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الفهرس

بالتقريرعلىالموافقةوشاركةُالمالجمعيات

تالتقريرعنمعلومات

ثالفهرس

1قدمةُالم

1:القانونيالجانب:ًأوال

1الخاصةالهيئاتووالثقافيةاالجتماعيةواألنديةالجمعياتقانون

2األهليالعملبقانونالمرسوممن)43(المادةعلىالتعديل

2المرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةعلىالبحرينمملكةتحفظاتسحب

3تعديالتهو1963لسنةالبحرينيالجنسيةقانون

20154لسنة17رقماألسريالعنفمنالحمايةقانون

3534المادة-1960لسنة16رقمالبحرينيالعقوباتقانون

20175لسنة19رقمالموحداألسرةقانون

5علقاتُالم-2017لسنة)19(رقماألسرةقانونمن2البند95المادة

6واالستدامةالتمكين:ُثانيا

6الجندريةالفجوةوالسياسيةالمشاركة

6القرارصنعمواقعفيالمرأة

7)الكوتا(الوطنيالمستوىعلىنتخبةُالمالسياسيةالحياةفيالمرأةمشاركةلتحقيقمؤقتةمساعدةتدابيراتخاذعدم

7االقتصاديالجانب:ًثالثا

7)المهيكل(المنظمغيراالقتصادفيالمرأة

8عيلةُالمالمرأة

8والحضاناتاألطفالرياضفيالعامالت

9والخاصالعامالقطاعفيالعامالتبينالوظيفيةالمزايااختالف

9العملعنالعاطالت
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10بالبشراالتجار

12التعليم

جالمالحق

ذالمراجع

المُقدمة
توصياتبكلهومعنيو،البحرينفيالنسائيةللجمعياتاألهليةمظلةالالبحرينيّالنسائياالتحاد

مملكةإلىاإلنسانحقوقمجلسفياألعضاءالدولقبلمنالمرفوعةالشاملالدورياالستعراض
لمو،2022-2016منالسنواتفيقبلنامنرصدهتمّماإلىإضافة،2016الثالثةالدورةفيالبحرين
هذافيسنُركز،كوروناجائحةأثناءالعالمبهيمرماظلفيبالبحرينالمرأةوضعإلىاإلشارةنغفل

الرسميالجانبينبينالشراكةأهميةعلىفيهنؤكدو،بالمرأةالخاصةالتوصياتعلىالدوليّالتقرير
.الموازيةتقاريرالتقديمفيوالحقالحركةوحريةاالستقالليةويحفظالبحرينمملكةيخدمبماواألهلي

تناولهاقد)1رقممرفق(الشاملالدورياالستعراضتوصياتلهاتطرقتالتيالقضاياجميعّنإ
جميععلىالقضاءالتفاقيةالظلتقريرتناولهاكما،رتقريالهذافيالبحرينيالنسائياالتحاد
فبرايرفيالمختصةالدوليةاللجنةأماممناقشتهالمفترضمنكانوالذيالمرأةضدالتمييزأشكال
:التاليةالقضاياعلىالتقريرهذاسيُركز)1،2(.التأجيلتملكنو2018

القانونيالجانب:أوالً
والشبابميدانفيالعاملةالخاصةالهيئاتووالثقافيةاالجتماعيةواألنديةالجمعياتقانون1.

بالمرسومالمُعدّل1989لسنة)21(بقانونبالمرسومالصادرالخاصةالمؤسساتوالرياضة
2002لسنة)44(بقانون

يتمالقراراتوبموجب،المدنيالمجتمعمنظماتعملعلىالقيودمنالعديدالقانونيضع
)65(رقمالقرارعلىترتبحيث،فيهاتنشطالتيالحريةمساحةمنوالحدّ،التضييق
إلىالدوليالدعمجهاتمنالجمعياتمشاريعلتمويلالطلبتحويل2012فيالصادر
علىتنصالجمعياتقانونفيمادةتُوجدال-الخارجيةوزارةإلىوأحياناالداخليةوزارة
،المدنيةالمنظماتعلىالفرصةوتُضيع،طويالًوقتاًتستغرقإجراءاتفيالدخولو-ذلك

لهذهماليةمخصصاترصدعلىالقانونفيهينصالالذيالوقتفي،أنشطتهاتنفيذوتُعطل
سلبيةتأثيراتمنلهلماالقانونإقرارمنالمدنيالمجتمعمؤسساتحذرتوقد،المنظمات

.األهليالعملوحريةطبيعةعلى

تبدأ2018لسنة)36(رقمالقانونمنهاوالقانونعلىتمتالتيوالتعديالتالقيودهذه
الجهةتجعل،عليهاعقوباتوفرض،هاّوحل،نشاطهاعلىالرقابةوالجمعياتتأسيسمنذ

لجمعياتلونشاطعملكلفيوتتدخل،األهليالعملعلىالمهيمنةهيختصةُالماإلدارية
االجتماعيةالتنميةوالعملوزارةتُذكرو.والرياضيةواالجتماعيةالثقافيةاألنديةوهليةاأل

الذيوالبحرينداخلمنالمالجمعموضوععلىالقيودمنبمزيدالجمعياتباستمرار
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،جمعيةأيتأسيسحيناالشتراطاتمنالعديدوهناك.األمنيةالجهاتموافقةعبرإاليتمال
تسييرفيوتدخالًيعتبروصايةوهذادوليةأوإقليميةشبكةأواتحادأيإلىاالنضمامأو

:نُوصي)4،3(.االهليةالمنظمات

وبالجمعياتوالخاص،1989لسنة)21(بقانونالمرسومعلىجوهريةتغييراتإحداث
المؤسساتووالرياضةالشبابميدانفيالخاصةالهيئاتوالثقافيةواالجتماعيةاألندية
الماليالتمويلعلىوالحصول،المدنيللمجتمعالحركةحريةمنقدرأكبرلتحقيقالخاصة
.البحرينيالمجتمعلخدمةوبرامجهامشاريعهافيلالستمرارالالزم

األهليالعملبقانونالمرسوممن)43(المادةعلىالتعديل2.
نصوصأصلفيسواء1989لسنة)21(رقمبقانونالمرسومفرضهاالتيعديدةالقيودال

منهاو،2018لسنة)36(رقمالقانونمنهاعليهتمتالتيالتعديالتفيأو،القانونهذا
،السياسيةالجمعياتبعضحلبعدالتشريعيالمجلسأضافهالذي)43(المادةليعدت

بكافةمتمتعاًيكونأنْاإلدارةمجلسعضوفييُشترَط"المذكورةالمادةإلىيُضافبحيث
."والسياسيةالمدنيةحقوقه
العهدوأبرزهاالدوليةوالمعاهداتلالتفاقياتوالدستورألحكاممُخالفاًالتعديلهذا

القانونبموجبالبحرينمملكةإليهانضمتالذي،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدولي
22(المادةفينصقدفالوطنيالقانونمنيتجزأالجزءًوأصبح،2006لسنة)56(رقم

حقذلكفيبماآخرينمعالجمعياتتكوينحريةفيحقفردلكل(انهعلى)2و1الفقرتين
ممارسةعلىالقيودوضعيجوزوال.مصالحهحمايةأجلمنإليهاواالنضمامالنقاباتإنشاء
.)ضروريةتدابيروتشكل،القانونعليهاينصالتيتلكإالالحقهذا
مؤسسةأيإدارةمجلسفيعضواًيكونأنفيالمنحلةالجمعيةعضويحرمالتعديلهذاإن
مامعويتعارضبل،األهليالعملطبيعةمعيتعارضوهذا،المدنيّالمجتمعمؤسساتمن
إلىينضمأوالجمعيةتأسيسفييشتركأالويجب(أنه)4(المادةفينفسهالقانونعليهنص

شرطوهو.)اعتبارهإليهّدُرإذاإالاألمانةأوبالشرفخلةُمٍجريمةفيعليهكمُحمنعضويتها
.األهليالعملطبيعةمعيتفقمعقول

عدمقيدمنفيهابماقيودمنىعلاشتملالبحرينفياألهليللعملالحاضنالقانونيالمناخ
وبما)43(المادةعلىالتعديلبهجاءوبما،القانونمن)18(المادةبنصبالسياسةاالشتغال

الثقافيةأوالرياضيةاألنديةلمجالسيترشحمنبحرمان)60(المادةفيتعديلمنعليهنص
.السياسيةللجمعياتاالنضماممناالجتماعيةأو
التنظيمفياألفرادحقعلىوتعتدياألهليالعملتخنقلةّعدُالمالموادهذهمثلوجودإن

لعضويةالترشحمنالناشطاتوالناشطينمنالكثيرحرمالتعديلهذا.واالجتماعوالتعبير
نحلّةُمسياسيةجمعياتفيالسابقةمعضويتهبسببالمدنيّالمجتمعمؤسساتإدارةمجالس

األهليةالجمعياتمرشحيتُخضعاالجتماعيةوالتنميةالعملوزارةأنّإلىاإلشارةمع،
الجمعياتيُوجهاألهليةالمنظماتدعمإدارةمنرسميخطابخاللمن،”األمنيالتدقيق”ل

لعقدالمرشحينأسماءتتضمنالتيالمطلوبةالمستنداتكافةتسليمضرورةإلىاألهلية
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)6،5(.المحددالموعدمنمدةقبلالعاديةالعموميةالجمعيةاجتماع

أعضاءيحرمالذيو،1989لسنة)21(رقمبقانونالمرسوممن)43(المادةإلغاءبنُوصي
.األهليةالجمعياتلقياداتاالنضماممنالمنحلةالسياسيةالجمعيات

المرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةعلىالبحرينمملكةتحفظاتسحب3.

جميععلىالقضاءاتفاقيةعلىالواردةالتحفظاتنطاقتضييقعلىالبحرينمملكةعملت
بتعديل2014لسنة)70(رقمبقانونالمرسومبإصدار،)السيداو(المرأةضدالتمييزأشكال
بشكلٍالتحفظصياغةإعادةتضمنو،2002لسنة)5(رقمبقانونالمرسومأحكامبعض
جوهرأنّإال.التحديدوجهعلى)16(والمادة،)4(فقرة)15(المادةعلىالتحفظنطاقيُضيق

.باقياًالزالاالتفاقيةبنودعلىالتحفظات

:نُوصي
جوهرمعيتعارضذلكألن4،16فقرة2،10فقرة9الموادعنالتحفظاتسحب1.

الدستورمن18المادةمعوالمرأةضدالتمييزأشكالكافةعلىالقضاءاتفاقية
.البحريني

ضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءالتفاقيةاالختياريالبروتوكولعلىالتصديق2.
.المرأة

تعديالتهو1963لسنةالبحرينيالجنسيةقانون4.
.األطفالهالجنسيةنقللقانونياًتمكينالفيالرجلحقوقبنفسالبحرينيةالمرأةتتمتعال

الجنسيةأنيعنيوهذا،تلقائياًألطفالهالجنسيةنقلإمكانيةالقانونحسبولرجلانحمُيحيث
.بحرينيغيرأبومواطنةأممنالمولودينلألبناءعمومًاتُمنحال

يكتسبحتىبحرينياًاألبيكونأنيشترط،1963عامفيالصادرالبحرينيالجنسيةقانون
اتفاقيةمن)9(المادةمن)2(البندعلىالبحرينتحفّظتلهذاو.البحرينيةالجنسيةالطفل
العديديعانينالبحرينياتاألمهاتمنالكثيرإنّ.المرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاء

الحاالتفيخصوصاً،البحرينيةالجنسيةاكتسابمنأبنائهنلحرماننتيجةالمشكالتمن
،البحرينفيمقيمةتزالالوهيأويهجرهايطلقهاعندماأو،األجنبيالزوجفيهايُتوفىالتي
حقوقهممُمارسةيستطيعونالولكنهم،إليهباالنتماءويشعرون،فيهوُلدوابلدٍفيغُرباءفهم

.السياسيةوواالقتصاديةاالجتماعية
منحمازال2005عاممنذالمدنيالمجتمعبذلهاالتيالجهودكلمنالرغمعلى
رغممكانهيراوحلألبناءجنسيتهاأجنبيمنالمتزوجةالبحرينيةالمرأةحق

يتعارضانهرأيهمكانوالتشريعيةالسلطةعلىعُرضتالتيالعديدةالمحاوالت
وأن.ضوابطدونمنحهافيالتوسععدميتطلبالذياألمر،الدولةسيادةمع
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منالبحرينيينأبناءمعاألجانبالبحرينيةأبناءبمساواةبالفعلمُتحققةالمساواة
.وإسكانوتعليمصحةمنللمواطنينالمقررةالخدماتجميعفيالبالدأهل
يتمتعأنالمهممنألنهالمشكلةتحلالوضرورتهاأهميتهاعلىالجزئيةالحلولإن
يمارسو،المواطنةوواجباتحقوقبكافةبحرينيغيرألبٍالمولودالبحرينيةابن
الدستوريةبالواجباتويلتزم.واالجتماعيةالسياسيةحقوقهبمباشرةحقه

كما،الدراسيةالمنحأوالبعثاتمنأكاديمياًمنهمالمتفوقونويستفيد.والقانونية
.اإلسكانيةالخدماتمناالستفادةلهميحق

عالناإلمنانطالقاً)وألبنائيليحقجنسيتي(الحملةوضمنالبحرينيالنسائياالتحاد
المادةودستورمملكةالبحرين،الدوليةالقوانينمنوانطالقاًًوالمواثيق،اإلنسانلحقوقالعالمي

الشخصيةوالبياناتاألسماءحصرو،القانونجراءمنالمتضرراتالنساءأعدادبرصدقام)18(
كما،النوابمجلسومنهاالمعنيةالعلياللجهاتالمطالباترفعلهيتسنىلكي،األبناءوبيانات
الجمعياتوبعض،البحرينيالنسائياالتحادفيالمُمثلةالمواقعمنعددتحديدعلىعمل

)10،9،8،7(.الحاالتتلكلتلقيإلكترونيرابطعنفضالً،النسائية

الشخصيعتبر"لتُصبح1963لسنةالبحرينيالجنسيةقانونمن)4(المادةتعديلبنُوصي
(الوالدةعندبحرينيةأمهأوبحرينياًأبوهوكانخارجهاأوالبحرينفيوُلدإذابحرينياً

.2015لسنة17رقماألسريالعنفمنالحمايةقانون5.

مملكةفي2015العامفيالصادر17رقمالعنفمنالحمايهقانونوجودمنالرغمعلى
فيالعنفيشملولماألسرهداخلالعنفعلىيقتصرالقانونأنرونَينيالقانونيانالإ،البحرين
،العامالفضاء

ذكرإلىافتقرأنّهكما.ةالبحرينيغيرالمرأهأيضاًيشملولم،بالعنفالتهديدفعلكذلكو
.وعقوبتهالزوجياالغتصاب

االسريللعنفالوطنيةواالحصائياتالبياناتقاعدةإنشاءللمرأةاألعلىالمجلسأعلنقدو
،األسريالعنفأشكالكافةمنالمرأةبحمايةخاصةمحصلة-نشرهتمكما- وتضمنت"تكاتف"

وحل،األرقامتوحيدهدفبااللكترونيالربطتفعيلوالحلفاءالشركاءمعبالتعاونيتمخاللهاومن
يتعدىلمذُكرماأنإال.األسريالتوافقأجلمنالسليمللتنبؤالمؤشراتوتحليل،االزدواجية

البياناتقاعدةبانتظارالنسائياالتحادواألهليةالمنظماتالزالت2017العامفمنذ،اإلعالن
علىالحصولعلىالقادرةالوحيدةالجهههوللمرأةاالعلىالمجلسوأنخاصة.هاؤإنشاعلنُالم

.الدولةجهزةأمعلعالقاتهاحصائياتاإلوالمعلومات

حتىالجانبهذافيالبياناتواالحصاءاتبكشفالمعنيةالجهاتيطالبالزالالنسائياالتحادنإ
هلوالمجتمعفيالمرأةضدالموجودالعنفحجمموضوعيوميعلبشكليتبينانيستطيع
يعلنلممنفقطليسوالعنفمرتكبلمعاقبةمادةتضافبأنيطالبكذلك.الأمظاهرةيشكل
)14،13،12،11(.كافياًيكونلنالعقوباتقانونعلىاالعتمادأنو،العنفارتكابعن

بالتالينُوصي
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و،العامالفضاءفيالعنفيشملبحيث2015لسنة17رقماألسريالعنفقانونتعديل1.
.عقوبتهتحديدوالزوجياالغتصابموضوعلهيُضافو،بالعنفالتهديدفعلكذلك

.العنفمرتكببمعاقبةتتعلقاألسريالعنفلقانونمادةإضافة2.

.األسريالعنفقانونفيالبحرينياتغيرشمول3.

بظاهرةتتعلقالمدنيّالمجتمعمؤسساتمعبالتعاونتوعويةبرامجالرسميةالجهاتتنفيذ4.
.الحمايةأساليبوالعنف

وتمكين،البرلمانيةوالشعبةللمرأةاألعلىالمجلسدشنهاالتي)تكاتف(البياناتقاعدةتفعيل5.
،السريةعنصرتوفرمعباستخدامهااألسريالعنفبقضاياالمهتمةالجهات

وتقديم،العنفلضحايااإليواءمراكزوزيادة،األسريّالعنفمجالهذافيالبحوثدعم6.
،االقتصاديوالتمكينالقانونيةاالستشاراتوتقديم،واالجتماعيةوالصحيةالنفسيةالمساعده

.القانونإنفاذجهاتوالخدماتلمُقدميالمستمرالتدريبمع
353المادة-1960لسنة16رقمالبحرينيالعقوباتقانون6.

حاالتبعضفيواإلعدامالمؤبدإلىتصلعقوباتعلىالبحرينيالعقوباتقانونينص
منزواجهحالالعقوبةمنالمُغتصبعفيُتنفسهالقانونمن353المادةلكن،االغتصاب
المنصوصالجرائمإحدىارتكبمنعلىمابعقوبةتحكمأالوللمحكمة":تنصإذ،الضحية
عليهصدرقدكانفإذا.عليهاالمجنيوبينبينهصحيحزواجعقدإذاالسابقةالموادفيعليها
عدمالحكومةتؤكدو."الجنائيةآثارهوتنتهيتنفيذهيُوقفالزواجعقدقبلنهائيحكم

عدمإن.ضدهاتمييزاًوليسللمرأةميزةهوعليهاالمجنيزواجتعتبروالمادةهذهإللغاءالحاجة
فيالحكملتنفيذاًوقفهناكألنّالجرائممنالمزيدعلىاالغتصابجرائممرتكبيشجعيُلغاءاإل

)16،15(.إنسانيتهاوالمرأةلكرامةهدرٌهواإلعفاءوهذا.الصحيحالزواجعقدإجراءحالة

عفيُتيالتو،2017لسنة16رقمالبحرينيالعقوباتقانونمن)353(المادةإلغاءبنُوصي
.الضحيةمنزواجهحالالعقوبةمنالمُغتصب

2017لسنة19رقماألسرةقانون7.
النسائيةللقياداتمطلباًكانالبحرينفي2017لسنة)19(رقملألسرةموحدقانونوجودإن
لمطويلمخاضٍبعدالقانونهذاصدورأنّإال،الماضيالقرنمنالثمانيناتمنذالبحرينفي
عادالًقانوناًيكونبحيث،تعديلهأهميةبوضوحتبرزو.البحرينيةالمرأةلطموحاتملبياًيأتِ

االجتهاداتأفضلمعانسجاماً،التقاضيمراحلكافةفيللنساءوالمساواةاإلنصافيُحقق
القانونهذاولكن،السيداوواتفاقيةالطفلحقوقاتفاقيةفيهابماالدوليةوالمعاييرالفقهية

حقوقمبادئمعتنسجمالالتيالقانونيةالمالحظاتمنالكثيربهأهميتهمنالرغمعلى
وبما،الفقهيةاالجتهاداتأفضلمعيتفقبحيث،صياغاتهفيالنظرإعادةطموحنا.اإلنسان
ذويإشراكو،الدوليةوالمواثيقاالتفاقياتوجميعالبحرينمملكةدستورمعينسجم

)19،18،17(.التشريعيةالسلطةقِبَلمنيتمأنعلىتعديلهفياالختصاص

:بالتالينُوصي
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حقوقاتفاقيةمعتوافقا16ًمنبدالًميالديةسنة18سنإلىللفتاةالزواجسنرفع1.
الطفل

موافقةاشتراطفيالخيارولها،الزواجعقدإبرامفيالرشيدةالبالغةالمرأةتستقلأن2.
.الولي

المُعلقاتمشكلة–2017لسنة)19(رقماألسرةقانونمن2البند95المادة8.
أمامبقضاياتقدّمنقدبعضهنألن،المحاكمأحكاممنيعانينالالتيالنساءمنكبيرعددهناك
حكمُيغالباُو،الطالقعلىالحصوللطلبو،أزواجهنمنعليهنالواقعالضررلتبيانالمحاكم
طلبغيرالمرأةمامأتاحُيوال.ًناشزاواعتبارهاأالزوجيةمنزلالىالزوجهبعودة
المادةفياألسرةقانونوبحسب،احريتهعلىلتحصلالماديالبدلاوالمهربدفعلعُالخ
منورضامنهالبذلبالخلعالزواجعقدإنهاءللزوجة(الجعفريللفقهووفقاً،"أ"2البند95

)زوجتهلحريةالمطلوبةالقيمةيحددالزوجأنيعنيهماالزوج

تضطربينهماالزواجيستقيمالحينف،تُعانيالجعفريللمذهبوفقاًقرانهاالمعقودفالمرأة
الذيالعوضبذلو،الشرعيةالمحكمةوموافقة،الزوجحضور:منهاشروطباالنفصاللطلب
للزوجالحريةتُتركعليهيزيدوالالمهرحدودفييكونأنمنبدالًالبذليكونوأن،مُخالعةيُسمى

.للحريةالمطلوبةالقيمةتحديدفي
الزوجةتطليقللقاضييحقالطالقفيالزوجتعسفحالفيولكنالزوجيناتفاقأساسهلعُالخ

لقاضيالصالحيةيعطلمالجعفريالمذهبأمّا.القاضييُحددهالذيالمناسبالعوضمقابل
الخلعيالطالقفيويشترط،الزوجنتتعحالفيالمبلغتحديدأوالزوجةبتطليقالمحكمة
القاضييستطيعفالالخلعيالطالقعلىالزوجيوافقلموإذا،الزوجوموافقةالزوجةكراهية
أنيعنيهذاو،الحقهذااستعمالفياألزواجبعضيتعسفاألساسهذاوعلى،ذلكفيالتدخل
إال،الجعفريالمذهبفييرفضهأولعيُالخالطالقعلىيوافقمنهوف،الزوجيدفيالعصمة
)20،21(.مُعلقةتبقىأوالموافقةإلىالزوجهحينهافتضطرخياليةمبالغعلىالحصولمقابل
الفقهفيبالخُلعالخاصةو،2017لسنة19رقماألسرةقانونمن2البند95المادةتعديلبنُوصي

.المُعلقاتقضيةلناأبرزتالمادةفهذه،الجعفري

واالستدامةالتمكين:ثانياُ
الجندريةالفجوةوالسياسيةالمشاركة1.

التصويتفيالحقفيالتمييزوعدمالمساواةمنالسيداواتفاقيةعليهنصتممابالرغم
التشريعيالمجلسإلىووصولهاالبحرينيةالمرأةمشاركةّنأإال،االنتخاباتفيوالمشاركة
النيابيالمجلسإلىسيدات6وصولإلىشيرُترقامفاأل،ًمتدنيازالالالشورىومجلس

إليهوصلتلماًمقارنةمتدنيةنسبةوهي،الشورىلمجلسسيدة23و،%15بنسبةأي
اتخاذعدممنهاعديدةألسبابيعودوهذا.المجاالتيعمجفيمّتقدمنالبحرينيةالمرأة

مقاعدفيللمرأةنسبةكتخصيصالنساءتمثيلتدعمقانونيةإجراءاتةأياآلنإلىالحكومة
أنكما.الواحدالصوتمنًبدالللترشيحاالنتخابيةالقوائمنظاماعتمادأو،النوابمجلس
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منالمدنيالمجتمعمؤسساتيمنع18المادةفي1989لعام21رقمالجمعياتقانون
.السياسةفياالشتغال

:القرارصنعمواقعفيالمرأة2.
ووضع،المرأةتمكينمجالفيًمهماًشوطاقطعتالبحرينمملكةأنمنالرغمعلى

الشموليبنائهامراحلفياعتمدتوالتي)2022-2013(بالمرأةللنهوضالوطنيةالخطة
الخطةعليهابُنيتالتياألعمدةأحدأننالحظإنناغير،المرأةوتمكينالعدالةقيمتيعلى

صريحبشكلالجنسينبينالمساواةتبنييتمفلمشتىبطرقتفسيرهيمكنوهوالعدالة
يعكسالعمليالواقعف،الحياةفيالفرصنفسعلىالجنسينكالحصوليعنيوالذي
علىالبحرينحصولمنالرغمفعلى،األساسيةالمجاالتفيالجنسينبينفجوةوجود
الفجوةوسدالجنسينبينالمساواةمجالفيخليجياوالثالثة،عربياالخامسةالمرتبة
اصدرهوالذي2020الجنسينبينللفجوةالعالميللتقريروفقاوذلك،بينهماالنوعية
فيالنساءلتمثيلالخاصالمؤشرفيالبحرينتقدمتفقد،العالمياالقتصاديالمنتدى
فيهتتزايدالذيالوقتفينهأ(االقتصاديالمنتدىوقال143إلى148منالبرلمان
فيالنساءمنالضئيلوالعددالدخلفيالتفاوتاتفإنالمهنيينبينالنساءنسبة

)1رقمملحق(.)المشاكلمنالعديدتشكلتزالالاإلداريةالمناصب

الوطنيةالبوابةخاللمنالمنشورةاالحصاءاتبحسبالقياديةالمناصبفيالنساءنسبةتُشكلو
:كالتالي2020للعاماإللكترونيةالحكومةلهيئةالتابعة

شرعياتقاضياتتُوجدوال،قاضية12%

وزيرة4%

الوزاراتونائباتللوكيالت8%

وزارةنائبةمساعدةأومساعدةوزارةوكيلة35%

القطاعفياألعماللجهاتآخرجانبمنوملزمةجانبمنتحفيزيةقراراتإصداراألهميةومن
فقطنسبتهماالنساءتُشكلحيثللنساءالقياديةوالفرصالوظيفيةالفرصتوفيرلفرضالخاص

35%

اغلقتوعندماكوروناجائحةخاللالرجالمنأعلىبمعدالتوظائفهنالنساءفقدتوقد
مماالمسنينورعايةالمنزليةواالعمالاالطفالرعايةمتناسبغيربشكلالنساءتولتالمدارس

)23،22(.بإنتاجيتهنوأضرالتوترزاد

األسرةمحاكمفيالشرعيّالقضاءمهاملتتولىالقانونيةالمرأةتأهيلبنُوصي

المُنتخبةالسياسيةالحياةفيالمرأةمشاركةلتحقيقمؤقتةمساعدةتدابيراتخاذعدم3.
)الكوتا(الوطنيالمستوىعلى
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فيالمرأةمشاركةلتحقيقساعدةُممؤقتةتدابيرالتشريعيالمستوىعلىتتخذلمالحكومةإن
فيالقراراتخاذمراكزكافةوفي،ياًومحلياًوطنأوالتعييناالنتخابصعيدعلىالسياسيةالحياة

إلىووصولهاالبحرينيةالمرأةمشاركةّنإ.والقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةالثالثالسلطات
مناالستفادةتتمحيث،عديدةٍألسبابٍ،ضعيفاًزالماالشورىومجلسالتشريعيالمجلس
للنساءالماليالدعمقلةإلىباإلضافة،مرشحاتتبنييتمالولكنجهاتعدةمنالنساءأصوات

كإجراء)الكوتا(المثالسبيلعلىقانونيةإجراءاتأيّةاآلنإلىالحكومةاتخاذوعدم،المُرشحات
االنتخابيةالقوائمنظاماعتمادأو،النوابمجلسمقاعدفيالنساءتمثيلزيادةلدعممؤقت

،للفوزالمرأةفرصمنيُقللمما،انتخابيةدائرةلكلالمُعتمدالواحدالصوتنظاممنبدالًللترشيح
الجمعياتقانونأنكما،االنتخابيةقوائمهافيللنساءحصصبإيجادالسياسيةالجمعياتإلزامأو

االشتغالمنالمدنيالمجتمعمؤسساتيمنع)18(المادةفي،1989لسنة)21(رقماألهلية
.فاعلةبصورةالمرأةمشاركةيخدمواليُساهمالوهذا،السياسيةب

المتساويةالحقوقضمانفيدستورالسهاّكرمبادئعلىللكوتاتبنيهفيالبحرينيالنسائياالتحاديستند
بيجينخطةمن182التوصيةوعلى،اإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنوعلى،ًونساءًرجاالللمواطنين

إلىاألدنىالحدفيلتصلالقرارصنعمواقعفيالمرأةمشاركةبزيادةالعالمحكوماتطالبتالتي
الرابعةالمادةوخصوصا)سيداو(المرأةضدالتمييزأشكالكافةعلىالقضاءاتفاقيةإلىإضافة،30%
:نُوصي)25،24،23(.المرأةلصالحاإليجابيالتمييزمبدأاعتمادإلىاألطرافالدولدعتالتي

لتحقيقمساعدةمؤقتةتدابير-الكوتا-التشريعيالمستوىعلىالحكومةاتخاذ1.
.ومحلياوطنياًأوالتعييناالنتخابصعيدعلىالسياسيةالحياةفيالمرأةمشاركة

بحيثالمناصفةالىبهالتصلالشورىمجلسفيالنساءعددنسبةمنالدولةزيادة2.
.المنتخبالمجلسفيالنقصيُعوض

االقتصاديالجانب:ثالثاً
)هيكلُالمغير(المنظمغيراالقتصادفيالمرأة1.

التنميةوالعملوزارةكباالقتصادالمعنيةالجهاتعنتصدرالتيالرسميةالوثائقمراجعةعند
االقتصادمصطلحلتداولرأثأينجدفال،التجارةووزارة،االقتصاديةالتنميةمجلسواالجتماعية

الذيالمبكرالتقاعدبرامجبعدخاصة،خيرةاألالسنواتفيتضخمهمنالرغمعلى،المنظمالغير
.الحرللعملواتجاهمموظفةوموظف9000طال

ًعاما15سنفوقهنممنالبحرينياتناثاإلعددبلغ2020لعامالسكانياالحصاءبحسب
أيألف140البقيةو،المجموعمن%34بنسبةالعملسوقفيألف105منهن،امرأةألف245

نحو(متقاعداتأو)الف78(بيوتأوربات)الف47(طالباتماإ).العملسوقخارجهن66%
أييعملنالاالف9و،يعملنالف96عملالسوقفيالنساءمنألف105بينمنّنأكما،)أالف10
بحرينية13666عددهنبلغفقدالخاصلحسابهنالعامالتأما.%9حونبينهنالبطالةنسبةّأن

،الفئةهذهعناالجتماعيالتأمينغيابأيضاَالمُالحظومن،منظمالغيراالقتصادضمنغالبيتهن
منو،دخلهنمن%15تُقاربالتيالرسومبسبباالختياريّالتأمينعنشخصياًوابتعادهن

العامالقطاعدورتقليصو،االوليبالدرجةالبطالةهواالقتصادهذامثلالىتوجههنسبابأ
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عتبرُيالفئةهذهةحمايعدمنّأعلىنؤكدو.الخاصللقطاعمملوكةصغيرةكياناتإلىوتجزئته،
لعملواكبةُالمالتشريعيةالبيئةتعزيزعلىالعملويتطلب.المستدامةالتنميةهدافألمعوقاً
:نُوصي.المرأة

.منظمالغيراالقتصادفيالعامالتوخاصة،للنساءاالجتماعيةالحمايةمظلةتوسيع

المُعيلةالمرأة2.

،واقتصادياًاجتماعياًورعايتهمأسرتهاعلىاإلنفاقمهمةدائمةبصورةتتولىالتيالمرأةهي
لهنيسبقلموالالتي،والمطلقاتوالمهجوراتاألراملشرائحالتعريفهذاتحتويندرج
مناكثربهوالبحرينفتاةنهضةبجمعية2009عامالمعيلةالمرأةدعممكتب تأسس.الزواج

على.الجمعيةمتدعمهوالمنتجةاألسرمنأغلبهنالمحتاجةالفئاتمنعيلةُمامرأة600
القانونأنإال،المنزلياالنتاجيالنشاطمزاولةتنظيمبشأن2010سنةقانونصدورمنالرغم
،االجتماعيةالتأميناتنظامفيباالشتراكالمنتجةاألسرأصحابقياميشترطالالذكرالسابق

والعاملينعمالاألأصحابكحال،هيكلُالمغيرالعملفئاتضمنناعتبارهيمكنأنهيعنيمما
:نُوصي)27،26(.والحرفالمهنوأصحابلحسابهم

ـالئمُالموالتمويـلالتدريببالمنتجةاألسرأغلبهنوالمحتاجةالفئاتمنتعيالُمالالنساءدعم
المتخصصةالخدماتوتوفير،

والحضاناتاألطفالرياضفيالعامالت3.

التأمينيشملهنالقطاعهذافييعملنعاملة2500أننجدالرسميةاإلحصائياتخاللمن
)سنوية(مؤقتهبعقوديعملنمنهنالعديدو،شهرياًدينارا150ًللراتبادنيبحداالجتماعي

وصندوقالبحرينجامعةمعبالتعاونللمرأةاألعلىالمجلسمنبمبادرةو،متدنيةوأجور
كفاءةرفعبهدف"الوطنيةوالمربيةالمعلمة"التدريبيالبرنامجطرحتم"تمكين"العمل

،مرحليبشكلأجورهنودعم،المبكرالتعليمقطاعفيالتربويةالمؤسساتفيالعامالت
التقيّدضرورةفيتتمثل،محددةبشروطالبرنامجفيشاركةُالمالمؤسسةتلتزمأنبشرط

فترةخاللللعامالتاألجربدفعوالتزامها،يومياًساعات8بواقعالمطلوبةالعملبساعات
وساعاتالوضعإجازاتومنح،االجتماعيللـتأمينالعامةالهيئةمستحقاتوسداد،الصيف
بالبرامجلاللتحاقكوادرهنوانتداب،اإلضافيللعملاألجرواحتساب،األجرالمدفوعةالرعاية

إالمنهتنفذلم،2019مايو13فيانطلقالذيالتدريبيبرنامجالأنإال،.المطلوبةالتدريبية
غلقمنالمتضرراتأكثركانكوروناجائحةانتشارأنكما.فقطواحدةةتدريبيدورة

امتناعبسببعنهناالستغناءتمحيثالحضاناتوالرياضمعلماتهنالتعليميةالمؤسسات
:نُوصي)30،29،28(..الرسومدفععناألهالي
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.والتعليمالتربيةوزارةمسئوليةتحتالمبكرالتعليميكونأن1.

.أجورهنودعم،المبكرالتعليمقطاعفيالتربويةالمؤسساتفيالعامالتكفاءةرفع2.

8بواقعالمطلوبةالعملبساعاتالتقيّدبضرورةالحضاناتوالرياضدورأصحابإلزام3.
الوضعإجازاتومنح.الصيففترةخاللللعامالتاألجربدفعوااللتزام،يومياًساعات
هنركوادوانتداب،اإلضافيللعملاألجرواحتساب،األجرالمدفوعةالرعايةوساعات
.بالبرامجلاللتحاق

والخاصالعامالقطاعفيالعامالتبينالوظيفيةالمزايااختالف4.

بيناالمتيازاتفروقاتبينالفجوةتقليلأهميةالبحرينعماللنقاباتالعاماالتحاديذكر
،والمجتمعيةاألسريةالعالقاتاستقرارفيمهسُيسبدورههذاو،والخاصالعامينالقطاع
علىمصادقتهاخاللمنالدوليةالبحرينمملكةالتزاماتمعوافقتتصحيةعملبيئةوخلق
جاذبيةفيالبحرينرؤيةوينسجماالمتيازاتفيالتساوي.111رقمالدوليةالعملاتفاقيه
.البحرينيةللمرأةالخاصالقطاع
بسبب،عملهنعقودانهاءفيهاتملنساءحاالتالبحرينعماللنقاباتالعاماالتحاداستقبل
العاملةجانبمنالعقودنهاءإبغيةمضايقتهنتتمأو،الرضاعةاوالرعايةبساعاتتمتعهن
لنقاباتالعاماالتحادطالبو.العقودهذهبإنهاءيقوملمناالجتماعيةالمسؤوليةمنًتهربا
المادةاحكاموبموجبانهحيثالعملاصحابعلىالمفروضةالعقوباتتغليظالبحرينعمال
500واألقصى،دينار200هواألدنىحدهافيالعقوبةفإنالعملقانونمن187
:نُوصي)32،31(.دينار

والخاصالعامينلقطاعفيالعامالتابيناالمتيازاتفروقاتبينالفجوةتقليل

مؤقتةبعقودالموظفاتوالعملعنالعاطالت5.
نحوالمرأةواجباتبينالتوفيقالدولةتكفل"البحرينمملكةدستورمنالخامسةالمادةتشير
تذكرو،"واالجتماعيةالسياسيةالحياةميادينفيبالرجلمساواتهاوأيضاوعملهاأسرتها
للتأكيدالعامةوالمؤسساتالوزاراتفيالفرصتكافؤلجانانشاءتمقدأنهالرسميةالجهات

تاحةُمغيرزالتالإليهاشارُالمالفرصانإال،وجودهاوضمانالوظيفيةالفرصعدالةعلى
منالعملعنالباحثاتعددزالالحيث،الترقيعلىاالمرذاتوينطبق،للمرأةعادلةبصورة
فييتضاعفالبحرينبمملكةالبطالةمعدّلإنّ.الجنسينمنالباحثينعددثلثييعادلاإلناث
عنالعاطالتنسبةتقلالالبحرينعماللنقاباتالعاماالتحادتقريربحسبو.النساءصفوف

علىوالعملالوضعهذالتصحيحثاقبةنظرةإلىوتحتاجعاليةتعتبرالنسبةوهذه،65%
.العملفرصتكافؤوالحقيقيةالمساواةإلىللوصولعامبشكلتخفيفها

معوقاتإزالةعلىبالعملالمؤسساتكافةالمُناسباتكلفيالبحرينيّالنسائياالتحادطالبو
السوقوليقوم،جانبمناالقتصاديةالتنميةعمليةفيدورهالتأخذ،البحرينيةالمرأةتوظيف
بعقودالموظفاتملفابعُيتو .النساءمنالعملعنالعاطالتباستيعابآخرجانبمنالمحلي
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التيالمرأةوقضاياحقوقعنالدفاعوهواألساسيهدفهمنانطالقاًالرسميةالجهاتمعمؤقتة
المؤقتةالعقودإلغاءمنمعاناةفهناك،نهائيحلٍدونالقضيةالزالتلألسفولكن،الدستوركفلها
األعلىالمجلسشكلهاالتي“الفرصتكافؤ”وحداتنتائجعناإلعالنيتمأندائماًطالبنُو.بقانون
والممثلالخاصللقطاعبالنسبه.عنهاالتمييزرفععلىالمرأةعلىاإليجابيتأثيرهالمعرفةللمرأة
النسائيهوالمنظماتالبحرينيالنسائياالتحادمعالتتعاطىفانهاالبحرينوتجارهصناعهبغرفه
.العاملهالمراهضدمتحيزهوالتجارهالصناعهوغرفهالخاصالقطاعمقاربهيجعلمما،ًعموما

:نُوصي)35،34،33(

،الخاصالقطاعفياألعماللجهاتآخرجانبمنلزمةُوم،جانبمنتحفيزيةقراراتإصدار1.
.للنساءالقياديةوالفرصالوظيفيةالفرصتوفيرلغرض

النسائيهوالمنظماتالبحرينيالنسائياالتحادمعبالتعاطىالبحرينوتجارهصناعةغرفةالتزام2.
.الخاصالقطاعفيالمرأةأوضاعلتحسين

المحليالسوقفيالعاطالتاستيعابو،البحرينيةالمرأةتوظيفمعوقاتإزالة3.

.الرسميةالجهاتمعمؤقتةبعقودالموظفاتملفحل4.

بالبشراالتجار:رابعاً

إجماليمن%70و،البحرينفياألجنبيةالعاملةالقوىإجماليمن%8,5المنازلعامالتتشكل
.2021إحصائياتبحسبالمنازلعمالة

المنازلعمالةعلىاالختياريالتأمين1.
.والعاملالعمللصاحبالحمايةوفرُتخطوةووه،هتطبيقبالبحرينبدأت2021أغسطسفي
ويشمل،المركزيالبحرينمصرفرقابةتحتالواقعةالتأمينشركاتخاللمنقدميُوهو

،العملتصريحلشروطبالمخالفةالعملتركحاالتو.االستقداممكاتبوعبرأ،المباشراالستقدام
إلعادةتكلفةمنيتبعهاوما،الوفاةحاالتوالعملعنأوالعجزاإلصابةحاالتفيالتعويضو

.الوطنإلىالجثمان
WPSاألجورحمايةنظام2.

،2022يوليوفيالتنفيذحيزودخل،2021مايوفيالبحرينفيتدريجياًالنظامهذاتطبيقبدأ
العملأصحابإدخالعنأرقامأيةتتوفروال.المنازلعمالةلتضمينبالنسبةًاختياريااليزاللكن

منهالخصمأوأوتأخرهاألجردفععدمانتهاكيُبقىمما،البرنامجفيطوعياًلديهمالمنازللعامالت
.النظاميوفرهاالتيوالحمايةللتفتيشخاضعغير

المنزليةللعمالة"الثالثيالعقد3.
أنمنهارتجىُوي،انتظارهاطالضروريةخطوةووههتطبيقبالبحرينبدأت2017أكتوبربدايةفي

طريقفيًماّتقدعتبرُتو،المنزليةوالعمالةاالستقدامومكاتب،العملأصحاببينالعالقةتنظم
،العاملمنالمتوقعةالواجباتدقيقةبصورةدّحدُيأنهشأنمن،المنازلعمالةحقوقحماية

الوصولقبلالعقدفييأتيماعلىوالموافقةالعاملاطالعوالمفترض،العملصاحبومسئوليات
الراحةأوقات،المتوقعةوالخدماتالعملنوعية،المطلوبةالواجباتينظمهوو.المقصدبلدإلى

البنودفيعليهامنصوصغيرالراحةوأوقاتالعملساعاتعددأنالعلممع.األسبوعيةواالجازة
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هناكو.2012فيتغطيتهاتحتالمنازلعمالةأدخلتالتيالبحرينيالعملقانونمن13الـ
:منهالمرجوةللفائدةالعقدتحقيقلمعوقات

صيغةفإنوبالتالي،نجليزيةواإلالعربيةتتحدثالالمنزليةالعمالةمنكبيرةنسبةألناللغة-
أنعنفضال،األصليالعقدعنعبرةُمتكونالقداالستقداممكاتببهاومتقالتيالترجمة
.األميينفئةضمناليزالالبعض

مرتبطةالالمنازلعمالفئةعملطبيعةلصعبةالعقدبنودتطبيقعلىوالتفتيشالرقابة-
.أساسيعائقهيوبالخصوصية

موعدلالنتهاكالمنازلعمالةتعرضحالةفيوالتقاضيالشكوىلياتآلالوصولصعوبة-
منلالستفادةأولىكخطوةالشرطةمركزفيشكوىتقديمضرورةبسبب،بالعقدااللتزام
.العملسوقتنظيمهيئةمأوىومرافقخدمات

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويشار(
.)وووووووووووووو

وأوقات،لألجوراألدنىوالحد،العملساعاتتحديدعنالمسئولالطرفيبقىالعملصاحب-
ضبطعدميعتبرو ،العملقوانينإلىبالرجوعحددُتأنالمفترضمنشروطوهي،الراحة
منالسابعالجزءألحكامخطيراًتجاوزاًالالزمةالراحةوفتراتالعمللساعاتاألقصىالحد
يجوزالأنهعلىينصوالذي)المنزليةالعمالةعلىينطبقالالذي(،البحرينيالعملقانون
.تقديرأقصىعلىاليومفيعملساعات8منأكثرالعاملتشغيل

ألف45,4إلى،%38,6بنسبة2016فيألف73,9منالمنازلعامالتعددانخفاضالمالحظمن
المقيماتغيرالمنازلعامالتتوظيفارتفاعمالحظةمع.2021مناألولالربعفيمنزليةعاملة
خدماتنشاطتحتالخدماتهذهقدمُتالتيالشركاتتندرج.الساعاتبنظامعليهطلقُيأوما

كفيلهنلغيريعملنممنالنظامياتغيرالوافداتالمنازلعامالتمنكبيرةأعدادهناكو،النظافة
هنأو.التأشيراتبتجارةومرتبطقانونيغيرأمروهو(الصالحيةساريةعملقامةإتصاريحب

تعرضهناحتمالويفاقم،قانونيغيروضعهنفإنوبالتاليوالعملاإلقامةتصاريحصالحيةانتهت
والغرامةاالحتجازمنخوفاوالحمايةالشكوىجهاتإلىللجوءقدرتهنعدمبسببلالنتهاك
.والترحيل

النظريةالتجربةمنالمشتقةالجبريلعمللمؤشراتعتبرُتلممارساتالمنازلعامالتتتعرض
يعتبرالذيالجبريالعمللمكافحةالدوليةالعمللمنظمةالتابعالخاصالعمللبرنامجوالعملية
اإلضافيالعمل،الشخصيةالوثائقحجز،الراتبدفععدممثل،بالبشراالتجارأشكالمنًشكال
والممارساتلهذهرصديوجدالأنهإال.الحركةوتقييدالعزلة،والنفسيالبدنيالعنف،الزائد

مما،الوافدةالعمالةبحقوقوالمهتمينوالباحثينللناشطينمتاحةغيراألرقامهذهأنأواالنتهاكات
وتشريعاتقوانينلسنوالضغطلهاالمتعرضةالفئةحمايةعلىوالعمل،بوجودهاالوعيضعفُي

،2016فيانشائهمنذإحصائياتأيةيوفرالالعملسوقتنظيملهيئةالتابعمركزالألن،الحماية
الالوالممارساتالعنفمنالمتضرراتلإلناثمأوىالوافدينالعمالحمايةجمعيةلكانبأنهعلماً

.االنتهاكهذهلنوععيّنةاألقلعلىتوفرتقاريرالوكانت)2019-2005نمالفترةفي(إنسانية
)37،36(.الجمعيةمأوىإغالقمنذإحصائياتأيةتتوفرولم

:نُوصيو
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التيو،القسريالعملحول2014لعامالدوليةالعملمنظمةتوصياتوبروتوكولتنفيذ-1
.1930لعامالجبريّالعملاتفاقيةعلىعدلت

،العملبوزارةالمربوطWPSاألجورحمايةنظامتحتالمنازلعامالتإدراجإلزامية-2
.األجوردفععمليةمراقبةلضمان

3-

لضمان،العملبوزارةالمربوطاألجورحمايةنظامتحتالمنازلعامالتإدراجإلزامية-4
.دفعالعمليةمراقبة

لتنظيم)النظافةشركاتلدىالعامالت(المقيماتغيرالعامالتلحمايةتشريعاتسن-5
يتعلقفيماًخصوصااألسرأصحابمنوالعمالءالتنظيفوشركاتالعامالتبينالعالقة
.العملبساعات

.فيهاالمتسببينةلءومساةرنالمبالتأشيرةالمتاجرةظاهرةمحاصرة-6

.المنازلعامالتلهاتتعرضالتياالنتهاكاتحولإحصائياتتوفير-7

التعليم:خامساً
تعزيزتمو،الطفلوقانونالتعليمقانونسهّوكرالبحرينمملكةدستورأقرهالتعليمفيلحقاإن
اولياءبهالقانونوالزم،بهنفسهاالدولةألزمتإذ،للجميعاألساسيالتعليمبإلزاميةالحقهذا

.االمور
لكنو،العهدوليمنحوالدراسيةالمنحوالبعثاتوالعاليبالتعليملالهتمامالدولةمنجهودهناك
ظلفيخصوصاً،التمييزوعدمواالستحقاقاالختيارعمليةفيالشفافيةغيابوسطفيذلكيتم

جانبإلى.والمنحالبعثاتعلىالحاصلينالطلبةسماءأنشرعنوالتعليمالتربيةوزارةامتناع
فيالبحرينلتعهداتمخالفةفيهايرغبونالتيالتخصصاتدراسةفرصمنالمتفوقينحرمان
للتربيةالمتحدةاالمملمنظمةالعامالمؤتمرمنالمنبثقةالتعليممجالفيالتمييزمكافحةاتفاقية
القانونيةمنظومتهامنجزءاًواصبحتالبحرينمملكةعليهاصادقتوالتيوالثقافةوالعلوم
:نُوصي)38(..الوطنية

.الثانويةالمرحلةحتىالتعليمبإلزاميةالمطالبة-1
في،المتفوقينالطلبةمنالدراسيةمنحللالمستحقينوللبعثاتاالختيارعمليةفيالشفافية-2

.عليهاالحاصلينالطلبةأسماءنشرعنوالتعليمالتربيةوزارةامتناعظل
.الجامعاتخريجيبطالةلمشكلةحالًوالخاصالعامالتعليمقطاعحرنةب-3
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المالحق
المنتدىتقرير–العربيالعالمفي2021المرأةوالرجلبينالعالميةالفجوة:1ملحق

.العالمياالقتصادي
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المختصالفريقإلىالبحرينىالنسائياالتحادمنالمرفوعةالتوصيات:2رقمملحق
UPR4الرابعةالدورة–البحرينمملكةالشاملةالدوريةبالمراجعة

رقم
التوصية

حقوقمجلسمنالمرفوعةاتالتوصي
الدورياالستعراضتقريرفياإلنسان

2016الثالث
البحرينيالنسائياالتحادمنالمرفوعةالتوصيات

المكلفينللموظفينوالتثقيفالتعليمتعزيز114-49
لحقوقالدوليةالقوانينبشأنالقانونبإنفاذ

علىالقضاءاتفاقيةذلكفيبما،اإلنسان
والعهد،المرأةضدالتمييزأشكالجميع
.والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدولي

يتعارضذلكألن4،16فقرة2،10فقرة9الموادعنالتحفظاتسحب1.
18المادةمعوالمرأةضدالتمييزأشكالكافةعلىالقضاءاتفاقيةجوهرمع
.البحرينيالدستورمن

التمييزأشكالجميععلىالقضاءالتفاقيةاالختياريالبروتوكولعلىالتصديق2.
المرأةضد

التفاقيةاالختياريالبروتوكولعلىالتصديق114.8
.المرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاء

علىللتأكيدالالزمةاإلجراءاتكافةنشر114.152
و،الجنسيةلقانونالعاجلالتطبيقوالتبني
غيرمنالمتزوجةالبحرينيةالمرأةحقهو

.أطفالهاالىجنسيتهامنحفيبحريني
يكونبحيث1963لسنةالبحرينيةالجنسيةقانونمن)4(المادةتعديل1.

أبوهوكانخارجهاأوالبحرينفيوُلدإذابحرينياًالشخصيعتبر":كالتالي
"الوالدةعندبحرينيةأمهأوبحرينياً عدلُيالذيالقانونمشروعمناالنتهاء114.150

1963لعامالجنسيةقانونأحكامبعض
رجلمنالمتزوجةالبحرينيةالمرأةلتمكين

دونألطفالهاجنسيتهامنحمنبحرينيغير
.شروطأي

وتعزيزالمرأةتمكينفيالعملمواصلة114.114
التمييزعلىوالقضاءالجنسينبينالمساواة
عدهخاللمنواألطفالالنساءضدوالعنف

الصلةذاتالقوانينوإصدارتعديلمنهاأمور
بالمرأةللنهوضالوطنيةالخطةوتنفيذ

فيالعنفيشملبحيث2015لسنة17رقماألسريالعنفقانونتعديل9.
االغتصابموضوعلهيُضافو،بالعنفالتهديدفعلكذلكو،العامالفضاء
.عقوبتهتحديدوالزوجي

.العنفمرتكببمعاقبةتتعلقاألسريالعنفلقانونمادةإضافة10.

.األسريالعنفقانونفيالبحرينياتغيرشمول11.

المدنيّالمجتمعمؤسساتمعبالتعاونتوعويةبرامجالرسميةالجهاتتنفيذ12.
.الحمايةأساليبوالعنفبظاهرةتتعلق

يالتو،2017لسنة16رقمالبحرينيالعقوباتقانونمن)353(المادةإلغاء13.
.الضحيةمنزواجهحالالعقوبةمنالمُغتصبتعفي

اتفاقيةمعتوافقا16ًمنبدالًميالديةسنة18سنإلىللفتاةالزواجسنرفع14.
الطفلحقوق

الخيارولها،الزواجعقدإبرامفيالرشيدةالبالغةالمرأةتستقلبأنالمطالبة15.
.الوليموافقةاشتراطفي

فيبالخُلعالخاصةو2017لسنة19رقماألسرةقانونمن95المادةتعديل16.
.المُعلقاتقضيةلناأبرزتالمادةفهذه،الجعفريالفقه

الجنسينبينالمساواةتعزيزمواصلة114.140
للنهوضالوطنيةللخطةالفعالوالتنفيذ
2022-2013البحرينيةبالمرأة

تهدفالتيالسياساتتقويةاستمرارية114.156
ئالنساءلحماية

والمرأةحقوقتعزيزاجلمنالجهودمتابعة114.136
المرأةضدالتمييزانواعجميعمناهضة

لتقويةالتدابيرمنالمزيدإليجادالسعي114,142
المرأةمكانةوضمان،الجنسينبينالمساواة

.األصعدةجميععلىالمجتمعفي
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رقم
التوصية

اإلنسانحقوقمجلسمنالمرفوعةالتوصية
2016الثالثالدورياالستعراضتقريرفي

البحرينيالنسائياالتحادمنالمرفوعةالتوصيات

114,98

حقوقعنالمدافعينلحمايةقانونتبني
للفئاتخاصةحمايةيشملو،اإلنسان

فئةمنفيهمبماالمدافعينمنالمستضعفه
فيآرائهمعنيعبرونالذينوالنساء

.االجتماعيالتواصلوسائلواإلنترنت

والخاص،1989لسنة)21(بقانونالمرسومعلىجوهريةتغييراتإحداث1.
ميدانفيالخاصةالهيئاتوالثقافيةواالجتماعيةاألنديةوبالجمعيات

الحركةحريةمنقدرأكبرلتحقيقالخاصةالمؤسساتووالرياضةالشباب
مشاريعهافيلالستمرارالالزمالماليالتمويلعلىوالحصولالمدنيللمجتمع
.البحرينيالمجتمعلخدمةوبرامجها

يحرمالذيو،1989لسنة)21(رقمبقانونالمرسوممن)43(المادةلغاء2.
.األهليةالجمعياتلقياداتاالنضماممنالمنحلةالسياسيةالجمعياتأعضاء

أجلمنبالكاملالوطنيةالخطةتطبيق114.141
البحرينياتنساءللتقدمتحقيق

والشعبةللمرأةاألعلىالمجلسدشنهاالتي)تكاتف(البياناتقاعدةتفعيل1.
معباستخدامهااألسريالعنفبقضاياالمهتمةالجهاتوتمكين،البرلمانية

،السريةعنصرتوفر
لضحايااإليواءمراكزوزيادة،األسريّالعنفمجالهذافيالبحوثدعم2.

وتقديم،واالجتماعيةوالصحيةالنفسيةالمساعدهوتقديم،العنف
لمُقدميالمستمرالتدريبمع،االقتصاديوالتمكينالقانونيةاالستشارات

.القانونإنفاذجهاتوالخدمات
المجلسشكلهاالتي“الفرصتكافؤ”وحداتنتائجعنياإلعالنالمُطالبة3.

.عنهاالتمييزرفععلىوالمرأةعلىاإليجابيتأثيرهالمعرفةللمرأةاألعلى

للخطةالناجحالتنفيذلضمانخطواتاتخاذ114-157
البحرينيةبالمرأةللنهوضالوطنية

2013-2022.
114.139

الشركاءمعوالتعاونالسعيفياالستمرار
للنهوضالوطنيةالخطةتنفيذمجالفي

بناءأجلمن)2022(البحرينيةبالمرأة
المملكهفيومستدامتنافسيمجتمع

فيالمراةتمثيللزيادةالجهودزيادة114.147
صنعمواقعوفيعامةومواقعالقيادات
القرار

األسرةمحاكمفيالشرعيّالقضاءمهاملتتولىالقانونيةالمرأةتأهيل5.

فياألعماللجهاتآخرجانبمنوملزمةجانبمنتحفيزيةقراراتإصدار6.
.للنساءالقياديةالوظيفيةالفرصتوفيرلفرضالخاصالقطاع

مساعدةمؤقتةتدابير-الكوتا-التشريعيالمستوىعلىالحكومةاتخاذ7.
أوالتعييناالنتخابصعيدعلىالسياسيةالحياةفيالمرأةمشاركةلتحقيق
.ومحلياوطنياً

المناصفةالىبهالتصلالشورىمجلسفيالنساءعددنسبةمنالدولةزيادة8.
.المنتخبالمجلسفيالنقصيُعوضبحيث

الغيراالقتصادفيالعامالتوخاصة،للنساءاالجتماعيةالحمايةمظلةتوسيع9.
.منظم

التدريببالمنتجةاألسرأغلبهنوالمحتاجةالفئاتمنتعيالُمالالنساءدعم10.
.المتخصصةالخدماتوتوفير،ـالئمُالموالتمويـل

.والتعليمالتربيةوزارةمسئوليةتحتالمبكرالتعليميكونأن11.

ودعم،المبكرالتعليمقطاعفيالتربويةالمؤسساتفيالعامالتكفاءةرفع12.
.أجورهن

العملبساعاتالتقيّدبضرورةالحضاناتوالرياضدورأصحابإلزام13.
فترةخاللللعامالتاألجربدفعوااللتزام،يومياًساعات8بواقعالمطلوبة
واحتساب،األجرالمدفوعةالرعايةوساعاتالوضعإجازاتومنح.الصيف
.بالبرامجلاللتحاقهنركوادوانتداب،اإلضافيللعملاألجر

العامينلقطاعفيالعامالتابيناالمتيازاتفروقاتبينالفجوةتقليل14.
والخاص

األعماللجهاتآخرجانبمنلزمةُوم،جانبمنتحفيزيةقراراتإصدار15.
.للنساءالقياديةوالفرصالوظيفيةالفرصتوفيرلغرض،الخاصالقطاعفي

114.73
الحياهفيالنساءلتشجيعالجهدمواصلة
وكلاالجتماعيه،االقتصاديه،السياسيه
.المختلفهالمجاالت

114.146
إلىللوصولشموليهوسياساتخططتبني

.والخاصةالعامهالحياهفيةجندريةمساوا
محددقياسباتخاذالتوصيهإلىباالضافه
المستوياتكلفيالنساءمشاركةلزيادة

.القياديهالمراكزفيالنساءتوظيفوتشجيع

الحياةفيالنساءعددزيادةعلىالعمل114.158
االصعدةجميععلى العامةوالحياةالسياسية

والعملالمجاالتكافةوفيوالمستويات
القياديةالمناصبالى المرأةترقيةعلى

للتطورالفرصمنحهاوضمان
114.154

بهاوالنهوضالمرأةلتمكينالجهودمواصلة
صنعفيخاصةالعامةمشاركتهاوتسهيل
المناصبوتقلدالسياسيةالحياةفيالقرار

.القيادية
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البحرينيالنسائياالتحادمعبالتعاطىالبحرينوتجارهصناعةغرفةالتزام16.
.الخاصالقطاعفيالمرأةأوضاعلتحسينالنسائيهوالمنظمات

السوقفيالعاطالتاستيعابو،البحرينيةالمرأةتوظيفمعوقاتإزالة17.
المحلي

منمعاناةفهناك،الرسميةالجهاتمعمؤقتةبعقودالموظفاتملفحل18.
.العقودإلغاء

رقم
التوصية

اإلنسانحقوقمجلسمنالمرفوعةالتوصية
2016الثالثالدوريتقريراالستعراضفي

البحرينيالنسائياالتحادمنالمرفوعةالتوصيات

اإلتجارلمكافحةوطنيةاستراتيجيةتطبيق114.88
المبذولةالجهودتعزيزو،البناتوبالنساء

منبالبشرلإلتجارالوطنيةاللجنةقبلمن
منوالعمالةلجميعفعالةحمايةتوفيرأجل

عدملضمان،المهاجرينالعمالضمنهم
من2014البرتوكولعلىالتصديقوالتمييز
من1930بروتوكولوالجبريالعملاتفاقية
.الدوليةالعملمنظمة

العملحول2014لعامالدوليةالعملمنظمةتوصياتوبروتوكولتنفيذ-8
.1930لعامالجبريّالعملاتفاقيةعلىعدلتالتيو،القسري

بوزارةالمربوطWPSاألجورحمايةنظامتحتالمنازلعامالتإدراجإلزامية-9
.األجوردفععمليةمراقبةلضمان،العمل

بوزارةالمربوطاألجورحمايةنظامتحتالمنازلعامالتإدراجإلزامية-10
.دفعالعمليةمراقبةلضمان،العمل

شركاتلدىالعامالت(المقيماتغيرالعامالتلحمايةتشريعاتسن-11
أصحابمنوالعمالءالتنظيفوشركاتالعامالتبينالعالقةلتنظيم)النظافة
.العملبساعاتيتعلقفيماًخصوصااألسر

.فيهاالمتسببينةلءومساةرنالمبالتأشيرةالمتاجرةظاهرةمحاصرة-12

.المنازلعامالتلهاتتعرضالتياالنتهاكاتحولإحصائياتتوفير-13

وكرامةوأمنسالمةلضمانالجهودمواصلة114.154
فيهمبمن،األجانبالمهاجرينالعمال

التدابيرخاللمن،المنازلفيالعامالت
المطلوبةوالتشريعيةالمؤسسية

خاصهللمهاجرينالفعالهالحمايهمنالتأكد114.170
.التمييزضدالمهاجراتالعامالتالنساء

وال،الضعيفةالفئاتحقوقتعزيزمواصلة114.132
.والنساءالفتياتسيما

.اإلعاقةذووواألشخاصنيالمهاجرحماية114.143
114.148

الفتياتتعليمفيالتقدمتعزيزفياالستمرار
التعليميةخياراتهنوتنويعوزيادةوالنساء
.والمهنية

.الثانويةالمرحلةحتىالتعليمبإلزاميةالمطالبة-4
الطلبةمنالدراسيةمنحللالمستحقينوللبعثاتاالختيارعمليةفيالشفافية-5

أسماءنشرعنوالتعليمالتربيةوزارةامتناعظلفيخاصة،المتفوقين
.عليهاالحاصلينالطلبة

.الجامعاتخريجيبطالةلمشكلةحالًوالخاصالعامالتعليمقطاعبحرنة-6
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:المراجع

البحرينيّالنسائيّاالتحاد–الظللتقريرالتنفيذيالملخص1.

United Nations Human Rights ,Un Treaty bodies, Executive summary

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCE
DAW%2fICO%2fBHR%2f32586&Lang=en

CEDAW-2018المرأةضدالتمييزأشكالكافةعلىالقضاءاتفاقيةحولالظلتقرير2.

https://drive.google.com/file/d/1DNv0dPWBW3u1ajn9rPue3mVbTpLBrlH9/view

الجمعياتقانون3.

https://www.legalaffairs.gov.bh/htm/RSOC0407.htm?4

2013يوليو3965،16العدد،الوسطصحيفة،التطوعيالعملسيشل»الجمعيات«قانونمشروع4.

http://www.alwasatnews.com/news/793131.html

10الصفحة-البحرينيالنسائياالتحاد-مساواةنشرة5.

https://bahwu.co/archives/4227

األنديةعضويةمنالمنحلةالجمعياتأعضاءاستبعاد:نيابيقانون6.

https://www.alayam.com/alayam/Parliament/734942/News.html

وتعديالته1963لسنةالبحرينيةالجنسيةقانون7.

https://www.legalaffairs.gov.bh/htm/L1289.htm

"البحرينيةالمواطنةحقوقعلىعين’’بعنوانالنقاشيةالحلقة8.

https://youtu.be/yylNimO9rs0

2016يوليو4911،17العدد،الوسطصحيفة،الجنسيةقانونحولاإلقليمي"النسائي"مؤتمر9.

 http://www.alwasatnews.com/news/1080438.html

البحرينيالنسائياالتحاد–أجنبيمنالمتزوجاتالبحرينياتالنساءبيانات10.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qeWD_HZF1g6iDQMpNC8--
sej_jislVWH/edit#gid=1788678569

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fICO%2fBHR%2f32586&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fICO%2fBHR%2f32586&Lang=en
https://drive.google.com/file/d/1DNv0dPWBW3u1ajn9rPue3mVbTpLBrlH9/view
https://www.legalaffairs.gov.bh/htm/RSOC0407.htm?4
http://www.alwasatnews.com/news/793131.html
https://bahwu.co/archives/4227
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/734942/News.html
https://www.legalaffairs.gov.bh/htm/L1289.htm
https://youtu.be/yylNimO9rs0
http://www.alwasatnews.com/news/1080438.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qeWD_HZF1g6iDQMpNC8--sej_jislVWH/edit#gid=1788678569
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qeWD_HZF1g6iDQMpNC8--sej_jislVWH/edit#gid=1788678569
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األسريالعنفمنالحمايةقانون11.

https://alwatannews.net/article/540767/

المرأةضدالعنفإلحصاءاتوطنيمرصدإلنشاءيدعوالنسائياالتحاد12.

https://albiladpress.com/news/2017/3331/bahrain/463778.html

األسريالعنفجرائمبعقوباتتتعلقمادةإللغاءأهليةانتقادات13.

http://www.alwasatnews.com/news/1021539.html

المرأةضدالعنفعلىبالقضاءالتزمتالبحرين:البرلمانيةالشعبة14.

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDtyynYFyxRWq%2BocR2Nn1TWk%3D

البحرينيالعقوباتقانون15.

https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=589b5cbe4

الذكرالسابقةالمادةمنالمدنيالمجتمعموقف16.

https://delmonpost.com/?p=18303
المطلوبةواإلصالحاتالعربيةاألسرةقوانينيناقشالبحرينيالنسائياالتحاد17.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1162398

ةاألسرقانونصداربإ2017سنةل)19(رقمقانون18.

https://lloc.gov.bh/HTM/K1917.htm

فضلعباسمنى-البحرينفيالموحداألسرةأحكامقانون19.

https://gulfpolicies.org/2019-10-30-17-07-37

اإلنصافينتظرنمعلقات20.
https://z-p3.www.instagram.com/moaalkat.bh/

"الخلع"لتنالدينارآالف9تدفعبحرينية:المحاكمأمامسنوات3بعد21.

http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1085579

الجنسينبينالمساواةوتحقيقالنوعيةالفجوةسدّفيخليجياالثالثةالبحرين22.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1193997

الجنسين؟بينالعالميةالفجوةمؤشرعلىالعربيةالدولترتيبما23.

https://arabic.cnn.com/business/article/2021/04/05/gender-equality-weforum-report-2021

عديدةواألسباب"الكوتا"لـبحاجةليستلبحرينا24.

https://www.scw.bh/ar/MediaCenter/News/CouncilNews/Pages/news2-14-11-2018.aspx

البرلمانقبّةالىالمرأةإليصالالكوتانظامندعم25.

https://alwatannews.net/article/540767/
https://albiladpress.com/news/2017/3331/bahrain/463778.html
http://www.alwasatnews.com/news/1021539.html
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDtyynYFyxRWq%2BocR2Nn1TWk%3D
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=589b5cbe4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=589b5cbe4
https://delmonpost.com/?p=18303
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1162398
https://lloc.gov.bh/HTM/K1917.htm
https://gulfpolicies.org/2019-10-30-17-07-37
https://z-p3.www.instagram.com/moaalkat.bh/
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1085579
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1193997
https://arabic.cnn.com/business/article/2021/04/05/gender-equality-weforum-report-2021
https://www.scw.bh/ar/MediaCenter/News/CouncilNews/Pages/news2-14-11-2018.aspx
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http://www.bahrainmonitor.com/maqabalat/l-009-01.html

االجتماعيةالتنميةوالعملوزارة-بالسياسةاالشتغالجوازعدم26.
https://www.alayam.com/online/local/941990/News.html

مستقلباحثالعاليحسن.د/المهيكلغيرالعمل27.

https://www.annd.org/uploads/summernote/111614355041.pdf

المنظمغيراالقتصادفيالعامالتلتشملالتامينيةالمظلةتوسعةمبادرةتطلقالنسائيةالنهضةجمعية28.

https://delmonpost.com/?p=31031

الحضانةدورومعلماتمربياتتواجهالتيالتحدياتلمعالجةعمليةحلوليوفرالبرنامج:األنصاري29.

https://www.scw.bh/ar/MediaCenter/News/CouncilNews/Pages/News06122019.aspx

دينارا158ًراتبهنيتجاوزالاألطفالرياضفيالعامالتأغلب:»التربية«30.

http://www.alwasatnews.com/news/970815.html

حقوقبالوعقودهن..حمامقفصفياألطفالرياضمعلمات31.

https://albiladpress.com/news/2020/4098/bahrain/617856.html

األهليالعملقانون32.

https://www.lloc.gov.bh/HTM/K3612.htm

الخاصالقطاعلعامالتالوظيفيةالمزايامنحمنالحكومةموقف33.

https://albiladpress.com/news/2021/4498/bahrain/692075.html

البحرينفيللمرأةالعملفرصوالبطالة34.
https://alshafafeyabh.org/index/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84
%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/

العاطلينعددثلثيوبلغ،يتضاعفالمرأةبطالةمعدّل:العاماألمين35.

http://www.gfbtu.org/main/?p=7712

البحرينفيالمرأة36.

https://www.bahrain.bh/new/ar/equality-women_ar.html

http://www.bahrainmonitor.com/maqabalat/l-009-01.html
https://www.alayam.com/online/local/941990/News.html
https://www.annd.org/uploads/summernote/111614355041.pdf
https://delmonpost.com/?p=31031
https://www.scw.bh/ar/MediaCenter/News/CouncilNews/Pages/News06122019.aspx
http://www.alwasatnews.com/news/970815.html
https://albiladpress.com/news/2020/4098/bahrain/617856.html
https://www.lloc.gov.bh/HTM/K3612.htm
https://albiladpress.com/news/2021/4498/bahrain/692075.html
https://alshafafeyabh.org/index/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://alshafafeyabh.org/index/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://alshafafeyabh.org/index/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://alshafafeyabh.org/index/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://alshafafeyabh.org/index/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
http://www.gfbtu.org/main/?p=7712
https://www.bahrain.bh/new/ar/equality-women_ar.html
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الخليجفيالمهاجرةالعمالةأجورسرقة:القوانينترشحهاعبوديةالمسروقالعرق37.
https://wagetheftinthegulf.arij.ne

واإلماراتالبحرينفيبالبشراإلتجارلمكافحةإجراءاتاتخاذإلىالمجلستدعوADHRBمنظمة.83

https://www.adhrb.org/ar/?p=6693

حالياًالتعليموالتربيةوزارةفيأجنبيموظف393687.
https://www.albiladpress.com/news/2021/4543/bahrain/698975.html

https://wagetheftinthegulf.arij.ne
https://www.adhrb.org/ar/?p=6693
https://www.albiladpress.com/news/2021/4543/bahrain/698975.html
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