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الملف القانوني لمملكة البحرين

السيـــــاق العــــام للبلـــــــد
العــــاصمــة :        املنامة

عدد السكـــان : )1(       1،34 مليون نسمة، منهم 530000 شخص يحملون الجنسية البحرينية 

 املساحة الجغرافيــة :      767.26 كم2 توجد البحرين يف جنوب غرب قارة آسيا، تتكون من أرخبيل جزر من 33 جزيرة

السعودية العربية  اململكة  الغرب  من  ويحدها  العريب  الخليج  البحرين  تتوسط  البحرين،  أكربها                     

                              ومن الجنوب شبه الجزيرة القطرية.

الكثافة السكانية : 755 1 نسمة يف الكيلومرت املربع

اللغة الرسميــة :   العربية

البنية السياسية 
النظام السيايس يف البحرين مليك، دستوري، ورايث يرأسه امللك ورئيس الحكومة هو رئيس الوزراء. ويتألف املجلس الوطني)الربملان( 

من مجلسني، مجلس النواب وينتخب باالنتخاب العام، باإلضافة إىل مجلس الشورى الذي يعني من قبل امللك. ويتكون كل مجلس 

من 40 عضًوا.

 www.bahrain.bh   : املوقع الرسمي للحكومة

النظام االقتصادي 
العائدات من  العربية هام: ضعف مساهمة  الخليج  التعاون لدول  بلدان مجلس  بارزتني مقارنة بسائر  البحرين مبيزتني  تنفرد 

واملوانئ  الصيد  موانئ  عىل  تعتمد  إذ  النشطة  االقتصادي  التنويع  وإسرتاتيجية   )%  25( اإلجاميل  املحيل  الناتج  يف  املحروقات 

الصناعي  التقدم  الطبيعي بجانب  والغاز  النفط  البحريني وتصدير  االقتصاد  التجارة أهم دعائم  تعد  والتجارية حيث  البحرية 

خاصة يف مجال صناعة األملونيوم زيادة عىل نشاطات القطاع املرصيف وبعض نشاطات السياحة. وأصبحت املنامة إحدى أهم 

املراكز املالية يف الخليج خالل العقد املايض، ومتثل الخدمات املالية زهاء 25 % من ناتجها املحيل اإلجاميل. وتحتفظ الدولة بدور 

حاسم يف االقتصاد، بيد أن مثة عملية خصخصة وانفتاح اقتصادي جارية. وخالفا لبلدان املنطقة األخرى، متلك البحرين، التي ال 

يتجاوز إنتاجها من النفط الخام 000 190 برميل يف اليوم )منها 000 150 برميل تستخرج من الحقل املشرتك مع اململكة العربية 

السعودية(، صندوقا سياديا محدود املوارد، إذ تقدر أصول رشكة »ممتلكات« القابضة بنحو 8 مليار دوالر. 

العملة : الدينار البحريني

مؤرشات التنمية االقتصادية)3(  

الناتج املحيل االجاميل:24.37 مليار$، الناتج املحيل اإلجاميل )تعادل القوة الرشائية( للفرد الواحد: 43.963 $  التضخم)2(: 0.7 %

التقرير العاملي للفجوة بني الجنسني، املنتدى العاملي االقتصادي 2015. 1

2 ./http://fr.tradingeconomics.com  2015 ديسمرب

التقرير العاملي للفجوة بني الجنسني، املنتدى العاملي االقتصادي 2015. 3
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مؤشرات النوع االجتماعي )4(
المرتبة ذكور/رجال إناث/نساء المؤشر

145/ 123 مؤرش الفجوة بني الجنسني: 0.644 

التعليم  %

89 97 93 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة 

االلتحاق باملدارس

99 97  96 املرحلة االبتدائية

97 95 92 املرحلة الثانوية

1 27  59 التعليم العايل

الصحة 

139 66 66 العمر املتوقع عند الوالدة )بالسنة(

نسبة وفيات األمهات )لكل 100.000 والدة حية( [35–14] 22 )5(

مشاركة املرأة يف الحياة العامة )%(                                                       

130 88 41 املشاركة يف القوى العاملة

130 93 8 النساء يف الربملان )6(

136 95 5 النساء يف املناصب الوزارية )عدد( 

---- ---- 7 النساء يف قطاع العدالة )7(

التقرير العاملي للفجوة بني الجنسني، املنتدى العاملي االقتصادي 2015. 4

تشري األرقام بني قوسني بأن املعدل يرتاوح ما بني  األرقام غري املؤكدة والتي  يقدر أن تحتوي عىل نسبة وفيات األمهات الحقيقية مع وجود احتامل 95٪   . 5

6 .http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 2015 ،7.5 ، و9 نساء من من ضمن 40 مقعدا  يف الغرفة العليا ب%22.5  برتبة 127.191حسب معطيات ديسمرب  3 نساء من ضمن 40 مقعدا

حسب املعلومات املتوفرة ، تم تعيني ثالث بحرينيات عن املدعني العامني، يف عام 2003، تم ترقية اثنتني منهن منذ ذلك الحني واالستعاضة عنهن بامرأتني أخرتني، وعينت امرأة مديرة يف النيابة العامة . 7

سنة 2007. ويف يونيو 2006، تم تعيني منى الكواري إىل املحكمة املدنية الكربى كأول قاضية يف البحرين وبلدان الخليج. وعينت  ضحى الزياين، كثاين قاضية يف املحكمة الدستوري سنة 2007، وعني ويف 

عام 2008، أصبحت فاطمة حبيل قاضية يف املحكمة الجنائية الصغرى. يف املجموع، هناك سبعة نساء فقط يف القضاء وليس يف املحاكم الرشعية
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الحقوق، الحريات والمشاركة المدنية والسياسية 
الدستور البحريني الصادر عام 1973 وتعديالته إىل حد 2012

املرسوم بقانون رقم 14 لـ2002 بشأن مبارشة الحقوق السياسية
املرسوم بقانون رقم 15 لـ2002 بشأن مجليس النواب و الشورى 

قانون الجنسية البحريني لـ1963
ميثاق العمل الوطني لـ2001

القانون رقم »11« لـسنة 1975 بشأن جوازات السفر
القانون رقم 26 لسنة 2014 بإنشاء املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

املرسوم رقم )39( لسنة 2005  بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية، املعدل باملرسوم رقم )41( لسنة 
2008 واملرسوم رقم )81( لسنة 2009

»العدل أساس الحكم، والتعاون والرتاحم صلة وثقة بني املواطنني، والحرية واملساواة واألمن 

للمجتمع  دعامات  املواطنني  بني  الفرص  وتكافؤ  االجتامعي  والتضامن  والعلم  والطأمنينة 

تكفلها الدولة.«) املادة 4( )8( كام »)...( ب( تضمن الدولة التوفيق بني واجبات املرأة نحو 

واالجتامعية  السياسية  الحياة  ميادين  يف  بالرجال  ومساواتها  املجتمع،  يف  وعملها  األرسة 

وقايتهم  عىل  وتعمل   .)...( اإلسالمية  الرشيعة  باحكام  إخالل  دون  واالقتصادية  والثقافية 

من براثن الجهل والخوف والفاقة)...(«.)املادة 5( )9( »أ( املِلْكية ورأس املال والعمل، وفقــا 

ملبادئ العدالة اإلسالمية، مقومات اساسية لكيان الدولة االجتامعي وللرثوة الوطنية، وهي 

حرمة،  العامة  لألموال  ب(  القانون.  ينظمها  اجتامعية  وظيفة  ذات  فردية  حقوق  جميعا 

وحاميتها واجب عىل كل مواطن. ج( امللكية الخاصة مصونة، فال مينع أحد من الترصف يف 

ِملكه إال يف حدود القانون، وال ينـزع عن أحد ملكه إال بسبب املنفعة العامة يف األحوال 

املبينة يف القانون، وبالكيفيـة املنصوص عليها فيه، وبرشط تعويضه عنه تعويضا عادال. د( 

قضايئ  بحكم  اال  الخاصة  املصادرة  عقوبة  تكون  وال  محظورة،  لألموال  العامــة  املصادرة 

العدالـة  اقتصادية، مع مراعاة  القانون، عىل أسس  بالقانون. هـ( ينظم  املبينة  يف األحوال 

االجتامعيـة، العالقة بني مالك األرايض والعقارات ومستأجريها. و( تعمل الدولة عىل توفري 

السكن لذوي الدخل املحدود من املواطنني. ز( تتخذ الدولة التدابري الالزمة من أجل تحقيق 

استغالل األرايض الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل عىل رفع مستوى الفالح، ويحدد 

القانون وسائل مساعدة صغار املزارعني ومتليكهم األرايض ح( تأخذ الدولة التدابري الالزمة 

لصيانة البيئة والحفاظ عىل الحياة الفطرية«)املادة 9( )10( » أ( الرضائب والتكاليف العامة 

أساسها العدالة االجتامعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون. ب( ينظم القانون إعفاء الدخول 

الصغرية من الرضائب مبا يكفل عدم املساس بالحد االدنـى الالزم للمعيشة«. )املادة 15( )11(  

املساواة
الحقوق 

املدنية

الدستور البحريني الصادر عام 1973 وتعديالته. 8

نفس املرجع أعاله. 9

نفس املرجع اعاله. 10

نفس املرجع أعاله. 11
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»الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية، ويتساوى املواطنون لدى القانون يف الحقوق والواجبات 
العقيدة«. أو  الدين  أو  اللغة  أو  األصل  أو  الجنس  بسبب  ذلك  يف  بينهم  متييز  ال  العامة، 

)املادة 18( )12( »ا( الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون)...(«)املادة 19( )13( »حرية الضمري 
مطلقة، وتكفل الدولة حرمة ُدور العبادة، وحرية القيام بشعائر األديان واملواكب واالجتامعات 
الدينية طبقا للعادات املرعية يف البلد«.)املادة 22( )14( »حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، 
للرشوط  وفقا  وذلك  أو غريهام  الكتابة  أو  بالقول  رأيه ونرشه  التعبري عن  إنسان حق  ولكل 
واألوضاع التي يبينها القانون، مع عدم املساس بأسس العقيدة اإلسالمية ووحدة الشعب، ومبا 
ال يثري الفرقة أو الطائفية«.)املادة 23( )15( »تكون حرية الصحافة والطباعة والنرش مكفولة وفقا 
للرشوط واالوضاع التي يبينها القانون«.)املادة 24( )16( »للمساكن حرمة، فال يجوز دخولها أو 
تفتيشها بغري إذن أهلها إال استثناء يف حاالت الرضورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية 
املنصوص عليها فيه«.)املادة 25( )17( »حرية املراسلة الربيدية والربقية والهاتفية وااللكرتونية 
مصونة ورسيتها مكفولة، فال يجوز مراقبة املراسالت أو إفشاء رسيتها إال يف الرضورات التي 
»حرية   )18(  )26 فيه«.)  املادة  عليها  املنصوص  والضامنات  لإلجراءات  ووفقا  القانون،  يبينها 
تكوين الجمعيات والنقابات، عىل اسس وطنية والهداف مرشوعة وبوسائل سلمية، مكفولة 
وفقا للرشوط واألوضاع التي يبينها القانون، برشط عدم املساس بأسس الدين والنظام العام. 
وال يجوز اجبار أحد عىل االنضامم إىل أي جمعيـة أو نقابة أو االستمرار فيها.«)املادة 27( )19( 
باسم  السلطات  كتابة وبتوقيعه، وال تكون مخاطبة  العامة  السلطات  أن يخاطب  »لكل فرد 
الجامعات إال للهيئات النظامية واألشخاص املعنوية«.)املادة  29(  )20( »تعمل الدولة عىل دعم 
حقوق املرأة وسن الترشيعات الخاصة بحامية األرسة وحامية أفرادها)...(.«)املادة 6( )21( »حق 

البحرينية مكفول يف استخراج جواز سفر دون الحاجة إىل إذن زوجها«.)املادة 13( )22(  »تنشأ 

مؤسسة مستقلة تسمى »املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان« تتوىل تعزيز وتنمية وحامية 

الوعي بها، واإلسهام يف ضامن مامرستها، ويكون  حقوق اإلنسان، وترسيخ قيمها، ونرش 

مقرها مدينة املنامة. وتتمتع املؤسسة بالشخصية القانونية االعتبارية املستقلة استقالال 
مالياً وإدارياً، ومتارس مهامها بحرية وحيادية واستقاللية تامة«. )املادة 2( )23(

املساواة
الحقوق 

املدنية

»)...( ب( تضمن الدولة التوفيق بني واجبات املرأة نحو األرسة وعملها يف املجتمع، ومساواتها 
بأحكام  إخالل  دون  واالقتصادية  والثقافية  واالجتامعية  السياسية  الحياة  ميادين  يف  بالرجال 

الرشيعة اإلسالمية)...(«)املادة 5( )24( 
الفجــوات

الدستور البحريني الصادر عام 1973 وتعديالته. 12

نفس املرجع أعاله. 13

نفس املرجع أعاله. 14

نفس املرجع أعاله. 15

نفس املرجع أعاله. 16

نفس املرجع أعاله. 17

نفس املرجع أعاله. 18

نفس املرجع أعاله. 19

نفس املرجع اعاله. 20

ميثاق العمل الوطني الصادر عام 2001. 21

القانون رقم »11« لسنة 1975 بشأن جوازات السفر. 22

قانون رقم )26( لسنة 2014 بإنشاء املؤسسة الوطنية لحثوث االنسان. 23

الدستور البحريني الصادر عام 1973 وتعديالته. 24



9

الملف القانوني لمملكة البحرين

الدستور البحريني الصادر عام 1973 وتعديالته. 25

نفس املرجع أعاله. 26

نفس املرجع أعاله. 27

نفس املرجع أعاله. 28

نفس املرجع أعاله. 29

نفس املرجع أعاله. 30

نفس املرجع أعاله. 31

مرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مبارشة الحقوق السياسية. 32

نفس املرجع أعاله. 33

»)...( د( نظام الحكم يف مملكة البحرين دميقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات 
جميعا، وتكون مامرسة السيادة عىل الوجه املبني بهذا الدستور. هـ( للمواطنني، رجاال ونساًء، 
حـــق املشاركة يف الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، مبا فيها حق االنتخاب والرتشيح، 
القانون. وال يجوز أن يحرم أحد  يبينها  التي  الدستور وللرشوط واالوضاع  وذلك وفقا لهذا 
املواطنني من حق االنتخاب أو الرتشيح إال وفقا للقانون. و( ال يعدل هذا الدستور إال جزئيا 
وبالطريقة املنصوص عليها فيه«.)املادة 1( )25( »)...( ب( يحظر إبعاد املواطن عن البحرين أو 
منعه من العودة إليها«.)املادة 17( )26( »تسليم الالجئني السياسيني محظور«.)املادة  21(  )27(  
»أ( لألفراد حق االجتامع الخاص دون حاجة إىل إذن أو اخطار سابق، وال يجوز ألحد من 
قوات األمن العام حضور اجتامعاتهم الخاصة. ب( االجتامعات العامة واملواكب والتجمعات 
مباحة وفقا للرشوط واألوضاع التي يبينها القانون، عىل أن تكون أغراض االجتامع ووسائله 
القوانني  يف  الشعب  يستفتي  أن  »للملك   )28(  )28 العامة«.)املادة  اآلداب  تنايف  وال  سلمية 
أقرته  إذا  البالد، ويعترب موضوع االستفتاء موافَقا عليه  التي تتصل مبصالح  الهامة  والقضايا 
أغلبية من ادلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة االستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعالنها، وتنرش يف 
الجريدة الرسمية«.)املادة 43( )29( »يشرتط يف عضو مجلس الشورى ان يكون بحرينياًّ، متمتعا 
بكافة حقوقه املدنية والسياسية، وان يكون اسمه مدرجا يف أحد جداول االنتخاب، وأال تقل 
سنه يوم التعيني عن خمس وثالثني سنة ميالدية كاملة، وان يكون ممن تتوافر فيهم الخربة 
أ(  النواب:  )30( »يشرتط يف عضو مجلس  الذين ادوا خدمات جليلة للوطن«.)املادة 53(  او 
أن يكون بحرينيا، متمتعا بكافة حقوقه املدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا يف أحد 
جداول االنتخاب. ب( أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثني سنة ميالدية كاملة. ج( أن يجيد 
النواب قد  أو مجلس  الشورى  أال تكون عضويته مبجلس  العربية وكتابتها. د(  اللغة  قراءة 
اُسقطت بقرار من املجلس الذي ينتمي إلليه بسبب فقد الثقة واالعتبار أو بسبب اإلخالل 
بواجبات العضوية. ويجوز ملن اُسقطت عضويته الرتشيح إذا انقىض الفصل الترشيعي الذي 
صدر خالله قرار اسقاط العضوية، أو صدر قرار من املجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء االثر 
املانع من الرتشيح املرتتب عىل إسقاط العضوية بعد انقضاء دور االنعقاد الذي صدر خالله 
الحقوق  ونساًء– مببارشة  املواطنون –رجاالً  »يتمتع   )31(  )57 العضوية«.)املادة  إسقاط  قرار 
السياسية اآلتية: 1 -إبداء الرأي يف كل استفتاء يجرى طبقاً ألحكام الدستور. 2 - انتخاب أعضاء 
مجلس النواب. ويبارش املواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك عىل النحو وبالرشوط 
املبينة يف هذا القانون«.)املادة 1( )32( »يقيد يف جداول الناخبني كل مواطن له حق مبارشة 

الحقوق السياسية«.)املادة 6( )33(

املساواة
الحقوق 

السياسية
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يُنشأ معهد متخصص للتدريب، يسمى »معهد البحرين للتنمية السياسية« يلحق مبجلس 
الشورى، ويشار إليه يف هذا املرسوم بكلمة »املعهد«. )املادة 1( )34( »يهدف املعهد، يف 
إطار األسس واملبادىء الدستورية والقانونية، إىل تحقيق األغراض التالية: 1. نرش ثقافة 
الدميقراطية ودعم وترسيخ مفهوم املبادىء الدميقراطية السليمة.)...( نرش وتنمية الوعي 
الوطني.)...( دعم  العمل  ميثاق  الدستور ومبادىء  املواطنني وفقاً ألحكام  السيايس بني 
التجربة الربملانية من خالل رشح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة الترشيعية 
الرقايب والترشيعي. )...(ترسيخ مبدأ املرشوعية وسيادة القانون. إعداد مؤهلني لإلنخراط 

يف العمل السيايس«. )املادة 2( )35(

الفجــوات
الحقوق 

السياسية

»)...( ب( حكم مملكة البحرين مليك دستوري ورايث، )...(، وينتقل )...( إىل أكرب ابنائه، وهكذا 
طبقة بعد طبقة، إال إذا عني امللك قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غري اإلبن األكرب، وذلك 
طبقا ألحكام مرسوم التوارث املنصوص عليه يف البند التايل. ج( ظم سائر أحكام التوارث مبرسوم 
مليك خاص تكون له صفة دستــــورية، فال يجوز تعديله )...()املادة 1( )36( »)...(3 -ال يكون 
التمثیل  أو  االنتخاب  املادة حق  البحرينية وفقا ألحكام هذه  الجنسية  الذي كسب  لألجنبي 
انقضاء  قبل  الخاصة(  الجمعيات  أو  األندية  عدا  املحلی،  املجالس  يف  التعیین  أو  الرتشيح  أو 
عرش سنوات من تاريخ كسب لهذه الجنسية ويرسى هذا الحكم عىل من سبق لهم التجنس 
بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون وترسى العرش سنوات بالنسبة إىل هؤالء من تاريخ 

العمل بهذا القانون«.)املادة 6( )37(

الفجــوات
الحقوق 

السياسية

املرسوم رقم )39( لسنة 2005 بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية، املعدل باملرسوم رقم )41( لسنة 2008 واملرسوم رقم )81( لسنة 2009. 34

نفس املرجع أعاله. 35

الدستور البحريني الصادر عام 1973 وتعديالته. 36

قانون الجنسية البحريني الصادر يف 12 أكتوبر1963. 37
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الحق في التعليم وفي التدريب
الدستور البحريني الصادر عام 1973 وكامل تعديالته إىل حد 2012

ميثاق العمل الوطني الصادر املصدق عليه باألمر األمريي رقم 17 لسنة 2001

قانون التعليم البحريني رقم 27 لسنة 2005 

القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العايل

القانون رقم )17( لسنة 2007 بشأن التدريب املهني )17 / 2007 (

املرسوم بقانون رقم )25( لسنة 1998 بشأن املؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة ) 25 / 1998 ( 
املرسوم بقانون )48( لسنة 2010 بإصدار قنون الخدمة املدنية وتعديالته والئحنه التنفيذية

»أ( ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كام تكفل الخدمات التعليمية 

والثقافية للمواطنني، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا يف املراحل األوىل التي يعينها القانون وعىل النحو 

الذي يبني فيه. ويضع القانون الخطة الالزمة للقضاء عىل األمية. ب( ينظم القانون أوجه العناية 

بالرتبية الدينية والوطنية يف مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كام يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية 

املواطن واعتزازه بعروبته. ج( يجوز لألفراد والهيئات إنشاء املدارس والجامعات الخاصة بإرشاف 

من الدولة، ووفقا للقانون. د( تكفل الدولة لُدور العلم حرمتها«.)املادة 7( )38( »التعليم حق تكفله 

اململكة لجميع املواطنني وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين اإلسالمي الحنيف والتفاعل 

اإلنساين والحضاري واالنتامء العريب ململكة البحرين واإلطار الثقايف واالجتامعي لشعب البحرين 

شخصيته  وتقوية  املواطن  سعادة  لتحقيق  سعياً  وذلك  الدستور،  وأحكام  العريق  لرتاثه  كامتداد 

واعتزازه بدينه وقيمه ووطنه وعروبته دعامً لتنمية املجتمع، وتحقيق رخائه وتقدمه«.)املادة 2( )39( 

»التعليم إىل تكوين املتعلم تكويناً وطنياً وعلمياً ومهنياً وثقافيا من النواحي الوجدانية واألخالقية 

الحنيف  اإلسالمي  الدين  مبادئ  إطار  يف  والرياضية،  والسلوكية  والصحية  واالجتامعية  والعقلية 

والرتاث العريب والثقافة املعارصة وطبيعة املجتمع البحريني وعاداته وتقاليده، وغرس روح املواطنة 

والوالء للوطن وامللك وعىل وجه الخصوص: 1 -ترسيخ العقيدة اإلسالمية )...(. )...(. 3 -تعزيز تعليم 

اللغة العربية والنهوض مبستواها )...(. 4 -تنمية الوعي مببادئ حقوق اإلنسان وتضمينها يف املناهج 

التعليمية. 5 -تنمية مفاهيم الرتبية من أجل السالم، واملستقبل اإلنساين األفضل، والتعاون والتضامن 

الدوليني، عىل أساس من العدل واملساواة، والتفاعل واالحرتام املتبادل بني جميع الدول والشعوب. 

6 -تنمية الوعي البيئي )...(. 7  -تنمية القدرات الوطنية القادرة عىل العمل واإلنتاج للمساهمة يف 

تكوين املجتمع املتعلم املنتج مبا يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغيريات املستمرة يف 

هذا املجال. 

املساواة
الحق يف 

التعليم 

الدستور البحريني الصادر عام 1973 وتعديالته إىل عد 2012. 38

قانون التعليم البحريني رقم 27 لسنة 2005. 39
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8 -تنمية قدرة الفرد عىل التفكري الناقد والتعبري الحر السليم، ومتكينه من االبداع واالبتكار واالسهام 

يف التقدم االجتامعي واالقتصادي والعلمي والتقني. 9 -تنمية مهارات البحث عن املعرفة والتعلم 

الذايت بالوسائل املختلفة واالتصال مبصادرها مع توظيف أساليب ووسائل تقنية املعلومات املتطورة 

لخدمة العملية التعليمية«.)املادة 3( )40(  »التعليم األسايس حق لألطفال الذين يبلغون السادسة 

من عمرهم يف بداية العام الدرايس، وتلتزم اململكة بتوفريه لهم، ويلزم اآلباء أو أولياء األمور 

الالزمة  القرارات  الوزير  األقل، ويصدر  بتنفيذه، وذلك عىل مدى تسع سنوات دراسية عىل 

مبدارس  أماكن  وجود  حالة  يف  ويجوز  األمور.  وأولياء  لآلباء  بالنسبة  اإللزام  وتنفيذ  لتنظيم 

التعليم األسايس قبول من تقل أعامرهم عن سن اإللزام وفقا للقواعد وبالضوابط التي يصدر 

بها قرار من الوزير«.)املادة 6( )41( »يكون التعليم األسايس والثانوي مجانياً مبدارس اململكة«.

)املادة 7( )42(  يعاقب بغرامة ال تزيد عىل مائة دينار والد الطفل أو املتويل أمره إذا تسبب 

يف تخلف الطفل الذي بلغ سن اإللزام عن االلتحاق بالتعليم، أو انقطاعه دون عذر مقبول 

عن الحضور إىل املدرسة مدة عرشة أيام متصلة أو منفصلة خالل السنة الدراسية، وال تحرك 

الدعوى الجنائية يف الحالتني إال بناء عىل طلب من الوزارة، وبعد قيامها بإنذار املخالف بكتاب 

مسئولية  الكبار  وتعليم  األمية  »محو   )43(  )8 الوصول«.)املادة  بعلم  مصحوب  عليه  مويص 

الوزارة تنفيذ الخطط  وطنية هدفها رفع مستوى املواطنني ثقافيا واجتامعيا ومهنيا، وتتوىل 

الالزمة للقضاء عىل األمية«.)املادة 9(  )44(.

الدراسة  فرصة  1 -إتاحة  ييل:  ما  تحقيق  إىل  مؤسساته  خالل  من  العايل  التعليم  »يهدف 

الشاملة.  التنمية  املجتمع ومتطلبات  تلبية لحاجات  املعرفة  والتخصص والتعمق يف ميادين 

2 -تنمية البحث العلمي وتشجيعه ليسهم يف تقدم املعرفة وتعمقها وتعزيز اإلبداع واالبتكار 

لخدمة متطلبات املجتمع. 3 -رفع مؤهالت املوارد البرشية يف ميادين العمل املختلفة بشكل 

مستمر وإعداد الطاقات البرشية املؤهلة من الفنيني واملتخصصني والباحثني. 4 -تنمية التقنية 

العلمية  والخدمات  االستشارات  7 -تقديم   )...( املجتمع.  وتطويرها يف خدمة  )التكنولوجيا( 

الحياة  يف  النجاح  مهارات  )...(9 -تنمية  والخاصة.  الحكومية  واملؤسسات  للهيئات  والتقنية 

واملرونة يف مواكبة تحوالت املعرفة وعامل العمل. 10 -تنمية قدرة الطالب عىل مامرسة التفكري 

العلمي التحلييل الشمويل الناقد وحل املشكالت حالً ابتكارياً«.)املادة 2( )45( 

املساواة التعليم

قانون التعليم البحريني رقم 27 لسنة 2005. 40

نفس املرجع أعاله. 41

نفس املرجع أعاله. 42

نفس املرجع أعاله. 43

نفس املرجع أعاله. 44

القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العايل. 45
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»يجب أن تـتضمن أهداف املؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة ما ييل: -1 أ( إسهام 
املؤسسات التعليمية يف نرش الرتبية والتعليم يف دولة البحرين والتوسع فيها و تحسني 
عىل  التأكيد  مع  وإجتامعياً  وثـقافياً  ومهنياً  علمياً  تكويناً  الطالب  وتكويــــن  نوعيتها 
الهوية الوطنية للطالب البحريني. ب- كام تسهم املؤسسات التدريـبـية يف نرش التدريب 
وتوفري إمكانية إعداد املتدربني يف دولة البحرين والتوسع فيها وتحسني نوعيتها ملامرسة 
والتدريب  التعليم  سياسة  ربط   2- الوطنية.  الهوية  مراعاة  مع  محددة  مهن  وتطوير 
إنتاجية  رفع   3- البرشية.  املوارد  وتنمية  والتدريب  التعليم  مجال  يف  الدولة  بسياسات 
قيمه  األداء وتعميق وترسيخ  قدراته عىل  مهاراته وتحسني  املتدرب وزيادة  أو  الطالب 
السلوكية بالعمل واكتـشاف إمكانياته اإلبتكارية وتعهد قدراته اإلبداعية بالرعاية والعناية 
واملتابعة. -4 تطوير وسائل وطرق التعليم والتدريب وبرامجه. -5 املساهمة يف بلوغ فهم 

أفضل للمسائل التـقـنية والعلمي«.)املادة 3( )46(

املساواة
التعليم

-   -   -   -   -   -    الفجــوات

قرين  املبينة  املعاين  التالية  والكلامت  للعبارات  يكون  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  »يف 
كل منها، ما مل يقتض سياق النص غري ذلك: التدريب املهني: الوسائل والربامج النظرية 
والعملية التي تسهم يف تطوير معلومات ومهارات العامل والباحثني عن عمل لالرتقاء 
مبستوى كفاءتهم اإلنتاجية بهدف تأهيلهم ملهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إىل أخرى، 
والتدريب  العمل(،  مواقع  يف  )التدريب  املتقدم  األسايس،والتدريب  التدريب  ويشمل 
املستمر،والتدريب التحوييل. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامالً 
أو أكرث لقاء أجر أيا كان نوعه، ويخضع لقانون العمل يف القطاع األهيل. الوزارة: وزارة 
العمل. الوزير: وزير العمل. املجلس: املجلس األعىل للتدريب املهني«. )املادة  1(  )47( 
»يرسي هذا القانون عىل جميع الجهات التي تقوم بالتدريب املهني وعىل األخص : أ- 
املؤسسات التدريبية الخاصة املنصوص عليها يف املرسوم بقانون رقم )25( لسنة 1998 

بشأن املؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ب- مراكز ومعاهد التدريب 

املساواة الحق يف 

التدريب 

املرسوم بقانون رقم )25( لسنة 1998 بشأن املؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة ) 25 / 1998(. 46

القانون  رقم )17( لسنة 2007 بشأن التدريب املهني )17 / 2007 ( . 47
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املهني التي ينشئها أصحاب األعامل لتدريب العاملني لديهم ج- مراكز ومعاهد التدريب 

العامل  إىل  يدفع  بأن  العمل  2()48(»يلتزم صاحب  )املادة  الوزارة«.  تنشئها  التي  املهنِي 

أجره كامالً عن مدة تدريبه سواء داخل املنشأة أو خارجها.« )املادة 12()49(» )...( يتعني 

مجاله  يف  كل  التدريب  تلقي  من  موظفيها  متكني  عىل  العمل  الحكومية  الجهات  عىل 

التي متلكها  الرثوات  اعتبارها أن أعظم  البحرين يف  )50( »تأخذ دولة  )املادة 18(   .»)...(
هي املواطن البحريني ذاته، الذي أثبت قدرة متميزة يف مجال التحصيل العلمي والثقايف. 
ولذا فإن دعم املواطن بالتدريب املستمر والتدريب التحوييل من شأنه أن يدفع بخربات 
ودماء متجددة يف سوق العمل، مام يسمح بتوفري مجال أرحب من فرص العمل لهذا 
ييل:  ما  تحقيق  إىل  مؤسساته  خالل  من  العايل  التعليم  »يهدف   )51(  )7 املادة  املواطن) 
وإعداد  بشكل مستمر  املختلفة  العمل  ميادين  البرشية يف  املوارد  )...(3 -رفع مؤهالت 

الطاقات البرشية املؤهلة من الفنيني واملتخصصني والباحثني )...(«.)املادة 2( )52( 
ملواكبة  قدراته  وتنمية  أدائه  مستوى  لرفع  بتدريبه  وذلك  باملعلم  7 -االهتامم   )...(«
املناسبة  البيئة  وتوفري  املستمر،  واملهني  العلمي  النمو  من  ومتكينه  العرص  متغريات 

لذلك)...(«.«.)املادة 5( )53( 

املساواة
الحق يف 

التدريب 

-   -   -   -   -   -    الفجــوات

القانون رقم )17( لسنة 2007 بشأن التدريب املهني )17 / 2007 ( . 48

نفس املرجع أعاله. 49

املرسوم بقانون )48( لسنة 2010 بإصدار قنون الخدمة املدنية وتعديالته والئحنه التنفيذية. 50

ميثاق العمل الوطني الصادر عام 2001. 51

القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العايل. 52

قانون التعليم البحريني رقم 27 لسنة 2005. 53
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الوضع القانوني وحقوق المرأة داخل األسرة وحقها في منح جنسيـتها ألطفالها
الدستور البحريني الصادر عام 1973 وتعديالته إىل حد 2012

قانون البحريني رقم 19 لسنة 2009 املتعلق بأحكام األرسة 

القانون املدين رقم 19 لسنة 2001

القانون رقم )34( لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة - قانون رقم )34( لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة

قانون العقوبات البحريني رقم 15 لسنة 1976
قانون الجنسية البحريني لـسنة 1963 

كيانـها  القانون  يحفظ  الوطن،  واألخالق وحب  الدين  قوامها  املجتمع،  أساس  األرسة  »أ( 

النشء،  ويرعى  والطفولة،  األمومة  ظلها  يف  ويحمي  وقيمها،  أوارصها  ويقوي  الرشعي، 

ويحميه من االستغالل، ويقيه اإلهامل األديب والجسامين والروحي. كام تُعنى الدولة خاصة 
بنمو الشباب البدين والخلقي والعقيل«.)املادة 5( )54(

اإلطار

عن  العدول  الخاطبني  من  لكل  »أ(    )55(  )1 به«)املادة  والوعد  الزواج  طلب  »الخطبة 

يفسخ  فال  بآخر،  املخطوبة  وتزوجت  الخطبة،  عن  عدول  يحصل  مل  إذا  ب(  الخطبة. 

الزواج«.)املادة 2( )56(  »الزواج عقد رشعي بني رجل وامرأة لتكوين أرسة برشوط وأركان 

مع انتفاء املوانع ترتتب عليه حقوق وواجبات رشعية متبادلة.«)املادة 4( )57(  »أ( األزواج 

عند رشوطهم،إال رشطاً أحل حراما أو حرم حالال. ب( إذا اقرتن العقد برشط ينايف غايته أو 

مقصده، فالرشط باطل والعقد صحيح. ج( ال يعتد بأي رشط إال إذا نص عليه رصاحة يف 

عقد النكاح، أو ثبت بالبينة، أو أقر به الزوجان. د( للزوجني عند اإلخالل مبوجب الرشط 

طلب الوفاء به تحت طائلة فسخ العقد أو التطليق«.) املادة 5( )58( »أ( ليس للقايض أن 

يزوج من له الوالية عليها قضاًء من نفسه وال من أصله وال من فرعه. ب( ليس للويل 

أن يزوج موليته من نفسه إال برضاها وبإذن من القايض. ج( ال يجوز للويل أن ميتنع عن 

التزويج من غري سبب رشعي. ال يجوز للويل تزويج من له الوالية عليها جرباً، ثيباً كانت 

أو بكراً، صغرية كانت أو كبرية«.) املادة 15( )59( »يوثق الزواج رسمياً، ويجوز إثبات الزواج 

غري املوثوق بالبينة الرشعية«.)املادة 16( )60( »عىل الزوج أن يقر يف وثيقة الزواج بحالته 

االجتامعية، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبني يف اإلقرار اسم الزوجة أو الزوجات التي يف 

عصمته ومحل إقامتهن، وعىل الزوج يف حالة اشرتاط الزوجة أال يتزوج عليها إخطارها 

بزواجه التايل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خالل ستني يوماً من تاريخ تحرير 

الوثيقة.)املادة 17( )61( 

املساواة الزواج 

الدستور البحريني الصادر عام 1973 وتعديالته. 54

قانون أحكام األرسة البحريني رقم 19 القسم األول بتاريخ 9 أبريل 2009. 55

نفس املرجع أعاله. 56

نفس املرجع أعاله. 57

نفس املرجع أعاله. 58

نفس املرجع أعاله. 59

نفس املرجع أعاله. 60

نفس املرجع اعاله. 61
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»أركان عقد الزواج:أ( الزواجان)الرجل واملرأة(. ب( اإليجاب والقبول«.)املادة 22( )62( »)...( 
يشرتط يف الزوجني: أ( تعيينهام تعييناً قاطعاً. ب( رضاهام بالزواج.«)املادة 23( )63( كام »ينعقد 
الزواج بإيجاب من أحد املتعاقدين وقبول من اآلخر صادرين عن رضا تام بألفاظ تفيد ذلك 
)...(«)املادة  24(  الكتابة  أو  املفهومة  فباإلشارة  النطق،  العجز عن  أو عرفاً، ويف حال  لغة 
لإليجاب رصاحة أو ضمناً. ب( أن يكون مقرتناً  )64( »يشرتط يف القبول: أ( أن يكون موافقاً 

باإليجاب يف مجلس واحد. ج( أن يكون هو واإليجاب منجزين، ال معلقني عىل رشط، وال 
أ(  الزوجني:  املتبادلة بني  )65( وحددت«الحقوق والواجبات  مضافني للمستقبل«.)املادة 25( 
حق استمتاع كل من الزوجني باآلخر، ب( حسن املعارشة واملحافظة عىل األرسة، ج( احرتام 
العناية باألوالد وتربيتهم مبا يكفل تنشئتهم  كل منهام لآلخر و ألبويه و أهله األقربني، د( 
الزوجة عىل  وحددت »حقوق   )66( تنشئة صالحة، ه( إحصان كل منهم لآلخر«.)املادة 36( 
الخاصة، ولها حق الترصف فيها باملعروف. ج( عدم  التعرض ألموالها  زوجها:)...( ب( عدم 
اإلرضار بها مادياً أو معنوياً.)...( ه( السامح لها بصلة أرحامها باملعروف. و( أال يحرمها من 

نسله«.)املادة 37( )67( 

املساواة

الزواج 
»أ( يحرم الزواج تحرميا مؤقتاً مام يأيت: أ )...(.4 -املرأة غري املسلمة ما مل تكن كتابية. ب( كام 
يحرم مؤقتا ما يأيت: )...(3 -زواج املسلمة بغري املسلم.«)املادة 11( )68( » كام أن »أ. الوالية 
األخ  نزل،  إن  االبن و  الجد من األب،  التايل: األب،  الرتتيب  بالنفس عىل  للعصبة  الزواج  يف 
الشقيق، األخ ألب، ابن األخ ألب، العم الشقيق العم ألب ابن العم الشقيق، ابن العم ألب 
)...(«.)املادة 12( )69( »يشرتط يف الويل أن يكون ذكرا، عاقال بالغا غري محرم بحج أو عمرة 
يقل سنها عن ست عرش  التي  الصغرية  )70( وميكن »تزوج  تزويج موليته«.)املادة 13(  عند 
سنة مبوافقة املحكمة الرشعية بعد التحقق من مالمئة الزواج«.)املادة 18( )71( »)...( يشرتط 
لصحة عقد الزواج: أ( الويل. ويثبت الزواج بغري مبارشة الويل بالدخول فيه متى وقع العقد 
صحيحاً باعتبار قانون محل إبرامه، وإذا كانت الزوجة بحرينية فيشرتط رضا الويل عند إثبات 
عقد الزواج. ب( اإلشهاد بالنصاب الرشعي. ج. عدم نفي الصداق«.)املادة 26( )72(  »يشرتط 
يف الشاهد أن يكون ذكراً عاقالً بالغاً مسلامً من أهل الثقة، سامعاً اإليجاب والقبول، فاهامً 
أن املقصود بهام الزواج«.)املادة 27( )73(  »حقوق الزوجة عىل زوجها: أ( النفقة باملعروف. 
)...( د( العدل يف املبيت واإلنفاق عند الجمع بني اثنتني فأكرث)...(«.)املادة 37( )74(  »حقوق 
الزوج عىل الزوجة: أ( العناية به، وطاعته باملعروف، باعتباره رب األرسة، ب( رعاية أوالده 
منها وإرضاعهم إال إذا كان هناك مانع رشعي، ج( أن تحفظه يف نفسها وماله وبيته إذا حرض 

أو غاب، د( عدم امتناعها عىل اإلنجاب إال بإذنه أو لعذر«.)املادة 38( )75(

الفجــوات

قانون أحكام األرسة البحريني رقم 19 بتاريخ 9 أبريل 2009. 62

نفس املرجع أعاله. 63

نفس املرجع أعاله. 64

نفس املرجع أعاله. 65

نفس املرجع أعاله. 66

نفس املرجع أعاله . 67

نفس املرجع أعاله. 68

نفس املرجع أعاله. 69

نفس املرجع أعاله. 70

نفس املرجع أعاله. 71

نفس املرجع أعاله. 72

نفس املرجع أعاله. 73

نفس املرجع أعاله. 74

نفس املرجع أعاله. 75
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»يعاقب الزوج الزاين بالحبس مدة التزيد عىل سنتني)...( و يقصد بالزوج يف حكم هذه املادة 
من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجرمية ولو زالت عنه بعد ذلك«.)املادة 316( )76( 
اعتدى  أو  الحال  يف  فقتله ورشيكه  الزنا  بجرمية  متلبسا  زوجه  فاجأ  من  بالحبس  »يعاقب 

عليهام اعتداء أفىض اىل موت أو عاهة.«)املادة 334( )77( 

املساواة الخيانة 

الزوجية

-   -   -   -   -   -    الفجــوات

»أ( لكل من الزوجني طلب التطليق لعلة يف األخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية و ال 
يرجى منها برء أو يرجى بعد ميض سنة أكرث من سنة، سواء كانت العلة عقلية أو عضوية 
أصيب بها أحدهام قبل العقد دون علم اآلخر أو بعده.)...(«.)املادة 100( )78( »أ( للزوجة 

طلب التطليق للرضر الذي يعتذر معه دوام العرشة بني الزوجني )...(«)املادة 101( )79( 

املساواة

الطالق 

»تقع التفرقة بني الزوجني: أ( بإرادة الزوج تسمى طالقا، ب( بطلب من الزوجة و موافقة 
الزوج مع بذل العوض و تسمى مخالعة، )...(«)املادة 83( )80( »أ. يقع الطالق من الزوج 
للزوج  للزوجة، و  الوكالة  أو من وكيله بوكالة خاصة بنوع الطالق و زمنه، و لو كانت 
حق فسخ الوكالة، ب. يقع الطالق من الزوجة طلقة واحدة بائنة إن ملكها الزوج طالق 
نفسها برشط يف عقد الزوج، ج. يقع الطالق من الزوجة طلقة واحدة رجعية إذا فوضها 
الزوج أثناء الزواج و له حق الرجوع ما مل توقعه الزوجة« )املادة 85( )81( »يقع الطالق 
طالقا  مطلقته  يرجع  أن  »للزوج   )82(  )91 )...(«.)املادة  القايض  أمام  الزوج  من  بترصيح 
رجعيا مادامت يف العدة، وال يسقط هذا الحق بالتنازل عنه« )املادة 95( )83( »أ( للزوجني 
أن يرتاضيا عىل إنهاء عقد الزواج بالخلع)...( ج( يكون الخلع بعوض تبدله الزوجة عىل 
أن يكون يف حدود ما أعطاه لها من مهر)...(«.)املادة 97( )84( »)...( ج( إذا تزوجته عاملة 
بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به فلها أن طلب الخلع)...(«.)املادة 100( )85( 

الفجــوات

قانون العقوبات البحريني رقم 15  لسنة 1976. 76

نفس املرجع أعاله. 77
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يكفل  مبا  وتربيتهم  باألوالد  العناية  د(   )...( الزوجني:  بني  املتبادلة  والواجبات  »الحقوق 
العقل،  اإلسالم، ب(  :أ(  الحاضن  )86( »يشرتط يف  )...(«.)املادة 36(  تنشئة صالحة  تنشئتهم 
ج( البلوغ، د( األمانة، ه( القدرة عىل تربية املحضون وحفظه و رعايته وتدبري مصالحه، و( 
السالمة من األمراض املعدية الخطرية«.)املادة 130( )87( »الحضانة من واجبات األبوين معا 
مادامت الزوجية قامئة بينهام، فإن افرتقا فهي لألم، ثم ألم األم و إن علت ثم ألم األب، ثم 
لألب )...(«.)املادة 132( )88( »أ( ليس للحاضنة أن تسافر باملحضون إىل دولة أخرى لإلقامة إال 
بإذن وليه أو وصيه، ب( ليس للويل أبا كان أو غريه أن يسافر باملحضون سفر إقامة يف مدة 

حضانته غال بإذن حاضنته«.)املادة 138( )89( 

املساواة

الوالية 

األرسية

»تنتهي حضانة النساء ببلوغ الغالم خمس عرشة سنة وبالنسبة لألنثى حتى تتزوج ويدخل 
بها الزوج«.)املادة 128( )90( »)...( يتعني أن يتوافر يف الحاضن ما يأيت: أ( إذا كانت امرأة: أال 
تكون متزوجة من أجنبي عن املحضون إال إذا قدرت املحكمة خالف ذلك ملصلحة املحضون. 
)...(«.)املادة 131( )91( »يجب عىل األب أو غريه من أولياء املحضون النظر يف شؤونه وتأديبه 

وتوجيهه وتعليمه)...(«.)املادة 137( )92( 

الفجــوات

»تجب نفقة الزوجة عىل زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت مورسة إذا سلمت نفسها إليه ولو 
حكامً«.)املادة 48( )93( »للقايض أن يقرر بناء عىل طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها وألوالدها، 
وأن يأمر بعودتها إىل منزل الزوجية يف حال إخراجها منه، ويكون قراره يف كلتا الحالتني مشموالً 
مبا  نفقتها  دين  مقاصة  الزوجة  »»إذا طلبت   )94(  )49 القانون«.)املادة  بقوة  املعجل  بالنفاذ 
عليها لزوجها أجيبت إىل طلبه إال إذا كانت مورسة قادرة عىل أداء الدين من مالها«.)املادة 
50( )95( » )...( ج( ليس للزوج إلزام الزوجة بالعمل. د( ليس للزوج ربط موافقته عىل عمل 
الزوجة باشرتاكها يف اإلنفاق عىل األرسة أو بإسقاطها بعض نفقة الزوجية أو تنازلها عن جزء من 
راتبها، وتتحمل الزوجة نفقات خروجها للعمل، وذلك مامل يتفقا عىل خالف ما تقدم«.)املادة 
55( )96(  »أ( يحق للزوج أن ِيسكن مع زوجته يف بيت الزوجية أبويه وأوالده من غريها متى 
كان مكلفاً ب و اإلنفاق عليهم، برشط أال يلحقها رضر من ذلك. ب( يحق للزوجة أن تسكن 
معها يف بيت الزوجية أوالدها من غري الزوج إذا مل يكن لهم حاضن غريها، أو يترضرون من 
مفارقتها، وريض الزوج بذلك رصاحة أو ضمناً، ويحق له العدول متى لحقه الرضر من ذلك«.

)املادة  59( )97(

املساواة النفقة
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( »أ( ال يحق للزوج أن يُسكن مع زوجته رضة لها يف مسكن واحد، إال إذا رضيت بذلك، ويحق 

لها العدول متى لحقها رضر من ذلك. ب. للزوجة الحق يف املطالبة باالنفراد مبسكن للزوجية 
منعزل عن أهل الزوج، حتى ولو اشرتط الزوج غري ذلك يف عقد الزواج وقبلته الزوجة، متى 
لحقها رضر من ذلك.«)املادة 60( )98(  »يُنشأ مبوجب هذا القانون صندوق يسمى » صندوق 
النفقة« يتبع وزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة«.)املادة 2(. )99( 
الحصول  للصندوق بطلب  يتقدموا  أن  نفقة  بتقرير  لهم أحكام  الصادرة  للمنتفعني  »يجوز 
عىل املبالغ املحكوم بها عىل أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد اإلعالن به 
،وشهادة بعدم تنفيذه من قبل املدين. ويتوىل الصندوق رصف مبالغ النفقة ملستحقيها يف 
القانونية، ويستمر  الرشوط  الطلب مستوفياً  تاريخ  الخمسة عرش يوماً من  أجل ال يتجاوز 
رصف النفقة شهرياً ما مل يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه. ويلتزم املنتفعون بتحديث بياناتهم 
ديون  بني  التزاحم  )100( »يف حالة   )4 )املادة  أشهر«.  دورية كل ستة  بصفة  الصندوق  لدى 
ثم  الوالدين  ونفقة  األوالد،  فنفقة  املطلقة  أو  الزوجة  نفقة  لدين  األولوية  تكون  النفقات 

النفقات والديون اآلخرى«.)املادة 8( )101(  

املساواة

النفقة

»أ( إذا امتنعت الزوجة عن االنتقال إىل بيت الزوجية، أو خرجت من بيت الزوجية من غري 
مسوغ أو منع من الزوج، سقط حقها يف النفقة بعد ثبوت ذلك قضاءاً. ب( ال يثبت نشوز 
الزوجة إال بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهايئ مبتابعة الزوج إىل بيت الزوجية. ج( يكون امتناع 
الزوجة مبسوغ إذا كان غري الزوج غري أمني عىل نفسها أو عرضها أو مالها، أو مل يدفع معجل 
تنفيذ  أو مل تستطع  اإلنفاق عليها،  امتنع عن  أو  بإعداد املسكن الرشعي،  أو مل يقم  املهر، 
املتابعة  )102( »ال يجوز تنفيذ حكم  الحكم بنفقتها لعدم وجود مال ظاهر له«.)املادة 53( 
للزوج جرباً عىل الزوجة، وتعترب بعد الحكم ناشزاً وتسقط نفقتها، ويحق لهام أو ألحدهام 
طلب التفريق واسرتجاع ما أعطاها من صداق«.)املادة 54( )103( »أ( ال يكون نشوزاً مسقطاً 
لنفقة الزوجية خروج الزوجة ملا هو واجب عليها رشعاً، أو خروجها للعمل املرشوع خارج 
البيت متى كان زوجها عاملاً بعملها حني زواجهام أو اشرتطت ذلك يف عقد الزواج رصاحة، 
أو إذا أذن الزوج لها بذلك بعد زواجهام. ب( يعترب نشوزاً مسقطاً لنفقة الزوجية خروجها 
للعمل عىل نحو مناف ملصلحة األرسة رغم طلب الزوج عدم الخروج)...(«.)املادة 55( )104( 
»عىل الزوج أن يهئ لزوجته مسكنا مجهزا يتناسب و حالته املادية« )املادة 57( )105( »أ( نفقة 
الولد الصغري الذي ال مال له عىل أبيه حتي تتزوج الفتاة و حتى يصل الفتى اىل الحد الذي 
يكتسب فيه أمثاله، ب( نفقة الولد الكبري العاجز عن الكسب لعاهة أو غريها عىل أبيه، اذا 
مل يكن له مال ميكن اإلنفاق منه، ج. تعود نفقة األنثى عىل أبيها إذا طلقت أو مات زوجها 

ما مل يكن لها مال)...(«.)املادة 61( )106(

الفجــوات

قانون أحكام األرسة البحريني رقم 19 القسم األول بتاريخ 9 أبريل 2009. 98

القانون رقم )34( لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة - قانون رقم )34( لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة. 99

نفس املرجع أعاله. 100

نفس املرجع أعاله. 101

نفس املرجع أعاله. 102

نفس املرجع أعاله. 103

نفس املرجع أعاله. 104

نفس املرجع اعاله. 105

نفس املرجع أعاله. 106
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»)...( د(اإلرث حق مكفول تحكمه الرشيعة اإلسالمية.«)املادة 5( )107(  املساواة

املرياث
أحكام  عليها  ترسي  إليهم  الرتكة  أموال  وانتقال  اإلرث  يف  أنصابهم  وتحديد  الورثة  »تعيني 

الرشيعة اإلسالمية«.)املادة 909( )108(
الفجــوات

»ترسي عىل الوصية أحكام الرشيعة اإلسالمية«.)املادة 910( )109(  املساواة
التربع

........................... الفجــوات

حالة  يف  إال  بها  يتمتع  عمن  إسقاطها  يجوز  وال  القانون،  يحددها  البحرينية  الجنسية  »أ( 
الخيانة العظمى، واألحوال األخرى التي يحددها القانون)...(«.)املادة 17( )110( املساواة

الحق يف 

الجنسية

»يعترب الشخص بحرينيا: أ -إذا ولد يف البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الوالدة، 
يكون مجهول  أن  بحرينية عند والدته، عىل  أمه  أو خارجها وكانت  البحرين  إذا ولد يف  ب( 
األب أو مل تثبت نسبته ألبيه قانونا.«)املادة 4( )111( »)...( 4 - وال يرتتب عىل اكتساب األجنبي 
الجنسیة البحرينیة أن تصبح زوجته متمتعة بها إال إذا أعلنت وزارة الداخلیة برغبتها يف ذلك، 
واستمرت الزوجة مقیمة مع زوجها يف البحرين ملدة خمس سنوات من تاريخ إعالن رغبتها 
الداخلیة اإلعفاء من كل  ومل تنته الزوجیة خالل هذه الفرتة لغیر وفاة الزوج. ويجوز لوزير 
هذه املدة أو بعضها، كام يجوز له خاللها بقرار مسبب حرمان الزوجة من اكتساب الجنسیة 
البحرينیة«.)املادة 6( )112( »1 -املرأة األجنبية التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا 
الجنسية  هذه  كسب  يف  برغبتها  الداخلية  وزارة  أعلمت  اذا  إال  بحرينية  تصبح  ال  القانون 
لوزير  ويجوز  رغبتها.  إعالن  تاريخ  من  ملدة خمس سنوات  قامئة  الزوجیة  العالقة  واستمرت 
الداخلیة اإلعفاء من كل هذه املدة أو بعضها كام يجوز له خالل هذه املدة وألسباب تتعلق 
بطريق  البحرينیة  الجنسیة  كسب  من  األجنبیة  املرأة  حرمان  العام  والنظام  القومي  باألمن 
التبعیة لزوجها. واملرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي ال تفقد جنسيتها إال إذا أدخلت يف 
جنسية زوجها األجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسیة ومع ذلك ترد لها جنسیتها البحرينیة 
من تاريخ انتهاء الزوجیة إذا أعلنت رغبتها بذلك إىل وزير الداخلیة وكانت إقامتها العادية يف 
البحرين أو عادت لإلقامة فيها. 2 إذا اكتسبت امرأة أجنبیة الجنسیة البحرينیة مبوجب الفقرة 
السابقة أو مبوجب الفقرة 4 من املادة 6 من هذا القانون، فإنها ال تفقدهاا عند انتهاء الزوجیة 
إال إذا اسرتدت جنسیتها األصلیة أو كسبت جنسیة أخرى، وميكن أن ترد لها جنسیتها البحرينیة 

بأمر عظمة الحاكم إذا طلبت ذلك ».)املادة 7( )113(

الفجــوات

ا الدستور البحريني الصادر عام 1973 وتعديالته. 107

القانون املدين البحريني رقم 19 /2001. 108

نفس املرجع أعاله. 109

قانون الجنسية البحريني الصادر يف 12 أكتوبر1963. 110

نفس املرجع اعاله. 111

نفس املرجع أعاله. 112

نفس املرجع أعاله. 113
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الحق في الصحة 
الدستور البحريني الصادر عام 1973 وكامل تعديالته إىل حد 2012

قانون رقم 11 لسنة 2004 املتعلق بإلزامية الفحص الطبي للمقبلني عىل الزواج من الجنسني 

قانون رقم  35 لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة املدنية 

املرسوم بقانون رقم )48( لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة املدنية وتعديالته والئحته التنفيذية

قانون رقم 3 لسنة 1975 املتعلق بالصحة العامة
قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976

»أ)...( ويرعى النشء، ويحميه من االستغالل، ويقيه االهامل االديب والجسامين والروحي. 

أ(   «  )114(  )5 املادة  والعقيل«.)  والخلقي  البدين  الشباب  بنمو  خاصة  الدولة  تُعنى  كام 

وسائل  وتكفل  العامة،  بالصحة  الدولة  وتعنى  الصحية،  الرعاية  يف  الحق  مواطن  لكل 

الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع املستشفيات واملؤسسات الصحية. ب( يجوز لألفراد 

ووفقا  الدولة،  من  بأرشاف  عالج  ُدور  أو  مستوصفات  أو  مستشفيات  إنشاء  والهيئات 

للقانون«.)املادة 8( )115( »يف تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلامت والعبارات التالية 

املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يقتض سياق النص خالف ذلك: )...( الفحص الطبي: 

الوراثية  األمراض  بعض  فحص  ويشمل  الزواج،  عىل  املقبلني  للطرفني  الطبي  الفحص 

واملعدية واألمراض األخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير«.)املادة 1( )116( »تتوىل 

الوزارة بالتنسيق مع أي جهة معنية أخرى القيام مبا ييل: أ( وضع الضوابط والتعليامت 

التي متكنها من تقديم خدماتها بيرس وكفاءة ورسية تامة يف مجال الفحص الطبي. ب( 

وضع الربامج الالزمة لتوعية وتوجيه وإرشاد املقبلني عىل الزواج إىل أهمية إجراء الفحص 

الطبي. ج( توفري اإلمكانيات الطبية الالزمة ملعالجة ما ميكن عالجه من األمراض التي قد 

تؤثر مستقبالً عىل الصحة اإلنجابية«.)املادة 2( )117( »يجب عىل من يقبل عىل الزواج من 

مواطني مملكة البحرين  -ولو كان الطرف اآلخر غري بحريني - أن يخضع كل من طريف 

للقواعد والضوابط واإلجراءات التي يصدر  العقد إلجراءات الفحص الطبي، وذلك وفقاً 

بتحديدها قرار من الوزير«.)املادة 3( )118( »يجب عىل األطباء املختصني بإجراء الفحص 

الطبي أن يقوموا  -استناداً إىل نتائج الفحص الطبي - بتقديم العون والنصيحة واإلرشاد إىل 

الطرفني املقبلني عىل الزواج«.)املادة 4( )119( كام«يجب عىل املكلفني بإبرام عقود النكاح 

يف مملكة البحرين التأكد من أن طريف العقد قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك 

باالطالع عىل الشهادة التي تفيد ذلك والصادرة من الوزارة أو املعتمدة منها، وإثبات رقم 

وتاريخ هذه الشهادة يف العقد«.)املادة 5( )120( 

املساواة

الحق يف 

الصحة

ويف الصحة 

اإلنجابية

الدستور البحريني الصادر 1973 وتعديالته إىل حد 2012. 114

نفس املرجع أعاله. 115

قانون رقم )11( لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلني عىل الزواج من الجنسني. 116

نفس املرجع أعاله. 117

نفس املرجع أعاله. 118

نفس املرجع أعاله. 119

نفس املرجع أعاله. 120
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العاملني  للموظفني   )...( واالجتامعية  الصحية  للرعاية  برنامجاً  املختصة  السلطة  »تضع 

 )121( الشأن«.)املادة 35(  الصادرة يف هذا  الترشيعات  الحكومية، وذلك مبراعاة  الجهة  يف 

واشرتاطات  أحكام  القانون مبراعاة  الخاضعة ألحكام هذا  الجهات  من  »تلتزم كل جهة 

السالمة والصحة املهنية، وفقأ للمعايري والضوابط املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية«.

بالتنسيق مع الجهات الحكومية نظاما للصحة والرعاية  الديوان  »يضع  )املادة 36( )122( 

الالئحة  تحددها  التي  للظوابط  وفقا  املهنية،  والسالمة  للصحة  نظاما  وكذا  االجتامعية 
التنفيذية، وذلك مبراعاة الترشيعات الثادرة يف هذا الشأن«.)املادة 16( )123(

املساواة
الحق يف 

الصحة

ويف الصحة 

اإلنجابية

-   -   -   -   -   -    الفجــوات

»يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات من أجهض امرأة دون رضاها. وتكون 

العقوبة السجن إذا أفضت مبارشة اإلجهاض إىل موت املجين عليها«.)املادة 322( )124( »ال 

عقاب عىل الرشوع يف اإلجهاض«.)املادة 323( )125( 

املساواة
اإلجهاض 

اآلمن
»تعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسني ديناراً من 

تجهض نفسها بغري مشورة طبيب ومبعرفته«.)املادة 321( )126( 
الفجــوات

قانون رقم  35 لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة املدنية . 121

نفس املرجع أعاله. 122

املرسوم بقانون رقم )48( لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة املدنية وتعديالته والئحته التنفيذية. 123

قانون العقوبات البحريني رقم 15لسنة1976. 124

نفس املرجع اعاله. 125

نفس املرجع اعاله. 126
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الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي
الدستور البحريني الصادر عام 1973 وكامل تعديالته إىل حد 2012

قانون العقوبات البحريني رقم 15 لسنة 1976و كامل تعديالته

قانون اإلجراءات الجنائية رقم )46( لسنة  2002  

قانون أحكام األرسة البحريني رقم 19 بتاريخ 9 أبريل 2009

القانون رقم )1( لسنة 2008 بشأن مكافحة االتجار باألشخاص
القانون رقم )74( لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني مبملكة البحرين

»العدل أساس الحكم والتعاون والرتاحم صلة وثقة بني املواطنني، والحرية واملساواة واألمن والطأمنينة 

والعلم والتضامن االجتامعي ونكافئ الفرص بني املواطنني دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.« )املادة  4( )127( 

»الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية، ويتساوى املواطنون لدى القانون يف الحقوق والواجبات العامة، 

ال متييز بينهم يف ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة«.)املادة 18( )128( »ا -الحرية 

الشخصية مكفولة وفقا للقانون. )...(. د -ال يعرض أي إنسان للتعذيب املادي أو املعنوي أو اإلغراء أو 

القانون عقاب من يفعل ذلك، كام يبطل كل قول أو اعرتاف يثبت  املعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد 

صدوره تحت وطأة التعذيب أو اإلغراء أو لتلك املعاملة التهديد بأي منها«.)املادة 19( )129( 

العنف القائم 

عىل النوع 

االجتامعي

-   -   -   -   -   -    الفجــوات

-   -   -   -   -   -    املساواة

»«تزوج الصغرية التي يقل سنها عن ست عرش سنة مبوافقة املحكمة الرشعية بعد التحقق زواج الطفالت

من مالءمة الزواج.« )املادة 18( )130(  الفجــوات

الوسائل  أو  التهديد  أو  القوة  استعمل  من  سنتني  عىل  تزيد  ال  مدة  بالحبس  »يعاقب 

حقه  أو عىل  العمل  يف  الغري  فياالعتداء عىل حق  الرشوع  أو  االعتداء  يف  املرشوعة  غري 

إذا  كذلك  املادة  هذه  ويطبق حكم  أي شخص.  استخدام  عن  ميتنع  أو  يستخدم  أن  يف 

استعملت الوسائل املشار إليها مع زوج الشخص املقصود أو مع أوالده.وتعد من الوسائل 

غري املرشوعة األفعال اآلتية: - 1 -تتبع الشخص املقصود بطريقة مستمرة يف غدوه ورواحه 

أو  يقطنه  آخر  مكان  أي  من  بالقرب  أو  منزله  من  بالقرب  التهديد  موقف  الوقوف  أو 

يشتغل فيه. 

املساواة
العنف 

الجسدي

الدستور البحريني الصادر 1973 وتعديالته إىل حد 2012. 127
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قانون أحكام االرسة البحريني. 130
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2 -منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو مالبسه أو أي يشء مام يستعمله أو بأية طريقة 

أخرى.ويعاقب بالعقوبات السالف ذكرها من حرض الغري بأية طريقة عىل ارتكاب جرمية 

من الجرائم املنصوص عليها يف هذه املادة«. )املادة 302( )131( »يعاقب بالسجن مدة ال 

تزيد عىل عرش سنوات من أجهض امرأة دون رضاها. وتكون العقوبة السجن إذا أفضت 

مبارشة اإلجهاض إىل موت املجني عليها«.)املادة 322( )132( »من قتل نفسا عمدا يعاقب 

بالسجن املؤبد أو املؤقت. وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقع القتل مع الرتصد، أو مسبوقا 

بإرصار،أو مقرتنا أو مرتبطا بجرمية أخرى، أو إذا وقع عىل أحد أصول الجاين أو عىل موظف 

إذا  أو  أو خدمته،  تأديته وظيفته  أو مبناسبة  أو بسبب  أثناء  عام ومكلف بخدمة عامة 

بالحبس مدة ال تزيد  )133( »يعاقب  استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة«.)املادة 333( 

عىل خمس سنني من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة عىل االنتحار إذا تم االنتحار بناء 

عىل ذلك.وإذا كان املنتحر مل يتم الثامنة عرشة أو كان ناقص اإلدراك أو االختيار عد ذلك 

ظرفا مشددا. ويعاقب الجاين بعقوبة القتل عمدا أو الرشوع فيه بحسب األحوال إذا كان 

املنتحر فاقد اإلدراك أو االختيار« )املادة 335( )134( »يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع 

سنني من أحدث بغريه عمدا عاهة مستدمية. وإذا توافر أحد الظروف املبينة يف الفقرة 

الثانية من املادة 333 عد ذلك ظرفا مشددا، وتتوافر العاهة املستدمية إذا أدت اإلصابة إىل 

قطع أو انفصال عضو أو برت جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى 

الحواس تعطيال كليا أو جزئيا بصورة دامئة.ويعترب يف حكم العاهة كل تشويه جسيم ال 

يحتمل زواله«.)املادة 337( )135( »يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنني من اعتدى 

يقصد  أن  دون  مستدمية  عاهة  إىل  االعتداء  وأفىض  وسيلة  بأية  غريه  سالمة جسم  عىل 

الظروف  توافر أحد  إذا  تزيد عىل عرش سنوات  السجن مدة ال  العقوبة  إحداثها.وتكون 

املبينة يف الفقرة الثانية من املادة 333، أو كان الجاين تحت تأثري حالة سكر أو تخدير، 

وذلك مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة األخرية من املادة 34«.)املادة 338( )136( كام »يعاقب 

إىل  االعتداء  بأية وسيلة وأفىض  اعتدى عىل سالمة جسم غريه  بالغرامة من  أو  بالحبس 

مرضه أو عجزه عن أعامله الشخصية مدة تزيد عىل عرشين يوما وتكون العقوبة الحبس 

مدة ال تزيد عىل سنة أو الغرامة التي ال تجاوز مائة دينار إذا مل تصل نتيجة االعتداء إىل 

درجة الجسامة املذكورة يف الفقرة السابقة.وإذا نشأ عن االعتداء عىل حبىل إجهاضها، عد 
ذلك ظرفا مشددا«.)املادة 339( )137(

املساواة
العنف 

الجسدي
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بغري  وسيلة  بأية  حريته  من  حرمه  أو  حجزه  أو  شخص  عىل  قبض  من  بالحبس  »يعاقب 
استعامل  الفعل  إذا صحب   –)...( اآلتية:  األحوال  يف  السجن  العقوبة  وتكون  قانوين.  وجه 
القوة أو التهديد بالقتل أو باألذى الجسيم أو أعامل تعذيب بدنية أو نفسية)..( –إذا كان 
الغرض من الفعل الكسب أو االنتقام أو اغتصاب املجني عليه أو االعتداء عىل عرضه.)...(«.

)املادة  357(  )138( »يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات من خطف شخصا بنفسه 
الخطف  وقع  وإذا  أنثى.  عليه  املجني  كان  إذا  السجن  العقوبة  وتكون  غريه.  بواسطة  أو 
مشدداّ«. ظرفا  ذلك  عد  السابقة  املادة  يف  املبينة  الحاالت  إحدى  فيه  توافرت  أو  بالحيلة 

)املادة  358( )139( »إذا أفضت الجرمية املنصوص عليها يف املادتني السابقتني إىل موت املجني 

بأية  اإلخالل  عدم  »مع   )140(  )359 املؤبد«.)املادة  السجن  أو  اإلعدام  العقوبة  كانت  عليه 

عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 

عىل سنة واحدة وبغرامة ال تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل شخص يلزم 

القيام بواجباته أو  أيا كان مصدر هذا اإللزام ويهمل يف  برعاية أحد األشخاص املعاقني 

يف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات. وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل ثالث 

سنوات وبغرامة ال تجاوز ثالثة آالف دينار أو إحدى هاتني العقوبتني إذا ترتب عىل هذا 
اإلهامل وفاة الشخص املعاق«. )املادة 21( )141(

املساواة

العنف 

الجسدي

»يعاقب بالحبس من فاجأ زوجه متلبسا بجرمية الزنا فقتله ورشيكه يف الحال أو اعتدى عليهام 
اعتداء أفىض إىل موت أو عاهة. ويرسي هذا الحكم عىل من فاجأ أحد أصوله أو فروعه أو 
من  يستفيد  من  ضد  الرشعي  الدفاع  حق  استعامل  يجوز  وال  الزنا.  بجرمية  متلبسة  أخواته 
هذا العذر«.)املادة 334( )142( »يعفى الجاين من العقاب يف الجرائم املنصوص عليها يف املواد 
السابقة من هذا الفصل إذا تقدم مختارا إىل السلطات قبل اكتشافها مبكان وجود املخطوف 
وأرشد عن هذا املكان وعرف بالجناة اآلخرين وترتب عىل ذلك إنقاذ املخطوف وضبط الجناة«.

)املادة 360( )143( 

الفجــوات
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»يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسني دينارا من هدد 
غريه بالسالح.فإذا كان التهديد بإطالق سالح ناري عد ذلك ظرفا مشددا«. )املادة  362(  )144( 
»يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز مائة دينار من هدد غريه 

بارتكاب جرمية متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر.
أو  بإفشاء  أو  املال  أو  النفس  بارتكاب جناية ضد  التهديد  إذا كان  الحبس  العقوبة  وتكون 
نسبة أمور خادشة للرشف. وإذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر عد ذلك ظرفا 
مشددا«.)املادة 363( )145( »يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني أو بالغرامة التي ال تجاوز 
مائتي دينار من أسند إىل غريه بإحدى طرق العالنية واقعة من شأنها أن تجعله محال للعقاب 
أو لالزدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني إذا وقع القذف يف 
حق موظف عام أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا 

لسمعة العائالت، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غري مرشوع. 

املساواة
العنف 

اللفظي

املطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا«. أو  الصحف  النرش يف إحدى  بطريق  القذف  وإذا وقع 
»يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز مائة  )املادة 364( )146( 
دينار من رمى غريه بإحدى طرق العالنية مبا يخدش رشفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك 
إسناد واقعة معينة. )...(«.)املادة 365( )147( »يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو 
بالغرامة التي ال تجاوز خمسني دينارا إذا وقع القذف أو السب بطريق التليفون، أو بدون 
استفزاز يف مواجهة املجني عليه وبحضور غريه وتكون العقوبة الغرامة التي ال تجاوز خمسني 
دينارا إذا وقع القذف أو السب بدون استفزاز يف مواجهة املجني عليه ويف غري حضور أحد. 
ويعد ظرفا مشددا إذا وقع القذف أو السب يف الحاالت املبينة يف الفقرتني السابقتني يف حق 
موظف عام أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة 
العائالت، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غري مرشوع«.)املادة 366( )148( »يعاقب بالحبس 
مدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبالغرامة التي ال تجاوز خمسني دينارا أو بإحدى هاتني العقوبتني 
من نرش بإحدى طرق العالنية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأرسار الحياة الخاصة أو 
العائلية لألفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نرشها اإلساءة إليهم.« )املادة  370( )149( 

املساواة العنف 

اللفظي

-   -   -   -   -   -    الفجــوات
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»يعاقب بالسجن املؤبد من واقع أنثى بغري رضاها. وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد 
إذا كانت املجني عليها مل تتم السادسة عرشة. ويفرتض عدم رضا املجني عليها إذا مل تتم الرابعة 
عرشة«. )املادة 344( )150( »يعترب ظرفا مشددا يف الجرائم املنصوص عليها يف املواد السابقة 
من هذا الفصل : 1 -إذا كان الجاين من أصول املجني عليه أو املتولني تربيته أو مالحظته أو 
ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم. 2 -إذا كان الجاين من 
املوظفني العموميني أو املكلفني بخدمة عامة أو رجال الدين أو األطباء أو معاونيهم واستغل 
مركزه أو مهنته أو الثقة به.3 -إذا ساهم يف اقرتاف الجرمية شخصان فأكرث تعاونوا يف التغلب 
عىل مقاومة املجني عليه أو تعاقبوا عىل ارتكاب الفعل به.4 -إذا أصيب املجني عليه مبرض 
تناسيل نتيجة ارتكاب الجرمية.5 -إذا حملت املجني عليها أو زالت بكارتها بسبب الجرمية«.

السابقة من هذا  املواد  عليها يف  املنصوص  الجنايات  إحدى  أفضت  »إذا   )151( )املادة 348( 
الفصل إىل موت املجني عليه، كانت العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد«. )املادة 349( )152( 

»يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز مائة دينار من أىت علنا فعال 
مخال بالحياء.ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعال مخال بالحياء مع أنثى ولو يف غري عالنية«. 
)املادة 350( )153( »يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر أو بالغرامة التي ال تجاوز 
عرشين دينارا من تعرض ألنثى عىل وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل يف طريق عام أو 
مكان مطروق.ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التليفون«  )املادة  351( )154(

املساواة لعنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء

ال يحكم بعقوبة ما عىل من ارتكب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املواد السابقة إذا عقد 
الزواج  زواج صحيح بينه وبني املجني عليه. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهايئ قبل عقد 

يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية«.)املادة 353( )155( 
الفجــوات

.............................. املساواة
التحرش 

الجنيس يف 

أماكن العمل 
)156(

.............................. الفجــوات
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»1 - كل من حرض ذكرا أو أنثى عىل ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده عىل ذلك بأية طريقة 
كانت يعاقب بالحبس.2 - إذا كانت سن املجني عليه تقل عن الثامنة عرشة كانت العقوبة الحبس 
مدة ال تجاوز خمس سنوات« )املادة 324( )157( »1 -كل من حمل ذكرا أو أنثى عىل ارتكاب الفجور 
أو الدعارة عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني وال تجاوز 
سبع سنوات.2 - فإذا كانت سن املجني عليه تقل عن الثامنة عرشة كانت العقوبة الحبس مدة ال 
تقل عن ثالث سنوات وال تجاوز عرش سنوات«.)املادة  325( )158( »يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز 
خمس سنوات: 1 -كل من يعتمد يف حياته ذكرا كان أو أنثى بصفة كلية أو جزئية عىل ما يكسبه 
من مامرسة الفجور أو الدعارة.2 - كل من يعتمد يف حياته كليا أو جزئيا عىل ما يكسبه غريه من 
مامرسة الفجور أو الدعارة وذلك بتأثريه فيه أو سيطرته عليه أو بإغرائه عىل مامرسة الفجور أو 
الدعارة سواء كان ذلك بالحصول عىل ماله برضائه وبدون مقابل أم كان بالحصول عليه بصفة أتاوة 
مقابل حاميته أو مقابل عدم تعرضه له. 3 - كل من يحمي شخصا ميارس الفجور أو الدعارة لقاء 
منفعة أيا كانت ».)املادة 326( )159( »إذا كان الجاين يف املواد الثالث السابقة زوجا للمجني عليه 
أو كان من أصوله أو من املتولني تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه فتضاعف العقوبة يف 
حديها األدىن واألقىص بحيث ال تزيد عىل خمس عرشة سنة«.)املادة 327( )160( »مع عدم اإلخالل 
بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن وبالغرامة التي ال 
تقل عن ألفي دينار وال تجاوز عرشة آالف دينار كل من ارتكب جرمية االتجار باألشخاص. ويف حالة 
الحكم باإلدانة يلزم الجاين بدفع املصاريف، مبا فيها مصاريف إعادة املجني عليه إىل دولته إذا كان 
أجنبياً. وتأمر املحكمة يف جميع األحوال مبصادرة األموال واألمتعة واألدوات وغريها مام يكون قد 
استعمل أو أعد لالستعامل يف ارتكاب الجرمية أو تحصل منها«. )املادة 2( )161( »يعاقب بالغرامة 
التي ال تقل عن عرشة آالف وال تجاوز مائة ألف دينار كل شخص اعتباري ارتكبت جرمية االتجار 
باألشخاص باسمه أو لحسابه أو ملنفعته من أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مسئول آخر يف 
ذلك الشخص االعتباري أو تابع له أو ممن يترصف بهذه الصفة. وال يخل ذلك باملسئولية الجنائية 
لألشخاص الطبيعيني الذين يعملون لدى الشخص االعتباري أو لحسابه طبقاً ألحكام هذا القانون. 
)...(«. )املادة 3( )162( »مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العقوبات، 
يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة يف جرمية االتجار باألشخاص ما ييل: -1ارتكاب الجرمية بواسطة جامعة 
إجرامية. -2إذا كان املجني عليه دون الخامسة عرشة أو أنثى أو من ذوي االحتياجات الخاصة. 3 
-إذا كانت الجرمية ذات طابع غري وطني. -4إذا كان الجاين من أصول املجني عليه أو املتولني تربيته 
أو مالحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان املجني عليه خادماً عنده. -5إذا أصيب املجني عليه 

مبرض ال يرجى الشفاء منه نتيجة ارتكاب الجرمية«.)املادة 4( )163( 

املساواة
االستغالل 

الجنيس

واالتجار 

بالبرش

.............................. الفجــوات

قانون العقوبات البحريني رقم  15  لسنة 1976. 157

نفس املرجع أعاله. 158

نفس املرجع أعاله. 159

نفس املرجع أعاله. 160

القانون رقم )1( لسنة 2008 بشأن مكافحة االتجار باألشخاص. 161
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الحق في العمل
الدستور البحريني الصادر عام 1973 وكامل تعديالته إىل حد 2012

ميثاق العمل الوطني الصادر املصدق عليه باألمر األمريي رقم 17 لسنة 2001

قانون رقم36 لسنة 2012 بشأن إصدار قانون العمل يف القطاع األهيل

املرسوم بقانون رقم )48( لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة املدنية وتعديالته والئحته التنفيذية
القانون رقم )74( لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني مبملكة البحرين

ومساواتها  املجتمع،  يف  وعملها  األرسة  نحو  املرأة  واجبات  بني  التوفيق  الدولة  تكفل  »ب( 
بالرجال يف ميادين الحياة السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية دون اخالل بأحكام 
الرشيعة اإلسالمية«.)املادة 5( )164( »أ( االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتامعية، وقوامه 
التعاون العادل بني النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية االقتصادية وفقا لخطة 
 )165(  )10 القانون)...(«.)املادة  حدود  يف  كله  وذلك  للمواطنني،  الرخاء  وتحقيق   مرسومة، 
العام، ولكل مواطن  الخري  الكرامة ويستوجبه  تقتضيه  »أ(العمل واجب عىل كل مواطن،   
الحق يف العمل ويف اختيار نوعه وفقا للنظام العام واآلداب. ب( تكفل الدولة توفري فرص 
العمل للمواطنني وعدالة رشوطه. ج( ال يجوز فرض عمل إجباري عىل أحد إال يف األحوال 
التي يعينها القانون لرضورة قومية ومبقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضايئ. د( ينظم القانون، 
وأصحاب  العامل  بني  العالقة  االجتامعية،  العدالة  قواعد  مراعاة  مع  اقتصادية  أسس  عىل 
األعامل«.)املادة  13( )166( كام »تشجع الدولة التعاون واالدخار وترشف عىل تنظيم االئتامن«.

)املادة  14( )167( »أ( الرضائب والتكاليف العامة أساسها العدالة االجتامعية، واداؤها واجب 
وفقا للقانون. ب( ينظم القانون إعفاء الدخول الصغرية من الرضائب مبا يكفل عدم املساس 
تناط  العامة خدمة وطنية  الوظائف  »أ(    )168( للمعيشة«.)املادة 15(  الالزم  األدنـى  بالحد 
بالقامئني بـها، ويستهدف موظفو الدولة يف أداء وظائفهم املصلحة العامة. وال يوىّل األجانب 
القانون. ب( املواطنون سواء يف تويل الوظائف  التي يبينها  العامة إال يف األحوال  الوظائف 
العامة وفقا للرشوط التي يقررها القانون«.)املادة 16( )169( »ينظم القانون شئون املرتبات 
واملعاشات والتعويضات واإلعانات واملكافئات التي تقرَّر عىل خزانة الدولة«.)املادة 19( )170(

»)...( تعمل الدولة عىل دعم حقوق املرأة وسن الترشيعات الخاصة بحامية األرسة وحامية 
أفراده)...()املادة 6( )171(« »)...( ترسي عىل النساء العامالت كافة األحكام التي تنظم تشغيل 
يف  التمييز  »يحظر   )172(  )29 املادة  عملهم«)  أوضاع  متاثلت  متى  بينهم  متييز  دون  العامل 
األجور ملجرد اختالف الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة«)املادة 39( )173( كام 
»أ - يعترب إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصالً تعسفياً للعامل إذا كان اإلنهاء بسبب أي من 
اآليت: 1 - الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة االجتامعية أو املسئوليات العائلية، 

أو حمل املرأة العاملة أو والدتها أو إرضاعها لطفلها.

املساواة

الحق يف 
العمل وتقلد 

الوظائف 
العامة
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نفس املرجع أعاله. 167

نفس املرجع أعاله. 168

نفس املرجع أعاله. 169

نفس املرجع أعاله. 170

ميثاق العمل الوطني الصادر املصدق عليه باألمر األمريي رقم 17 لسنة 2001. 171

قانون العمل يف القطاع األهيل رقم 36 لسنة 2012. 172

نفس املرجع أعاله. 173



30

الملف القانوني لمملكة البحرين

2 - انتامء العامل إىل نقابة عاملية أو مشاركته املرشوعة يف أي من أنشطتها وفقاً ملا تقرره 
القوانني واللوائح)...(«)املادة 104( )174( »)...( يستحق العامل الذي امىض يف خدمة صاحب 
العمل مدة سنة واحدة عىل االقل اجازة سنوية ال تقل عىل ثالثني يوم مدفوعة االجر مبعدل 
يومني ونصف عن كل شهر)...(«)املادة 58( )175( »أ( للعامل الحق يف إجازة مدتها ثالثة أيام 
التالية: 1(زواجه ملرة واحدة 2(وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى  مدفوعة األجر يف الحاالت 
الدرجة الرابعة.3( وفاة أحد أقارب زوجه حتى الدرجة الثانية. ب(للعامل الحق يف إجازة مدة 
يوم واحد مدفوعة األجر إذا ولد له مولود. ج(للعاملة املسلمة الحق يف إجازة شهر مدفوعة 
األجر إذا توىف زوجها، كام لها الحق يف استكامل عدة الوفاة من إجازتها السنوية ملدة ثالثة 
بدون  إجازة  الحق يف  فلها  السنوية  إجازتها  لها رصيد من  يكن  مل  وإذا  أيام،  أشهر وعرشة 
العامل بتقديم ما يثبت توافر أي من الحاالت املنصوص  اجر. د(لصاحب العمل أن يكلف 
بتحديد األحوال واألعامل  الوزير قراراً  )176( »يصدر  السابقة.«)املادة 63(  الفقرات  عليها يف 
واملناسبات التي ال يجوز فيها تشغيل النساء ليالً«.)املادة 30( )177( »يصدر الوزير، بعد أخذ 
 )31 فيها«.)املادة  النساء  تشغيل  يحظر  التي  األعامل  بتحديد  قراراً  املعنية،  الجهات  رأي 

)178(  »يتوىل ديوان الخدمة املدنية اإلرشاف املركزي عىل شؤون جميع املوظفني املدنيني 

الخاضعني ألحكام هذا القانون يف الجهات الحكومية )...( ويختص الديوان )...( مبا ييل: 

اقرتاح السياسة العامة للرواتب واملزايات الوظيفية )...(«.)املادة 3( )179( »يشرتط يف من 

متمتعا  يكون  أن   )...( القانون  هذا  أحكام  عليها  ترسي  التي  الوظائق  احدى  يف  بعني 

بالجنسية البحرينية )...( أن ال يقل سنه عىل السبعة عرشة سنة )...(«.)املادة 11( )180( 

»تكون ترقية املوظف عبى أساس الجدارة من السلطة املختصة )...(«. )املادة 14( )181( 

»تحدد الرواتب واملزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيسمجلس الوزراء بناءا 

عىل اقرتاح الديوان )...(«. )املادة 15()182(»عىل أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسني 

عامال فأكرث سواء كانوا يشتغلون يف مكان واحد أو يف أماكن متفرقة استخدام من ترشحهم 

وزارة العمل من واقع سجل قيد الذين تم تأهيلهم، وذلك يف حدود النسبة التي تحددها 

يجوز  ذلك  ومع  العامل.  عدد  املائة من مجموع  اثنني يف  يقل عن  ال  مبا  العليا  اللجنة 

ألصحاب العمل املشار إليهم شغل هذه النسبة باستخدام املعاقني عن غري طريق الرتشيح 

من وزارة العمل، برشط حصول القيد املنصوص عليه يف املادة )10( من هذا القانون. 

ويكون تعيني املعاقني يف املهن التي تم تأهيلهم لها واألعامل األخرى التي يستطيع املعاق 

أن يؤديها واملبينة يف شهادة القيد.

املساواة

الحق يف 

العمل وتقلد 

الوظائف 

العامة
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وذلك  وجدت  إن  الصحية  اللياقة  رشوط  من  التأهيل  شهادة  عىل  الحاصلون  ويعفى 
املقرر  االمتحان  اجتياز  وكذلك من رشط  الشهادة  تلك  املبينة يف  العجز  لحالة  بالنسبة 
لشغل الوظيفة، ويجب يف جميع األحوال عىل كل من يستخدم معاقا إخطار وزارة العمل 
بذلك مبوجب كتاب موىص عليه بعلم الوصول خالل عرشة أيام من تاريخ استالم املعاق 
بالتنسيق مع  العمل  لوزير  الوزراء يجوز  )املادة 11()183(»بعد موافقة مجلس  للعمل«. 
الوزير ورئيس ديوان الخدمة املدنية إصدار قرار يحدد فيه الوظائف واألعامل الحكومية 
أجهزة  عىل  الحكم  هذا  ويرسي  فيها.  التعيني  أولوية  املؤهلني  للمعاقني  يكون  التي 
االشتغال  األولوية يف  املؤهلني  للمعاقني  العامة. ويكون  والهيئات  واملؤسسات  الحكومة 
يف الوظائف واألعامل الشاغرة يف حدود النسبة املبينة باملادة )11( من هذا القانون«. 
)املادة 12( )184(»يتمتع املعاقون الذين يتم تشغليهم طبقا ألحكام هذا القانون بجميع 

الحقوق املقررة لعامل املنشأة التي يعملون فيها«. )املادة 13( )185(

املساواة
الحق يف 

العمل وتقلد 

الوظائف 

العامة

زراع  وهم  حكمهم  يف  ومن  املنازل  عىل«1 -خدم  القانون  هذا  أحكام  ترسي  ب -)...(ال   )...(«
وحراس املنازل واملربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون أعاملهم لشخص صاحب العمل 
أو ألشخاص ذويه، 2 - أفراد أرسة صاحب العمل الذي يعولهم فعالً وهم الزوج والزوجة وأصوله 

وفروعه«.)املادة 2( )186(

الفجــوات

القانون رقم )74( لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني مبملكة البحرين. 183
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السياسات والتشريعات االجتماعية
الدستور البحريني الصادر عام 1973 وكامل تعديالته إىل حد 2012

قانون الخدمة الوطنية رقم 35 لسنة 2006.

قانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضامن االجتامعي. بتاريخ 2006-5-31

قانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي الحكومة

القانون رقم )58( لسنة 2009 بشأن حقوق املسنني

املرسوم بقانون رقم )48( لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة املدنية وتعديالته والئحته التنفيذية
القانون رقم )74( لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني مبملكة البحرين

»)...( ج( تكفل الدولة تحقيق الضامن االجتامعي الالزم للمواطنني يف حالة الشيخوخة أو 
املرض او العجز عن العمل أو اليتم أو الرتمل أو البطالة، كام تؤّمن لهم خدمات التامني 
االجتامعي والرعاية الصحية، وتعمل عىل وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. املرياث 
حق مكفول تحكمه الرشيعة اإلسالمية.« )املادة 5( )187( »تكفل الدولة تضامن املجتمع 
يف تحمل األعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة وتعويض املصابني بأرضار الحرب أو 
بسبب تأدية واجباتهم العسكرية«.)املادة 12( )188( »تستحق املساعدة االجتامعية وفقاً 
ألحكام هذا القانون األرس واألفراد البحرينيني املقيمني يف مملكة البحرين ممن تنطبق 
املهجورات.  - املطلقات.3    - األرامل.2    - التالية:1  الفئات  من  وذلك  الرشوط   عليهم 

4 - أرس املسجونني.5. البنت الغري متزوجة.6. األيتام.7. املعاقون والعاجزون عن العمل.8. 
قريب  االجتامعية  املساعدة  ملستحق  يكون  ال  أ (  و   )189(  )3 )املادة  -الولد.«  املسنون.9 
الدخل  بالبحث االجتامعي أن مجموع  يثبت  باإلنفاق عليه رشعاً. ب ( أن  مقتدر ملزم 
الشهري لطالب املساعدة االجتامعية يقل عن الحد األدىن االزم لتوفري متطلبات الحياة 
األساسية، ويف هذه الحالة تكون قيمة املساعدة االجتامعية مكملة للدخل حتى يصبح 
االجتامعية  املساعدة  املوجبة لرصف  الحالة  تثبت  أن  املتطلبات. ج(  لتوفري هذه  كافياً 

مبوجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية املختصة )املادة 6( )190( »تكفل 

الدولة رعاية املسن مبا يضمن له حياة كرمية، مبساعدته مادبا ومعنوبا وتقديم الخدمات 

الصحية والسكنية واالجتامعية واالدارية الالزمة، كام تكفل الدولة تقديم الدعم الالزم  
لألرسة لتمكنها من رعاية أفرادها املسنني داخل أرسهم،)...(«.)املادة 2( )191(

»مينح املعاق مخصص إعاقة شهريا طبقا للرشوط واألوضاع التي يصدر بها قرار من 
الوزير بعد موافقة اللجنة العليا«.)املادة 7( )192(

املساواة الضامن 

االجتامعي 

.............................. الفجــوات
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التي  املدة  يوماً، تشمل  األجر مدتها ستون  إجازة وضع مدفوعة  العاملة عىل   »أ( تحصل 
الصحية  املراكز  أحد  تقدم شهادة طبية معتمدة من  أن  تليه، برشط  والتي  الوضع  تسبق 
الحكومية أو إحدى العيادات املعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً بها التاريخ الذي يرجح 
فيه حصول الوضع.ويجوز للعاملة أن تحصل عىل إجازة بدون أجر مبناسبة الوضع مدتها 
خمسة عرش يوماً عالوة عىل اإلجازة السابقة. ب(يحظر تشغيل العاملة خالل األيام األربعني 
التالية للوضع، وترسي بشأن اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خالل إجازة الوضع األحكام 
املنصوص عليها فياملادة 62 من هذا القانون«)املادة 32( )193( »يحظر عىل صاحب العمل 
الوضع«)املادة 33(.  )194( أثناء إجازة  أو  الزواج  إنهاء عقد عملها بسبب  أو  العاملة   فصل 

 » تستحق املرأة العاملة الحصول عىل إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي مل يتجاوز 
ست سنوات بحد أقىص ستة أشهر يف املرة الواحدة ولثالث مرات طوال مدة خدمتها.«)املادة 
34()195(»يكون للمرأة العاملة بعد االنتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر 
تقل مدة كل منهام عن ساعة واحدة، كام  أال  لرضاعة طفلها عىل  العمر فرتتا رعاية  من 
وللعاملة  األول،  يبلغ طفلها عامه  لها فرتتا رعاية مدة كل منهام نصف ساعة حتى  يحق 
وال  العمل  ساعات  من  اإلضافيتان  الفرتتان  هاتان  وتحسب  الفرتتني  هاتني  ضم  يف  الحق 
يرتتب عليهام أي تخفيض يف األجر، ويحدد صاحب العمل موعد فرتة الرعاية املشار إليها 
»يجب عىل   .)196(  )35 العمل.«)املادة  ومصلحة  العاملة  لظروف  وفقاً  السابقة  الفقرة  يف 
صاحب العمل يف حالة تشغيله نساء أن يضع بشكل ظاهر يف أماكن العمل أو تجمع العامل 
نسخة من نظام تشغيل النساء«.)املادة 36( )197( تكون اجازات املوظفة عىل النحو التايل: 
)...( 5. اجازة الوضع )...( 14. اجازة الرضاعة وتحدد االئحة التنفيذية قواعد ورضوط وخدد 
استحقاق هذه االجازات«.)املادة 20()198(»استثناء من أحكام قانون العمل يف القطاع األهيل 
وأنظمة الخدمة املدنية، تستحق املوظفة املعاقة إجازة خاصة مبرتب كامل ال تحسب من 
إجازتها األخرى إذا كانت حامال وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك وفقا للرشوط 

والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير«. )املادة 5( )199(

املساواة حقوق األم 
العاملة

.............................. الفجــوات

قانون الضامن االجتامعي،رقم 18 لسنة 2006 . 193
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عرشة  خمس   – :أ  الخدمة  يف  قىض  متى  تقاعديا  معاشا  املستخدم  أو  املوظف  »يستحق 

تأديبي،  بقرار  أو  االعتيادي،  التقاعد  بلوغه سن  بسبب  الخدمة  انتهاء  كان  إذا  كاملة  سنة 

أو بحكم قضايئ.ب – عرش سنوات إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل 

بغري الطريق التأديبي.ج – خمس عرش سنة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب االستقالة برشط 

أن يكون املوظف قد بلغ الخمسني من عمره وإال وجب أال تقل مدة الخدمة عن عرشين 

للمدنيني  التقاعد  ومكافآت  معاشات  قوانني  أحكام  من  )200( »استثناء  سنة«)املادة  13( 

اللجنة  تقرر  الذي  املستفيد  أو  عليه  املؤمن  يستحق  االجتامعي  والتأمني  والعسكريني 

الطبية أنه معاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة املحسوبة يف املعاش خمس عرشة 

سنة عىل األقل بالنسبة للذكور وعرش سنوات بالنسبة لإلناث إذا كان أي منهم ال يستحق 

معاشا وفقا ألحكام القوانني املشار إليها، ويحسب املعاش يف هذه الحالة عىل أساس مدة 
خدمته أو خمس عرشة سنة أيهام أكرب«. )املادة 6( )201(

املساواة

التقاعد/

املعاش

»تكون للكلامت واأللفاظ والعبارات الواردة يف مواد هذا القانون املعاين املحددة لها كام هو 

مبني أدناه وتشمل املذكر واملؤنث: )...( ز – تاريخ التقاعد : يعني التاريخ الذي يكمل فيه 

املوظف سن الستني إذا كان رجال وسن الخامسة والخمسني إذا كانت امرأة محسوبة بالتقويم 

امليالدي. وإذا مل يعرف الشهر الذي ولد فيه املوظف بالتحديد اعترب تاريخ التقاعد هو أول 

كانت  إذا  والخمسني  الخامسة  وسن  رجال  كان  إذا  الستني  سن  املوظف  لبلوغ  التايل  يناير 

امرأة)...(« )املادة 1( )202( »تسوى املعاشات عىل أساس 720/1 للموظف و 660/1 للموظفة 

أقىص  بحد  وذلك  خدمة،  مدة  املعتربة  األشهر  عدد  يف  األخري مرضوبا  األسايس  الراتب  من 

قدره ثلثا الراتب األسايس األخري للموظف أو املستخدم من كال الجنسني«.)املادة  20( )203( 

»يستحق الزوج يف حالة وفاة زوجته املوظفة أو املستخدمة أو صاحبة املعاش ثالثة أمثان 

معاشها إذا كان مصابا بعجز كامل مينعه عن العمل أو الكسب.ويكون التحقق من ذلك كل 

سنتني مبعرفة الهيئة الطبية املختصة بوزارة الصحة إال إذا قررت هذه الهيئة عدم احتامل 

شفائه«)املادة 35( )204( 

الفجــوات

التقاعد/

املعاش

قانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي الحكومة. 200
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حق التقاضي والوصول إلى العدالة
الدستور البحريني الصادر عام 1973 وكامل تعديالته إىل حد 2012

ميثاق العمل الوطني يف البحرين الصادر عام 2001 

قانون األرسة و األحوال الشخصية البحريني رقم 19 لسنة 2009 

قانون املحاماة البحريني رقم 26 لسنة 1980

املرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996 بإصدار قانون االثبات يف املواد املدنية والتجارية 
المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986 بشان اإلجراءات أمام املحاكم الرشعية

واملساواة  والحرية  املواطنني،  بني  وثقة  والرتاحم صلة  والتعاون  الحكم،  أساس  العدل   «
دعامات  املواطنني  بني  الفرص  وتكافؤ  االجتامعي  والتضامن  والعلم  والطأمنينة  واألمن 
اإلنسانية ويتساوى  الكرامة  »الناس سواسية يف   )205( الدولة«.)املادة 4(  تكفلها  للمجتمع 
بسبب  ذلك  يف  بينهم  متييز  ال  العامة،  والواجبات  الحقوق  يف  القانون  لدى  املواطنون 
الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة«.) املادة 18( )206( »ال يكون تنظيم الحقوق 
والحريات العامة املنصوص عليها يف هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون، أو بناًء عليه. وال 
يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية«.)املادة 31( )207(  »أ( يقوم 
نظام الحكم عىل أساس فصل السلطـات الترشيعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها 
التنازل لغريها عن كل  وفقـا ألحكام هذا الدستور، وال يجـوز ألي من السلطات الثالث 
التفويض الترشيعي  أو بعض اختصاصاتـها املنصوص عليها يف هذا الدستور، وإمنا يجوز 
التفويض  لقانون  وفقا  وميارس  بالــذات،  موضوعات  أو  ومبوضوع  معينة  بفرتة  املحدد 
الوطني وفقا للدستور، ويتوىل  الترشيعية يتوالها امللك واملجلس  ورشوطه. ب( السلطة 
القضائية،  األحكام  تصدر  وباسمه  والوزراء  الوزراء  مجلس  مع  التنفيذية  السلطـة  امللك 

وذلك كله وفقا ألحكام الدستور«.)املادة 32( )208( 

املساواة
حق التقايض

.............................. الفجــوات

بسبب  بينهم  متييز  ال  والواجبات،  الحقوق  يف  القانون  امام  متساوون  املواطنون   -  1«
الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وذلك ما أكده األمري القائد يف أول خطاب 
وجهه إىل شعبه غداة توليه مقاليد الحكم يف البالد.2 - الحرية الشخصية مكفولة وفقا 
للقانون، فال يجوز القبض عىل إنسان او توقيفه او حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو 
تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل، إال وفق القانون وتحت رقابة القضاء.3 - ال يجوز بأي 
حال تعريض اي إنسان ألي نوع من انواع التعذيب املادي او املعنوي، او ألية معاملة 
غري إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة. ويبطل أي اعرتاف أو قول يصدر تحت وطأة 
التعذيب أو التهديد أو اإلغراء. وبصفة خاصة، يحظر إيذاء املتهم مادياً أو معنوياً. ويكفل 

القانون توقيع العقوبة عىل من يرتكب جرمية التعذيب أو اإليذاء البدين أو النفيس.

املساواة
 الوصول إىل

العدالة
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4 - ال جرمية وال عقوبة إال بقانون، وال عقوبة إال عىل األفعال الالحقة لنفاذ القانون املنشئ 

للجرمية.5 العقوبة شخصية، واملتهم بريء حتى تثبت ادانته، مبوجب محاكمة عادلة، تتوافر 

واملحاكمة  التحقيق  مراحل  جميع  يف  الدفاع  حق  له  تكفل  التي  الضامنات  كافة  فيها  له 

طبقا للقانون. ويجب أن يكون لكل متهم يف جناية محام يتوىل الدفاع عنه مبوافقته. وحق 

التقايض مكفول وفقا للقانون)املادة 2( )209( »)...( ب( ال يجوز القبض عىل إنسان أو توقيفه 

أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام 

القانون وبرقابة من القضاء. ج(ال يجوز الحجز أو الحبس يف غري األماكن املخصصة لذلك يف 

قوانني السجون املشمولة بالرعاية الصحية واالجتامعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية. 

د( ال يعرّض أي إنسان للتعذيب املادي أو املعنوي، أو لإلغراء، او للمعاملة الحاطة بالكرامة، 

أو اعرتاف يثبت صدوره تحت  القانون عقاب من يفعل ذلك. كام يبطل كل قول  ويحدد 

وطأة التعذيب أو باإلغراء أو لتلك املعاملة أو التهديد باي منها«)املادة 19( )210( »أ( ال جرمية 

وال عقوبة إال بناء عىل قانون وال عقاب إال عىل األفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي ينص 

تؤّمن  قانونية  إدانته يف محاكمة  تثبت  بريء حتى  العقوبة شخصية. ج(املتهم  عليها. ب( 

له فيها الضامنات الرضورية ملامرسة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفقا 

للقانون. د( يحظر إيذاء املتهم جسامنيا أو معنويا. هـ( يجب أن يكون لكل متهم يف جناية 

محام يدافع عنه مبوافقته. و( حق التقايض مكفول وفقا للقانون«.)املادة 20( )211( »أ( يضع 

امللك، مبراسيم، اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني مبا ال يتضمن تعديال فيها أو تعطيال لها أو اعفاء 

من تنفيذها ويجوز أن يعني القانون أداة أدىن من املرسوم إلصدار اللوائح الالزمة لتنفيذه. 

العامة  واالدارات  املصالح  لرتتيب  الالزمة  واللوائح  الضبط  لوائح  مبراسيم،  امللك،  يضع  ب( 

وعدلهم،  القضاة  ونزاهة  القضاء،  »أ( رشف    )212(  )39 القوانني«.)املادة  مع  يتعارض  ال  مبا 

أساس الحكم وضامن للحقوق والحريات. ب( ال سلطان ألية جهة عىل القايض يف قضائه، 

ويبني ضامنات  القضاء،  استقالل  القانون  ويكفل  العدالة،  سري  يف  التدخل  بحال  يجوز  وال 

القضاة واألحكام الخاصة بهم. ج( يضع القانون األحكام الخاصة بالنيابة العامة، ومبهام اإلفتاء 

القانوين، وإعداد الترشيعات، ومتثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملني يف هذه الشئون. د( ينظم 

القانون أحكام املحاماة«.)املادة 104( )213(  

املساواة
 الوصول إىل

العدالة
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»أ( يرتب القانون املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاتها، ويبني وظائفها واختصاصاتها. ب( 

يقترص اختصاص املحاكم العسكرية عىل الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع 

والحرس الوطني واألمن العام، وال ميتد إىل غريهم إال عند إعالن األحكام العرفية، وذلك يف 

الحدود التي يقررها القانون. ج( جلسات املحاكم علنية إال يف األحوال االستثنائية التي يبينها 

القانون. د( ينشأ، بقانون، مجلس أعىل للقضاء يرشف عىل حسن سري العمل يف املحاكم ويف 

والنيابة  القضاء  لرجال  الوظيفية  الشئون  يف  القانون صالحياته  ويبني  لها،  املعاونة  األجهزة 

العامة«.)املادة 105( )214( »تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر مليك 

ملدة يحددها القانون، وتختص مبراقبة دستورية القوانني واللوائح. ويبني القانون القواعد التي 

تكفل عدم قابلية أعضاء املحكمة للعزل، ويحدد اإلجراءات التي تُتَّبع أمامها، ويكفل حق كل 

من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من االفراد وغريهم يف الطعن 

لدى املحكمة يف دستورية القوانني واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصٍّ يف 

قانون أو الئحة أثر مبارش، ما مل تحدد املحكمة لذلك تاريخا الحقا، فإذا كان الحكم بعدم 

الدستورية متعلقا بنص جنايئ تُعترب األحكام التي صدرت باإلدانة استنادا إىل ذلك النص كان 

مل تكن. وللملك ان يحيل إىل املحكمة ما يراه من مرشوعات القوانني قبل اصدارها لتقرير 

مدى مطابقتها للدستور، ويعترب التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة«.)املادة 106( 

)215( »تشكل لجنة املعونة القضائية من ثالثة من املحامني املشتغلني يختارهم وزير العدل 

و الشون االسالمية و تختص هذه اللجنة مبنح املعونة القضائية و يقصد باملعونة القضائية 

تكليف أحد املحامني املشتغلني بالحضور و املرافعة يف الحاالت اآلتية : أ( إذا كان أحد أطراف 

الدعوى معرسا عاجزا عن دفع أتعاب املحاماة ورأت اللجنة ألسباب تقررها تقديم املعونة 

القضائية )...( » )املادة 39( )216( »أ( تقبل شهادة النساء يف معرض االثبات يف الزواج والطالق 

والرضر والحضانة وغري ذلك مام تطلع عليه النساء غالبا. ب( تقبل شهادة القريب ومن له 

صلة باملشهود له متى كان أهال للشهادة )...(«.)املادة 144( )217( 

املساواة
 الوصول إىل

العدالة
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»تقوم املحكمة املختصة بنظر الدعوى مببارشة إجراءات اإلثبات ويجوز لها أن تندب أحد 

قضاتها ملبارشة إجراء من إجراءاته، وإذا ندبت املحكمة أحد قضاتها ملبارشة إجراء من 

إجراءات اإلثبات وجب عليها أن تحدد أجال ً ال يتجاوز ثالثة أسابيع ملبارشة هذا اإلجراء 

وأجال آخر إلمتامه. ويــأذن رئيس الدائرة عند االقتضاء يف مد هذا األجل األخري، ويعني من 
يخلف القايض املنتدب«.  )املادة 3( )218(

»يبلغ املدعى بالحضور عند تقديم الالئحة ويتم ذلك بالتأشري عىل أصل الئحة الدعوى، 
ويتم تبليغ باقي الخصوم بالئحة الدعوى وبالحضور معاً، عىل أن ال يقل ميعاد الحضور 
عن ثالثة أيام أمام املحكمة الصغرى وخمسة أيام أمام محكمة االستئناف أو املحكمة 
الكربى، وذلك غري يوم تسليم صورة اإلعالن ويوم الحضور، ويجوز تقصري امليعاد يف حالة 
الرضورة بأمر من رئيس املحكمة، وتنظر املحكمة الدعاوى عىل وجه االستعجال«.)املادة 

)219( )10

املساواة
 الوصول إىل

العدالة

»تزوج الصغرية التي يقل سنها عن ست عرش سنة مبوافقة املحكمة الرشعية بعد التحقق من 
مالءمة الزواج«.)املادة 18( )220( 

الفجــوات

املرسوم بقانون رقم )14( لسنة 1996 بإصدار قانون االثبات يف املواد املدنية والتجارية ) 14 / 1996( . 218

املرسوم بقانون رقم)26) لسنة 1986 بشان اإلجراءات أمام املحاكم الرشعية. 219

قانون االرسة رقم 19 لسنة 2009. 220
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االتفاقيات/المعاهدات الدولية
انضمت البحرين إىل اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية املعنية بحقوق اإلنسان، وهي

»اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي« )1990(. 1

»اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة« )2002(. 2

»اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة« . 3

)1998(

»اتفاقية حقوق الطفل« )1992(. 4

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية )2006( . 5

اإلتفاقية الدولية حول الحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية )2007( . 6

اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها املربمة يف 9 كانون األول/ديسمرب 1948 والصادر . 7

باالنضامم إليها املرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1990

االتفاقية الخاصة بالرق املربمة يف 25 أيلول/سبتمرب 1926 واملعدلة بالربوتوكول املحرر عام 1953، . 8

واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعرا ف واملامرسات الشبيهة بالرق لعام 1956 

والصادر باالنضامم إليهام املرسوم رقم 7 لسنة 1990

االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي 1990. 9

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2011(. 10

انضمت البحرين إىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، وهي 

اتفاقية رقم )29( ملنظمة العمل الدولية بشأن العمل الجربي1981. 1

اتفاقية رقم )105( املعنية بالقضاء عىل السخرة والعمل اإلجباري 1998. 2

»االتفاقية رقم )111( بشأن منع التمييز يف العمل وشغل الوظائف« )2000(. 3

»االتفاقية رقم )182( املتعلقة بأسوأ أشكال تشغيل األطفال« )2001(. 4

انضمت البحرين إىل »الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل« 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة 2004. 1

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال، واستغالل األطفال يف البغاء ويف . 2

املواد اإلباحية 2004

املصادقة 
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بالنسبة للمواثيق اإلقليمية، فقد وافقت البحرين عىل :

»إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان يف اإلسالم« الصادر عن مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية عام 1990، . 1

وهي وثيقة إرشادية ال تحتاج إىل تصديق. 

»امليثاق العريب لحقوق اإلنسان/املعدل« الذي اعتمدته القمة العربية يف تونس يف مايو/أيار 2004، وأودعت . 2

وثائقه لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية يف 18 /6/ 2006

املصادقة

من  الدولية  والهيئات  الدول  مع  البحرين  مملكة  به  ارتبطت  مبا  الدستور  هذا  تطبيق  يخل  ال  »ا- 

من  األحكام  من  عدد  البحرين عىل  تحفظت  ومع هذا،   )221( واتفاقات)...(.«)املادة 121(  معاهدات 

االتفاقيات التي انضمت إليها، وذلك عىل النحو التايل : 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي : 

أية  معها يف  للدخول  أساساً  يعد  أو  بإرسائيل  االعرتاف  ينطوي عىل  ال  االتفاقية  إىل  انضاممها  بأن  عام  تحفظ 

تطبيق  أو  تفسري  بشأن  األطراف  الدول  بني  املنازعات  تسوية  بسبل  تتعلق  التي   ،)22( املادة  وعىل  عالقات. 

االتفاقية بالعرض عىل محكمة العدل الدولية. حيث أعلنت أن ذلك يتطلب موافقة كل أطراف النزاِع يف كل 

حالة عىل حدة.

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة :

 املادة )2( التي تتعلق باملساواة أمام القانون وحظر التمييز ضد املرأة يف الدساتري والترشيعات الوطنية بتأكيد 

تطبيقها يف إطار مبادئ الرشيعة اإلسالمية. واملادة )9 ف/2(، التي تتعلق مبنح النساء حقوقاً مساوية فيام يتعلق 

بجنسية أطفالهن، وذلك لتعارضها مع قانون الجنسية البحرينية. واملادة )15 ف/4(، التي تتعلق مبساواة املرأة 

مع الرجل فيام يتعلق بحرية التنقل واختيار املأوى واملسكن، لتعارضها مع أحكام الرشيعة اإلسالمية التي تُلزم 

الزوجة بالتواجد مع زوجها. واملادة )16(، املتعلقة بإزالة التمييِز ضّد الِنساِء يف كل األمور التي تتعلق بالزواِج 

والعالقاِت العائليِة، وذلك مبقدار متشيها مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية. واملادة )29 ف/1(، التي تتعلق بالتحكيم 

بني الدول األطراف يف االتفاقية، واإلحالة إىل محكمة العدل الدولية يف حالة الخالف يف تفسري أو تطبيق االتفاقية.

اتفاقية مناهضة التعذيب :

 املادة )30 ف/1 (، املتعلقة بتسوية النزاعات بني أطراف االتفاقية، حيث اعتربت حكومة البحرين نفسها غري 

ملزمة مبا ورد بها. )ويف أغسطس/ آب 1998 سحبت حكومة البحرين تحفظها عىل املادة رقم )20( املتعلقة 

باختصاصات اللجنة الدولية ملناهضة التعذيب(

التحفظات 

الدستور البحريني الصادر عام 1973 وتعديالته . 221
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اإلجراءات، السياسات، االستراتيجيات والبرامج لتفعيل االلتزامات الدولية

• اآللية التي تعنى بقضايا املرأة والنوع االجتامعي	

املجلس األعىل للمرأة، /2001 :  .1

انشئ املجلس األعىل للمرأة مبوجب األمر السامي من لدن حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل 
البالد املفدى حفظه الله ورعاه يف 22 من أغسطس عام 2001م. وترأس صاحبة السمو املليك األمرية سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة املجلس الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخربة يف شئون املرأة واألنشطة 
املختلفة وميثلن كافة أطياف املجتمع البحريني، ويكون للمجلس أمانة عامة فنية برئاسة األمني العام بدرجة وزير تقوم 
املجلس  قرارات  وإبالغ  املرأة  بشئون  املتعلقة  والربامج  الخطط  ووضع  أهدافه  وتحقيق  املجلس  اختصاصات  بتفعيل 
وتوصياته إىل الجهات املختصة مرشوع خطة وطنيةويعترب املجلس األعىل للمرأة من املؤسسات الرسمية التي استطاعت 
خالل دورة عمله األوىل )2001 – 2004( من وضع االسرتاتيجية الوطنية للنهوض باملرأة البحرينية وذلك بفضل الرشاكة 
انطلق  املرأة.  بشئون  املعنية  املدين  املجتمع  ومؤسسات  الرسمية  املؤسسات  جميع  جهود  وتضافر  والتفاعل  والتعاون 
املجلس بتنفيذ محاور الخطة الوطنية لتنفيذ اسرتاتيجية النهوض باملرأة البحرينية واتخاذ اآلليات املناسبة لتنفيذ ذلك 
بالتنفيذ، استطاع املجلس من  الوزارات واملؤسسات الرسمية املعنية  بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون مع كافة 
خاللها تحديد أولويات عمله من محاور الخطة وتحقيق ما امكن من برامج ومشاريع اجل دعم ومتكني املرأة البحرينية. 
الرابعة بتاريخ 4 يناير 2012 عىل مراجعة وتقييم الخطة  الثالث للدورة  وقد وافق املجلس األعىل للمرأة يف االجتامع 
الوطنية لتنفيذ اسرتاتيجية النهوض باملرأة البحرينية الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت املجلس يف عمله املؤسيس 
داخل املجلس وخارجه، والوقوف عىل ما تم إنجازه مع تقديم تحليل متكامل لوضع املجلس األعىل للمرأة الحايل ورشح 
ملنطلقات املرحلة القادمة وما يستدعيه ذلك من رضورة اعتامد آليات حديثة للتواصل والعمل قامئة عىل التطوير املستمر 
التنموية.يف 23 يناير 2013 استعرضت صاحبة السمو  الرتباط ذلك مبا تتطلع له مملكة البحرين واسرتاتيجيات عملها 
املليك رئيسة املجلس االعىل للمرأة لجاللة امللك املفدى الخطوات التي انتهجها املجلس يف عملية تحديث وبناء الخطة 
الوطنية للنهوض باملرأة البحرينية 2013 2021- التي متت بشكل علمي وموضوعي، وتوضيح التوجهات املستقبلية لربنامج 

عمل املجلس القامئة عىل الرشاكة يف بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات املرأة يف مسار التنمية.

2.  املؤسسة الوطنية لحقوق االنسان، 2009

3.  مركز البحرين لحقوق اإلنسان )2001(

4.  مركز دعم املرأة باملجلس األعىل للمرأة

5.  دار األمان التابع لوزارة التنمية االجتامعية 

6.  مركز حامية الطفل

7.  الجمعية البحرينية ملناهضة العنف األرسي )2005( 

8.  مركز دعم املرأة - املجلس األعىل للمرأة، 2006
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البحرينيات املتزوجات من  البحرينيات وعري  النساء  ميثل مركز دعم املرأة نقطة استقطاب ومعالجة واقع ومشكالت 

بحرينيني والحاضنة ألبناء بحرينيني، وذلك من حالل استقبال شكواهن وفضايهن بثورة مبارشة واملساهمة يف حل ما 

يعرتضهن من مشكالغت عرب العدبد من الوسائل واآلليات املتاحة وذكل يف اطار اخنصاصات املجلس األعىل للمراة. وقد 

بدأ العمل يف املركز عن طريق وحدة للشكاوى التي تم انشاءها مع بداية عمل املجلس االعىل للمرأة يف 2001، وتم 

تفعيل العمل يف الوحدة يف 2004، ومع اغزدياد معدل تلقي الشكاوي تم تطوير الوحدة لتصبح مركزا نتكامال للشكاوؤ 

يف نهاية 2006ـ ونظرا لتعدد ةنوعية الشكاوى والطلبات التي بتلقاها املركز وحاجة املرأة البحرينية للدعم والرعاية، تم 

تحويلع إىل مركز لدعم املرأة سنة 2011.

9.  جمعية رعاية الطفل واألمومة

10. إدارة العمل النسائية

11. االتحاد النسايئ البحريني

12. وحدة تكافؤ الفرص مبجلس الشورى، 2013

13. وحدة تكافؤ الفرص بالربملان، 2012

 
• السياسات واالسرتاتيجيات والربامج الوطنية	

الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية رشاكة...استدامة...استقرار )2013- 2022(. 1
اسرتاتيجية تحسني الصحة )2011 - 2014(. 2
الربنامج الوطني للعمل الالئق 2010 - 2014. 3
االسرتاتيجية والخطة الوطنية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة يف مملكة البحرين 2012 - 2016. 4

رؤية مملكة البحرين االقتصادية اىل عام 2030
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