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 مضبطة الجلسة العشرين

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع
 10 

 20الرقـم:    

 هـ1439جمادى اآلخرة  16 التاريخ:  

 م2018مارس  4     

 

 15عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور االنعقاد العادي الرابع 

بمقر المجلس من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى 

الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد السادس عشر 

م، 2018هـ الموافق الرابع من شهر مارس 1439جمادى اآلخرة  شهر من

وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس 

 20 الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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 العضو أحمـــــــــــــــــــــــــــد  براهيــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــــ اد.

عري . ل لم ا لعضـــــــــو الــــدمتور أحمــــد ســــــــــــا  ا

 الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

 الــعضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــاعــيــــل الــبــنــمــحــمــــد.

ـــــ  .الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــ ـــــه ـــــم  م أحـــــمـــــد ال

ــــــ ــــــرو. ــــــحــــــمــــــد ف ــــــا  م ــــــعضــــــــــــــو جــــــم  ال

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــعــــبـــــي.

ـــــمـــــا . ـــــي ســـــــــــــل ـــــة عـــــل ـــــل ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــي  ال

 العضــــــــو الـــدمتورة جهـــاد عبـــدا  الفـــا ـــــــــــل.

ــــــا . ــــــ ــــــي ــــــيــــــب ال ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــب  ال

ـــــــاس. ـــــــدا  عـــــــب ـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــب  ال

 الـــعضـــــــــــو خــــالــــد حســـــــــــيـــن الـــمســـــــــــقـــطـــي.

ـــــم. ـــــمســـــــــــــل ـــــد مـــــحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو خـــــال  ال

 الـــــعضـــــــــــــو خـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.

 مـــــد الـــــمـــــنـــــاعـــــي.الــــــعضـــــــــــــو درويـــــ  أحـــــ

 الـــــــعضـــــــــــــــو دال  جـــــــاســـــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

 الــــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا  فــــــــر .

ــــــكــــــواري. ــــــعضــــــــــــــو  هــــــوة مــــــحــــــمــــــد ال  ال

 الـــــعضــــــــــــو ســـــــــــــامـــــيـــــة خـــــلـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.

  العضـــــــــو الــــدمتور ســـــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

 العضـــــــــو الــــدمتورة ســـــــــوســــــــن حــــاجي  قوي.

 الــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــيــــــد    رحــــــمــــــة.

 الــــعضـــــــــــو عــــاد  عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــمــــعــــاودة.

 الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.
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لع ي  حســـــــــن أبــــل. لعضـــــــــو الــــدمتور عبــــدا  ا

ـــدا  العجمـــا . ـــدالع ي  عب ـــدمتور عب  العضــــــــو ال

ـــدالحســــــــن المنصــــــــور. ـــدالوهـــاب عب  العضــــــــو عب

ــــــد. ــــــيســــــــــــــ  أحــــــم ــــــي ع ــــــل ــــــعضــــــــــــــو ع  ال

 العضــــــــو الــدمتورة فــاطمــة عبــدالجبــار الكوهجي.

 الـــــــعضــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الـــــــحـــــــاجـــــــي.

 العضـــــــــو الــــدمتور محمــــد علي حســـــــــن علي.

ـــد ال ـــد علي محم    اعي.العضــــــــو الـــدمتور محم

ـــدمتور منصــــــــور محمـــد ســــــــرحـــا .  العضــــــــو ال

 الـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي ديـــنــــا  يـــلـــي خضـــــــــــوري.

ــــــود. ــــــحــــــم ــــــم  الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي ال

ــــــــ . ــــــــاي ــــــــ ي ف ــــــــة رم ــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــال  ال

 

 عبدالجليل  براهيم    طريف سعادة السيد وقد حضر الجلسة 

 األمين العام لمجلس الشورى. 

 هذا وقد مثل الحكومة مل من:

ين و ير ش و  مجلسي الشورى غانم بن فضل البوعين سيدسعادة ال -1

 5 والنواب.

سعادة السيدة هالة بنت محمد األنصاري األمين العام للمجلس  -2

 األعل  للمرأة.

 

 مما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

  :10 من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

سيد عبدالعظيم محمد العيد الوميل المساعد لش و  مجلسي ال -1

 والنواب.الشورى 
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 السيد أمبر جاسم عاشور المستشار القانوني.  -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ 

 

  :من المجلس األعل  للمرأة 

 5سيدة رنا أحمد خليفة مديرة مرم  معلومات واسترا يجيات ال -1

 المرأة. 

 السيدة رانيا أحمد مدير مرم  التوا   بين الجنسين.   -2

 دينا بنت راشد    خليفة مديرة العالقات العامة والدولية.   الشي ة -3

 الدمتور محمد وليد المصري المستشار القانوني. -4

 10 الدمتورة دنيا أحمد مستشارة الت طيط والتطوير االسترا يجي. -5

 السيدة بهيجة الديلمي المستشار القانوني. -6

  السيدة بدور عبداللطيف األنصاري رئيس العالقات العامة. -7

 يد حسن  براهيم مراد أخصائي دعم فني و شغيل.الس -8

 

  :15 من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 السيدة جيها  المرباطي مس ولة البرامج التنموية.  -

 

مما حضرها الدمتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

المساعد للموارد المالية والمعلومات، والدمتورة فو ية يوسف الجيب 

 20األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم والبحوث، 

وعبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد لش و  الجلسات 

ب البر نجي رئيس هيئة واللجا ، والدمتور عصام عبدالوها

المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين 

القانونيين بالمجلس، مما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء 

 25 الرئيس الجلسة: معالياألقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 
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 الرئيـــــــــــــــس:

كم بكل خير، نفتتح بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباح

الجلسة العشرين من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي 

الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة 

 5 السابقة.  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:

سالم عليكم ورحمة ا  وبرما ه، الشكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل خير،

 10السيد  ياء يحي  ، وحمد مبارك النعيمي :ب السعادةاصحأمل من 

 للسفر خار  المملكة، وشكرًا. ، وسمير صاد  البحارنةالموسوي

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 15 ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

 فهل هناك مالحظات عليها؟مضبطة الجلسة السابقة، 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 20 الرئيـــــــــــــــس

اآل   ل  البند التالي وننتقل  . ذ   قر المضبطة مما وردت  ليكم 

 فضل األخ عبدالجليل من جدو  األعما  وال اص بالرسائل الواردة، 

  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 
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 العام للمجلس: األمين

الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد  شكرًا سيدي الرئيس،        

ه   ليه أحمد بن  براهيم المال رئيس مجلس النواب ب صوص ما انت

( من القانو  7مشرو  قانو  بتعديل المادة )مجلس النواب حو  التالي: 

 5م بشأ  رعاية و أهيل و شغيل المعاقين )المعد في 2006( لسنة 74رقم )

. المقدم من مجلس النواب( «بصيغته المعدلة» وء االقتراح بقانو  

يعية وقد  مت  حالته  ل  لجنة ال دمات مع  خطار لجنة الش و  التشر

( من قانو  المرور الصادر 47مشرو  قانو  بتعديل المادة )والقانونية. و

م )المعد في  وء االقتراح بقانو  2014( لسنة 23بالمرسوم بقانو  رقم )

 10. وقد  مت  حالته  ل  لجنة الش و  ال ارجية المقدم من مجلس النواب(

القانونية، والدفا  واألمن الوطني مع  خطار لجنة الش و  التشريعية و

 وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص شكرًا،  

بتنظيم  سجيل المواليد والوفيات، بأخذ الرأي النهائي عل  مشرو  قانو  

وقد وافق المجلس  م،2013( لسنة 91المرافق للمرسوم الملكي رقم )

عل  هذا المشرو  في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس 

 عليه بصفة نهائية؟
 20 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

لدينا اآل  ملمة بمناسبة يوم   ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائية. 

 25هالة بنت محمد المرأة العالمي؛ بسم ا  الرحمن الرحيم، سعادة السيدة 

الضيوف األنصاري األمين العام للمجلس األعل  للمرأة المحترمة، 
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السالم عليكم ورحمة ا   الكرام، اإلخوة واألخوات أعضاء المجلس،

وبرما ه، نرحب بكم جميعًا أجمل  رحيب، وأود بداية أ  نشكر 

،  يوفنا األفا ل من المجلس األعل  للمرأة، ومجلس التنمية االقتصادية

ولجنة ش و  المرأة والطفل بمجلس النواب، وبرنامج األمم المتحدة 

 5والجمعيات النسائية،  ،اإلنمائي، والم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا 

مقدرين لكم حرصكم عل  مشارمتنا خبرا كم ومعارفكم في هذا 

  نافسي مجتمع لبناء متكافئة المجا  المهم؛ مجا   حقيق شرامة

الفرص، بما يع   دور المرأة التنموي،  و كاف  الةالعد قيم مستدام وفق

ويحقق  طلعا ها، ويذلل الصعوبات والتحديات التي قد  عترض طريقها. 

 10 المرأة لنهوض الوطنية ال طة      صيص جلسة اليوم الستعراض

 جاهها، يأ ي   امنًا مع احتفا  العالم بيوم المرأة  المشر  ودور البحرينية

من مارس الجاري، حيث حرصنا عل  أ  يكو  العالمي في الثامن 

احتفاؤنا بالمرأة هذا العام  سهامًا جديًا وعمليًا في مناقشة واستعراض 

ال طط الموجهة لنهو ها، ودورنا بصفتنا مشرعين في  حقيق هذه 

 15ال طط عل  أرض الواقع من منطلق مس وليتنا والت امنا التام بما نص 

ادئ أمدت أ  الشعب رجاالً ونساءً عليه دستور مملكة البحرين من مب

مصدر السلطات في بناء الدولة الحديثة القائمة عل  مبادئ العدالة 

واإلنصاف، فنحن ملت مو  بموامبة و حقيق  طلعات المشرو  

اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس     خليفة عاهل 

 20لتنمية اإلنسانية البالد المفدى حفظه ا  ورعاه، الذي يسع  لتحقيق ا

المستدامة والشاملة، بأ  جعل  مكين المرأة البحرينية ومساوا ها 

بالرجل في م تلف ميادين الحياة الت امًا وطنيًا، بما يحفظ للمجتمع 

 وا نه واستقراره ونهضته. وهو ما ما  ليتحقق لوال التكامل بين م تلف 

 التكامل الذي يعد سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو
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وبما يدعم  الحكيمة، القيادة قبل من الكبيرين واالهتمام الدعم ثمرة

حضور المرأة في قلب مسيرة العمل الوطني، حيث أثمرت هذه الشرامة 

االسترا يجية بين المجلس األعل  للمرأة من جهة، وم تلف م سسات 

نفع وال ير الدولة من جهة أخرى، الكثير من اإلنجا ات بما سيعود بال

 5اإلخوة ليس عل  المرأة فقط، بل عل  أفراد المجتمع البحريني مكل. 

 يقوم الذي والمتمي  الرائد الدور الجميع عل  ي ف  الواألخوات األع اء، 

 سبيكة األميرة الملكي السمو صاحبة برئاسة للمرأة األعل  المجلس به

 أسيسه بموجب  المفدى، منذ البالد عاهل قرينة خليفة     براهيم بنت

 دعم في م،2001أغسطس من عام  من والعشرين أمر أميري في الثاني

 10و بنيه العديد من  المجاالت، م تلف في البحرينية المرأة و مكين

ال طط والمبادرات التي ما  لها مبير األثر فيما وصلت  ليه المرأة 

ال طة »ودوليًا.     و قليميًا البحرينية اليوم من مكانة مرموقة محليًا

 عد وثيقة وطنية مهمة  «م2022 - 2013الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 

عل  طريق صياغة الطموحات والتوقعات، وو عها في صورة خطط 

 15وبرامج فعلية، وذلك لم يد من التغيير والتجديد والتطوير لواقع المرأة 

طن بكل نجاح البحرينية، لتكمل مسيرة العطاء واإلنجا  في خدمة الو

 القيادية المناصب من و مي ، حيث نف ر بتبوء المرأة البحرينية الكثير

 الدولة في القيادية المواقع من في القطاعين العام وال اص، وغيرها

مما نف ر ونعت   .ومفاء ها قدرة المرأة  عكس وخارجها، التي

 20  رادة بمستوى التشريعات الوطنية ذات العالقة بالمرأة، التي أفر  ها

قوية، حيث  تمي  المملكة بتوفير بيئة  شريعية مناسبة لحماية  سياسية

بدورها، والبد أ  نستذمر هنا  حقو  المرأة، و مكينها، واالر قاء

قانو  األسرة الذي صدر عن جاللة العاهل المفدى حفظه ا  ورعاه عل  

  وء االقتراح بقانو  الذي  قدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء
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مجلس الشورى، مما أ  المجلس يقوم بدراسة واقتراح التشريعات التي 

 صب في صالح المرأة و مكينها،  ل  جانب الحرص عل  المشارمة 

في م تلف المحافل عل  المستويين اإلقليمي والدولي، والتي من خاللها 

يقوم المشرّ  بتسليط الضوء عل  النموذ  البحريني المُشرف في  مكين 

 5 هذه بما يع   مكانة المملكة عل  المستوى الدولي. و عد المرأة،

 مجلس عضوات ألخوا ي والعرفا  بالشكر للتقدم فرصة المناسبة

 رسم عملية في وجودهن أهمية الجميع وبشهادة أثبتن الال ي الشورى

 والمواطن، الوطن قضايا ل دمة الموجهة التشريعية والبرامج ال طط

 و فا    مفاءة وبكل بالمجلس العامة األمانة في المرأة استطاعت ومثلها

 10 مهامهم، وما  أدية في المجلس ألعضاء ومساند عو  خير  كو  أ 

 الجهود لهذه  تويج الفرص باألمانة العامة  ال  كاف  لجنة  شكيل

 الوطني النموذ   فعيل منه عل  حرصًا المجلس، يبذلها التي المستمرة

 احتياجات  دما  خال  من التنمية، مسار في المرأة احتياجات إلدما 

المجلس، بالشكل الذي مَكّن  وموا نات وخطط سياسات  من المرأة

 15األمانة العامة من أ   حقق المرم  الرابع  من جائ ة صاحبة السمو 

الملكي األميرة سبيكة بنت  براهيم    خليفة حفظها ا  ورعاها 

لتاريخ المشرف للمرأة ونحن نستعرض هذا ا في ال تام،لتمكين المرأة. و

ا أمام مس ولية مبرى، في سبيل استمرار هذه أنن البحرينية، نجد

المكتسبات واإلنجا ات التي  حققت للمرأة البحرينية والبناء عليها، بما 

 20 و مكين لدعم يهيئ ــ من خال  القوانين والتشريعات ــ واقعًا مثاليًا

أ   حقق هذه الجلسة م يدًا ونأمل  .المجاالت م تلف في البحرينية المرأة

من العمل المشترك يدًا بيد مع المجلس األعل  للمرأة والجهات األخرى 

ذات العالقة، لكل ما فيه خير المرأة البحرينية، وخير المجتمع 

مكل، متوجهين  ل  الجميع بالشكر والتقدير في اإلعداد والتنظيم 
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ورحمة ا  والسالم عليكم والمشارمة في هذه الجلسة المهمة. 

. لدينا اآل  بيا  مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العالمي وبرما ه

 فضل األخ عبدالجليل  براهيم الذي يصادف الثامن من مارس الحالي، 

    طريف األمين العام للمجلس. 
 5 

 األمين العام للمجلس:

مناسبة يوم المرأة ب بيا  مجلس الشورى شكرًا سيدي الرئيس، 

 مارس، شهر من الثامن يصادف الذي العالمي المرأة يوم بمناسبة: العالمي

 التبريكات وصاد  التهاني  يات بأسم  يتقدم أ  الشورى مجلس يسر

 10 عامة، العالم ودو  العربية الدو  في والمرأة خاصة، البحرينية المرأة  ل 

 البحرينية المرأة بدور لالحتفاء فرصة  عد المناسبة هذه أ  م مدًا

 ينشدها التي والقانو  الم سسات دولة بناء في الفاعلة ومساهما ها

  حظ  التي الكريمة الرعاية عاليًا الشورى مجلس يثمّن مما .الجميع

 بن حمد الملك الجاللة صاحب حضرة لد  من البحرينية المرأة بها

 15 الحكومة ودعم ورعاه، ا  حفظه المفدى البالد عاهل خليفة    عيس 

 خليفة    سلما  بن خليفة األمير الملكي السمو صاحب قيادةب الرشيدة

 بن سلما  األمير الملكي السمو صاحب ومساندة الموقر، الو راء رئيس

 مجلس لرئيس األو  النائب األعل  القائد نائب العهد ولي خليفة    حمد

 من الم يد  ل  للوصو  البحرينية المرأة لدعم ا ، حفظهما الو راء

 20 ليس مكانتها ع   بما مافة، المستويات عل  واإلنجا ات المكاسب

 وذلك .والعالمي اإلقليمي المستويين عل  بل فقط، المحلي المستوى عل 

 منذ الرشيدة وقياد ه البحرين شعب عليها أجمع التي الرؤية يحقق بما

 المناسبة هذه وفي .المفدى الملك لجاللة اإلصالحي المشرو  انطال 

 للجهود والتقدير االعت ا  بالغ عن مذلك يعرب أ  الشورى مجلس يود

 25 السمو صاحبة برئاسة للمرأة األعل  المجلس بها يقوم التي والمبادرات



 20المضبطة       م4/3/2018 ( 11)  4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

 البالد عاهل قرينة خليفة     براهيم بنت سبيكة األميرة الملكي

 بصفتها شريكًا بدورها للقيام و مكينها المرأة مكانة لدعم المفدى،

 امرأة مل  حققه لما  قديره عن المجلس يعبر و ذ .المجتمع في أساسيًا

 هذا في ينوه فإنه خاص، بشكل البحرينية والمرأة العالم، مستوى عل 

 5 والمستويات الصعد عل  البحرين مملكة  حر ه الذي بالتقدم اإلطار

 التنموية األهداف  حقيق  ل  الرامية الجهود في ومشارمتها مافة،

 بما السيا  ذات في مشيدين ،2030 االسترا يجية البحرين رؤية وفق

 مافة، المجاالت في المرأة لحقو  رعاية من الموقرة الحكومة  وفره

للمساهمة  جهدًا يدخر لن الشورى مجلس أ  المناسبة هذه في وم مدين

 10 والقوانين التشريعات سن خال  من ودعمها البحرينية، المرأة  مكين في

 هذا في احتياجا ها، مثمنين البحرينية، و لبي المرأة  طلعات  حقق التي

 المجلس، أعضاء السعادة أصحاب به يضطلع الذي الكبير الدور الصدد

الشأ ، ومل عام وأنتم  هذا الموقرات في المجلس عضوات وب اصة

 ب ير، وشكرًا.
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

بنت محمد  األخت هالةسعادة  ونستمع اآل   ل  ملمةشكرًا،  

األمين العام للمجلس األعل  للمرأة بشأ  أوجه  طور  جابر األنصاري

، (م2022ــ2013) و نفيذ ال طة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية

 20 فلتتفضل. 

 

 :األمين العام للمجلس األعلى للمرأة

بسم ا  الرحمن الرحيم، يشرفني أ   الرئيس، معاليشكرًا  

ا  بهذه المناسبة المهمة، وأ وجه بالشكر أمو  اليوم بينكم لالحتف

 25الج يل  ل  معاليك عل  هذه الكلمة الوافية، وعل  هذا البيا  المهم 
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الذي يصدر عن مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العالمي، واسمحوا 

لي بدايةً أ  أنقل  ل  مجلسكم الموقر  حيات صاحبة السمو الملكي 

 يفة رئيسة المجلس األعل  للمرأة األميرة سبيكة بنت  براهيم    خل

ــ حفظها ا  ورعاها ــ مما أنقل لكم شكرها و قديرها لمبادر كم 

 5الكريمة المتمثلة في   صيص جلسة ماملة الستعراض جهود المشرّ  

ودوره في دعم ومتابعة  نفيذ ال طة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، 

لد  صاحب الجاللة عاهل التي  حظ  وبكل شرف باعتمادية سامية من 

البالد المفدى، ومساندة مريمة من صاحب السمو الملكي رئيس 

 األعل  القائد نائب العهد الو راء الموقر، وصاحب السمو الملكي ولي

 10الو راء. لن أبالغ  ذا اعتبرت مبادرة مجلسكم  مجلس لرئيس األو  النائب

  المستوى الدولي، ما نجد لها مثيالً حت  عل الموقر سابقة نوعية قلَّ

ويسعدنا أنها  أ ي لتحتفي بمناسبتين، األول   سليط الضوء عل  مو و  

يوم المرأة البحرينية الذي ي صص هذا العام لمسيرة عطاء المرأة في 

المجا  التشريعي والعمل البلدي، والثانية بمناسبة يوم المرأة العالمي 

 15موقر في أ  أقدم مجلسكم الأستأذ  الذي يصادف الثامن من مارس. 

عر ًا موج ًا  مهيدًا لما سيتم طرحه خال  الجلسة من مداخالت نتطلع 

 ل  االستفادة منها عند  عداد ال طة االسترا يجية القادمة لتنفيذ ال طة 

الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة المت امنة مع برنامج عمل 

اليوم نعمل من أجل الحكومة. طبعًا أساسيات ال طة الوطنية هي أننا 

 20قيم رفيعة وهي مبدأ العدالة و كاف  الفرص، ونحرص من خال  هذه 

ال طة عل  أ   كو  هناك استدامة لصناعة أثر ملموس عل  حياة 

المرأة واألسرة البحرينية، و تطلع ال طة  ل  رفع  نافسية المرأة 

ر البحرينية من خال  مشارمتها في الحياة العامة، حيث    االستقرا

االجتماعي هو أحد األساسيات التي  ستند  ليها ال طة الوطنية، وهذا 
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مله من أجل  حويل مملكة البحرين  ل  بيت خبرة في مجا  المرأة، 

وهذا ال يتم  ال من خال  الشرامة مع م سسات الدولة الرسمية.    

المشرّ  لعب دورًا وا حًا ومبيرًا في  دما  ال طة الوطنية لنهوض المرأة 

البحرينية في برنامج عمل الحكومة الحالي، ونجد أ  هناك نصوصًا 

 5نوعية  م  ضمينها في برنامج عمل الحكومة، ولقد قمنا خال  هذه 

الفترة بمواءمة برامج ال طة الوطنية من خال  خطة استرا يجية و عت 

لذلك مع خطط الو ارات الم تلفة، واليوم برنامج عمل الحكومة يتم 

  ورش عمل م تلفة، وللمرة األول  يشارك المجلس  عداده من خال

األعل  للمرأة بصفته جهة استشارية من أجل  ضمين مفردات هذه ال طة 

 10في برنامج عمل الحكومة، ولعل من أهم ما  م رصده  كرم الجلسة 

متابعة  نفيذ أوجه »ال اصة بمجا  التشريعات بو ع مبادرة  حت عنوا  

، ونتمن  أ   كو  هذه «في التشريعات حقيق التوا   بين الجنسين 

السياسة سياسة عامة في برنامج عمل الحكومة، وليست فقط مقتصرة 

عل  الجانب التشريعي.    ال طة الوطنية من دو  ذمر  نجا ات أو 

 15أرقام  بين حجم اإلنجا  الذي  م  ل  اآل  ستكو  بدو  جدوى. ال طة 

إلجرائي(، والتنفيذ الذي يقيس  قيس مستويين: التنفيذ المعتاد )التنفيذ ا

اإلنجا  الحقيقي عل  أرض الواقع، وهذا ال يتم  ال مع مرور الوقت. 

يو ح لكم مستويات اإلنجا   الرسم البياني الوا ح عل  الشاشة

الم تلفة، حيث يشير اللو  األحمر  ل  الجوانب التي   تص 

 20م عن الفترة بالتشريعات، واللو  األخضر يشير  ل  المأمو ، ونحن نتكل

م وستنتهي نهاية هذا العام، ومما 2015الحالية فقط التي بدأت في 

المسألة ليست مسألة أ  نتابع  جراءات  نفيذية  قليدية، أ  و حت أ

و نما القصد أ  نجد أثرًا لهذه البرامج وال طط عل  أرض الواقع. أحببنا 

أ  نعطيكم نموذجًا، حيث يوجد مجا  متكامل لالستقرار الوطني في 
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ال طة الوطنية، ومن  من المحصالت التي  أ ي  حت هذا المجا  

عنف األسري، وفي هذا المو و  عل  وجه التحديد حماية المرأة من ال

 فضل المشرّ  بو ع جملة من القوانين و عديل قوانين مثل القوانين التي 

 رونها أمامكم، و م مذلك  صدار العديد من السياسات والقرارات 

 5المساندة لهذه التشريعات، ووصلنا  ل  عدد من ال دمات والمبادرات 

التشريعات عل  أرض الواقع، لنصل في التي  حرص عل   طبيق هذه 

نهاية المطاف  ل  عدد من الم شرات التي نجدها  حت مظلة  حقيق أثر 

نوعي عل  حياة األسرة البحرينية، سواء في مجا    في  حاالت 

الطال ، أو رفع نسب الطال  اال فاقي، أو   في  عدد المستفيدات 

 10عنف األسري، وعندما من الضما  االجتماعي، أو   في  عدد حاالت ال

نتكلم عن أثر، فهذا هو األثر الذي نتكلم عنه، وال يتم قياسه  ال من 

خال  م شرات ال طة الوطنية. نموذ   خر وهو  حت محور مجا   كاف  

 حت مظلة هذا المحور، من برنامجا  أساسيا  الفرص، يوجد لدينا 

ية، حيث  تواجد  منها النموذ  الوطني إلدما  احتياجات المرأة في التنم

 15السلطة التشريعية بشكل أساسي في لجنة عليا برئاسة صاحبة السمو 

الملكي لمتابعة  طبيق هذا النموذ . وهذا النموذ  قصد منه أ   تكامل 

في مملكة البحرين البنية التحتية التي  ساعد عل   دما  ال طة الوطنية 

نموذ  مرحلي، في برامج عمل الدولة مكل، وبالتالي هذا النموذ  هو 

ومن الممكن اليوم أ  نسميه نظام حوممة لمتابعة  طبيقات  كاف  

 20الفرص عل  المستوى الوطني، و حت مظلة هذا النموذ   م  نشاء و فعيل 

لجا   كاف  الفرص،  م اعتماد موا نات مستجيبة إلدما  احتياجات 

تابع مدى المرأة، مما أ  ديوا  الرقابة المالية واإلدارية اليوم أيضًا ي

الت ام جميع م سسات الدولة بتطبيق التعاميم ذات العالقة.    اللجنة 

الوطنية مشكَّلة من عدد من األعضاء يمثلو  القطاعات األساسية برئاسة 
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صاحبة السمو الملكي، ومحاور هذا النموذ  هي: محور السياسات 

تحقيق والموا نات، وقياس األثر، و دارة المعرفة، ونحن سعداء اليوم ب

من متطلبات النموذ  الوطني، المتبقي من هذه النسبة  %77ما نسبته 

يتمثل في قدرة مملكة البحرين عل   فعيل جوانب ذات عالقة بمتابعة 

 5 قييم هذا النموذ  عل  أرض الواقع، لذا اقترحت اللجنة أ  يكو  هناك 

 قرير وطني يقيس التوا   بين الجنسين عل  مستوى مملكة البحرين، 

ومما  عرفو  أ  مملكة البحرين  حاو  في العديد من المناسبات أ  

 فند ما يأ ي في التقارير الدولية فيما يتعلق بالفجوة بين الرجل والمرأة، 

أو و ع المرأة البحرينية، وبالتالي المجلس األعل  للمرأة من خال  عمل 

 10فجوة هذه اللجنة و ع  وصية بأ  يتم  عداد  قرير وطني يقيس هذه ال

استهداء بالممارسات الدولية في هذه المجاالت، و م  طبيق أو  نس ة 

، و فاصيل التقرير %68منه، و بين أ  الفجوة بين الرجل والمرأة حوالي 

طويلة، ومن الممكن   ويدمم بهذا التقرير لالطال  عل  مضمونه. 

ليوم اآللية الثانية أو األداة الثانية التي حرصنا عل  أ   كو  متاحة ا

 15لتسهيل عملية المتابعة والتقييم و دارة نظام الحوممة، هي مرصد وطني 

قاعدة بيانات بإعداد لم شرات التوا   بين الجنسين، حيث قمنا 

متكاملة متكونة من حوالي أربعة  الف م شر، واألربعة  الف م شر لم 

سنة، هناك  17 أتِ بين يوم وليلة، نحن نتكلم عن مسيرة عمل عمرها 

رات دولية  ُطْلب من البحرين بشكل مستمر، وهناك م شرات م ش

 20هناك أهداف  نمائية البد أ   في وموجودة في رحم ال طة الوطنية، 

هناك ا فاقيات دولية، فهذا ومملكة البحرين بالت اما ها  جاهها، 

وسيكو  من السهولة  ،المرصد سيكو  مستودعًا للم شرات مافة

هذا الم شر، ونحن نتطلع اليوم  ل  أ  بمكا    ويد أي جهة دولية ب

يكو  هذا المرصد الوطني مرصدًا رسميًا يتم االستناد  ليه عل  مستوى 
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مملكة البحرين. هناك مشرو  متوا ع أحببت أ  أخبرمم عنه، وهو 

 خرا  مبسط لمضمو  هذا المرصد لمن ال يرغب بالدخو  في  فاصيل 

وني لم شرات التوا   بين المرصد الوطني وأسميناه التطبيق اإللكتر

، لهبإمكاننا  ن يل هذا التطبيق  (األندرويد)الجنسين، فمن لديه نظام 

 5وستكو  مل البيانات متاحة  ل  اليوم فيما يتعلق بم شرات مقارنة 

و ع المرأة البحرينية بالرجل البحريني في المجاالت األساسية مثل 

اسية متوافرة فيه.  ذا سكا  والصحة والتعليم ومجا  المشارمة السياإل

أردنا أ  نوج  هذه الفقرة فنحن اليوم نتكلم عن أرقام طيبة عل  مستوى 

من  %53 قدم المرأة البحرينية، لو أخذنا القطا  العام فهناك حوالي 

 10منهن رؤساء أقسام  %54النساء يتواجد  في القطا  الحكومي، 

القطا   فيومنهن يشغلن وظائف   صصية في القطا  العام،  %59و

منهن في مجلس اإلدارة  %14، %34وصلت نسبة النساء  ل  ال اص 

 43في مهن  شرافية. بالنسبة  ل  ريادة العمل الحر هناك حوالي  335و

منهن لمشاريع استطاعت أ  يبق   %51سجالً  جاريًا  ملكه امرأة، 

 15سنوات. ونحرص أيضًا في المجتمع  7 ل   5حضورها في سو  العمل بين 

هي نسبة المرأة  %25فنسبة  ،ي عل  رصد حضور المرأة فيهالمدن

في  %26معضو في م سسات المجتمع المدني عل  اختالف أنواعها، 

وصلن  ل  سدة الحكم في هذه الم سسات.  ليات  %14مجالس  دارة و

مستقبلية نتطلع ــ عل  مستوى السياسات من المشر  ــ  ل  االستمرار 

 20كفل سد الفجوات التشريعية لضما  استدامة في مراجعة القوانين بما ي

 حقيق التوا   بين الجنسين، ون ص عل  هذا الصعيد قانو  المي انية 

العامة وقانو  اإلحصاء. بالنسبة  ل  الموا نات المستجيبة الحتياجات 

المرأة نتمن  أ  يتم اعتماد التوا   بين الجنسين مونه أحد المعايير 

العامة. عل  صعيد التدقيق والرقابة نتطلع  ل   األساسية لتمرير الموا نة
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است دام المشر  أو  فعيله ألدوا ه التشريعية والبرلمانية لمتابعة الت ام 

الجهات بتحقيق التوا   بين الجنسين. ومحور الترويج لجهود مملكة 

البحرين في مجا   قدم المرأة وهو محور مهم والبد أ  نواصل العمل 

را   قدم و نافسية المرأة البحرينية مونها شريكًا في هذا المجا ؛ إلب

 5متكافئًا في التنمية الوطنية، و برا   جربة مملكة البحرين عل  هذا 

األميرة سبيكة الملكي الصعيد، وربما  كو  جائ ة صاحبة السمو 

من أبر  هذه المبادرات التي نستطيع الحديث بنت  براهيم    خليفة 

هذا بالنسبة  ل  البند األو . البند الثاني من  عنها عل  المستوى الدولي،

م الذي نرم  2018عر نا اليوم يتناو  مو و  المرأة البحرينية للعام 

 10فيه بحسب  وجيهات صاحبة السمو عل  عطاء المرأة في المجا  

عام من مشارمة المرأة في  100التشريعي والعمل البلدي. نتكلم عن 

عامًا  17نذ دخولها في مجلس الشورى وعامًا م 19االنت ابات البلدية و

 حت هذه األرقام  بين  timelineمنذ استكما  حقوقها السياسية، والـ 

لنا بع  المحطات المضيئة لمشارمة المرأة في هذا المجا . يوم المرأة 

 15البحرينية هذا العام هو سنة حافلة بالبرامج والنشاطات، موننا نستعد 

امج التهيئة االنت ابية سيكو  عمودًا فقريًا الستحقا  انت ابي قادم، فبرن

لبرنامج المرأة البحرينية لهذه السنة، وال ي لو عام المرأة البحرينية من 

 ل  دراسات و صدارات مت صصة وفعاليات مصاحبة مالعادة وصوالً 

يوم االحتفا  الرسمي بإذ  ا . النتائج المأمولة من يوم المرأة البحرينية 

 20ة بإذ  ا   ل  قبة البرلما  ونسبة مشرفة للنساء في وصو  المرأهي 

الغرفة المعينة، وأ  يتم رفع نسبة النساء سواء مترشحات أو مرشحات، 

و سليط الضوء عل  قضايا المرأة ذات األولوية في المجالين التشريعي 

والبلدي، و برا   جربة المرأة في هذا المجا  حت  عل  المستوى الدولي، 

 وشكرًا.
 25 
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 :لرئيـــــــــــــــسا

اسمحوا لي سأُقاطع برنامجنا قليالً وأوجه ملمة شكرًا،  

 رحيبية بضيف مبير ي ور البحرين اليوم، وهو معالي رئيس مجلس 

الشورى السعودي، فيسرني أ  أُرحب أشد الترحيب باسمي وباسمكم 

 5جميعًا بصاحب المعالي األخ الكريم الشيخ الدمتور عبدا  بن محمد 

الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة    

والوفد المرافق ال ائر لمملكة البحرين، م مدين أهمية هذه ال يارة 

التي  شكل لبنة   افية في مسيرة التعاو  األخوي المشترك، والذي 

يشهد نموًا متواصالً بفضل دعم و وجيه القياد ين الحكيمتين لكل من 

 10ة الملك حمد بن عيس     خليفة عاهل البالد المفدى صاحب الجالل

حفظه ا  ورعاه وأخيه صاحب الجاللة خادم الحرمين الشريفين الملك 

 سلما  بن عبدالع ي     سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة

، ونثمن في هذا اإلطار الحرص الذي  وليه قيادة البلدين حفظه ا  ورعاه

سبيل دعم و ع ي  عالقات التعاو  بين البلدين في المجاالت الشقيقين في 

 15مافة، ومنها مجا  العمل التشريعي بما يسهم في  ع ي  و وطيد الروابط 

األخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق  نسيق المواقف 

المشترمة بين المجاالت التشريعية في البلدين في م تلف المحافل 

ليمية والدولية بالشكل الذي ي دم وحدة العمل ال ليجي، البرلمانية اإلق

ويحقق م يدًا من الدعم لقضايا األمتين العربية واإلسالمية، ويسهم في 

 20 ع ي  األمن والسلم الدوليين. ون مد هنا أ  هذه ال يارات المتبادلة بين 

مجالسنا التشريعية  عكس رغبة صادقة لمواصلة دفع المسيرة المبارمة 

رؤى والثوابت المشترمة التي  جمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفق ال

القائمة عل  وحدة المصير والهدف والتاريخ المشترك وروابط الدم 

والنسب. وال يسعنا  ال أ  نشيد هنا بالمواقف السعودية األصيلة قيادة 
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وشعبًا مع مملكة البحرين وجهودها الرامية  ل   ع ي  األمن والسلم 

راجين لهم مل  ،، متمنين لهم طيب اإلقامة في بلدهم البحرينالدوليين

التوفيق والسداد لتحقيق أهداف هذه ال يارة الميمونة بما يصب في خدمة 

وننتقل التعاو  المشترك القائم بين البلدين واالنطال  به نحو  فا  أرحب. 

 5  قرير بشأ  دور اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بعرض

 ،المشر  البحريني في دعم ال طة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية

بالت امن مع االحتفا  بيوم المرأة العالمي ستتفضل األخت دال  ال ايد 

باستعرا ه، وأنا أستأذنكم الستقبا  معالي رئيس مجلس الشورى 

الجلسة األخ جما  محمد ف رو النائب األو  وسيتول  رئاسة السعودي 

 10 األخت دال  جاسم ال ايد.  شاء ا .  فضلي للرئيس   

 

)وهنا تولى سعادة النائب األول للرئيس السيد جمال  

 محمد فخرو رئاسة الجلسة(
 

 15 العضو دالل جاسم الزايد:

بسم ا  الرحمن الرحيم، نرحب اليوم  شكرًا سيدي الرئيس، 

بكل من حضر ويشرفنا أ  ن مد ونتفق مع ما  فضل به معالي رئيس 

المجلس السيد علي بن صالح الصالح فيما  قدم به من شكر وثناء 

مقدم لقياد نا الحكيمة، وعل  رأسها جاللة الملك حفظه ا  ورعاه، 

 20نت  براهيم    خليفة، ومذلك لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة ب

فمعاليه مف  ووف  بما يعبر فعالً عن مشاعرنا من خال  ما قدمه 

مسلطة  شريعية وم سسات رسمية عملت من أجل المرأة البحرينية. 

جلسة اليوم خصصت الستعراض دور السلطة التشريعية في دعم ال طة 

الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وذلك  من احتفا  اليوم الذي 

 25خصصته األمم المتحدة ميوم عالمي للمرأة، وعليه أردنا أ   كو  لنا 
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مشارمة دولية لها بعد وطني من خال  استعراض ما  م  حقيقه في 

البحرين، وميف نسهم باعتبارنا سلطة  شريعية من خال  اختصاصا نا 

أ  نع   مكانة المرأة، ونعمل أيضًا عل  رفع  لك في الدستورية 

جا ات والمكتسبات التشريعية عل  المستوى الدولي. المشارمات واإلن

 5فقد سلطنا في التقرير الذي سيُعرض عليكم بعد قليل الضوء عل  عدد 

من المحاور الرئيسية التي رأينا ملجنة  حضيرية لهذه الجلسة أنها من 

أهم المحاور والمتطلبات في الوقت الراهن التي ينبغي أ  نرم  عليها 

من أعضاء السلطة التشريعية. بداية أحببت أ  أُبين  و تطلب عمالً جادًا

أ  من يقوم بتقديم عل  المجلس األخوات من أعضاء أننا ا فقنا نحن 

 10 خواننا أعضاء المجلس؛  يمانًا منا وعرفانًا  همالتقرير بمحاوره مافة 

بالدور الذي قاموا به طيلة فترة خدمتنا في السلطة التشريعية من دعم 

والمبادرات التي من شأنها رفع مستوى المرأة البحرينية  مل االقتراحات

عل  المستويين الوطني والدولي. حقيقة و   اخلتفوا حو  من سيقوم 

بعرض التقرير في فئا هم العمرية و  صصا هم العلمية وفكرهم  ال أنهم 

 15هو من لة ومكانة المرأة البحرينية في وطنها وأجمعوا عل  أمر واحد 

 ولية  جاه  رجمة الحقو  والواجبات التي و عت و حساسهم بالمس

منصوص دستورية في دستور البحرين  ل   ليات  نفيذية نتلمسها عل  

مستوى م تلف التشريعات الوطنية التي و عت. هذا التقرير مقسم  ل  

محاور رئيسية مما أسلفت، حرصنا فيها أ  نذمر اآلليات والتدابير  6

 20عمل السلطة التشريعية، وبشكل خاص  التشريعية ومدى  أثيرها عل 

برنامج عمل الحكومة والمي انية العامة في رم نا عل  أمرين متضمنين 

للدولة. بالنسبة  ل  الطريقة سيتم عرض المحاور بعدها سنقفل التقرير، 

وننتقل  ل  مداخالت السادة األعضاء و رائكم النيرة واقتراحا كم التي 

ستطرح وسنجمعها ونقسمها فيما بعد بحسب بيانا ها و فصيال ها، 
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  رئيس المجلس مبينين ميفية التحرك وبعدها سنرفع   قريرًا عنها  ل

في هذا الشأ  من خال  ممارسة اختصاصنا الدستوري  جاهها. أيضًا 

أحببت أ  أشكر معالي الرئيس واألمانة العامة للمجلس عل  الجهود 

هذه الجلسة، واسمحوا لي  عقدالمبذولة في الفترة القصيرة لتيسير 

 5األخ عبدالجليل الطريف، بداية أ  أذمر باالسم سعادة األمين العام 

واألخ يوسف مرهو  والمستشار القانوني المساعد علي العرادي، واألخت 

لبن  القصاب، واألخ علي العرادي أخصائي العالقات العامة والدولية، 

واألخت هالة العيا ي، واألخت شرو  الشروقي، واألخ عبدالرحمن 

  أؤمد أننا نعت  بوعلي، واألخ سلما  عبدالع ي ، وفي النهاية أحب أ

 10بحضور أخوا نا من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومشارمتكم 

هذه اللحظة معنا؛ ألننا نستند  ل  الجهات الحكومية والرسمية فيما 

 راءمم ومالحظا كم   حمل في طيا ها للمرأة البحرينية، ولكنَّ

ي ودعمكم لنا في السلطة التشريعية  شكل دائمًا عامالً أساسيًا ف

د عملنا التشريعي، وأيضًا الشكر موصو   ل  اإلعالم البرلماني الموجو

 15معنا من الصحافة، الذي ينقل  مامًا التوافق بين القطا  الرسمي 

والحكومي والتشريعي وأيضًا المدني. واآل  سوف نبدأ عرض التقرير 

 الذي سيتفضل أخي بسام البنمحمد بعرض مقدمته، وشكرًا.
 

 ئيس:األول للر النائب

 20 شكرًا،  فضل األخ بسام  سماعيل البنمحمد. 

 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

وأشكر األخت دال  ال ايد عل  التقديم،  شكرًا سيدي الرئيس، 

لدي المقدمة، و ليها المحاور األخرى التي سوف يقدمها اإلخوا  

 25ي عد التشريع من أهم الم شرات التيُاألعضاء    شاء ا . في البداية 
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ر كن  ليها لقياس مدى التقدّم المحر  للدولة في منظومتها التشريعية يُ

فيما يتعلق بالمرأة، وبما يحقق ويكفل المساواة مع الرجل في الحقو  

والواجبات أمام القانو ، ووفق الثوابت في الشريعة اإلسالمية، لذلك يقع 

متنا في ا لمشارو رسي ً عل  المشرّ  هذا الواجب الدستوري والوطني.

 5خُصصت هذه الجلسة لدعم الجهود الوطنية العالمي لمرأة ااحتفالية يوم 

والمشارمة الدولية في شأ  النهوض بالمرأة و دما  احتياجا ها في 

التنمية، عبر بيا  دور المشرّ  في دعم ال طة الوطنية لنهوض المرأة 

العديد من النصوص المتعلقة   ضمن ميثا  العمل الوطني البحرينية.

همة، حيث جاء مبالمرأة واألسرة، التي  ُشكل مبادئ قانونية وسياسية 

 10األساسية للمجتمع، في البند  ال اص بالمقومات الفصل األو في 

من منطلق اإليما  »ا،  حت عنوا  األسرة أساس المجتمع، أنه سادسً

ا  قوى أواصره و علو بأ  األسرة هي اللبنة األساسية للمجتمع، وبصالحه

قيم الدين واألخال  وحب الوطن،  حفظ الدولة ميا  األسرة الشرعي، 

و حمي في ظلها األمومة والطفولة، و رع  الن ء، و حميه من االستغال  

 15الدولة خاصة   عنو قيه اإلهما  األدبي والجسماني والروحي، مما  ُ

ولة عل  دعم حقو  و عمل الد بنمو الشباب البدني وال لقي والعقلي...

مما  .«المرأة وسن التشريعات ال اصة بحماية األسرة وحماية أفرادها

و جدر اإلشارة »أنه  العالقات ال ارجيةال اص ب ورد في الفصل السابع

 ل  أ  دولة البحرين منذ دخولها في منظمة هيئة األمم المتحدة قد 

 20لمشارمة ساهمت في مافة أنشطة هذه المنظمة وما   ا  عن طريق ا

في قرارا ها، واستضافة المنظمات التابعة لها و وقيع اال فاقيات والعهود 

الدولية السيما ما يتعلق منها بحقو  اإلنسا ، والحقو  المدنية 

والسياسية واالجتماعية للمواطنين وحقو  المرأة، مما ساهمت بدور 

ومن مس ولية  .« يجابي مذلك في لجا  األمم المتحدة المت صصة



 20المضبطة       م4/3/2018 ( 23)  4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

مة ما بين اال فاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة ءلمشرّ  المواا

والتشريعات الوطنية في غير المواد المتحفظ عليها وفي  طار احترام 

ن اللجا  والهيئات عسيادة وأمن الدولة، ومتابعة التوصيات الصادرة 

الدولية المعتمدة عند استعراض التقارير المرفوعة من مملكة البحرين 

 5نصت المادة و ليها، وذلك ال  اذ التدابير التشريعية والرقابية بشأنها. 

ع، المجتم أساس األسرة  (أ)»: أ  ( من دستور مملكة البحرين عل 5)

قوامها الدين واألخال  وحب الوطن، يحفظ القانو  ميانها الشرعي، 

ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها األمومة والطفولة، ويرع  

الن ء، ويحميه من االستغال ، ويقيه اإلهما  األدبي والجسماني 

 10 والروحي. مما  ُعن  الدولة خاصة بنمو الشباب البدني وال لقي والعقلي.

ب(  كفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو األسرة وعملها في )

المجتمع، ومساوا ها بالرجا  في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية 

 تمثل و .«لثقافية واالقتصادية دو   خال  بأحكام الشريعة اإلسالميةوا

 ليّة المشرّ  لتحقيق األهداف االسترا يجية في ال طة الوطنية للنهوض 

 15االختصاصات والصالحيات الدستورية اآل ية: التشريع وي تص  فيبالمرأة 

االقتراحات برغبة وي تص بها )مجلس ، الشورى والنواب( ابه )مجلس

برنامج عمل الحكومة ، الرقابة وي تص بها )مجلس النواب(، لنواب(ا

 ، وشكرًا.وي تص به ) مجلس النواب(

 
 20 النائب األول للرئيس:

دور »بعرض محور  شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة 

 .«المشرّ  في مجا  االستقرار األسري
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 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

السالم عليكم ورحمة ا  وبرما ه،  س،شكرًا سيدي الرئي 

قبل أ  أبدأ أريد أ  أقو     األخت الع ي ة دال  ال ايد ذمرت أسماء 

، التي نشكرها عل  هذا «دال  ال ايد»وشكر ها ونسيت اسمًا وهو 

 5الجُهد المشرّف، وهي نموذ  فريد وجميل للشوريات ملهن، وأقو  لها: 

نساء عل  الرجا ، وهي  ستأهل لو مُن النساء مما ذمر  لفُضّلت ال

دور المشرّ  في مجا  االستقرار أمثر من ذلك ولكن الوقت ال يسمح. 

 ع ي  الترابط العائلي والمجتمعي بما يضمن ويع   االستقرار : األسري

 أمين  أشكا  العنف األسري. جميعحماية المرأة واألسرة من  األسري.

 10لت ام وا  اذ عل  المشرّ  اال احتياجات األسرة في م تلف نواحي الحياة.

تياجات قضايا المرأة ح دما  ا التدابير التشريعية والرقابية الال مة بشأ :

بصورة وا حة في خطط التنمية الوطنية. مفالة مبدأ  وفيق المرأة بين 

 ما  حقو  المرأة والمساواة مع  األسرة والمشارمة في الحياة العامة.

وسائله  جميعأ  يقوم اإلعالم ب أمام القانو .الرجل في الحقو  والواجبات 

 15بتقديم ما يضمن  حقيق االستقرار األسري ومنع مل ما ي دي  ل  

المساس به، و فعيل دور اإلدارة المعنية بهيئة ش و  اإلعالم بالرقابة عل  

 ع ي  و طوير خدمات اإلرشاد النفسي ألفراد األسرة،  المصنفات الفنية.

 طوير برامج التأهيل  ي في  قديم هذه ال دمات.و شجيع العمل التطوع

دما  والرعاية الالحقة والمساعدة القانونية للمرأة المعنفة أو أي من واإل

 20مراجعة القوانين ذات الصلة باألحوا  الش صية وقانو   أفراد األسرة.

اإلجراءات أمام المحامم الشرعية بصفة دورية للتأمد من مدى 

ن ثغرات قانونية أو حاجتها إلدخا   عديالت موامبتها لما قد يطرأ م

 رورة  وفير  ليات الربط   شريعية أسفر عنها  طبيق القانو .

اإللكتروني ما بين  دارة المحامم الشرعية و دارة التنفيذ ومحامم 



 20المضبطة       م4/3/2018 ( 25)  4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

األسرة، ومصرف البحرين المرم ي فيما يتعلق بتنفيذ األحكام 

 رورة الربط  جراءات.الصادرة، بما يكفل عامل السرعة و يسير اإل

اإللكتروني بين مرام  الشرطة والنيابة العامة فيما يتعلق بالشكاوى 

سرا  في  صدار القرارات اإل والبالغات المتصلة بقضايا العنف األسري.

 5المنظمة للترخيص لمكا ب اإلرشاد األسري األهلي وال اص واإلشراف 

دما  عل  الم درات ور عال  و أهيل مت صصة لحاالت اإل نشاء دُ عليها.

رات، و قامة المرام  المت صصة لمعالجة سكِوالم ثرات العقلية والمُ 

المشامل التي  عاني منها األسرة في الوقت الراهن. مراجعة قانو  

( 353العقوبات في الجرائم الماسة باألسر واألش اص ومنها نص المادة )

 10ها في جرائم من قانو  العقوبات بشأ   وا  الجاني من المجني علي

 شديد العقوبة  عفي من العقوبة.ياالغتصاب، وعدم االعتداد بها مسبب 

في الجرائم االنت ابية المر كبة  ذا مانت موجهة  د المرأة المرشحة 

 ، وشكرًا.لمنع  أثير ذلك عل  مشارمتها في الشأ  العام

 

 15 النائب األول للرئيس:

دور »بعرض محور  ادشكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ  

 .«المشرّ  في  حقيق  كاف  الفرص

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 20بسم ا  الرحمن الرحيم، اإلخوة  شكرًا سيدي الرئيس، 

واألخوات، الضيوف الكرام، يسعدني أ  أقف معكم مستعر ًا 

، وهو بعيد مل البعد دور المشرّ  في  حقيق  كاف  الفرصو يامم 

عن المدح والتمجيد لما حققته المرأة البحرينية، ولكن ي مد مبدأ 

ل م المشرّ  بمراعاة يُ كاف  الفرص عل  أساس أنه مبدأ دستوري 
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يل مه و ،اإلنصاف وعدم التميي  في  وفير الفرص في المجاالت مافة

 بضرورة  دما  احتياجات المرأة بصورة وا حة في خطط التنمية

الوطنية، وبما يحقق  كاف  الفرص، فيما يعرض عليه من مشاريع 

ن، حيث نص دستور مملكة البحرين في يانون أو اقتراحات بقينوابق

 5العد  أساس الحكم، والتعاو  والتراحم صلة » :( عل  أ 4المادة )

وثق  بين المواطنين، والحرية والمساواة واألمن والطمأنينة والعلم 

االجتماعي و كاف  الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع والتضامن 

ال فاقية التعاو  مع المجلس األعل  للمرأة   فعيالً .« كفلها الدولة

تحقيق مبدأ  كاف  الفرص فقد أصدر با من السلطة التشريعية و يمانً

 10بتشكيل  امعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى قرارً

ا ألهمية الدور الذي ، وذلك  قديرًم2011عام  فيص لجنة  كاف  الفر

 ضطلع به هذه اللجنة في  ع ي   كاف  الفرص و فعيل النموذ  البحريني 

 إلدما  احتياجات المرأة في مسار التنمية، وبما يحقق  كاف  الفرص.

عل  المشرّ  االمتنا  عن الموافقة عل  أي مشرو  قانو  أو اقتراح بقانو  

 15 ا عن أي حق من حقو  المرأة المكتسبة.ا أو  راجعًيتضمن انتقاصً

منتجة  اسرًأُمونهم سر المنتجة ودعمهم لينتقلوا من متابعة أو ا  األُ

التحقّق من مدى الت ام الو ارات والم سسات الحكومية   ل  رواد أعما .

و ع  بتوفير البيئة المناسبة وال دمات المساندة للمرأة في مجا  العمل.

ن مراعاة  مثيل المرأة في مجالس اإلدارة في القطا  نصوص  تضم

 20وفي الجمعيات والنقابات، ومنح مي ات لتلك  (العمالي/ المهني)

الرقابة  ومشارمة المرأة الفعلية فيها. حضورالقطاعات، بهدف  ما  

عل  ميفية التعاطي والتعامل مع الشكاوى والبالغات التي  قدّم  ل  

متابعة الجهود  ات الدولة وم سسا ها.لجا   كاف  الفرص في و ار

المبذولة لتوظيف و دريب الفتيات والنساء لمعالجة أو ا  العاطالت عن 
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و ع ــ 1العمل وال ا عات لنظام التأمين  د التعطل عل  أ   تضمن: 

نص  شريعي يتضمن  دما  أبناء البحرينية المت وجة من أجنبي العاطلين 

دائمة بمملكة البحرين  من  عن العمل المقيمين  قامة فعلية

التشجيع ــ 3 فتح مجاالت جديدة لفرص التعليم والتوظيف.ــ 2 المستفيدين.

 5عل   أهيل النساء للدخو  في المجا  المهني والحرفي مثل قطا  

ال راعة من خال   وفير والصناعة والتجارة والميكانيكا والكهرباء 

صد احتياجات سو  العمل ليتم رــ 4 و طوير البرامج التدريبية والتأهيلية.

ا  اذ التدابير واآلليات الموجهة لتشجيع ــ 5  بني مبادرات لتوظيف النساء.

ا  اذ التدابير ــ 6المرأة لاللتحا  بالتعليم العالي، والبحث العلمي. 

 10التشريعية التي  ضمن فتح مجا  التعليم والتدريب المهني والصناعي 

لعمل عن بُعد، و نظيم ذلك عل  االبيت   شجيع المرأة وربةــ 7 للمرأة.

من ناحية  شريعية و جرائية لدى الو ارات والجهات المعنية، بحيث  منح 

 أولها ذات الم ايا والحقو  المنصوص عليها في قانو  ال دمة المدنية 

 ، وشكرًا.قانو  العمل في القطا  األهلي بحسب األحوا 

 15 

 النائب األول للرئيس:

دور »بعرض  األخ الدمتور أحمد سالم العري شكرًا،  فضل  

 .«المشرّ  في مجا  جودة الحياة

 

 20 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

أنته  هذه الفرصة أل كلم في مثل هذا  شكرًا سيدي الرئيس، 

مارس، يوم المرأة صانعة الحضارات عل   8اليوم، يوم المرأة العالمي 

 والبنت. والشكر موصو   ل  مر العصور، فهي األم وال وجة واألخت

األميرة سبيكة بنت  براهيم    خليفة رئيسة  صاحبة السمو الملكي
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المجلس األعل  للمرأة، و هانينا لها بهذا اليوم، ومذلك للعاملين جميعًا 

في هذا المجلس وعل  رأسهم الدمتورة هالة األنصاري الموجودة معنا 

ي جودة الحياة في مجا  هذا اليوم. سيدي الرئيس، سأختصر مو وعي ف

الصحة، وقبل أ  أبدأ سأعطيكم م شرين لما وصلت  ليه العناية بالمرأة 

 5والطفل، وهما م شرا  دوليا : الم شر األو : اعتمدت منظمة الصحة 

من األطفا  في عمر سنة العالمية في  خر  حصائيا ها أ  نسبة الوفيات 

 ل   18حرين من ( ان فضت في البInfant mortality rateواحدة )

في األلف، وهذا  نجا  عظيم. والم شر الثاني هو أنه ليس هناك أي  8

مرض ينتقل بالفيروسات نتيجة للتطعيم لجميع المواليد في البحرين. 

 10: دور المشر  في مجا  جودة الحياةو هانينا لدولتنا عل  هذا اإلنجا . 

رار من خال  حفظ األمن و حقيق االستق -سأرم  عل  التالي: أوالً: 

سيادة القانو  و طبيق العدالة و نفيذ البرامج والمبادرات التي  ر ك  

التمتع  - صالح الشامل.عل   ع ي  األمن واالستقرار مج ء من مسيرة اإل

مراعاة  -  ع ي  السالمة الصحية والنفسية. - بحياة مريمة و منة.

 15 ةمشاريع محف االعتبارات البيئية في مراحل الت طيط األولية و يجاد 

 ا  اذ التدابير التشريعية الال مة لضما : -ثانيًا:  لالستهالك المستدام.

، وأرم  عل  ال دمات  وفير ال دمات الطبية المجانية لرعاية األسرة -

 التشجيع عل  الفحص الدوري المبكر. - .)المجانية( المقدمة من الدولة

يكفل  حسين جودة الحياة  نظيم األسرة ورعاية األمومة والطفولة بما  -

 20 رورة و ع برامج التوعية والتثقيف في مجا  سالمة األغذية  - الصحية.

 وفير الكوادر البشرية المت صصة  - واألدوية بما ي ف  الوفيات.

لمساعدة ذوي اإلعاقة للتعامل واال صا  مع الكادر الطبي والتمريضي 

مباشرة الدور الرقابي  -ثالثًا:  ال دمات الطبية. للالستفادة من م

للمشر  لمتابعة األداء اإلعالمي عل  الجهات ذات العالقة في نشر مفهوم 
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 رورة التثقيف والتوعية بشأ  األمراض  - أنما  الحياة الصحية السليمة.

ا  اذ  دابير  شريعية لشمو  التغطية  - الم منة وسبل الوقاية والعال .

التحقق  - الصحة والسالمة المهنية.العمل المر بطة ب اتالتأمينية إلصاب

 من  يجاد أو  نشاء و طوير المنشآت والمرام  الريا ية ال اصة بالمرأة.

 5  وفير الرعاية الصحية المن لية لكبار السن وذوي االحتياجات ال اصة. -

مراقبة الجهات الرسمية وال اصة بشأ  التدابير التي ا  ذ ها  -رابعًا: 

حماية المرأة من م اطر التلوث في مواقع  - العمل.لحماية المرأة في بيئة 

الحياة قدمتها جودة مل هذه النقا  من دور المشر  في مجا   العمل.

  ليكم، وأشكرمم عل    احة هذه الفرصة لي، وشكرًا.

 10 

 النائب األول للرئيس:

بعرض محور  شكرًا،  فضل األخ الدمتور محمد علي حسن علي 

 .«اعة والسياحةدور المرأة في مجا  الصن»

 

 15 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

أسعد ا  صباحكم جميعًا، ومل عام  شكرًا سيدي الرئيس، 

والمرأة البحرينية في مل مكا  في العالم ب ير. اسمحوا لي أ  

أستعرض معكم بعجالة محور دور المرأة في مجا  الصناعة والسياحة 

بحرين قطعت شوطًا مبيرًا في البحرين، وال شك في أ  المرأة في ال

 20ومكنت نفسها بمساعدة السياسات المحلية والدولية في  بوء مكا  

مبير في مل المجاالت، ولكن بشكل خاص في مجا  الصناعة 

والسياحة، فكما هو معروف أ  البحرين ما  فيها الكثير من 

الصناعات التقليدية والحرفية التي  حتا   ل  رعاية وبر ت فيها المرأة 

مقترحات  شريعية يجب االهتمام بها في  6شكل مبير، وسأستعرض ب
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ا  اذ التدابير الال مة في مجا  التنمية المستقبل القريب: أوالً: 

االقتصادية للعمل عل  استحداث فرص عمل جديدة في مجاالت الصناعة 

 المالية و قنيا ها، ومجا  صناعة اال صاالت و كنولوجيا المعلومات

، وهذا أمر ت الدقيقة النظيفة المالئمة لطبيعة المرأةومجا  الصناعا

 5النظم التي  حقق استفادة العديد من و ع ثانيًا: نحن بحاجة  ل   .معروف

بما يحقق  المتوافرة من صناديق التنمية ومتكافئ النساء بشكل عاد 

 ،عما  ال اصة بهاتمكينها من  طوير األلنسبة مالئمة لدعم المرأة 

ثالثًا:  .بشكل مبير  بد  فيهاأبدعت وا في المجاالت التي وخصوصً

، و ع التشريعات والنظم المالئمة لحماية الصناعات الحرفية التقليدية

 10ومما هو معروف أ  البحرين فيها العديد من الصناعات التقليدية 

القديمة، مثل صناعة القطن وصناعة النسيج وصناعة األبسطة المن لية 

  ما  وال ي ا  للمرأة دور بار  فيها من أجل الحفاظ علالتي و وغيرها،

ــ أل  التسويق   سويقهاللمستقبل وو طويرها  هذه الصناعات التقليدية

خار   طارها  وو ع الحواف  االقتصادية لحمايتها  وانتشارها مهم جدًا ــ

 15يجاد التشريع المناسب لكفالة العامالت في الحرف رابعًا:  . الحالي

ت المن لية، وا  اذ التدابير الم سسية الحمائية للمن   المنتج  والصناعا

موره لتحقيق مبدأ أساسي وهو استقال  المرأة االقتصادي الذي أو يسير 

و ع خامسًا:  سرة.ا عل  استقرار األسينعكس  لقائيًــ بطبيعة الحا  ــ 

ي ال طط و طوير البرامج المع  ة لعمل المرأة في مجا  اإلرشاد السياح

 20و دريب الكوادر العاملة في هذه المجاالت لرفع  ،واآلثار والتراثي

سن التشريعات و طوير األنظمة المحف ة لعمل أخيرًا: .  هنءمفاو عظيم 

 ،المرأة البحرينية في المرافق السياحية ومجاالت السياحة الم تلفة

 ، وشكرًا.مة ذلك مع القيم الدينية والعادات المتوافق عليهاءوموا
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 النائب األول للرئيس:

برنامج عمل »بعرض محور  شكرًا،  فضل األخ ر ا عبدا  فر  

 .«الحكومة

 

 5 العضو رضا عبداهلل فرج:

نص دستور مملكة البحرين المعد  أوالً:  شكرًا سيدي الرئيس، 

ويقدم رئيس مجلس »التالي: ( منه عل  46بموجب المادة ) م2012لسنة 

ا من أداء اليمين الدستورية   ثالثين يومًالو راء برنامج الحكومة خال

ا. و ذا لم يقر  ل  مجلس النواب، أو في أو  اجتما  له  ذا ما  غائبً

 10ه  قوم الحكومة ئا بأغلبية أعضاالمجلس هذا البرنامج خال  ثالثين يومً

بإعادة  قديمه  ل  المجلس بعد  جراء ما  راه من  عديالت خال  واحد 

من واجب المشرّ  ثانيًا: «. رف  المجلس له... ا من  اريخوعشرين يومً 

 رورة أ  يتم اعتماد مبدأ  كاف  الفرص و دما   أ  يعمل عل 

احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة ممعيار لتمكين المرأة 

 15 ضمين برنامج عمل الحكومة المقبل وورفع مساهمتها في عملية التنمية. 

 والرعاية الدعم ، و وفيرجتماعيةاال وال دمات البشرية التنمية محور

االجتماعية الفعالة، و كثيف البرامج التوعوية واألنشطة  والتنمية

لمرأة واألسرة، بما يكفل رفع مساهمة المرأة في عملية  ل  االموجهة 

التنمية من خال    صيص الموارد واإلنفا  عل  القوة العاملة والبرامج 

 20 شريعية و نفيذية إلصدار التعاميم ا  اذ  دابير و وال دمات المقدمة.

واللوائح فيما ي تص بتطبيق مبدأ  كاف  الفرص والموا نة المستجيبة 

عل  المشرّ  أ  يراعي أ  و الحتياجات المرأة ومراجعتها باستمرار.

البرامج والمبادرات المتعلقة بالمرأة قابلة للتطبيق والتنفيذ، وأ  يتم 

فية في المي انية العامة للدولة و هيئة  ضمين االعتمادات الال مة والكا
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ثالثًا:  الكوادر البشرية لو ع المي انية المستجيبة الحتياجات المرأة.

و ع المشاريع والبرامج الهادفة  ل   مكين المرأة في الحصو  عل  

مجاالت الحياة، و ع ي  مكانتها  ملالفرص المتكافئة في 

 رورة  يادة مساهمة المرأة  ومشارمتها ومساهمتها في عملية التنمية.

 5أ   كو  المي انية العامة للدولة مستجيبة رابعًا:  في االقتصاد الوطني.

الحتياجات المرأة من خال  رصد االعتمادات الال مة لتنفيذ البرامج 

  صيص بع  ال دمات اإلسكانية بشكل  والمشاريع الداعمة لها.

ياس حجم البرامج ق متكافئ وفق احتياجات بع  الفئات من النساء.

 طوير ال دمات المقدمة للنساء  لمرأة وأثرها. ل  اوالمشاريع الموجهة 

 10 نمية وصقل مهارات المشرّ   المتعر ات للعنف بما يضمن  عادة  أهليهن.

حتياجات المرأة في المي انية العامة  افيما ي تص بتحديد  ليات  دما  

 ، وشكرًا.للدولة وبرنامج عمل الحكومة

 

 تولى معالي الرئيس رئاسة الجلسة( )وهنا
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت جميلة علي سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 20بهذه المناسبة أ قدم باسمي وباسم مل  شكرًا سيدي الرئيس، 

امرأة بحرينية بج يل الشكر والعرفا  لمقام صاحب الجاللة الملك حمد 

فظه ا  ورعاه، الراعي األو  لنهضة المرأة بن عيس     خليفة ح

البحرينية. مما أ قدم بأسم   يات التهاني والتبريكات  ل  صاحبة 

السمو الملكي األميرة سبيكة بنت  براهيم    خليفة قرينة عاهل البالد 
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، فهي العالمي لمرأةاالمفدى، رئيسة المجلس األعل  للمرأة بمناسبة يوم 

  اإلنجا ات التي  حققت للمرأة البحرينية والبناء محطة سنوية للوقوف عل

عليها بما يحقق واقعًا مشرفًا للمرأة ومستقبالً أمثر ا دهارًا، فتحية 

لكل امرأة بحرينية م لصة معطاءة في سبيل رفعة هذا الوطن الغالي. 

 5سيدي الرئيس، في هذه المناسبة نستذمر بكل الف ر واالعت ا  

الملك حمد بن ي لحضرة صاحب الجاللة انطالقة المشرو  اإلصالح

عيس     خليفة حفظه ا  ورعاه والذي مثل االنطالقة للمكتسبات 

مي  ها في واقعها ووالحقو  الكبيرة التي  حققت للمرأة البحرينية 

ال ليجي واإلقليمي والدولي لتساهم من خاللها بدور  يجابي في عملية 

 10فمن خال  المشرو  اإلصالحي لعاهل التنمية الشاملة التي  عيشها البالد، 

البالد المفدى أصبح الطموح واقعًا، وقد أمد جاللته في أمثر من 

مناسبة اهتمامه بالنهوض بالمرأة البحرينية بما يتناسب وما وصلت  ليه 

من مكانة في المجتمع، وما  تمتع به من مفاءة عالية   هلها للقيام 

والبد هنا أ  نسترشد بال طب بدورها الريادي في شت  مواقع العمل. 

 15حيث يحرص جاللته  ،الملكية السامية لجاللة الملك حفظه ا  ورعاه

يتفضل الذي عل  أ   كو  المرأة البحرينية أحد محاور خطابه السامي 

به جاللته مع مل بداية دور انعقاد، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة 

اللته دائمًا عن الف ر حيث يعبر ج ،للمرأة البحرينية في فكر جاللته

واالعت ا  بما وصلت  ليه المرأة البحرينية من مكانة رفيعة في المجتمع، 

 20ه بخطاويشير  ل  مواقع اإلنجا  التي  حققت لها، حيث حيّ جاللته في 

دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع مبادرات في افتتاح السامي 

مستويات االستقرار االجتماعي ومن بين السلطة التشريعية الهادفة لرفع 

أهمها قانو  األسرة الذي نرى فيه قانونًا جامعًا لقضايا المرأة في شقيها 

المجتمعي واألسري بما يوفر للمرأة سندًا مهمًا يدعم جهودها في بناء 
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مجتمعها وبناء الوطن. مما أمد جاللته ف ره بتجاو  المرأة البحرينية 

التقليدية لتصل  ل  ما هي عليه من مكانة اليوم مراحل التمكين 

فشكرًا جاللة الملك. معالي الرئيس، ال ي ف  عل  الجميع  ،رفيعة

الدور الرائد والمتمي  الذي يقوم به المجلس األعل  للمرأة برئاسة قرينة 

 5عاهل البالد المفدى صاحبة السمو األميرة سبيكة بنت  براهيم    

الحديثة، والذي عمل مإطار م سسي خليفة رائدة النهضة النسائية 

يحتضن جميع قضايا المرأة بكل الرعاية واالهتمام الال مين لتأخذ 

المرأة موقعها الصحيح في المجتمع وفقًا ل طط وبرامج مدروسة 

مر ك ة عل  المبادئ األساسية للدستور وما أقر ه اال فاقيات الدولية 

 10ين المرأة البحرينية في المتعلقة بالمرأة، ودوره الرائد في دعم و مك

م تلف المجاالت، حيث  عد ال طة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 

م دليالً للعمل لبلوغ أهداف محددة في  طار  طلعات 2022 – 2013

مملكة البحرين في مجا  المرأة، وذلك عل  صعيد  مكين المرأة 

ي برامج البحرينية من أداء دورها في الحياة العامة و دما  جهودها ف

 15التنمية الشاملة، و  الة العقبات و ذليل الصعوبات التي قد  عيق أداء 

دورها األسري والمجتمعي، وال شك أ  السلطة التشريعية داعم مهم 

وأساسي لكي  حقق المرأة المكانة التي  ستحقها في المجتمع، وهو 

ما  عكسه عالقة التعاو  والتنسيق التي  جمع السلطة التشريعية 

حكومة من جهة وبالمجلس األعل  للمرأة من جهة أخرى، وذلك في بال

 20مل ما يتعلق بدراسة و عديل التشريعات والقوانين ذات العالقة بش و  

المرأة البحرينية المجتمعية والسياسية واالقتصادية وغيرها، و ر يبًا عل  

ذلك يمكننا القو     المملكة استطاعت أ    طر حقو  المرأة 

دستوريًا وقانونيًا بما يتوافق مع اال فاقيات الدولية، فعملت  البحرينية

جاهدة وال  ا  عل  سد أي فراغ  شريعي من أجل  وفير الحماية القانونية 
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الكاملة للمرأة البحرينية، وخلو التشريعات البحرينية من أي  ميي   د 

. المرأة  نما هو انعكاس لواقع هذا المجتمع و وجيهات قياد ه الحكيمة

ويسعدني بمناسبة انعقاد هذه الجلسة أ  أ قدم ب الص التقدير لمعالي 

رئيس المجلس عل  رعايته ودعمه المتواصل لكل ما من شأنه  حقيق 

 5المكتسبات التشريعية للمرأة البحرينية، ومبادر ه بأ  يكو  مجلس 

الشورى ثاني م سسة عل  نطا  المملكة  شكل لجنة لتكاف  الفرص، 

فضل  وجيها ه ومتابعة سعادة األمين العام العديد من البرامج التي قدمت ب

الداعمة لتع ي   كاف  الفرص والتوعية و دما  احتياجات المرأة العاملة 

في األمانة العامة للمجلس بما ينسجم مع خطط وبرامج المجلس األعل  

 10للمرأة، مما أهل األمانة العامة للمجلس لتحقيق المرم  الرابع  من 

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت  براهيم    خليفة  جائ ة

حفظها ا  ورعاها لتمكين المرأة البحرينية. ويسعدني أ  أشير  ل  أ  

مجلس الشورى أو  م سسة  شريعية عل  مستوى الوطن العربي  عين 

امرأة بمنصب أمين عام مساعد لش و  العالقات العامة والبحوث وهي 

 15   هذه المناسبة  مثل وقفة  ،و ية الجيب، وختامًااألخت الدمتورة ف

متمنين  ،لمراجعة مسيرة العطاء واستمرارية دعم المرأة  قديرًا ووفاءً لها

 م يدًا من التقدم واإلنجا  للمرأة البحرينية أينما مانت، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 شكرًا،  فضلي األخت الدمتورة جهاد عبدا  الفا ل.  

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

هذه الجلسة االستثنائية هي خير مثا   شكرًا سيدي الرئيس، 

للشرامة بين الم سسة التشريعية الدستورية والمجلس األعل  للمرأة، 
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هذه الشرامة التي  عد باإل افة  ل  االستدامة والتنافسية واالستقرار 

نية للنهوض بالمرأة البحرينية. من القيم األساسية النطال  ال طة الوط

هذه ال طة التي  م  عدادها بمسطرة خبراء وبقلوب بحرينية نجد فيها 

قائمة متابعة للمحصلة و عريفات دقيقة للم شرات والمقاييس فبالتالي 

 5نجد أمامنا خطة عملية بمعايير دولية وليست مجرد خطة  نشائية للبهرجة 

، فشكرًا لمن أعد هذه مما يحدث في بع  الجهات(show) والـ

ال طة. أيضًا من  من مبادئ العدالة  حقيق  كاف  الفرص و دما  

المرأة البحرينية في البرامج التنموية. مما  فضلتم معاليكم أيضًا فقد 

ذمر في التقرير أ  السلطة التشريعية أقرت العديد من التشريعات 

 10يكم  شكيل واال فاقيات التي  ع   هذا الجانب، ومذلك قرار معال

األمانة العامة للجنة  كاف  الفرص برئاسة األخت الدمتورة فو ية 

بحرينيات نحن الالجيب و عيينها أمينًا عامًا مساعدًا فهذا  نجا  لنا 

مونها الوحيدة عل  مستوى الوطن العربي، فالبيئة المحف ة للعمل 

أة، واإلبدا  والتشجيع و  الحمد أسهمت في  يادة سنوات خدمة المر

 15وبالتالي هذا مكسب لالقتصاد ولتحقيق االستقرار األسري. وبحسب 

الم شرات والتقارير الرسمية نالحظ ان فا ًا في الشكاوى المهنية من 

التميي   د المرأة، فلله الحمد نساء البحرين ب ير، وفي هذا العام 

فلدينا اآل  انت اب غرفة  جارة وصناعة  ،نحن أمام انت ابات هامة

حيث  نافس المرأة الرجل و منيا نا للجميع بالتوفيق، وفي  ،ينالبحر

 20النيابية التي نتمن  أ   نا  المرأة ونهاية العام ستكو  االنت ابات البلدية 

مساحة أمبر مما هي عليه اآل  في هذه المجالس، فشكرًا لقياد نا 

وشكرًا لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت  براهيم    خليفة 

 الدعم المستمر للمرأة البحرينية، وشكرًا. عل 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ خالد حسين المسقطي. 

 
 العضو خالد حسين المسقطي:

 5بداية أ قدم  ل  صاحبة السمو الملكي  شكرًا سيدي الرئيس، 

األميرة سبيكة بنت  براهيم    خليفة رئيسة المجلس األعل  للمرأة 

حفظها ا ، و ل  المرأة البحرينية باحتفائها بيوم المرأة العالمي ب الص 

التهاني عل  اإلنجا ات التي حققتها المرأة البحرينية في مجاالت م تلفة. 

جانب االقتصادي أمثر من الجوانب األخرى التي سأ طر  اليوم  ل  ال

 10 طر   ليها اإلخوة واألخوات. اليوم أنج نا  نجا ًا مبيرًا من الهدف 

لكنني أعتقد أ  من الواجب  ،األمبر لتع ي  دور المرأة في االقتصاد

أ  نقف ونقيم اآللية التي ا بعناها منذ البداية للوصو   ل  ما حققناه 

استمرارنا في  حقيق هذه اإلنجا ات. صدر عن حضرة اليوم بالنسبة  ل  

م 2014لسنة  12صاحب الجاللة الملك حفظه ا  ورعاه أمر ملكي رقم 

 15م، األمر 2011لسنة  14بتعديل المادة الثانية من األمر الملكي رقم 

الملكي ما  بإنشاء و نظيم اللجنة الوطنية لمتابعة  نفيذ النموذ  

المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة الوطني بإدما  احتياجات 

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت  برهيم    خليفة رئيسة 

المجلس األعل  للمرأة حفظها ا . برنامج عمل الحكومة هو العمود 

 20وبعد أ  يناق  هذا البرنامج مع  ،الفقري بالنسبة  ل  مي انية الدولة

يتم  عداد المي انية من قبل السلطة  اإلخوة في مجلس النواب ويتم اعتماده

التنفيذية لتناق  من قبل السلطة التشريعية بما فيها مجلس الشورى. 

ـ بهناك الكثير من األمور  ـ اعتبارنا مجلس الشورى نتطلع  ليها ـ بالنسبة  ـ
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 ل  نقاشنا للمي انية العامة، فبوجود األمر الملكي و ضمين احتياجات 

لحكومة أعتقد أ  ما أنج ناه هو شيء  شكر المرأة في برنامج عمل ا

عليه الجهات التي قامت بتنفيذ ال طة والوصو   ل  ما وصلنا  ليه اليوم 

من  نجا ات، ولكن أجد نفسي عند  حليل ميفية وصولنا  ل   حقيق 

 5اإلنجا ات التي جاءت عن طريق  عاميم وقرارات ولم  أت عن طريق 

ذه األهداف. أعتقد أننا نقوم بدور  شريعات من أجل استمرارية  حقيق ه

مهم للسلطة التشريعية بأ  ننظر بصورة جدية لتعديل قانو  المي انية 

العامة للدولة بحيث يستوجب علينا أ   كو  فيه هذه القرارات 

 ،والتعاميم؛ ألنها في اعتقادي وقتية ويجب أ   تغير مع مرور ال من

 10من له عالقة بتنفيذ هذه  ولكن بوجود القانو  الذي يحدد مس ولية مل

المي انية يشكل استمرارية فعلية لتحقيق مبدأ  كاف  الفرص فيما 

يتعلق بالمو و  الذي نتكلم فيه اليوم، نحن بحاجة  ل  نصوص قانونية 

 تضمن احيتاجات المرأة العاملة والمستفيدة من خدمات ومشاريع الجهات 

الو ارات والم سسات،  الحكومية المذمورة في الموا نات التابعة لهذه

 15أيضًا نحن بحاجة  ل  أ  نضمن أ  حجم اإلنفا  العام سواء للمرأة أو 

الرجل في جميع جداو  الموا نات، وأ  يتم التحقق من  كاف  الفرص 

و دما  احتياجات المرأة مونها أحد المعايير األساسية لتمرير المي انية 

عدلنا القانو  اليوم وأصبح   ذانه أالعامة للدولة. ال ننس  من جانب  خر 

 شريعًا مل مًا فمن المهم وجود األدوات الرقابية لكي نتابع  نفيذ هذه 

 20القوانين وما يصدر من قرارات  ابعة لها باإل افة  ل  البرامج والمشاريع 

التي ستساهم    شاء ا  في نهوض المرأة و مكينها بما يرفع نسبة 

نحن في لجنة الش و  المالية واالقتصادية اإلنجا  التي  تعلق بها مباشرة. 

ــ وشرف لي أ  أمو   من اللجنة التنسيقية بين السلطة التشريعية 

ل   والمجلس األعل  للمرأة ــ يجب أ  نتدارس ميفية   افة التعديالت 
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قانو  المي انية لضما  استمرارية  حقيق المنج ات التي  مكننا اليوم 

 أة من  حقيقها والوصو   ليها، وشكرًا.المجلس األعل  للمر عن طريق

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

السالم عليكم ورحمة ا  وبرما ه،  شكرًا سيدي الرئيس، 

يسرني في هذه الجلسة التي خصصت الستعراض ال طة االسترا يجية 

 10لتنفيذ ال طة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ودور المشر  التشريعي، 

والتي أعدت من قبل المجلس األعل  للمرأة، واعتمدت بمبارمة سامية 

فظه ا  ورعاه، أ  أرفع من حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى ح

أسم   يات الشكر والعرفا   ل  سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيس     خليفة عاهل البالد المفدى حفظه ا  ورعاه، و ل  

 15صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلما     خليفة رئيس الو راء 

ا  بن حمد حفظه ا  ورعاه، و ل  صاحب السمو الملكي األمير سلم

   خليفة ولي العهد األمين حفظه ا  ورعاه، عل  ما  حقق للمرأة 

البحرينية من مكاسب منذ بداية العهد الميمو  لجاللته حفظه ا  

ثر في الدفع بجهود المرأة ورعاه، حيث مانت لرعايته السامية عظيم األ

 20عب دور البحرينية و برا   سهاما ها في المجاالت مافة، و مكينها من ل

أمثر فاعلية في م تلف المجاالت، وذلك عبر  هيئتها و ع ي  قدرا ها 

ببرامج وخطط  بنتها االسترا يجية الوطنية للنهوض بالمرأة، التي 

وال يفو ني  .ستساهم في  حقيق النقلة النوعية التي  نشدها المملكة

مذلك أ  أشيد بالدور الكبير الذي  ضطلع به صاحبة السمو الملكي 
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ميرة سبيكة بنت  براهيم    خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة األ

المجلس األعل  للمرأة حفظها ا  لالر قاء بالمرأة و نجا ا ها ودعم 

ومساندة مل الجهود الرامية لتمكينها من القيام بدورها  ل  جانب 

الرجل، م مدين أ  اهتمام المجلس األعل  للمرأة بقضايا المرأة أعط  

 5عًا   افيًا لجهود االر قاء بالمرأة و ع ي   مكانيا ها وقدرا ها، وهذه دف

ليس عل  المستوى المحلي   الجهود با ت محل  قدير و عجاب الجميع،

فحسب، بل عل  المستويين اإلقليمي والدولي،  ذ    دور سموها الريادي 

فضل، أعط  للمرأة البحرينية شعورًا بالثقة والقدرة عل  الوصو   ل  األ

مل التقدير والثناء عل  جهودها الكبيرة   فلصاحبة السمو منا

 10اإلخوة واألخوات،    جهل المرأة وعدم وعيها بحقوقها ماملةً  والمتمي ة.

عند التوميل والتحقيق والترافع فيما ي تص بعقد ال وا  وقضايا الطال  

مبير واإلرث وحقوقها التجارية والتعليمية والوظيفية والصحية له دور 

في جعلها فريسة سهلة في مثير من األحيا ، مما أ َّ بع  العادات 

والموروثات الثقافية واالجتماعية والسلطة الذمورية لعبت دورًا مبيرًا 

 15في حرما  العديد من النساء من حقوقهنَّ،  ل  جانب وجود من  ضطر 

ديد و ما منهنَّ  ل  التنا   عن حقوقها المشروعة،  مَّا  حت اإلجبار والته

بكامل  راد هن؛ بهدف الحد من المشكالت وال الفات العائلية، وقد 

يتسبَّب خوف المرأة أو حياؤها من الرجل في جعلها  ستسلم لطلبا ه فيما 

يتعلَّق بتوقيع الشيكات و برام العقود والوماالت وغيرها، بحسن ظن 

 20ها، وب اصةً أو جهل  منها، األمر الذي يجعلها في النهاية هي المجني علي

 بها. حينما  كو  هناك حقو  للغير أو مطالبات مالية البد من الوفاء

وهنا البد من  وجيه دعوة  ل  جميع الجهات المعنية لتكثيف حمال ها 

اإلعالمية والمباشرة بهدف  عريف النساء بالتشريعات القانونية فيما 

 اب ي ص حقو  المرأة في مجا  العمل واألحوا  الش صية واالنت
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والدستور والعقوبات والضما  االجتماعي، حت   تشكل لدى النساء 

البحرينيات ثقافة قانونية   دي  ل   فاعلهن وفتح  فاقهن إل الة الغموض 

والم اوف نتيجة ما يتعر ن له من انتهاك للحقو ، وخاصة أنهن نتيجة 

الجهل بالمواد القانونية ال يعلمن أ  القوانين  قدم الحماية لهن 

 5نحن نرى أهمية عقد الندوات وورش العمل  .التعرض ألي انتهاك حالة في

سواء في العاصمة أو في المرام  األخرى وهو أمر جميل، يُشكر عليه 

الجميع، ولكن يجب أ   عرف مل المواطنات في البحرين أ  هذه 

الجهات  ذهب  ل  مل مناطق البحرين، قراها ومدنها، التي ال  ستطيع 

رينيات الحضور  ل  مثل هذه الورش والندوات للمشارمة النساء البح

 10فيها، وهو أمر البد من االلتفات  ليه؛ فلنذهب  ل  المرأة البحرينية في 

قراها ومدنها لنعقد مثل الندوات الثقافية والحلقات النقاشية لتعريفها 

بحقوقها التي مفلها لها الدستور، من خال  رعاية المجلس األعل  

سة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت  براهيم    للمرأة برئا

خليفة قرينة عاهل البالد المفدى. سيدي الرئيس، في هذه الجلسة البد 

 15من  أميد أننا مستمرو  في  وظيف جميع األدوات الدستورية لسن 

التشريعات المعنية بالمرأة؛ بهدف دعم قضاياها، و دما  احتياجا ها، 

و  في مراجعة االسترا يجيات الوطنية التي مما ن مد أننا مستمر

 حمي و صو  قضايا المرأة البحرينية، حيث يأ ي ذلك في  طار التعاو  

واليفو ني في ختام ملمتي  .والتشاور المستمر مع المجلس األعل  للمرأة

 20هذه أ  أ قدم  ل  معاليكم، و ل  سعادة األمين العام للمجلس عل  

ر بيئة عمل مثالية للمرأة في األمانة ما قومو  به من جهود لتوفي

،  تماش  مع التشريعات المنظمة لعملها، و ضمن لها بيئة عمل العامة

 منة ومناسبة  نسجم مع طبيعتها،   افة  ل   مكينها من خال  مدها 

القيادية في األمانة بالدورات والبرامج التي   هلها لتولي المناصب 
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  وبرما ه، وشكرًا.والسالم عليكم ورحمة ا . العامة

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األخت الدمتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 5 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

معالي الرئيس، أصحاب السعادة الحضور  شكرًا سيدي الرئيس، 

الكريم، السالم عليكم ورحمة ا  وبرما ه. يمكننا القو     

ث عن المرأة في البحرين يستوجب  أميد دورها البار  ومسير ها الحدي

 10الطويلة ومشارمتها الفاعلة في بناء مملكتنا الغالية منذ القدم عل  

الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها، لتحقيق العديد من 

اإلنجا ات التي نف ر بها، فتحية لكل امرأة بحرينية عملت واجتهدت 

 ل  ما نحن فيه اليوم بفضل ا   عال  ثم بفضل القيادة  من أجل أ   صل

الحكيمة التي حرصت عل  االهتمام بقضايا المرأة  يمانًا منها بالدور 

 15الرئيسي الذي  قوم به في سبيل رفعة البحرين و طورها، وهو ما ي مده 

صاحبة  نشاء المجلس األعل  للمرأة برئاسة قرينة عاهل البالد المفدى 

سبيكة بنت  براهيم    خليفة التي أرفع لها من األميرة ملكي الالسمو 

هذا المنبر أسم   يات التهاني والتبريكات بمناسبة المنج ات 

والمكتسبات التي حققها المجلس في دعم المرأة البحرينية عل  

 20المستويات مافة. لقد خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجا  

تها في المجتمع منذ  مكين المرأة و نمية قدرا ها و فعيل مشارم

القدم، فقد أثبت التاريخ حصو  المرأة البحرينية عل  اإلمكانيات 

واإلرادة للمساهمة في  حقيق اال دهار والتقدم في مجتمعها الداعم، 

وخير شاهد عل  ذلك اهتمام المملكة بتعليم المرأة الذي يشكل حجر 
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ي دورها في األساس لبناء قدرا ها و طوير  مكانيا ها من أجل أ    د

المجتمع بكل مفاءة وفاعلية، حيث بلغت نسبة خريجات التعليم العالي 

من الجامعات والمعاهد الحكومية وال اصة من  جمالي ال ريجين ما 

 قريبًا، وهو ما يد  عل  المستويات التعليمية العالية التي  %60يفو  

 5ة للو ع  تمتع بها المرأة البحرينية والتي   مدها النتائج اإلحصائي

الراهن للمرأة بمملكة البحرين في م تلف القطاعات مما يد  عل  

 طور الفت في دورها و أهيلها لتقف فيها باعتبارها شريكًا متكافئًا 

لبناء مجتمع  نافسي مستدام لتحقق بذلك العديد من اإلنجا ات التي 

 المرأة والطفل فيش و  نف ر بها عل  المستويات مافة.  ننا في لجنة 

 10المجلس نحرص ــ من منطلق المهام المناطة باللجنة ــ عل  دراسة 

ومراجعة مدى مالءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل، 

ومواءمة هذه التشريعات مع اال فاقيات الدولية ذات العالقة، ومذلك 

العمل عل  أ   كو  هذه التشريعات  رجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة 

 ص دعم المرأة، وانعكاسًا لل طط والبرامج التي يضعها فيما ي

 15المجلس األعل  للمرأة؛ لنضمن وجود  شريعات وطنية ملبية بشكل 

مامل لتطلعات المرأة البحرينية وأولويا ها، بما يعينها عل  أداء دورها 

في الحياة العامة ويحقق العدالة و كاف  الفرص، لذا ال يسعني في هذا 

أ وجه بالشكر واالمتنا   ل  القيادة الحكيمة عل  دعمها المقام  ال أ  

المتواصل الذي  حظ  به المرأة البحرينية عل  المستويات مافة، ما 

 20ساهم في الوصو   ل  الموقع الذي  تمتع به اليوم عل  الصعيدين المحلي 

والدولي، متمنية للمملكة دوام التوفيق فيما  قوم به من جهود لتع ي  

لتحسين العوامل االجتماعية واالقتصادية والمعرفية والثقافية  دور المرأة

 المتعلقة بذلك، والسالم عليكم ورحمة ا  وبرما ه، وشكرًا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت نانسي دينا  يلي خضوري.  
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 5عالمي نقف متحدين اللمرأة اوم يبمناسبة  شكرًا سيدي الرئيس، 

نحو التطور واال دهار واالستقرار بكل نواحي الحياة، ونشيد باألفراد 

والمنظمات التي  عمل من أجل  مكين المرأة، والمساواة بين الجنسين. 

   التنمية الشاملة  قوم في األساس عل  العنصر البشري الم هل، حيث 

ئج مبيرة وموجهة لمرأة نتاأفر ت خطط واسترا يجات المجلس األعل  ل

 10مبدأ  كاف  الفرص في م تلف الم سسات وو ارات الدولة، لتفعيل 

و مكين المرأة و دما  احتياجا ها في المجتمع باعتبارها شريكًا رئيسيًا 

في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.    رعاية المرأة واالهتمام بها 

هذا المنطلق أحد ال طو  العريضة للمشرو  اإلصالحي، ومن  ا يعد

استطاعت المرأة البحرينية أ   نج  الكثير في وقت قصير، في م تلف 

 15األصعدة، متولي المناصب القيادية، وممارسة الحقو  السياسية، 

والمشارمة في صنع القرار عبر دورها في الم سسات الدستورية القائمة 

فرصة ي لمرأة العالماوم يفي المملكة، ومن بينها السلطة التشريعية.    

لدعم حقوقها، والدعوة للتغيير و سريع الجهود الشجاعة التي  بذلها 

النساء في صنع  اريخ بلدانهن ومجتمعا هن، ولتسليط الوعي االجتماعي 

 20لنضاالت النساء في جميع أنحاء العالم واالعتراف بإنجا ا هن، ودعم 

لهذه السنة لمرأة العالمي اوم يمشارمتهن في م تلف المجاالت.    شعار 

وهذا ، "Press for Progress"م هو "الدفع نحو التقدم لألمام"، 2018

تمام حالة المرأة البحرينية التي مانت وما الت شعار اإلصرار هيصف با

والمثابرة لتحقيق الم يد.    ال طة االسترا يجية لنهوض المرأة البحرينية 
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والتنافسية  حمل رسالة عظيمة لتحقيق أهداف عليا وهي الشرامة 

واالستدامة واالستقرار، فمن خال  االستقرار األسري نرى أ  هناك 

 رابطًا عائليًا قويًا مما ينتج عنه مجتمعًا متماسكًا، وي دي بالضرورة 

 ل  خلق جيل وا  ، قائم بش ونه األسرية والمجتمعية، وبواجبا ه ماملة 

 5لدور  اعميقً ا جاه وطنه، مما يشمل هذا حماية للمرأة من العنف وفهمً

المرأة في التنمية. بالنسبة  ل  محور  كاف  الفرص، هو يضمن  حقيق 

مبادئ العدالة بشت  صورها االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها، 

و دما  احتياجات المرأة في التنمية. أما بالنسبة  ل  محور جودة الحياة، 

بالضرورة سالمتها ، مما يع   ةو منفهو يحقق للمرأة حياة مريمة 

 10الصحية والنفسية. وقد وافق مجلسنا الموقر قبل عدة سنوات عل  برنامج 

عمل الحكومة، ليس فقط ألنه يسع  نحو جعل الو ارات والم سسات 

الحكومية فعالة في عملها، ويحقق التنمية الشاملة في وطننا الغالي، 

رينية ومساندة بل ألنه أيضًا يحمل بين طيا ه الدعم لنهوض المرأة البح

جهود المجلس األعل  للمرأة في  حقيق ال طة االسترا يجية، ونتمن  

 15 لمملكتنا الحبيبة االستمرار بهذا النجاح واإلصالح، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .المسلم محمد خالد األخ  فضل شكرًا، 

 

 20 :المسلم محمد خالد العضو

السالم عليكم ورحمة ا  وبرما ه.    الرئيس،  سيدي شكرًا 

هذه الوجوه النيرة، حفيدات أم سلمة  و  النبي صل  ا  عليه وسلم 

لذا  ؛سنة من القتا  40أ   وقف حرب البسوس بعد  تعااستط التي

معاليكم ب الص الشكر والتقدير عل    صيص هذه الجلسة   ل أ قدم 
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حرينية، والتي نعتقد أنها الستعراض ال طة الوطنية لنهوض المرأة الب

فرصة لمراجعة واستعراض التشريعات البحرينية ودور المشر  في سن 

قوانين  حمي و صو  حقو  المراة و سع   ل   مكينها لبناء المجتمع 

   عملية  مكين المرأة في مملكة البحرين  سير بشكل  ونهضته.

 5ن لد  خاصة في ظل الدعم والمساندة الذي  حظ  بهما مومتسار ، 

القيادة السياسية، والمجلس األعل  للمرأة مونه الجهة الرسمية األول  

ر قاء بمستوى المرأة و مكينها في المجاالت االقتصادية المهتمة باال

والسياسية واالجتماعية وغيرها، حيث  تول  قرينة عاهل البالد المفدى 

لذي متابعة هذا الملف بشكل مباشر، وهو ما يعكس مدى االهتمام ا

 10وهنا البد أ  ن مد أ    حظ  به قضايا المرأة في المجتمع البحريني.

يمكن أ  يعمل  ال بشرامة فعالة مع جميع  المجلس األعل  للمرأة ال

األطراف الوارد ذمرها في ال طة الوطنية، مما البد للمشر  أ  يقوم 

ي ا ه التشريعية التي من شأنها أ   ضمن  دما  احتياجات المرأة فببواج

مسار التنمية من خال  سن التشريعات والقوانين،   افة  ل  العمل عل  

 15 نفيذ االسترا يجية من خال  االعتماد عل  أحداث وقياس أثر فعلي 

شرامة متكافئة من أجل بناء مجتمع  نافسي مستدام، من  لتحقيق

خال   نمية و طوير ش و  المرأة في م سسات المجتمع الدستورية 

عيل المبادئ الواردة في ميثا  العمل الوطني ودستور والمدنية، و ف

مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة وو ع اآلليات المناسبة لذلك،   افة 

 20، ختامًا  ل  دعم مشارمة المرأة في االنت ابات النيابية والبلدية المقبلة.

ن مد أ  الجهود الوطنية التي يقوم بها مجلس الشورى ستستمر في 

ة قضايا المرأة، سواء من خال  مناقشة الموا يع المتعلقة مجا  مناصر

 ، وشكرًا.بهذا الشأ  أو من خال  عملهم  من لجا  المرأة
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ صاد  عيد    رحمة. 

 

 العضو صادق عيد آل رحمة:

 5 ل  بداية أ قدم بالشكر الج يل  شكرًا سيدي الرئيس، 

لموافقتكم عل    صيص جلسة خاصة من أجل  سليط الضوء معاليكم 

عل  دور المشر  البحريني في دعم ال طة الوطنية لنهوض المرأة 

البحرينية، التي  أ ي   امنًا مع االحتفا  بيوم المرأة العالمي، ومذلك 

ال يفو ني  قديم الشكر  ل  األخت دال  ال ايد لتقديمها هذا المقترح 

 10وال ميالت الذين شارموا في اإلعداد لهذه الجلسة مع باقي ال مالء 

التجاري واالقتصادي، أجدها  ينبالشأنال اصة. من واقع اهتمامي 

مناسبة طيبة أ  أنوه بداية بمساهمة المرأة البحرينية في الحرمة 

ومذلك أنوه بما  م  قديمه  ،االقتصاد الوطني التجارية ومردودها عل 

ر هذا المجلس من اقتراحات لتمكين طوا  السنوات الما ية من عم

 15لدينا في مملكة البحرين  المرأة من أخذ دور أمبر في هذا المجا .

التجارة  يمن أسر عريقة في مجال  نحدريعدد مبير من النساء 

ماذا ، اهتمامات  جارية نولدينا أيضًا فتيات ونساء له، واالقتصاد

لحمد  شريعا نا في و  ا ،في مجا  التشريعات ؟ننستطيع أ  نقدم له

وال  فر   ،الدولة في المجاالت التجارية متقدمة عل  مثير من الدو 

 20ولكن ما ينقصنا هو وجود برامج  دريبية عل   ،بين الرجل والمرأة

 ،الء النساء له ة كو  موجه مستوى الدولة لتنمية المهارات التجارية

هن بكفاءة ال اصة بأسر ا  التجاريةاألعم لكي يستطعن االن را  في

أمبر، وهذه البرامج من الممكن أ   تكفل بها معاهد مت صصة 

مدعومة من عدة جهات، عل  سبيل المثا : المجلس األعل  للمرأة، 
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الجامعات... لخ، و كو  هذه وسو  العمل، ومجلس التنمية االقتصادية، و

لتكو  البرامج التدريبية موجهة خصيصًا إلعداد الفتاة والمرأة البحرينية 

صاحبة قرار ولها دور في مجالس اإلدارات، و ستطيع االن را  في 

العمل التجاري بسهولة ومفاءة عالية، سواء في العمل التجاري العائلي 

 5 ذا مانت  نتمي  ل  عائلة  عمل في التجارة، أو عل  المستوى الفردي، 

 وبالتالي  ستطيع أ   ساهم بفاعلية مبيرة في نمو الحرمة التجارية

المحلي واإلقليمي، فالمرأة البحرينية و  الحمد قادرة  يينعل  المستو

عل  ذلك. سيدي الرئيس، أمرر شكري لمعاليك عل  هذه الجلسة 

ال اصة، وأبارك للمرأة البحرينية االحتفا  بيوم المرأة العالمي، 

 10 وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ عبدالرحمن محمد جمشير. 

 

 15 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

 وسائلا في استف ني فيديو نشر م خرً شكرًا سيدي الرئيس، 

الندوات   حدىحد الحا رين في أ مداخلةالتواصل االجتماعي حو  

نه لو طرح ميثا  العمل الوطني مرة ثانية لالستفتاء العام لما  حيث قا  

الملك ــ  جاللة قرار    وأقو  عليه أرد القبو ، وأنا من ٪40  حصل عل

 20هو بحد ذا ه  الوقت ذلك في لالستفتاء الميثا  حفظه ا  ورعاه ــ بطرح

 الميثا ، يحصل وسوف ،٪98.4  ونجح وحصل عل ، حد قبله جاللته

 عل  لإلصالح امنهجً البحرين شعب بها قبل التي السياسية الوثيقة هذه

  مت التي اإلنجا ات فقط بسبب لها، ليس مقاربة نسبة أو النسبة  لك

كن ول ،ةوالقضائي ةوالتشريعي ةواالجتماعي ةالسياسي ةصعدعل  األ
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ا و مكينها اجتماعيً ،مرأة البحرينيةللحقو   منالميثا   همدأبسبب ما 

الذي  ،سرة هي أساس المجتمع  األأو أميده  ،اا وسياسيًواقتصاديً

للمرأة برئاسة صاحبة السمو   علساسه  م  نشاء المجلس األأ  عل

 ــ حفظها ا  ورعاها ــ     خليفةبراهيم  الملكي األميرة سبيكة بنت 

 5الرسمية فيما يتعلق  جميع الجهات ىساسية لدليكو  المرجعية األ

وعدم التميي   ،داء دورها في الحياة العامةأو مكينها من  ،و  المرأة بش

وهو من  ،ل صندو  النفقةمث ، دها مع و ع ال طط والبرامج لذلك

و صدار  ،مام القضاءأاألدوات المساندة لحل مشامل المرأة المطلقة 

و لغاء التميي   ،و عديل قوانين نافذة لتمكين المرأة من حقوقها ،قوانين

 10  أمما  .ا في مل سلطات الدولةمناسبً و ما   مثيلها  مثيالً ، دها

بعد امتما  فصوله  م2017( لسنة 19سرة الموحد رقم ) صدار قانو  األ

 ،سرةيأ ي في الوقت المناسب لحفظ ميا  األــ السني والجعفري ــ 

قترح في أوعليه، فإنني . وير قي بمسيرة الوطن ويع   مكانة البحرين

  عل  يوجه جهد المجلس األأهذا اليوم العالمي الذي نحتفل فيه بالمرأة 

 15هذه المرأة   ل برامجه  يوجهو بالمرأة، للمرأة في هذا العام عنايته

البحرين  مملكةرجا  فو ىجل حياة أفضل في مل قرأالمكافحة من 

، ودراسة متطلبا ها ،اا وسياسيًا واجتماعيًو مكينها اقتصاديً ،القديمة

، حيث    مع ار فا    كاليف المعيشة عنهاو  فيف  غو  الحياة 

، وحدسرة المفي ظل  طبيق قانو  األ مبرأعليها  ء سيكو العب

 20جنبية استغال  أ ىومحاولة الجمعيات السياسية المعار ة والموالية لقو

ل ع عة و ،ا لصالح أهدافهاا ودينيًا واقتصاديً عف المرأة الريفية سياسيً

األمن واالستقرار.  ولتكن جائ ة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 

   كو  أونجاحها في  ،موجهة للمرأة الريفية    خليفة براهيم بنت 

 ،ابناء أسرة قوية ومتماسكة ومستقرة ماديً  قدر ها علل ،ىا يحتذنموذجً
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الستفادة من البرامج والمشاريع التي ينفذها المجلس   احة المجا  لها لو

السلطة التنفيذية والمشر   وفير المي انية المطلوبة   وعل ،للمرأة  علاأل

المشاريع والبرامج  من برنامج عمل  في المي انية العامة للدولة لهذه

 ومة، وشكرًا.الحك
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ بسام  سماعيل البنمحمد. 
 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 10نحن اليوم نتكلم عن دورنا موننا  شكرًا سيدي الرئيس، 

البيئة و يجاد مشرعين في دعم ال طة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، 

ها، وبالتالي نجاح األسرة والمجتمع مكل من خال  مبدأ حاألنسب لنجا

 ع ي   كاف  الفرص. نحن  ل  اليوم نرى أ  مثيرًا من الدو  المتقدمة 

لديها فروقات في الروا ب بين الرجل والمرأة، حيث شاهدنا م خرًا في 

 15طانيا القطا  البنكي  قارير  فيد بهذا الشأ ، عل  سبيل المثا  بري

لديها فروقات شاسعة في الروا ب بين الرجل والمرأة، و  الحمد هذا 

األمر غير موجود لدينا، ولكن األمر الذي يجب االنتباه  ليه هو نسبة 

المصرفي والمالي،  ينالنساء الال ي يرأسن مناصب قيادية في القطاع

 عملت لسنوات في هذا القطا ، ووجدت الكثير من النساء الال ي ال

 20عن الرجل في الكفاءة واإلمكانيات والعطاء،  قل أي واحدة منهن 

في المناصب القيادية ال  عكس هذا األمر، وبالتالي ن ولكن نسبته

ميف بإمكاننا معالجتها والبحث في يجب االنتباه  ل  هذه النقطة، 

لكي  عكس النسبة الحقيقية. لجا   كاف  الفرص الموجودة في 

يجب أ   ربط برامجها وخططها بالهدف الكثير من الم سسات 

 25المطلوب من  حقيقها، وعل  رأسها  قنا  أصحاب القرار بتطبيق مبدأ 
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 ان بنومً كاف  الفرص، وبالتالي نرى نساء بحرينيات أمثر يرأس

م سسات ومصارف مثيرة عندنا، والكثير من الم سسات واللجا . و

 ، فهو قطا  مهم قطا  ريادة األعما تعلق بهناك نقطة أخرى مهمة، 

نرى مدى لوحيوي، يجب علينا دراسة التشريعات الحالية الموجودة، 

 5مواءمتها الحتياجات المرأة، و   مانت بالفعل  حقق لها االستقرار، 

و وائم احتياجا ها، و حقق لها االستدامة االقتصادية، و وفر لها 

هذا القطا  االحتياجات األساسية لألسرة، حت  ال  تردد المرأة في دخو  

بحكم الم اطر العالية فيه، وفي المقابل سوف  ساهم في التنمية 

االقتصادية. هناك أيضًا أمر  خر أود أ  أختم به حديثي، وهو ميف 

 10بإمكاننا أ  نروّ  لقصة نجاح المرأة البحرينية عندنا عل  المستوى 

رأة، الدولي؟ أقترح  نشاء جها  أو  دارة دائمة  تبع المجلس األعل  للم

يكو  عملها الرئيسي هو الترويج لقصة نجاح المرأة البحرينية دوليًا، 

وم سسات في نقل قصة نجاح المرأة  انحن لم ننجح مجتمعًا وأفرادً

البحرينية دوليًا بالشكل الصحيح والمطلوب الذي  ستحقه، نحن نرى 

 15الكثير من الصحف الغربية  نشر قصص نجاح لدو  من حولنا ال  صل 

ف نجاح المرأة البحرينية عندنا، يجب علينا أ  نهتم بهذا  ل  نص

الجانب، فالترويج لقصة نجاحنا سوف يحقق لنا الكثير وسوف يعكس 

سمعة البحرين التي  ستحقها. عندنا قصة نجاح للمرأة البحرينية غير 

 قليدية، والمجلس األعل  للمرأة منذ  نشائه يقوم بجهود جبارة انعكست 

 20ة البحرينية عندنا، ومثلما نرو  للبحرين اقتصاديًا عل  واقع المرأ

وسياسيًا واجتماعيًا وغير ذلك يجب علينا أ  نروّ  لقصة نجاح المرأة 

البحرينية مذلك من خال  و ع م شرات. نحن عندنا م شرات لقياس 

جودة الحياة، وم شرات لقياس  كاف  الفرص، ويجب أ   كو  عندنا 

ي  رويج و برا  قصة نجاح المرأة م شرات لقياس مدى نجاحنا ف
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البحرينية مذلك، وهذه نقطة في غاية األهمية. مل األجه ة اليوم لديها 

دوائر  عالمية، وبحكم أولويا هم يرم و  عل  جوانب مثيرة، والبد 

أ  يكو  هناك  شراف من المجلس األعل  للمرأة عل  أ  يتم  برا  

ها في الترويج لقصة م شرات نجاح القطاعات والم سسات ومساهمت

 5نجاح المرأة البحرينية، وبذلك يكو  لديهم م شر يُمكن القياس عليه، 

ويتم و ع جدو   مني لهذا األمر، وبالتالي نعكس قصة نجاح المرأة 

البحرينية في القطاعات الطبية والصحية والمهنية واألماديمية والعلمية 

 وغيرها، وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ا،  فضل األخ دروي  أحمد المناعي.شكرً 

 

 العضو درويش أحمد المناعي:

بسم ا  الرحمن الرحيم، صبحكم ا   شكرًا سيدي الرئيس، 

 15بال ير جميعًا. اليوم العالمي للمرأة يصادف الثامن من شهر مارس من 

مل عام، وهو يُعد مناسبة ممي ة  تيح التوقف مل عام لمراجعة حصيلة 

ته المرأة من أجل  طوير نفسها و قدم بلدانها. هنا أود  نجا ات ما قدم

أ  أرم  عل  دور المرأة في  نمية االقتصاد الوطني   افة  ل  ما  م 

ذمره في مداخالت اإلخوة األعضاء.    المرأة البحرينية، وبكل فئا ها، 

 20هي المستهدفة بال طة الوطنية الطموحة، ومن أجلها و عت، لحل 

و اعها ومساند ها و مكينها، وألداء دورها مشكال ها و حسين أ

األسري والتنموي واالجتماعي واالقتصادي بصفتها شريكًا فاعالً 

ومنتجًا، ويجب مواصلة دعمها الفعّا  في االستقرار األسري والتعليم 

العالي الذي يُمكّنها من التنافس والمشارمة في مجاالت العمل مافة، 
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والمالي وأسوا  الما  )البورصة(. وخاصة بدخولها القطا  المصرفي 

المطلوب اآل  هو  وسيع مجاالت التعليم إل احة الفرصة لها للدخو  في 

الت صصات النادرة التي ال يوجد بها منافس، مثل العمل بصفتها مدققًا 

شرعيًا في المصارف اإلسالمية أو في مجا  المالحة الجوية والبحرية أو 

 5ا  نافس، وهذا التعليم والتدريب أي مجاالت أخرى جديدة وليس به

ها  ل  التنافس القوي في سو  العمل واالستثمار للمرأة ينقال ينالمستمر

وريادة األعما  التجارية الم تلفة، ومل هذا ال يتم  ال باستقرارها 

األسري و أمين حياة اجتماعية أفضل لها، فكل الشُكر للقيادة الرشيدة 

ة حيث  نها  ستحق مل االهتمام، عل  اهتمامها بالمرأة البحريني

 10 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضلي والشكر لك أيضًا عل  الت امك بالوقت المحدد. شكرًا،  

 األخت سامية خليل الم يد. 

 15 

 العضو سامية خليل المؤيد:

أفرد دستور مملكة البحرين بنودًا حو   شكرًا سيدي الرئيس، 

الت ام الدولة بكفالة حقو  المرأة ومساوا ها مع الرجل في م تلف 

الميادين   افة  ل  نصوص نوعية   مد حق المرأة في المشارمة 

 20السياسية. و من المشرو  اإلصالحي الذي  بناه صاحب الجاللة الملك 

أمد جاللته أهمية  حمد بن عيس     خليفة عاهل البالد المفدى

النهوض بالمشاريع الداعمة للمرأة البحرينية وممارسة المرأة لحقوقها 

ماملة. وعبر جهود رائدة النهضة النسائية الحديثة قرينة عاهل البالد 

رئيسة المجلس األعل  للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
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مرأة البحرينية بنت  براهيم    خليفة، بدأت مسيرة النهضة وصارت ال

شريكًا أساسيًا في التنمية، في خطوة  ُعد من أهم المكاسب الوطنية. 

نقدّر مواصلة الجهود نحو اإلسهام في  حقيق التمكين األقص  للمرأة، 

ــ مبادرات التمكين التشريعي والسياسي 1وأل ص ذلك في ثالثة أمور: 

 5واقع صنع القرار، للمرأة  من االسترا يجية الوطنية، والوصو  بها  ل  م

ورفع مستوى التوعية السياسية، و هيئة المجتمع لذلك من خال  دراسة 

ــ  مكين المرأة 2واقتراح األدوات لدعم مشارمتها في التنمية السياسية. 

من المشارمة في التنمية المستدامة عبر   ويدها بالمهارات والقدرات 

واجبا ها االجتماعية ودفعها للتجديد واالبتكار، و وعيتها بحقوقها و

 10واالقتصادية، و دماجها في المجتمع، ودعوة الم سسات العاملة للتفاعل 

ــ    التمكين االقتصادي من خال   أهيل المرأة للمساهمة في 3معها. 

سو  العمل عبر طرح ر مة من البرامج التدريبية لتنمية مهارا ها  داريًا 

انينا لمملكتنا الجميلة بمناسبة هذا ولغويًا و قنيًا يبق  مطلبًا أساسيًا.  ه

 اليوم، ومل عام والجميع ب ير، وشكرًا.
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت  هوة محمد الكواري.  
 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 20االسترا يجية الوطنية لنهوض المرأة  شكرًا سيدي الرئيس، 

وخطتها التنفيذية  عتبر مر ك ًا مهمًا في  نفيذ مفاهيم ومتطلبات التنمية 

المستدامة التي نسع  لدعمها من خال  استكما  األدوات التشريعية 

المطلوبة لضما   حقيق أهدافها المرجوة، لذا وبعد ما  م من استعراض 

أود أ  أسلط الضوء عل  بع  النقا  التي ومناقشة لهذه االسترا يجية 

 25أعتقد أنها بحاجة  ل   رمي  عل  الرغم من أننا نفت ر بما وصلت  ليه 
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المرأة البحرينية التي مارست و متعت بحقوقها في المشارمة الفاعلة 

منذ  من. ومن النقا  المهمة  شراك المرأة في   طيط و صميم و نفيذ 

و يادة الكفاءة، واالهتمام والترمي   سياسات وبرامج الطاقة لتحسين

عل  البرامج الهادفة  ل   عريف المرأة عل  وسائل و قنيات جديدة لتوفير 

 5خدمات الطاقة و كثيف البرامج التوعوية والتدريبية حو  التقنيات 

الجديدة للمساهمة في  قديم الحلو  المناسبة العتماد التقنيات المتطورة 

شجيع المرأة عل  المشارمة في بحوث والوقود النظيف. ومذلك  

ودراسات  طويرية وابتكارية لتع ي  القدرات، وبناء قدرات م سسات 

الت طيط الوطنية للنهوض بالمرأة. و شجيع مشارمة المرأة في 

 10القطاعات ال ضراء مثل: الطاقة البديلة، و دوير النفايات، وال راعة، 

ي من اإلشادة بدور المجلس واالستهالك واإلنتا  المستدام. وهنا البد ل

األعل  للمرأة باعتباره بيتًا من بيوت ال برة المعنية بهذا الجانب بالذات، 

حيث يعتبر أحد الم سسات الرائدة، وقد  م  نشاؤه بإرادة سامية من 

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس     خليفة عاهل البالد 

 15سمو الملكي األميرة المفدى حفظه ا  ورعاه، وبرئاسة صاحبة ال

سبيكة بنت  براهيم    خليفة قرينة العاهل المفدى التي لم  أ ُ جهدًا 

في سبيل دعم المرأة البحرينية للمساهمة في  حقيق األهداف التنموية 

م لالنتقا  بالعالم نحو 2030المنشودة  من أجندة التنمية المستدامة 

أحدًا وراءه، ليتمتع الجميع مسار قوامه االستدامة عل  أال يُ لفَ الرمبُ 

 20بحياة يظلها الرخاء و لبية طموحات  حقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي 

والتكنولوجي في انسجام مع الطبيعة، حيث رم ت األجندة عل  دور 

المرأة وأفردت لها محورًا خاصًا بذلك، باإل افة  ل  دورها في مل 

 نا الرشيدة فقد  م  نشاء المحاور، وبنفس التوجه ولو وح الرؤية لقياد

 الم سسات وا  اذ اآلليات المناسبة الداعمة لذلك، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ خميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

 5السالم عليكم ورحمة ا  وبرما ه،  شكرًا سيدي الرئيس، 

البحرين مع بقية دو  وأسعد ا  صباحكم بكل خير،  حتفل مملكة 

مارس من مل عام، وفي  8العالم بيوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم 

هذه الوقفة البد أ  نتذمر  اري نا العربي المعاصر الذي سجل بأحرف 

من نور بصمات و نجا ات عظيمة سطر ها قامات نسائية مبيرة، وحري 

 10ت العظيمة بنا نحن أهل البحرين أ  نسجل بف ر واعت ا  اإلنجا ا

والراس ة في وجدا  المرأة البحرينية، بل مل األسرة البحرينية من 

رجل ونساء، بما قامت به صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

 براهيم    خليفة حفظها ا  قرينة العاهل المفدى أيده ا ، خال  

ا، األعوام الما ية، منذ  أسيس المجلس األعل  للمرأة حت  يومنا هذ

 15فلها منا عظيم الشكر واالمتنا  والتبجيل عل  ما قامت به من جهود 

جبارة لتمكين المرأة البحرينية. مداخلتي سوف  كو  في المقام األو  

ذات طابع  شريعي، حيث ال جدا  في أ    صيص مبن  متكامل 

لمحامم األسرة يُعدّ من اإلنجا ات الكبيرة والمهمة للمجلس األعل  

ا مما  عرفو  فإ  محامم األسرة  حتوي   افة  ل  للمرأة، أيضً

 20القضاء الشرعي عل  مكا ب التوفيق األسري، وأعداد القضايا في 

 غطًا هذه المكا ب مكا ب التوفيق األسري مبيرة جدًا، و واجه 

هائالً مت ايدًا، ولمواجهة هذا الضغط يجب التذمير ب يادة مكا ب 

 ي هناك مالحظات حو  الصُلح التوفيق األسري. أيضًا  من مالحظا

الذي يتم عادة بين األ وا  المت اصمين في مكا ب التوفيق األسري، 
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و حتا  هذه المكا ب  ل   وعية أطراف الصلح قانونيًا حو  اال فا ، 

حيث    هذا اال فا  نهائي وسوف  تر ب عليه  جراءات قانونية في حا  

ء نفسيو  واجتماعيو  في نقضه من أحد طرفي الصُلح. أيضًا هناك خبرا

مكا ب التوفيق األسري، والس ا  المطروح هو: هل هناك  أهيل حقيقي 

 5ومامل له الء ال براء؟ يجب أ  يكو  هناك  أهيل مت صص له الء 

ال براء. والنقطة األخرى التي أريد أ  أثيرها هي حو  أ  هناك  يارات 

ي خال  أيام  تم للمحكوم عليهم، و كو  عادة خال  األسبو ، أعن

العمل، وأثناء اإلجا ات الرسمية ال  كو  هناك  يارات للمحكوم 

عليهم، وهذا يتر ب عليه  غط مبير عل  األسر، وخاصة األسر التي 

 10يعمل أفرادها ولديهم مس وليات، وعليه أعتقد أنه يجب التفكير في أ  

ارة  تم ال يارات أيضًا خال  اإلجا ات األسبوعية لتمكين األسر من  ي

المحكوم عليهم. ومذلك هناك نقطة متعلقة بنيابة األسرة والطفل التي 

يجب أ   ت ذ التدابير الحمائية لحماية األطفا  في قضايا األحداث، 

البد أ   كو  لهن  دابير حمائية،   يالال وخصوصًا األحداث من اإلناث

 15ر وربط هذه التدابيوخصوصًا عندما يتم  دخالهن التوقيف أو الحج ، 

أيضًا بالنيابة العامة. النقطة األخيرة، مو  أ  هناك  جارب ناجحة في 

هذه التجارب االقتداء بمرام  الشرطة، فعل  جميع الجهات المعنية 

، الناجحة، وعليهم أيضًا  عداد  حصائيات نوعية بعدد القضايا وأنواعها

 حت  يتسن  للجهات الم تصة أخذ التدابير الال مة لذلك، وشكرًا.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدمتور محمد علي محمد ال  اعي. 
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 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

شكرًا سيدي الرئيس، في سبعينيات القر  الما ي قررت  

بحيث   صص  ،منظمة األمم المتحدة االهتمام بمو وعات  هم اإلنسانية

نبذ  ار السنة الدولية للشباب، أولها ما يسم  السنة الدولية عل  غر

 5وغيرها الكثير من  ،التميي  العنصري، أو نقص المناعة المكتسبة

خاللها وم   صيص السنة الدولية للمرأة 1975المو وعات. وشهد عام 

 م عقد العديد من الم  مرات واالجتماعات المتعلقة بحقو  المرأة 

ا منها بع  المجتمعات. ومساوا ها مع الرجل ومنحها حقوقها التي  حرمه

في الكثير  عمل وخال  ذلك العام  م  نظيم عدة م  مرات وندوات وورش

 10من الدو  العالم. ولعل أهم  نجا ات السنة الدولية للمرأة هو   صيص 

 اوأختً ايوم دولي للمرأة احتفاء بها أمًهو مارس من مل عام  8يوم 

ها ال يصبح للحياة معن . و وجة و ميلة. فالمرأة هي  ا  رأس الرجل وبدون

صالحي الرائد لحضرة صاحب ونحن في البحرين بفضل المشرو  اإل

 م  أسيس المجلس األعل   ،ا  ورعاه هحفظالجاللة الملك المفدى 

 15للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت  براهيم    

ا قه وأخذ هذا المجلس عل  ع ،خليفة قرينة صاحب الجاللة الملك

ا لنصفها النهوض بالمرأة و مكينها في شت  المجاالت لتصبح صنوً

و ذا مانت الدو   حتفل باليوم العالمي للمرأة فقط فإ  مملكة  اآلخر.

البحرين  ف ر باالحتفا  و كريم المرأة ليس مرة واحدة و نما ثالث 

 20المرأة العربية ومذلك يوم يوم مرات من خال  يوم المرأة البحرينية و

  نحيي جهود المجلس األعل  أ ــ سيدي الرئيس ــ لمرأة العالمي. بقي لناا

للمرأة في مل مساعيه من أجل النهوض بالمرأة و قدمها في شت  

ملمة أخيرة ــ سيدي الرئيس ــ هل لنا أ  نحيي المرأة في  المجاالت.

المجلس  األخوات أعضاءمل أعيادها ون ص بالتحية  ميال نا الع ي ات 
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بحق  هرات هذا المجلس وعبقه الجميل، لكم أ   تصوروا لو فهن 

 من مارس وأنتم ب ير، 8ومل ! ا فقطرجاليًمجلسًا ما  مجلسنا 

 وشكرًا.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

بقي لدي عدد من طالبي الكالم، واألخت دال  ال ايد  شكرًا، 

اقترحت أ   كو  مدة المداخلة دقيقتين، وأعلم أ  منطلق اقتراحها هو 

حرصها عل  الوقت، ولكنني بطبيعتي ال أحب أ  أوقف المتحدث عن 

الكالم. واألمر اآلخر، لم أود أ  أمتم هذا الم  و  من الحماس 

 10حتفل به، وقد لمستم أ  الجميع يحب أ  الكبير في هذا اليوم الذي ن

يتحدث ويبدي وجهة نظره في هذا المو و ، وبالفعل اليوم هو يوم عيد، 

نني أطلقت العنا  لإلخوة للتعبير عن ألفلتسمح لي األخت دال  ال ايد 

، فهذا المو و  ــ الذي سعاد هارأيهم، وأعتقد أ  هذا سيكو  مو ع 

رت به وبذلت جهدًا مبيرًا من خصصت له هذه الجلسة وهي من باد

 15أجله ــ يجب أ  ي ر  بالشكل الذي  تمناه ونتمناه جميعًا، والكالم 

أيضًا موجه  ل  األخت هالة األنصاري، وأرجو أ  يتسع صدرمم لسما  

ما  بق  من مداخالت اإلخوة، و   شاء ا  بعد ذلك ستكو  لدينا 

ذه سُنة سنوية، ونحث احتفالية بمناسبة هذا اليوم، ونرجو أ   كو  ه

من سيأ و  بعدنا في المجالس القادمة عل  أ  يحرصوا عل   قامتها. 

 20  فضل األخ جمعة محمد الكعبي.

 

 العضو جمعة محمد الكعبي:

نحتفل في هذه األيام باليوم العالمي للمرأة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الذي يوافق الثامن من مارس من مل عام، وسط العديد من المنج ات 

 25التي  حققت في البحرين في  طار مسيرة التحديث والتجديد في ظل 
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 المشرو  اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس  

ولقد ساهم االهتمام  عاه.   خليفة عاهل البالد المفدى حفظه ا  ور

الكبير الذي  وليه صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت  براهيم 

   خليفة والدعم الكبير من جانب سموها للمرأة البحرينية في  حقيقها 

 5فاليوم نجدد دعمنا  ا.اإلنجا ات المشرفة التي رفعت اسم البحرين عاليً

ل ة هذه األعوام في مما حققته المرأة طيلبومحبتنا واهتمامنا 

المناسبة لها في المجتمع،  ةمكانال ءالمجاالت، وقدر ها عل   بو

و صدرها للمشهد السياسي واالجتماعي والثقافي و قلدها المناصب 

بهذه المناسبة ، معالي الرئيس الرفيعة في العديد من المحافل الدولية.

 10ات لصاحبة الع ي ة يسعدني أ  أ قدم بأسم   يات التهاني والتبريك

السمو الملكي األميرة سبيكة بنت  براهيم    خليفة قرينة عاهل البالد 

رئيسة المجلس األعل  للمرأة في ظل ما نشهده من  طور ملحوظ للمرأة 

ننا نشيد بجهود المجلس األعل  للمرأة ودوره أمما  الميادين. لفي م

من و عه بلمرأة، وما قام لالفاعل باعتباره الجهة الرسمية الممثلة 

 15 استرا يجيات وخطط و جراءات للوصو   ل  أهداف المرأة المنشودة.

وقد  مثل ذلك بتدشين االسترا يجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، 

وبمبارمة من حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، وهو ما يُسهم في 

ية،  أميد حضور المرأة و قدمها في الساحة المحلية واإلقليمية والعالم

الصعوبات التي  واجهها لتثبت قدرا ها في  حقيق اإلنجا ات  لو ذليل م

 20   ال طوات ، معالي الرئيس السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

الكبيرة في دعم مسيرة المرأة البحرينية   مد مكانة التطورات 

ا  ل  جنب الديمقراطية التي شهد ها البحرين، حت  أصبحت المرأة جنبً

دو  االقتصار عل  قضايا المرأة من جل في طرح قضايا الوطن مع الر

من فراغ، فقد ما  دعم و مكين     هذه اإلنجا ات لم  أتِ فقط.
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المرأة البحرينية يسير ب ط  ثابتة في ظل الرعاية الكريمة من قبل 

المرأة  ل  األمام، من خال  نهضة القيادة الرشيدة في دفع حرمة 

 كا ف الجهود التشريعية والتنفيذية، والبرامج واآلليات التي أسهمت 

   ما حققته االسترا يجية ، ختامًا  ليه.المرأة في  حقيق ما وصلت 

 5م بال شك يعد ثمرة 2013الوطنية لنهوض المرأة منذ  دشينها في عام 

حققت النقالت النوعية للجهود الكبيرة التي قام بها الجميع حت   

ا أ  نف ر الكبيرة للنهوض بو ع المرأة في البحرين، فيحق لنا جميعً

بهذه اإلنجا ات، بل  نها  عد أمبر حاف  نحو االنطال  لتحقيق الم يد 

 ، وشكرًا.من التقدم الشامل في المجتمع

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جما  محمد ف رو. 

 

 محمد فخرو:العضو جمال 

 15أود أ  أشارك  مالئي و ميال ي في  قديم  شكرًا سيدي الرئيس، 

 صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت  براهيم الشكر  ل  

عل  دورها الرائد في االهتمام بالمرأة البحرينية، والشكر     خليفة

أيضًا لل ميالت األخوات أعضاء المجلس األعل  للمرأة عل  ما قمن به 

جهد خال  الفترة الما ية منذ  أسيس هذا المجلس، حيث مانت من 

 20لهن بصمات وا حة وباهرة في عمل المرأة. مما  علمو  أ  هذا العمل 

أشيد أهنئ والنسائي يعود  ل  منتصف القر  الما ي، وأود هنا أ  

مل الجمعيات النسائية البحرينية واال حاد النسائي عل   ل  وأشير 

ر  ونضالها المستمر في النهوض بأمور المرأة جهدها ودورها البا

التي  بوأ ها والمناصب و حريرها و يصالها  ل  ما وصلت  ليه اآل ، 
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المرأة من خال  التشريعات واألنظمة والقوانين التي سنت في البحرين، 

وأيضًا من خال  دورها في العمل النسائي المحلي والدولي. ولوال ذلك 

لسياسي واالجتماعي والدور الرائد الذي قامت الكم الهائل من العمل ا

به المرأة منذ منتصف القر  الما ي لما وصلنا  ل  ما نحن عليه اليوم، 

 5وبالتالي أمرر شكري لكل الجميعات النسائية في البحرين. وال يمكن 

أ  ننس  ال مالء وال ميالت الذين  قدموا باقتراح   صيص هذه الجلسة 

الشكر والتقدير عل  ما قاموا به. األخت لهذا المو و ، فلهم مل 

الدمتورة هالة األنصاري قدمت عر ًا جيدًا، نور نا من خالله بال طة 

وما  م  حقيقه، ووا ح جدًا الجهد البار  لألمانة العامة للمجلس، 

 10والنجاحات المتكررة التي  م  حقيقها عل  مدى السنوات الما ية، 

وما  وصلوا  ليه من نتائج  يجابية،  م(2018ــ  2014وأيضًا هذه ال طة )

وأ من  لهم االستمرار في هذا العمل. األخت الدمتورة هالة األنصاري 

ذمرت في ملمتها أنها  تمن  أ   سمع منا بع  المقترحات، و  ْ 

ما  لدي مقترح فأود أ  أل صه في جانبين: الجانب األو : أعتقد أنه 

 15القادة، نرم  عل  صناعة  يجب اآل  عل  المجلس أ  يبدأ في صناعة

القادة بالنسبة  ل  المرأة البحرينية، لدينا العديد من السيدات يتبوأ  

مرام  قيادية ولكن عددهن محدود، وأعتقد أنه حت  نستطيع أ  نغير 

في هذا المجتمع يجب أ  يكو  التغيير من األعل ، عندما نوصل 

داء المهمة التي يقوم السيدات واآلنسات  ل  مواقع القرار فهن سيقمن بأ

 20بها المجلس ومل المجتمع، هذا جانب. الجانب اآلخر: منت أ من  

 مكينهن و بوأهن المناصب القيادية بنسبة أمبر من النسبة الحالية 

وليس فقط  دريبهن و عليمهن، وهناك طريقتا ،  ما باالنت اب و ما 

لحكومة بالتعيين، وب صوص التعيين نعرف أ  جاللة الملك المفدى وا

بشكل عام  هتم باختيار المرأة و عيينها ولكن ــ مع األسف الشديد ــ 
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هذا العدد محدود، نحن نأمل أ   تبوأ المرأة في مل مجالسنا نصف 

العدد حت   كو  فعالً معبرة عن نصف المجتمع، أما أ   كو  في 

سيدات وفي مجالس  9مجلس الو راء سيدة واحدة وفي مجلس الشورى 

ة واحدة أو  نسة واحدة فهذا العدد غير ماف   ذا منا فعالً أخرى سيد

 5المجلس األعل  للمرأة أ  يهتم عل  نريد أ  ننه  بهذا المجتمع. أ من  

بصورة أمبر باالنت ابات. في األسبو  القادم لدينا انت ابات غرفة  جارة 

وصناعة البحرين، ولم أجد في أي من األدبيات أو اإلعالنات أو 

ات دورًا بار ًا للمجلس األعل  للمرأة، ومنت أ من  أ  ينته  االجتماع

المجلس هذه الفرصة ويدعم المرشحات اإلحدى عشرة للوصو   ل   لك 

 10المناصب، وأ من  من اإلخوة ال مالء التجار في المجلس وفي ال ار  أ  

يصو وا للمرأة البحرينية للوصو   ل  مقعد غرفة  جارة وصناعة 

طيع أ  نغير العمل االقتصادي في البحرين وأ  نقوده البحرين، لن نست

 ال  ذا أوصلنا المرأة  ل  المواقع الرئيسية في العمل االقتصادي. وبالمثل 

أ من  عل  األخوات في المجلس االستعداد من اآل  لالنت ابات البلدية 

 15هن قمن بأداء واجب مبير في السنوات السابقة، والنيابية القادمة، 

د أننا جميعًا في المجتمع مع األخوات في المجلس األعل  ولكن أعتق

للمرأة يجب أ  نرم  عل  االنت ابات القادمة، وأ  نوصل المرأة  ل  

المجالس البلدية والنيابية وأال نكتفي بالتعيينات من قبل جاللة الملك 

في مجلس الشورى، هذا عمل شا  ومهم ولكنني عل  يقين بأ  المجلس 

 20معالي الرئيس قادر عل  ذلك. أخيرًا، أود أ  أشكرك  األعل  للمرأة

األخ األمين العام للمجلس عل  التسهيالت التي مذلك ش صيًا و

 قدمونها  ل  لجنة  كاف  الفرص، فبهذه اللجنة المهمة والفاعلة في 

هذا المجلس برئاسة األخت الدمتورة فو ية الجيب، أعتقد أننا  ربنا 

ص في عمل األمانة العامة، فقد وفرنا لهم مثالً وا حًا لتكاف  الفر
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مل اإلمكانيات بفضلك سيدي الرئيس، وأ من  أ  نستمر في  قديم 

هذا الدعم  ل  اللجنة و ل  مل عمل في هذا المجلس ي دم فكرة 

  كاف  الفرص، وشكرًا.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدمتور منصور محمد سرحا . 
 

 الدكتور منصور محمد سرحان:العضو 

مداخلتي عنوانها )المرأة البحرينية عطاء  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10 3ال ينضب(، موج ًا مفاحها ودورها عل  فترات م تلفة ولكن في 

مرت المرأة البحرينية في حيا ها االجتماعية والسياسية والتعليمية دقائق. 

وظروف صعبة. فقد انحصر والثقافية عبر قر  من ال ما  بحاالت متباينة 

دورها في العقود األول  من القر  العشرين، أي قبل التحوالت االقتصادية 

والتعليمية والسياسية التي شهد ها مملكة البحرين عل   دبير ش و  

 15 ل  المن  ، و ربية األطفا ، فبقيت حبيسة المن   ال  غادره نظرًا 

تقاليد وثقافة المجتمع  نذاك انشغالها بتدبير أموره، مما أ  العادات وال

 حتم عل  المرأة البقاء في من لها وعدم ال رو  منه  ال في حالة 

وعل  الرغم من  لك الظروف الصعبة التي عاشتها المرأة الضرورة. 

نها  اولت بع  الحرف اليدوية فإالبحرينية في أوائل القر  المنصرم، 

 20لطويل. وعملت بع  التقليدية من داخل المن   مستفيدة من وقتها ا

النسوة في القرى واألرياف عل  مساعدة أ واجهن في الم ار  لجني الثمار 

للطهي. مما أدى عدم  وافر المياه  اوجمع الحطب ونقله واست دامه وقودً

في المنا   ــ طبعًا في المد  والقرى ــ  ل  خرو  المرأة  ل  العيو  

واألواني، وجلب الماء  ل  الطبيعية والجداو  والغدرا  لغسل المالبس 

 25المن  ، وما  ذلك المتنفس الشرعي الوحيد ل رو  المرأة من دارها. 



 20المضبطة       م4/3/2018 ( 65)  4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

وعندما بدأ التعليم النظامي الحكومي بافتتاح أو  مدرسة للبنات في 

م أقبلت المرأة البحرينية عل  االلتحا  بالمدارس الحكومية 1928عام 

تمع أمي،  ال أ  بشكل غير متوقع وب اصة أ  المجتمع حينذاك مج

المرأة البحرينية أصرت عل  أ   حصل عل  نصيبها من التعليم، ما أدى 

 5 ل   غيير نمطية حيا ها و فكيرها، وأخذت  حقق مكاسب مثيرة 

أهمها م اولة بع  المهن المتوافرة  نذاك وفي مقدمتها التدريس 

والتمري . وقد  طور و ع المرأة في عقد ال مسينيات من القر  

رين الذي شهد بداية  أسيس األندية والجمعيات النسائية. لقد العش

ساهمت المرأة البحرينية بعطاء حافل في مجاالت الحياة الم تلفة، و مي  

 10بعضهن بدور ريادي استحق أ  يسجله التاريخ بين صفحا ه. ويوثق  اريخ 

البحرين أ  حرم الشيخ حمد بن عيس  بن علي    خليفة حامم البحرين 

م، 1928الفضل في  أسيس أو  مدرسة للبنات في البحرين عام صاحبة 

 وجها، فأعرب لها في الحا  عن استحسانه  قنا  حيث  مكنت من 

ومن بين الرائدات البحرينيات اللوا ي حفر   للفكرة وموافقته عليها.

 15أسماءهن في ذامرة التاريخ الشي ة نيلة بنت خالد    خليفة صاحبة 

م، والسيدة عائشة 1953للفتاة في البحرين عام فكرة  أسيس أو  ناد  

يتيم أو  رئيسة جمعية نسائية  م  شهارها في البحرين باسم جمعية نهضة 

م. ساهمت المرأة البحرينية في الكتابة في 1955فتاة البحرين عام 

الصحافة المحلية والعربية، وبدأت مسير ها في أربعينيات القر  

 20قليالً في خمسينيات القر  المنصرم.  العشرين، و طورت  لك المسيرة

ومنذ بداية الستينيات ا دهر قلمها في الصحافة والق  انتشارًا في عقد 

السبعينيات من القر  العشرين، حيث متبت مقاالت ونشرت بع  

أعمالها األدبية وب اصة الشعر والقصة في الكثير من الصحف المحلية 

ة من القر  العشرين نالت المرأة والعربية. وخال  العقود الثالثة األخير
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البحرينية الم يد من المكتسبات بفضل انتشار المدارس والمعاهد 

والجامعات، والجمعيات والهيئات النسائية، وأصبحت المرأة البحرينية 

 عمل في جميع المجاالت التي يعمل فيها الرجل. فقد عملت في و ارات 

المالية الم تلفة، مما الدولة وم سسا ها، وفي البنوك والم سسات 

 5عملت في المصانع والفناد  والشرطة. وأصبحت المرأة البحرينية بفضل 

طموحها ودراستها العالية و يرة، وعضوًا بمجلسي الشورى والنواب، 

وطبيبة، ومهندسة، وأستاذة جامعية، ومحامية، وصحفية، وسيدة 

األفق األرحب أعما ، ما يعني أ  المرأة البحرينية خرجت من من لها  ل  

ومارست جميع حقوقها ماملة أسوة بالرجل. لقد عملت المرأة البحرينية 

 10الشيء الكثير من أجل نيل حقوقها متسلحة بإرادة صلبة وع يمة قوية، 

ولم  ستسلم لإلحبا  جرّاء عدم نجاحها في االنت ابات السابقة لمجلس 

ل النواب، بل عقدت الع م عل  مواصلة السير في مسيرة العم

الديمقراطي لتساهم في  مثيل الشعب البحريني و دافع عن حقوقه و عمل 

عل  رفاهيته من خال  سن قوانين و شريعات  صب في صالح المجتمع 

 15البحريني. ومن ناحية العطاء في مجا  النتا  الفكري المحلي فقد 

م  هاء 2017ساهمت المرأة البحرينية بقلمها فأصدرت حت  نهاية عام 

متاب غطت حقوالً معرفية م تلفة. وما  للمرأة البحرينية  عنوا  700

لتي من خاللها نالت ادورها الفاعل في متابة البحوث األماديمية 

من جامعات محلية وعربية وأجنبية، حيث والدمتوراه درجات الماجستير 

 20رسالة جامعية،  1000بلغ عدد الرسائل الجامعية التي أعد ها أمثر من 

وا يع وحقو  م تلفة. وبمناسبة االحتفا  بيوم المرأة غطت هي األخرى م

أ من  عل  الجهات المعنية في حكومتنا الرشيدة  طال  اسم الشي ة 

لولوة بنت محمد    خليفة عل   حدى المدارس  قديرًا للجهود الطيبة 

والمتمي ة التي بذلتها أثناء حيا ها في سبيل خدمة المرأة البحرينية بصورة 
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مع بصورة عامة. مما أ من  عل  الجهات المعنية أيضًا في خاصة والمجت

حكومتنا الموقرة أ  ينحت  مثا  مبير للمرأة البحرينية يبين مالمحها 

المنطقة مثل عل  أ  ينصب التمثا  في مكا  بار  من العاصمة المنامة 

الواقعة بين جسري الشيخ حمد والشيخ عيس ، عرفانًا بما قدمته من 

 5فإليكِ أيتها المرأة البحرينية مل الشكر والتقدير  عطاء ال ينضب،

 واالحترام، و ليكم أنتم أيضًا، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 
 10 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

بداية أود أ  أ قدم بالشكر الج يل  ل   شكرًا سيدي الرئيس، 

جاللة الملك المفدى حفظه ا .    هذا المو و  الذي نناقشه اليوم هو 

ثمرات المشرو  اإلصالحي لصاحب الجاللة المفدى، وفي هذا أحد 

 15السيا  أ قدم مذلك  ل  صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

للمرأة عل  جهودها المستمرة   براهيم    خليفة رئيسة المجلس األعل 

في  مكين المرأة البحرينية، وال يفو ني في هذه العجالة أ  أ قدم 

محمد األنصاري بنت بالشكر الج يل والعرفا   ل  سعادة األستاذة هالة 

األمين العام للمجلس األعل  للمرأة عل  الجهود المضنية التي  قوم بها، 

 20بحضور دورات وورش عمل  صب وقد  شرفت في العديد من المناسبات 

جلها في  مكين المرأة البحرينية في هذا الشأ ، وال يفو ني أيضًا أ  

أشكر جميع القائمين عل  المجلس األعل  للمرأة من نساء ورجا . وأود 

في هذه العجالة أ  أعرض هذه الورقة الجيدة التي أعد ها األستاذة دال  

قرة وباقي ال مالء، أعتقد أنها ال ايد خال   رؤسها لهذه اللجنة المو

 25طة طريق  ل  ما يمكن أ   قوم به الدولة من  عداد و نفيذ ما جاء يخر



 20المضبطة       م4/3/2018 ( 68)  4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

بها، و مل    شاء ا  أ  يقوم  خواني ال مالء في مجلس النواب باالطال  

عل  هذه الورقة القيمة واالستفادة منها. سيدي الرئيس، أود أ  أشير 

من قانو  العقوبات،  353الً: المادة  ل  عدة نقا  في هذا الشأ ، أو

إلغائها أو بهمة وم مل أ   قوم الدولة والمس ولو  بمراجعة هذه المادة ال

 5 عديلها؛ ألنها في الواقع  حد من مرامة المرأة البحرينية. ثانيًا:  مل    

شاء ا  أ  يتمكن أبناء المرأة البحرينية المت وجة من أجنبي من 

البحرينية أسوة بالرجل البحريني، وأرى أ  هذه الحصو  عل  الجنسية 

المسألة مهمة جدًا ويجب عل  السلطة التشريعية أ   أخذها في االعتبار. 

سيدي الرئيس، وال يفو ني في هذه المناسبة أ  أشكر وأُشيد بجميع 

 10الجهود التي  قوم بها م سسات المجتمع المدني النسائي وخاصة ا حاد 

ندة والدفا  عن حقو  المرأة البحرينية في جميع نساء البحرين في المسا

المناسبات. وأخيرًا، أود أ  أشير  ل  أهمية  عاو  المجلس األعل  للمرأة 

مع األمم المتحدة. بدو  شك هناك عدة ا فاقيات ومذمرات  فاهم بين 

المجلس وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البحرين منذ سنين عديدة، 

 15 مكانية مبيرة بأ  يستفيد المجلس من خبرات األمم وأعتقد أ  هناك 

المتحدة، وخاصة خال  اجتما  الجمعية العامة لألمم المتحدة. مما 

 علمو  ــ سيدي الرئيس ــ أ   و ارة ال ارجية  رسل وفودًا مل عام من 

شهر سبتمبر  ل  ديسمبر، منهم من يتابع لجا  الجمعية العامة ومنهم 

لس األعل  للمرأة أ  يأخذ بهذه الفكرة ويرسل من يتدرب، وعل  المج

 20بع  األعضاء من النساء أو الرجا  لالستفادة من هذه ال برة القيمة، 

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عباس. 

 25 
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 العضو جواد عبداهلل عباس:

 )المرأة البحرينية  اريخ مشر  ونضا  ،شكرًا سيدي الرئيس 

 عد االسترا يجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية أو  ناصع(. 

استرا يجية  بنت بصورة  يجابية حقو  المرأة وأحاطتها بهالة من 

 5التكريم والتبجيل وأولتها الم يد من اهتمامها البالغ. لقد حظيت المرأة 

في ظل مشاريع عاهل البالد المفدى حفظه ا  ورعاه بفرص مثيرة 

الغة أخذت المرأة البحرينية فيها دورها الطبيعي في أغلب وبأرباح ب

الميادين عل  اختالفها و عدد أنواعها.    للمرأة البحرينية  اري ًا ونضاالً 

موروثًا متمي ًا  شهد به وثائق التاريخ القديم والحديث، مع  نو  صور 

 10النضا  و غير الظروف والسياسات االجتماعية المحيطة، ومع  أميد 

كتسبات التي حققتها المرأة بالكفاح المتواصل في شت  المجاالت الم

ونجاحها في  ثبات جدار ها ومفاء ها نتيجة الدور االنفتاحي الذي أعط  

المرأة العلم والمعرفة وال برة حت   رس ت القناعة في المجتمع أ  

في للمرأة دورًا يتجاو  األدوار التقليدية ــ عل  أهميتها ــ ويتجاور معها 

 15الوقت ذا ه. سيدي الرئيس، حَرِصَ المجلس عل  هذا اليوم، وهو يوم 

المرأة العالمي، وال شك أ  المرأة اليوم بلغت ووصلت  ل  أرق  

المستويات والمجاالت بكفاء ها وجدار ها. المرأة البحرينية اليوم 

أصبحت مشارمة في أغلب وشت  المجاالت، وخصوصًا المجاالت 

سية واالقتصادية،  نفيذًا لهذه ال طة الوطنية، ونحن االجتماعية والسيا

 20 ذ نف ر بهذا اإلنجا  البد أ  نشير  ل  دور المجلس األعل  للمرأة فقد 

ساهم مساهمة مبيرة  يجابية في نهوض المرأة البحرينية و نمية قدرا ها 

اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا  ع ي ًا للقيم الديمقراطية في  حقيق 

مشرو  اإلصالحي لجاللة الملك حمد بن عيس     خليفة أهداف ال

حفظه ا  ورعاه، مما أ  المجلس األعل  للمرأة ع ّ  دور المرأة 
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اإلنتاجي والثقافي واالجتماعي والسياسي في بالدنا، ونحن نشيد ونعلن 

بف ر واعت ا  أ  جهود ومساعي صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 

رئيسة المجلس األعل  للمرأة ــ وما أفر  ه  لك  بنت  براهيم    خليفة

الجهود من حراك وطني وا ح ــ ع  ت من نهوض المرأة البحرينية في 

 5المجاالت مافة.    صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة أبر  نساء 

الوطن الال ي يف ر بهن، فهي التي جسدت وأظهرت الدور الفعا ، 

أة البحرينية، وهي في واقع األمر وحققت الكثير من اإلنجا ات للمر

 نجا ات ال نظير لها، وال يضاهيها أحد في االهتمام واالعتناء بالعمل 

النسائي في الوقت الراهن.    الجهود التي قدمتها سيدة الوطن المرموقة 

 10صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة في دعم و ع ي  االسترا يجية 

أسست نجاحات مبيرة للمرأة في الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 

 م تلف القطاعات الوطنية، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا،  فضل األخ الدمتور عبدالع ي  عبدا  العجما . 

 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

واألخوات،  حتل أصحاب السعادة اإلخوة  شكرًا سيدي الرئيس، 

ي المجتمع البحريني في ظل المشرو  اإلصالحي المرأة مكانة مرموقة ف

 20لجاللة الملك المفدى حمد بن عيس     خليفة حفظه ا  ورعاه، وبدعم 

ومساندة القيادة السياسية والمجلس األعل  للمرأة برئاسة صاحبة السمو 

الملكي األميرة سبيكة بنت  براهيم    خليفة. و ذا ما  ناولنا جانبًا من 

رأة فإنها احتلت المكانة المرموقة في المجتمع في جوانب  مكين الم

م تلف المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتعليمية 
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والعسكرية، و ذا ما  ناولنا أحد هذه المجاالت وهو السلك العسكري 

فسنجد أنها  حتل مكانة متمي ة سواء مانت في ال دمات الطبية أو 

من المجاالت التي  تناسب مع م هال ها القضائية أو األمنية، وغيرها 

العلمية، حيث   دي دورًا مهمًا ال يقل عن أهمية دور الرجل في هذه 

 5المجاالت. ومن هنا يأ ي دور المجلس األعل  للمرأة مشجعًا لها بما يحفظ 

لها الحياة الكريمة في ظل مجتمع  من ومتأخ  ي من لها المستقبل 

نينا للمرأة البحرينية امرامتها.  ه المشر  الذي يحفظ حقوقها ويصو 

 في يومها العالمي، والسالم عليكم ورحمة ا  وبرما ه، وشكرًا.

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

بسم ا  الرحمن الرحيم، والحمد    شكرًا سيدي الرئيس، 

 15والصالة والسالم عل  رسو  ا  وعل   له وصحبه ومن وااله، ثم أما 

بعد. وا ح من ال طة التي اُستلهمت من الدستور ومن ميثا  العمل 

الوطني أنها  نبع منسجمة مع روح ديننا الحنيف الذي  ُ سس دولتنا عليه 

ا جليًا في العرض الذي  م  قديمه، وال خير  ال به، وهذا ما  وا حً

ففي المقدمة التي ذمرها األخ بسام البنمحمد ذُمِرَت في أحد البنود 

 20وبصالحها  قوى أواصر »األسرة وأهميتها في المجتمع، حيث قا : 

، مذلك جاء في البند «و علو قيم الدين واألخال  وحب الوطنالمجتمع 

قوامها الدين أساس المجتمع،  أــ األسرة»اآلخر نقالً عن الدستور أ : 

، وهذا يد  عل  أ  المشرّ  البحريني عليه أ  «واألخال  وحب الوطن

يكو  أساس انطالقه ما يتوافق مع شر  ا  ع  وجل، وهذا و  الحمد 
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ما نلمسه من  خواننا وأخوا نا، وليس هذا بغريب يا معالي الرئيس، 

القة ومكانة للمرأة، فجعلها فديننا العظيم قد سطّر وو ّح وبيّن أبه  ع

 ية من  يات ا  ع  وجل، بل مما قا  صل  ا  عليه و له وسلم: 

وَمِنْ  يَا ِهِ أَ ْ خَلَقَ )النساء شقائق الرجا ( وذلك أ  ا  ع  وجل يقو : 

 5، رَحْمَةً لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَ ْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا  ِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَ

فجعل العالقة بين الرجل والمرأة هي عالقة السكن، وليست فقط 

عالقة الحاجة، وجعل العالقة مودة ورحمة، ومم هي النصوص مثيرة 

، وقو  النبي صل  ا  عليه وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مثل قوله  عال : 

و له وسلم:  و له وسلم: )استوصوا بالنساء خيرًا(، وقا  صل  ا  عليه

 10)ا قوا ا  في النساء(، وهذا ليس موجهًا  ل  األ وا  فقط، بل هو 

موجه  ل  المجتمع مله، أ  يُعتن  بهذا الم لو  اللطيف، مما قا  

، فا  ع  وجل ذمر أ  هذا أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ ا  ع ّ وجل: 

صايا نبينا صل  ا  الم لو  يحتا   ل  عناية خاصة، لذلك جاءت  خر و

ــ وال تام عادة يكو  لألمور المهمة ــ في حيا ه قوله:  عليه وسلم

 15)الصالة، الصالة، وما مَلَكَت أيمانكم( أي نساؤمم. معالي الرئيس، 

للمرأة أهمية، يجب أ  يُعتن  بها، ولم  هملها التشريعات عندنا، ولي هنا 

« مجا  االستقرار األسريدور المشرّ  في »وقفتا . األول : في محور 

مفالة مبدأ  وفيق المرأة بين األسرة والمشارمة »جاء في البند الثاني: 

، وهذه الورقة ــ مما ذمرنا ــ التي أعدت  عدادًا «في الحياة العامة

 20طيبًا، بل مُحبكًا،  حمل رسالة  ل  المشرعين أ  يعتنوا بهذه الجوانب، 

يجب أ   ُعا  في مهما ها، والمرأة  ومفالة مبدأ التوافق يعني أ  المرأة

 حمل و لد وهذا شيء أساسي في المجتمع، ويجب عل  المجتمع أ  

يتحمل معها بع  األعباء أل  هناك  فرقة، فالقطا  ال اص يعطي ساعة 

ر اعة واحدة، والقطا  العام يعطي ساعتين، وهل المرأة التي  عمل في 
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لتي  عمل في القطا  العام؟! القطا  ال اص أنوثتها   تلف عن المرأة ا

نعم القضية مُكلفة ماديًا، ولكن أين مس ولية المجتمع؟! لماذا نفرّ  

لماذا  كو  هي عنصر وبين النساء في القطا  العام والقطا  ال اص؟ 

غير مرغوب ألنها  أخذ هذه األوقات؟! أال نريد أبناء! أال نريد رجاالً! أال 

 5مَن يتحمل مل هذه المس وليات؟! بع   نريد بنا ًا! أال نريد  عليمًا!

الناس يرى أ  هذا الكالم  حصيل حاصل، وأ  هذه الجلسة مجرد 

خطط، ونقو : ال،    هذه خريطة عمل ألعضاء السلطة التشريعية، 

ليدرسوها بندًا بندًا، ويسدوا الفراغ، ويكملوا الناقص في الجانب 

رأة ليس عيبًا بل هي التشريعي الذي هو حق للمرأة، والمطالبة بحق الم

 10واجب،  ذا ما  النبي صل  ا  عليه وسلم يقو : )ال يُكرمهن  ال 

مريم وال يهينهن  ال لئيم( ويقو  صل  ا  عليه وسلم أيضًا: )خيارمم، 

خيارمم لنسائهم(، فهذا الكالم ليس فقط لأل وا  في مقابل 

لنساء، ال وجات، و نما هو لكل امرأة، لألم وللبنت ولألخت ولكل ا

وهل نساء المجتمع  ال أختنا وأمنا وبنتنا و وجتنا؟! هذا هو المجتمع، 

 15دور المشرّ  في » ذًا نحن نعمل للجميع. والوقفة الثانية: جاء في محور

التحقّق من مدى الت ام »في البند الثاني: «  حقيق  كاف  الفرص

ت الو ارات والم سسات الحكومية بتوفير البيئة المناسبة وال دما

، وأقو  للمس ولين الذين أحيانًا «المساندة للمرأة في مجا  العمل

يستغلو  النساء، وأحيانًا يضيقو  عل  النساء أل   حداهن مثالً عندها 

 20ابنًا مريضًا، لنكن واقعيين، من أمثرنا  حمالً ألبنائنا في مر هم 

وعالجهم ودراستهم وفي مل شيء، أنهن النساء في الغالب، لذلك يجب 

 وشكرًا.يُعتن  بالمرأة،  أ 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 شكرًا،  فضلي األخت الدمتورة سوسن حاجي  قوي.  
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 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

أصحاب السعادة األعضاء، اإلخوة  شكرًا سيدي الرئيس، 

بداية  واألخوات،  يوفنا الكرام، أسعد ا  صباحكم بكل خير.

الملك حمد بن عيس  الجاللة أرفع أسم   يات التهاني والعرفا  لصاحب 

 5   خليفة حفظه ا ، و ل  صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

 براهيم    خليفة رئيسة المجلس األعل  للمرأة حفظها ا ، عل  ما 

نا مما يجعلمافة وصلت  ليه المرأة البحرينية من مكانة عل  األصعدة 

معالي الرئيس،  نف ر أننا بحرينيات، نعم  نني ف ورة موني بحرينية.

نحتفي باليوم العالمي للمرأة، ونحن نتطلع  ل   ع ي  ار با  المرأة 

 10البحرينية بجميع المجاالت وأخص بالذمر المجا  الريا ي؛ مونه 

مجا    صصي، حيث أمدت المرأة البحرينية حضورها الريا ي 

ا ودوليًا، األمر الذي يتطلب  كا ف الجهود والتعاو  البنّاء محليًا و قليميً

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبين م تلف الجهات المعنية بالقطا  

ما لنا بحاجة  ل   نشاء أندية ريا ية م صصة للمرأة، ومجه ة  .الريا ي

 15بم تلف األجه ة الريا ية، صحيح أ  مجلس الو راء الموقر وافق في 

م عل   نشاء مرم  ريا ي للمرأة،  ال أ  هذا المرم  لم 2014م عا

يرَ النور حت  اآل ، واآل  ال نقو   ننا بحاجة  ل  مرم  ريا ي بل  ننا 

بحاجة  ل  مرام  ريا ية نسائية في م تلف مناطق البحرين، وليس 

مرم   واحد، فهذه المرام  الريا ية النسائية ستُشجع المرأة  ل  

 20عل  ممارسة الريا ة، وجعلها ج ءًا من حيا ها اليومية، البحرينية 

وبالتالي  حافظ عل  صحتها، و جنب نفسها الكثير من األمراض 

الم منة، وهذا ما سيوفر المبالغ الكبيرة التي   صصها الحكومة 

الموقرة لشراء أدوية عال  الكثير من األمراض، ويسهم في رفع متوسط 

 76ي  شير اإلحصاءات الرسمية  ل  أنه عمر النساء في البحرين، الذ
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عامًا  قريبًا. نحن نالحظ خال  السنوات األخيرة، وجود وجوه نسائية في 

مجا  اإلعالم الريا ي، وهذا ف ر لنا،  ال أنه يضع مس ولية أمبر 

عل  عا قهن لتسليط الضوء عل  أهمية الريا ة للنساء، ودورها في 

سكري والضغط وغيرهما من حمايتهن من اإلصابة بأمراض مثل ال

 5مذلك من  .المشكالت الصحية النا جة عن عدم ممارسة الريا ة

الضروري  شجيع النساء ودعمهن في مجا  الطب الريا ي المت صص 

معالي الرئيس، نحن نف ر . لعال  الالعبات في م تلف األلعاب الريا ية

لعاب بوجود نساء بحرينيات في مجا  التحكيم الريا ي في عدد من األ

الريا ية، ونف ر بوجود امرأة واحدة هي األخت  يما  الثقفي في مجا  

 10التحكيم في مرة السلة، لكن طموحنا ليس في وجود امرأة أو عشر 

نساء، بل طموحنا في أ   تواجد المرأة البحرينية في مجا  التحكيم 

الريا ي في األلعاب الريا ية مافة، ومذلك في التحكيم الريا ي 

ي، أحد المجاالت المهمة التي يمكن استثمار طاقات المرأة القانون

البحرينية فيها، وجعلها رائدة في حل المنا عات الريا ية. معالي 

 15الرئيس، يجب علينا أال ننس  فئة ذوي االحتياجات ال اصة ومبار السن 

من النساء، فهنَّ أيضًا بحاجة  ل  اهتمام ورعاية خاصة، من خال  

دها  شريعات وقوانين وا حة، و ترجم من خال  منحهن حقوقًا  حد

استرا يجيات وا حة. وال ي ف  عل  الجميع حجم اإلنجا ات التي حققتها 

فتيات بحرينيات من ذوي االحتياجات ال اصة، ورفعهن اسم مملكة 

 20البحرين في المحافل الريا ية الدولية، لذلك يجب علينا موننا أعضاء 

حقوقهن من خال   شريعات وقوانين  في السلطة التشريعية أ  نضمن

وفي ال تام، نود  أميد  رورة  شراك   تناسب واحتياجا هن ال اصة.

جميع الجهات والم سسات في القطاعين الحكومي وال اص، في  نفيذ 

االسترا يجيات وال طط التي  سهم في  برا  المرأة البحرينية في 
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والسبل التي  جعلها  المجاالت الريا ية مافة، و وفير مل االحتياجات

والسالم عليكم ورحمة  .قادرة عل   حقيق اإلنجا ات لمملكتنا الغالية

 ا  وبرما ه، وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت هالة رم ي فاي .  

 

 العضو هالة رمزي فايز:

والشكر موصو  لكل من عمل عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

 10لجلسة  مرامًا للمرأة البحرينية واعترافًا بدور  ر يب و خرا  هذه ا

السمو الملكي األميرة سبيكة  ةالمجلس األعل  للمرأة برئاسة صاحب

بنت  براهيم    خليفة حفظها ا ، هذا الدور الرائد والمتمي  في 

 مكين ونهوض المرأة البحرينية في جميع المجاالت. أنا ف ورة جدًا 

 رعرعت في ربو  هذا البلد الكريم، موني امرأة بحرينية نشأت و

 15 تمتع و مارس مل حقوقها السياسية واالجتماعية واالقتصادية بكل 

حرية وأما  وفق غطاء  شريعي يكفل هذه الحرية، بفضل  يما  حضرة 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس     خليفة حفظه ا  بدور المرأة 

ن.     قدم المجتمعات الداعم والمساند في بناء نهضة مملكة البحري

يقاس بو ع المرأة فيها ودعم قياد ها لها، فتحية شكر و جال  لجاللة 

 20الملك عل  هذا الدعم والتقدير للمرأة البحرينية. سيدي الرئيس، المرأة 

البحرينية أثبتت جدار ها في مجاالت العمل الم تلفة فهي  مثل نسبة 

وال اص. فمن باب االستقرار عالية من القوى العاملة في القطاعين العام 

األسري و ما  جودة الحياة أقترح أ   ُنشأ دور حضانة لألطفا  ملحقة 

بمكا  العمل وخاصة في الم سسات والشرمات التي  ر فع فيها نسبة 
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مثل هذا النهج ي يد من أ  المرأة العاملة. فقد أثبتت التجربة العملية 

فلها بوجوده في حضانة  نتاجية المرأة في عملها حيث  طمئن عل  ط

ملحقة بمكا  عملها. فأ من  أ  يلق  اقتراحي هذا القبو  و ُدرس 

 مكانية  طبيقه فعليًا. وأخيرًا  هنئة حارة لكل امرأة بحرينية في ذمرى 

 5اليوم العالمي للمرأة، متمنيةً لها الم يد من التقدم والنجاح عل  الدوام 

اء وسمو ولي العهد حفظهم في ظل عهد جاللة الملك وسمو رئيس الو ر

 ا  جميعًا ورعاهم، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 شكرًا،  فضلي األخت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

شاء ا   بارك الرحمن    ما استمعنا  ما شكرًا سيدي الرئيس، 

لنا  له من قبل اإلخوة األعضاء من اقتراحات و دابير  شريعية فتحت

 15مجاالً للترمي  عل  جوانب معينة، حيث    وجود   صصات م تلفة 

يُوجد  طلعات ورؤى م تلفة أيضًا. أحببت في مداخلتي الترمي  عل  

ثالث نقا ، أعتبرها األساس في المستقبل التشريعي لكل ما طُرح.  

وما يهمنا أمرا  بدءًا من برنامج عمل الحكومة، يليه المي انية العامة 

لة، وأشكر األخ خالد المسقطي لتناوله هذا الجانب المهم بحكم للدو

 20 عديل دستوري انحصر . بناء عل  خبر ه ب صوص المي انية العامة للدولة

برنامج عمل الحكومة في أ  يكو  هناك  وافق بين مجلس النواب 

والحكومة الموقرة عند و ع البرامج والمشاريع التي  ستهدف مجاالت 

االت المرأة، وهنا أ كلم عن السلطة التشريعية  حديدًا معينة ومنها مج

حيث  وجد برامج يشترك فيها المجلس األعل  للمرأة مع الحكومة 
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لتحديد هذه البرامج، وما هي االحتياجات ذات  لتأهيل أش اص معينين

أل  أي برنامج يُتوافق ، األولوية للمرأة، وما هي األنشطة الم تصة بها

ل أولوية في الوقت الراهن، بعد ذلك يبق  علينا عليه البد أنه يشك

متغيرين بحكم  غيرهم في أل  أعضاءها  هيئة السلطة التشريعية 

 5الفصو  التشريعية، فالبد أ  يسبق اال فا  عل  هذا البرنامج  هيئة 

السلطة التشريعية، لتحديد المقصود بدمج احتياجات المرأة في المي انية 

ف حللت الحكومة هذه المي انية، وهل هي العامة للدولة، وأقيس مي

مستجيبة أم ال؟ وهل استوفينا هذا البرنامج لننتقل  ل  برنامج  خر أم 

في ال؟ وهل يمكن قياس أثر البرامج في الوقت الراهن أم ال؟ علينا 

 10تشريعية في بداية مل فصل  شريعي التعرف عل  دستور البلد السلطة ال

وأ  نضع  ،واللوائح الداخلية للمجلسينوأحكامه وميثا  العمل الوطني 

بندًا مهمًا لتحديد ميفية مراعاة البرامج التي  حدد فيها احتياجات 

المرأة. في الوقت نفسه يجب أ  يكو  للمي انية العامة للدولة أهمية 

موننا دائمًا نبحث    مانت المي انية مستجيبة أم غير مستجيبة، 

 15قدرة الحكومة عل   نفيذ عدد  وماذا خُصص لها من خال   حديد مدى

من البرامج من خال   حديد االعتماد المالي لها؛ حت  ال  حدث 

اإلشكالية التي قد  حدث عندما يكو  هناك مشرو  قانو  أو اقتراح 

بقانو  أو قانو  ولكن الحكومة قد  قترح  أجيله لعدم وجود مي انية 

االر كا   ليها لضما   معتمدة لهذا البرنامج، فقابلية التنفيذ من المهم

 20سالمة التطبيق، لذلك  أ ي في مرحلة سابقة؛ ألنه بعد التوافق واعتماد 

برنامج الحكومة لن يكو  هناك مجا  إلدخا  أمور أساسية، وعل  

شورى سنكو  متلقين في مجلس المجلس النواب أيضًا أ  يراعي أننا 

ن بأ  يكو  لبرنامج الحكومة ولكن لدينا الت ام أدبي موننا مشرعي

والمشاريع. مما أ من  البرامج  من حدود اإلطار المتفق عليه  من 
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أال  قتصر هذه التهيئة عل  أعضاء السلطة التشريعية بل ينبغي أ   طا  

أيضًا المستشارين القانونيين في المجلس والباحثين القانونيين وأيضًا 

و  أو اقتراح أساس قبو  اللجا  ألي مشرأل  المستشارين االقتصاديين؛ 

عل  رأي المستشارين القانونيين والمستشاريين االقتصاديين، يُبن  بقانو  

 5فيجب أ  يوامبوا ذلك أيضًا، وأ  يكو  لديهم اإلدراك الفعلي لفهم 

احتياجات المرأة والمي انيات المستجيبة، وأيضًا  حقيق مبدأ  كاف  

و  الجنسية عل  مستوى غياب  شريع لنص معين مثالً في قان. الفرص

ألبناء المرأة البحرينية المت وجة من أجنبي لم نتمكن من التدخل 

ار باطه بسيادة وأمن الدولة حيث وجدنا أ   دابير  ل   شريعيًا؛ نظرًا 

 10ا  ذت عل  مستوى جاللة الملك ــ حفظه ا  ورعاه ــ في رعاية أبناء 

عن مجلس  المرأة البحرينية، ولكن أيضًا هناك قرارات و ارية صدرت

الو راء جاءت لتيسير أمور المرأة في جانب معين، ومن واجبنا البحث 

في  لك القرارات، و   ما  من الممكن  رجمتها لمستوى  شريعي 

أعل  في صورة قانو  طالما أنها اآل   سير في صورة قرار، ومتفق 

 15األوا  عليها، وحا ت سنين من التطبيق. لنلتفت  ل  القرارات التي حا  

ي ضع للمناقشة سطالها أي  عديل، فإنه  ذا  ل  قوانين حت   كي  حو ل

واإلقرار من السلطة التشريعية. النقطة األخيرة التي أود الحديث بشأنها 

هي وحدة  كاف  الفرص، بناء عل   رويج المجلس األعل  للمرأة لها، 

الحكومي، ووو عها في م سسات الدولة عل  المستوى الرسمي، 

 20، وأيضًا عل  مستوى القطا  ال اص، نحتا  أيضًا  ل  أ  والدستوري

يكو  القائمو  عل   نفاذ وحدات  كاف  الفرص م منين بالمس ولية 

الملقاة عل  عا قهم إلدارة وحدات  كاف  الفرص، ومما  فضل األخ 

عاد  المعاودة يجب أ   كو  هناك  ليات الستقبا  الشكاوى في 

 جراءا ها، أل  األساس من  نشائها هو الجوانب التي  مس المرأة في 
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 حقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، الرجل والمرأة، والبد للجهات 

التي أنشأت هذه الوحدات أ   ضمن حسن  طبيقها لهذا المبدأ داخل 

ة وأ فق معه بشأنها مهمنقطة جدًا  ل  م سسا ها. األخ جما  ف رو  طر  

ف  الفرص، وهي أ  الصفوف األول  خاصة أنها  من  طبيق مبدأ  كاو

 5ينبغي أ   دفع الصفوف الثانية للظهور، نحن نعاني مشكلة قمع الطاقات 

الشابة وبالذات التي  كو  من النساء، فهن يحرمن من الظهور للعلن 

، ونحن لن والحضورفي العمل الم سسي، وال يسمح لهن بالمشارمات 

ي رجو  مجاالً  ذا لم نفتح لهم نكتشف صفًا ثانيًا متمي ًا ويعمل بكفاءة 

منه لألمام. القيادات النسائية موجودة بم تلف األعمار، لذلك نحن دائمًا 

 10نقو     من أصبحن في سن التقاعد و قاعد  البد أ  نستثمر فيهن 

عامل ال برة، فهن من سيعدد  القيادات في الصف الثاني من الفتيات 

حت  في المشارمات عل  هن  ليفي هذا العمر، وبالتالي نحن بحاجة 

المستوى الدولي. مثير منهن من أو  مشارمة لهن أحر    قدمًا 

مبيرًا، ونحن عندما نذهب يسألو  عندمم هذه الفتاة من البحرين 

 15اسمها مذا أين هي؟ ومثيرًا ما يشاد بالمرأة البحرينية في المحافل 

شفت وأشيد والم  مرات ال ارجية، فهي  لفت النظر، وبالتالي  ذا امت

بها في ال ار ، فاألفضل أ  نبنيها وهي بالداخل، وبناء الصف الثاني 

من مس ولية المشر ، من خال  أ  يتدخل في مسألة المدد، وأ  يكو  

هناك فصل في الطعو  أمام وحدة  كاف  الفرص فيما يتعلق بأمور 

 20ت الترقيات، وأمور النظر في ش و  الموظفين. في ال تام أعتذر من األخ

فاطمة نور واألخ محمد جعفر من األمانة العامة فقد سقطت أسماؤهم 

األخت جيها  بحضور من مشف األسماء سهوًا، وأحب أ  أرحب 

في البحرين، مثير من البرامج التي نفذت في   UNDPالمرباطي ممثلة

مجلس الشورى نفذناها عبرها، وهي من الطاقات الشابة البحرينية التي 
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سعادة هذا المكا ، وأ وجه بالشكر الج يل  ل   فيبحضورها نف ر 

مجلسي الشورى والنواب، فعمل و ير ش و  غانم بن فضل البوعينين األخ 

السلطة التشريعية دائمًا يتحقق  ذا ما  لدينا من يمثل الحكومة في 

هذا المجلس متعاونًا وواعيًا وذهنه حا ر، فهو يعلم مت  يمنع ا  اذ 

 5ا  اذه، ومت  يساهم في ا  اذ قرار عند عًا  راجفيه قرار قد نحقق 

يحقق مكسبًا لنا، وأنا جدًا أفت ر بالعمل معه، وا  يعيننا دومًا عل  

  حقيق ما نحمله في طيا نا، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

اإلخوا  لم يترموا شيئًا لنقوله، جميع  سيدي الرئيس،شكرًا  

المداخالت جاءت في صميم المو و  الذي من أجله أقيمت هذه الجلسة. 

 15فقط أريد أ  أثني عل  مداخلة األخ الدمتور منصور سرحا ، ألنه 

 عرض لدور المرأة منذ القر  الما ي، وباألخص فترة العشرينيات من 

دور واسع ما  لهن يد من النساء الال ي القر  الما ي، وذمر العد

في  حقيق مكانة للمرأة البحرينية، و نجا  أعما   رفع من شأ  المرأة. 

المرأة البحرينية منذ القر  الما ي ساهمت بالكثير مع الرجل من 

 20خال  مفاحها، ونضالها من أجل الحفاظ عل  األسرة، فكا  الرجل 

لوحدها في  ربية األوالد يذهب  ل  الغوص، و بق  المرأة  كافح 

التنشئة الصالحة، وهذا يذمر للمرأة في عشرينيات القر  و نشئتهم 

الما ي، وأيضًا األخ الدمتور منصور سرحا  ذمر بقية األفعا  التي 

امتا ت بها المرأة. هناك بع  المداخالت التي استمعنا لها حو  أ  

 25ي القطا  العام، ال المرأة فوهناك  فرقة بين المرأة في القطا  ال اص 



 20المضبطة       م4/3/2018 ( 82)  4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

أ صور أ  هناك  فرقة، و ذا مانت هناك  فرقة فمن واجبنا في المجلس 

 ،التشريعي أ  نشر  من القوانين التي  عطي الحق للمرأة مثلها مثل الرجل

 وشكرًا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ نوار علي المحمود. 
 

 نوار علي المحمود: العضو

الشكر موصو   ل  األخت دال  ال ايد  لرئيس،شكرًا سيدي ا 

 10عل  اقتراحها عقد هذه الجلسة، و ل  األخوات واإلخوة الذين وقعوا معها 

في هذا االقتراح. أقدم في يوم المرأة العالمي  حية  قدير و جال  لكل 

امرأة أنجبت وسهرت وحرصت عل   ربية أطفالها  ربية صالحة، 

حين م هلين لبناء و طور الوطن، ومما وساهمت في  قديم مواطنين صال

شعبًا طيب أعدد ها أعددت األم مدرسةٌ  ذا »قا  الشاعر حافظ  براهيم 

 15، فهي عنوا  العطف، وشجرة العطاء، برقيها  ر قي الشعوب، «األعرا 

وبفكرها نغوص في بحور العلم والمعرفة. وانطالقًا من مبادئ الشريعة 

ر فاعل في  اريخ العلوم، وبناء السمحاء، ما  للمرأة المسلمة دو

الحضارة، وخدمة اإلنسانية بأمومتها وعلمها و علمها، فقد حققت سبقًا 

 اري يًا عن غيرها من النساء في الحضارات األخرى، ومنذ أ  ما  

 20للعالم اإلسالمي مبوات مثيرة والمرأة ج ء من هذا الكيا  الذي 

؛ ألنها حملت  يادة مرض فأصابها ما أصابه، وقد  كو  أمثر  ضررًا

عل  هذا الت لف السائد باألعراف والعادات واألم جة الفاسدة في أمثر 

األحوا  ف اد  عفها، و الت هويتها وفاعليتها، وأصبحت  بحث هنا 

وهناك لعلها  لق  حالً أو م رجًا لما هي فيه، فهناك من استسلمت 

 25من سعت لو عها، وهناك من طالبت بحقوقها خار  حضار ها، وهناك 
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 ل  القيام بدورها مقتدية بأمهات الم منين والصحابيات الجليالت. أ وجه 

بتحية  قدير وامتنا   ل  صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

 براهيم    خليفة قرينة صاحب الجاللة ملك البالد المفدى الهتمامها 

مام والتشجيع ودعمها الالمحدود للمرأة البحرينية، وال شك أ   يادة االهت

 5لتفعيل دور المرأة العلمي خاصة، وال يري عامة يكتسب أهمية بالغة 

لتعود  ل  صناعة الحضارة الغائبة. أخيرًا، أوصي بدعم و مكين المرأة 

البحرينية اقتصاديًا في مجا  عام وهو المجا  ال راعي، لما له من عائد 

 ييثة في مجالخصوصًا في ظل التقنيات الحدوومردود جيد عل  األسر، 

خصوصًا في ظل االهتمام المت ايد وال راعة والري، ومل ما يتعلق بذلك 

 10في  يادة اإلنتا  ال راعي في مملكة البحرين، ولصندو  العمل 

 وبار  في هذا المجا ، وشكرًا.مهم دور  « مكين»
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه  . 
 15 

 جاسم أحمد المهزع: العضو

وما سأ يفه من  (مفو ووفوا)الجماعة  شكرًا سيدي الرئيس، 

باب المحبة للمرأة البحرينية التي  ستحق منا مل  قدير. اليوم نحن في 

مجلس الشورى نحتفل بيومها، ونتفاخر باليوم العالمي للمرأة، ونريد أ  

 20تفاالت العالمية. نقو  للعالم    المرأة البحرينية اليوم  شارك في االح

سيدي الرئيس، ما ذمر ه في ملمتك من  و يح ومن رأي سديد في 

حق المرأة ودعم القيادة لها، ودعم صاحبة السمو الملكي األميرة 

سبيكة بنت  براهيم    خليفة للمرأة ف ر للمجلس، وف ر أ  نسمع 

دة هذه الكلمة من معاليك. المرأة البحرينية اليوم في ظل القيادة الرشي

 25أخذت من الحقو  ما  ستحقه وأمثر، وهي  ستحق أمثر، فالمرأة 
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البحرينية هي األم وهي األخت وهي ال وجة، ومل رجل بحريني يتفاخر 

ما جاء في ملمة  عندما يتم الحديث عن الكادر النسائي البحريني.

الدمتورة هالة األنصاري من طرح را   وأماديمي وما عر ته من أمور 

كانة التي وصلت  ليها المرأة البحرينية والدعم الذي بيانية عن الم

 5ومل أب  ،حصلت عليه من المجلس األعل  للمرأة، هو أمر يُفت ر به

ومل  و  ومل ش ص مقيم في البحرين يتباه  بأ  المرأة البحرينية 

 حصل عل  هذه ال دمات بشكل أمبر، مما ذمرت الدمتورة هالة 

ا مجلس الشورى  حديده جلسة لهذا األنصاري أ  من األمور التي عمله

من المجلس للتحدث بهذا االنفتاح « لفتة مريمة»المو و ، قالت 

 10والتقدير للمرأة، وأود أ  أقو  لها ملمة:    مجلس الشورى لم يعقد 

هذه الجلسة ولم يستطع أ  يحددها ويتوافق عليها مل األعضاء 

تحقه من  قدير وما فيها  ال بعد ما رأيناه من المرأة وما  سويشارموا 

وصلت  ليه من مكانة، ونقو : مرامة البحرينية وما فعلته للمجتمع 

البحريني محل  قدير من مجلس الشورى. اليوم نتكلم عن يوم عالمي، 

 15ونشارك في احتفالية عالمية، اليوم باعتبارنا أعضاء مشرعين يسمع 

د ها، ودائمًا العالم ما نقوله عن المرأة، ا  يديم ع  البحرين وع  قيا

 األمور فيها اعتدا  وفي مكانة راقية، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 محمد هالةالدمتورة ألخت وفي ال تام نعطي الكلمة لشكرًا،  

 . األنصاري األمين العام للمجلس األعل  للمرأة فلتتفضل

 

 األمين العام للمجلس األعلى للمرأة:

اسمحوا لي في نهاية الجلسة والكل بدا  شكرًا سيدي الرئيس، 
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طلب الكلمة ألنني ال أستطيع أ   ل  عليه التعب، ولكن ا طررت 

أصفق، فقد امتشفت اليوم أ  أعراف المجلس  منع الحضور من 

التصفيق، ومنت أ من  أ  أصفق لكل مداخلة  فضلتم بها. في الحقيقة 

ة عامة فنية أ ينا بانطبا  جلسة اليوم فاقت التوقعات، ونحن باعتبارنا أمان

 5أننا سنسمع ما  م  نجا ه خال  فصل  شريعي معين استجابة لل طة 

الوطنية ومتابعة  نفيذ بنودها و... لخ، ولكننا امتشفنا أ  هذه الجلسة 

عبارة عن منتدى وطني، واسمحوا لنا أ  نتعامل مع هذا النشا  باعتباره 

ة البحرينية، وخصوصًا أ  أحد األنشطة الرئيسية لبرنامج يوم المرأ

الموا يع التي طرحتموها سواء في بداية الجلسة من محاور أساسية 

 10نرى أنها منسجمة مع ما يحدث عند الحكومة، وسنأخذ ، ومداخالت

في االعتبار هذا السيل العارم من التوصيات والمقترحات بحيث ندرسها، 

من أجل  ،وسنطلب أ  نشكل لجنة علمية في المجلس األعل  للمرأة

 دارس مل هذه الم رجات، عل  اعتبار أنه قد  كو  بع  األمور 

يات وقيد التنفيذ، وبع  األمور  قع  حت بند )مأمولة(، فبحسب األول

 15التي  فر ها علينا ال طة الوطنية بموجب أولويات برنامج عمل 

الحكومة؛ سيتم  قديم و أخير هذه الموا يع، هذا  عليقي عل  جلسة 

 عليق  خر    سمحتم لي، يبدو من جملة المداخالت التي  اليوم. لدي

طرحت أننا ما  لنا في المنطقة الرمادية، بمعن : بين طرح يتناو   مكين 

المرأة وأ  نكو  أوصياء عليها، وبين طرح يتكلم عنها بأنها وصلت 

 20نوعًا ما  ل  مراحل متقدمة جدًا، ونتكلم فقط عن مسألة متابعة هذا 

فجوات موجودة عل  أرض الواقع؛ أل  من المهم اليوم أ   التقدم وسد أي

يكو  هناك خطاب ــ وال أريد أ  أقو  خطابًا واحدًا ــ من أعل  الهيئات 

في السلطات الم تلفة، بودي أ  يكو  خطابنا منسجمًا مع  وجيهات 

صاحب الجاللة، اليوم صاحب الجاللة يوجه ويقو : انتهينا من التمكين 
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كلم عن  قدم المرأة، ولكن نسمع أ  البحرين  عاني من التقليدي، نت

سلطة المجتمع الذموري ــ أحيانًا ــ ونتكلم عن امرأة ال  عرف حقها 

عند  واجها، ونتكلم عن امرأة ال  عرف حقوقها الصحية، ونستمع 

لبع  التعابير التي  تناو  وجود مرأة قروية في البحرين، هذه التعابير 

 5ا أحيانًا في أدبيات الوماالت األممية لها اشتراطات الدولية التي نجده

قروية أو  حت بند امرأة مدنية امرأة ، فحت  أعتبر المرأة  حت بند معينة

متحضرة، أي عندما أ كلم عن امرأة قروية أ كلم عن امرأة ال  ستطيع 

أيام وقد  3 ةأ   حصل عل  قطرة ماء  ال بعد  ذهب  ل  بئر يبعد مسير

لبئر أفع  ميتة، والمرأة في البحرين لديها صنبور الماء  كو  داخل ا

 10وي ر  منه أجود أنوا  المياه، وبودنا اليوم في خطابنا الذي نوجهه  ل  

المجتمع أ  نكو  دقيقين قليالً في طرحنا، وهذا قد يقودني  ل  

مو و  قلة عدد النساء القياديات بحسب ما طرح في المجلس، و ناو  

عفًا في الصفوف اإلشرافية أو الصفوف األخرى، البع  أ  لدينا  

ولكن األرقام  قو  لي عكس ذلك، وباعتبارنا في م سسة رسمية 

 15نتعامل مع ماذا؟ هل نتعامل مع األرقام أم ال الصة التي   ر  من بع  

من النساء في مناصب  شرافية في  %59األش اص؟ اآل  لدينا 

مستوى األعل ، ويبدو الحكومة، صحيح أنهن سيشكلن  غطًا عل  ال

وخصوصًا أ  لجا   كاف  الفرص  حاو   أ  هناك حرمة ال بأس فيها،

 وا نات عند بإيجاد أ   أخذ دورها بأ   كو  صمام األما  فيما يتعلق 

 20التوظيف والترقيات و شرامها في الم  مرات ال ارجية وفي اللجا  

هل أ طلع  ل  ويها؟ ممثلة للجهات التي  تبعها و... لخ، أي قائدة أ طلع  ل

قائدة رأي أم قائدة لفريق طبي  قوم بجراحات معقدة أم قائدة فر  

مهندسات قمن باخترا  متمي ؟ اآل  بع  الدو  في العالم الثالث لديها 

 قدم في هذا الجانب، لدينا رئيسات حكومات و)مو ا( في السلطة 



 20المضبطة       م4/3/2018 ( 87)  4الدور  / 4 الشورى / الفصلمجلس 

ده المرأة التشريعية، ولكن هناك فجوة بين هذا المستوى وبين ما  شه

عل  مستوى القاعدة الشعبية، ولكن في المقابل النسب والمستويات 

أفضل من النسب المتعلقة بالمرأة البحرينية والمرأة ال ليجية؛ لذا منا 

حريصين عل  أ  نعرض عليكم  ليتين مهمتين بودنا الترمي  عليهما 

 5دى في المرحلة القادمة، وهما  قارير لقياس الفجوات وللوقوف عل  م

 يجاد التوا   ما بين مكو  المرأة ومكو  الرجل، نحن عل  قدر نا 

نتكلم عن  كاف  فرص، ونتكلم عن نهوض المرأة وليس النهوض 

سيدة قدمن  رشيحا هن النت ابات غرفة  جارة  11بالمرأة، اآل  لدينا 

وصناعة البحرين، وما  العدد واحدة أو اثنتين قبل عدة سنوات، ومعن  

 10ث  غيير في القناعات ألننا نتكلم عن دورنا باعتبارنا ذلك أنه حد

ثقافات وليس أ  نكو  أوصياء عل  المرأة، أي بع  بث م سسات في 

سيدة يتبعن متالَ ً، فلماذا يتدخل المجلس األعل  للمرأة  11السيدات من 

أو جمعية مثل جمعية سيدات األعما  في سير عملية انت ابية  تعلق بغرفة 

ذا أصادر رأي التجار البسيط؟ هو من يقرر هل يريد هذه  جارية؟ ولما

 15لماذا أقلل من والمرأة التي  نتسب  ل  هذه الكتلة أم المرأة المستقلة؟ 

قيمة وجود رجل يضع في برنامجه االنت ابي أ  يأخذ بيد المرأة رائدة 

العمل عل  سبيل المثا ؟ أو  كو  هناك  دابير   افية بإشراك المرأة، 

مجا  عل  المستوى الدولي وليس عل  مستوى مملكة  أل  أ عف

البحرين فقط هو وجود المرأة في الميدا  السياسي، وال أ كلم عن 

 20سلطة  شريعية، أ كلم عن مجتمع مدني سياسي أيضًا من المفترض أ  

يتبن  المرأة حت   ستطيع أ   صل  ل  القمة، وأ كلم أيضًا عن  رادة 

الذين يجب أ  يقرروا  يصا  من  ل  هذا  شعبية من قبل الناس البسطاء

الكرسي. مو و  أ  المجلس األعل  للمرأة غيّر من منهجية مونه 

وصيًا أو راعيًا ألي امرأة في مملكة البحرين هو ج أ ال يتج أ من التقيد 
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بتوجيه صاحب الجاللة فيما يتعلق بأ  البحرين  جاو ت أوجه التمكين 

نية عل  فتح ال يارات للمرأة البحرينية التقليدية ووجود خطة وطنية مب

هل  عتقد أ  قمة النجاح أ  ، وهي سيدة حيا ها، هي  قرر أين  تجه

 كو  عل  مرسي في البرلما  أم قمة النجاح أ   كو  في بيتها  ربي 

 5األجيا ؟ هذا يجب أال يقلل من ذاك. وأحببت فقط أ  أو ح أ  عملية 

وطنية ال  قتصر عل  مس ولية الترويج لقصة النجاح البحرينية هي 

المجلس األعل  للمرأة، هذا األخير لديه أدوا ه التي يستطيع من خاللها 

أ  يوصل قصة النجاح هذه، ولكن اليوم هناك دبلوماسية  شريعية  وصل 

قصة النجاح هذه، وهناك دبلوماسية شعبية  وصل قصة النجاح هذه، 

 10مل منهما بالدهم،  واآل  المرأة أو الرجل بحسب االختصاص يمثل

ونحن ال نتكلم عن حمالت العالقات العامة التي قد  كو  موجودة 

و ُدفع لها باليين الدوالرات من أجل الترويج لقصة النجاح، نحن نتكلم 

عن أمر م سسي مدروس ومترامم، ومل واحد منا مس و  عن الترويج 

الً عل  لقصة نجاح المواطن والمواطنة البحرينية. أشكرمم شكرًا ج ي

 15 حسن استماعكم، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

أيها اإلخوة، في نهاية هذه الجلسة أ قدم بالشكر شكرًا،  

الملكي السمو  ةالج يل  ل  المجلس األعل  للمرأة ورئيسته صاحب

 20األميرة سبيكة بنت  براهيم    خليفة عل  جهود المجلس الكبيرة، 

التي وصلت بالمرأة  ل  مستويات متقدمة خال  هذا العمر القصير. مما 

أشكر األخت الفا لة الدمتورة هالة األنصاري عل  حضورها اليوم 

ومشارمتها وعل  مداخلتها سواء في البداية لعرض البرنامج الوطني أو 

األخيرة التي سلطت الضوء عل  بع  األمور المهمة. مما مداخلتها 

 25أ قدم بالشكر  ل  األخت الع ي ة دال  ال ايد عل  مل الجهود التي 
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بذلتها، سواء المباردة أو العمل عل   خرا  هذه الجلسة بالمستوى الذي 

 ليق به. وأشكر األخ الع ي  غانم البوعينين عل  صبره في االستما  لنا. 

ميعًا عل  مداخال كم الطيبة والقيمة ومقترحا كم وأشكرمم ج

المهمة، و   شاء ا  سنعمل عل   وثيق ما دار في هذه الجلسة، و برا  

 5مل ما طرح من مقترحات و عميمها، سواء عل  السلطة التشريعية ممثلة 

في مجلسي الشورى والنواب أو المجلس األعل  للمرأة أو الحكومة 

تمع المدني المعنية بش و  المرأة. أعتقد أ  الموقرة أو م سسات المج

ـ جلسة  اري ية  شكرو  عليها جميعًا.  ـ   ْ لم أمن مبالغًا ـ هذه الجلسة ـ

وال ننس  جهود اإلخوة في األمانة العامة في دعم هذا الجهد ومشارمتهم 

 10فيه، ولجنة  كاف  الفرص التي قامت بدور مشكور في هذا المجلس 

ة فو ية الجيب. وليسمح لي مل من لم أشكره برئاسة األخت الدمتور

باالسم، والشكر للجميع. لدينا احتفا  في المجلس ن تتم به هذا اللقاء 

وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدو  األعما . المبارك. 

 وأرفع الجلسة. أشكرمم جميعًا. 

 15 

 

 (ظهرًا 1:30)رفعت الجلسة عند الساعة 
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