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 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األعــضاء مبوجــب املــادة     
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 التقرير اجلامع للتقارير الدورية اخلامس والسادس والسابع للدول األطراف  
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 تقرير تكميلي يتضمن حتديث لبعض البيانات الواردة يف التقرير األصلي  
انـسجاما مـع التزامـات مملكـة البحـرين بإعـداد تقريـر حـول اتفاقيـة القـضاء علــى            

، قــدمت اململكــة تقريرهــا إىل اللجنــة املعنيــة  )الــسيداو(كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  
إال أنه وبسبب التطور الذي طـرأ علـى أوضـاع املـرأة البحرينيـة، وبالتـايل تغـري                   . فاقيةباالت

وتطوير البيانات واملعلومات الواردة يف التقرير ارتأت مملكة البحرين إعداد تقرير تكميلي 
يتضمن بيانات وإحصائيات حديثة تعكس واقع املرأة البحرينية مما ميكن اللجنة املعنية مـن              

 .لشامل والدقيق على هذا الواقعاإلطالع ا
ــر التكميلــي علــى اســتعراض للفقــرات الــيت مت حتــديثها بالبيانــات       ويقتــصر التقري

واإلحــصائيات واجلــداول حبــسب ذات األرقــام الــواردة يف التقريــر األصــلي مــع إيــضاح    
ــة        ــى كاف ــة يف اإلطــالع عل ــة باالتفاقي ــة املعني ــسهيل مهمــة اللجن ــاير لت ــون مغ التحــديث بل

نــب املتعلقــة بــاملرأة البحرينيــة ومــدى تقــدمها، وفيمــا يلــي الفقــرات الــيت ورد عليهــا  اجلوا
 : التحديث

 
٨.  

ــاتج القـــومي ودخـــل الفـــرد فلقـــد    ــبرياً يف اجلانـــب  وبالنـــسبة للنـ ــاً كـ ــرين جناحـ حققـــت البحـ
م ٢٠٠٥ يف عــام اً حبرينيــاً مليــون دينــار٥٠٣١حيــث بلــغ النــاتج احمللــي اإلمجــايل , االقتــصادي

 ومعـدل   ، باألسـعار اجلاريـة     يف املائـة   ١٩,٧االقتصاد الوطين بذلك معدل منو يـصل إىل         ليحقق  
وارتفـع الـدخل القـومي اإلمجـايل باألسـعار           .م٢٠٠٥ باألسعار الثابتة يف عام       يف املائة  ٧,٨منو  

 اً مليـون دينـار    ٣٩٨٨بعـد أن كـان      م  ٢٠٠٥ يف عـام     اً حبرينيـ  اً مليـون دينـار    ٤٨٧٥اجلارية إىل   
  يف املائــة٢٢,٢ ليحقــق بــذلك االقتــصاد الــوطين معــدل منــو يــصل إىل م٢٠٠٤يف عــام  اًحبرينيـ 

 . م٢٠٠٥ باألسعار الثابتة يف عام  يف املائة١٠,١باألسعار اجلارية ومعدل منو 
 
٩.  

 ٦٧٢٨وارتفع معـدل نـصيب الفـرد مـن النـاتج القـومي اإلمجـايل باألسـعار اجلاريـة ليـصل إىل                       
 ممـا انعكـس   م،٢٠٠٤ يف عام اً حبرينياً دينار٥٦٣٩بعد أن كان م ٢٠٠٥ يف عام  اً حبريني اًدينار

حيث ارتفع معـدل نـصيب الفـرد مـن املـصروفات احلكوميـة              , على نسبة املصروفات احلكومية   
كــذلك فقــد ارتفــع  , م٢٠٠٣ عــام اً دينــار١٥٦٧,١ إىل م٢٠٠٢ عــام اً دينــار١٥٣٣,٩مــن 

 اً دينـار  ١٠٧٧دمات التعليميـة ليـصل إىل       معدل نصيب الفرد من املصروفات احلكوميـة يف اخلـ         
 يف اً دينــار٩٠٦بعــد أن كــان ) ال يــشمل املبــالغ احملولــة إىل جامعــة البحــرين (م٢٠٠٣يف عــام 

 .م٢٠٠٢عام 
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 جنحــت البحــرين يف تنويــع مــصادر الــدخل يف خفــض نــسبة مــسامهة    ،باإلضــافة إىل مــا ســبق 
 يف عــام  يف املائــة ١٥,٧ الثابتــة إىل القطــاع النفطــي إىل النــاتج القــومي ـ احمللــي ـ باألســعار         

 .م٢٠٠٣
١٠. 

 و   م٢٠٠٠يف عـام         )   يف املائة  ٠,٧ـ  ( وقد حققت البحرين أدين معدل للتضخم حيث بلغ         
 يف   يف املائـة   1.7و  م  ٢٠٠٢يف عـام     )  يف املائـة   ٠,٥ــ   ( و  م  ٢٠٠١يف عـام     )  يف املائة  ١,٢ـ  (

أســعار املــاء والكهربــاء واخلــدمات   وذلــك بــسبب التخفيــضات الــيت جــرت يف   م٢٠٠٣عــام 
ــك     ــري ذل ــة وغ ــوم اجلامعي ــسكانية والرس ــغ. ال ــدل وبل ــضخما مع ــة ٢,٣ (لت ــام  )  يف املائ  يف ع

يف حـني  م، ٢٠٠٦يف عـام   )  يف املائـة ٢,١( و م  ٢٠٠٥يف عام    )  يف املائة  ٢,٦( و     م٢٠٠٤
من النـاتج احمللـي اإلمجـايل         يف املائة  ٢,٥بلغت نسبة العجز باملوازنة العامة يف البحرين ما قدره          

 ٣,١ مليـون دينـار و    ٥,٣بل وحققت املوازنة فائضاً قدره      م،  ١٩٩٩باألسعار اجلارية يف عام     
 مليـون دينـار يف عـام        ٤,١ علـى التـوايل وعجـز بلـغ          م٢٠٠١, م٢٠٠٠مليون دينار يف عـامي      

 .م٢٠٠٣ مليون دينار بعد التدوير يف عام ١٣,٦وفائض قدره م  ٢٠٠٢
٢٧. 
 يف عضواً يتم تعيينـهم بـأمر ملكـي بغـرض االسـتفادة مـن خـرباهتم                  ٤٠ف هذا اجمللس من     ويتأل

بتــشكيل م ٢٠٠٢ لــسنة ٤١جمــاالت خمتلفــة داخــل اململكــة، وقــد صــدر املرســوم امللكــي رقــم 
 عـضوات   ٦قد ارتفع عدد العضوات املعينات يف جملس الـشورى مـن            جملس الشورى احلايل، و   

م، وبـــذلك بلغـــت نـــسبة النـــساء يف جملـــس ٢٠٠٦ عـــام  عـــضوة يف١١م إىل ٢٠٠٢يف عـــام 
 ويتـوىل جملـس الـشورى الوظيفـة التـشريعية إىل جانـب جملـس                 يف املائـة   ٢٥الشورى أكثـر مـن      

النواب، حيث ال يصدر أي قـانون يف البحـرين دون أن يـتم إقـراره مـن قبـل جملـسي الـشورى                       
 .صات سياسية أو رقابيةوالنواب معا، مع مالحظة أن جملس الشورى ال يتمتع بأي اختصا

 
 :السلطة التنفيذية.ب
 

٢٩. 
 وتتــوىل هــذه الــسلطة وضــع الــسياسة العامــة  ،يتوالهــا امللــك ورئــيس جملــس الــوزراء والــوزراء 

 إضــافة إىل ذلــك رعايــة مــصاحل   ، واإلشــراف علــى ســري اجلهــاز احلكــومي ،للدولــة وتنفيــذها
لــس الــوزراء و الــوزراء    وقــد حــدد الدســتور مهــام وصــالحيات امللــك ورئــيس جم      ،الدولــة

 .ومسئولياهتم



CEDAW/C/BHR/2/Add.1

 

4 08-37354 
 

ت مراكـز   وأحيث تبـ  , ولقد سامهت املرأة البحرينية مسامهة واسعة يف العمل باجلهاز احلكومي         
 يف الـوزارة     الصحة والتنميـة االجتماعيـة      وزيريت إذ تولت سيدتان منصب    ز،هامة يف هذا اجلها   

إضـافة إىل وجـود سـيدة    ل الـوزاري  بعـد التعـدي   إال انه حاليا توجد وزيرة واحدة فقـط ,احلالية  
 وتتــوىل حاليــاً ســيدة حبرينيــة مــسلمة منــصب ســفري اململكــة لــدى   , أخــرى بدرجــة وزيــرة

مجهورية الصني الشعبية، وتتوىل سيدة حبرينية يهودية منصب سفري اململكة لدى الواليـات             
 رئاسـتها  تولـت  كما أن جامعة البحرين وهي اجلامعـة الرمسيـة يف البحـرين             املتحدة األمريكية، 
 إحدى النساء إضافة إىل تويل عدد من السيدات مناصـب مهمـة يف اجلهـاز             قبل رئاستها احلالية  

 .اخل....ومديرات عاماتالتنفيذي كوكيالت وزارات ومساعدات 
 

٩٨. 
أما على صعيد القطاع األهلي، فهناك العديد من املؤسسات األهلية العاملة يف جمـال املـرأة،                  •

هــذا وجتــدر اإلشــارة إىل وجــود جمموعــة مــن اللجــان .  مجعيــة نــسائية٢٣ حيــث بلــغ عــددها
 جلنـة نـسائية إضـافة إىل        ١١عددها    النسائية املنبثقة من اجلمعيات الدينية واملهنية واليت قارب         

وجود مجعية خريية نسائية واحدة ومجعية مهنية نـسائية واحـدة حيـث تلعـب هـذه املؤسـسات                   
أة حبقوقها وكيفية ممارسة هذه احلقوق مبا يـضمن هلـا مـشاركة تنمويـة               دوراً بارزاً يف توعية املر    

 . فاعلة
كما أن للمرأة وجود هام يف النقابات العمالية اليت بـدأ تأسيـسها منـذ صـدور املرسـوم بقـانون        

 نقابـة  ٣٦، فمن بـني  م٢٠٠٢ سبتمرب ٢٤بقانون النقابات العمالية يف م ٢٠٠٢ لسنة   ٣٣رقم  
 يف املائــة مــن أعــضاء ٢٦,٤ات ترأســها نــساء، حيــث تــشكل املــرأة  عماليــة هنــاك مخــس نقابــ

 .م٢٠٠٢جمالس إدارة النقابات 
كما أشهر االحتاد النسائي البحريين الذي يعد اجلهة املعنية بتمثيل اجلمعيـات النـسائية املنـضوية         

لـة للمـرأة    حتته يف جماالت العمل األهلي والذي جتمعه باجمللس األعلى للمرأة اجلهة الرمسيـة املمث             
البحرينية مذكرة تفاهم تسعى من مجلة أهـدافها إىل حتقيـق مبـادئ الـشراكة يف جمـال النـهوض                    

 .باملرأة البحرينية
 
 
 

 
 .وزارة التنمية االجتماعية :المصدر•
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١١٩ . 
ــا أن وزارة اإلعــالم مبملكــة البحــرين   ــى للمــرأة   كم ــع اجمللــس األعل ــاون م ــى    وبالتع تعمــل عل

ز العنـف القـائم علـى فكـرة          مجيع املواد اإلعالميـة مـن جمـالت أو أفـالم عنـف قـد تعـز                 مناهضة
تغــيري هــذه النظــرة ســعياً حنــو مــع وزارة اإلعــالم التعــاون  برتوكــول وذلــك مــن خــاللاجلــنس 

 .السلبية للمرأة
 

حتتل املرأة البحرينية مكانة بارزة بني القوى العاملة بوزارة اإلعـالم، فقـد    من جهة أخـرى،  
 ٤١٥مـن بـني     % ٣٣بة   موظفـة بنـس    ١٣٩بلغ عدد املوظفات يف قطـاع شـئون اإلعـالم           

 موظفة بنـسبة    ١٧٢موظفا وموظفة، أما يف هيئة اإلذاعة والتلفزيون فيبلغ عدد املوظفات           
يالحـظ بـأن    ، و )٢٠٠٨املـصدر وزارة اإلعـالم      (  موظفـا وموظفـة      ٦٥٦من بـني    % ٣٠

النــساء يعملــن يف وظــائف هامــة ومتنوعــة يف خمتلــف الــصحف واجملــالت البحرينيــة كمــا يــشري 
 ).٤(اجلدول رقم 

 )٤( جدول رقم
 

 نسبة النساء ذآـور إنـاث 
 %٣٥ ١٢ ٦ مجلة هنا البحرين
 %٢٧ ٤٤ ١٦ صحيفة األيام
 %٣٤٫٧ ٨١ ٤٣ صحيفة الميثاق

 %١٤٫٥ ١٢٩ ٢٢  الوسطصحيفة
 

 وزارة األعالم:  المصدر
 

١٢٢. 
 : العنف ضد المرأة : رابعًا

ي ضـدها، وال شـك بـأن هـذه املـسألة      يتجلى التمييز ضد املرأة من خالل ممارسة العنف األسر  
وقـد ظهـر هـذا االهتمـام بقـضية العنـف           . اهلامة حتظى باهتمام كافـة فئـات اجملتمـع يف البحـرين           

وقــد ســاهم . ضــد املــرأة مــن خــالل محــالت التوعيــة الــيت تقــوم هبــا خمتلــف اجلمعيــات النــسائية
ن طريــق إجــراء اجمللــس األعلــى للمــرأة بــشكل كــبري يف تــسليط الــضوء علــى هــذه القــضية عــ   

دراسـات جـادة ومركـزة حلــاالت العنـف ضـد املــرأة الـيت باتـت ترصــد يف عـدد مـن الــدعاوى          
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ويف .  القضائية اليت ترفعها الزوجات أمام احملاكم طلباً للتطليق للضرر بـسبب عنـف أزواجهـن              
هذا اإلطار وقع اجمللس األعلى للمرأة مـذكرة تفـاهم مـع مركـز بتلكـو لرعايـة حـاالت العنـف             

سري الذي تديره اجلمعية البحرينية ملناهضة العنف األسري، وتتضمن املذكرة تعهد اجمللـس             األ
بتقدمي دعم مايل إىل املركز، والتعـاون مـع املركـز ملعاجلـة حـاالت العنـف األسـري مـن خـالل                       
االستفادة من خدمات املركز العالجية وقاعاته، إضافة إىل التعاون يف عقد الـدورات التدريبيـة               

 . العمل التوعوية وتبادل اخلربات واملعلومات املتعلقة حباالت العنف األسريوورش
 

 :وتبني اجلداول اآلتية أشكال وعدد جرائم العنف الواقعة على املرأة
 م٢٠٠١اجلرائم الواقعة على املرأة لعام 

 )٥(جدول رقم 
 النسبة الواقعة على املرأة اإلمجايل العام اجلرميةالرقم
 يف املائة١١,٤ ٤٦٦ ٤٠٩٩ لى سالمة جسم الغرياالعتداء ع ١
  يف املائة١٠٠ ٣١ ٣١ االغتصاب ٢
  يف املائة١٧ ٢٣ ١٣٥ االعتداء على العرض ٣
 يف املائة٢٠,٩ ٢١٨ ١٠٤٢ القذف ٤
 يف املائة٢٠,٧ ١٠٩ ٥٢٦ السب ٥
 يف املائة١٦,٢ ٢١ ١٣٠ هتك العرض ٦

 يف املائة١٤,٦ ٨٦٨ ٥٩٦٣ اجملموع
  .وزارة الداخلية:  املصدر

 م٢٠٠٢اجلرائم الواقعة على املرأة لعام 
 )٦(جدول رقم 

 النسبة الواقعة على املرأة اإلمجايل العام اجلرميةالرقم
 يف املائة١٩,٥ ٦٢٥ ٣٢٠٥ االعتداء على سالمة جسم الغري ١
  يف املائة١٠٠ ١٥ ١٥ االغتصاب ٢
ة يف املائ٥٤,٧ ٩٩ ١٨١ االعتداء على العرض ٣
 يف املائة٢٦,٩ ٢٨٤ ١٠٥٦ القذف ٤
 يف املائة٢٧,٢ ١٨٧ ٦٨٧ السب ٥
  يف املائة٤٤ ٢٢ ٥٠ هتك العرض ٦

 يف املائة٢٣,٧ ١٢٣٢ ٥١٩٤ اجملموع
 .وزارة الداخلية:  املصدر
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 م٢٠٠٣اجلرائم الواقعة على املرأة لعام 
 )٧(جدول رقم 

 النسبة الواقعة على املرأة اإلمجايل العام اجلرميةالرقم
 يف املائة٢٧,٧ ٥٧٤ ٢٠٧٠ االعتداء على سالمة جسم الغري ١
  يف املائة١٠٠ ١٦ ١٦ االغتصاب ٢
 يف املائة٣٩,٤ ٢٦ ٦٦ االعتداء على العرض ٣
  يف املائة٣٤ ٢٢٨ ٦٧٠ القذف ٤
 يف املائة٣٦,٤ ١٣١ ٣٦٠ السب ٥
  يف املائة٤٨ ١٢ ٢٥ هتك العرض ٦

 املائة يف٣٠,٨ ٩٨٧ ٣٢٠٧ اجملموع
 .وزارة الداخلية:  املصدر

 
 

 م٢٠٠٤اجلرائم الواقعة على املرأة لعام 
 )٨(جدول رقم 

الواقعة على  اإلمجايل العام اجلرميةالرقم
 املرأة

 النسبة

  يف املائة١٩,١ ٧٣٢ ٣٨٣٧ االعتداء على سالمة جسم الغري ١
  يف املائة١٠٠ ٢٧ ٢٧ االغتصاب ٢
  يف املائة٣٥,٨ ٤٤ ١٢٣ االعتداء على العرض ٣
  يف املائة٣٤,٢ ٤٦٣ ١٣٥٤ القذف ٤
  يف املائة٢٠,١ ٢٠٦ ١٠٢٥ السب ٥
  يف املائة٥٠ ١١ ٢٢ هتك العرض ٦

  يف املائة٢٣,٢ ١٤٨٣ ٦٣٨٨ اجملموع
 .وزارة الداخلية:  املصدر

 



CEDAW/C/BHR/2/Add.1

 

8 08-37354 
 

المجموع غير 
معروف

أآثر من 
20 سنة

15-
20سنة 

10-
15سنة 

10-4سنة  4-2سنة  سنة  1-2 أقل من 
سنة 

المجموع أجنبي عربي بحریني المجموع غير معروف وظائف 
تخصصية

أعمال حرة موظف عامل متقاعد عاطل

245 63 30 14 36 47 25 22 8 245 3 11 231 245 39 22 6 119 36 9 14

عدد سنوات الزواج بالزوجةالجنسية الوضع الوظيفي

المجموع غير معروف 4 3 2 1 المجموع غير 
معروف

جامعي ثانوي إعدادي إبتدائي أمي المجموع غير معروف أآبر من 60 
سنة 

50-
60سنة 

50-40سنة  40-30سنة  30-21سنة  18-
21سنة 

أقل من 18 
سنة 

245 19 – 4 33 189 245 38 30 106 34 30 7 245 8 2 15 57 90 67 6 –

عدد الزوجات المستوى التعليمي الفئات العمریة

اإلحصائية الخاصة بالعنف األسري لعام (2005)
البيانات الخاصة  بالزوج المعتدي

المجموع أجنبية عربية بحرینية المجموع
غير 
معروف

جامعي ثانوي إعدادي إبتدائي أمية المجموع غير 
معروف

أآبر من 60 60-50سنة  40-
50سنة 

40-30سنة  30-21سنة  21-18سنة  16-
18سنة 

أقل من 
16سنة 

245 23 23 199 245 30 33 111 34 24 13 245 7 – – 37 58 111 29 3 –

الجنسية  المستوى التعليمي الفئات العمریة
البيانات الخاصة بالزوجة المعتدي عليها وتفاصيل االعتداء

 )١٢٢ فقرة - أجدول رقم(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة الداخلية: المصدر
 )١٢٢ فقرة -بجداول رقم  (

 

 

 )٢٠٠٦-٢٠٠٥عام (إحصائية بعدد جرائم العنف الواقعة على اإلناث من 
 ٢٠٠٥عام  ٢٠٠٦عام 

عدد اإلناث  
 البالغات

عدد اإلناث 
 األطفال

عدد اإلناث
 البالغات

عدد اإلناث
األطفال

الرقم نوع الجريمة

542 32 550 30 
داء سماالعت المة ج ى س  عل

 1 الغير
 2 االعتداءمحاولة  – 10 – 9
 3 االغتصاب 1 16 1 11
 4 االغتصابمحاولة  – 7 1 7
 5 هتك العرض 15 40 16 42
 6 محاولة هتك العرض – 3 – 1
)لواطًا( على العرض االعتداء 1 1 1 1 7 

 8 القذف والسب 3 280 2 315
 المجموع 50 907 53 928



CEDAW/C/BHR/2/Add.1  
 

08-37354 9 
 

المجموع غير 
معروف 4 3 2 1 المجموع غير 

معروف جامعي ثانوي إعدادي إبتدائي أمي المجموع غير 
معروف

أآبر من 
60 سنة

50-
60سنة

40-
50سنة

30-
40سنة

21-
30سنة

18-
21سنة

أقل من 
18 سنة

311 4 – 3 29 275 311 104 43 89 46 27 2 311 23 2 18 96 120 52 – –

اإلحصائية الخاصة بالعنف األسري لعام (2006)
البيانات الخاصة  بالزوج المعتدي

عدد الزوجات المستوى التعليمي الفئات العمریة

المجموع مستمر متكرر 4-2مرات مرة واحدة المجموع بليغ متوسط  بسيط  المجموع جسدي  لفظي المجموع غير 
معروف

وظائف 
تخصصية

أعمال حرة موظفة عاملة ربة بيت

245 10 76 29 130 245 4 26 215 245 219 26 245 16 9 2 38 21 159

مدى تكرار االعتداء درجة االعتداءنوع االعتداءالوضع الوظيفي

 
 

 
 وزارة الداخلية: املصدر
١٣٠. 

 

ء غــرف إضــافية يف احملــاكم الــشرعية وبــدء العمــل علــى تفعيــل دور قــسم اإلرشــاد  هــذا وقــد مت إنــشا
 البد من جهـة أخـرى مـن إصـدار قـانون األسـرة الـذي سـيخفف بـال                     األسري يف هذه احملاكم إال أنه     

 . املرأةشك من حاالت العنف األسري والعنف ضد
ع البحـريين بـالعنف الـذي تتعـرض     البد إضافة ما سبق من تفعيل دور وسائل اإلعـالم يف توعيـة اجملتمـ         

له املرأة والنتائج املترتبة عليه وكيفية الوقاية منه ومعاجلته، وإعداد بـرامج تدريبيـة للعـاملني يف القـضاء              
والطب واالجتماع والتعليم والـشرطة لتمكينـهم مـن التعامـل مـع حـاالت العنـف ضـد املـرأة بطريقـة                       

 .فة، وتفعيل دور الشرطة اجملتمعية يف حاالت العنف األسريتوفر أكرب محاية فعاله ممكنة للمرأة املعن
 

 :واقع احلماية التشريعية للمرأة ومكافحة استغالهلا واالجتار هبا:  ثانياً
 

١٣٣. 
كفل التشريع البحريين محاية املرأة للحفاظ على كرامتها وعرضها ضد كل من حياول املـساس هبـا أو                  

ويف هـذا الـصدد، انـضمت مملكـة البحـرين إىل اتفاقيـة األمـم        . حيث إن الدعارة غري قانونيـة  بشرفها،
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة والربتوكولني املكملني هلا ومها بروتوكول مكافحة هتريـب املهـاجرين              
 عن طريق الرب والبحـر واجلـو وبروتوكـول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص وخباصـة النـساء واألطفـال                      
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القـانون   مبوجـب م    ٢٠٠٦ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف عام         كما انضمت البحرين إىل   
بالقـانون  م  ٢٠٠٧ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق الثقافيـة واالقتـصادية واالجتماعيـة يف عـام              ٥٦رقم  
لــسنة ) ٧(  كمــا صــدقت البحــرين علــى امليثــاق العــريب حلقــوق اإلنــسان بالقــانون رقــم . )١٠(رقــم 

٢٠٠٦.   
 

 :الواقع احلايل والنظرة املستقبلية: ثالثاً 
 

١٣٦. 
تبذل مملكة البحرين جهداً خاصاً ملواجهه مشاكل االجتار باألشخاص وبشكل خـاص النـساء، حيـث                

ضم ممــثلني عــن الــوزارات املعنيــة وذلــك لوضــع يــ االجتــارقامــت بتــشكيل فريــق عمــل معــين مبكافحــة 
ت شـعبة بـوزارة الداخليـة ملكافحـة االجتــار     كمــا شـكل ، إسـتراتيجية وطنيـة لقمـع االجتـار باألشـخاص     
وقد تـبىن املـشرع البحـريين مـؤخراً  قانونـاً خاصـاً مبنـع                 بالبشر وذلك ملالحقة املتورطني هبذه اجلرائم،     

 .٢٠٠٨لعام ) ١( بالقانون رقم ٢٠٠٨االجتار بالبشر صدر عام 
 

مالــة األجنبيــة بلغــات ويف ذات اإلطــار، مت إصــدار العديــد مــن املطبوعــات عــن حقــوق وواجبــات الع 
كـذلك قامـت وزارة العمـل بفـتح خـط سـاخن              .عديدة يتم توزيعها على السفارات ونقاط الـدخول       

 . الوافدةلتلقي الشكاوي وتقدمي النصح وتعيني عدد من املفتشني ملراقبة أوضاع العمالة 
 
 :املشاركة يف االنتخابات البلدية . ٢
 

١٤١. 
 امـرأة كناخبـة ومرشـحة خـالل عـام           ٣١ت البلديـة حيـث رشـحت        خاضت املرأة البحرينية االنتخابا   

والــيت جــاءت ترمجــة عمليــة ملمارســة املــرأة البحرينيــة حلقوقهــا الــسياسية الــيت منحهــا إياهــا    م ٢٠٠٢
م ٢٠٠٢ مــايو ٩ففــي .امليثــاق والدســتور املعــدل وأبرزهــا املــساواة مــع الرجــل يف احلقــوق الــسياسية  

 من الرجال االنتخابات البلدية وعلى الرغم من عـدم جنـاح أي             ٢٧٥ امرأة حبرينية مقابل     ٣١دخلت  
ــشاركتها         ــسبة م ــة ن ــه حتــسب للمــرأة البحريني ــة  إال ان ــة الثاني ــهن للجول ــهن وعــدم وصــول أي من من

 ٥٥ و  يف املائـة ٥١كناخبة يف اجلولتني، فقـد كانـت نـسبة املـشاركة للنـساء يف اجلولـة األوىل تعـادل          
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هـي نـسبة تتـرجم مـدى تطـور الـوعي الـسياسي لـدى املـرأة وحرصـها علـى                      و. للجولـة الثانيـة    يف املائة 
م حيــث ٢٠٠٦، كمــا خاضــت املــرأة البحرينيــة ذات التجربــة يف عــام   املــشاركة يف احليــاة الــسياسية 

 . من الذكور ومل تفز أي منهن١٦٠ نساء أنفسهن وذلك مقابل ٥رشحت  
 )٢٠٠٦-٢٠٠٢(عدد ونسبة المرشحين للمجلس البلدي 

 )١٤١  فقرة - أجدول( 
 

 رجال نساء
 في المائةالعدد في المائة العدد

 البيان

31 10.1 27589.9 

١٦٠٩٦٫٩ ٣٫١ ٥ 
 المجلس البلدي

 
 الجهاز المرآزي للمعلومات: المصدر

 
 ٢٠٠٢نسبة مشارآة المرأة في االنتخابات البلدية للعام 

 
 )١٤١ فقرة -جدول ب (

 
 
 
 
 
 

 الجهاز المرآزي للمعلومات: المصدر
 

 رجال نساء

 ي المائة ف٤٩  في المائة٥١
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١٤٢. 

 
 :املشاركة يف االنتخابات النيابية. ٣
 

حيــث م ٢٠٠٢شــاركت املــرأة البحرينيــة يف االنتخابــات النيابيــة كمرشــحة وناخبــة يف عــام    
 رجــالً، ورغــم عــدم فــوز أي امــرأة يف هــذه  ١٦٩ نــساء هلــذه االنتخابــات مقابــل ٨رشــحت 
بــات إال أهنــا ســجلت وصــول عــدد اثنــتني مــن املترشــحات للجولــة الثانيــة، ويتوقــع أن  االنتخا

تــشهد التجــارب القادمــة حظــا أوفــر للمــرأة البحرينيــة، وقــد بلغــت نــسبة مــشاركة النــساء يف   
، وهي تعد نسبة جيدة إذا ما أخذنا بنظر االعتبار حداثـة التجربـة       % ٤٧,٧االنتخابات النيابية   

م كناخبـة ومرشـحة حيـث     ٢٠٠٦لبحرينية يف االنتخابات النيابية يف عـام        كما شاركت املرأة ا   
 . من الذكور حيث فازت إحداهن بالتزكية١٩٠ امرأة مقابل ١٦بلغ عدد املرشحات 

مـن  م  ٢٠٠٦ نـساء يف عـام       ١١م وعـدد    ٢٠٠٢ يف عـام      نـساء  ٦دد  عومع ذلك فقد مت تعيني      
، حيث يـشارك جملـس     )ربملان  لل( لثانية   عضوا مبجلس الشورى والذي ميثل الغرفة ا       ٤٠إمجايل  

 . الشورى يف التشريع إىل جانب جملس النواب، بينما ينفرد اجمللس األخري بالوظيفة السياسية
 

 )٢٠٠٦-٢٠٠٢( نسبة مشارآة المرأة في االنتخابات النيابية للعام
 

  )١٤٢ فقرة -جدول رقم  أ (
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة رجال نساء
 
٤٧٫٤% 

٢٠٠٢ %٥٢٫٦ 

 
٥٠٫٢% 

٢٠٠٦ %٤٩٫٨ 
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 )٢٠٠٦-٢٠٠٢(عدد ونسبة المقاعد في المجلس النيابي 
 )١٤٢ فقرة  –جدول رقم ب  (

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 الجهاز المرآزي للمعلومات: المصدر

 
 

بحسب النوع ) الجولة األولى، الجولة الثانية (  البلدي والنيابي جدول يبين نسبة المرشحين للمجلس
 .م٢٠٠٢االجتماعي 

 
 )٩(جدول رقم 

 
 رجـال نسـاء

 لبـيـان
 % عدد % عدد

 ٨٩٫٩ ٢٧٥ ١٠٫١ ٣١ المجلس البلدي
     المجلس النيابي
 ٩٥٫٨ ١٦٩ ٤٫٢ ٨ الجولة األولي
 ٩٥٫٧ ٤٤ ٤٫٣ ٢ الجولة الثانية

 
 .ز المرآزي للمعلوماتالجها:  المصدر

 
 

           رجال         نساء
 % العدد % العدد

 السنة

٢٠٠٢ ١٠٠ ٤٠ ٠ ٠ 

١ 2.5 ٢٠٠٦ ٩٧٫٥ ٣٩ 
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 م٢٠٠٦ حسب النوع االجتماعي جدول يبين نسبة المرشحين للمجلس البلدي والنيابي
 )١٠(جدول رقم 
 
 رجـال نسـاء

 لبـيـان
 % عدد % عدد

 ٩٦٫٩ ١٦٠ ٣٫١ ٥ المجلس البلدي
 ٩٢٫٣ ١٩٠ ٧٫٧ ١٦ المجلس النيابي

 
 

 عدد ونسبة المقاعد في مجلس الشورى
 

 )١٤٢ فقرة  -جدول  ج (
 

 نساء رجال
 السنة

 العدد % العدد %
2001 90.00 36 10.00 4 
2002 85.00 34 15.00 6 
2006 75 30 25 10 
2007 72.5 29 27.5 11 

 
 الجهاز المرآزي للمعلومات: المصدر

 
 مل يــذكر التقريــر شــيئاً عــن مــدى تطــور املــشاركة الــسياسية للمــرأة البحرينيــة يف    –ثالثــاً 
 .بات البلدية يف حني أن نسب املشاركة هنا تشري إىل تقدم املرأة يف هذا اجملالاالنتخا
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 :اجلهود املبذولة والنظرة املستقبلية:رابعاً

 
١٤٧. 

تــويل الدولــة عنايــة باملنظمــات األهليــة حيــث يعتــرب املركــز الــوطين لـــدعم املنظمـــات األهـــلية    
ــة االجتماع   ــوزارة التنمي ــابع ل ــة    مبملكــة البحــرين الت ــة أحــد املــشاريع املــسامهة يف جمـــال التنمي ي

االجتماعية والذي يهدف وجوده إىل حتسني أداء املنظمـات األهــلية عـن طريـق مـا يـوفره مـن                  
مساعدة فنية وتدريب هبدف تنمية قدرات املنظمـات األهليـة باإلضـافة إىل تـوفري الـدعم املـايل                   

 الــشراكة يف العمــل املــدين هلــذه  مــن خــالل تقــدمي مــنح يف جمــاالت التطــوير املؤســسي ودعــم   
وقـد حــصلت اجلمعيــات النــسائية علــى ســبع مــنح ماليــة مــن الــوزارة  للعــام  .  املنظمـات 
 .٢٠٠٧ وعدد مخس منح مالية خالل العام ٢٠٠٦
جهـوداً كـبرية ومكثفـة يف سـبيل         علـى صـعيد املـشاركة الـسياسية         قد شـهدت البحـرين       هذا و 

 : يلي رأة ونذكر من هذه اجلهود ماحتقيق املشاركة السياسية العامة للم
برنـامج حفـز املـشاركة الـسياسية والـتمكني          ( نفذ اجمللس األعلى للمرأة برنامج عمل متكامـل         

هدف إىل رفع وعي اجملتمع بأمهيـة املـشاركة الـسياسية للمـرأة، وحـث النـساء علـى                   ) السياسي
ي ومقومـات النجـاح     ممارسة حقوقهن السياسية وكذلك تدريبـهن علـى آليـات العمـل الـسياس             

فيه من خالل عقد الندوات وورش العمـل حـول هـذا املوضـوع وذلـك بالتعـاون مـع الربنـامج          
 .اإلمنائي لألمم املتحدة مبملكة البحرين

 
١٥٦. 

 
  الدبلوماســي حققتــه املــرأة البحرينيــة فيمــا يتعلــق بالتمثيــل ذيوعلــى الــرغم مــن النجــاح الــ  ♦

املهـام الرمسيـة يف     يف    أقـل   مـشاركتها   نـسبة  نأأننا نالحظ   إال   واملشاركة على املستوى الدويل،   
 ١٨٧٠مقابـل  م ٢٠٠٠ امـرأة سـنة   ٣٥٧اخلارج مبختلف األجهزة احلكوميـة، حيـث مت إيفـاد         

 رجـل،  ٢٢١١ امـرأة مقابـل      ٤١٩فقـد مت إيفـاد       ،م٢٠٠١أمـا يف عـام      . رجل يف نفـس العـام       
ــاد م ٢٠٠٢ويف ســنة  ــل  ٥٦٢مت إيف ــرأة مقاب مت إرســال م ٢٠٠٣ ســنة  رجــل، ويف٢٦٤٩ ام

 ٢٢٢٧ امـرأة مقابـل      ٣٣٨،  م٢٠٠٤ يف سـنه     عـدد  رجـل، وكـان ال     ٢٢١٣ امرأة مقابل    ٤١٥
رجل، لذا جيب العمل على زيـادة عـدد النـساء املوفـدات إىل اخلـارج ورفـع نـسبة مـشاركتهن                   

 ويوضــح اجلــدول التــايل عــدد  .مــن خــالل التنــسيق مــع اجلهــات احلكوميــة والــوزارات املعنيــة  
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املوظفني احلكوميني املبعوثني ملهمة رمسية خارج مملكة البحرين وداخلها حـسب النـوع             ونسبة  
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦لكل وزارة ومؤسسة حكومية على حده خالل عامي 

 
 مصدر ديوان اخلدمة املدنية

 )١٥٦ الفقرة –جدول رقم أ (
All Employees in Government of Bahrain Had Official Duties IN Bahrain in 2006-2007 

 )١٢(جدول رقم 
2006 2007 Total 2006% 2007% 

MINISTRY 
Females Males Females Males 2006 2007 Female Male Female Male

MINISTRY OF INDUCTRY & 

COMMERCE

7 8 8 10 15 18 46.67 53.33 44.44 55.56 

MINISTRY OF CABINET 

AFFAIRS

0 8 1 11 8 12 0.00 100.00 8.33 91.67 

CENTRAL INFORMATICS 

ORGANIZATION'

0 2 3 4 2 7 0.00 100.00 42.86 57.14 

CIVIL SERVICE BUREAU 6 5 2 4 11 6 54.55 45.45 33.33 66.67 

MINISTRY OF ELECTRICITY 

AND WATER

9 16 5 6 25 11 36.00 64.00 45.45 54.55 

MINISTRY OF EDUCATION 7 16 5 6 23 11 30.43 69.57 45.45 54.55 

GENERAL ORGANIZATION FOR 

YOUTH & SPORTS

5 10 6 8 15 14 33.33 66.67 42.86 57.14 

MINISTRY OF HEALTH 28 15 2 5 43 7 65.12 34.88 28.57 71.43 

MINISTRY OF INFORMATION 5 16 5 6 21 11 23.81 76.19 45.45 54.55 

HIGH COUNCIL FOR JUDICIARY 2 4 2 4 6 6 33.33 66.67 33.33 66.67 

MINISTRY OF JUSTICE 6 18 11 20 24 31 25.00 75.00 35.48 64.52 
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MINISTRY OF LABOUR 8 10 8 15 18 23 44.44 55.56 34.78 65.22 

SURVEY & LAND 

REGISTRATION ORGANIZATION

3 8 4 10 11 14 27.27 72.73 28.57 71.43 

LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 2 8 3 12 10 15 20.00 80.00 20.00 80.00 

MINISTRY OF FINANCE 1 6 2 8 7 10 14.29 85.71 20.00 80.00 

MUNICIPALITIES AFFAIRS & 

AGRICULTURE

7 10 9 11 17 20 41.18 58.82 45.00 55.00 

NATIONAL OIL & GAS 

AUTHORITY

1 10 2 13 11 15 9.09 90.91 13.33 86.67 

MINISTRY OF SOCIAL 

DEVELOPMENT

7 10 8 14 17 22 41.18 58.82 36.36 63.64 

MINISTRY OF 

TRANSPORTATION

9 8 8 9 17 17 52.94 47.06 47.06 52.94 

MINISTRY OF WORKS & 

HOUSING

8 10 8 11 18 19 44.44 55.56 42.11 57.89 

TOTAL 121 198 102 187 319 289 37.93 62.07 35.29 64.71 

 
 

 وزارة التربية والتعليم
١٧٠. 

 

مـن إمجـايل عـدد الطلبـة        % ٥٠,٢تشكل الطالبات املسجالت يف املدارس احلكومية ما يعـادل          
 مــن إمجــايل عــدد ٦٤٨٦٨إذ بلــغ عــدد الطالبــات املــسجالت باملــدارس احلكوميــة , املــسجلني

م يف حـــني ارتفـــع عـــدد ٢٠٠٥/٢٠٠٦  للعـــام الدراســـي ١٢٩١١٠الطلبـــة البـــالغ عـــددهم 
ــالغ    ١٥٥٤٢لطالبــات املــسجالت باملــدارس اخلاصــة إىل   ا ــة الب ــة مــن إمجــايل عــدد الطلب   طالب

  طالبـة مـن      ١٢٤٧٣م بعد أن كـان عـددهم        ٢٠٠٥/٢٠٠٦ للعام الدراسي    ٣٤٣٧٨عددهم  
 .م٢٠٠٢/٢٠٠٣  وذلك للعام الدراسي ٢٨٠٥٥إمجايل طلبة املدارس اخلاصة والبالغ 
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١٧١. 
 

ع الرجل يف هذا اجملـال دلـيالً علـى اهتمـام مملكـة البحـرين بـاملرأة،                  يعد تعليم املرأة ومساواهتا م    
وسعيها الـدؤوب لرفـع مـستواها الثقـايف والعلمـي، إذ تتـساوى املـرأة مـع الرجـل يف إجـراءات                       
القبــول ويف مجيــع املراحــل التعليميــة، ويظهــر اجلــدول اآليت حجــم االهتمــام الــذي حظيــت بــه 

ري بــأن البحــرين حــصلت علــى املرتبــة األوىل علــى مــستوى  مــع التــذك. املــرأة يف جمــال التعلــيم
الـدول العربيــة يف مؤشـر تنميــة التعلـيم للجميــع لعــامني متتـاليني، كمــا تقـع يف مــصاف الــدول      
ذات املؤشـر العـايل، وهـي الدولـة العربيـة الوحيــدة الـيت تقـع يف هـذا املـستوى لعـامني متتــاليني           

م الــصادرين عــن ٢٠٠٨م و ٢٠٠٧علــيم للجميــع أيــضاً، حــسب التقريــرين العــامليني لرصــد الت
، وميثـل هـذا املؤشـر مقياسـاً إمجاليـاً           )اليونـسكو (منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة          

تعميم التعليم االبتـدائي    : لوضع البلد فيما خيص حتقيق أربعة من أهداف التعليم للجميع، وهي          
واملتمثـل يف  (، وحمـو أميـة الكبـار    )رحلـة االبتدائيـة  واملتمثل يف مؤشر معدل القيد الـصايف يف امل      (

ــة   واملتمثــل يف مؤشــر معــدل التكــافؤ بــني   (، والتكــافؤ بــني اجلنــسني  )مؤشــر معــدل حمــو األمي
 ).واملتمثل يف مؤشر معدل البقاء حىت الصف اخلامس االبتدائي(، وجودة التعليم )اجلنسني

 
 )١٢(جدول رقم 

   فأآثر حسب أعلى مؤهل علمي والنوع سنة١٥السكان البحرينيون من فئة 
  

 أعلى مؤهل علمي
 % عدد % عدد

Highest Educational 

Level 
١٩٩١ 

 ٧١٫٧٠ ٢٦٫١٢٤ ٧٣٫٤٩ ٢٢٫٣٣٠ ثانوي
Secondary 

Certificate 

 ٩٫٩٦ ٣٫٦٢٧ ١٠٫٧٨ ٣٫٢٧٥ دبلوم فوق الثانوي
Diploma Post- 

Secondary 
الوريوس  /بك

 ليسانس
١٢٫٨٢ ٤٫٦٦٩ ١٢٫٢٩ ٣٫٧٣٥ B.Sc. Or B.A. 

 High Diploma ٣٫١٥ ١٫١٤٨ ٢٫٦٤ ٨٠٢ دبلوم عالي
 Master's Degree ١٫٧٦ ٦٤١ ٠٫٦٢ ١٨٩ ماجستير
 Ph.D ٠٫٦١ ٢٢٤ ٠٫١٨ ٥٥ دآتوراه
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 TOTAL ١٠٠٫٠٠ ٣٦٫٤٣٣ ١٠٠٫٠٠ ٣٠٫٣٨٦ المجموع
٢٠٠١ 

 ٦٩٫٩٦ ٤٣٫٢٣٢ ٧٠٫١٥ ٤٢٫١٧٧ ثانوي
Secondary 

Certificate 

 ٨٫٩٨ ٥٫٥٥٠ ١٠٫٣١ ٦٫١٩٩ لثانويدبلوم فوق ا
Diploma Post-

Secondary 
 .B.Sc. Or B.A ١٣٫٠٣ ٨٫٤٩ ١٤٫٣٤ ٨٫٦٢٠ بكالوريوس
 High Diploma ٤٫٦٨ ٢٫٨٩١ ٣٫٩٣ ٢٫٣٦٣دبلوم عالي/ليسانس
 Master's Degree ٢٫٥٦ ١٫٥٨٢ ٠٫٩٦ ٥٧٥ ماجستير
 Ph.D ٠٫٧٩ ٤٩٠ ٠٫٣٢ ١٩٠ دآتوراه
  TOTAL ١٠٠٫٠٠ ٦١٫٧٩٤ ١٠٠٫٠٠ ٦٠٫١٢٤ المجموع

  .الجهاز المرآزي للمعلومات، إدارة اإلحصاء: البحرین: المصدر 
١٧٣. 

عـام بـدء تنفيـذ      "م حتـت عنـوان      ٢٠٠٤/٢٠٠٥جاء تقرير وزارة التربيـة والتعلـيم للعـام الدراسـي            
 اســتكمال متطلبــات التطــوير والتحــول حنــو الــتعلم اإللكتــروين وتــوفري   –املــشروعات التطويريــة 

ليدل على عمق االهتمـام بالقـضاء كليـاً علـى األميـة وتـوفري               " ليم للجميع والقضاء على األمية    التع
التعليم للجميع وتطويره مبا يتناسب مـع االحتياجـات اجلديـدة وبـشكل خـاص التوسـع يف عمليـة                    

 :التعليم اإللكتروين، ويوضح مدى االهتمام بقطاع التعليم من خالل اإلحصائيات اآلتية
 

 ١٧٣ الفقرة – أ جدول رقم
إحصائية بأعداد الهيئة اإلدارية والفنية والتعليمية في المدارس الحكومية حسب 

 م٢٠٠٥/٢٠٠٦النوع للعام الدراسي 
 التعليمية اإلداریة والفنية البيان/ النوع 

 ١٠٨٣٦ ٢١٠٢ المجموع
 ٦٦١٨ ١٣٢٠ اإلناث
 ٤٢١٨ ٦٩٢ الذآور

 %٦١ %٦٦ نسبة اإلناث للذآور
 

 وزارة التربية والتعليم، قسم اإلحصاء التربوي: البحرين: المصدر
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 ١٧٣ الفقرة –جدول رقم ب 

إحصائية بأعداد الهيئة اإلدارية والفنية والتعليمية من اإلناث في المدارس 
 م٢٠٠٥/٢٠٠٦الحكومية حسب المرحلة الدراسية للعام الدراسي 

 

 العدد المرحلة
 ٦٦٦ االبتدائية
 ٣١٨ اإلعدادیة

 ٣٣٦ ویةالثان
 ١٣٢٠ المجموع

 %٦٦ نسبة اإلناث للذآور
 

 وزارة التربية والتعليم، قسم اإلحصاء التربوي: البحرين: المصدر
 

 ١٧٣ الفقرة – ـجدول رقم ج
في المدارس الحكومية للعام الدراسي ) البحرينيات(إحصائية بأعداد المعلمات 

 م٢٠٠٥/٢٠٠٦
 

 المعلمات المرحلة

 ٣٤٣٤ االبتدائية

 ١٥٨٧ عدادیةاإل

 ١٤٩٠ الثانویة

 ٦٥١١ المجموع

 %٧٠ نسبة اإلناث للذآور
 

 وزارة التربية والتعليم، قسم اإلحصاء التربوي: البحرين: المصدر
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 ١٧٣ الفقرة –جدول رقم د 
في المدارس الحكومية للعام ) غير البحرينيات(إحصائية بأعداد المعلمات 

 م٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسي 
 

 العدد ةالمرحلة التعليمي

 ٤٣ االبتدائية

 ٣٤ اإلعدادیة

 ٣٠ الثانویة

 ١٠٧ المجموع

 %٩ نسبة اإلناث للذآور
 

 وزارة التربية والتعليم، قسم اإلحصاء التربوي: البحرين: المصدر
 

 ١٧٣ الفقرة –جدول رقم هـ 
إحصائية بأعداد الموظفات بإدارات وأقسام ديوان وزارة التربية والتعليم للعام 

 م٢٠٠٥/٢٠٠٦ الدراسي
المجموع غير بحرینيات بحرینيات البيان/ النوع 

العامالت من اإلناث في 
دیوان وزارة التربية 

 ٦٨٢ ٤ ٦٧٨ والتعليم

 %٤٣ نسبة اإلناث للذآور
 

 وزارة التربية والتعليم، قسم اإلحصاء التربوي: البحرين: المصدر
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 ) ١٦(جدول رقم 
) التعليم غير الحكومي(في المدارس الخاصة إحصائية بأعداد الهيئات التعليمية 

 م٢٠٠٥/٢٠٠٦للعام الدراسي 
 

 عدد الهيئة التعليمية الجنسنوع المدرسة
 246 ذآور
 1031 إناث

  %١٩،٢٦ نسبة الذآور
  %٨٠،٧٤ نسبة اإلناث

المدارس 
 الوطنية

 1277 المجموع
 180 ذآور
 1135 إناث

  %١٣،٦٩ نسبة الذآور
  %٨٦،٣١ نسبة اإلناث

المدارس 
 األجنبية

 1315 المجموع
 8 ذآور
 29 إناث

  %٢١،٦٢ نسبة الذآور
  %٧٨،٣٨ نسبة اإلناث

مدارس الجاليات

 37 المجموع
 434 المجموع الكلي للذآور
  %١٦،٥١ النسبة المئوية للذآور
 2195 المجموع الكلي لإلناث
  %٨٣،٤٩ النسبة المئوية لإلناث

 2629 ع الكلي للهيئات التعليميةالمجمو
 

 وزارة التربية والتعليم، قسم اإلحصاء التربوي: البحرين: املصدر
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١٧٤. 
 

كفل ميثاق العمل الوطين والدستور حق التعلـيم للجميـع دون متييـز ويف كافـة مراحـل التعلـيم                    
العلـوم واآلداب  ترعى الدولـة  : (على أن) أ(الفقرة ) ٧(املختلفة، حيث نص الدستور يف املادة    

والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل اخلدمات التعليمية والثقافية للمواطنني، ويكـون            
التعليم إلزامياً وجمانياً يف املراحل األوىل اليت يعينها القانون وعلى النحو الذي يـبني فيـه، ويـضع             

 ).القانون اخلطة الالزمة للقضاء على األمية
) ٢٧(م قـانون التعلـيم رقـم    ٢٠٠٥ أغـسطس  ١٥لدسـتور، صـدر يف      ولتحقيق مـا نـّص عليـه ا       

م، حيث يركّـز علـى املكتـسبات املوجـودة يف الواقـع كـاحلق يف التعلـيم، واجملانيـة              ٢٠٠٥لسنة  
ــيم         ــدريب والتعل ــتعلم والت ــيم وال ــاالت التعل ــستقبلية يف جم ــات امل ــة، واألخــذ بالتوجه واإللزامي

علـيم والـربامج املناسـبة لـذوي االحتياجـات اخلاصـة وغـري              املستمر، ورعاية املوهوبني وتوفري الت    
ــيم يف مملكــة البحــرين           ــداف التعل ــام أله ــار الع ــضع اإلط ــا ي ــيم، كم ــات التعل ــن مقّوم ــك م ذل

 .ومرجعياهتا
التعلـــيم حـــّق تكفلـــه اململكـــة جلميـــع  : "ونـــّصت املـــادة الثانيـــة مـــن قـــانون التعلـــيم علـــى أنّ  

من هـذا القـانون علـى احلـّق يف التعلـيم وإلزاميتـه والتـزام                وأكّدت املادة السادسة    ..". املواطنني
 حق لألطفال الذين يبلغـون الـسادسة        يالتعليم األساس : "اململكة بتوفريه، حيث نّصت على أنّ     

من عمرهم يف بداية العام الدراسي، وتلتزم اململكة بتوفريه هلم، ويلـزم اآلبـاء أو أوليـاء األمـور                   
نوات دراسية على األقلّ، وُيـصدر الـوزير القـرارات الالزمـة            بتنفيذه، وذلك على مدى تسع س     

 ".لتنظيم وتنفيذ اإللزام بالنسبة إىل اآلباء وأولياء األمور
 والثــانوي جمانيــاً ييكــون التعلــيم األساســ : "كمــا نــّصت املــادة الــسابعة مــن القــانون علــى أن  

 ".مبدارس اململكة
ية، نّصت املاّدة التاسعة مـن قـانون التعلـيم          وحسب ما ورد يف الدستور بشأن القضاء على األمّ        

حمــو األّميــة وتعلــيم الكبــار مــسؤولية وطنيــة هــدفها رفــع مــستوى املــواطنني ثقافيــاً     : "علــى أنّ
 ".واجتماعياً ومهنياً، وتتولّى الوزارة تنفيذ اخلطط الالزمة للقضاء على األّمية

ذ إصداره بوضع اخلطط الالزمة لتطبيـق       ويف ظلّ قانون التعليم، بدأت وزارة التربية والتعليم من        
 .بنوده، وإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون
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ــاهج الدراســية واالمتحانــات،      وال مييــز القــانون البحــريين بــني املــرأة والرجــل فيمــا يتعلــق باملن
وكذلك ال يوجد متييز يف معدل اإلنفاق على كل فـرد بالنـسبة إىل التالمـذة الـذكور واإلنـاث                    

 .يف التعليم النظامي التابع للدولة
ويعطي املشرع البحريين حريـة اختيـار التخـصص للجميـع دون أن يفـرض إعـداداً معينـة لكـل                     
اختصاص، فيحق لإلناث دراسة املوضوعات نفـسها الـيت يدرسـها الـذكور ويف كافـة املراحـل                  

 .الدراسية
 

 : نسبة القادرين على القراءة والكتابة بني البالغني:ثالثاً
 

١٧٧.  
 

اخنفض معدل األمية يف البحرين بفضل معدالت القيـد باملـدارس واجلهـود الـيت بذلتـها اململكـة                 
م إىل ٢٠٠١ لإلحــصاء حــول تعــداد فقــد أشــار تقريــر اجلهــاز املركــزي . علــى األميــةللقــضاء 

 :يلي ما
 

بـني  اخنفاض نسبة األمية بني السكان البحـرينيني بـشكل كـبري خـالل العـشر سـنوات الفاصـلة                    
لإلنــــاث  % ١٧للــــذكور و%  ٥،٧فبلغــــت هــــذه النــــسبة , م٢٠٠١و م ١٩٩١تعــــدادي 

م ١٩٩١يف حـني أن نـسبة األميـة املنـاظرة يف عـام              . م  ٢٠٠١للنوعني معاً يف عـام      % ١٥,٤و
 .للنوعني معاً% ٠،٢١لإلناث و% ٢٨,٧للذكور و% ٣،١٣كانت 

 
سـنة والـيت تعتـرب الفئـة املنتجـة      ) ٤٤-١٠(اخنفاض نسبة األمية بني البحرينيني يف الفئة العمريـة     

%  ٢،٧لإلنـاث و  %  ٤ ,٠للـذكور و  % ١, ٤حيث بلغـت    ,  والقادرة على اإلنتاج مستقبالً   
للنـوعني  %٦،٤لإلنـاث و  %  ١٠،٥للذكور و   %  ٢،٤مقابل  . م٢٠٠١للنوعني معاً يف عام     

 .م١٩٩١معاً يف عام 
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أكثر هم مـن احلاصـلني علـى مؤهـل     سنة ف١٨ من السكان البحرينيني البالغني من العمر    %٥٣
 %).  ١,٣٩(م١٩٩١يف حني كانت النسبة يف عام, م٢٠٠١ثانوي فأكثر حسب تعداد 

, وتدل تلـك املؤشـرات علـى االهتمـام والرعايـة الـيت تقـدمها مملكـة البحـرين جملـال حمـو األميـة                        
 علـى  حيث عملت على تعزيز دور التعليم وقدمت مجيع التسهيالت اليت تـساعد علـى القـضاء               

 .األمية يف اململكة
 )١٧(جدول رقم 

 معدل اإللمام بالقراءة و الكتابة
  سنة٢٤ -١٥لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .م٢٠٠١حسب تعداد 
 

 الجنس
 السكان

 )سنة٢٤-١٥(

الملمون بالقراءة
 والكتابة

)سنة٢٤-١٥(

معدل اإللمام 
بالقراءة والكتابة

 )سنة٢٤-١٥(
نمؤشر تعادل الجنسي

 ١ %٩٩٫٢٩ ٨٢٠١٣ ٨٢٥٩٨ المجموع
 %٩٩٫٢٤ ٤٢٠٨٧ ٤٢٤١٠ الذآور
 %٩٩٫٣٥ ٣٩٩٢٦ ٤٠١٨٨ اإلناث

 

 
١٧٨. 

 

 :حمو األمية وتعليم الكبار
تنظم وزارة التربية والتعليم بـرامج تعليميـة غـري نظاميـة لفئـتني مهـا فئـة األمـيني وفئـة تـضم مـن               

 .ابعة الدراسةجتاوزوا مرحلة األمية بنجاح ولديهم الرغبة يف مت
وقد انتشرت مراكز حمو األمية وتعليم الكبار يف اململكة وهي جمانية للجنسني يف مجيـع منـاطق                 
البحرين من قرى ومـدن حـىت املرحلـة اإلعداديـة، حيـث حيـصل الـدارس علـى والدارسـة علـى             

ة الدراسـة يف    إمتامها مرحلة التقوية، واليت تؤهلـهم ملواصـل       /الشهادة اإلعدادية املعادلة عند إمتامه    
 .املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية، إذا كان سنهم مناسباً، أو االنتساب من املنازل

ــة يف   ــوزارة ممثل ــة مــن    إدارة التعلــيم املــستمروتعمــل ال ــة مــن األمي ــة النــسبة الباقي  علــى حمــو أمي
لتعـداد  حيـث بلغـت، حـسب ا      )  سـنة  ٤٤-١٠(املواطنني األميني من اجلنسني يف الفئة العمريـة         
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% ١٢،٣ سـنة فمـا فـوق        ١٥بني البحـرينيني، ويف عمـوم الـسكان         % ٢،٧م  ٢٠٠١السكاين  
 :كما هو موضح يف اجلدول التايل

 )٢٠(جدول رقم 
 )م٢٠٠١ – ١٩٧١(فأكثر بني البحرينيني )  سنة١٥(نسبة األمية 

 
 ٢٠٠١ ١٩٩١ ١٩٨١ ١٩٧١ البيان
 ٧٫٥ ١٣٫٣ ٢٥٫٢ ٤٦٫٤ ذآور
 ١٧٫٠ ٢٨٫٧ ٤٨٫١ ٧٦٫١ إناث

 ١٢٫٣ ٢١٫٠ ٣٦٫٦ ٦١٫٠ آال النوعين
 

 .الجهاز المرآزي للمعلومات، إدارة اإلحصاء: البحرین: المصدر 
 

١٧٩. 
 

ونظراً اللتزام البحرين بالعقد العاملي حملو األمية والذي يطالب الدول يف العـامل بتخفـيض نـسبة             
م حبلــول عــام ٢٠٠٣ممــا وصــلت إليــه األميــة يف عــام  % ٥٠األميــة يف كــل دولــة إىل النــصف 

وذلــك م فقــد قامــت وزارة التربيــة والتعلــيم باختــاذ التــدابري الكفيلــة بــسد منــابع األميــة  ٢٠١٢
 ملـن هـم يف      يم، الذي ينّص على اإللـزام يف التعلـيم األساسـ          ٢٠٠٥بإصدار قانون التعليم لسنة     

ّد منـابع  سّن السادسة ولغاية بلوغ الشخص سّن اخلامسة عشرة، ويعترب ذلك أحد التـدابري لـس            
) املـرحلتني االبتدائيـة واإلعداديـة   ( من التعليم األساسي األّمية يف البالد، وخفض نسبة التسرب   

وتقليص أعداد األميني وذلك بتشجيع االلتحـاق مبراكـز حمـو األميـة وتعلـيم الكبـار عـن طريـق                     
ك القيـام   كـذل . نشر التوعيـة بأمهيـة ذلـك باالسـتعانة بوسـائل اإلعـالم املختلفـة، خاصـة املرئيـة                  

حبمـالت التوعيــة مـن خــالل املراكـز التعليميــة واملـدارس احلكوميــة واملراكـز الــصحية واملراكــز      
  .االجتماعية واملؤسسات الرمسية ومؤسسات اجملتمع املدين ذات العالقة

 
١٨٠ . 

 
 :نسب القيد يف خمتلف مراحل التعليم البحريين

 
, يــع األطفــال ممــن هــم يف ســن التعلــيم ركــزت وزارة التربيــة والتعلــيم جهودهــا الســتيعاب مج 

وشجعت املواطنني واملقيمني على أراضيها على االهتمام بتعليم أبنائهم وحثهم على االلتحـاق             
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كما سهلت إجراءات فتح مدارس خاصة ألبناء اجلاليات األجنبيـة املقيمـة            . باملدارس احلكومية 
 .تعليم والتعلم هباوالعاملة بالبالد إلحلاق أبنائهم هبذه املدارس لتلقي ال

ــن      ــشر األخــرية م ــسنوات الع ــد شــهدت ال ــوراً ) م٢٠٠٥/٢٠٠٦ –م ١٩٩٦/١٩٩٧(وق تط
متزايداً يف أعداد األطفال امللتحقني بالتعليم االبتدائي، حيث ارتفع عدد املـسجلني يف املـدارس               

طالبـاً وطالبـة بعـد أن       ) ٨٩٧٢١(م  فبلغ    ٢٠٠٥/٢٠٠٦احلكومية واخلاصة يف العام الدراسي      
طالبـاً وطالبـة أي بزيـادة نـسبتها         ) ٧٢٨٧٦(م  ١٩٩٦/١٩٩٧كان عددهم يف العام الدراسـي       

 .مما يعكس زيادة الوعي لدى أولياء األمور بأمهية التعليم%) ١٩(
ــع املراحــل       ــسنوات العــشر املاضــية يف مجي ــشار واســع خــالل ال ــيم احلكــومي بانت وحظــي التعل

االسـتيعاب الـصافية    ة القيـد كـبرياً حيـث بلغـت نـسبة            ويعترب اإلجناز البحريين يف نسب    . التعليمية
ينسب هذا املؤشـر    . (وهو معدل يقع يف مصاف الدولة املتقدمة       %٩٩,١يف املرحلة االبتدائية    

إىل عدد املسجلني يف التعليم االبتدائي ممن هم يف فئـة العمـر الرمسيـة املنـاظرة للتعلـيم االبتـدائي                     
 ).فراد فئة السكان املناظرةمعرباً عنه كنسبة مئوية من جمموع أ

 
 )١٨٠الفقرة -جدول رقم أ(

  واإلعدادي والثانوي يف التعليم احلكومياالبتدائينسبة اإلناث إىل الذكور يف التعليم 
 

 م٢٠٠٥/٢٠٠٦ م١٩٩٦/١٩٩٧

 المرحلة
المجموع إناث ذآور

اث سبة اإلن ن

  الذآورإلى 
 المجموع إناث ذآور

اث سبة اإلن ن

  الذآورإلى 

 %٥٠،٠ ٦٧٥٢٨ ٣٣٧٩٦ ٣٣٧٣٢ %٣٠٥١٧٢٩٩١٠٦٠٤٢٧٤٩،٥ تدائيةاالب

 %٥٠،٠ ٣٢٣٥٩ ١٦١٧٠ ١٦١٨٩ %١٣٦٢٢١٣٨٧٥٢٧٤٩٧٥٠،٥اإلعدادية

 %٥١٫٠ ٢٩٢٢٣ ١٤٩٠٢ ١٤٣٢١ %١٠٤٩٥١١٧٤٢٢٢٢٣٧٥٢،٨ الثانوية

 %١٢٩١١٠٥٠،٢ ٦٤٨٦٨ ٦٤٢٤٢ %٥٤٦٣٤٥٥٥٢٧١١٠١٦١٥٠،٤المجموع

 
 التربية والتعليم، قسم اإلحصاء التربويوزارة : البحرين: املصدر
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 )١٨٠ الفقرة –جدول رقم ب (

 م٢٠٠٥ - 2004إحصائيات التعليم يف البحرين لعام 
 

مؤشر المساواة طلبةطالبات البيانات
 الملتحقون بالتعليم

 ٣١٧٠٢٣١٥٢٧١ االبتدائي
 ١٥٨٨٨١٥٨٨٣١ اإلعدادي
 ١٣٦٣٧١٤٦٠٠٠٫٩٣ الثانوي

 
 )١٨٠ الفقرة – جدول رقم ج(

 م٢٠٠٥/٢٠٠٦إحصائيات التعليم في البحرين لعام 
 

 مؤشر المساواة طالب طالبات البيانات
 الملتحقون بالتعليم

 ٠٫٩٥ ٤٥٩٥٧ ٤٣٧٦٤ االبتدائي
 ٠٫٩٦ ٢٠٢٧٠ ١٩٤٧١ اإلعدادي
 ١٫٠٢ ١٦٨٥١ ١٧١٧٥ الثانوي

 
 بويوزارة التربية والتعليم، قسم اإلحصاء التر: البحرين: المصدر 

 

١٨١.  

وفيمــا يتعلــق بنــسب االســتمرار يف املرحلــة االبتدائيــة، فقــد وصــلت نــسبة األطفــال الــذين مل     
%) ١(يتمكنوا من الوصول إىل الصف اخلـامس االبتـدائي يف املـدارس احلكوميـة إىل اقـل مـن                    

مما يعين أن معدالت االنسحاب من املدرسة تعترب متدنية للغاية يف البحرين، وهـي أن حـصلت      
ــاة،     فــذلك إ مــا بــسبب االنتقــال إىل مدرســة خاصــة أو إىل اخلــارج أو ألســباب مرضــية أو وف

 .ويعكس ذلك بالطبع تدين مستوى التسرب
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 )١٨١ الفقرة -جدول رقم أ(
والنسبة املئوية للتسرب يف التعليم احلكومي حسب ) التاركني(عدد الطلبة املتسربني 

 م٢٠٠٥/٢٠٠٦املرحلة وسبب الترك والنوع للعام الدراسي 
 

النوع سبب الترك
المرحلة 

 االبتدائية

المرحلة 

 اإلعدادية
المجموعالمرحلة الثانوية

 ٢٨٢ ١٦٩ ٨١ ٣٢ذآور
 لعدم الرغبة في مواصلة الدراسية

 ١٣١ ٩٠ ٣١ ١٠ إناث

 ١ - ١ -ذآور
 الزواج

 ٢٦ ١٨ ٨ - إناث

 ٢٥ ١٤ ٧ ٤ذآور
 ظروف عائلية خاصة

 ٩ ٣ ٤ ٢ إناث

 ٥٠ ٤٦ ٤ -ذآور
 ازلالدراسة بالمن

 ٢١ ١٩ ٢ - إناث

 ٦٨ ٦٢ ٥ ١ذآور
 االلتحاق بالعمل

 ٢ ٢ - - إناث

 ٣٥ ٢٨ ٧ -ذآور
 البحث عن العمل

 - - - - إناث

رى  ١٢ ٢ ١٠ -ذآور رامج أخ اق بب ة(االلتح ر حكومي دارس غي م

 ٥ ٣ - ٢ إناث )وتعليم الكبار

 ٤٤ ٥ ٢٠ ١٩ذآور
 االنتقال للخارج

 ٤٥ ١٠ ١٠ ٢٥ إناث

 ٢٩٨ ٢٨٢ ١٦ -ذآور
 )لتكرار الغياب وأسباب أخرى(مفصول

 ٤ - ٢ ٢ إناث

 ٦ ٢ ٣ ١ذآور
 الوفاة

 ٤ - ٢ ٢ إناث

 ١ - - ١ذآور
 )یشمل صعوبات التعلم(بطئ التعلم 

 ٢ - ٢ - إناث

 ٧ ٣ ١ ٣ذآور )مرضية ونفسية(حاالت صحية 
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النوع سبب الترك
المرحلة 

 االبتدائية

المرحلة 

 اإلعدادية
المجموعالمرحلة الثانوية

 ٢٠ ١٢ ٧ ١ إناث

شمل االلتحاق (إعاقات عقلية وجسدیة وحسية      ٤ - ١ ٣ذآور ی

 ١ - - ١ إناث )بمعاهد التربية الخاصة

 - - - -ذآور
 أخرى

 ٤ - - ٤ إناث

 ٨٣٣ ٦١٣ ١٥٦ ٦٤ذآور

 المجموع ٢٧٤ ١٥٧ ٦٨ ٤٩ إناث

١١٠٧ ٧٧٠ ٢٢٤ ١١٣المجموع

 ١٫٤ ٤٫٣ ١٫٠ ٠٫٢ذآور

 نسبة التسرب ٠٫٤ ١٫١ ٠٫٤ ٠٫١ إناث

 ٠٫٩ ٢٫٦ ٠٫٧ ٠٫٢المجموع
 

 وزارة التربية والتعليم، قسم اإلحصاء التربوي: البحرين: املصدر
 

١٨٢. 
 

 فقـد بلـغ عـددهن       ،تشري اإلحصائيات إىل ارتفاع أعداد الطالبات يف جامعة البحـرين          •
 أي بنـسبة    ، مـن الـذكور    5994 مقابـل    م٢٠٠٤/٢٠٠٥  طالبة يف العـام الدراسـي          ١٢٤٢٣

 ، اآلداب ، يتركز معظمهن يف كلية إدارة األعمـال       ، من جمموع عدد الطلبة املسجلني     67.5%
 . و تقنية املعلومات،والعلوم

 فقد بلغ عدد الطلبة البحرينيني املقيدين يف اجلامعة للعام الدراسـي            ،أما يف جامعة اخلليج العريب    
 إنـاث يف كـل مـن كليــة    )٥٧٤( ذكـور و  )٣٥٠(  طالبـاً منـهم    )924(م  ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤

% 62.12  مبعـىن أن اإلنـاث يـشكلن مـا نـسبته      ،ة وكلية الدراسات العلياالطب والعلوم الطبي
 %.66.66والعلـوم الطبيـة حـوايل         يف حني يشكلن اإلناث يف كلية الطب       ،من جمموع الطلبة  

 من جممـوع الطلبـة البحـرينيني املقيـدين       %44فيشكلن ما نسبته     أما يف كلية الدراسات العليا      
 ٩٤ مقابـل    ٢٤٠ فبلغ عدد اإلناث     ٢٠٠٧/٢٠٠٨ يف عام    أما. يف جامعة اخلليج العريب     

من إمجايل الطلبة، % ٧٤،٩من الذكور، إذ تشكل اإلناث يف كلية الطب والعلوم الطبية    
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حبيــث تــشكل النــسبة % ٦٢،٦٥أمــا يف كليــة الدراســات العليــا فتــشكل اإلنــاث نــسبة  
 %.٧١،٨٦الكلية لإلناث يف اجلامعة 

 
١٨٣. 

 
وتـشري  . ية ثاين أكـرب كليـة وطنيـة بعـد جامعـة البحـرين للتعلـيم العـايل                 وتعد كلية العلوم الصح   

ــام الدراســي    ــث بلــغ      ٢٠٠١/٢٠٠٢إحــصائيات الع ــات فيهــا حي ــاع أعــداد الطالب م إىل ارتف
مــن ١٣٤ مــن اإلنــاث مقابــل ٣٦٥, عــددهن يف جممــل التخصــصات للعــام املــشار إليــه أعــاله 

بنـــسبة  م 2005 / 2004 الدراســـي  يف العـــام381وارتفـــع عـــدد الطالبـــات إىل .  الـــذكور
 .   من جمموع الطلبة البحرينيني% 84.26
        

أمـا  . تشكل الطالبات نسبة كبرية من عدد املسجلني فيهـا        , ويف كلية اخلليج للضيافة والسياحة    
 .املتدربون يف الربامج القصرية منها فهناك نسبة كبرية منهم من اإلناث

١٨٤. 
 

 متدربـة   ٣٣٣١فقد بلغ عـدد املتـدربات       ,  للدراسات املصرفية واملالية   و بالنسبة ملعهد البحرين   
يف حـني بلـغ عــدد املتـدربات مـن موظفــات وزارة     , م٢٠٠٤ متـدرب للعــام  ٦٤١٨يف مقابـل  

 ٢٩حيث مت تـدريب     , م2005من جمموع املتدربني خالل العام      % ٧٤,٣اخلارجية ما نسبته    
 .م٢٠٠٤موظفة من موظفات الوزارة خالل سنة 

 
ما يف معهد البحرين للتـدريب والـذي يعمـل علـى تـدريب املـواطنني يف شـىت اجملـاالت املهنيـة                       أ

والفنيــة الــيت حتتــاج إليهــا مملكــة البحــرين لتحقيــق النهــضة االقتــصادية والعمرانيــة والثقافيــة          
 من إمجايل عـدد املتـدربني يف العـام          %32فال تزيد نسبة املتدربات عن      , والتكنولوجية وغريها 

 . م 2004 /2005 اسيالدر
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١٨٥.  

 

ويساهم برنامج التعليم املستمر التابع لقسم التعليم املستمر بإدارة تعلـيم الكبـار بـوزارة التربيـة                 
والتعليم  يف تـدريب الطلبـة غـري القـادرين علـى مواصـلة التعلـيم العـايل، وهـو متـاح للجنـسني                         

متدربــة مــن % ٤٣،٨ متــدرباً يف مقابــل% ٥٦،٢حيــث  بلغــت نــسبة املتــدربني مــن الــذكور 
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦اإلناث يف العام الدراسي 

 
١٨٦. 

 
أمــا يف جامعــة البحــرين، وهــي اجلامعــة األم والرمسيــة يف مملكــة البحــرين فقــد بلغــت نــسبة   

 ٦٦( م٢٠٠٢ / ٢٠٠١خرجيات جامعة البحرين يف التخصصات املختلفة مـن العـام اجلـامعي             
 / ٢٠٠٢يف العـــام اجلـــامعي % ٦٨إىل مـــن جممـــوع اخلـــرجيني، وارتفعـــت هـــذه النـــسبة %) 

أدنـاه نـسبة اخلرجيـات جملمـوع اخلـرجيني خـالل اخلمـس سـنوات                 ويبني اجلـدول  .  م ٢٠٠٣
 .األخرية

 
 )١٨٦ الفقرة -جدول رقم أ(

 .نسبة الخريجات لمجموع الخريجين خالل الخمس سنوات األخيرة
 

 العام اجلامعي
الفصل 
 األول

الفصل 
 األول

الفصل 
 األول

الفصل 
 ثاينال

الفصل 
 الثاين

الفصل الثاين
الفصل 
الصيفي

الفصل 
الصيفي

الفصل 
 الصيفي

 ذكور إناث 
نسبة اإلناث 
للمجموع

 ذكور إناث
نسبة اإلناث 
للمجموع

 ذكور إناث
نسبة اإلناث 
للمجموع

٦٤ ١٢٠ ٢١٣ %٦٢ ٥٦٥ ٩٣٢ %٦٨ ٤١٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٤٨٨٤% 
٦٣ ١١٨ ٢٠١ %٦٧ ٤٩٢ ٩٨٣ %٦٨ ٣٨٩ ٢٠٠٤/٢٠٠٥٨١٤% 
٦٧ ٦٩ ١٣٧ %٦٩ ١٠٠٣٤٥٥ %٦٥ ٣٧٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦٧٠٥% 
٦٧ ١١٦ ٢٣٤ %٧١ ١٠١٦٤١٧ %٧١ ٣٣١ ٢٠٠٦/٢٠٠٧٨٠٢% 
٧١ ٣٥٥ ٢٠٠٧/٢٠٠٨٨٦٠%       
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وقد يرجع السبب يف ذلك إىل توجه بعض الذكور إىل سوق العمل أو إىل التـدريب املهـين يف                    
فقـط مـن إمجـايل       % ٣٢عـام احلـايل     معهد البحرين للتدريب الذي تبلغ نسبة اإلنـاث فيـه لل          ♠

فقـط مـن خرجيـي املعهـد يف          %  ٣١كما أن نسبة خرجيات هذا املعهد بلغت        . عدد املتدربني 
 .م٢٠٠٣هناية العام الدراسي 

 
١٨٧. 

مما سبق يتـبني لنـا أن التعلـيم اجلـامعي أكثـر اسـتيعاباً لإلنـاث مـن املعهـد التـدرييب ورمبـا يرجـع              
لتدريبية املتوفرة يف املعهد خمصـصة للـذكور دون اإلنـاث حيـث أن     ذلك إىل أن معظم الربامج ا   

 ،عشرين برناجماً فقط من الربامج التدريبية خمصصة للجنسني من جمموع تـسع وأربعـني برنـامج    
 منــها تقنيــات األجهــزة الدقيقــة ،مـن الــربامج املطروحــة خمصــصة للــذكور فقـط   % ٥٩أي أن 

 ممـا يقلـل مــن   ،ئيـة واإللكترونيــة وامليكانيكيـة وغريهـا   والـتحكم والتقنيـات الكيميائيـة والكهربا   
 ،فرص التدريب املهـين لإلنـاث خاصـة وأن التعلـيم املهـين الثـانوي هـو أيـضاً خمـصص للـذكور                      

ويف جمـال التـدريب يف    .وخرجيو هذا القسم هم أكثر استعداداً للتعليم املهـين مـا بعـد املدرسـي           
 ٥٨حقات هبذا النوع من التـدريب مـن اإلنـاث            بلغت نسبة امللت   ،ختصصات الضيافة والسياحة  

 .من إمجايل املتدربني% 
 
مـن جممـوع اخلـرجيني يف      % ٨٥ فقـد بلغـت      ،أما نسبة خرجيات طلبة كلية العلـوم الـصحية        ♣

 ممــا ،م٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ يف العــام الدراســي  %٨٤ بلغــتم و٢٠٠٢ / ٢٠٠١العــام الدراســي  
صـصات وهـي متنوعـة ومـن بينـها التمـريض            يشري إىل إقبـال اإلنـاث علـى االلتحـاق هبـذه التخ            

 .الذي يستوعب العدد األكرب من هؤالء اخلرجيات إضافة إىل علوم الصيدلة واملخترب
١٨٨. 

 
وبالنــسبة للتعلــيم خــارج مملكــة البحــرين، فقــد ارتفعــت نــسبة اإلنــاث امللــتحقني جبامعــات   ♦

للعـام    % ٥٧إىل  م  ٢٠٠٢ / ٢٠٠١للعام الدراسي   % ٣٩ومعاهد علمية عربية وأجنبية من      
 

 :المصادر
 .وزارة التربية والتعليم ♦
 . آلية العلوم الصحية♣
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ــة     م ٢٠٠٣/٢٠٠٤الدراســي  ــا العربي ــتحقني باجلامعــات واملعاهــد العلي ــة املل مــن جممــوع الطلب
وهي نسبة جيدة إذا مـا أضـيفت إىل النـسبة العاليـة مـن اإلنـاث امللتحقـات بـالتعليم            . واألجنبية

ب اجلــامعي داخــل البحــرين حيــث تفــضل األســر البحرينيــة أن تتلقــى الفتــاة التعلــيم ألســبا         
 .اجتماعية

 
  م٢٠٠١/٢٠٠٢نسبة الخريجات إلى الخريجين من الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 

 )٢٢(جدول رقم 

 .لجهاز المرآزي للمعلوماتا:  المصدر
 

 
 

الجامعات

والمعاهد

 جامعة

 البحرین

جامعة الخليج

 العربي

آلية العلوم 

 الصحية

معهد البحرین

 للتدریب

الجامعات 

 العربية

 الجامعات

 األجنبية
 المجموع

 النسبة العدد النسبة لعددا النسبة لعدداالنسبة لعددا النسبة العدد النسبة لعددا لنسبة العدد الجنس

 ١٨٩٧٦٫٤٧ ٧٠ ٨٠ ٥١ ٥٫٦٧٧٥ ٩٢٥   ٣٥ ٧٧ ٣٤ ٧٢١ ذآور

 ٢١٧٧٤٫٥٣ ٣٠ ٣٤ ٤٩ ٥٫٣٢٧١ ٤٤٥   ٦٥ ١٤١ ١٣٨٢٦٦ إناث

 ٤٠٧٤١٠٠ ١٠٠ ١١٤ ١٠٠ ١٠٠١٤٦ ١٣٧٠   ١٠٠ ٢١٨ ٢١٠٣١٠٠المجموع

 )١٨٩أ،ب،ج،د،هـ،و فقرة(ول اانظر جد
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 :فرص احلصول على املؤهالت العلمية العليا: سابعاً
١٨٩. 

باستثناء الظروف األسرية للمرأة، فان جمال التعليم ما بعد اجلامعي واحلصول على املـؤهالت العلميـة املتخصـصة متـاح للجنـسني                     
 نسبة البحرينيـات احلاصـالت علـى املـؤهالت العلميـة مـا بعـد            فان ،م٢٠٠١وحبسب نتائج التعداد العام للسكان عام       . دون متييز 

الثانويــة كالبكــالوريوس والــدبلوم تتقــارب مــع نــسبة الــذكور، إال أن الفجــوة بــني اجلنــسني تتــسع فيمــا بعــد ذلــك أي يف نــسب  
مـل ممـا ال يتـيح هلـا     ورمبـا يرجـع ذلـك النـشغال املـرأة مبـسؤوليات األسـرة والع       .  احلاصلني على مـؤهالت املاجـستري والـدكتوراه    

 .اجملال لالستمرار يف التعليم
 

 حبسب أعلى مؤهل علمي وفقاً)  سنة فأكثر ١٥( التوزيع النسيب إلمجايل السكان البحرينيني 
 للنوع
 )٢٣(جدول رقم 

 %آال النوعين  %أنثى  %ذآر  أعلى مؤهل علمي

 ١٢٫٢٦ ١٧٫٠٣ ٧٫٥١ یقرأ فقط/ أمي 
 ٦٫٤٤ ٦٫٧٥ ٦٫١٢ یقرأ ویكتب

 ١٢٫٣٠ ١٠٫٢٠ ١٤٫٣٨ ابتدائي
 ١٩٫٢٢ ١٧٫١٧ ٢١٫٢٥ إعدادي

 ٢٫٤٣ ٢٫٠٤ ٢٫٨١ فوق إعدادي
 ٣٣٫١٧ ٣٢٫٨٣ ٣٣٫٥٢ ثانوي

 ٤٫٥٦ ٤٫٨٢ ٤٫٣٠ فوق الثانوي
 ٦٫٤٧ ٦٫٧١ ٦٫٢٤ الليسانس/ البكالوریوس
 ٢٫٠٤ ١٫٨٤ ٢٫٢٤ دبلوم عالي
 ٠٫٨٤ ٠٫٤٥ ١٫٢٣ ماجستير
 ٠٫٢٦ ٠٫١٥ ٠٫٣٨ دآتوراه
 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ غير مبين

 .الجهاز المرآزي للمعلومات:  المصدر 
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 آلية العلوم الصحية

 م٢٠٠٥/٢٠٠٦المسجلين في الكلية حسب البرنامج والجنسية والنوع للعام األآاديمي 
 )١٨٩ فقرة –جدول أ (

 المجموع الكلي غير بحرينيون بحرينيون
 اسم البرنامج

المجموعإناثورذآالمجموعإناثذآورالمجموعإناثذآور
ریض الوریس التم بك

 المباشر
٣٣

١٩
٣

٣٣ ٤٤ ٢٢٦
١٩
٧

٢٣٠

ریض الوریس التم بك
 التكميلي

٦٤٧٥٣ ٨٩ ١ ٥٣٩٤٤ 

 ٢٣٠٣٢    ٢٣٠٣٢ الصيدلة
 ٣٣٩٤٢    ٣٣٩٤٢ المختبر

 ١٧٧٢٤    ١٧٧٢٤ الصحة العامة
 ٢٩١١    ٢٩١١ صحة الفم واألسنان

 ٨٢٣٣١ ١١  ٨٢٢٣٠ مالتمریض العا
 ٢١٣    ٢١٣ برنامج خاص

 ٥١٦    ٥١٦ التمریض النفسي
 ٢٦٨    ٢٦٨ تمریض الطوارئ

 ٦٦     ٦٦ تمریض مرض القلب
حة ریض ص تم

 المجتمع
 ١٤١٤     ١٤١٤ 

 ٩٩  ١١  ٨ تمریض القبالة والتوليد

٧٩ المجموع
٣٧
٥

١٤١٥٨٠ ٤٥٤١
٣٨
٩

٤٦٩
 
  آلية العلوم الصحية–وزارة الصحة : لمصدر ا
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 آلية العلوم الصحية

 م٢٠٠٤/٢٠٠٥عدد الخریجين حسب البرنامج والجنسية والنوع للعام األآادیمي 
 )١٨٩ فقرة –جدول ب (

 
 عاجملمو إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اسم الربنامج اجملموع الكلي غري حبرينيون حبرينيون

 ٢٥ ٢٢ ٣ ٤ ٢ ٢ ٢١ ٢٠ ١ بكالوريس التمريض التكميلي
 ١٠ ٨ ٢ ١  ١ ٩ ٨ ١ الصيدلة
 ١٠ ٩ ١ ١ ١  ٩ ٨ ١ املخترب

          الصحة العامة
 ٧ ٧     ٧ ٧  صحة الفم واألسنان

 ٩٤ ٨٠ ١٤ ١ ١  ٩٣ ٧٩ ١٤ التمريض العام
          برنامج خاص

 ٤ ٣ ١    ٤ ٣ ١ التمريض النفسي
 ٦ ٥ ١    ٦ ٥ ١  الطوارئمتريض

 ١٠ ٨ ٢    ١٠ ٨ ٢ متريض مرض القلب
 ١١ ١١     ١١ ١١  متريض صحة اجملتمع
 ١٠ ١٠  ٥ ٥  ٥ ٥  متريض القبالة والتوليد

 ١٨٧ ١٤٣ ٢٤ ١٢ ٩ ٣ ١٧٥ ١٥٤ ٢١ اجملموع
  

  كلية العلوم الصحية –وزارة الصحة : املصدر  

 
 
 
 
 
 
 



CEDAW/C/BHR/2/Add.1

 

38 08-37354 
 

 
 آلية العلوم الصحية

 م٢٠٠٤/٢٠٠٥ في الكلية حسب البرنامج والجنسية والنوع  للعام األآاديمي المسجلين
 )١٨٩ فقرة – ـجدول ج(

 
 اجملموع إناثذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اسم الربنامج اجملموع الكلي غري حبرينيون حبرينيون

 ١٤٠ ١٢٤ ١٦ ٣ ٣  ١٢١١٣٧ ١٦ بكالوريس التمريض املباشر
 ٤٩ ٤٢ ٧ ٩ ٦ ٣ ٤٠ ٣٦ ٤ س التمريض التكميليبكالوري
 ٣١ ٢٨ ٣ ١  ١ ٣٠ ٢٨ ٢ الصيدلة
 ٣٧ ٣٤ ٣ ١ ١  ٣٦ ٣٣ ٣ املخترب

 ١٤  ١٤    ١٤  ١٤ الصحة العامة
 ١٨ ١٦ ٢    ١٨ ١٦ ٢ صحة الفم واألسنان

 ١١٣ ٩٠ ٢٢ ٢ ٢  ١١٠ ٨٨ ٢٢ التمريض العام
 ٢ ١ ١    ٢ ١ ١ برنامج خاص

 ٥ ٤ ١    ٥ ٤ ١ التمريض النفسي
 ٦ ٥ ١    ٦ ٥ ١ متريض الطوارئ

 ١٠ ٨ ٢    ١٠ ٨ ٢ متريض مرض القلب
 ١٣ ١٣     ١٣ ١٣  متريض صحة اجملتمع
 ١٥ ١٥  ٥ ٥  ١٠ ١٠  متريض القبالة والتوليد

 ٤٥٢ ٣٨٠ ٧٢ ٢١ ١٧ ٤ ٣٦٤٤٣٢ ٦٨ اجملموع

 

  آلية العلوم الصحية –وزارة الصحة : المصدر 
 

 يةآلية العلوم الصح
 م٢٠٠٥/٢٠٠٦عدد الخريجين حسب البرنامج والجنسية والنوع  للعام األآاديمي 

 )١٨٩ فقرة –جدول د (
 

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اسم الربنامج اجملموع الكلي غري حبرينيون حبرينيون
 ٢٧ ٢٤ ٣ ٥ ٤ ١ ٢٢ ٢٠ ٢ بكالوريس التمريض التكميلي

 ١٠ ١٠     ١٠ ١٠  الصيدلة
 ١٣ ١٢ ١    ١٣ ١٢ ١ املخترب

 ٦  ٦    ٦  ٦ الصحة العامة
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          صحة الفم واألسنان
 ٤١ ٣١ ١٠ ١ ١  ٤٠ ٣٠ ١٠ التمريض العام
          برنامج خاص

 ٦ ١ ٥    ٦ ١ ٥ التمريض النفسي
 ٧ ٥ ٢    ٧ ٥ ٢ متريض الطوارئ

 ٦ ٦     ٦ ٦  متريض مرض القلب
 ١٤ ١٤     ١٤ ١٤  ض صحة اجملتمعمتري

 ٧ ٧  ١ ١  ٦ ٦  متريض القبالة والتوليد
 ١٣٧ ١١٠ ٢٧ ٧ ٦ ١ ١٠٤١٣٠ ٢٦ اجملموع

 
  آلية العلوم الصحية –وزارة الصحة : المصدر 

 آلية العلوم الصحية
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧المسجلين في الكلية حسب البرنامج والجنسية والنوع  للعام االآاديمي 

 )١٨٩ فقرة -جدول هـ (
 

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اسم الربنامج اجملموع الكلي غري حبرينيون حبرينيون
 ٤٦٢ ٣٩٧ ٦٥ ٦ ٦  ٣٩١٤٥٦ ٦٥ بكالوريس التمريض املباشر

 ٥٦ ٤٨ ٨ ٦ ٦  ٥٠ ٤٢ ٨ بكالوريس التمريض التكميلي
 ٦٣ ٥٣ ١٠    ٦٣ ٥٣ ١٠ الصيدلة
 ٥٨ ٥٥ ٣    ٥٨ ٥٥ ٣ املخترب

 ٣٢ ١٥ ١٧    ٣٢ ١٥ ١٧ الصحة العامة
 ٣٠ ٢٦ ٤    ٣٠ ٢٦ ٤ صحة الفم واألسنان

 ٤ ٣ ١    ٤ ٣ ١ التمريض العام
 ٢٥ ٢٤ ١    ٢٥ ٢٤ ١ االشعة

 ١٣ ١١ ٢ ١ ١  ١٢ ١٠ ٢ التمريض النفسي
 ٨ ٧ ١    ٨ ٧ ١ متريض الطوارئ

 ٩ ٩     ٩ ٩  متريض مرض القلب
 ٢٠ ٢٠     ٢٠ ٢٠  ة اجملتمعمتريض صح

 ١٥ ١٥     ١٥ ١٥  متريض القبالة والتوليد
 ٧٩٥ ٦٨٣ ١١٢ ١٣ ١٣  ٦٧٠٧٨٢ ١١٢ اجملموع

  
  كلية العلوم الصحية –وزارة الصحة : املصدر  
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 كلية العلوم الصحية
 م٢٠٠٦/٢٠٠٧عدد اخلرجيني حسب الربنامج واجلنسية والنوع  للعام األكادميي 

 )١٨٩فقرة  –جدول و (
 

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اسم الربنامج اجملموع الكلي غري حبرينيون حبرينيون
 ٤١ ٣٣ ٨    ٤١ ٣٣ ٨ بكالوريس التمريض املباشر

 ٥٦ ٤٨ ٨ ٦ ٦  ٥٠ ٤٢ ٨ بكالوريس التمريض التكميلي
 ١١ ١٠ ١    ١١ ١٠ ١ الصيدلة
 ١٤ ١٣ ١    ١٤ ١٣ ١ املخترب

 ٦  ٦    ٦  ٦ الصحة العامة
 ١١ ٩ ٢    ١١ ٩ ٢ صحة الفم واألسنان

 ٣ ٣     ٣ ٣  التمريض العام
 ١٣ ١١ ٢ ١ ١  ١٢ ١٠ ٢ التمريض النفسي
 ٨ ٧ ١    ٨ ٧ ١ متريض الطوارئ

 ٩ ٩     ٩ ٩  متريض مرض القلب
 ٢٠ ٢٠     ٢٠ ٢٠  متريض صحة اجملتمع
 ١٤ ١٤     ١٤ ١٤  متريض القبالة والتوليد

 ٢٠٦ ١٧٧ ٢٩ ٧ ٧  ١٧٠١٩٩ ٢٩ اجملموع

 
  كلية العلوم الصحية –وزارة الصحة : املصدر 
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 :املساواة يف املناهج الدراسية واالمتحانات واملنح والبعثات: ثامناً
 
 :املناهج الدراسية. ١
  

١٩٠.  

 

 :املساواة يف املناهج الدراسية
 

ة للجنسني مـا عـدا بعـض اجملـاالت العمليـة يف املرحلـة               تدرس معظم املقررات والكتب الدراسي    
اإلعدادية واليت حتدد جماالت نسوية للمـرأة كالكروشـيه والعـرائس واللعـب والتريكـو يف حـني        

 .تقتصر جماالت النجارة والكهرباء واملعادن للذكور
ل أما بالنسبة إىل التخصص املهين، فقد سعت الـوزارة إىل حتديـد ختصـصات جديـدة مـن خـال                    

مبــــادرات تطــــوير التعلــــيم والتــــدريب مبملكــــة البحــــرين، حيــــث بــــدأ يف العــــام الدراســــي  
ــة     ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ــة كمرحل ــة الثانوي ــنني والبنــات يف املرحل ــة للب م إدخــال مــسار التلمــذة املهني

 .جتريبية على أن يتم التوسع فيه يف السنوات القادمة
١٩٢ . 

 

ــة األســرية والتربيــ     ــوم والتربي ــررات العل ــضمن مق ــة    وتت ة اإلســالمية بعــض املوضــوعات املتعلق
م بوضـع اإلطـار العــام   ٢٠٠٣باملهـارات احلياتيـة، حيـث قامـت وزارة التربيـة والتعلـيم يف عـام        

ــشتمالً علــى           ــاملفهوم الــشامل م ــة ب ــة واملهــارات احلياتي ــة البيئي ــة الــصحية والتربي ــاهج التربي ملن
الشخـصية واالجتماعيـة    (ات احليـاة    األهداف ومصفوفة املدى والتتابع للمفاهيم والقـيم ومهـار        

 ). ١٢-١والصحية للصفوف من 
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١٩٣.  

 

أما فيمـا يتعلـق باملهـارات الالزمـة لتخطـيط األسـرة، فـإن مقـررات التربيـة األسـرية يف التعلـيم                        
ــارات        ــارف وامله ــات املع ــة والطالب ــانوي هتــدف إىل إكــساب الطلب ــدادي والث ــدائي واإلع االبت

من العيش والتواصل داخل األسرة واجملتمع وتأهيلـهم ملمارسـة          والقيم واالجتاهات اليت متكنهم     
وتتـضمن موضـوعات يف التغذيـة والــصحة    . احليـاة املـستقبلية يف حمـيط العمـل وتكـوين األسـرة      

الشخصية والعامة وصحة البيئة وإدارة األسرة اليت تتضمن كيفية غدارة املال والوقـت واجلهـد               
. و ومهــارات العالقــات االجتماعيــة وتربيــة الطفــل واألجهــزة، وإدارة الــذات ومهــارات الطهــ 

 للبـنني ويبدأ تدريس مادة التربية األسـرية مـن الـصف الرابـع االبتـدائي إىل الـصف الثـاين عـشر                  
 .والبنات

 :املنح والبعثات. ٤
 

١٩٦. 
 

ــات يف       ــنح والبعثـ ــق املـ ــن طريـ ــة عـ ــة اجلامعيـ ــلة الدراسـ ــات علـــى مواصـ ــة الفتيـ تـــشجع الدولـ
حسب حاجة البالد، وتعتمد منافسة احلصول علـى املـنح الدراسـية علـى     التخصصات املختلفة  

وز علــى منحــة، حيــث حيــق للمتقــدمني مــن  معيــار التحــصيل العلمــي كأســاس لتقريــر مــن حيــ  
اجلنسني الذكور واإلناث التنافس للحصول على ما تقرره الوزارة من عـدد البعثـات واملـنح يف     

 :كل عام، كما هو موضح يف اجلداول أدناه
 

 نسبة البعثات والمنح الدراسية
 )٢٤(جدول رقم 

  نسبة املنح-٤  نسبة البعثات-٥  اجلنس-٦  املرحلة-٧
 %٤٩,٠ %٢٤,٢ إنـــاث م٢٠٠٢/ ٢٠٠١ %٥١,٠ %٧٥,٨ ذكـــور
 %٣٥,٠ %٤٦,٠ إنــاث م٢٠٠٣ / ٢٠٠٢ %٦٥,٠ %٥٤,٠ ذكــور
 %٤١,٠ %٥٣,٠ إنــاث م٢٠٠٤ / ٢٠٠٣ %٥٩,٠ %٤٧,٠ ذكــور

 .وزارة التربية والتعليم:  املصدر 
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 ) ١٩٦ الفقرة -جدول رقم أ(

 نسبة اإلناث من البعثات والمنح الدراسية
 نسبة املنح نسبة االبتعاث السنة الدراسية

  %٤٤ %٥١ م٢٠٠٥/٢٠٠٦
 وزارة التربية والتعليم، قسم اإلحصاء التربوي: البحرين: املصدر 
 

١٩٧. 
ــنح الدراســية لكــال     ومــن املالحــظ يف اجلــدول أعــ   ــات وامل اله التقــارب الكــبري يف نــسب البعث

م باملقارنـة عمـا كانـت عليـه مـن متييـز للـذكور يف                ٢٠٠٣/٢٠٠٤اجلنسني يف العـام الدراسـي       
كما أن وجود جامعة وطنيـة وأخـرى خليجيـة، وسـهولة الوصـول إليهمـا قـد                  . األعوام املاضية 

اصــة يف القــرى إىل متابعــة التعلــيم، كــذلك  دفــع الكــثري مــن الطالبــات مــن األســر احملافظــة وخ 
شـجع  ) م٢٠٠١/٢٠٠٢العام الدراسـي    (ختفيض رسوم اجلامعة واليت أمر هبا جاللة امللك منذ          

ــأثريات        ــه ت ــسبة املتعلمــات يف القــرى ســيكون ل ــك، وال شــك أن ارتفــاع ن ــى ذل اجلنــسني عل
ــستقبل    ــات يف امل ــذه اجملتمع ــى ه ــة عل ــامج مســو    . اجتماعي ــضاً برن ــاك أي ــنح  وهن ــد للم ويل العه

 منحــة دراســية خــالل الــسنوات األربــع املاضــية منــها  ٣٦الدراســية العامليــة والــيت بلــغ عــددها  
منها للذكور، وهـي هتـدف إىل مـساعدة الطلبـة املتميـزين مـن اجلنـسني                 ) ١٧(لإلناث و ) ١٨(

 .على الدراسة خارج البحرين ملن ليس لديهم املوارد املالية اليت تساعدهم على ذلك
 

ــ ــسبة املــوظفني احلكــوميني احلاصــلني علــى       م ــة عــدد ون ن جهــة أخــرى توضــح اجلــداول اآلتي
 حـسب النـوع     ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦دراسات أكادميية خارج مملكة البحرين وذلك خـالل عـامي           

 .لكل وزارة ومؤسسة حكومية على حده
 



CEDAW/C/BHR/2/Add.1

 

44 08-37354 
 

 
CIVIL SERVICE BUREAU-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS – HoRISon-TOTAL ACADEMIC STUDIES IN 

GOVERNMENT OF BAHRAIN-BY MINISTRY AND GENDER OUT OF BAHRAIN   IN 2006 -- 2007 

 

 )٥(جدول رقم 
SEX 2006 2007 MINISTRY 

FEMALE 4 5 TENDERS-TENDERS COUNCIL 

MALE 2 8 TENDERS-TENDERS COUNCIL 

FEMALE 5 7 CSB-CIVIL SERVICE BUREAU 

MALE 11 12 CSB-CIVIL SERVICE BUREAU 

FEMALE 28 29 HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 

MALE 30 20 HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 

FEMALE 36 39 MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 

MALE 52 58 MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 

FEMALE 39 42 EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 

MALE 80 80 EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 

MALE 5 2 JUSTICE-MINISTRY OF JUSTICE 

FEMALE 56 45 INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 

MALE 48 42 INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 

FEMALE 20 18 LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 

MALE 26 29 LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 

FEMALE 26 28 LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 

MALE 30 35 LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 

FEMALE 60 60 W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 

MALE 27 27 W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 

FEMALE 12 15 JUDIC-HIGH COUNCIL FOR JUDICIARY 

MALE 25 20 JUDIC-HIGH COUNCIL FOR JUDICIARY 

FEMALE 13 14 OIL-NATIONAL OIL & GAS AUTHORITY 

MALE 21 24 OIL-NATIONAL OIL & GAS AUTHORITY 

FEMALE 4 8 PMCOURT-THE PRIME MINISTERS COURT 
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MALE 8 5 PMCOURT-THE PRIME MINISTERS COURT 

FEMALE 10 8 TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 

MALE 21 32 TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 

FEMALE 8 6 CABAFF-MINISTRY OF CABINET AFFAIRS 

MALE 6 5 CABAFF-MINISTRY OF CABINET AFFAIRS 

FEMALE 8 6 FORAFF-MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

MALE 6 3 FORAFF-MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

MALE 6 6 ISLAMIC-MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS 

FEMALE 8 7 CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 

FEMALE 8 5 CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 

FEMALE 6 2 COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 

MALE 16 28 COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 

FEMALE 8 6 E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 

MALE 6 4 E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 

FEMALE 6 6 SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 

MALE 4 6 SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 

MALE 4 8 BROAD&TV-BROADCASTING & TV CORPORATION 

FEMALE 2 9 GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & SPORTS 

MALE 6 2 GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & SPORTS 

MALE 2 2 DEPUTY-H E DEPUTY PRIME FOR MINISTERIAL AFFAIRS 

FEMALE 3 2 LANDREG-SURVEY & LAND REGISTRATION ORGANIZATION 

MALE 3 4 LANDREG-SURVEY & LAND REGISTRATION ORGANIZATION 

FEMALE 4 3 

MUN&AGR-MINISTRY OF MUNICIPALITIES AFFAIRS & 

AGRICULTURE 

MALE 2 3 

MUN&AGR-MINISTRY OF MUNICIPALITIES AFFAIRS & 

AGRICULTURE 

MALE 4 6 

PMCULT-H E THE PRIME MINSTERS CONSULTANT FOR 

CULURAL AFFAIR 

MALE 3 3 

PMSEC-H E THE PRIME MINISTERS ADVISOR FOR SECURITY 

AFFAIRS 

1663 824 839 TOTAL 
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 )٦(جدول رقم 

2006 FEMALE MALE GRAND TOTAL 

TOTAL EMPLOYEES GETTING 

ACADEMIC OUT OF BAHRAIN 
374 454 828 

PERCENTAGE % 45.17 54.83 100.00 

 )٧(جدول رقم 

2007 FEMALE MALE GRAND TOTAL 

TOTAL EMPLOYEES GETTING 

ACADEMIC OUT OF BAHRAIN 
370 474 844 

PERCENTAGE % 43.84 56.16 100.00 

 
 .قضاءاملرأة وال: ثانياً 
٢٠٩. 

 
تويل منصب القاضـي علـى جـنس الـذكور           ) ١٣/١٩٧١رقم  ( مل يقصر قانون تنظيم القضاء      

دون اإلناث، بل ترك الباب مفتوحـا أمـام كـال اجلنـسني لتـويل املناصـب القـضائية طاملـا متتعـوا                    
وم  باألهلية املدنية الكاملة لذلك، كذلك مل حيصر قانون السلطة القضائية اجلديد الـصادر مبرسـ              

تعــيني م ٢٠٠٣ منــصب القــضاء يف الــذكور فقــط، حيــث مت يف عــام ٤٢/٢٠٠٢بقــانون رقــم 
أربع نساء يف النيابة العامة وهي شعبة أصيلة مـن شـعب الـسلطة القـضائية، ثـالث منـهن برتبـة                      

هـذا إىل جانـب بعـض الوظـائف         .  وكيل نيابة عامة وواحـدة برتبـة مـساعد وكيـل نيابـة عامـه              
 ١:  علـى سـبيل املثـال       منـها   والـشؤون اإلسـالمية    ها النـساء يف وزارة العـدل      القانونية اليت شـغلت   
 ٦ وظيفة نائبـة رئـيس مكتـب التوثيـق ،            ١ وظيفة رئيس مكتب التوثيق،      ١وظيفة كاتبة عدل    
تعـيني أول سـيدة مبنـصب       م  ٢٠٠٦ وظيفـة مـسجل عـام وقــد مت يف عـام              ١وظائف موثقـات،    

م مت تعـيني سـيدة حبرينيـة يف منـصب           ٢٠٠٧يف عـام     و املدنيـة الكـربى    قاضي وذلك يف احملكمـة    
     . م تعيني سيدة حبرينية قاضية يف احملكمـة الدسـتورية    ٢٠٠٧رئيسة نيابة كما مت يف سنة       

.    مت تعــيني امــرأة حبرينيــة ملنــصب قاضــي باحملكمــة الــصغرى املدنيــة٢٠٠٨ فربايــر ١٨وبتــاريخ 
اميـات البحرينيـات ملهنـة احملامـاة وبـشكل          وقد شهدت الوزارة مـؤخراً انـضمام العديـد مـن احمل           
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وارتفـع أيـضاً عـدد املـساعدات      ).  ٢٠٩كما موضح يف اجلدول ب فقـرة        (مضطرد وملحوظ   
 ووكيالت النيابة العامة مقارنة مع عدد املساعدين والوكالء على الشكل اآليت

 
 ).ال يوجد( عدد وكالء النائب العام  -١
 )١٣(عدد مساعدين الوكالء  -٢

 )١(ت الوكالء عدد مساعدا -٣

 )٢(عدد وكيالت النيابة  -٤

 
 :  كما ارتفعت نسبة النساء بشكل عام يف الوزارة مقارنة بالذكور على الشكل اآليت

 
 )١٨٩(عدد النساء يف الوزارة  -١
 )٧٤٣(عدد الذكور يف الوزارة  -٢

 املرأة البحرينية يف مناصب القضاء
 

 )٢٠٩ فقرة –جدول أ ( 
 

  المنصب
قاضية في المحكمة 

 لكبرى المدنيةا
أمر ملكي رقم     لسنة 

٢٠٠٦ 
أول رئيس للنيابة في 

 البحرین
 لسنة ٨أمر ملكي رقم 
٢٠٠٧ 

  وآيل للنائب العام

 لسنة ٥أمر ملكي رقم  وآيل نيابة
٢٠٠٣ 
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وآيل للنيابة في محاآم 
 األحداث

وآيل للنيابة في محاآم 
 األحداث

بالمحكمة ضية قا
 ٩الدستوریة لمدة 
 سنوات

 لسنة ١٧ملكي رقم أمر 
٢٠٠٧ 

قاضية في المحكمة 
 المدنية الصغرى

 ٢٠٠٨ فبرایر ١٨

 

 والشئون اإلسالميةوزارة العدل : المصدر     
 

 ٢٠٠٨جدول یبين أعداد المحامين حتى عام 
 

 )٢٠٩ فقرة –جدول ب (
 

اإلناثالذآور نوع الرخصة
٧١١١١ المحامون تحت التمرین
٦١٦١ المحامون المشتغلون

المحامون المجازون أمام 
 محاآم التمييز

١٢٩٣٢

٢٦١٢٠٤ المجموع الكلي
 

 .وزارة العدل والشئون اإلسالمية: المصدر 
٢١٣. 

 
وتشهد التلمذة املهنية للنساء يف اجملال املـصريف إقبـاال كـبريا الن البحرينيـات يقـبلن علـى تـوىل                     

مبعهـد البحـرين للدراسـات       •تـدربات   الوظائف املصرفية مبختلف تصنيفاهتا، فقـد بلـغ عـدد امل          
 متدربــة يف مقابــل ٣٣٦٨، ٣١٧٦علــى التــوايل م ٢٠٠٢، ٢٠٠١املــصرفية واملاليــة يف عــامي 

ــامني  ٥٥٤٥، ٣٩٣٥ ــدرب عــن نفــس الع ــام   ،  مت ــدربات ع ــدد املت ــغ ع ــد ٢٠٠٦وبل  مبعه
 

 .ين للدراسات املصرفية واملاليةمعهد البحر :املصدر•
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 ٢٤٤٣ فبلــغ ٢٠٠٧ متدربــة امــا يف عــام ١٩٧١البحــرين للدراســات املــصرفية واملاليــة 
وكذلك احلال أيضاً بالنسبة للتلمـذة املهنيـة يف      . ٢٠٠٦عن عام   % ٢٤ أي بزيادة    متدربة

جمال احلاسوب وتطبيقاته، ألن اإلنـاث يقـبلن علـى الوظـائف القائمـة علـى اسـتخدام احلاسـب               
اما عدد العامالت يف جمال االعمـال املاليـة واملـصرفية فبلـغ              .اآليل باعتبارها وظائف مكتبية   

هــذا وقــد ارتفــع عــدد  . جممــوع القــوى العاملــة يف هــذا اجملــال  مــن % ٣٦ ٢٠٠٦عــام 
 ).معهد البحرين للدراسات املالية واملصرفية .(٢٠٠٧يف عام % ١٢العامالت بنسبة 

٢١٤. 
 

ــوم       ــة العل ــة فقامــت بإنــشاء كلي ــة مــسئولية التــدريب يف قطــاع العلــوم الطبي كمــا تولــت الدول
يا إعــداد كــبرية مــن اإلنــاث يف جمــال  الــصحية حتــت إشــراف وزارة الــصحة والــيت ختــرج ســنو 

 .التمريض وفنيات الصيدلة واملخترب
م والـذي يهـدف     ٢٠٠٠كما مت التوسع يف مشروع احلالقة النسائية الـذي بـدأ تنفيـذه يف عـام                 

 مـن الفتيـات وتأهيلـهن لــدخول سـوق العمـل يف جمـال احلالقــة       ةإىل تأهيـل أبنـاء األسـر احملتاجــ   
 ١٠٩ امرأة ويتم حاليا تـدريب       ٢٥٠ اخلرجيات يف هذا املشروع      وبلغ عدد . النسائية واملكياج 

 .امرأة 
 

 .٢٠٠٧ – ٢٠٠٦وفيما يلي جدوالً يبني عدد املتدربات واملتدربني يف قطاعات خمتلفة لعام 
 

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ في البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خالل عامي اإلناث يوضح عدد جدول

 (جدول أ – فقرة ٢١٤) 

 تاريخ االنتهاءتاريخ البدء اسم المعهد اسم البرنامجالرقم
دد ع

المتدربين
 إناث ذآور

 ٩ ٤ ١٣ ٨/٤/٢٠٠٦٨/١٠/٢٠٠٨ آلية العلوم الصحية )١(دبلوم فني صيدلة ١

 ٩ ٣ ١٢ ١٣/٠٣/٠٧١٣/٠٩/٠٩ آلية العلوم الصحية )٢(دبلوم فني صيدلة ٢

٣
أمين ي الت دبلوم ف ال

 )المجموعة األولي (
 ٨ ٠ ٨ ٣/١٢/٢٠٠٦٩/١٢/٢٠٠٦  البحرین للدراسات المصرفيةمعهد

٤
أمين ي الت دبلوم ف ال

 )المجموعة الثانية (
 ٧ ١ ٨ ٢٦/١١/٠٦٢٦/١١/٠٦ معهد البحرین للدراسات المصرفية
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٥
أمين ي الت دبلوم ف ال

 )المجموعة الثانية (
 ٠ ٩ ٩ ١٨/١١/٠٧١١/١٨/٢٠٠٨ معهد البحرین للدراسات المصرفية

 ٠ ١٢ ١٢ ١٢/٢/٢٠٠٧١٢/٢/٢٠٠٨ مدرسة الجابریة ة وصباغة السياراتسمكر٦

٧
دریب    صائي ت CTPأخ

 المجموعة االولى
 ١٠ ٢ ١٢ ٢٨/٠٥/٠٦١٥/١٢/٠٦ معهد البحرین للتدریب

٨
دریب    صائي ت CTPأخ

 المجموعة الثانية
 ١٤ ٠ ١٤ ٢٦/٠٦/٠٦٢٥/١٢/٠٦ معهد البحرین للتدریب

 ١٣ ٢ ١٥ ٨/١٢/٢٠٠٦٣٠/٠٦/٠٧ لبحرین للتدریبمعهد ا أخصائي موارد بشریة٩

 ١١ ٧ ١٨ ٢٤/٠٩/٠٦٢٣/٠٢/٠٧ معهد البحرین للتدریب برنامج الصرافة١٠

١١
وم اج وااللمني صل الزج مف

)١( 
 ٠ ٥ ٥ ٨/١/٢٠٠٦١/٣٠/٢٠٠٧ شرآة العبار

١٢
وم اج وااللمني صل الزج مف

)٢( 
 ٠ ٨ ٨ ١٩/٠٩/٠٦١٩/٠٣/٠٧ شرآة العبار

 ٢٤ ٣ ٢٧ ٤/١١/٢٠٠٦٣١/٠١/٠٧ معهد الشيخ خليفة )١(طباعة برنامج ال١٣

 ١٩ ٧ ٢٦ ٢/١١/٢٠٠٧٦/٢٦/٢٠٠٧ مدرسة الجابریة )٢(برنامج الطباعة ١٤

١٥
سابات رادات الح امج إی برن

 )١(وتذاآر السفر
 ١١ ٤ ١٥ ١/٧/٢٠٠٧١٠/٦/٢٠٠٧ طيران الخليج

١٦
سابات رادات الح امج إی برن

 )٢(وتذاآر السفر
 ١٣ ٠ ١٣ ١٤/٠١/٠٧١٣/١٠/٠٧ خليجطيران ال

١٧
سابات رادات الح امج إی برن

 )٣(وتذاآر السفر
 ٥ ٦ ١١ ٢٢/٠١/٠٧٢١/١٠/٠٧ طيران الخليج

 تاريخ االنتهاءتاريخ البدء اسم المعهد اسم البرنامجالرقم
دد ع

المتدربين
 إناث ذآور

١٨
ة ة االنجليزی امج اللغ برن

 )المستوى األول(
 ١٧٥ ٢٠ ١٩٥ _ _ معاهد مختلفة

١٩
ة ة االنجليزی امج اللغ برن

 )المستوى الثاني(
 ١٤٨ ١٩ ١٦٧ _ _ معاهد مختلفة

 ٧ ٠ ٧ ٨/١٩/٢٠٠٦١١/٥/٢٠٠٦ معهد بيرلتز برنامج اللغة االنجليزیة٢٠

سكو إلدارة٢١ امج سي  ٨ ١ ٩ ١٨/٠٤/٠٧١٨/٠٦/٠٧ معهد المؤیدبرن
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 الشبكات

٢٢
سكو إلدارة امج سي برن

 الشبكات
 ٤ ٠ ٤ ٧/٨/٢٠٠٧٣١/٠١/٠٨ بتلكو

٢٣
وفت امج مایكروس برن

)MCSE(لهندسة األنظمة 
 ٥ ٥ ١٠ ٣/١١/٢٠٠٧٨/٧/٢٠٠٧ معهد نيوهورایزن

 ٠ ٢١ ٢١ ٨/٤/٢٠٠٧٢٨/٠٦/٠٧ مدرسة جدحفص التمدیدات الكهربائية٢٤

٢٥
ي م الهندس امج الرس برن

)Autocade( 
 ١٧ ١٢ ٢٩ ٨/٤/٢٠٠٧٢٨/٠٦/٠٧ مدرسة جدحفص

 ٥١ ٠ ٥١ ٢/٥/٢٠٠٧٢٩/٠٨/٠٧ معهد إیلي وجان مج تصفيف الشعربرنا٢٦

٢٧

دربي ي لمت دریب العمل الت

ات م المعلوم امج نظ برن

 الجغرافية

 ١٦ ٠ ١٦ _ _ معهد البحرین للدراسات والبحوث

٢٨

(دبلوم الدراسات المصرفية      

اني ستوى الث -) الم

 المجموعة األولى

 ٦ ٩ ١٥ ٢٠٠٩فبرایر ٢٤/٠٩/٠٧ معهد البحرین للدراسات المصرفية

٢٩

(دبلوم الدراسات المصرفية      

اني    المجموعة-)المستوى الث

 الثانية

 ١٠ ٣ ١٣ ٢٠٠٩فبرایر ٢٠/٠٨/٠٧ معهد البحرین للدراسات المصرفية

٣٠
(دبلوم الدراسات المصرفية      

 )المستوى الثالث 
 ٦ ١ ٧ ٢٠٠٩فبرایر ٢١/١٠/٠٧ معهد البحرین للدراسات المصرفية

٣١
(دبلوم الدراسات المصرفية      

 )المستوى الرابع 
 ١ ٢ ٣ ٢٠٠٩فبرایر ١٥/٠٩/٠٧ معهد الحرین للدراسات المصرفية

 ١ ١ ٢ ١٧/٠٩/٠٧١٧/٠٩/٠٩ معهد البحرین للدراسات المصرفية دبلوم الدراسات المصرفية٣٢

٣٣
بة ي محاس امج فن برن

)AAT( 
 ٠ ١ ١ ١/٧/٢٠٠٧٣٠/٠٦/٠٨ بریدج لحلول التدریب

٣٤
ين ل الفني امج تأهي برن

 واإلداریين
 ٧٩ ٤٥ ١٢٤ _ _ جامعة البحرین
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 إناث ذآورعدد المتدربينتاریخ االنتهاء تاریخ البدء اسم المعهد اسم البرنامجالرقم

 ٠ ٢٩ ٢٩ _ _مؤسسة السيد وسعيد السياقة الثقيلة٣٥

 برنامج مهارات النجاح الوظيفي٣٦
رین د البح معه

 للتدریب
٢٦٩ ٣٨ ٣٠٧ ٢٠/٠٩/٠٧ ١/٧/٢٠٠٧ 

 ١١٢ ٤٢٤ ٥٣٦ _ _ بابكو برنامج مهارات سوق العمل٣٧

٣٨
ذوي ي ل ب اآلل ي الحاس دریبي ف امج ت برن

 )١(اإلحتياجات الخاصة 
 ١٥ ٥ ٧/١٠/٢٠٠٦٩/١٠/٢٠٠٦٢٠ معهد بریدج

٣٩
ذوي ي ل ب اآلل ي الحاس دریبي ف امج ت برن

 )٢(اإلحتياجات الخاصة 
 ١٠ ٩ ٧/١٥/٢٠٠٦٩/١٥/٢٠٠٦١٩ معهد العاصمة

 )NEBOSH(الصحة والسالمة المهنية ٤٠
رین د البح معه

 للتدریب
١٥ ٠ ٩/٢١/٢٠٠٦١٥ ٧/١/٢٠٠٦ 

٤١
دیثي ين ح دریب المهندس ف وت امج توظي برن

 التخرج

اع سات القط مؤس

 الخاص
_ _ ١٢ ١٥ ٢٧ 

 ١٠ ١٠ ٦/١٤/٢٠٠٦٢٠ ٣/٦/٢٠٠٦ معهد بيسان )٥١(البيع بالتجزئة ٤٢

 ١٤ ٧ ٦/١٧/٢٠٠٦٩/٢٣/٢٠٠٦٢١ معهد بيسان )٥٢(ع بالتجزئة البي٤٣

٧٥٠١،١٤٤ ١،٨٩٤ المجموع

 
 ٢١٤ الفقرة –جدول رقم ب 

دريب خالل عامي               رامج  الت تقرير ملخص يوضح نسبة اإلناث الالتي تخرجن من ب
٢٠٠٧ - ٢٠٠٦  

  برنامج٤٣ إمجايل عدد الربامج التدريبية اليت اشتملت على اجلنسني
  متدرب١،٨٩٤ د الكلي للمتدربني يف مجيع الربامج التدريبيةالعد

  متدرب٧٥٠  برنامج٤٣ عدد الذكور يف الـ 
  %٣٩,٦  برنامج٤٣النسبة املئوية للذكور يف الـ  

  برنامج٣٦ عدد الربامج اليت اشتملت على اإلناث فقط
  متدربة١،١٤٤  برنامج٣٦عدد اإلناث يف الـ 
  %٨٣,٧ امج اليت مشلت اإلناثالنسبة املئوية للرب

  %٦٠,٤ النسبة املئوية لإلناث يف مجيع الربامج التدريبية
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  عدد ونسبة الموظفين الحكوميين الحاصلين على دورات تدريبية خارج مملكة البحرين حسب النوع ٢١٤ الفقرة –آما يوضح الجدول رقم ج 

 لكل وزارة ومؤسسة حكومية على حده

 

CIVIL SERVICE BUREAU 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS - HoRISon 

TOTAL ACADEMIC STUDIES IN GOVERNMENT OF BAHRAIN 

BY MINISTRY AND GENDER OUT OF BAHRAIN   IN 2006-2007 

 

MINISTRY 2006 2007 SEX 

TENDERS-TENDERS COUNCIL 4 5 FEMALE 

TENDERS-TENDERS COUNCIL 2 8 MALE 

CSB-CIVIL SERVICE BUREAU 5 7 FEMALE 

CSB-CIVIL SERVICE BUREAU 11 12 MALE 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 28 29 FEMALE 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 30 20 MALE 

MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 36 39 FEMALE 

MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 52 58 MALE 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 39 42 FEMALE 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 80 80 MALE 

JUSTICE-MINISTRY OF JUSTICE 5 2 MALE 

INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 56 45 FEMALE 

INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 48 42 MALE 

LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 20 18 FEMALE 

LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 26 29 MALE 

LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 26 28 FEMALE 

LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 30 35 MALE 

W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 60 60 FEMALE 

W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 27 27 MALE 

JUDIC-HIGH COUNCIL FOR JUDICIARY 12 15 FEMALE 
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JUDIC-HIGH COUNCIL FOR JUDICIARY 25 20 MALE 

OIL-NATIONAL OIL & GAS AUTHORITY 13 14 FEMALE 

OIL-NATIONAL OIL & GAS AUTHORITY 21 24 MALE 

PMCOURT-THE PRIME MINISTERS COURT 4 8 FEMALE 

PMCOURT-THE PRIME MINISTERS COURT 8 5 MALE 

TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 10 8 FEMALE 

TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 21 32 MALE 

CABAFF-MINISTRY OF CABINET AFFAIRS 8 6 FEMALE 

CABAFF-MINISTRY OF CABINET AFFAIRS 6 5 MALE 

FORAFF-MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 8 6 FEMALE 

FORAFF-MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 6 3 MALE 

ISLAMIC-MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS 6 6 MALE 

CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 8 7 FEMALE 

CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 8 5 FEMALE 

COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 6 2 FEMALE 

COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 16 28 MALE 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 8 6 FEMALE 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 6 4 MALE 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 6 6 FEMALE 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 4 6 MALE 

BROAD&TV-BROADCASTING & TV CORPORATION 4 8 MALE 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & SPORTS 2 9 FEMALE 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & SPORTS 6 2 MALE 

DEPUTY-H E DEPUTY PRIME FOR MINISTERIAL AFFAIRS 2 2 MALE 

LANDREG-SURVEY & LAND REGISTRATION ORGANIZATION 3 2 FEMALE 

LANDREG-SURVEY & LAND REGISTRATION ORGANIZATION 3 4 MALE 

MUN&AGR-MINISTRY OF MUNICIPALITIES AFFAIRS & 

AGRICULTURE 
4 3 FEMALE 



CEDAW/C/BHR/2/Add.1  
 

08-37354 55 
 

MUN&AGR-MINISTRY OF MUNICIPALITIES AFFAIRS & 

AGRICULTURE 
2 3 MALE 

PMCULT-H E THE PRIME MINSTERS CONSULTANT FOR CULURAL 

AFFAIR 
4 6 MALE 

PMSEC-H E THE PRIME MINISTERS ADVISOR FOR SECURITY 

AFFAIRS 
3 3 MALE 

TOTAL 824 839 1663 

 
 

 :احلق يف املساواة يف األجر و االستحقاقات:  خامساً
 
٢١٥. 

 
رقـم  ( على االتفاقية العربية بشأن حتديد ومحاية األجـور         م  ١٩٨٤مملكة البحرين عام    صادقت  

:" منــها علــى أن ) ١٣(الــصادرة عــن منظمــة العمــل العربيــة والــيت تــنص املــادة  ) ١٥/١٩٨٣
وهـو نـص صـريح علـى     " .ألجر الرجل وذلك عند متاثل العمل  متنح املرأة العاملة األجر املماثل      

 .املساواة يف األجور بني اجلنسني عند أداء عمل مماثل
 
ــة أي تفــاوت يف األجــور بــني اجلنــسني عنــد      و ال يظهــر ســلم األجــور يف قطــاع اخلدمــة املدني

ل وظيفـة   أداءمها وظيفة مماثلة، إذ تتقاضى املرأة نفس األجر الـذي يتقاضـاه الرجـل الـذي يـشغ                 
 ٣٠مماثلة لوظيفتها، كما تتساوى معه يف معظـم احلقـوق الوظيفيـة منـها إجـازة سـنوية مبعـدل                     

 يـوم  ٢١ يوم عمل يف الـسنة، وإجـازة حـج ملـدة            ٢٤يوم عمل يف السنة وإجازة مرضية مبعدل        
 يوم، وإجـازة زواج ملـدة   ٦٠خالل فترة اخلدمة، وإجازة مرافقة مريض للخارج لفترة أقصاها         

 أيـام، وغيـاب مـصرح بـه براتـب ألداء مهـام              ٣م عمل، وإجازة وفاة أحد األقـارب ملـدة           أيا ٣
، حيـث يتـساويان، يف مجيـع     ملدة شـهر راتب للدراسةبرمسية، وإجازة احلجر الصحي، وإجازة     

 ٦٠هذه احلقوق الوظيفية، إضافة إىل متتعها مبزايا أخرى بصفتها أنثى منـها إجـازة أمومـة ملـدة              
أربـع أشـهر وعـشرة     يوميا، إجازة ترمـل ملـدة   تني مبعدل ساعسنتني  ملدة رعايةفترة  يوم عمل،   
 .، وإجازة بدون راتب لرعاية األطفال أو ألغراض أخرىأيام براتب
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 :احلق يف الضمان االجتماعي :  سادساً
٢١٨.  

 
  حقوق املرأة التقاعدية يف البحرين  
ــم      ــانون التقاعــد املــدين رق ــز ق ــسنة) ١٣(مل ميي ــآت التقاعــد   ١٩٧٥ ل ــشأن معاشــات ومكاف  ب

 بإصــدار قــانون ١٩٧٦لــسنة ) ١١(ملــوظفي احلكومــة وكــذا قــانون التقاعــد العــسكري رقــم   
 ةتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفـراد قـوة دفـاع البحـرين واألمـن العـام بـني املـرأ                    

أو العـسكري مـن     والرجل سواء كانت موظفة أو ضابط أو فـرد فيمـا يتـضمنه القـانون املـدين                  
حقــوق ومزايــا، ومل مييــز الرجــل بنــصوص وأحكــام خاصــة بــل أنــه إضــافة إىل إقــرار املــساواة    
الشاملة التامة بني املرأة يف احلقـوق واملزايـا التأمينيـة التقاعديـة اخـتص املـرأة باسـتثناءات معينـة                     

سـرة لتنتفـع بـذلك    وأسبغ عليها محاية خاصة رعاية هلا وتقديراً للدور الـذي تؤديـه يف حيـاة األ        
 :باحلقوق واملزايا التالية

 
 "املعاش التقاعدي"تأمني الشيخوخة  .١

األصل أن مينح املـؤمن عليـه املوظـف أو املـؤمن عليهـا املوظفـة معـاش التقاعـد عنـد بلـوغ سـن                  
 سنة على األقل، ومينح املعاش حبـد أقـصى          ١٥الستني وإذا بلغت مدة االشتراك يف هذا التأمني         

 دينـار، كمـا     ١٨٠ الراتـب األساسـي للـسنتني األخريتـني وحبـد أدىن رقمـي               من%) ٨٠(قدرة  
من الراتب الـسنوي عـن كـل سـنة مـن            % ٣تستحق باإلضافة إىل املعاش صرف مكافأة بواقع        

 سـنة، كمـا جيـوز للمـرأة حتويـل هـذه         ٤٠سنوات خدمتها احملسوبة يف التقاعد الـيت ال تتجـاوز           
ــدالً مــن ا   ــأة إىل معــاش إضــايف ب ــستبدل جــزء مــن معاشــها    املكاف ــأة، وجيــوز للمــرأة أن ت ملكاف

 .التقاعدي يف حدود النسبة احملددة بقرار من وزير املالية
 

 سـنة تـستحق املـرأة املـؤمن عليهـا املوظفـة       ٤٠إذا زادت مدة اخلدمـة احملـسوبة يف التقاعـد عـن            
 مــن آخــر راتــب ســدد عنــها االشــتراك وذلــك عــن كــل ســنة مــن  % ١٥ايــضاً مكافــأة بواقــع 

 .سنوات) ٧(السنوات الزائدة وحبد أقصى قدره 
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 .اهليئة العامة لصندوق التقاعد:   املصدر 
فإذا بلغت املؤمن عليهـا سـن الـستني قبـل تـوافر شـرط مـدة االشـتراك املوجبـة لالسـتحقاق يف                        

من الراتب السنوي عن كل سـنة كاملـة         % ١٥ بواقع   دمعاش التقاعد استحقت مكافأة التقاع    
 .متها احملسوبة يف التقاعدمن سنوات خد

 
أما إذا كان انتهاء خدمة املـرأة بـسبب إلغـاء الوظيفـة أو الفـصل بغـري الطريـق التـأدييب تـستحق            
معاشاً مىت بلغت مدة خدمتها عشر سنوات وحيسب املعـاش علـى أسـاس ضـم مخـس سـنوات                    

لراتــب مــن ا% ١٥وإذا مل يتــوافر هلــا شــرط اســتحقاق املعــاش تــستحق مكافــأة تقاعــد بواقــع   
 .السنوي عن كل سنة كاملة من سنوات خدمتها مضافاً إليها نصف املكافأة تعويضاً هلا

 
ويصرف املعاش التقاعدي االعتيادي للمـرأة املوظفـة يف حالـة اسـتقالتها ألسـباب صـحية هتـدد            
حياهتا باخلطر أو يف حالة االسـتقالة بغـرض التفـرغ للعنايـة بأحـد والـديها أو إبنـها أو بنتـها أو                        
أخيها أو أختها من ذوي االحتياجات اخلاصة ويف هذه  احلالة تعامل معاملة مـن يتـرك اخلدمـة     

 .لبلوغ سن التقاعد االعتيادي
 

 :تأمني العجز الكلي والوفاة الطبيعية أو فقد املؤمن عليها   .٢
 

 تـستحق املـؤمن عليهـا املوظفـة معـاش العجـز الكلــي أو الوفـاة الطبيعيـة غـري الناجتـة عـن إصــابة           
العمـل أو يف حالـة فقـدها إذا وقعـت الوفـاة أو حـدث العجـز الكلـي أو الفقـد تـستحق معــاش           

 .من الراتب الشهري األخري أياً كانت مدة خدمتها احملسوبة يف التقاعد% ٤٠بواقع 
 

وعند حدوث وفاة املرأة املؤمن عليهـا يـستحق املـستحقون عنـها معاشـاً وهـم زوجهـا العـاجز                     
ناهتا وأبنـاء وبنـات االبـن والوالـدين واألخـوة واألخـوات الـذين تتـوافر            عن الكسب وأبنائها وب   

 .فيهم شروط االستحقاق قانوناً
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كذلك قضى قانون التقاعـد صـرف مكافـأة عنـد وفـاة املـرأة املـؤمن عليهـا املوظفـة أو صـاحبة                        
 شـهور إذا    ٦ شـهور إذا كانـت يف اخلدمـة أو معـاش             ٦املعاش للمستحقني عنها تعادل مرتـب       

 ٣ شــهور أو معــاش ٣ت صــاحبة معــاش، وكــذلك ميــنح املــستحق نفقــات جنــازة راتــب  كانــ
 .شهور حسب األحوال

 
وأيضاً من االمتيازات اليت منحها املشرع للمرأة املوظفـة بعـض املزايـا بـصفتها مـستحق ملعـاش                   
تقاعدي عن زوجها املتوىف كأرملة وذلك باستثنائها من القاعدة العامة اليت حتظر صرف أكثـر               

ن معاش واحد وإذا استحق أكثـر مـن معـاش صـرف األكـرب، إال أنـه بالنـسبة للمـرأة املوظفـة                 م
حيق هلا أن جتمع بني معاشها عـن زوجهـا املتـوىف ومعاشـها املـستحق هلـا بـصفتها مـؤمن عليهـا                        
وكذلك جتمع بنت املتوىف وبنت االبن املتوىف بـني املعاشـني املـستحقني عـن والـديهم وجـدهم                   

 .م بني املعاشات املستحقة هلا مبا ال جياوز راتب تسوية املعاش األكربوكذا جتمع األ
 

 :تأمني إصابات العمل  .٣
 

 بـشأن   ١٩٧٥لـسنة   ) ١٣(تسري أحكام تأمني إصابات العمـل املقـررة مبوجـب القـانون رقـم               
تنظيم معاشـات ومكافـآت التقاعـد ملـوظفي احلكومـة علـى املـرأة املوظفـة املـؤمن عليهـا أسـوة                       

 .بالرجل
 

 معاش العجز الكلي املستدمي الناشئ عن اإلصابة والعجز اجلزئي املستدمي
 

تستحق املـرأة املوظفـة معـاش العجـز الكلـي املـستدمي وفقـاً ملـا تـصدره اللجـان الطبيـة ويـسوى                 
 .من الراتب اخلاضع لالشتراك% ٨٠املعاش بواقع 

 
ــدر       ــستدمي إذا كــان العجــز تق ــي امل ــاش العجــز اجلزئ ــرأة مع ــستحق امل ــسبته وت ــأكثر % ٣٠ ن ف

ويصرف هلـا معـاش بنـسبة ذلـك العجـز مـن معـاش العجـز الكلـي، ويف هـذه احلالـة جتمـع بـني                         
 .معاشها اإلصابة اجلزئي والراتب
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وهذا وقد كفل قانون التقاعد للمرأة املوظفة يف حالة إهناء اخلدمة لعـدم وجـود عمـل يتناسـب         

 عجزاً كلياً مستدمياً ويسوى معاشه بواقـع        وعجزها اجلزئي ففي هذه احلالة يعترب العجز اجلزئي       
 .من الراتب اخلاضع لالشتراك% ٨٠
 

وتستحق املرأة املوظفة تعويضاً مـن دفعـة واحـدة يف حالـة أن العجـز اجلزئـي املـستدمي ال تـصل                     
 . شهرا٣٦ًويقدر التعويض بنسبة العجز مضروباً يف قيمة معاش الكلي عن % ٣٠نسبته إىل 

 
 امة لصندوق التقاعد اهليئة الع: املصدر  

 
 مشروعات قوانني تعديل بعض أحكام قانون التقاعد املدين والعسكري بإضافة –ثانياً 

 .مزايا إىل املرأة
 

متكني األرملة اليت انتقل نصيبها يف املعاش إىل أبنائها وبناهتا أو آل إىل صندوق التقاعـد بـسبب       . ١
اد نـصيبها يف املعـاش ومل تـستحق         زواجها مث ترملت أو طلقـت مـن زوجهـا األخـري مـن اسـترد               

 .معاشاً تقاعدياً عن زوجها األخري بعد وفاته

إضافة أبناء وبنات البنت املتوفية إىل املستحقني للمعاش عن جدهم وذلك أسـوة بأبنـاء وبنـات         . ٢
 .االبن املتوىف

زوج استحقاق األم يف معاش أبنتها املتوفـاة إذا كانـت أرملـة أو مطلقـة قبـل وفـاة أبتنـها ومل تتـ                    . ٣
 .من غري والد أبنتها املتوفاة

 
 : ونرفق مما يلي 

إحصائيات املعاش التقاعدي واملكافأة واحلقوق التقاعدية األخرى اليت منحـت للمـرأة املوظفـة              
 . وحىت تارخيه١٩٧٥املؤمن عليها منذ بدء تطبيق قانون التقاعد يف عام 
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 لالتي تقاضين حقوق تقاعديةإحصائية خاصة بعدد اإلناث ا

 )٢١٨ فقرة –جدول أ (
 المبالغ عدد المعامالت نوع الخدمة
 45,808,620.000 ٢٠٤٩ االستبدال
 25,164,139.000 4061 قروض

 
 إحصائية خاصة باإلناث من أصحاب المعاشات التقاعدية

 )٢١٨ فقرة –جدول ب (
 

 ٢٠٠٧عدد اإلناث المتقاعدات ولهن معاشات مستحقة حتى أآتوبر 
 موعالمج عسكري مدني
٢٤٢١ ١٥١ ٢٢٧٠ 

 
 )٢١٨ فقرة –جدول ج (

  ٢٠٠٧عدد المتوفيات من أصحاب المعاشات حتى أآتوبر 
 المجموع عسكري مدني
٢٢٥ ١٥ ٢١٠ 

 
 )٢١٨ فقرة –جدول د (

  ٢٠٠٧عدد المستحقين أناث وذآور عن المتوفيات من أصحاب المعاشات حتى أآتوبر 
 المجموع عسكري مدني
٤٦٠ ٤١ ٤١٩ 

 
 

 )٢١٨ فقرة -ل هـ جدو(
 ٢٠٠٧للفترة من يناير و حتى نوفمبر %) ١٥مكافأة (عدد االناث المتسحقات لدفعة الواحدة 

 المجموع عسكري مدني
١٨٨ ٣ ١٨٥  
 الهيئة العامة لصندوق التقاعد: المصدر 
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٢٢٠. 

 
 ويطبق نظام التأمينات االجتماعية على كافة منشآت القطاع اخلاص الـيت تـضم مـن عامـل إىل                 

كمـا هـو مقـرر    م ٢٠٠٥ ينـاير  ١ ابتـداًء مـن   - وهي من فئة املنـشآت الـصغرية   -تسعة عمال   
ــا نظــام         ــشآت مــن مزاي ــامالت يف هــذه املن ــساء الع ــستفيد الن ــل وزارة العمــل، حبيــث ت مــن قب

 بتوفري احلماية االجتماعية هلن مـن خـالل ضـمان حـصوهلن علـى                التأمينات االجتماعية وذلك  
تغطية تكاليف معيشتهن بعد انتـهاء خدمتـهن، وكـذلك انتفـاعهن مبزايـا      معاش تقاعدي ثابت ل  

شـطبت مـن هـذه الفقـرة اجلملـة          (. الضمان االجتمـاعي يف حالـة املـرض والعجـز والـشيخوخة           
 ).وهي الفئة الوحيدة املتبقية من املنشآت اخلاصة إىل أخر اجلملة: اآلتية 

 
 : حظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو األمومة. ٣
 

٢٢٤. 
 

 مـن قـانون العمـل متييـزاً         ٦١يف إطار حتقيق محاية مثلى للمرأة ولرعاية األطفال كرسـت املـادة             
إجيابياً لصاحل املرأة العاملة، مبنحها احلـق إذا كانـت حـامالً باحلـصول علـى إجـازة وضـع مـدهتا               

جـازة  مخسة وأربعون يوماً تشمل املـدة الـسابقة علـى الوضـع أو الالحقـة لـه، وتكـون هـذه اإل                     
بــأجر كامــل وال ختــصم مــن اإلجــازات الــسنوية للعاملــة، كمــا حيــق للمــرأة العاملــة احلامــل أن 

 .حتصل على إجازة أخرى ملدة مخسة عشر يوماً ولكن بدون أجر 
وأيضاً وهبدف رعاية الطفولـة ومتكـني العاملـة مـن إرضـاع مولودهـا أعطـى التـشريع البحـريين                     

 الوضـع احلـق يف االســتفادة مـن فتـرات لالسـتراحة بقــصد      للعاملـة األم بعـد عودهتـا مــن إجـازة    
 مـن   ٦٢املـادة   ( إرضاع مولودها اجلديد، ويثبت هلا هذا احلق خالل السنتني التـاليتني للوضـع              

ويشترط أال تقل فترات االستراحة اليت حتـصل عليهـا العاملـة إلرضـاع مولودهـا                ) قانون العمل 
اليــوم الواحــد، وهــذا احلــق يف االســتراحة للعاملــة    يف  )وفقــاً للتعــديل األخــري (الــساعتني عــن 

 .املرضعة ال يؤثر على حقها يف احلصول على فترات الراحة اليت متنح عادة جلميع العمال
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٢٢٦.  
 

باإلجازات ذاهتـا الـيت متـنح للرجـل مـع وجـود مزايـا خاصـة              العاملة بالقطاع العام  وتتمتع املرأة   
 :باملرأة ومرتبطة بطبيعتها وهى 

 اخلدمــة قــانونوهــى حتــصل عليهــا أســوة بــاملوظف الرجــل إذ يــنص    : ة زواج إجــاز . ١
 .املدنية على منح املوظفة إجازة زواج قدرها ثالثة أيام 

 .يوم ابتداًء من تاريخ الوضع٦٠وهى مبعدل  : وضعإجازة  . ٢

ــرة مــن        ــة خــالل الفت ــة بأن ــة املدني ــوان اخلدم ــصادرة مــن دي ــبني اإلحــصائيات ال ــوبر ١وت  أكت
 امـرأة عاملـة علـى إجـازة األمومـة لتـشكل             ١٧٥٥حصلت  م  ٢٠٠٥ فرباير   ٢٣ حىتم  ٢٠٠٣
ــسبة  ــساء املوظفــات       % ١١ن ــغ عــدد الن ــة، ويبل ــة املدني ــسائية يف اخلدم ــة الن مــن القــوى العامل

ــل  ١٢٧٧٥املتزوجــات  ــرأة مقاب ــسبة   ٣٩١٨ ام ــرأة غــري متزوجــة أي ن مــن القــوى  % ٨٣ ام
 .العاملة النسائية يف اخلدمة املدنية

ملـدة   يوميـاً  تنيرضاع الطفل ملدة سـاع إلوهى االستراحة اليت يتطلبها : ة رعاية استراح . ٣
 .سنتني يومياً

مينح قانون اخلدمة املدنية املـرأة إجـازة        حيث  هبدف رعاية الطفل    : إجازة بدون راتب   . ٤
 .ملدة أقصاها عامني لرعاية طفلها

م ٢٠٠٣وحــىت ســبتمرب م ٢٠٠٢وتــبني إحــصائيات اخلدمــة املدنيــة بأنــه يف الفتــرة مــن ينــاير   
ــر مــن     ــدون راتــب ألكث ــاً حلــوايل  ٣٠منحــت إجــازة ب ــرأة مــن خمتلــف وزارات  ٣٢٨ يوم  ام

 .اململكة
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 حسب النوع في ٢٠٠٧ و٢٠٠٦عدد ونسبة االجازات الخاصة بالمرأة في الخدمة المدنية وذلك خالل عامي  ) ٢٢٦ الفقرة -رقم أ(ويوضح الجدول 

 آل وزارة ومؤسسة حكومية على حده

 

 جدول رقم أ

2006 

MINISTRY TOTAL LEAVE TYPE 

BROAD&TV-BROADCASTING & TV CORPORATION 55 Leave without pay 

BROAD&TV-BROADCASTING & TV CORPORATION 965 Sick Leave with pay 

BROAD&TV-BROADCASTING & TV CORPORATION 1 Sick Leave without pay 

BROAD&TV-BROADCASTING & TV CORPORATION 927 Annual Leave with pay 

BROAD&TV-BROADCASTING & TV CORPORATION 2 Wedding Leave with pay 

BROAD&TV-BROADCASTING & TV CORPORATION 13 Maternity Leave with pay 

BROAD&TV-BROADCASTING & TV CORPORATION 6 Pilgrimage Leave with pay 

BROAD&TV-BROADCASTING & TV CORPORATION 88 Bereavement Leave with pay 

BROAD&TV-BROADCASTING & TV CORPORATION 57 Accompanying Leave with pay 

BROAD&TV-BROADCASTING & TV CORPORATION 44 Authorised Absence Leave with pay 

CABAFF-MINISTRY OF CABINET AFFAIRS 86 Sick Leave with pay 

CABAFF-MINISTRY OF CABINET AFFAIRS 139 Annual Leave with pay 

CABAFF-MINISTRY OF CABINET AFFAIRS 6 Bereavement Leave with pay 

CABAFF-MINISTRY OF CABINET AFFAIRS 4 Accompanying Leave with pay 

CABAFF-MINISTRY OF CABINET AFFAIRS 12 Unauthorised Absence Without pay 

CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 156 Leave without pay 

CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 932 Sick Leave with pay 

CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 6 Study Leave with pay 

CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 657 Annual Leave with pay 

CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 3 Wedding Leave with pay 

CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 5 Maternity Leave with pay 

CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 3 Pilgrimage Leave with pay 
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CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 82 Bereavement Leave with pay 

CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 1 Official Duty Leave with pay 

CIO-CENTRAL INFORMATICS ORGANIZATION 7 Authorised Absence Leave with pay 

COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 2 Leave without pay 

COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 584 Sick Leave with pay 

COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 18 Study Leave with pay 

COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 553 Annual Leave with pay 

COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 6 Wedding Leave with pay 

COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 10 Maternity Leave with pay 

COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 1 Pilgrimage Leave with pay 

COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 48 Bereavement Leave with pay 

COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 72 Official Duty Leave with pay 

COMM-MINISTRY OF INDUCTRY & COMMERCE 29 Authorised Absence Leave with pay 

COUNCIL-MINISTRY OF STATE FOR CONSULT & PARL 

COUNCIL AFFAIRS 
34 Sick Leave with pay 

COUNCIL-MINISTRY OF STATE FOR CONSULT & PARL 

COUNCIL AFFAIRS 
1 Study Leave with pay 

COUNCIL-MINISTRY OF STATE FOR CONSULT & PARL 

COUNCIL AFFAIRS 
48 Annual Leave with pay 

COUNCIL-MINISTRY OF STATE FOR CONSULT & PARL 

COUNCIL AFFAIRS 
7 Bereavement Leave with pay 

COUNCIL-MINISTRY OF STATE FOR CONSULT & PARL 

COUNCIL AFFAIRS 
2 Accompanying Leave with pay 

COUNCIL-MINISTRY OF STATE FOR CONSULT & PARL 

COUNCIL AFFAIRS 
3 Authorised Absence Leave with pay 

COUNCIL-MINISTRY OF STATE FOR CONSULT & PARL 

COUNCIL AFFAIRS 
1 Unauthorised Absence Without pay 

CSB-CIVIL SERVICE BUREAU 11 Leave without pay 
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CSB-CIVIL SERVICE BUREAU 385 Sick Leave with pay 

CSB-CIVIL SERVICE BUREAU 386 Annual Leave with pay 

CSB-CIVIL SERVICE BUREAU 3 Wedding Leave with pay 

CSB-CIVIL SERVICE BUREAU 3 Maternity Leave with pay 

CSB-CIVIL SERVICE BUREAU 2 Pilgrimage Leave with pay 

CSB-CIVIL SERVICE BUREAU 45 Bereavement Leave with pay 

CSB-CIVIL SERVICE BUREAU 8 Official Duty Leave with pay 

CSB-CIVIL SERVICE BUREAU 15 Authorised Absence Leave with pay 

DEPUTY-H E DEPUTY PRIME FOR MINISTERIAL 

AFFAIRS 
2 Annual Leave with pay 

DEPUTYLEG-H E  DEPUTY PRIME MINISTER 4 Sick Leave with pay 

DEPUTYLEG-H E  DEPUTY PRIME MINISTER 15 Annual Leave with pay 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 13 Leave without pay 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 1820 Sick Leave with pay 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 20 Study Leave with pay 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 1932 Annual Leave with pay 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 2 Wedding Leave with pay 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 21 Maternity Leave with pay 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 9 Pilgrimage Leave with pay 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 1 Suspension Without pay 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 146 Bereavement Leave with pay 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 10 Accompanying Leave with pay 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 32 Official Duty Leave with pay 

E&W-MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER 90 Authorised Absence Leave with pay 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 2400 Leave without pay 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 30330 Sick Leave with pay 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 330 Sick Leave without pay 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 73 Study Leave with pay 
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EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 11 Widow Leave with pay 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 2511 Annual Leave with pay 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 156 Wedding Leave with pay 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 922 Maternity Leave with pay 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 378 Pilgrimage Leave with pay 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 9 Suspension Without pay 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 2759 Bereavement Leave with pay 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 250 Accompanying Leave with pay 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 2 Official Duty Leave with pay 

EDUC-MINISTRY OF EDUCATION 392 Authorised Absence Leave with pay 

FORAFF-MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 95 Sick Leave with pay 

FORAFF-MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 1 Study Leave with pay 

FORAFF-MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 121 Annual Leave with pay 

FORAFF-MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 1 Bereavement Leave with pay 

FORAFF-MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 3 Authorised Absence Leave with pay 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & 

SPORTS 
4 Leave without pay 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & 

SPORTS 
439 Sick Leave with pay 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & 

SPORTS 
2 Study Leave with pay 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & 

SPORTS 
502 Annual Leave with pay 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & 

SPORTS 
1 Wedding Leave with pay 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & 

SPORTS 
4 Maternity Leave with pay 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & 6 Pilgrimage Leave with pay 
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SPORTS 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & 

SPORTS 
35 Bereavement Leave with pay 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & 

SPORTS 
1 Accompanying Leave with pay 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & 

SPORTS 
4 Official Duty Leave with pay 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & 

SPORTS 
1 Authorised Absence Leave with pay 

GOYS-GENERAL ORGANIZATION FOR YOUTH & 

SPORTS 
22 Unauthorised Absence Without pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 369 Leave without pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 19615 Sick Leave with pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 9 Sick Leave without pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 117 Study Leave with pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 13 Widow Leave with pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 16090 Annual Leave with pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 61 Wedding Leave with pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 551 Maternity Leave with pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 147 Pilgrimage Leave with pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 24 Suspension Without pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 2431 Bereavement Leave with pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 68 Accompanying Leave with pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 382 Official Duty Leave with pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 381 Academic Annual Leave with pay 

HEALTH-MINISTRY OF HEALTH 745 Authorised Absence Leave with pay 

INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 7 Leave without pay 

INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 562 Sick Leave with pay 
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INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 8 Study Leave with pay 

INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 1 Widow Leave with pay 

INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 763 Annual Leave with pay 

INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 1 Wedding Leave with pay 

INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 2 Maternity Leave with pay 

INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 3 Pilgrimage Leave with pay 

INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 61 Bereavement Leave with pay 

INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 42 Official Duty Leave with pay 

INFOR-MINISTRY OF INFORMATION 73 Authorised Absence Leave with pay 

ISLAMIC-MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS 19 Sick Leave with pay 

ISLAMIC-MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS 29 Annual Leave with pay 

ISLAMIC-MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS 1 Pilgrimage Leave with pay 

ISLAMIC-MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS 1 Bereavement Leave with pay 

ISLAMIC-MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS 4 Unauthorised Absence Without pay 

JUDIC-HIGH COUNCIL FOR JUDICIARY 1 Study Leave with pay 

JUSTICE-MINISTRY OF JUSTICE 314 Sick Leave with pay 

JUSTICE-MINISTRY OF JUSTICE 4 Study Leave with pay 

JUSTICE-MINISTRY OF JUSTICE 362 Annual Leave with pay 

JUSTICE-MINISTRY OF JUSTICE 5 Maternity Leave with pay 

JUSTICE-MINISTRY OF JUSTICE 4 Pilgrimage Leave with pay 

JUSTICE-MINISTRY OF JUSTICE 3 Bereavement Leave with pay 

JUSTICE-MINISTRY OF JUSTICE 3 Accompanying Leave with pay 

JUSTICE-MINISTRY OF JUSTICE 75 Authorised Absence Leave with pay 

LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 8 Leave without pay 

LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 637 Sick Leave with pay 

LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 4 Study Leave with pay 

LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 578 Annual Leave with pay 

LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 3 Wedding Leave with pay 
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LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 11 Maternity Leave with pay 

LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 2 Pilgrimage Leave with pay 

LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 77 Bereavement Leave with pay 

LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 3 Official Duty Leave with pay 

LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 31 Authorised Absence Leave with pay 

LAB&SOCAFF-MINISTRY OF LABOUR 3 Unauthorised Absence Without pay 

LANDREG-SURVEY & LAND REGISTRATION 

ORGANIZATION 
1 Leave without pay 

LANDREG-SURVEY & LAND REGISTRATION 

ORGANIZATION 
377 Sick Leave with pay 

LANDREG-SURVEY & LAND REGISTRATION 

ORGANIZATION 
320 Annual Leave with pay 

LANDREG-SURVEY & LAND REGISTRATION 

ORGANIZATION 
3 Wedding Leave with pay 

LANDREG-SURVEY & LAND REGISTRATION 

ORGANIZATION 
5 Maternity Leave with pay 

LANDREG-SURVEY & LAND REGISTRATION 

ORGANIZATION 
3 Pilgrimage Leave with pay 

LANDREG-SURVEY & LAND REGISTRATION 

ORGANIZATION 
20 Bereavement Leave with pay 

LANDREG-SURVEY & LAND REGISTRATION 

ORGANIZATION 
14 Accompanying Leave with pay 

LANDREG-SURVEY & LAND REGISTRATION 

ORGANIZATION 
44 Authorised Absence Leave with pay 

LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 5 Leave without pay 

LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 60 Sick Leave with pay 

LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 1 Study Leave with pay 

LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 111 Annual Leave with pay 

LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 1 Maternity Leave with pay 
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LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 1 Pilgrimage Leave with pay 

LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 3 Bereavement Leave with pay 

LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 1 Accompanying Leave with pay 

LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 5 Official Duty Leave with pay 

LEGAL-LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT 9 Authorised Absence Leave with pay 

MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 5 Leave without pay 

MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 762 Sick Leave with pay 

MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 27 Study Leave with pay 

MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 979 Annual Leave with pay 

MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 9 Maternity Leave with pay 

MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 7 Pilgrimage Leave with pay 

MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 78 Bereavement Leave with pay 

MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 1 Accompanying Leave with pay 

MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 11 Official Duty Leave with pay 

MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 92 Authorised Absence Leave with pay 

MOFNE-MINISTRY OF FINANCE 6 Unauthorised Absence Without pay 

MUN&AGR-MINISTRY OF MUNICIPALITIES AFFAIRS & 

AGRICULTURE 
2 Leave without pay 

MUN&AGR-MINISTRY OF MUNICIPALITIES AFFAIRS & 

AGRICULTURE 
84 Sick Leave with pay 

MUN&AGR-MINISTRY OF MUNICIPALITIES AFFAIRS & 

AGRICULTURE 
5 Study Leave with pay 

MUN&AGR-MINISTRY OF MUNICIPALITIES AFFAIRS & 

AGRICULTURE 
121 Annual Leave with pay 

MUN&AGR-MINISTRY OF MUNICIPALITIES AFFAIRS & 

AGRICULTURE 
3 Pilgrimage Leave with pay 

MUN&AGR-MINISTRY OF MUNICIPALITIES AFFAIRS & 

AGRICULTURE 
9 Bereavement Leave with pay 
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MUN&AGR-MINISTRY OF MUNICIPALITIES AFFAIRS & 

AGRICULTURE 
2 Official Duty Leave with pay 

OIL-NATIONAL OIL & GAS AUTHORITY 47 Sick Leave with pay 

OIL-NATIONAL OIL & GAS AUTHORITY 87 Annual Leave with pay 

OIL-NATIONAL OIL & GAS AUTHORITY 6 Bereavement Leave with pay 

OIL-NATIONAL OIL & GAS AUTHORITY 1 Accompanying Leave with pay 

OIL-NATIONAL OIL & GAS AUTHORITY 1 Official Duty Leave with pay 

OIL-NATIONAL OIL & GAS AUTHORITY 15 Authorised Absence Leave with pay 

PMCOURT-THE PRIME MINISTER'S COURT 2 Leave without pay 

PMCOURT-THE PRIME MINISTER'S COURT 21 Sick Leave with pay 

PMCOURT-THE PRIME MINISTER'S COURT 1 Study Leave with pay 

PMCOURT-THE PRIME MINISTER'S COURT 43 Annual Leave with pay 

PMCOURT-THE PRIME MINISTER'S COURT 1 Maternity Leave with pay 

PMCOURT-THE PRIME MINISTER'S COURT 2 Bereavement Leave with pay 

PMCOURT-THE PRIME MINISTER'S COURT 1 Accompanying Leave with pay 

PMCOURT-THE PRIME MINISTER'S COURT 2 Authorised Absence Leave with pay 

PMECON-H E THE PRIME MINISTER'S CONSULTATNT 

FOR ECONOMIC AF 
4 Annual Leave with pay 

PMECON-H E THE PRIME MINISTER'S CONSULTATNT 

FOR ECONOMIC AF 
1 Accompanying Leave with pay 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 44 Leave without pay 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 877 Sick Leave with pay 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 4 Study Leave with pay 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 3 Widow Leave with pay 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 956 Annual Leave with pay 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 2 Wedding Leave with pay 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 23 Maternity Leave with pay 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 14 Pilgrimage Leave with pay 



CEDAW/C/BHR/2/Add.1

 

72 08-37354 
 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 1 Suspension Without pay 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 143 Bereavement Leave with pay 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 7 Accompanying Leave with pay 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 54 Official Duty Leave with pay 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 81 Authorised Absence Leave with pay 

SOCIAL-MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT 3 Unauthorised Absence Without pay 

TENDERS-TENDERS COUNCIL 1 Leave without pay 

TENDERS-TENDERS COUNCIL 23 Sick Leave with pay 

TENDERS-TENDERS COUNCIL 26 Annual Leave with pay 

TENDERS-TENDERS COUNCIL 2 Maternity Leave with pay 

TENDERS-TENDERS COUNCIL 3 Bereavement Leave with pay 

TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 4 Leave without pay 

TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 342 Sick Leave with pay 

TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 7 Study Leave with pay 

TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 500 Annual Leave with pay 

TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 1 Wedding Leave with pay 

TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 8 Maternity Leave with pay 

TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 2 Pilgrimage Leave with pay 

TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 9 Bereavement Leave with pay 

TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 8 Official Duty Leave with pay 

TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 2 Authorised Absence Leave with pay 

TRANSP-MINISTRY OF TRANSPORTATION 7 Unauthorised Absence Without pay 

W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 6 Leave without pay 

W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 1027 Sick Leave with pay 

W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 30 Study Leave with pay 

W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 1367 Annual Leave with pay 

W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 4 Wedding Leave with pay 

W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 19 Maternity Leave with pay 
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W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 9 Pilgrimage Leave with pay 

W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 105 Bereavement Leave with pay 

W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 3 Accompanying Leave with pay 

W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 4 Official Duty Leave with pay 

W&H-MINISTRY OF WORKS & HOUSING 139 Authorised Absence Leave with pay 

TOTAL FEMALES LEAVES 106416  

 
٢٣١. 

 
وتتوىل وزارة التربيـة والتعلـيم اإلشـراف علـى ريـاض األطفـال إضـافة إيل مـسئوليتها بتـدريب                

ســات ريــاض األطفــال لغــرض التأهيــل التربــوي هلــن عــرب مركــز خمــتص هلــذه املهنــة تــابع     مدر
للوزارة، كما إن كلية التربية جبامعة البحرين قد خصصت قسم لرياض األطفـال بالكليـة ميـنح             

ــدبلوم املتوســط  ــام        .ال ــيم لع ــة والتعل ــوزارة التربي ــامج التطــويري ل وجتــدر اإلشــارة إىل أن الربن
 حاليــا علــى إعــداد اإلداريــني واملعلمــني بريــاض األطفــال عــن طريــق  يعكــفم ٢٠٠٤/٢٠٠٥

تنظيم الدورات التدريبية املنتظمـة للمعلمـات يف هـذه الريـاض، كمـا أن الـوزارة سـتقوم قريبـا                      
 .بإنشاء مركز لتدريب معلمات رياض األطفال

 
 

 :وفيما يلي جدوالً يوضح عدد العامالت يف احلضانات ورياض األطفال
 
 
 
 

 عدد العامالت في الحضانات ورياض األطفال 
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 )٢٣١ فقرة –ول أ جد(
 

 المجموع
غير بحرينيين

 إناث
 بحرينيين
 إناث

 العمر

٩  ٩ 20 and Below
١٥٨ ٦ ١٦٤ 21-30 
٢٤٩ ٨ ٢٥٧ 31-40 
٨١ ١٣ ٩٤ 41-50 
٦ ٤ ١٠ 51-60 
 المجموع ٥٠٣ ٣١ ٥٣٤

    
 وزارة التربية والتعليم: المصدر   

 
 : قوة العمل احمللية مسامهة املرأة العاملة البحرينية يف إمجايل: تاسعاً

 
٢٣٣. 

 
زادت مسامهة املرأة العاملة البحرينية يف إمجايل قوة العمل احمللية بـصورة مـضطردة علـى مـدى                  
العقود الثالثة األخرية مع األخذ باالعتبار أن ما تقوم به املـرأة مـن أعمـال مرتليـة أو تـصنيع أو                     

 . يف الناتج القوميعمل أشياء بغرض بيعها  ال حيتسب يف قوة العمل أو يدخل
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 مساهمة العامالت البحرینيات في قوة العمل حسب سنوات التعداد
١٩٧١-١٩٨١-١٩٩١-٢٠٠١ 

 )٢٣٣ فقرة –جدول  أ (
سنوات التعداد

 النوع
٢٠٠١ ١٩٩١ ١٩٨١ ١٩٧١ 

 ٩٤٣٥٢ ٧٣١١٨ ٥١٩٤٩ ٣٥٨٨٤ رجال
 ٣٢٧٦٨ ١٧٥٤٤ ٩٢٥٠ ١٨٤٣ نساء

إجمالي قوة 
 العمل

٣٠٨٣٤١ ٢٢٦٤٤٨ ١٤٢٢٨٤ ٦٠٠١١ 

معدل مساهمة
 النساء

٢٥٫٨ ١٩٫٤ ١٥٫١ ٤٫٩ 

قوة العمل 
 البحرینية

١٢٧١٢١ ٩٠٦٦٢ ٦١١٩٩ ٣٧٧٢٧ 
 

 وزارة العمل: المصدر  
 

٢٣٤. 
 

ــوعي علــى       ــة املنتجــة التحــسن الن ــة يف القــوى العامل ــادة يف حــصة املــرأة البحريني وتعكــس الزي
جديـدة وشـغلها لوظـائف كانـت     وضعها يف سوق العمـل بـسبب اخنراطهـا يف قطاعـات عمـل       

  .من قبل" ذكورية" تعترب 
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CIVIL SERVICE BUREAU 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS – HoRISon 

ALL EMPLOYEES IN GOVERNMENT OF BAHRAIN BY SEX IN EACH MINSITRY IN  ( 2006 & 2007)

 ٢٣٤الفقرة ) أ(جدول رقم 

2006 

      

Total 

  

Ministry 

  

  

 

Females

 

Males

 

Total 

  Finance  211 

      

1,425              1,636  

  Commerce  124 

      

266                  390  

National Corporation for Oil& Gas 
21 

      

86                  107  

  Education  9,154 

      

6,760            15,914  

  Foreign Affairs 48 

      

220                  268  

  Health  4,906 

      

4,467              9,373  

  Works & Housing      253 

      

942               1,195  

 Cabinet Affairs  25 

      

63                    88  

 Information 131 

      

282                  413  

 Islamic Affairs 6                       629  
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623  

 Justice  114 

      

532                  646  

  Labour  122 

      

172                  294  

Ministry of State(2) 2 

      

7                      9  

Transportation 131 

      

1,108              1,239  

Municipalities Affairs & Agriculture 
34 

      

486                  520  

Electricity & Water 346 

      

3,008              3,354  

General Organization for  Youth &

Sports 81 

      

194                  275  

The Prime Minister's Court  21 

      

85                  106  

H E DEPUTY PRIME MINISTER FOR  

MINISTERIAL AFFAIRS 2 

      

13                    15  

H E  DEPUTY PRIME MINISTER 4 

      

13                    17  

THE CONSULTANT IN P  M  COURT 1 

      

71                    72  

H E THE PRIME MINSTERS  

CONSULTANT FOR CULURAL AFFAIRS - 

      

4                      4  

H E THE PRIME MINISTERS  

CONSULTANT FOR ECONOMIC 

AFFAIRS 1 

      

3                      4  

PMSEC-H E THE PRIME MINISTER'S 

ADVISOR FOR SECURITY AFFAIRS 3 

      

4                      7  
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  Civil Service Bureau 75 

      

160                  235  

  Broadcasting & Tele. Corp. 160 

      

452                  612  

  Ministry of State(3) - 

      

2                      2  

Ministry of State for Consult & Parl 9 

      

24                    33  

Central Information Organization 141 

      

125                  266  

High Council for Judiciary 1 

      

127                  128  

Survey & Land Registration Organiza-

tion 54 

      

282                  336  

Social Development 194 

      

183                  377  

Legal Affairs 18 

      

38                    56  

Tenders Council 11 

      

16                    27  

  Total    16,404 

      

22,243          38,647  
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 ٢٣٤الفقرة ) ب(جدول رقم 

2007 

        

Ministry Total 

        

  Females Males Total  

  Finance  192 

      

1,068              1,260  

  Commerce  151 

      

275                  426  

National Corporation for Oil& Gas 
23 

      

82                  105  

  Education  9,409 

      

6,931            16,340  

  Foreign Affairs 71 

      

237                  308  

  Health  5,218 

      

3,620              8,838  

  Works & Housing      360 

      

1,422              1,782  

 Cabinet Affairs  25 

      

68                    93  

 Information 140 

      

276                  416  

 Islamic Affairs 10 

      

647                  657  

 Justice  184 

      

599                  783  
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  Labour  133 

      

180                  313  

   Ministry of State(2) 1 

      

5                      6  

  Transportation 137 

      

1,098              1,235  

Municipalities Affairs & Agriculture 
30 

      

476                  506  

  Electricity & Water 356 

      

2,967              3,323  

  General Organization for  Youth &

Sports 80 

      

200                  280  

  The Prime Minister's Court  27 

      

89                  116  

H E DEPUTY PRIME MINISTER FOR  

MINISTERIAL AFFAIRS 2 

      

13                    15  

H E  DEPUTY PRIME MINISTER 5 

      

12                    17  

THE CONSULTANT IN P  M  COURT 1 

      

51                    52  

H E THE PRIME MINSTERS  

CONSULTANT FOR CULURAL  

AFFAIRS - 

      

4                      4  

H E THE PRIME MINISTERS  

CONSULTANT FOR ECONOMIC  

AFFAIRS 1 

      

3                      4  

PMSEC-H E THE PRIME MINISTER'S 

ADVISOR FOR SECURITY AFFAIRS 3 

      

4                      7  

  Civil Service Bureau 81 

      

166                  247  
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  Broadcasting & Tele. Corp. 170 

      

470                  640  

  Ministry of State(3) - 

      

2                      2  

Minisitry of State for Consult & Parl 13 

      

39                    52  

Central Information Organization 146 

      

131                  277  

High Council for Judiciary 2 

      

137                  139  

Survey & Land Registration Organiza-

tion 52 

      

292                  344  

Social Development 379 

      

268                  647  

Legal Affairs 20 

      

42                    62  

Tenders Council 11 

      

17                    28  

  Total    17,433 

      

21,891          39,324  
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                    Total Employees in Government of Bahrain  

                                                                  By Gender in (2006-2007)         

 ٢٣٤الفقرة ) ج(جدول رقم 

Year Gender / Percentage       

  Female  Female % Male Male % 

2006 16404 42.45 22243 57.55 

2007 17433 44.33 21891 55.67 

 .ديوان الخدمة المدنية:  المصدر 
 

 ٢٠٠١ تعداد حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع)  سنة فأآثر١٥(البحرينيون العاملون  
 )٢٨(جدول رقم 

 النوع

 النشاط االقتصادي بحريني

 الجملة إناث ذآور

 ٨١٧ ٥٤ ٧٦٣ زراعة وتربية الحيوان

 ٨٩٢ ٣٠ ٨٦٢ صيد األسماك

 ٢١٢٤ ١٦٦ ١٩٥٨ جم ومحاجرمنا

 ١٣٥٣١ ٣٩٢٥ ٩٦٠٦ صناعة تحويلية

 ١٣٥٢ ٨٢ ١٢٧٠ آهرباء ومياه وغاز

 ٤٤١٢ ٣٥١ ٤٠٦١ تشييد وبناء

 ١٠٤٥٥ ٢٤١٤ ٨٠٤١ تجارة وإصالح

 ٢٤٤٧ ٤٢٧ ٢٠٢٠ مطاعم وفنادق

 ٩٣٠٠ ١٠٧٠ ٨٢٣٠ نقل تخزين واتصال

 ٤٦٠٤ ١٥٣٤ ٣٠٧٠ بنوك وتامين ومال

 ٥٢١٩ ١٠٧٦ ٤١٤٣ عقارات وتأجير 

 ٣٣٢٠٢ ٣٩١٠ ٢٩٢٩٢ إدارة عامة ودفاع وأمن

 ١٠٤٢٢ ٦٥٢٨ ٣٨٩٤ مؤسسة تعليمية

 ٥٦٦٢ ٣٢٠٠ ٢٤٢٦ نفع عام/جمعية/عيادة/مرآز صحي/مستشفى 

 ٤٢٣٥ ١١٠٤ ٣١٣١ أنشطة مجتمعية وخدمات أخرى
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 ٩٤ ٣١ ٦٣ أسر خاصة تعين إفراد لديها

 ١٦٧ ٤٩ ١١٨ هيئات دولية وإقليمية

 ٢٠٥٢ ١١٦ ١٩٣٦ قال ينطب

 ١١٠٩٨٧ ٢٦٠٦٧ ٨٤٩٢٠ الجملة

 .وماتلالجهاز المرآزي للمع:  المصدر
 

 إجمالي العاملون البحرينيون بالقطاع الخاص حسب المهن الرئيسية
 م٢٠٠٥ فبرايرومتوسط األجر والنوع 
 )٢٩(جدول رقم 

 جورعدد المؤمن عليهم البحرينيات ومتوسطات األ

 اإلجمالي الكلي اإلناث الذآور
صاحب صادي ل شاط االقت الن

 العمل
 متوسط األجر العدد متوسط األجر العدد متوسط األجر العدد

 ٨٩٨٢٥٦٤ ٢٧٥٠٣٢٣ ٦٢٣٢٥٦٤ المهن العلمية والفنية

 ٢٩٣٦١٢٩١ ٧٤٢ ٥٠٩ ٢٤٢٧١٢٩١ المهن اإلدارية واإلشرافية

 ١٥٦١٧٥٢٨ ٧٨٤١٢٨٩ ٧٧٧٦٥٢٨ المهن الكتابية

 ٤٣٧٣٣٤٤ ١٦١٠٢٠٣ ٢٧٦٣٣٤٤ عالمشتغلون بالبي

 ٢٧٧ ٢٩٧ ٢٥٥ ١٧ ٢٧٧ ٢٨٠المشتغلون بالزراعة والصيد

 ١٤٠٣٧٤١٦ ٢٧٤٣١٣٧ ١١٢٩٤٤١٦ المهن الحرفية واإلنتاجية

ل شتغلون بالنق الم

 والمواصالت
٦٣٦٣٢٢٩ ١٣٨ ٢٣٤ ٦٦٣٤٢٢٩ 

دمات شتغلون بالخ الم

 والرياضة
٥٠٧٧٢٥٢ ١١١٦١٧٠ ٣٩٦١٢٥٢ 

 ٨٣٤٧٢٤٥ ٦٣٦٣٤٧ ٧٧١١٢٤٥بالمهن األخرىالمشتغلون 

 ٦٦٥٣٤٤١٤٧ ١٧٤٥٦٢٦٠٤ ٤٩٠٧٠٤١٤٧ المجموع
  

 .الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية:  المصدر
 

وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة مـشاركة املـرأة يف القطـاع التجـاري للمؤسـسات الفرديـة قـد                    
 :ارتفعت بشكل ملحوظ كما يبني اجلدول اآليت 
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 ٣١/١٢/٢٠٠٦السجالت في  ٣١/١٢/٢٠٠٥السجالت في  القطاع االقتصادي

 

 

 االنخفاض/ نسبة الزيادة 

المجموع إناث ذآورالمجموع إناث ذآورالمجموع إناث ذآور 

نسبة 

مشارآة

المرأة

في 

القطاع

%21%44.40%71.40%38.80 117 24 93 81 14 67 الزراعة والصيد والحراجة

0%%60.0 %60.0 8  8 5 - 5 صيد األسماك

0% %9.1 %9.1 12  12 11 - 11 التعدین واستغالل المحاجر

47%%19.7%21.0%4,3313,3268,1595,1364,6329,76618.6 الصناعات التحویلية

14%%22.2-%50.0-%14.3 7 1 6 9 2 7إمدادات الكهرباء والغاز والمياه

16%%32.7%106.4%4,8575,4081,0366,44424.2 4,355502 اإلنشاءات

إجازة الجملة والتجزئة إصالح

المرآبات ذات المحرآات 

والدراجات الناریة والسلع 

37%%10.6%17.6%15,3418,02223,36316,4039,43325,8366.9 الشخصية واألسریة

45% %0.6%0.8%2,5602,0544,6142,5702,0714,6410.4 الفنادق والمطاعم

28%%2304%23.9%1,18523.3 327 858 960 264 696النقل والتخزین واالتصاالت

9%%3.4-%66.7%7.3 - 56 5 51 58 3 55 الوساطة المالية

األنشطة العقاریة والتجاریة 

22% %7.4%9.8%3,7736.7 3,5132,932841 2,747766 وأنشطة المشاریع التجاریة

 ٢٠٠٥ مقارنة بعام ٢٠٠٦ية في عام آشف بنسبة مساهمة المرأة والرجل في القطاع التجاري للمؤسسات الفرد
 )٢٣٤-جدول د (



 

 

C
E

D
A

W
/C

/B
H

R
/2/A

dd.1 
 

85 
08-37354 

33%%9.1-%0.0%13.0- 60 20 40 66 20 46 التعليم

50%%52.9-%50.0-%55.6 8 4 4 17 8 9 الصحة والعمل االجتماعي

أنشطة الخدمات المجتمعية، 

واالجتماعية والشخصية 

53% %8.8%12.1%1,6621,7953,4571,7492,0123,7615.2 األخرى

24% %6.2%11.4%1,1384.6 273 1,072865 245 827 سجالت غير مصنفة

36%%13.1%18.0%32,71917,52350,24236,13520,67756,81210.4 المجموع

 
 .وزارة الصناعة والتجارة: المصدر 
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عالوة عما سبق فقد عملـت املـرأة البحرينيـة يف قـوة دفـاع البحـرين ويف وزارة الداخليـة                     
 .بوظائف عسكرية ومدنية

من إمجايل الضباط يف قـوة دفـاع البحـرين مقارنـة     % ٥،٢بة إذ تشكل املرأة البحرينية نس  
مــن إمجــايل األفــراد يف قــوة دفــاع البحــرين مقارنــة        % ٥،٢بالــذكور، وتــشكل نــسبة    

بالذكور، يف حني تبلغ نسبة املـرأة يف قـوة الـدفاع للوظـائف املدنيـة وجلميـع التخصـصات         
مــن إمجــايل % ٤٩،١ع مقارنـة بالــذكور، وتبلــغ نــسبة املبتعثـات يف قــوة الــدفا  % ٤٠،٥

مقارنـة بالـذكور بالنـسبة      % ١٦،٣أما يف وزارة الداخلية فتـشكل املـرأة نـسبة           . املبتعثني  
، أما بالنسبة للوظائف العسكرية فتشكل املرأة نسبة ٢٠٠٧للوظائف املدنية وذلك لسنة     

) األدىن مــن رتبــة مــالزم(بالنــسبة للرتــب األخــرى % ٦،٣بالنــسبة للــضابطات، و% ٤
 .٢٠٠٧نة وذلك لس

 
٢٣٥. 

 
 من ربات البيـوت بعـض أشـكال العمـل           النساءويف جمال العمل حلساهبن اخلاص، متارس بعض        

غري املنظم، وهي حرف يدويـة بـسيطة اغلبـها تنحـصر يف خياطـة وتطريـز املالبـس الـشعبية أو                      
ي صناعة املأكوالت احمللية حيث تساهم مداخيلها يف إعالـة األسـرة أو حتـسني مـستواها املعيـش                 

وهـي مـداخيل ال حتتـسب يف النـاتج          .  رمسيا لـدي األسـر الـيت ال دخـل هلـا أو حمـدودة الـدخل                
الوطين احمللي، كما إن هذه األعمال غري خاضعة ألنظمة السجل التجاري وغـري مغطـاة بنظـام                 

ومـــن هنـــا، ال تتـــوفر أي بيانـــات أو . التأمينـــات االجتماعيـــة باعتبارهـــا أعمـــال غـــري منظمـــة 
 االجتماعية والـذي    التنميةالذي تنفذه وزارة    "مشروع األسر املنتجة    " ما عدا   إحصاءات عنها   

يستهدف دعم األسر حمدودة الدخل من اجل حتسني مواردها الذاتية وحتويلها مـن اسـر معالـة                 
إىل اسر منتجة حيث توفر الـوزارة مـن خـالل هـذا املـشروع فـرص التـدريب علـى الـصناعات            

عدات الالزمة وبأسـعار مناسـبة، إضـافة إىل مـنح بعـض القـروض               املرتلية، وكذلك اخلامات وامل   
لــبعض األســر املعــوزة مــن اجــل شــراء اخلامــات واملعــدات الالزمــة لإلنتــاج، وتــسهيل تــسويق   
املنتجات حمليـا، وتـشكل النـساء عنـصراً أساسـياً يف مـشروع األسـر املنتجـة السـيما يف إعمـال                  

لشعبية والبخور والعطور وصـناعة الزهـور واحللـوى         الغزل واخلياطة والتطريز وصناعة األدوية ا     
 .الشعبية



CEDAW/C/BHR/2/Add.1  
 

08-37354 87 
 

و قد خطت وزارة التنمية االجتماعية، خطوات متقدمـة يف جمـال دعـم ومتكـني األسـر املنتجـة                    
البحرينية يف جمال العمل حلـساهبن اخلـاص، وفيمـا يلـي عـرض ألهـم مـشروعات وزارة التنميـة                     

 :االجتماعية لصاحل املرأة
، وهـو يهـدف إىل متكـني  األسـر     ٢٠٠٦مت البدء بتنفيـذه بـشهر مـارس      :  نتجمشروع املرتل امل   •

املنتجة البحرينية من مزاولة األنـشطة اإلنتاجيـة مـن املـرتل بطريقـة منظمـة، التنظـيم مـن خـالل                      
 .القيد يف سجالت وزارة التنمية االجتماعية ضمن املشروع الوطين لدعم األسر املنتجة

وهو يهدف أيضاً كما يف املـشروع الـسابق إىل دعـم األسـر              :  نيةمشروع األسر املنتجة البحري    •
حمــدودة الــدخل مــن أجــل حتــسني مواردهــا الذاتيــة وحتويلــها مــن أســر معالــة إىل أســر منتجــة     
وباألخص املرأة حيـث تـشكل النـساء عنـصراً أساسـياً يف مـشروع األسـر املنتجـة، ال سـيما يف               

دوية الشعبية والبخور والعطـور، وصـناعة الزهـور         أعمال الغزل واخلياطة والتطريز، وصناعة األ     
 .واألشغال اليدوية، واحللوى الشعبية

  
 دعم تساهم يف اليت الدائمة واملراكز اجملمعات تشييد من االجتماعية التنمية وزارة وقد متكنت

 : املشروع الوطين لدعم األسر املنتجة ومن أمهها ما يليوتطوير
 

 :البحرينية ياأليد ملنتجات العاصمة جممع
 

 الـوزارة  قبل وجتهيزها من تأثيثها مت حيث دائم بشكل املنتجات لعرض وحدة 16  يضمهو و
 .وتسويق جذب وحدات لتصبح

 
 :Kitchen Incubatorاملنتجة  لألسر سترة مركز

 
 ترافكـو  من شركة بدعم الغذائية املواد لتعبئة الرحى مصنع مشروع افتتاح مت م 2002عام يف

 وتطوير لدعم اخلاص مع القطاع الشراكة ملشاريع متميزة انطالقة مثل ذائية، والذيالغ للمواد
 مـن  2007 عـام  مـصنع الرحـى   مـشروع  تطـوير  مت  وقـد  .البحرينيـة  املنتجة األسر مشروعات

 ." غذائية مواد حاضنة" متخصص مركز إنشاء خالل
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 :الدويل البحرين مبطار املنتجة األسر حمل
 

 ، هبـدف مـساعدة  2006 مـايو  شـهر  يف الـدويل  البحـرين  مبطـار  املنتجـة  األسـر  حمـل  افتتـاح  مت
 مـدار  علـى  يعـج باحلركـة   واسـتراتيجي  هـام  حيوي منفذ عرب منتجاهتا تسويق يف املنتجة األسر
 .الساعة

 
  :الدعم املايل 

 
تسعى وزارة التنمية االجتماعية إىل توفري كافة أساليب الـدعم ملـشاريع وبـرامج األسـر املنتجـة                  

 :من ضمنها تقدمي الدعم والتمويل املايل لألسر املنتجة البحرينية، عرب اآليتو
 

 امليكروستارت مشروع تطوير
 

 املسمى الصغر متناهي االقراض مشروع أداء تطوير عملية على من اآلمال الكثري الوزارة تضع
الالزمـة   اليـة امل املـوارد  تـوفري  يف بـارزا  دورا يلعـب  أن مـن  ومتكينـه  "امليكروسـتارت " مبـشروع 
  .اإلنتاجية مشروعاهتم تطوير يف للبدء لألسر
 بنـاء  1999 عـام  تنفيـذه  يف البدء مت منذ الدعم للمشروع كل بالفعل الوزارة قدمت وقد هذا
 واملـشروع  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـن  وبدعم مملكة البحرين حكومة بني اتفاق على
 الطفـل  رعايـة  مجعيـة  وهـي  عليـه  تقـوم  الـيت  لـثالث ا اجلمعيـات  مـن خـالل   بنجـاح  يعمل الزال

 نقاط عدة يف املشروع تطوير حاليا  وجيري .اإلصالح ومجيعه النسائية مجعيه أوال , واألمومة
 األهليـة املـشرفة   اجلمعيـات  ومـساعدة  البحـرين  مملكة حكومة من املايل الدعم مبلغ منها زيادة

  .املؤسسية قدرهتا زيادة يف املشروع على
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 "األسرة بنك" الصغر متناهي لإلقراض وطين بنك أسيست
 

مـذكرة   البنجالديـشي  بنـك القريـة   االجتماعية ومؤسس التنمية وزارة وقعت 2007 مارس يف
 مليـون 15 حـوايل  يبلـغ  مـال  بـرأس  البحـريين  األسـرة  بنـك  إلنـشاء  اجلانبني بني مشتركة تفاهم
 ، حيـث يهـدف البنـك    2008الل عـام  خـ  البنـك  هـذا  يـتم افتتـاح   أن ويتوقـع    .حبريين دينار

 الـصغر  املتنـاهي  التمويـل  خـدمات  علـى  احلـصول  وتيـسري  البحرينيـة  األسـر  لـتمكني  املقتـرح 
 .لألفراد الذايت للتوظيف كمدخل

 
 :مركز خدمات املعاقني

 
 لتقدمي اخلدمات لفئـة املعـاقني وذلـك وفقـاً للـربامج والـسياسات               ٢٠٠٧ ديسمرب   ١٢افتتح يف   

لكة البحرين حيث يعتمد برنـامج املركـز علـى دعـم وتوظيـف ذوي االحتياجـات                 اليت تبنتها مم  
اخلاصة من اجلنسني، ولقد ساهم القطاع اخلاص ممثالً يف صندوق العمل االجتمـاعي يف تعزيـز               

 . املركز
 

٢٣٧. 
 

 :املشاركة يف العمل النقايب
نظم لعمل النقابات العماليـة     اخنرطت املرأة يف العمل النقايب منذ بداية صدور املرسوم امللكي امل          

، و قــد بلــغ عــدد النقابــات الــيت تــشكلت  )م٢٠٠٢ ســبتمرب ٢٤(م يف ٢٠٠٢ لــسنة ٣٣رقــم 
 نقابــات منــها ترأســها نــساء و هــي نقابــة ريــاض   ٤ نقابــة، ٣٢ حــوايل ٢٠٠٧حــىت ديــسمرب 

لني مبدرسـة   األطفال و النقابة العامة للعاملني يف مصانع املالبس اجلاهزة و النسيج و نقابة العام             
مــن أعــضاء جمــالس إدارة النقابــات و مت مــؤخراً   % ١٥,٢أي تــشكل املــرأة حــوايل  . الرجــاء

وصول امرأة إىل جملس إدارة االحتاد العام لنقابات عمال البحرين و تعترب نسبة مـشاركة املـرأة                 
وضـح  يف العمل النقايب مشجعة قياسـا بـالفترة الزمنيـة الـيت واكبـت تنظـيم عمـل النقابـات، و ي                     

 .اجلدول التايل إحصائيات العنصر النسائي يف النقابات
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 )٢٣٧ فقرة –جدول أ (

 
 
الرقم

 
 

 اسم النقابة

 
 عدد

 المؤسسين

صر دد العن ع
 النسائي من

دد ع
 المؤسسين

 
دد ع

 أعضاء
 مجلس
 اإلدارة

 
 

 عدد
 اإلناث

 نسبة
 اإلناث
 في

 المجلس

 
 

 المالحظات

  %13.3 152 101 746 شرآة بتلكو١

صناعة  ش٢ يج ل رآة الخل
  %0.0 0 9 8 97 البتروآيماویات

رین    ٣ ع البح ال مجم ة عم نقاب
 منها واحدة أمينة مالية %28.6 2 7 15 42  الحرةلألسواق

ة     ٤ اع الفندق ي قط املين ف ة الع نقاب
  %27.3 3 11 5 275 والتموین

واد ٥ ة ج ة مجموع النقاب  لألعم
  %0.0 0 7 27 48 التجاریة

 آل مجلس االدارة %100.0 7 7 151 151 األطفال نقابة ریاض٦

  %14.3 1 7 1 44 نقابة شرآة ترافكو٧

ون    ٨ رآة دلم ي ش املين ف ة الع نقاب
  %14.3 1 7 6 140 للدواجن

  %0.0 0 11 29 100 نقابة طيران الخليج٩

١٠
 

دال  شرآة مي املين ب ة الع نقاب
 %14.3 1 7 10 61 للكابالت المحدودة

ائبة االمين العامواحدة منها ن
واالخرى أمين  )٢٠٠٢(

 )٢٠٠٣(سر 

  %6.7 151 54 850 نقابة عمال شرآة نفط البحرین١١

سحب      ١٢ نقابة عمال شرآة البحرین ل
     8 163 األلمنيوم

اء  ١٣ رآة بن ال ش ة عم  وإصالحنقاب
  %0.0 0 9 18 400 أسري-السفن

رین   ١٤ از البح رآة غ ال ش ة عم نقاب
  %0.0 0 7 20 165 زبناغا-الوطنية

ار ١٥ دمات مط ال شرآة خ ة عم نقاب
  منها واحدة أمينة المالية %9.1 1 11 9 72 باس -البحرین

)٢٠٠٢( 

 األمينمنها واحدة نائبة  %11.1 1 9 18 115 نقابة المصرفيين١٦
 )٢٠٠٣ (المالي

  %0.0 0 7 1 28 نقابة عمال شرآة أصباغ همبل١٧

رآة البح  ١٨ ال ش ة عم رین نقاب
  %0.0 0 7 2 44 لمطاحن الدقيق

ة     ١٩ نقابة عمال شرآة البحرین لدرفل
  %0.0 0 11 18 682 األلمنيوم

د      ٢٠ نقابة عمال شرآة البحرین لتزوی
     3 96 وقود الطائرات

عضوه واحدة في مجلس  %11.1 1 9 1 58 النقابة العامة للمضيفين الجویين٢١
 )٢٠٠٣(اإلدارة 
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ة العام٢٢ سفر  النقاب ي ال املين ف ة للع
  %22.2 2 9 8 33 والسياحة

اع   ٢٣ ي قط املين ف ة للع ة العام النقاب
 منها واحدة أمينة السر %0.0 0 7 3 52 التأمين

)٢٠٠٣( 

ارة   ٢٤ ة تج املين بغرف ة الع نقاب
 منها واحدة أمينة السر %14.3 1 7 11 43 وصناعة البحرین

)٢٠٠٣( 

صان ٢٥ ي م املين ف ة للع ة العام ع نقاب
)٢٠٠٣(رئيسة النقابة منها  %100.0 11 11 33 33 المالبس الجاهزة والنسيج

)٢٠٠٣(رئيسة النقابة منها  %100.0   21 21 نقابة العاملين بمدرسة الرجاء٢٦

 منها واحدة أمينة السر %0.0 0 7 5 57 نقابة عمال شرآة عقارات السيف٢٧
)٢٠٠٦( 

)٢٠٠٣(رئيسة النقابة منها  ٢٨
المالية منها واحدة أمينة  EDS( 35 6 5 2 40.0%(نقابة العاملين في شرآة  

)٢٠٠٣( 

رآة  ٢٩ ال ش ة عم راهيمنقاب ل إب  خلي
  %0.0 0 7 6 143 آانو

ة    ٣٠ نقابة عمال شرآة البحرین الدولي
  %0.0 0 5 3 42 لرذاذ المعادن

٣١
ازن   رآة المخ ال ش ة عم نقاب
ة  ستية العالمي ة اللوج العمومي

 لبحرینا
39 1 5 0 0.0%  

  %0.0 0 7 1 63 نقابة عمال برامكو٣٢

  %15.2 24337 603 4732 المجموع

 وزارة العمل: المصدر
 

٢٤٠. 
 

  :املرأة العاملة األجنبية: الثاين عشر 
 

متتاز البحرين كغريها من دول اخلليج العـريب بوجـود جاليـات أجنبيـة كـبرية  حيـث                   
.  إنــاث)٨٧ ٨٧٨( ذكــور و)١٩٥ ٦٧١( ومنــهم )٢٨٣ ٥٤٩(  يبلــغ عــدد املقــيمني فيهــا  

وأغلــب املقــيمني يعملــون يف جمــاالت خمتلفــة وفيمــا يلــي جــدول يــبني األعمــال الــيت ميارســها     
 .األجانب
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إجمالي المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية حسب المهن الرئيسية و النوع والجنسية و متوسط 
 ٢٠٠٥األجر 

 )٢٤٠ فقرة –أ جدول (
  اإلمجايل غري حبريين حبريين

متوسط  رجال املهن الرئيسية
األجر

متوسط  نساء
األجر

متوسط  رجال
األجر

متوسط نساء
األجر

متوسط  رجال
األجر

متوسط األجر نساء

 ٦٢٣٦٥٤٠٢٧١٦٣١٩١٤٠٠٣٤٩٠٢١٩٠٣٦٧٢٠٢٣٩٥٠٥٤٩٠٦٣٤٠املهن العملية والفنية
املهن اإلدارية 
 واإلشرافية

٧٦٥ ١٢٩٢٦٨٢ ١٣١١١٨٣٨٦٦٥٦٣٧ ٧٢٨٣٢٤٤ ٢٣٩٣١٢٦٦٤٩٩ 

 ٢٨٥٨١٤٣٧٢١١١١٧٣٧٣٨٦٢٩٢٨٨ ٧٧٢٧٤١٢٧٨١٥٢٧٩٣٣٩٠ املهن الكتابية
 ٢٦٠٢٠٩٣٢٠٤ ٢٢٨٤٧٦٢٢٤٨٩٣١ ٢٧٤٥٣٣٣١٦١٧١٩٨٦١٨٦ املشتغلون بالبيع

املشتغلون بالزراعة 
 الصيدو

٢٥٣ ١٣٦١٧ ١١٣٧ .. .. ٩١ ٢٥٣٨٥٠ ٢٦٩١٧ ٢٨٧ 

املهن احلرفية 
 واإلنتاجية

٨٥٩٩١١٣٦٥٢٢٣٩٨ ٢٥٠٦٥٦ ١١٣٦٩٤٠٠٢٧١٧١٣٦٧٤٦٢٢٩٦ 

املشتغلون بالنقل 
 واملواصالت

١٤٠ ١٦٦١٣١٠٧١٦٤٢٦٣ ١٠١٣٣ ١٣٦٦٤٩٨ ٦٦٠٩٢٢٥٢٣٠ 

 ٣١٢١١٤١٢٥٥٤٤١٢١٤١٨٤١٤٨ ٤٠٠٥٢٤٦١٠٦٣١٦٧٢١٥٣٩٩٨املشتغلون باخلدمات
املشتغلون باملهن 

 األخرى
٣٠٠ ٢٦٨٢١٥٤٧٨٩٦١٠٣٨٨٢ ٣٣٨٤٠٢٩٤٧٧ ٧٦٠٢٢٣٧٦١٤ 

 ٤٨٩٧٣٣٩٦١٧٢٨٨٢٦١١٧٠٦٢٦١٥٦٩٥٩١٢١٠٢١٩٥٩٩٢٠٩٢٦٨٧٩٢٤٣ اإلمجايل
 

 الجهاز المرآزي للمعلومات: المصدر
 

سي               ة حسب المهن الرئي ات االجتماعي سية و متوسط         إجمالي المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين وع والجن ة و الن
 ٢٠٠٦األجر 

 )٢٤٠ فقرة –جدول ب (
  اإلجمالي غير بحریني بحریني

متوسط  رجال المهن الرئيسية

 األجر

متوسط  نساء

 األجر

متوسط  رجال

 األجر

متوسط  نساء

 األجر

متوسط  رجال

 األجر

متوسط  نساء

 األجر

ن  ة  -المه العملي

 والفنية

٣٤٨ ٥٦٠٤ ٥١٨ ٢٢٩٥٣ ٣٧٤ ٢٥٦٩ ٥٠٠ ١٦٢٩١ ٣٢٦ ٣٠٣٥ ٥٦١ ٦٦٦٢ 

ة   ن اإلداری  ٧٧٠ ٨٩٦ ١٢٩٢ ٦٧٠٨ ٨٣٥ ٢٩٢ ١٢٧٤ ٤١٤٣ ٧٣٩ ٦٠٤ ١٣٢١ ٢٥٦٥المه
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 واإلشرافية

 ٢٨٧ ٩٤٣٨ ٣٧٤ ١١٨٨٦ ٣٥٩ ٩٢٥ ٢٨١ ٣٦٣٣ ٢٧٩ ٨٥١٣ ٤١٤ ٨٢٥٣ المهن الكتابية

شتغلون  الم

 بالبيع

٢٠١ ٢٦٣٤ ٢٣١ ١١٩٥٦ ١٨٩ ٧٩٦ ١٩١ ٨٩٠٤ ٢٠٦ ١٨٣٨ ٣٥٠ ٣٠٥٢ 

شتغلون ال م

ة  بالزراع

 والصيد

٢٤٦ ٢١ ١١٣ ١٦٧١ ٢٦٣ ٦ ٧٨ ١٣٩٠ ٢٣٩ ١٥ ٢٨٥ ٢٨١ 

ة   ن الحرفي المه

 واإلنتاجية

٩٩ ٤٥٩٥ ١٢٤ ٩٨١٤٣ ٦٠ ٢٥٠٠ ٩٣ ٨٧٨٤٣ ١٤٦ ٢٠٩٥ ١٠٣٠٠٣٩٦ 

شتغلون  الم

ل  بالنق

 والمواصالت

١٤٥ ٢٨٣ ١٥٢ ١٦٣٧٩ ١٥٦ ٣٠ ٩٢ ٩٠٣٤ ١٤٣ ٢٥٣ ٢٢٦ ٧٣٤٥ 

شتغلون  الم

 بالخدمات

١٤٣ ٥٢٦٨ ١٠٩ ٣١٧٤٦ ١٣٥ ٣٩٤١ ٩٠ ٢٧٦١٤ ١٦٧ ١٣٢٧ ٢٣٦ ٤١٣٢ 

شتغلون  الم

 بالمهن األخرى

٣٣١ ١٦٢٠ ١١٣ ٦٥٦٠٣ ٢٢٤ ٦٠٢ ٨٠ ٥٥٢٨٢ ٣٩٤ ١٠١٨ ١٠٣٢١٢٩٠ 

 ٣٠٣٥٩٢٥٣ ٢٦٧٠٤٥٢٠٠ ١١٦٦١٢١٥ ٢١٤١٣٤١٥٠ ١٨٦٩٨٢٧٦ ٥٢٩١١٤٠٤ اإلجمالي

 وزارة العمل : المصدر 
 

٢٤١. 
 

 احلقوق اليت تتمتع هبا املرأة البحرينية يف قوانني العمل باسـتثناء فئـة              وتتمتع املرأة األجنبية بذات   
وتقـوم املنظمـات    .  )٢١٨٩٠(خدم املنازل حيث يبلغ عدد األجنبيـات العـامالت هـذا اجملـال              

النسائية ومؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات الرمسية احلكومية ببـذل جهـد مـضاعف يف هـذا                
هن القانونية والواقعية من خالل إنشاء آليـة ملتابعـة شـكاوى هـذه              اجملال من أجل مراقبة أوضاع    

مع مالحظة أن هناك جهـود تبـذل لتعـديل قـانون العمـل لكـي يـوفر               .  الفئة لدى وزارة العمل   
 .محاية تشريعية وقانونية موسعة لفئة خدم املنازل
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٢٤٩.  
 

السـتخدام واملعاملـة بينـهما    ولتعزيز املساواة بني اجلنسني يف العمل وتـدعيم تكـافؤ الفـرص يف ا     
وتأمني الوضع االقتصادي للمرأة العاملة وأسـرهتا، مت اختـاذ تـدابري مـستقبلية تـستهدف القـضاء                  
على كـل شـكل قـائم أو حمتمـل أو طـارئ مـن أشـكال التمييـز بـني الرجـل واملـرأة، منـها تـبين                     

مــرأة بالتعــاون مــع مــن قبــل اجمللــس األعلــى لل" أســبوع املــساواة بــني اجلنــسني " فكــرة تنظــيم 
اجلمعيات النسائية واحلقوقية يف اململكة الذي  يـشتمل علـى عقـد مـؤمتر وطـين حـول املـساواة                 
بــني اجلنــسني وأنــشطة توعيــة لتــصحيح األفكــار املغلوطــة عــن دور كــل مــن اجلنــسني، وزيــادة 

وق وعي املـرأة حبقوقهـا ودورهـا مـن خـالل مـا نـصت عليـه املواثيـق الدوليـة ذات العالقـة حبقـ                  
املــرأة وذلــك أســوة مبــا هــو متبــع يف بعــض بلــدان العــامل مــن تنظــيم مثــل هــذه الفعاليــات ذات  

ــردود االجتمــاعي والتوعــوي الكــبري   ــة    امل ــة والتلفزيوني ــة اإلذاعي ، وتكثيــف احلمــالت اإلعالمي
والصحفية واحملاضرات ملناقشة حقوق املرأة العاملة من اجل نـشر الـوعي احلقـوقي بـني النـساء                  

حول كيفية محايتهن من كافة أشـكال التمييـز يف العمـل وكيفيـة متكينـهن مـن ممارسـة                    السيما  
 حقوقهن االقتصادية من خالل الوصول املتكافئ إىل املوارد املنتجة 

والعمالة واألسواق والتجارة، باإلضافة إىل العمل على توحيد إجازة األمومة للمرأة العاملـة يف           
اوى يف كال القطاعني وذلك  لتعزيـز حقـوق املـرأة العاملـة،              القطاعني العام واخلاص حبيث تتس    

الـصادرة عـن   ) ١٩٥٢/ ١٠٣رقـم   ( والعمل على تصديق اململكة على اتفاقيـة محايـة األمومـة            
منظمــة العمــل الدوليــة الــيت متــنح احلمايــة للمــرأة كــأم وكعاملــة وتــساعدها علــى التوفيــق بــني   

يت تتــضمن تــوفري أثــىن عــشر أســبوعا مــن إجــازة   واجباهتــا األســرية ومــسئولياهتا يف العمــل والــ 
ــة أخــرى،    ــة، ومــن ناحي ــأمني ضــد التعطــل يف عــام   األمومــة للمــرأة العامل مت إقــرار مرســوم الت

ــن           ٢٠٠٧ ــة احلــد األدىن م ــة وتلبي ــرأة العاطل ــن امل ــر ع ــأة الفق ــف وط ــن اجــل ختفي ــك م ، وذل
 لتـوفري فـرص العمـل الكـرمي     احتياجاهتا الضرورية أثناء فترة البطالة، إىل جانـب الـسعي احلثيـث    

هلــا تأمينــا لوضــعها االقتــصادي مــن الفقــر واحلاجــة، وكــذلك العمــل علــى زيــادة وعــي املــرأة    
 .حبقوقها من خالل تكثيف الندوات الورش التدريبية اخلاصة بوضعية املرأة يف سوق العمل
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٢٥٣.  
 
رتفـع عـدد املستـشفيات       مؤخرا دور القطاع اخلاص يف توفري الرعاية الصحية، وأ         ىوقد تنام  •

 باإلضـافة إىل العديـد مـن املستـشفيات الـصغرية والعيـادات واجملمعـات                ١١ إىل   ٦اخلاصة مـن    
ــداف         ــشمل األه ــيت ت ــصحية وال ــصحة عــن إســتراتيجيتها ال ــؤخراً وزارة ال ــت م ــة، وأعلن الطبي
والتوجهات والسياسات العامـة يف العـشر سـنوات القادمـة، وهـي ترتكـز علـى تطـوير الرعايـة                     
الصحية الوقائية والعالجية، ومشاركة اجملتمع يف اجملالس الصحية، فتح اجملال واسعاً لالسـتثمار             

 .يف القطاع الصحي وتشجيع السياحة العالجية
 
٢٥٧.  

 
وفيما يلي تعداد لنوعية اخلدمات الصحية الوقائية و العالجية املقدمة للمرأة يف مراحل عمرهـا                

 :املختلفة

 
 . وتغذيتهالفحص الدوري للطفل . ١

 .التطعيمات . ٢

 .الصحة املدرسية وصحة املراهقني . ٣

 .الفحص قبل الزواج . ٤

 .الرعاية أثناء احلمل والوالدة و بعد الوالدة . ٥

 .خدمات تنظيم األسرة . ٦

 .اخلدمات العالجية والوقائية لألمراض النسائية . ٧

 .اخلدمات العالجية والوقائية لألمراض املزمنة و املعدية و غري املعدية . ٨

 . سناترعاية امل . ٩

 

 . الصحةوزارة •:املصدر
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 .خدمات التوعية والتثقيف الصحي.١٠
 .خدمات زيارة املنازل لذوي االحتياجات اخلاصة.١١
 .خدمات صحة اجملتمع.١٢
 
ويف جمال الصحة اإلجنابية، وصلت نسبة تـردد النـساء احلوامـل إىل العيـادات علـى املـستوى                    •

ات وحتـــت مـــن الـــوالدات تـــتم يف املستـــشفي % ٩٩ إىل ٩٨، و%٨٠,٤الـــوطين، إىل نـــسبة 
 .إشراف طيب

 
 :الرعاية الصحية للنساء قبل وأثناء وبعد احلمل والوالدة . ٣

 
 :الفحص وتقدمي خدمات اإلرشاد واملشورة للمقبلني على الزواج 

 
٢٦٠. 

 
ونتاجا لكل هذه اخلدمات، فقد انعكـس ذلـك اجيابيـا علـى نـسبة املواليـد مـن ذوي الـوزن                     •

 .م٢٠٠٦ عام  %٩٢,١د الوالدة إىل عن)  كجم أو أكثر٢,٥بوزن (الطبيعي 
ــادات احلوامــل       • ــى عي ــساء احلوامــل عل ــردد الن ــرغم مــن ارتفــاع معــدل ت ــى ال ــاملراكز  وعل ب

، فإن التردد على عيادات الفحص بعد الوالدة بعد ستة أسـابيع مـن الوضـع ال يتعـدى                   الصحية
 بـأن   وقـد أثبتـت بعـض الدراسـات التحليليـة         ). م١٩٩٥. (حسب دراسة صحة األسرة   % ٦٢

األسباب ترجع إىل عدم اهتمام املرأة بنفـسها بعـد الـوالدة والتركيـز علـى الطفـل الوليـد، هـذا                      
إىل جانب ختوفها من عملية الفحص النسائي وعدم قناعتـها بأمهيتـه وقلقهـا بعـدم تـوفري طبيبـة                    

 .إلجراء الفحص عوضا عن الطبيب
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٢٦١.  

 
يف وزارة الصحة بأن األسـباب الرئيـسة        وقد تبني حسب إحصائيات قسم النساء و الوالدة          •

 مــرض فقــر الــدم  ، %٣ســكري احلمــل بنــسبة  :  إلدخــال احلوامــل للمستــشفى هــي كالتــايل 
ارتفـاع ضـغط الـدم      %. ٠,٦املـصابات بـه بنـسبة         و % ٨,٦املنجلى حلامالت املـرض بنـسبة       

ــسبة   ــسبة  ، %٢,٧ املــصاحب للحمــل بن ــو،   %٣,٤  وتــأيت األســباب األخــرى بن   مثــل الرب
 . أمراض القلب، الرتيف الرمحي الناتج عن احلمل وغريها

 
٢٦٢.  

 
 والدة  053 15 يف مجيع مستـشفيات الـوالدة يف اململكـة   وقد بلغ العدد الكلي للوالدات  •

 مــن هــذه الــوالدات %٦٨,٥. م ٢٠٠٢ حالــة والدة لعــام ١٣٤٨٧مقارنــة بـــ م ٢٠٠٦لعــام 
 والـوالدة   %٢١الدة القيـصرية نـسبة      متت يف مستـشفيات وزارة الـصحة ، حيـث شـكلت الـو             

 والدة قيـصرية، و   %١٩ منـها    ،م٢٠٠٥ والدة لعـام     ١٥١٩٨ مقارنـة بــ      %١٠املبكرة نـسبة    
 مــن العــدد الكلــي  %١٣,٢ بلغــتالتلقــائي فقــد أمــا نــسبة اإلجهــاض .   والدة مبكــرة%١٠

 .للحمل
 

ــائي   • ــغ معــدل اإلجهــاض التلق ــة ألــ )١٢٢٣ (٢٠٠٦يف اململكــة عــام   وبل ف مــن  لكــل مائ
ــاث   ــسكان اإلن ــسبة     ،) ســنة٤٩-١٥(ال ــاس شــاملة ن ــوالدة أو النف ــل أو ال ــضاعفات احلم  وم

 م٢٠٠٦ عـام    ) سـنة  ٤٩-١٥( لكل مائة ألف من السكان اإلنـاث         ٥٥١٤اإلجهاض التلقائي   
 .مبجمع السلمانية الطيب 

 :التطعيم للنساء احلوامل  
٢٦٣.  

     
 . الصحةوزارة •:املصدر
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أيـة   ء الفحوصـات الروتينيـة الكتـشاف      ومن ضمن اخلدمات املقدمة للنـساء احلوامـل، إجـرا          •

 اإلصابة باحلصبة األملانية، وقد بلغ املعدل الـسنوي للحوامـل احملـصنات مـن               مضاعفات للحمل 
ــرض حــوايل   ــة        % ٩٥,٢امل ــرض احلــصبة األملاني ــى مب ــط ألنث ــا ســجلت إصــابة واحــدة فق كم

 .٢٠٠٦ذكور عام  )٢( و
ــسبة الت     • ــل، فن ــانوس للحوام ــاح التيت ــسبة للق ــا بالن ــر بلغــت حــوايل    أم ــة جبــرعتني أو أكث غطي

م بينمـا بلغـت نـسبة األطفـال احملمـيني عنـد الـوالدة ضـد التيتـانوس عـن                     ٢٠٠٦ لعام   %٤٤,٣
  وذلــك ألن أغلــب النــساء احلوامــل تلقــني لقــاح التيتــانوس يف    .%٩٢,٥طريــق تطعــيم األم 

 نــسبة مرحلــة الطفولــة أو عــن طريــق محــالت التطعــيم للمــدارس، فمــن الطبيعــي أن تــنخفض   
 .تطعيمهن مع مرور الوقت

 
 .م٢٠٠٦واألمهات الحوامل ) سنوات٦-١(نسبة التغطية لألطفال 
 ٢٠٠٦/ اإلحصاءات الصحية:  المصدر

 ٢٦٣ الفقرة -أجدول رقم 
النسبة المئوية للتغطية

 الكلية
 التطعيم

٤٤٫٣% 
نسبة التغطية بجرعتين أو أآثر من لقاح 

 التيتانوس للحوامل

٩٢٫٥%  
طفال المحميين عند الوالدة ضد نسبة األ

 التيتانوس
 

 .وزارة الصحة:  المصدر
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٢٦٥.  
 

بـالتطعيم ضـد   م ١٩٥٦وبالنسبة لتطعيم األطفال، فقد بدأت التطعيمات يف البحرين منـذ عـام         
ــام   ــدرن ويف ع ــدفترييا    م ١٩٥٧ال ــي ال ــيم الثالث ــاق(أعطــى التطع ــوس ) / اخلن ــزاز(التيتن )/ الك
 ووضــعت بنــاء م١٩٧٤ومــن مث بــدأت احلملــة الوطنيــة يف عــام  ،)قالــشاهو(الــسعال الــديكي 

 .على التوصيات العاملية للتطعيم
 

 : كالتايلم٢٠٠٦بلغت نسبة التغطية بالتحصني للرضع واألطفال يف عام 
 

ــي   • ــيم الثالث ــدفترييا ( ضــد التطع ــوس / ال ــديكي / التيتن ــسعال ال ــال حــوايل  ) ال وشــلل االطف
% ١٠٠حـــوايل ) النكـــاف/ احلـــصبة األملانيـــة / احلـــصبة (ي  وضـــد اللقـــاح الثالثـــ،%٩٨,٤

 للجرعة الثانية، أما بالنـسبة للجرعـة الثالثـة مـن التـهاب الكبـد الوبـائي                  %٩٩للجرعة األوىل و  
 %.٩٨,٤) ب(، واجلرعة الثالثة من هيموفيلس االنفلونزا املستدمية الرتلية %٩٨بلغت ) ب(

وعـادة مـا تعطـى      . ات بـني اجلنـسيني يف التطعيمـات       وجتدر اإلشارة هنا إىل أنـه ال توجـد فروقـ          
التطعيمـــات إمـــا يف املراكـــز الـــصحية أو املستـــشفيات احلكوميـــة أو املستـــشفيات اخلاصـــة أو  

 .العيادات اخلاصة
 

٢٦٦.  
 
وبناء على إحصائيات قسم الصحة العامة واألمراض املعديـة يف وزارة الـصحة، فانـه مل يـتم                   •

يــة مثــل الــدفترييا، الــسعال الــديكي، الكــزاز الوليــدي، والغــري   تــسجيل أي مــن األمــراض املعد
 %٤وبلغــت نــسبة اإلصــابة باحلــصبة .  وليــدي وشــلل األطفــال يف الــسنوات اخلمــس املاضــية 

 .٢٠٠٦عام  لكل مائة ألف من السكان
 

 

 . الصحةوزارة •:املصدر
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وتقوم وزارة الصحة بالتعاون مـع وزارة التربيـة والتعلـيم واجلمعيـة البحرينيـة ألمـراض الـدم                    •
ــة والطالبــات يف الــصف الثــاين     الور ــة للطلب ــإجراء الفحوصــات الدوري ــة ب ــة ولــسنوات متتالي اثي

ثانوي الكتشاف أمراض الدم الوراثية ورفع مستوى الوعي لديهم مبثل هـذه األمـراض وذلـك                
من اجل متكينهم ألخذ القرارات اهلامـة يف حيـاهتم مـن حيـث االرتبـاط والـزواج، وقـد وصـل                      

ــرض األ   ــدل اإلصــابة مب ــام     مع ــة يف ع ــني الطلب ــة ب ــا املنجلي ــدل % ٠,٩٣ إىل م٢٠٠٦نيمي ومع
 %.٣,٦٤حاملي الثالسيميا إىل 

 
 :املؤشرات العامة حول الوضع الصحي للمرأة يف مملكة البحرين

 :معدل وفيات األمهات أثناء احلمل والوالدة والنفاس
٢٦٨ . 

 
س مـن املؤشـرات الرئيـسية    يعترب مؤشر معدل وفيات األمهـات أثنـاء احلمـل والـوالدة والنفـا         •

لقياس املستوى الـصحي العـام يف أي دولـة، ويف مملكـة البحـرين يعتـرب املعـدل منخفـضاً إذا مـا              
ــدى     ــو ال يتع ــة، فه ــدالت العاملي ــورن باملع ــه   ١٣,٣ق ــف والدة حي ــة أل ــام  لكــل مئ ، ٢٠٠٦ع

م احلمـل   وتتراوح أسباب الوفيات ما بني فقر الدم املنجلي والرتيف ومضاعفاته وأمراض تـسم            
مبعـدل زيـارة واحـدة علـى        احلوامـل   وارتفاع ضغط الدم، ويصل معدل التغطية بالنسبة للنـساء          

ــل  ــوالدة    ٢٠٠٦عــام % ١٠٠األق ــى ال وجتــدر  ٢٠٠٦ عــام %٩٩,٤ومعــدل اإلشــراف عل
 .اإلشارة هنا إىل تقارب املعدالت ما بني املناطق املختلفة يف البالد لتوفر اخلدمة دون أي متييز
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 :توقع احلياة عند الوالدة متوسط 
٢٦٩ . 

 
أرتفع متوسط توقع احلياة عند الوالدة يف اجملتمع البحريين ارتفاعا ملموسا، مما جعـل مملكـة                 •

البحرين حتتل مرتبة متقدمة يف تقارير التنمية البشرية لألمم املتحـدة علـى مـدى مخـس سـنوات        
 لألنثــى، أمــا عــن ٧٧,٣لــذكر و  عامــاً ل٧٣,١  ،م٢٠٠٦متتاليــة، حيــث بلــغ املعــدل يف عــام 

ــع إىل    ــام للجنـــسني، فقـــد أرتفـ ــة ب %٧٤,٨املعـــدل العـ ــاً مقارنـ ــام %٦٣ عامـ ــاً يف عـ  عامـ
، وهــو بــذلك يقــف مبملكــة البحــرين يف مرتبــة متــساوية مــع الــدول املتقدمــة، وتقــدر م١٩٧٠

عنـــد الـــوالدة إيل )  كجـــم أو أكثـــر ٢,٥بـــوزن ( نـــسبة املواليـــد مـــن ذوي الـــوزن الطبيعـــي 
٩٢,١ %. 

 
 :معدل وفيات األطفال 

٢٧٠.  
 
بناء على كل هذه اخلدمات املتوفرة، حتسنت معظـم املؤشـرات الـصحية، فقـد اخنفـضت يف         •

م معــدالت وفيــات األطفــال إذا مــا قورنــت بالــسابق، حيــث بلــغ معــدل وفيــات    ٢٠٠٣عــام 
ىل  لكل ألف مولود حي واخنفض كـل مـن معـدل وفيـات األجنـة حـول الـوالدة إ                    ٧,٣الرضع  
، ومعـدل الوفيـات بـني األطفـال         م١٩٩٨ يف عـام     ١٤,٨ لكل ألـف مولـود مقارنـة ب          ١٠,٣

 يف عـام  ١١,١مقارنـة ب  م ٢٠٠٣ لكل ألف مولود حـي يف عـام   ٩,٥دون اخلمس سنوات،   
 ومعـدل املواليـد اخلـدج    ٧,٢، أما عن معدل املواليد املوتى لكل ألف مولود فقد بلـغ      م١٩٩٨
واجلــدير بالــذكر بــأن هــذه املعــدالت تعتــرب .  م٢٠٠٣ لكــل ألــف مولــود حــي عــام% ٨٧,٥

  .منخفضة مقارنة ببقية دول العامل
 ٢٠٠٦ لكل ألف مولود حي لعام ٧,٦وقد بلغ معدل وفيات الرضع 

 ٢٠٠٦ لعام ٨,٥معدل وفيات األجنة حول الوالدة لكل ألف مولود 
 

 . الصحةوزارة •:املصدر
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 ٢٠٠٦ مولود حي لعام ١٠٠٠ لكل ١٠,١سنوات ٥معدل وفيات األطفال أقل من 
 ٢٠٠٦ مولود حي عام ١٠٠٠ لكل ٦,٢معدل املواليد املوتى 
 ٢٠٠٦ مولود حي عاد ١٠٠٠ لكل١٠٢,٦معدل املواليد اخلدج 

 
 :األمراض النسائية يف مملكة البحرين : رابعاً

 :يف الفحص الدوري للمرأة الكتشاف سرطان الثدي وعنق الرحم. ١
٢٧٦.  

 
 بتـوفري خـدمات الفحـص الـدوري للمـرأة           تعترب مملكـة البحـرين رائـدة مـن حيـث البـدء            

ــة         ــن مث إحال ــصحية وم ــع املراكــز ال ــرحم يف مجي ــق ال ــدي وعن ــسرطان الث ــشاف املبكــر ل لالكت
املستـــشفى (احلـــاالت املعرضـــة للخطـــر أو املـــصابة إىل األخـــصائيني مبركـــز الـــسلمانية الطـــيب  

اء الفحوصــات حيــث تتــوفر األجهــزة التشخيــصية الدقيقــة والكــوادر املؤهلــة إلجــر) احلكــومي
 .والعمليات اجلراحية الالزمة

م يف وزارة الـصحة، فهـي مل تتطـور          ١٩٩٣وبالرغم من توفري هذه اخلدمات الوقائية منـذ عـام           
بالصورة املطلوبة وما زالت التصل إىل مجيع النساء املستهدفات ويرجع ذلـك بـشكل أساسـي                

وبـسبب تـردد املـرأة بـشكل        إىل ضعف الوعي لدى املرأة بأمهية إجـراء مثـل هـذه الفحوصـات               
 . عام يف اإلقبال على هذا الفحوصات

 
لفحـص  % ٥٠لفحص الثدي و  % ١٠لذا ال تتم االستفادة من هذه الفحوصات إال بنسبة           ♦

 .عنق الرحم
 

 :يف معدالت اإلصابة باألورام السرطانية . ٢
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سنية يف مجيـع    مت تعميم تنفيذ املشروع الوطين للفحص املبكر ملرض سرطان الثـدي باألشـعة الـ              
 "حمافظــات اململكــة، حيــث مت تزويــد مركــزا صــحيا يف اخلمــس حمافظــات يف اململكــة جبهــاز    

 .وأجهزة معاجلة و حتميض أفالم األشعة" Mammogramالفحص املبكر للثدي 
وفقـا لإلحـصاءات للفتـرة مـن أغـسطس          (الفئـة املـستهدفة مـن النـساء         % ٢٦حيث مت فحـص     

ع ذلــك بــشكل أساســي إىل ضــعف الــوعي لــدى املــرأة   ، ويرجــ)٢٠٠٨ لغايــة مــارس ٢٠٠٥
مـن مجلـة النـساء الـيت مت فحـصها إىل            % ١٢بأمهية إجراء مثل هذه الفحوصات، وقد مت إحالة         

 حالـة فقـط    ٨٠جممع السلمانية الطيب لعمل فحوصات تشخيصية و املتابعـة بينمـا مت اكتـشاف               
 .مصابة بسرطان الثدي

 
٢٧٧.  

 
حسب قرار وزاري حـث مجيـع األطبـاء         م  ١٩٩٤ لألورام يف عام     بدأ العمل بالسجل البحريين   

واملستــشفيات لإلبــالغ عـــن أي إصــابات بالــسرطانات واألورام يف البحـــرين وذلــك ملتابعـــة      
ــسبة حــدوثها وذلــك للتخطــيط       ــواع األورام يف اجملتمــع البحــريين ون ــة أهــم أن احلــاالت وملعرف

 .للوقاية والعالج من املرض ومسبباته إن وجدت
 عنـد    %٤٧ حالـة منـها      ٤٠٢ بلغت عدد احلاالت املسجلة      ،م٢٠٠٤ب إحصائيات عام    حس

 . عند النساء %٥٣الرجال 
أن اإلصابة بسرطان الثدي هو السبب الرئيس واألول لألورام لـدى النـساء يف مملكـة البحـرين                 

للـسرطانات لـدى   من اجملمـوع الكلـي    %٣٤,٧أي بنسبة مقارنة مع مجيع دول اخلليج العريب       
 .٢٠٠٤النساء عام 

 و الغـدة  %٨والسبب الثاين لإلصابة باألورام لدى نساء البحـرين، هـو سـرطان الرئـة وبنـسبة             
ــة  ــة  % ١٤واألجهــزة التناســلية للمــرأة  % ٦,١الدرقي ــة بــسرطان الرئ ــة % ١٥,٣مقارن واملثان

 .عند الرجال% ٦,٣والربوستات % ٩,٥
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٢٧٨.  
 
 مـن كـل أنـواع األورام         %٥,٨ك أن نسبة     كذل ٢٠٠٤لعام   ويتضح من السجل املذكور    •

 ٤,٢ سنة، و بني النـساء كانـت         ٦٤ بعد سن    %٤٦ سنة، و  ١٥بني الذكور حدثت قبل سن      
 . سنة من العمر٦٤ بعد  %٢٢,١و سنة ١٥ قبل سن %

، ونـسبة   عامـا ٥٠ وعنـد النـساء    عامـا ٦٠ويبلغ متوسط سن اإلصابة بالـسرطان عنـد الرجـال        
 .ادة العمرحدوث األورام تزداد مع زي

 لكــل مائــة ألــف للــذكور ٨٥,٥املعــدل اخلــام لإلصــابة بالــسرطانات بــني البحــرينيني كانــت •
 . لكل مائة ألف لإلناث١٠٦,٧

 سـنة،  ١٥ومن أهم أسباب اإلصابة بالسرطانات عنـد األطفـال البحـرينيني ملـن هـم أقـل مـن            •
 حـاالت بـني     ١١ حالة مسجلة، منـها      ٢٠والذي بلغ يف جمموعه      م٢٠٠٤حسب اجلنس لعام    

 حاالت من سـرطان الـدم وحـالتني مـن سـرطان             ٥وسجلت  .   حاالت بني البنات   ٩األوالد و 
 وحـالتني سـرطانات أخـرى بـني األوالد،          وحالتني من سـرطان اجلهـاز اهلـضمي        اجلهاز العصيب 

 . حاالت إصابة بسرطان اجلهاز العصيب وحالتني بسرطان الدم لدى البنات٦مقارنة بـ 
 

 ):نقص املناعة املكتسبة ( مرض اإليدز 
 

٢٨٠.  
 
أمـا  .  ٢٠٠٦لعـام    ١٠٠,٠٠٠ لكـل    %٠,٤يبلغ معدل اإلصابة مبرض اإليدز بـني البـالغني          •

عـن مـرض    ) سـنة   ٤٥-١٥(بالنسبة ملـستوى املعرفـة بـني النـساء البحرينيـات يف الفئـة العمريـة                 
عن به، أما بالنـسبة     منهن قد مس  % ٩٤األيدز، فقد تبني من دراسة املسح متعدد املؤشرات بأن          
منـهن كانـت اإلجابـة بـااللتزام        % ٦٧ملعرفتهن عن طرق احلماية من اإلصابة بـاملرض، فلـدى           

باستخدام الواقي الذكري يف كـل عالقـة جنـسية          % ٤٣بالعالقة الزوجية أو الشريك الواحد و     

 

 .وزارة الصحة: املصدر•
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 فقـط مـن العينـة     % ٢١باالمتناع عن العالقـة اجلنـسية وبـصورة عامـة تـبني بـان لـدى                 % ٢٥و
 .املعلومات الكافية حلمايتهن من اإلصابة باملرض

، بأن العدد الكلي للمـصابني      م٢٠٠٦وقد أوضحت بيانات وإحصائيات وزارة الصحة لعام        •
 منـهم   ١٩٨٦ منـذ   حالـة  ٣١٩  يـصل إىل   البحـرينيني  مبرض اإليدز وحاملي فريوس اإليدز بـني      

 . متوفني١٠٥ على قيد احلياة و ٢٩من املصابني   حالة١٣٤
أما بالنـسبة للحـاالت املـصابة مبـرض اإليـدز مـابني البحـرينني وذلـك حـسب العمـر واجلـنس                     •

 حيـث تركـزت    الرجـال  مـن ١١٧بـني النـساء و    حالة  ١٧، فقد وصل إىل     م١٩٨٦ومنذ عام   
 حـاالت بـني النـساء مـن         ٤بينما يوجـد    ) ٤٤-٢٠(نسبة األصابة بني الرجال يف الفئة العمرية        

حــاالت يف الفئــة  ٤و ) ٤٤-٣٥( حــاالت بــني الفئــة العمريــة  ٤ و) ٣٤-٢٠(الفئــة العمريــة 
، وحالتان منها ذكور و حالتان إناث أما احلاالت األخـرى فقـد وزعـت بـني               ) ٤-٠(العمرية  

 . الفئات العربية األخرى
 

 :األمراض التناسلية األخرى
 

٢٨١.  
 
صدرها وزارة الـصحة   أما عن األمراض التناسلية األخرى، فحسب البيانـات الدوريـة الـيت تـ      •

 ٨٨منـهم    ٢٠٠٦عـام    حالـة    ١٩٥فقد وصل عدد احلـاالت اجلديـدة املـصابة مبـرض الزهـري              
 حالـة   ٥٧ إىل   العـام أمـا عـدد املـصابني مبـرض الـسيالن فقـد وصـل يف نفـس                  . حالة بني النـساء   

 .بني النساء حاالت ٧ منها 
 مـن   ١٠٠٠٠٠ لكـل    ١٩,٤وقد وصل معدل اإلصابة بالتهاب الكبـد الوبـائي مـن نـوع أ                  •

 ٢,٨، والتهاب الكبد الوبـائي مـن نـوع ب    ٢٠٠٠ عام ٢٠,٧ مقارنة بـ   ٢٠٠٦ السكان عام 
 ارتفـاع معـدالت التطعـيم        بـسبب  ٢٠٠٠عام  % ٢,٦مقارنة بـ    ٢٠٠٦ عام   ١٠٠٠٠٠لكل  

 .بني األطفال وطالب املدارس

 

 
 .وزارة الصحة: املصدر•
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 علـى النـساء     وجتدر اإلشـارة هنـا إىل طبيعـة هـذه األمـراض وتـأخر ظهـور األعـراض الواضـحة                   
 .لإلسراع يف اللجوء للرعاية الطبية مقارنة بالرجال يؤدي إىل تفاقم املرض ومضاعفاته بينهن

 
 :الرعاية الصحية للمسنات يف مملكة البحرين: خامساً
٢٨٤.  

 
مــن  %٤نــسبة تــصل إىل )  ســنة فــأكثر٦٠فئــة عمريــة (يــشكل املــسنني يف مملكــة البحــرين  •

لك بفضل التحسن املستمر ملستوى خـدمات الرعايـة الـصحية            وذ ٢٠٠٦ إمجايل عدد السكان  
مـن كبـار   % ٤٨,٤وتشكل النـساء   .  اليت حيظى هبا سكان البالد منذ امليالد وحىت هناية احلياة         

 .٢٠٠٦عام السن 
ــهوض بأوضــاعهم،        ــة للن ــة للمــسنني لوضــع اإلســتراتيجية الوطني ــة الوطني ــشاء اللجن ــد مت إن وق

اهتـا وهيئاهتـا علـى تـوفري أفـضل اخلـدمات ووسـائل الرعايـة                وحرصت احلكومة من خالل وزار    
ووزارة الــصحية وزارة التنميــة االجتماعيــة للمــسنني بــشكل خــاص يف اخلــدمات الــيت تقــدمها 

هلؤالء املسنني حيث أنشأتا دوراً لرعايتهم تقدم خدمات الرعايـة الـصحية واالجتماعيـة لكبـار                 
ي يقوم به القطاع اخلاص واألهلـي التطـوعي يف هـذا    هذا باإلضافة إىل الدور املتميز الذ    . السن
 .اجملال

 
 :النساء العامالت يف القطاع الصحي واجملاالت اليت يعملن هبا : سابعاً
٢٨٧.  

 
يف  ٨٣٩٧أرتفع عدد الكوادر الصحية والفنية املدربة واملؤهلة يف قطـاع الـصحة ليـصل إىل       •

 .م٢٠٠٢ يف عام ٧٢٠١م مقارنة بـ ٢٠٠٦عام 
 بينمــا تــشكل املــرأة  م٢٠٠٦مــن القــوى العاملــة يف عــام  % ٨٢,١ املواطنــون نــسبة ويــشكل

ــة  ــن أكــرب         % ٥٣,٩البحريني ــصحي م ــاع ال ــرب القط ــة ويعت ــة الوطني ــوى العامل ــن إمجــايل الق م

 

 
 . وزارة الصحة:املصدر•
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 مـن القـوى العاملـة الـصحية عـام           %٧٥,٨(القطاعات اليت تستوعب العمالة النـسائية الوطنيـة         
 .بعد القطاع التعليمي) م٢٠٠٦

، تبني أن عدد األطبـاء العـاملني يف القطـاع احلكـومي قـد               م٢٠٠٦وحسب إحصائيات عام    • 
 ١٠٥٤ـ   مقارنـة بـ    ٢٠٤٨، أي مـا جمموعـه       ٨٣٣طبية ويف القطـاع اخلـاص       / طبيباً ١٢١٥بلغ  

 أي ٢٠٠٠ يف القطــاع اخلــاص عــام ١٦٣ يف القطــاع احلكــومي و ٨٩١منــهم طبيبــة / طبيــب
 يف عــام ١٥,٣ حيــث كــان ٢٠٠٦الــسكان عــام  آالف مــن ١٠ طبيــب لكــل ٢٧,٦مبعــدل 
٢٠٠٠. 

 ٤,١ أي مبعــدل ٢٠٠٦ عــام ٣٠٥أمــا بالنــسبة ألطبــاء األســنان فبلــغ العــدد الكلــي    •
 .٢٠٠٠ يف عام ٢,٠ من السكان وكان ١٠٠٠٠طبيب أسنان لكل 

ــصحة     • ــامالت يف وزارة ال ــات الع ــسبة الطبيب ــاء   % ٥٠وبلغــت ن ــي لألطب مــن اجملمــوع الكل
 وبنــسبة حبرنــة ٢٠٠٦ألســنان مــن اجملمــوع الكلــي ألطبــاء األســنان عــام  مــن أطبــاء ا% ٦٧ و

أمـــا بالنـــسبة . ألطبـــاء األســـنان) ذكـــور وإنـــاث% (٩٦، و )ذكـــور وإنـــاث% (٧٨بلغـــت 
 ٩٤٣ يف القطــاع احلكــومي و ٣١٤٤ ممــرض منــهم٤٠٨٧للمرضــني فقــد بلــغ العــدد الكلــي  

 يف القطـاع    ٢٣٠٠هم   ممـرض، منـ    ٢٦٠٣م، مقارنـة ب     ٢٠٠٦ممرض يف القطاع اخلاص عـام       
 .٢٠٠٦ ممرض يف القطاع اخلاص عام٣٠٣احلكومي و 

 
٢٩٠. 

 
 اخلدمات الصحية املقدمة للنساء األجنبيات: تاسعاً

 
تقدم وزارة الصحة اخلدمات الصحية العامة جلميع املـواطنني حبـرينيني وأجانـب دون أي متييـز         

ــن اخلــدمات       ــة يف البحــرين م ــة املقيم ــرأة األجنبي ــستفيد امل ــة يف املؤســسات   وت ــصحية املقدم ال
واملراكــز التابعــة لــوزارة الــصحـة وفيمــا يلــي جــدول يــبني نــوع اخلــدمات املقدمــة للنــساء            

 . األجنبيات يف وزارة الصحة
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 ٢٩٠ الفقرة -أجدول رقم 
 )يرجى إضافة األرقام المحددة بين قوسين آونها لم تكن واضحة في األوراق التي وصلتنا(

 

 نوع اخلدمة
ـــ  ــة زيـــــــ اراتمجلــــــــ

العيـــــــــــــــــــــــــــادات
 )ب.غ(اخلارجية

)ب.غ(نسبة اإلناث 
ــى ــة املرضــــــــ مجلــــــــ

 )ب.غ(الداخليون 
)ب.غ(نسبة اإلناث 

 :الرعاية الصحية الثانوية
 جممع السلمانية الطيب) أ

٤٦,٥ ٩,٢١٦ %٣٢,٤ ١٤٥,٤١٩% 

 ... ... %٣٣,٥ ٦٤,٧٣٩  الطوارئ-

 ... ... %٣١,٥ ٨٠,٦٨٠  العيادات اخلارجية-
 %٤٦,٥ ٩,٢١٦ ... ... خليني املرضى الدا-
ــوالدة) ب ــشفيات الــــــ مستــــــ

 األخرى
... ... ١٠٠ ٢١٨% 

 %٤٢,٧ ٢٢٠ %٤٢,٣ ٢,٥٥٠ مستشفى الطب النفسي) ج
 ... ... %٤٢,٣ ٢,٥٥٠  العيادات اخلارجية-
 %٤٢,٧ ٢٢٠ ... ... املرضى الداخليون-

 %٤٧,٦ ٩٦٥٤ %٣٦,٢ ٧٨٣,٥٩٢ اجملموع
 

 .وزارة الصحة:  املصدر
 
 إن وزارة الصحة توفر العـالج يف الرعايـة الـصحية األوليـة والثانويـة جلميـع                  إىلدر اإلشارة   وجت

 أواملقيمني األجانب بدون اسـتثناء مقابـل دفـع مبلـغ رمـزي عنـد زيـارة أحـد املراكـز الـصحية                        
 . العيادات اخلارجية أما يف احلاالت الطارئة فالعالج جماين

 
 :رية  احلق يف االستحقاقات األس:أوالً

٢٩٥. 
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تقدم االستحقاقات األسرية يف مملكة البحرين من خـالل جهـات متعـددة وحتكمهـا تـشريعات       
فهنــاك العــالوات االجتماعيــة علــى الرواتــب والتــأمني الــصحي لــدى بعــض شــركات   . خمتلفــة

القطاع اخلاص واملصارف، واملعونات النقدية لألسر الفقرية من قبـل بعـض مؤسـسات اجملتمـع                
 مـن صـاحب اجلاللـة       ة املدعومـ  واملؤسسة اخلريية امللكية  معيات اإلسالمية واخلريية،    املدين كاجل 

 واليت ال ينحصر دورهـا يف إطـار تقـدمي املعونـات بـل يتعـداها                 امللك ووزارة التنمية االجتماعية   
إىل تنمية اإلنسان البحريين للرقي به على املستوى االجتماعي من خالل سلـسلة مـن املـشاريع                 

واخلدمات اليت تبنتها الـوزارة والـيت يقـع بعـض منـها يف طـور التنفيـذ تباعـاً كـاملراكز                      والربامج  
ــة مــن تــدريب وتأهيــل      ــشاملة املخصــصة للمعــاقني واملــسنني واخلــدمات التنموي ــة ال االجتماعي
 باإلضافة إىل بيـت لكبـار الـسن لإليـواء والرعايـة النهاريـة ،و دار رعايـة املتـسولني واملتـشردين              

ودور اإليــواء للمتعرضــني , ، ووحــدات متنقلــة لكبــار الــسن واملعــاقني يــة الطفــلومركــز حلما
كـدار األمـان املخصـصة للنـساء املعنفـات ،و املـشروع الـوطين               .للعنف األسري وسـوء املعاملـة     

لــدعم وتنميــة األســر املنتجــة واملــشار إليــة ســابقاً والــذي خصــصت لألســر العاملــة مــن خاللــه  
سـبيكه بنـت إبـراهيم آل خليفـة قرينـه حـضرة صـاحب اجلاللـة                 جائـزة صاحبه السمو الـشيخه      

ــا الــضمان االجتمــاعي والراتــب   ملــك الــبالد املفــدى لألســر املنتجــة    ، وذلــك إضــافة إىل مزاي
 .التقاعدي الذي متت اإلشارة إليهما سلفا

 
ــم        ــر اإلشــغال واإلســكان حتــت رق ــرار صــادر عــن وزي ــؤخرا وبق ــد مت م ــسنة ) ١٢(هــذا وق ل

.  مـنح املـرأة البحرينيـة حـق االنتفـاع باخلـدمات اإلسـكانية             م  ٢٠٠٤ فربايـر    ٤بتاريخ  م  ٢٠٠٤
 أسـرة ويعطي هذا القرار احلق للمرأة البحرينية العاملة أو الـيت هلـا دخـل شـهري ثابـت وتعـول                     

وال متتلك أي عقـار االنتفـاع بإحـدى اخلـدمات اإلسـكانية املقـررة مثـل احلـصول علـى قـرض                       
وكفل هـذا القـرار حـق    . لبيوت اليت تقوم ببنائها وزارة اإلسكان   إسكاين أو بيت منوذجي من ا     

االنتفاع من اخلدمات اإلسكانية للمرأة املطلقة احلاضـنة لألبنـاء أيـضا، ممـا حيفـظ هلـا حقهـا يف                     
 .ذلك كمواطنة
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احلق يف احلصول على القروض املـصرفية والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك مـن أشـكال                   :ثانياً
 :االئتمان املايل

 
٢٩٦. 

 
تستطيع املرأة البحرينيـة احلـصول علـى قـرض مـن احـد البنـوك التجاريـة يف الـبالد حاهلـا حـال                         
الرجل ووفق نفس الشروط كتوفر مصدر دخل مناسب ميكنها من سداد القـرض وال يـشترط                
حصوهلا على القرض موافقة الزوج أو ويل األمر وإمنـا يتوقـف علـى قـدرهتا لـسداد القـرض أو                     

 .لرهون العقاريةعلى ملكيتها ل
وفيما يتعلق بالقروض املمنوحـة لـسيدات أعمـال حبرينيـات يف جمـاالت اإلعمـال واملـشاريع                   •

ــة      ــة فقــد مت مــن خــالل بنــك البحــرين للتنمي ــل    (التجاري وهــو بنــك متخــصص يف دعــم ومتوي
 ١٢و  ،م٢٠٠٢ قــرض عــام ١٥، وم٢٠٠١ قــروض عــام ٣مــنح ) املــشاريع اخلاصــة اجلديــدة

 ٢،٥٣٠،٠٠٠( وذلـك مببـالغ إمجاليــــة قـدرها         م  ٢٠٠٤ قرض عام    ٣٦وم  ٢٠٠٣قرض عام   
وقـد بلغـت جممـوع القـروض حـىت عـام             . حسب بيانات بنـك البحـرين للتنميـة        -)دينار حبريين 

ــغ ٢٠٠٨ ــغ عــدد املــشاريع    ٢٩،٩٣٨ مبل ــار حبــريين، حيــث بل ــون دين  مــشروعا يف ٣٢٨ ملي
  .خمتلف القطاعات

الـشركات واملـصارف بـالبالد الـيت متـنح قـروض اإلسـكان              هذا باإلضافة إىل وجود العديد من       
ــوفر       ــه مل تت ــذكور يف نفــس املؤســسة، إال ان ــشروط املطبقــة علــى ال ملوظفاهتــا وفــق املعــايري وال
معلومات رقمية حمددة حول مدى اسـتفادة النـساء مـن القـروض املـصرفية يف البنـوك التجاريـة                    

 .بشكل عام
 

٣٠٥. 
 

ــساوي    ــة مت ــرأة مبعامل ــدعاوي       وحتظــي امل ــدم بال ــا أن تتق ــام احملــاكم، فيجــوز هل ــع الرجــل أم ة م
والشكاوي بإمسها الشخصي، كما أنه ال خيفـي أمـراً علـى املتـابع أن القـانون البحـريين يـسمح                     

 حماميـة حتـت التمـرين       ١١١  للمرأة مبزاولة مهنة احملاماة، وقد بلغ عـدد احملاميـات البحرينيـات             
 

 .بنك البحرين للتنمية  :املصدر•
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 حيـث حيـق للمحاميـات أن         ،) العدل والشئون اإلسـالمية    املصدر وزارة ( حمامية مشتغلة    ٦١ و
ميــثلن مــوكليهن أمــام احملــاكم واجلهــات القــضائية املختلفــة، وحيــق هلــن أن يكــن عــضوات يف     

 .هيئات احمللفني واحملكمني 
 

٣٠٦.  
 

كما تستفيد املرأة على قدم املساواة مع الرجل من كافة اخلدمات القانونية مبا يف ذلـك املعونـة             
.   ائية اليت تقـدم هلـا، يف حـال عـدم اسـتطاعتها حتمـل مـصاريف الـدعوى وأتعـاب احملامـاة                      القض

 بإصـدار قـانون     ١٩٨٠ لـسنة    ٢٦وتستمد املعونة القضائية آلياهتا من املرسـوم بقـانون رقـم            
احملامــاة وخباصــة الفــصل اخلــامس مــن ذات القــانون حيــث حــددت طبيعــة مــنح هــذه امليــزة يف  

نائية، ففي القضايا املدنية نص القانون على تـشكيل جلنـة للمعونـة القـضائية               القضايا املدنية واجل  
مشكلة من ثالثة حمامني خيتارهم وزير العدل تنظر طلبات املعونة احملالة من قبل الـوزير للتأكـد                 

 ملنحهــا، أمــا يف القــضايا اجلنائيــة فتــصدر املعونــة  بقــرار مــن ةمـن مــدى تــوافر الــشروط الالزمــ 
 :لعدل، وحتدد احلاالت بـ معايل وزير ا

 
 .إذا كان أحد أطراف الدعوى معسراً عاجزاً عن دفع أتعاب احملاماة . أ 
 .إذا رفض عدة حمامني قبول الوكالة يف الدعوى . ب 

 .إذا توىف حمام أو منع من مزاولة املهنة . ج 

يف احلاالت اليت يوجب فيها القانون أو تطلب إحدى احملاكم تعيني حمـامي عـن متـهم      . د 
وتكـون تلـك احلالـة بقـرار يـصدر مـن معـايل وزيـر              .   عنـه  عتـر لـه حماميـاً للـدفا       أو حدث مل خي   

 .العدل

 
 إىل هنايـة    ٢٠٠٧ميكن حصر عدد القضايا اليت أحيلت للجنة املعونة القضائية للفتـرة مـن مـايو                

 : فيما يلي٢٠٠٨فرباير 
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 )٣٠٦ فقرة –جدول أ (
 

 العدد الجنس
  حاالت٧ رجال
  حالة١٨ نساء

 

 ٣٠٦ الفقرة – جدول ب
 إلى ٥/٧/٢٠٠٧عدد النساء المستفيدات من اإلعفاءات من الرسوم القضائية من الفترة 

١٩/٣/٢٠٠٨ 
  امرأة٦٠٦ النساء

 

من جهة أخرى هناك نشاط ملحـوظ لكافـة اجلهـات الرمسيـة وعلـى رأسـها اجمللـس األعلـى                      •
نـساء فيمـا يتعلـق حبقـوقهن        للمرأة واجلهات النسائية األهلية، وذلك هبدف رفع الـوعي لـدي ال           

أمام القضاء وبـشكل خـاص يف الـدعاوي األسـرية ومـن تلـك األنـشطة عقـد النـدوات وورش                      
العمل ذات العالقة، من بينـها ورشـة العمـل الـيت أقامهـا اجمللـس األعلـى للمـرأة يف هنايـة أبريـل                         

وإصـدار   " .واقـع املـرأة يف األحكـام األسـرية املوضـوعية واإلجرائيـة       :" حتت عنـوان    م  ٢٠٠٤
والدورة التدريبية حول أحكـام القـضاء    .دليل املرأة يف إجراءات التقاضي أمام احملاكم الشرعية       

 .م٢٠٠٥ مارس ٢١-١٩الشرعي اليت عقدت بتاريخ 
 

 
 وزارة العدل والشئون االسالمية :املصدر•

 وزارة العدل والشئون االسالمية:  املصدر 
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