pت، وأ������C#bا� $����% �����j
 7����-8

  $�����% ��������ت ������و%�����$ ا��#/� ،1972و 1965ا� #
�� C.ط   وا�*(� %�$ أو+��{(� و/#./] �%Oت، إ

رج   ا���آت �bا� $�% ����Cا� ��+�Cات   .ا���M.#��%
+$ ا�.$ 
��ت �(� ا�������    �Cار ا��L.+ا�3ا ��و�

، أدت إ�7 *��ح ا�#���وع ا$�3�45،    7.�1999 
 ���)��A#�دور ا�#����أة و U���� :.� ������E#ا� ����
وزادت 
�6ت     .��C#ار 8-��7 ا����L1 ا��
6ا��4 1��2 $��% و�#��-(��

  . ا�0اQ-�� وا25-�#�� وا�0و���
  

 ���Oن وات  �0��L آ������������-� $���+�Cط ا����� أن ا�ً�
    ] ،�)��
ط   
.�آ�9 %�$ أو+�ط ا�#. -#��ت ���/ #��+

رج،   �bا������ %�$ ا� ��-E� $�ت ا[��د ا�6*��*
      $���+�Cا� U���# ا� $���% �)����
ت ���*�b�وا/.#���ء ا�#
 ����4�8 �)���R � UAّ���= ;����� ،رضا�����Cي ا�# ���

 ��}����C������E� %����$ 6:����4ف � ����e ا�"# �����ت ا�/، 
  L���R#-� �)��R � ل   و� ��ّ�ض��L.8ا ���
 �����
Dت ا
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  ��
 Uj%و �:Cا� �
 1�
��$   اوا� #�U  و
Dا l��L�.�

ت  �j.8رآ.(� %$ ا�

6ا2:(� ا�6*��� و `�C�

�������+�Cا� ������-L. #ا� $�و%����$ �����0ا�ت 8(����0 . أه����
ت  ����jb�ا[+���.3Lل *�����e��� � N ا�"# ����ت وا�
  $���% �����+�Cا�#����أة ا� �رآ����#� ������{�� ا��������C�ا�

ت ���b./1973ا، ,��P �� %ر  ���R��8 $��% �)����E
 �
��� 27/4/1995أر+-N إ�7 أ
�� ا��3د %$ * ، آ#

ت ا�0+����.6ر��  ����C+�#0+����.6ر وا��� U����# 6دة ا����� �
   �������E#ا� ���#8-����ت ا�0���O 1���#L ا�#���6ا* o���2وو

 N-#�% ،��*ا�L#�0�ء   �6ا   1��2� ��Rا���C�ت ا��m

 �����ّ�-E#وا� ������ت ا�#(�����
o���-.b ا�:  ����
،  ������*

رآ� ا�#���أة %��$ ���#�  $��+�Cار ا����L1 ا����416.  آ#��
      `���/"�� ��}���C������ز اه.#���م � ���e ا�"# ����ت ا�

���H أوا 
 $26��Lا����}    ���
 ��P?��.� yت، وذ��������/U ا��#
 ا�#��أة،    ��RL� ����ت ا�0و��� وا���26L� ا�# #J�ا�#
 U# 6ن ا�/Lء آC�ت ��b ا� ���� U�0 .� ���E%
ت     ����� #"-� ,J�/6ن ا�#������Lه-����$ وا�Dع ا���ELا� $���%

ء 8-��7 آ%���      اDه-��RLا� ����2����، وا�.1���26 8-��7 ا�:
ل ا�.0O 9��# ا�#�أة و�6Lق ا�U:E ا�.�$ ��, ��.,    A=أ

   . 17 2002ا�.1�26 8-�( إ[ %$ 8م 
  

    $��+�Cا3��45ح ا� �1 �0ا�����
=��(�ت ا�"# ����ت  ُأ ،
 )%6:4 $% N*�b/ت وا+�� ا�#. 0دة ا[�"ه�Cا�

ءC�{    و .� e ا��Eوا� $�
$ ا�#�0 ا���0��� UV $% $:
      ،$}�C�و��وز ا�"ه�< و��?��P^ �"�3ء %�$ ا� #�U ا�

+?�CN  ن{�� ا��0��� وا�-"C�ا� 0�0 
� ا�"# �ت ا�
   ���:}Eوا� ����+�� ا��0�Cت ا�� #"-� � �{�� ا�.C�ا�


���     #��U � ا�.��$  `��/_ $���%).E����أ/   F����+�� 7��-8
{, �-#���أة��L1 ا���O6ا�،   �����("��$ و��8
و%��$ إ*��ر 

                                           
فصلت الناشطة عزيزة البسام وحصة الخميري ومنيرة فخرو من عملهن  16

بسبب العريضة، وهددت البقية بالفصل غير القانوني من العمل إن لم يسحبن 
بكثافة في توقيعهن من العريضة، كما تواصلت عمليات االعتقال والتحقيق 

صفوف الناشطات وسط التيار الديني اإلسالمي الشيعي المعارض منذ 
: أنظر. ثمانينيات وتسعينات القرن الماضي وحتى مرحلة اإلصالح السياسي

، 1998-  1994 دور المرأة البحرينية في االنتفاضة الدستوريةهاني الريس، 
 .  7ص

بإصدار قانون لألحوال تأسست لجنة أهلية من الجمعيات النسائية تطالب  17
، وشكّلت لجان توعية وتثقيف للمشاركة في االنتخابات 1981الشخصية في 

 .  2006و 2002التشريعية والبلدية لعامي 

=���ة 
��� ا�#�
 ��ت ا��0����� وا�#Hه����� وو��4��� _�
 ���� ا��0)�C+�
{:�� وEوا� .    >�.J�3
 ��A#� اHوه�

       ت ا�.��$ ���$�0 �(�������j.وا� �E���/D3ل ا��Q ���

��:}Eوا� ���{�� ذات ا�M�j� ا��0C�دات ا��Lا�.  

  
، �2001, � �ف ا������ ا� #U ا� -��$ إ[ %�$ �8م    

+��$ و�����   �C3��4ح ا��� ���"�.�e ا���C"6ن 
���  �آ
����-L. #ا�  ������+�Cا� ������:�+������، و6���8دة ا�#�Cا� �

��<، و 
 N��+ �#� ��C�ء �2/6ن أ
��    وإ8دة ا�"�Mإ�
+����    .ا�0و���� وا�6��Eارئ �Cت ا���#J�و0��2 آّ�:��N ا�#

 NC+?% ،$+�Cح ا�
1 أ_6اء ا[/:. ) Oو ���Cا�
  �����+ت +����� #_ ��)�)16 �����+�+ ����� #_ ( N���-�


ف ��*Dا �%
��0ودة      .آ ���b/ م#�R/3ف ا�bو�  ��

  ����J�3
 ����A#� >���/ت، إ[ إت �.-���y ا�"# �������:L�#ا�


 ����M98وف ا� �)��Eأ�8 /أ
 و_6ده� %$ . .(

���0ود     6��)% ����+�Cت ا��g إدارة ا�"# �����"
و[ 

���أو  �. ��0ى /���C� 6��R8 وا���0Pًا ا���=�
 0�� � ��
 ،��
ب���EQو ً���Oر .
�#y���-�" �����A ا�"# ����ت ����6ل  

ء��C�
��J�3� �e�� � ����jb ا�"# ���ت   ،"ا� 1��
 
 0��8L#�" ��}��C/ 
���U _# ���� ا� #��U ا���6*�$    "آ6���

$
   .ا��L#�0ا*$ و_# �� ا�%6ق ا�6*�$ ا3+5

  
  0L% ،yم  ور�, ذ��8 UA=2001     $�% �#ّ)
 ً�:E �


   $��+�Cا� $}��C�ط ا���������ز 
��� 3��Qل     ،���ر�F ا�
  U���# ق ا������
رآ� ا�#����أة %���$ ا[+���.:.ء 7���-8 ����


    ��b./]ا $�% رآ.(��#� 0�)
تا�6*�$ ا�Hي ،   ;���
 ���C/ N��M-� �رآ���ت ا��-���0�    � �y��- ا�#���b./]ا $��%

���Q و % 51���
"#��6ع ا� ���
0��8د ا�#�=���ت �-��� 
�$ .+����0ة 31�����ت ا�#"-���g ا�����b./و%���$ ا، -����M N

�
ء ا� C�رآ� ا��
ا�#�=��ت  آ�ن 0�8د   و% 48 
8       ���/�(� إ��7 ا�#��-�� ا���
ن �.�Pا N-40ات، و�+

م  � �����ت ا��b./]9 أي   إ[ ا/�<   2002%$ ا�:� ,��
�)������
ت   . ������b./ا $�����% �����
ن 0�����8د  2006أ�����A% 

�$  ،g������-"#-�5 ا��-������0ي  ا�#.�=�������ت�������� 16و�-
�)�
ء وا�0ة ��.9آ���  ،
.�=��، �, �:9 أي ��.+� .

     6 ���4 ����
ت �����/$ ا�������� � ،����
 ���6���jرة 8
�j` و4-� 
{o ا� -�، وأ7-8 V6ا�646ل إ�7 ا�

�# أ��Qى إ��< ه�6 وز���ة �-��j� و   .-�  ���8 ��� ا[_.#

��� ا� �م   Dوز�� دون وزارة وه$ ا `j�#� ���Pو
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، آ#�� �6_��0 +��:��ة وا���0ة g��-"#-�18 ا8D-��7 �-#���أة
%��$ وزارة  و� #��0���L8  U +���0ة ���{9ة 8-��7 ر�����    و

��-Q19ا�0ا     H��
ت ��O، 200520، و��, � ���� 3�Pث 2
ك +�0ة و�ء هC/ g#Qوزارة و Uوآ� �وا�0ة �0ر_

08��C
 Uوآ��� �0ر_��� Pووا���0 و �أة �0ر_�����
����P3 ا
��0�����
ت %�����$ ا������0ر_ت  .�����:V6#ا� �������C/ U������#�و

 ����jjb.2:1ا�    $��% $�
��� 0��8د ا�V6��#:�� ا5_#��
��
6Aا�� o}V6ا�.   

  
ت     ��b./]ق %�$ ا�:Q5ب ا� 9ي ا�#�--6ن أ�0 أ+��
ت       �����%� إ���6��j2 7ر � ��e ا�.��Oوا�.(#����، إ
       �
{0ة و�Cا� ��%Lوا�� �m���وا�6Lا/��، إ��7 أ+���` ا�.

CA �      $8+�$ وا[_.#��Cوا� $%�L8-�7 ا��86$ ا�� >
ء %�$  C�رآ� ا��
ا�Hي ��-6ر ا�"هت اD%�اد /�6 

     ���-2 ���8 3ً��R% ،����+�Cة ا�+����  ة����bا�ا������Cا�
       ���P3P H��
 ����ت �-��0� أو /����b./إذ ��, �"�� ا ��
8

  .6L821د

                                           
، وهو يعد مرجعاً 2001أنشئ المجلس األعلى للمرأة بأمر ملكي عام  18

ة للجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة،  ويختص باقتراح السياسة العام
في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية 
والمدنية، وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة مع مراعاة عدم 
التمييز ضدها، من اختصاصه وضع ومتابعة اإلستراتيجية الوطنية للنهوض 

ة المتعلقة بها بالمرأة البحرينية وتقديم االقتراحات بتعديل التشريعات الحالي
يتبع المجلس مباشرة للملك , ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة

أنظر . وتترأسه قرينته، كما يترأس الجهاز التنفيذي فيه أمين عام برتبة وزير
    www.scw.gov.bhwww.womwncouncil.gov.bh: الموقع

ن ثاني سيدة بحرينية ييتع 2007، وشهد 1999ة واحدة في عينت سفير 19
موظفة  12سفيراً، وعدداً من الملحقات الثقافيات و 23بمنصب سفير مقابل 

مسودة التقرير األول والثاني الرسمي بشأن تنفيذ : أنظر. محلية بالسفارات
على ، المجلس األ"السيداو" اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 .  2008 ،للمرأة
عينت القاضية الثالثة فاطمة عباس بالمحكمة الكبرى المدنية بأمر ملكي رقم  20

 .  24/4/2007صادر في  17
، إلى نتائج تفيد 2002عن انتخابات  2004خلصت إحدى الدراسات في   21

من أفراد العينة وجدوا في المشاركة السياسية للمرأة % 61.5بأن ما نسبته "
أبدوا عدم موافقتهم على مشاركتها بسبب عدم % 59.7غربيةً، وإن بدعةً 

بأن مشاركتها السياسية ال تتناسب مع % 57.9وجود نص ديني يجيز ذلك، و
القيم الدينية، وهذا بحد ذاته يعتبر مؤشراً ذا داللة على أن للدين والمرجعيات 

ألفراد تجاه مشاركة الدينية والمذهبية تأثيراً كبيراً ومحدداً آلراء واتجاهات ا
من الجمعيات الدينية التي شملتها العينة % 53.4النساء السياسية، السيما وإن 

  
l�+ #
 ���.�   $��و_6د ا+. 0اد %$ ا�#".#1 ا�����

ت ا����"
ت  [+��.� ب  ������.�����M %��$ ا����J, وا�.
     1�ء %�$ �4�C�_(�    ا�(د%�� 5=��اك ا��
ا���Lار وإد

ل  .%$ ا��?ن ا� مjإ� $% U-bا� $:�� ] y0 أن ذ���
  U����4وإن و ،������b.�ت ا�#����/�(� إ�����7 ا����#����
أي 

  ��% ��� .���� �)��R �   `��4�
"-��g ا����6رى وا�# $
د�����Lا�.��
و�(� �-#-:��ت  أ����%  ^��"�� 6����� ��
 ً����M

��������  ������)EEQو �ا��+������#� �������+�Cا� �أو��������6 a�_

��J�3� أن ا�"/��` ا��+��#$ 0��2      1��
ا5+��.�ا��"�� 
ر���C/ 1��%� � ����� 6��R8ات 
"-��g ا����6رى 3��Qل    

  �����
�6ات ����+ g����#Q14 % 7أن ، ������0 22%20إ�����
 ه��$ أ+��g  :ه��6 ا�.���$ ا����Cال ا�#E-��6ب *����<��


ه�,  ���:
 7���-8 y0 ذ������(�؟ وه���U ا+���.����� � ������ 
و
   1����
ت ا�#".#����1  ا��L#�0ا*������ وا�������اآ� ����C+�


ءة و
���C.6ى   ���:Aا� ������ 
اDه-���$؟ وه���U ا8.#���0ت 
أم �M-���` ا�"/���` ا�����A-$ ا�#. -���l  وا������bة؟اDداء 

 ��
ء"�#"�د �?C/ و_6د."   
   

  ا����;�ت 
 

  #� ���L- .#ت ا���L� #ت %��$   إن أ����ز ا�����1��26 ا�����
�����وع ا�3���45$ ه���6 � ����� ا 8#-����� ا3���45ح#�
ف إ��<R� ،>C:/ Pا�#6رو ��P?�ت �% ��� ا��0Lوا�� ��� 

    ���8��m� ا[_.#�
�1 ا�. U�8
��     ،ا�.$ �.: >�� -� �
و
ء  ����C�دور ر{�����C$ %����$ ��0�����0 ا�"ه����ت و����8$ ا�

 .و
���C.6ى إدراآ(���� ������0اث وا����26{1 و+���-6آ(� 
 ����+�Cا� �رآ���%?�-��` ا�#�ا_��1 ا��0����� [ �����H ا�#
 /-#g ذ�y ا�o26# %$ 08م ��ّ=�a أ���   �ء، و� -C�-�

 �
ت ا��-��0� أو     �6+�ذ�y ا+�0ة ��b./]6اء %�$ ا+
م  � �����   .2006أو  2002ا�

  

                                                                  
تجربة المرأة "أنظر مجموعة باحثين، ". لم توافق على مشاركتهن ولم تساندهن

مركز  ،"اتجاهات المجتمع البحريني: البحرينية في االنتخابات البلدية والنيابية
 .البحوثالبحرين للدراسات و

 40عضوات من أصل  6عينت  2002لسنة  14بموجب أمر ملكي رقم   22
عضوات،  10وصل عددهن إلى  2006، وفي 2002في مجلس الشورى في 

 .بعد استقالة وزيرة الصحة وإعادة تعيينها في مجلس الشورى 11ثم زاد إلى 
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���   ا=���6ع 
��1 و��j#ا� �وا[+��.(3آ� �ا�:�د��� ,���L�
د�ت ا�6Cق ا��� وj.2]�:Eةا�  ،��E:�ت %�ن ا�m%


. ����0دة   �����4b6ره� ا�
?����� �-M������ء �����C�
����� ا�
و�����C.C-#� إ�����7 ������ة ا�����80� وا��%����^ وا[ه.#����م   

 �����)J#6ا�$ ا���ب ا  �����C� 7��-8  ���RL� م[ه.#��
�+�C1 �(��`   .ا�#".#1 وا�O6ا� yذ� �
 0�9� #
و

د    �+ �
 `��C� $+�Cط ا���ر+� ا�#
 �
 �)R �
1����#2 +�+����$ و0����8م   �����
ا���������� �:.�����ة *�6-����� 

  .    ا+.�Lار
  
ف إ�وR�  �� ��* ب��+Dا y-� 7    $��b./]6ن ا/�Lا�

���0دة،      .
 ����:}ا���Hي ����_a و6��4ل آ.��U د������ و*
 �    N���LL�� $���.ت ا�����CA.#ا� �����-L� U���_أ ����
 U���#
ء���C�-   �����b./]ا���0وا{� ا ,���CL� 7��-8 0��#. � ;���� ،

ء Dي C�م ا�6jت ا�6ا�0 ا�Hي [ ��_a %6ز ا�J��
08 %$ ا����#نL
  .  

  
   ���
 $/�� � ��)�-�?% ،��}��C�ت ا���#J�#-� ����C��� ��
أ
       U���_ بEL.��+و0��8م 0��2رة 8-��7 ا $��#�J�� o ��O

 `�C� 
ت، أ��آU     ا����9ا��0 �"�, ا�.�6��ات وا�#
       y����-� طت %����$ أو+����E����=�ا�.����$ ������0ث ������� ا�

تC+�#و ،ا�UQوا�.0ا `�C.%$ أداء  ا� �وا[زدوا_�
ب ا������وح ا��L#�0ا*������    6ا�#(����م ا�#�����M� ، أو�آ-����

   $���A� راءkا U���A� ����4�:ا� �����ء وإ�����وا�����6ار ا��
آ#�� إن ���UQ0 أ_(��9ة ا�0و���� %��$     .���ـُ.0اول و������� 


ه����� أ 0����0��   �-�E����Cة 8-�(��� وا�.6ا{(���).E����/
      ��
، وذ���y أ): ��O ���
 o8��R� ��)�و�6_���< أ#8
ت ا�.�$      ����
� ا5_��اءات و+�� ا�. ���Aا� ���L.�

، أو �.(#��� أدواره�   UQ0� U)C�23 ا�"/` ا��+#$
��6mن    � ��L- .#ارات ا���L1 ا��
6ا4 12 �8 وإ� ده

ت��ء ا�����C�  .ا�
  

���8  
 

�.0��Lم ا�����C$ ا�#.�b/  l��L-��� إ���7 إ/��< �����, 
��� ا   
[ت ا�. -�, وا� #U، إ[ إن "
ت %$ ���#126 ا�����

                                           
ات المنظم لعمل الجمعي 1989عام ل) 21(صدور قانون رقم عند مثلما حدث  23

 .األهلية

 ] y8-��7  ذ��� gA �/.(� وا2 (��� �����A
%��$ إ*��ر  و
   .8#-�� ا345ح�)�
و� 6د ذ�y إ�7 أ+�ب 0�08ة، 

   $����+�Cا3����45ح ا� �8#-����� ������ � )����C:/ `�����C�
�� �����34ت ا�E-C� ا�. �
ص L./]ر  ،ا�وا/.

د�����C:وا�. ،ا�  ���وا�."�������g  ،#�������9 �������� ا�#�����6ا*
$+�Cت        ،ا��EL.�+ا ��
 �. ��ض ��< ا�#".1�# �
و

     ����8 3ً���R% ،�ودو����� �ت إ2-�#����
Hه������ و����4ا8
      ����A#� رات ��= l���L�� $��% ����0"و0��8م ا� �*ا�.���
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