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االتحاد ( المشترك بين UPR 3)االستعراض الدوري الشامل تقرير 

  البحريني ومجموعة من الجمعيات النسائية النسائي

 2016سبتمبر  22

صووتا  معنووي ر وو تديودد  االتحواد النسووائي البحرينوي نو يفنوودا ةوي ريايو  تنريوورا  ر  و  

االسوععرا  الووي ال اللوامو العرةدنوو  مول وبووو الوي ي اجنسوواو ةوي م  وو   نوود  

دة اإل ساو إلى مع    البحريل   يرى ةي تطبتنها رال امو نهعتو  ووودى مول نإوو إنوا

بحوريل ال فحع  الدطنتو  ل ع ععوا البحرينوي  العوي تفععبور اجسوال ةوي النقور لعسوعنبو ال

تل روو تعت   الي لت  الععالطع    يؤكي ن ى نهعت  اللوراك  خاص  ةي ظو القر ف اإل

اللت  ال ا ب الرسعي  منقعا  الع ععا العي ي رعا يخيم مع    البحريل  يحفظ االسعن

   ري  الحرك   الحق ةي تنييم تنااير القو لهذا العنقعا .

ي لوامو ووكعا يفندا نو إعتا النسايا العي تطروت لها تدصوتا  االسوععرا  الوي ال ال

شو اي نتنا لها االتحاد النسائي البحريني ةوي تنريور القوو التفاوتو  النسواو ن وى إعتوا 

 2014ر الععتتز ضي العرنة  الذل تعت مناولع  نمام ال  ن  الي لت  العخعو  ةوي ةبرايو

  الذل  حت  م ن ت  لعزيي مل العفوتو

 cat.php?catid=25-http://bahwu.com/show 

 ستفركز العنرير ن ى النسايا العالت :

سحب تحفقا  مع    البحريل ن ى اتفاوت  النساو ن وى إعتوا نشو اي الععتتوز  (1

 ضي العرنة    

 مرةدن  مل تلت ي(: 10مرةدن  مل اج اغدال    7)العدصتا  اوم: 

ى داادة ن وى اتفاوتو  النسواو ن و ندا ر هدد الي ل  رعستق  طا  العحفقا  الو

وم ارإصياا العرسدم رنا دو إعتا نش اي الععتتز ضي العرنة )الستيا (   ذلك 

 2002( لسون  5رععييو رعض ن  ام العرسدم رنا دو اووم ) 2014( لسن  70)

 رالعداةنو  ن وى اال سوعام إلوى اتفاوتو  النسواو ن وى إعتوا نشو اي الععتتوز ضوي

 صتاغ  رعض تحفقا  مع    البحريل.  العرنة  الذل تسعل إنادة

ةنورة  10    اوم 2ةنرة  9  اوم  2اوم إال إ نا  رى نوَّ العحفقا  ن ى العداد 

تععاا  ما إودهر االتفاوتو  ةوي النسواو ن وى الععتتوز  ما زالت  16  اوم  4

 مل اليسعدا البحريني.  18العادة ضي العرنة  مععااض  نيساً ما 

 العدصت :

 تث إوَّ رناو العحفقا  يفععبر ا عناصاً لحنود  العورنة العداطنو   كعوا ن هوا تعنواوض موا 

 ودص اليسوعدا  العوي سوا   روتل إعتوا العوداطنتل ةوي الحنود   الداإبوا   لوذلك 
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 طالب مع    البحريل رالرةا ال اموو ل عححفقوا  ةوي نوورت  ووت مع ول  إسودةً روبعض 

كسعاو العي ا سعت لالتفاوت  د و إرياو نلح تحفقا  الي ي اإلسالمت  كالتعل  تركتا  را

 ن ى  ف  العداد. 

اتخاذ  إنادة النقر ةي النتدد العي تفرضها  زااة الععو  العنعت  االإععانت    (2

العويارتر العناسووب  لسووعاو ملووااك  منقعووا  الع ععووا العووي ي ةووي العناولووا  

 / مرةدن  مل السديي( 44)العدصت   الع نت  رل و  ند  اإل ساو

رإصووياا وووا دو ال ععتووا   اج ييوو   1989لسوون   21العرسوودم رنووا دو اوووم 

االإععانت   الثـناةت   الهتئا  الخاصو  العام و  ةوي متوياو اللوبات  الرياضو  

 الذل رعدإب   رعدإب النرااا  الواداة نل ال ها   العؤسسا  الخاص   

ععا العي ي  الحيح مل مسا   الحري  العسؤ ل  يعم العستتق ن ى منقعا  الع 

العي تنلط ةتها  رعا يعنعها مل تحنتوق نهوياةها   رواجخي ةوي ال ا وب العوالي 

تحديوو الط وب لععديوو  2012( الووادا ةوي 65 تث ترتب ن ى النراا اووم )

ملاايا ال ععتا  مول إهوا  الوينم الوي لي إلوى  زااة الياخ تو   ن تا وا إلوى 

دإوي موادة ةووي ووا دو ال ععتوا  تووني ن وى ذلوك( ةووي  زااة الخااإتو  ) ال تف 

إإراوا  تسعغر   وعاً طديالً  تفستا الفرص  ن ى العنقعا  العي ت   تفعطوو 

ن ى مخووا  مالت  لهذا  تنفتذ ن لطعها  ةي الدوت الذل ال يني ةت  النا دو

لعا لو  مول  وي  ذا  مؤسسا  الع ععا العي ي مل إوراا النا دو   العنقعا 

   يع ل االطالع ن ى ااروط (1)طبتع    ري  الععو اجه ي ت ثترا  س بت  ن ى

النوووووووووووووووووووا دو مووووووووووووووووووول خوووووووووووووووووووالي الدصووووووووووووووووووو   العالتووووووووووووووووووو : 
-ationSearchDetails.aspx?id=4041#.Vhttp://www.legalaffairs.gov.bh/Legisl :

K3IMjXenM 

 

 

 العدصت :

 قوراً   قراً جهعت  الحراك العي ي ةي تعزيز الييعنراطتو  ةوي الع عععوا  اإل سوا ت   

 نيساً ل عاايخ العريق ل  ععتا  اجه ت  ةي البحريل.

 21ةنحل  فدصي مع    البحريل رإ ياث تغتترا  إدهري  ن ى العرسدم رنوا دو اووم 

لخاصو  ارإصياا وا دو ال ععتا   اج يي  االإععانت   الثـناةت   الهتئا   1989لسن  

ا العام   ةي متياو اللبات  الرياض   العؤسسا  الخاص   ل سعاح لعؤسسوا  الع ععو
عها العي ي رحري  الحرك   الحودي ن ى الععديو العالي الالزم لالسععراا ةوي ملوااي

 لبحريني. ررام ها لخيم  الع ععا ا

2013 يدلتوووود 61  3965  صووووحتف  الدسووووط  العوووويد ستلووووو الععووووو العطوووودني« ال ععتووووا »ملوووور ع وووووا دو (1)
 

http://www.alwasatnews.com/news/793131.html 
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 منقدم   ند  اإل ساو:تعزيز مبين العسا اة رتل ال نستل ةي إطاا  (3

مداصوو   ال هوودد لععزيووز ستاسووا   روورامع  زلتووا  تعزيووز  نوود  العوورنة  -
 / مرةدن  مل رنغالديش( 48)العدصت  

عورنة االسععراا ةي سل الندا تل  تينتم الستاسا  الالزم  لعو متل م ا و  ال -
 مرةدن  مل مور( 49 تعزيز د اها ةي الع ععا )العدصت  

تحييث الخط  الدطنتو  ل نهود  روالعرنة البحرينتو  رعوا يعسوق موا رر وامع  -
 م اةح  الععتتز  وتال زثاا هذا البرامع  العلاايا ةوي النهود  ر  ضواع

 مرةدن  مل س طن  نفعاو( 50العرنة  الع ععا ك و )العدصت  

مرةدن  مول  51مداص   ال هدد العبذ ل  لععزيز  ند  العرنة ) العدصت   -
 (السنغاي

ة اتخاذ تيارتر نخرى رعوا ةتهوا تويارتر تلوريعت  لعدسوتا  طوا   نود  العورن -
  مرةدن 68 الفرص الععا   لها  تعزيز العسا اة رتل ال نستل ) العدصت  

 مل رتالا ستا(

رنة اتخاذ إعتا العيارتر الالزم  ل نساو ن ى إعتا نشو اي الععتتوز ضوي العو -
مرةدنو  مول  69ت  اووم  تعزيوز ملوااكعها ةوي مؤسسوا  الي لو  )العدصو

 اجادو(

عع وق يالعسوا اة روتل العورنة  الرإوو  ةتعوا  رالرغم معا  وت ن ت  اتفاوتو  السوتيا  مول

عوادة رالحق ةي العوديت  العلااك  ةي اال عخارا   منقعا  الع ععا العي ي   كذا ال

ت نيساً ن ى نوح االتفاوت   تفععبر رعثارو  18) و  طنوي ووا د( مل اليسعدا البحريني  وح

ع    ي دز تطبتنها روداة مباشرة  إال نو ملااك  العرنة البحرينت    صدلها إلى ال

م العلريعي  م    اللداى ما زاي ضعتفاً  جسباٍت نيييةٍ منهوا سوتطرة وودى اإلسوال

 الستاسوي ن ووى النسووب  اجكبور موول منانووي الع  و  العلووريعي  تووث يوعم االسووعفادة موول 

و ال تعبنووى مرشووحا   راإلضوواة  إلووى و وو  الووينم العووالي ل نسووانصوودا  النسوواو  ل نهووا 

زيوادة  العفرشحا   إلى إا ب نيم اتخاذ الح دم  إلى اآلو نيح  إإوراوا  وا د تو  توينم

دائم تعثتو النساو كعخوتي  سب  ل عرنة ةي مناني م    النودات  ن  انععواد  قوام النو

عععي ل و دائرة ا عخارتواال عخارت  ل عرشتح ريالً مل  قام الود  الدا ي  ن وو    معوا يف العف

ائعها مل ةرص العرنة رالفدز  ن  إلزام ال ععتا  الستاست  رإي اد  وي ل نساو ةي ود

( 18)  ةوي العوادة 1989( لسون  21اال عخارت   كعا نو  وا دو ال ععتا  اجه تو  اووم )

يم سواهم  ال يخويعنا مؤسسا  الع ععا العي ي مول االشوعغاي ةوي الستاسوت    هوذا ال يف 

الي خوملااك  العرنة روداة ةان    النا دو نثحر رل ٍو س بي ن ى الععوو النسوائي مول 

ا نمام ال ععتا  النسائت  مل ةعح منراته 2010  2006منا  زااة العنعت  ةي ا عخارا  

 النساو الععرشحا . 
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 العدصت :

 رحسب  الحتاة الستاست    ل ا مع    البحريل لعحنتق العسا اة رتل العرنة  الرإو ةي

% 30ييوي ( مل اتفاوت  الستيا   يند إلى اتخاذ تيارتر مسانية  مؤوع  مثوو تح4العادة )

عتن  ن ى الع نعخب   العف دطني سعدى الكدتا كنسب  لعلااك  العرنة ةي الحتاة الستاست  العف

فتذيو   العن  العح ي    ةي كاة  مراكز اتخواذ النوراا ةوي السو طا  الوثالث  العلوريعت  

  النسووائت    تعووييو وووا دو مباشوورة الحنوود  الستاسووت   رووإلزام ال ععتووا  الستاسووت 

%  ل نسواو ضوعل ودائعهوا اال عخارتو    تعوييو ووا دو اال عخاروا  30رعخووتي  سوب  

جسوعاو ارحتث توبح اال عخارا  رناًو ن ى النائع  النسوبت  العغ نو    ت ودو النسواو ةوي 

 تو  ( مول ووا دو ال ععتوا  اجه18 عخارتو     وذف العوادة اووم )اج لى مل كو وائع  ا

 .الحالي  لعع تل مؤسسا  الع ععا العي ي مل دنم  مسا ية ملااك  العرنة ستاستاً 

 

 ال نست : (4

وول نطفووواي اجم البحرينتوو   اجت غتوور البحرينووي مووول  - انععوواد تلووريا يفع ح
 مرةدن  مل ن اغدال(  95الحودي ن ى ال نست  البحرينت  )العدصت  

ي ضواتخاذ العيارتر الالزمو  ل نسواو ن وى إعتوا نشو اي الععام و  الععتتزيو   -
عز إ  مل غتر رحريني   العرنة البحرينت  العف

 مرةدن  مل ناإنعتنا( 96)العدصت  

رينت  مداص   اتخاذ خطدا   تدي  لعنح ال نست  البحرينت  جطفاي اجم البح -
ن وى  ريني  ةناً لعا نشاا  إلت  اتفاوتو  النسواون ى غراا نطفاي اجت البح

 140إعتووا نشوو اي الععتتووز ضووي العوورنة  ل نوو   نوود  الطفووو )العدصووت  

 مرةدن  مل التاراو(

ند  سلح وا دو ينيح ن ى منح نطفاي اجم البحرينت   اجت غتر البحريني   -
 مرةدن  مل النر يع( 141العداطن  ال ام    )العدصت  

 عييو العفنعرح ن ى وا دو ال نسوت  لسوعاو مونح ال نسوت إكعاي ملر ع الع -
 142البحرينتوو  جطفوواي اجم البحرينتوو   اجت غتوور البحرينووي )العدصووت  

 مرةدن  مل السدداو(

رينت  العع تو راإلصال ا  الععع ن  رعلريا منح العداطن  جطفاي اجم البح -
 مرةدن  مل ال زائر(. 143 اجت غتر البحريني )العدصت  

 

تل ( ن وى  نود  معسوا ي  رو9رالرغم مل نوح اتفاوت  السوتيا  ووي  ووت ةوي العوادة )

 النسوواو  الرإوواي ةووي اكعسووات إنسووتعها ن  تغتترهووا ن  اال عفوواظ رهووا  ةووي منحهووا

 ت  الستيا  ( مل اتفاو9( مل العادة )2جطفالهعا  إال نوح البحريل تحفحقت ن ى البني )
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سوت  الععع ق ر نسوت  نرنواو البحرينتو  الععز إو  مول نإنبوي   ذلوك جو ووا دو ال ن

  يلوعرط نو ي وودو اجت رحرينتواً  عوى ي عسووب 1963البحرينوي الووادا ةووي نوام 

فوو الطفو ال نسوت  البحرينتو   ن وى الورغم مول نو  فو  النوا دو يعونح ال نسوت  ل ط

عسوات لحق ل ز إ  اجإنبت  ةي اكالعدلدد مل نت رحريني  نم نإنبت   رو  يفعطي ا

 ال نست  البحرينت  رعي نيٍد مل السندا . 

او إوح ال ثتور موول اجمهوا  البحرينتووا  يعووا تل العييوي موول العلو ال   عت وو  لحرموو

تهوا نرنائهل مل اكعسات ال نسوت   البحرينتو   خودصواً ةوي الحواال  العوي يفعودةى ة

   هوي ال تووزاي منتعو  ةوي البحووريلالوز   اجإنبوي  ن  ننويما يط نهووا ن  يه رهوا 

نستعها ةالعداطن  البحرينت  الععز إ  مل نإنبي تفحرم مل   نها الطبتعي ةي  نو إ

لووي ا ةتوو    يلوو عر و إلوى نرنائهووا الووذيل يعتلوودو كالغفرروواو ةووي ن طوا هم ةووي ر ووٍي  ف

عااسوو   نوودوهم الستاسووت   االإععانتووو   راال ععوواو إلتوو    ل وونهم ال يسووعطتعدو مف

 . عوادي  االو

بحرينتو  العييي مل البحرينتا  ةوي وودائم اال عقواا ط بواً لعونح ال نسوت  ال  ما زالت

 (2) رحرينتتلرنائهل العدلدديل مل زراو غتر ج

حريل ةني دةعت مع    الب 2008 رحسب العال قا  الخعامت  ل  ن  الستيا  ةي  دةعبر 

د  ن وى ذلوك: تععا العورنة رحندوهوا    ور( ال يفؤثر س باً ن ى 2ر وَّ العحفظ ن ى العادة  )

( موول اليسووعدا 18كتو  ال   حوول  وورى الععتتووز موواثالً ةووي نويم ترإعوو   ووي العووادة )

ق رنة الحوالبحريني إلى ودا تل تفسا ل العرنة رالرإو كنا دو ال نست  الذل ال يعنح العو

.  رننو إنستعها إلى نرنائها ةي  اي كدو  اليهم غتر رحرينيح

 العدصت :

ح " لعفوب 1963لسن   مل وا دو ال نست  البحريني  4)ضر اة تعييو  العادة )  رى

لي ةي البحريل  ن  خااإها  كاو نردا رحرينتواً    ن  نمو يععبر اللخي رحرينتاً إذا  ف

اوتو  ( مول اتف9( مول العوادة )2رحرينت  نني الدالدة"   اةوا الوعحفظ ن وى الفنورة  )

و ةتعوا لي ي اجطراف ل عرنة  ناً مسوا ياً ل رإوالستيا   العي تني ن ى نو )تعنح ا

نو  يعع ق ر نست  نطفالها(  إزالو  كاةو  نشو اي الععتتوز ضوي العورنة رحتوث تسوعطتا

 تعتش كعداطن  كام   اجه ت .

 

 

 2016 يدلتد 71  4911  صحتف  الدسط  العيد مؤتعر "النسائي" اإلو تعي  دي وا دو ال نست (2)
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 اج داي اللخوت : (5

تل العحنيم العفحرز ةي تنفتذ ستاسا  النهد  ر  ضاع العورنة  تو م مداص   -
 خيما  اإععانت  ذا   دنت  تفغطي ال عتا  تفتوي السو او كاةو  )العدصوت 

 مرةدن  مل كدرا( 39

تنقوتم  عوال  ل عدنتو  ر هعتوو  انععواد ووا دو مد ووي لعسورة   اةوا الحوويح  -
 مرةدن  مل تلت ي( 138اجد ى لسل الز ا  )العدصت  

 

النقر ةي انععاد تلوريا يعع وق رنوا دو اجسورة  يعسوعل ن  امواً  اضوح   -
 غتر تعتتزي  رل و الز ا   الطال   اإلاث   سا   اجطفاي )العدصوت  

 مرةدن  مل البرازيو(. 139

 

ي ا صو( مل العال قا  الخعامتو  ل  نو  السوتيا   نهعتو  38اسعناداً إلى البني ) .ن

 (36ندا رإصياا وا دو ن  ام اجسرة  اوم )وا دو ن داي شخوت  مد ي   إذ  

  العطبووق رالعحوواكم اللوورنت  السوونت   إال إو النسووم الثووا ي موول 2009ةووي نووام 

عع ووق رالعحوواكم اللوورنت  ال عفريوو  لووم يووويا  عووى اآلو  رسووبب  النوا دو   العف

 معااض  ن عاو العذهب ال عفرل لوي اا. 

تنريرهوا الوي ال اللوامو   ن وى الورغم مول نو مع  و  البحوريل ووي تعهوي  ةوي 

لووـا اا   اسووـع  رووـتل مخع ووـ  ال هووـا   ال سووتعا السوو ط الثووا ي   رووإإراو  مف

 ي إهوددالعلريعت  رهيف انععاد وا دو اجسرة  إال نوح الداوا يفلتر إلى نويم روذ

عع نو  رإي واد العداةوق الع عععوي لع   حنتوق ذلوك نتنت  إليفاو الي ل  رععهوياتها العف

عذان ً رحساست  الع    ما يع ل نو يفثتر طر   مل ملواكو و ةغتوات النوا د  مف

 الد   تثالعذكدا يفل حو تعتتزاً صااخاً ضيح النساو مل الطائف  ال عفري  ةي الب

الف اآلااو الفنهتو   نويم  إودد  وودص تعا تل ةي العحاكم اللرنت  مل اخوع

د ية ل عناضي ةتعا يعع ق رالطال    ند  الحسا    النفن   م عو العال ووا  مف

 اجسري . 

ةوي  2009/ النسوم اج ي الووادا ةوي  36 ويح ووا دو ن  وام اجسورة اووم ت.  

رعداةنوو  سوون   16تفووز   الوووغترة العووي ينووو سوونها نوول )ن ووى نو (18العووادة )

لرنت  رعوي العححنوق مول مالئعو  الوز ا (   ووي إواو ذلوك مخالفوا لعوا العح ع  ال

 وت ن ت  اتفاوت  الستيا  مل  إدت تحييي سلح ند ى ل وز ا   إذ رعدإوب هوذا 

سون    كعوا ا و  يو تي  16الني يع ل ل ناضي نو يفز   الوغترة العي تنوو نول 

خالف  ل عادة اج لى مل اتفاوت  الطفو العوي  ويحد  سول الط سون    ال  18فوو رالعف

يخع   وا دو ن  ام اجسرة ةوي هوذا اللو و نعوا  وي ن تو  ووراا  زيور العويي 

رلوو و الئحوو  العوو ذ  تل اللوورنتتل  2007لسوون   45 اللووئدو اإلسووالمت  اوووم 

 ن  ام تدثتق العحراا  الععع ن  راج داي اللخووت   وتل  وي ن وى ن حو  )ال 

سون   15لوم ي ول سول الز إو   ي دز إإراو نني الز ا   ال العوادو  ن ت  موا
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ا الوز ا   18 سل الز    سن   وت العني  ما لم ي ول ثعو  ضور اة مف  ئو  تبورح

لعول هوم نووو مول هوذا السول   يفلوعرط الحوودي ةوي هوذا الحالو  ن وى إذو مول 

العح ع  العخعو    يعععي الع ذ و اللرني ن  الناضي  رحسب اج وداي  ةوي 

 د تو  ن وى شووهادة العوتالد  ن  نل مسووعني معرةو  ر ودأ ن ووي الوز إتل السوول النا

 اسعي زخر ثارت ةت  تاايخ العتالد(

 العدصت :

لذلك  رى ضر اة إصوياا ووا دو ن  وام اجسورة )النسوم الثوا ي( رحتوث  -ن

و ي دو وا د اً نادالً يفحنوق اإل وواف  العسوا اة ل نسواو ةوي كاةو  مرا و

 العناضي.

 نهعتو   إودد ووا دو لع وداية و النسايا العنقداة نمام العحاكم تؤكوي 

 (3)اللخوت  رالنسب  ل نساو ةي العذهب ال عفرل

 عا ةتهار رى ن ح  ا س اماً ما نةسو االإعهادا  الفنهت   الععايتر الي لت   -ت

 رة سلح اتفاوت   ند  الطفو  اتفاوت  الستيا   نو يفحيحد وا دو ن  ام اجس

 

 سن  ن ى اجوو ل ال الز إتل  انعباا نل ز ا  لعل هم د و 18الز ا  

 ناو ن ىهذا السل راطالً  ال يعرتب ن ت  نثر وا د يح  او ال يفداد نل اسعث

 ذلك  رو يععتل نو ينيح النا دو نيسا ن ى إيناع نندر  اادن  ل وو مول

 . يفز   طفالً ن  طف  ً 
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 االت اا رالبلر: (6

 94مداص   رذي إهددهوا لعنوا االتح واا رالبلور  النسواو ن تو  )العدصوت   -
 مرةدن  مل نذارت او(

زيادة ت ثت  إهددهوا ةوي م واي م اةحو  االت واا رعوا ةوي ذلوك النقور ةوي  -
 إم ا ت   ضا ررامع  خط  نعو   دمت  تعزز العيارتر الح دمت  الرامتو 

 97  االت اا رهم  النساو ن ت  )العدصت  إلى منا اسعغالي اجطفاي إنستا

 مرةدن  مل رتالا ل(.

ق رخيم العع تو ويا اإلم او رانععاد وا دو الععو  رعا ةي ذلك الفوو الععع  -
 مرةدن  مل نكداد ا(. 164العنازي )العدصت  

 ى ن الذل اشععو  2012( لسن  36 فندا روي ا وا دو الععو ةي النطاع اجه ي اوم )

ي  النا د تو  لخويم العنوازي  مول ةوي   عهوم  كسور اة  إودد ننوي نعوو رعض الحعا

 اإلإازة السندي    نويم تو ختر الراتوب   الععوديض رنسوب  محويدة ةوي  واي م عدت  

  ي ث ذلك   كذلك الحق ةي م اة ة  هاي  الخيم .

 نبور اسوعحياث اآللتوا  الدطنتو  2014 لتي ر هودد مع  و  البحوريل منوذ سوبععبر  كعا

 العالت  العي تهيف إلى منا االت اا راجشخاص  النساو ن ت   منها:

 ال  ن  الدطنت  لع اةح  االت اا راجشخاص -

 ل ن  تنتتم  ضعت  ضحايا االت اا راجشخاص -

 جشخاصل ن  تنتتم  ضعت  السحايا اجإا ب لالت اا را -
 مفعلد  زااة الععو  وسم م اةح  االت اا راجشخاص ردزااة الععو -

نول إ لواو ةريوق  2014ةوي ينواير هتئو  تنقوتم سود  الععوو   نن نعو مواةسالً نل ذلك 

ت نوى ينواير    6لع اةح  االت اا راجشخاص   وي نني هذا الفريق ن ي اإععواع لو  ةوي 

كعوا  ف االت اا راجشخاص  الععاموو معو  ننساو هذا الفريق تيايباً ن ى كتفت  اكعلا

خوط سوواخل مععوويد ال غوا  ل ععوواي لع نووي  2014نط نوت الهتئوو  ةوي منعووو  نغسووط  

ر الل ا ى مل الععاي ةي  اي تعرضهم جل انعياوا  ري ت  ن  إنست  ن  نل ش و زخو

 تدلحوت هتئو  تنقوتم سود  الععوو مهعو   زااة 2014مل نش اي االنعياو   ةي سبععبر 

الخواص رعراوبو   إصوياا العوواايح الخاصو  رالععواي العنوزلتتل   سودف تبوين  الععوو

عووريح الهتئ  وريباً  ع   لزيادة الدني رحند  الععواي العنوزلتتل روتل العامو   سوب ال

 الرسعي.

راإلضاة  إلى ذلك ةني تم تنفتذ نيد مل ررامع العيايب ن ى رنواو النوياا  روتل العوامتل 

تتل   دمتتل  مدظفتل اسعتتل معنتتل رإ فاذ النا دو  لعدظفتل اسع 2014   2012

راإلضواة  لعنفتوذ نويد موول البورامع اإلنالمتو  العوي تسووعهيف العامو   ضوحايا االت وواا 

 رالبلر.
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حععو تعرضهم لعع تا  ات اا  كعا تم تيشتل مركز شامو إليداو السحايا ن  السحايا العف

إلوى إا وب اإليوداو خويما  صوحت   الذل ينيم خيما  مع ام   تلوعو  2016ةي العام 

   فست   وا د ت   نمنت   اإععانت .

  لوى  عايوإإال ن ح  اغم كو ال هدد العبذ ل  ةإوح هذا الفئ  مل الععال  موا زالوت رحاإو  

ت ج هوا غتور وواداة ن وى ةهوم  ندوهوا رلو و كاموو   اجسور نيسواً لتسووا د ت  نشعو  

 مط ع  ن ى النا دو ن  تطبتنات .

           ملوو    نووامال  العنووازي الالتووي تفنوويا هتئوو  تنقووتم سوود  الععووو نوويدهل رـووـ  تبوورز 

ية % مول وودة الععالو  الداةو40(   ر و هوذا الععالو  العنزلتو  تلو و  ودالي 70.000) 

عدوع    تث يععرضل ل عييي مل العلاكو  كاال عهاكا  ال نست   ال سويي       وز العف

نت    اتب لعيد طدي      رما هل مل اإلإازة اجسوبدالدثائق الرسعت    نيم دةا الر

 معا ييةا البعض منهل ل هر ت مل منزي العخي متل لوتنعل ضوحايا للوب ا  الوينااة 

صور ت    ةناً لعا نيم كفاي  ما يفنيحم  م  ى داا اجماو ال عتاإا  ضحايا االت اا  

ى الل ا  يال إلى نوح نغ بر  ائتس  إععت   عاي  الععاي الداةييل ةي البحريل ماايعا د

العوي تووردهم تععثووو ةووي نوويم الحووودي ن ووى اجإوور   الععووو لسووانا  طدي وو     ةنوواً 

ال  كا ت نررز  عائ ها نو رعض نام 2015لإل وائت  العي نإرتها ال ععت  ةي العام 

  سان  ةي التدم مل د و الحودي ن ى ني  ةرص  لالسوعرا   17العنازي يعع ل لعية 

اس  ةنط معل ي   و إلى ال ععت  هلح مل ال نست  الهنيي    تلعو هذا اليا %80كعا نوح 

 .(4)اجشخاص الذيل ي    و إلى مركز اإليداو العارا إلى ال ععت  

اصوي  اإل ووائتا  نويد اال عهاكوا  ةوي صوفدف نوامال  العنوازي معول ر حغول كعوا 

نويم معال و   15نويم دةوا اجإودا   41ا عهواك إسويل   47)منها  2014( ةي 110)

  .(5)2013(  ال  نام 135ا عهاك إنسي( مناا   رعيد ) 7طبت   
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ة ) (   توث FREE VISAكعا ررز مؤخراً ما توم الععوااف ن وى تسوعتع  روالفتزة الحورح

داً غاً محيتلعرل العام   إإازة نعو مل ن ي العداطنتل ن  الداةييل  ن ى نو تيةا ل  مب 

ن وى ذلوك كو سنعتل   هد إإراو غتر وا د ي   ل ن  منعلر رلو ٍو  اسوا   ووي سواني 

 اسعغالي هؤالو النساو ةي شب ا  الينااة مل وبو مععهييل  اةييل  مداطنتل.  

ل    ن ي ظاهرة الهور ت مول منوازخرى تعع ق رخادما  العنازي   هي كعا نوح هناك مف

 و  العخي متل العنعلرة  التاً رل و كبتر   تث يحويث الهور ت رعوي نيوام و ت و  مول م

عي نااة الالخادم  ج ي مرة إلى البالد  معا يفع ل انعبااا مؤشراً ن ى  لاط شب ا  الي

 ل . يندم ن تها  اةي و    ا هم ةي اسعغالي هذا الععا

ن ى صعتي زخر ةي مدضدع االت اا رالبلر هناك اسعخيام لنساو مل إنستا  نررتو  

 نإنبتوو  يعع وول رالفنوواد  لغوور  الووينااة   ن ووى الوورغم موول نوويم الحووييث ةووي هووذا 

العدضوودع  إال نو إ وووائتا  صوواداة نوول موو  ى داا اجموواو  مووا يفنلوور ن تا وواً ةووي 

  تلتر إلى ن ى  إدد هذا الععااسا . الوح  العح ت  مل  اال  تفنقر ةي العحاكم

 

 العدصت :

 :لذلك  رى ضر اة اتخاذ إإراوا   فدإزها ةتعا ي ي

عاإريل رالع شترا  ةي السد  السودداو )الععر ةو  ني .أ سوا إإراو تحنتق شامو ل عف
ل راسم "الفرل ةتزا"(  نو يفعاوب ال ناة رلوية مول نإوو منوا هوذا الععااسوا  مو

 االسععراا.

 ( 2012ترإعوو  اسووعت  رال غو  اإل   تزيوو  لنووا دو الععوو ال ييووي )يدلتوود  إي واد .ب

لعي  نهعت  نو تسا   دم  البحريل رر ام اً لعدنت  نامال  العنازي رحندوهل ا

 ي ف ها هذا النا دو.

لنوا دو اتدنت  الع ععا البحريني رالعفعااسا  العي وي تفل و إرائم يفعاوب ن تها  .ت
 ص  خاص  ما يعع ق رخيم العنازي  مل ةي   عهم.ةي م اي االت اا راجشخا

 تدستا تعثتو مؤسسا  الع ععا العي ي ةي ال  نو  الدطنتو  لإلت واا راجشوخاص .ث
ريل ن  لتلعو العؤسسا  الععنتو  رالعام و  الداةوية  ن  اإلتحواد العوام لععواي البحو

 العؤسسا  النسائت .

الدثوائق الرسوعت   اتخاذ نندرا  اادنو  ضوي مول ينودم رعو ختر الر اتوب    وز .ج

 ل ععال  الداةية  راجخي نامال  العنازي.

 دااس  ظاهرة هر ت خادما  العنازي  نالوعها رلب ا  االت اا راجشخاص. .ح

توودةتر إ وووائتا  دوتنوو  لسووحايا االت وواا راجشووخاص   لوورها ةووي الوووحاة   .خ
 العح ت .
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 العنرير إنياد العلااك  ةي ال ها 

 االتحاد النسائي البحريني

 

توم  اتحاد يسم م عدن  مل ال ععتا  النسائت  البحرينت   ذ  طبتعت  ديعنراطت 

اد  الطاوا   النياا   العداهذا االتحاد  تعندع ةي   2006إشهااا ةي سبععبر 

ى  يحعو ن   إعتا الع اال  يععو ن ى تحنتق تع تل  تنعت  العرنة  اجسرة ةي

ا ناتنو  إعتوا الع فوا  العوي تهوم العورنة البحرينتو   يوياةا نول  ندوهوا ةوي إعتو

بئهوا العحاةو العح تو   الي لتو    نهوم الع فوا  العوي تعبناهوا ال ععتوا   يحعوو ن

 تحاد النسائي اال

 سحب كاة  العحفقا  نل رندد اتفاوت  الستيا  -

 تعييو وا دو ال نست  رحتث يسعح ل عرنة رننو إنستعها جرنائها -

 إصياا اللق ال عفرل مل وا دو ن  ام اجسرة البحريني -

مول ووا دو العندروا   العوي تعوتح ل عغعووب العنووو مول  353إلغاو العادة  -
 إريعع  رز اإ  مل السحت  

    العاطال  نل الععوم -

 تد تي العزايا الدظتفت  رتل النطانتل العام  الخاص -

 1989لعووام  21إ ووياث تغتتوورا  إدهريوو  ن ووى العرسوودم رنووا دو اوووم  -
 الخاص رال ععتا  اجه تو   الوذل يسوا العراوتوو نموام  وراك ال ععتوا  

  الععديو

  2015إإراو تعييال  ن ى وا دو العن  اجسرل الوادا ةي العام  -

  يرى نو الععو العلعرك ضر اة ل نهد  ر  ضاع العرنة البحرينت  رانعبااا

رارط  نا إ سا تاً  كعا إ ها خطدة ضر اي  لعنعت  م ععا البحريل    يياك الع

 الدثتق رتل وسايا النساو  وسايا الع ععا.

 العرنة هي إزو ال يع زن مل  ند  اإل ساوكعا يؤمل نو  ند  

 الرؤي :

اتحاد  سوائي وودل   ةانوو معثوو ل نسواو ةوى البحوريل يسواهم ةوي الدصودي إلوى 

م ععووا ديعنراطووي خوواي موول الععتتووز  تسووددا العسووا اة  ت وواةؤ الفوورص رووتل 

 العداطنتل إعتعا اإاال   ساو
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 :الرسال 

 تل إعتا ال هدد مل نإو تنعت   تع  ععو مل اإو تدستا وانية االتحاد   ت طتر

العرنة ةي إعتا الع اال    ت ست   رك   سوائت  وديو  تناضوو مول اإوو إزالو  

كاة  نش اي الععتتز ضوي العورنة  تلو و وودة ضواغط   موؤثرة ةوي تعوييو  سول 

 .الندا تل رعا يسعل تععا العرنة ر اة   ند  العداطن  العي كف ها اليسعدا

 

 : وتم  مبادئ االتحاد النسائي البحريني ة سف 

  الععو ما النساو  لت   تار  ننهل.   -1

 إدااك وسايا النساو ةي نالوعها الدثتن  ما وسايا الع ععا.   -2

 . الي لي و تعي اإلاإليعاو رسر اة لععو ال عاني ن ى العسعدى الدطني    -3

 ال عاني.العلااك   إنالو وتم الععو العطدني  الععو    -4

 العسا اة  العيال .   -5

ي ضتحفتز ملااك  الرإاي ةي العويل إا با إلى إنب ل اة  نش اي العن      -6

 النساو.

 اللفاةت   العحاسبت   االلعزام.   -7

ل اال ع وام إلووى الرؤيوو  العلوعرك  مووا ا عوورام  ريو  الععبتوور  وبوودي الوورن   -8 

  اجخر

  كو صدا الععتتز  اسعغالي اآلخريل.اإليعاو رحند  اإل ساو   بذ   -9
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 إععت  العرنة البحرينت 

  2001سبععبر 17ت سست إععت  العرنة البحرينت  ةي 

 نهم نهياف ال ععت :

   الععو ن ى اةا العسعدى الثناةي  االإععاني  الوحي ل عرنة البحرينت . .1

  لر الدني الخاص رالحند  اإل سا ت  ل عرنة البحرينت . .2

ط تل تا العرنة البحرينت  ن وى الويخدي ةوي م واال  الععوو العخع فو   اال خورا .3

 ةتها.

 العساهع  ةي تثنت  النشو  تدنتع . .4

لع ععا االععو ن ى تدإت  اللارا  رعنعت  ويااتهل الثناةت   االإععانت   لخيم   .5

 البحريني.  

 

 يا العالت :كعا نو ال ععت  ةاز  رعنح   زااة العنعت  االإععانت  نل العلاا

 ملر ع العراهن  إسر ة نعبرا 

 ملر ع العوالح  الدطنت   د ا اللبات 

 ملر ع  سائو العداصو االإععاني الحييث   زثااها ن ى الع ععا 

 

فتذيو   كعا إو ال ععتو  نسود ةوي اإلتحواد النسوائي الوييعنراطي العوالعي ةوي الهتئو   العن

 لإلتحاد  ن يع
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 إععت   هس  ةعاة البحريل

 

تلهيا    مس    رذلك  يثًا تاايختًا اائًيا1955ت سست إععت   هس  ةعاة البحريل نام 

طت ما  وي  لالعنطن  ج ي مرة. ةهي ن ي إععت   سائت  ةي الخ تع  ال زيرة العررت   

سايا ال ععتا  النسائت  اجخرى إلاساو دنائم الععو النسائي مل خالي تبني  ند   و

اها بر اجهياف العي تسوعنت دسواتترها  رهويف االاتنواو رعسوعدالعرنة  اليةاع ننها ن

ا وساياه الثناةي  االإععاني  العساهع  رعحد نمت  العرنة  وتادة  عال  العدنت   تبني

العط بت  كفوعح د ا الحسوا ا   الريوا  لعطفواي  إي واد ووا دو لع وداي اللخووت  

دنوم ق مونح إنسوتعها جرنائهوا    عايعها مل معااس  العن  ن تها  الععتتز  منحها  

 ملااكعها الفعال  ةي الل و العام.

 

لعرنة ل  ععت  مؤسسا  تارع  لها مثو "مركز نائل  يعتم لإلاشاد اجسرل  م عب دنم ا

عت و   ا ضو  النهسو  لعطفوواي  ملور ع  سوائع ل عطوورزا  العراثتو   غترهوا موول  العف

 بي الوووتفي ل لووبات......إلخ" ملوواايا غتوور دائعوو  كعلوور ع ر سووم  البر ووامع العووياي

ئي النسووا موول ا اد الععوو عدذإوواً مععتوزاً  اائوياً  تععحودا اؤيو  ال ععتوو  جو ت ودو 

الحتواة  ن ى تع وتل العورنة البحرينتو  ةويالعرريح  الي ليح  مل خالي اسالعها ةي الععو 

 ؛ ةوي اةووا مسووعدى العورنة الثنوواةي  العع تعوويالعامو  موول خووالي تحنتوق نروورز اجهووياف

اط ةوي  االإععاني  تل تا العرنة ن ى العساهع  اإلي ارت  ةي نع ت  العنعتو   اال خور

عووا  م وواال  الععووو العخع فوو   اإلسووهام ةووي االاتنوواو رداوووا الطفدلوو  لوويى نةووراد الع ع

سائت  العساهع  ةي م اي خيم  الع ععا  تدطتي العالوا  ما العنقعا   االتحادا  الن

 وسايا العرنة   ندوها  اليةاع ننها.العررت   الي لت   تبني 
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 ل عنعت  اإل سا ت  –إععت  البحريل النسائت  

 
  مع  و ةوي  منرهوا   2001 نوام  اإل سوا ت  ل عنعتو  النسوائت  البحوريل إععتو  ت سسوت

جمم البحريل  اص  ً ن ى الوف  االسعلااي  ةي الع    االوعوادل  االإععاني ليى ا

 الععحية.

 سووا يٍ مسوترة  اائووية  تسوعنهضف الهعوم لعووتالد م ععواٍ إ“ لرؤيعهوا  ةنوواً  ال ععتو  تععوو 

   ”نالعي  تسددا النتم   ينعم نةرادا رالعيال   ال رام  اإل سا ت 

لطفو    تعزيز رناو شخوت  االع ععا ةي اإل سا ي د اها ااس مع مل العرنة تع تل ةي

   اإلهعوووووووووووواي االنعووووووووووووياو روووووووووووو  داع ع عععوووووووووووويال الوووووووووووودني  تعزيووووووووووووز

  العنعت .  مفهدم البتئت  رالعداطن  الح   تععتق

 واردا د النه ةي اإل سا ت  النتم د ا لع كتي السعي ما  الع ععا  الفرد ليى العسعيام 

 اإل سا ت . العنعت 

 لىإ خاللها مل تسعى راازة  د لت  إو تعت  منقعا  ما ودي   تحالفا  شراكا  ل ععت 

 .نهياةها تحنتق

 اتهانالو رناو ةي ساهم الذل الي لت  العنقعا  رعض ةي االسعلاال مدوعها إلى إضاة 

 الداسع .
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 إععت  ةعاة الري  

 

ت رووتل  1972ةبرايوور  5ت سسوت إععتوو  ةعوواة الريو  ةووي  ةووي وريو  إووي في    ضووعح

ي مل النساو  الفعتا  النر يا    عت   لبعض القر ف النواهرة ةنو نسدة 50صفدةها 

 م . 2001ت خر إشهااها لعام 

تو   هي إععت   سائت  تعني  تهعم رنسايا العرنة  الطفو  الع ععوا   تععوو ن وى تدن

حفقوا  العرنة رحندوها  اليةاع ننها  تععو ن ى تع تنها ةي إعتا الع اال    اةا الع

ة يا   مناهسو  كوو نشو اي العنو  ضوي العورنة   تعزيوز م ا و  العورنن ى اتفاوتو  السوت

 لنسوائت اإععانتا  اوعواديا مل نإو تحنتق تنعت   سائت    الععو ن ى تدستا النانوية ا

  شراكا  ما منقعا  ذا  الو   مح تا  د لتا.

  مل نهم العلاايا العنعدي  العي وامت رها ال ععت :

ت   ليى النساو ةي م اي تع م نساستا  الحاسودملر ع محد اجمت  الع ندلدإت .1

  ررامع الفدتدشدت .

حوريل تثنت  الععيارا  ربر امع العثنت  ال نسي اللامو رالععا و ما إععت  الب .2

 ل وح  اإل  ارت  .

ايب ملر ع الوح  النفست  ل ععنفا  : يععنوي رعنوييم العدنتو  الع عععتو   العوي .3

 .لعسر العععرض  ل عن  اجسرل اجسرل

 البرامع العدندي  ل عرنة  اجسرة رالععا و ما العراكز االإععانت . .4

 د اا  تيايبت  نام  ةي م اي العنعت  الذاتت   تطدير الذا . .5
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 الجمعية البحرينية لتنمية المرأة

 م6/11/2002م بتاريخ 2002تأسست الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بمملكة البحرين في عام 

 رسالة الجمعية

تحقيي  النهوض بالمرأة في جميع مراحلها العمرية ، وبناء شخصيتها المتكاملة كركيزة أساسيية ل
لتالنجاح والتميز في التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية من خالل الت مكين دريب وا

 المؤسسي.

 أهداف الجمعية

كشييريف فاعييل فييي المجتمييع، فييي  تمكييين وتأليييل الرمييوز النسييارية، وربييراز دورلييا التنمييو  -1
 المجاالت المختلفة الحقوقية والسياسية واإلجتماعية والثقافية.

 مواكبة األحداث الوطنية والدولية مع تبني القضايا التي تهم المرأة واألسرة. -2

تعزيز الشراكات المجتمعيية بيين الجمعيية  وبيين مؤسسيات المجتميع عليو المسيتو  الرسيمي  -3
 واألللي.

يف فيي لسعي في دعم وتبني وتطوير المشاريع اإلنتاجية التنموية للمرأة خدمة للمجتمع كشرا -4
 التنمية الشاملة.

 توفير شراكات ومصادر تمويل مستمرة تلبي رجتياجات مشاريع وبرامج الجمعية. -5

 تعزيز مستو  التواصل والشراكات مع منظمات المجتمع المدني داخلياً وخارجياً. -6

 الحوافز والجوارز للعضوات واللجان والمشاريع المتميزة في األداء. تقديم -7

 

 حيث تخدم الجمعية شريحة من المجتمع من خالل المشاريع التالية:

  ل عع تل االوعوادل ل عرنة –مشغل دار دانات 

 ل عع تل االإععاني  االوعوادل – برنامج جليس المسن 

  ل عع تل االإععاني –مشروع ود لالستشارات االسرية 

 ل عع تل االوعوادل – لبنات الخير مشروع 

 ل عع تل االإععاني – مشروع شجرة طيبة 

 ل عع تل االإععاني – مشروع امنية 
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  ل عع تل االإععاني –مشروع نادي درة الرفاع االجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 


