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�ملر�أة يف �لق�ساء متار�س عملها بحرفية �أ�سوة بالرجل
البحرينية و�ضلت اإلى اأرحب اآفاق التطور والتاألق... فعاليات قانونية وق�ضائية:

االرتقاء بوضع المرأة مجهود 
مجتمعي لإلعالم فيه دور كبير

اأ�ض���ارت القا�ضية منى الك���واري اإلى اأن 
الناظ���ر يف اجلوانب الد�ضتوري���ة والقانونية 
الت���ي توف���رت للم���راأة البحريني���ة بف�ض���ل 
املبادرات القيمة للقي���ادة الر�ضيدة يجعل 
من م�ضاأل���ة بحث املعوق���ات اخلا�ضة بعمل 
ثم���ة  فلي����س  متج���اوًزا،  مو�ضوًع���ا  امل���راأة 
حتدي���ات اأو عقب���ات اإال ما تفر�ض���ه طبيعة 
العمل يف هذين املجال���ن �ضواء تعلق االأمر 
بالرج���ل اأو امل���راأة، م�ضي���دة ب���دور و�ضائل 
االإعالم يف مواكب���ة اخلطاب التنويري جلاللة 
امللك وقرينه عاهل الب���الد رئي�ضة املجل�س 
االأعلى للمراأة �ضاحبة ال�ضمو امللكي االأمرية 
اإبراهي���م ال خليف���ة، فيم���ا  �ضبيك���ة بن���ت 
يتعلق باالرتق���اء بامل���راأة البحرينية ب�ضكل 
عام والقانونية ب�ض���كل خا�س، فقد و�ضلت 
البحرينية اإلى اأرح���ب اآفاق التطور والتاألق، 
ونتطل���ع اإل���ى مزيد م���ن املثابرة م���ن قبل 
و�ضائل االإعالم على ه���ذا النهج بح�ضبان اأن 
االرتق���اء بو�ضع املراأة ه���و جمهود جمتمعي 
م�ض���رك لالإعالم فيه دور كب���ري فيه، قائلة: 
“قي�س اهلل للمراأة البحرينية يف هذه الربوع 
املنيعة الت���ي كانت موطن ح�ضارة وازدهار 
من���ذ اآالف ال�ضن���ن م���ن ذل���ل اأمامه���ا كل 
ال�ضعاب يف �ضخ�س عاهل البالد، الذي و�ضع 
اأ�ضا�س ما اأ�ضحت تتمتع به املراأة البحرينية 
من مكانه متميزة يف جميع املجاالت، وهو ما 
تع���ّزز بف�ضل العناي���ة ال�ضخ�ضية واملتابعة 
الكرمية والدع���م ال�ضخ�ضي من قرينة عاهل 
البالد املفدى رئي�ضة املجل�س االأعلى للمراأة 
التي لوال �ضعيها ال���دوؤوب يف امل�ضي قدًما 
باملراأة البحرينية ولوال ذلك ما كان لنا نحن 
ن�ض���اء البحري���ن اأن ننع���م مبا يتي����ر لنا من 
اأ�ضباب التاألق، ف�ضكًرا جزيالً لهما و�ضّدد اهلل 
خطاهما وحق���ق بهما ولهما ما ي�ضبوان اإليه 

من رفعه وعزة للبلد واأبنائه رجاالً ون�ضاًء”. 

النيابة العامة توفر بيئة مساندة 
للمرأة من أعلى الهرم حتى أسفله

وحول مكانة امل���راأة البحرينية يف م�ضهد 
التفتي����س الق�ضائي والع���ديل، قال رئي�س 
التفتي����س الق�ضائ���ي ورئي�س جلن���ة تكافوؤ 
الفر����س يف النياب���ة العامة اأ�ضام���ة العويف، 
اإن ع�ض���وات ال�ضلط���ة الق�ضائي���ة يبا����رن 
عملهن ب�ض���كل اعتيادي ال يختل���ف اأبًدا عن 
اأداء بقي���ة اأع�ض���اء النياب���ة، وه���ن يتحملن 
امل�ضوؤولي���ة كامل���ة، ويبذل���ن اأق�ضى اجلهد 
يف �ضبي���ل اإجن���از اأعمالهن. وق���د ا�ضتحققن 
الرقية اإلى الدرج���ات االأعلى اإلى اأن و�ضل 
العن����ر الن�ضائي ل���دى النياب���ة العامة اإلى 
نياب���ات  ورئا�ض���ة  الع���ام  املحام���ي  درج���ة 
اأهمي���ة يف هي���كل النياب���ة،  ومكات���ب ذات 
م�ض���رًيا اإل���ى حج���م التن�ضي���ق ب���ن النيابة 
العامة واملجل����س االأعلى للمراأة فيما يتعلق 
باإدم���اج احتياج���ات امل���راأة من خ���الل جلنة 
تكاف���وؤ الفر����س يف النيابة العام���ة باعتبار 
اأن املجل����س االأعل���ى للم���راأة ه���و بيت خربة 
جلمي���ع اجلهات الر�ضمية وغ���ري الر�ضمية يف 
مملك���ة البحرين فيما يتعل���ق بجميع �ضوؤون 
املراأة يف املج���االت كافة، وموؤكًدا يف �ضياق 
اآخ���ر اأهمية م���ا تلعب���ه البيئ���ة امل�ضاندة يف 
كافة جم���االت العم���ل للرجل وامل���راأة على 
حد ال�ض���واء لتحقي���ق النجاح���ات، الفًتا اإلى 
خ�ضو�ضية العمل الق�ضائي من حيث �رورة 
توف���ري بيئة خا�ض���ة ب�ضبب طبيع���ة املهام 
اجل�ضام املوكول���ة للمراأة، والبيئة امل�ضاندة 
يف النياب���ة العامة موجودة م���ن اأعلى الهرم 
وكذلك ل���دى الزميل والزميل���ة، وتتمثل يف 
الدع���م وامل�ضاعدة والتفهم لو�ضعية املراأة 

واحتياجاتها.  
 

كرامة األسرة البحرينية تستحق 
محاكم خاصة

وفيم���ا يخ����س التع���اون ب���ن ال�ضلطة 
الت�ريعي���ة  وال�ضلطت���ن  الق�ضائي���ة 
والتنفيذي���ة يف �ضبي���ل اإزال���ة الفج���وة بن 
الن����س القان���وين والتطبي���ق، علقت رئي�س 

نيابة االأ�رة والطفل اأمينة عي�ضى مبارك، اإلى 
اأن النيابة العامة تطبق القانون الذي ت�ضنه 
ال�ضلط���ة الت�ريعية، فاإذا ظهر عند التطبيق 
بع�س االإ�ضكاليات فاإن كثرًيا ما تطرح على 
ب�س���اط البح���ث والدرا�س���ة وتعم���ل ال�سلطة 
الت�ريعي���ة يف �ضوء ما ُيق���دم من مالحظات 
على ت�ريع وحتديث وتعديل القوانن، مبا 
ميكن معه مواجهة ال�ضعوبات اأو التحديات 
يف تطبيق الن�ضو�س القانوني���ة.. وب�ضوؤالنا 
لها حول اأهمية اإن�ضاء مبنى م�ضتقل للمحاكم 
وال�ض���كاوى  الوقائ���ع  اإن  قال���ت:  االأ�ري���ة، 
االأ�ري���ة ب�ضفة عام���ة تت�ض���ف باحل�ضا�ضية 
ال�ضديدة وتق���وم يف الغالب ب�ضبب خالفات 
اأ�ري���ة اأو ممار�ضات غ���ري من�ضبطة يف حدود 
االأ����رة، واأطرافه���ا بالت���ايل هم م���ن اأع�ضاء 
االأ����رة الواحدة، فنظره���ا يحتاج خ�ضو�ضية 
حتفظ معها كرامة االأ����رة البحرينية، ولهذا 
يك���ون من االأجدر الن���اأي باالأ�رة عن التواجد 
يف اأروق���ة املحاك���م اإذا ما توّح���د مقر دوائر 
املحاكم، الأن هذا من �ضاأنه التاأثري يف االأ�رة 
بك�ض���ف اأ�راره���ا اأو اإحل���اق ال����رر النف�ضي 
ا املراأة والطفل، وباإن�ضاء  باأفرادها خ�ضو�ضً
مبنى م�ضتق���ل للمحاكم االأ�ري���ة �ضوف يتم 
ح���ل هذه النزاعات االأ�ري���ة من خالل اإ�ضفاء 

البيئة املنا�ضبة للجو االأ�ري يف املحكمة.

دور معهد الدراسات القضائية 
والقانونية في تمكين المرأة 

القانونية 

وح���ول ال���دور ال���ذي ي�ضطلع ب���ه معهد 
الدرا�ضات الق�ضائي���ة والقانونية يف تعزيز 
اال�ضتف���ادة من العم���ل الق�ضائي نحو خدمة 
اأغرا�س التنمية، حتديًدا – املراأة- باعتبارها 
���ا، اأكدت ه���دى الدهام  ���ا مهمًّ عن����ًرا تنمويًّ
امل�ض���وؤول ع���ن �ضل�ضلة الربام���ج والفعالية 
الق�ضائي���ة  الدرا�ض���ات  مبعه���د  املقام���ة 
والقانوني���ة مبنا�ضبة االحتفاء بي���وم املراأة 
البحريني���ة، حر����س معهد الدار�ض���ات على 
تركي���ز جه���وده يف اإع���داد برنام���ج توع���وي 
متكام���ل للتعري���ف ب���دور امل���راأة يف نظ���ام 
العدال���ة البحرين���ي، كما حر����س اأي�ًضا على 
تطبيق مبداأ تكافوؤ الفر�س يف جميع براجمه 
الهادفة اإلى بناء قدرات العاملن يف املجال 
القانوين والعديل وتعزي���ز الراكم املعريف 

لديهم.
وياأت���ي ه���ذا التوج���ه بتعزي���ز وتطوير 
دور امل���راأة البحريني���ة يف العم���ل الق�ضائي 
والقانوين وفًق���ا ال�ضراتيجية عمل املعهد 
املنبثقة من مبادئ الوثيق���ة اال�ضراتيجية 

للمجل�س االأعلى للق�ضاء وروؤية جمل�س اأمناء 
املعه���د، وذلك من خالل من���ح املراأة مقاعد 
للم�ضارك���ة يف االأن�ضط���ة التدريبية بنوعيها 
اإل���ى رف���ع  االأ�ضا�ضي���ة وامل�ضتم���رة �ضعًي���ا 
قدراته���ا املعرفية واملهني���ة ب�ضكل دائم، 
باالإ�ضاف���ة اإل���ى تاأكيد دور امل���راأة يف اإعداد 
برام���ج املعه���د من خ���الل اإ����راف م�رفات 
واخت�ضا�ضي���ات التدري���ب باملعه���د عل���ى 
اختيار الربامج التدريبية بدًءا من البحث عن 
اأف�ضل املمار�ضات وتلم����س اأهم التحديات 
الت���ي تواج���ه حتقي���ق اأداء اأف�ض���ل للعم���ل 
الق�ضائ���ي والقان���وين والنقا����س م���ع كافة 
الفئ���ات امل�ضتهدفة م���ن التدريب للتعرف 
عل���ى احتياجاتهم التدريبي���ة وح�ضن انتقاء 
املو�ضوع���ات و�ض���والً اإل���ى اإع���داد وتنفيذ 

الربامج.
وتتلخ����س تقاري���ر معه���د الدرا�ض���ات 
الق�ضائية والقانونية اإل���ى اأن عدد الكوادر 
الن�ضائية الوطني���ة العامالت يف املعهد منذ 
ع���ام 2008 قد و�ضلن اإلى 7 ن�ضاء من اأ�ضل 
11 موظًف���ا، اأم���ا بالن�ضبة لع���دد املدربات 
اللوات���ي �ضاركن يف عملية التدريب الربامج 
والتي نظمه���ا املعهد بالتع���اون مع جهات 
عدلي���ة حملي���ة ودولي���ة يف �ض���كل ن���دوات 
وحما����رات، ور�س عمل، مائ���دة م�ضتديرة، 
فقد جاءت االإح�ضاءات خالل العام الق�ضائي 
2015 – 2016 ب���اأن عدد املدربات قد بلغ 
اأكادميين،  اأع�ضاء نياب���ة،  14امراأة منه���م 

خرباء، ق�ضاة، م�ضت�ضارين.
وبالن�ضب���ة للن�ضاء الذين ق���د تدربن يف 
املعه���د خ���الل الع���ام الق�ضائ���ي -2015

2016، فق���د بلغ عددهن 324 م�ضاركة من 
املجل����س االأعل���ى للق�ض���اء، النياب���ة العامة 
وزارة العدل وال�ض���وؤون االإ�ضالمية االأوقاف، 
هيئ���ة الت�ريع واالإفت���اء القانوين، حمامن، 
وزارة الداخلية، الق�ض���اء الع�ضكري، جمل�س 
ال�ضورى والن���واب، االأمانة العامة للتظلمات 

وغريها من اجلهات احلكومية. 
وعن اأبرز الفعاليات التي نظمها املعهد 
تزامًن���ا مع االحتف���اء بيوم امل���راأة البحرينية 
)املراأة يف املجال العديل والقانوين 2016( 
والت���ي بداأه���ا املعهد من���ذ اأكتوب���ر ولغاية 

نوفمرب 2016، فقد متثلت يف التايل: 
 ،)2016 )اأكتوب���ر  االفتتاحي���ة  الن���دوة 
���ا الأب���رز حمطات  ���ا تف�ضيليًّ ت�ضمن���ت عر�ضً
التطور الد�ضتوري والت�ريعي حلقوق املراأة 
البحرينية، ثم عقدت ندوه اأخرى تبياًنا لدور 
م�ضت�ضارات هيئة الت�ريع واالإفتاء القانوين 
يف �ضياغ���ة الت�ريعات الوطنية، تلتها ندوة 
بعن���وان “الوقاي���ة والردع ملختل���ف مظاهر 

العن���ف �ض���د امل���راأة”، كما مت عق���د ور�ضة 
بعن���وان “امل���راأة يف الد�ضت���ور البحريني”، 
واإ�ضافة اإلى ذلك مت عقد ندوة “خ�ضو�ضية 
امل���راأة يف العدالة اجلنائي���ة” وندوة “تعزيز 
ح���ق امل���راأة يف النف���اذ املتكاف���ئ للحق يف 
التقا�ضي” وذلك يف خت���ام �ضل�ضلة الربامج 
والفعالي���ات التي اأقامه���ا معهد الدرا�ضات 
الق�ضائي���ة والقانوني���ة م���ا ت�ضه���ده املراأة 
البحريني���ة م���ن دع���م ومتكن، وق���د تتوج 
الربنام���ج بجل�ض���ة نقا�ضي���ة بعن���وان لق���اء 
الرائ���دات بالواع���دات وهي عب���ارة عن لقاء 
جم���ع رائ���دات العم���ل الع���ديل والقان���وين 
باجلي���ل الن�ضائ���ي الواع���د يف ه���ذا املجال. 
وكان الهدف من اللقاء ا�ضتعرا�س التجارب 
الرائدة للمتحدثات ونق���ل خرباتهن للجيل 
الواعد مما يجعلهم على ا�ضتعداد ال�ضتثمار 
الفر�س املتاحة والتغل���ب على ال�ضعوبات 
وتطويع تاأثري البيئة املجتمعية على طبيعة 
كاف���ة  يف  الن�ضائي���ة  امل�ضارك���ة  وم�ضت���وى 

جماالت العمل.

هيئة التشريع واإلفتاء القانوني 
حصرت )58( أداة تشريعية ساهمت 

باالرتقاء بحقوق المرأة وزيادة 
الحماية القانونية

وح���ول تطور احلماي���ة القانوني���ة لعمل 
والع���ديل،  الق�ضائ���ي  املي���دان  يف  امل���راأة 
ترى ع�ضو هيئة الت�ري���ع واالإفتاء القانوين 
جواه���ر العبدالرحم���ن اأن اجلان���ب القانوين 
ي�ض���كل اأح���د املح���اور االأ�ضا�ضي���ة للوقوف 
على و�ض���ع امل���راأة وتقييم حقيق���ة دورها 
يف املجتم���ع، وم���دى حتقق امل�ض���اواة بينها 
وب���ن الرجل، لذلك، كان من ال�روري اإلقاء 
ال�ضوء عل���ى احلماية القانونية اأو الت�ريعية 
للم���راأة وتطورها، والذي يكون من ناحيتن 
االأول���ى م�ضاهمة امل���راأة يف اإع���داد و�ضياغة 
الت�ريعات، والثانية تطور الت�ريعات ذاتها 

التي تخ�س املراأة.
فيم���ا يتعلق مب�ضاهمة امل���راأة يف اإعداد 
و�ضياغ���ة الت�ريع���ات فقد �ضاهم���ت هيئة 
الت�ري���ع واالإفت���اء القان���وين ب�ضفتها هيئة 
م�ضتقل���ة ذات طبيع���ة ق�ضائي���ة م���ن خالل 
اخت�ضا�ضها يف اإعداد و�ضياغة الت�ريعات يف 
التاأكد من خلو الت�ريعات من اأي متييز �ضد 
املراأة لتك���ون متوافقة م���ع الد�ضتور وغري 
خمالفة للن�ضو�س اخلا�ض���ة بامل�ضاواة بن 
امل���راأة والرج���ل، ذلك اأن وج���ود متييز �ضد 
امل���راأة يف القوانن يعد خمالف���ة للد�ضتور 

نف�ضه.

كما اأن وجود املراأة كم�ضت�ضارة قانونية 
يف هيئ���ة الت�ري���ع واالإفت���اء القان���وين منذ 
بدايتها يف ال�ضبعين���ات كان له االأثر والدور 
امل�ضان���د للم���راأة، وكذل���ك وجود امل���راأة يف 
ال�ضلطة الت�ريعية وت�ضكيل جلان متخ�ض�ضة 
فيه���ا مثل جلنة �ضوؤون املراأة والطفل ودور 
املجل����س االأعل���ى �ضاه���م كذل���ك يف تعزيز 

احلماية القانونية للمراأة. 
تخ����س  الت���ي  للت�ريع���ات  وبالن�ضب���ة 
امل���راأة، جن���د اأن امل����رع البحرين���ي مل ميّيز 
بن الرج���ل وامل���راأة يف الت�ريع���ات ب�ضكل 
ع���ام، فمنحه���ا ذات احلق���وق الت���ي اأعطاها 
للرجل، ثم جاء بت�ريعات اأو ن�ضو�س خا�ضة 
بامل���راأة وا�ضتخدم كلم���ات واألفاًظا متنوعة 
يف ن�ضو����س نوعي���ة توؤكد حقه���ا يف خمتلف 
املجاالت نظًرا لطبيعتها وظروفها اخلا�ضة 
ومنه���ا )امراأة، ن�ضاء، اأنث���ى، اأم، زوجة، اأخت، 
ابن���ه، اأرملة، مطلقة، ُحبل���ى، موظفة، عاملة، 
م�ضلم���ة، بحرينية، ...( وم���ن االإجنازات التي 
حتققت عل���ى �ضعيد الت�ريع���ات وتطورها 
والتي �ضاع���دت على تعزي���ز وحماية حقوق 
امل���راأة البحريني���ة وم�ضاواته���ا بالرج���ل يف 
خمتل���ف املجاالت، ه���ي الت�ريعات اخلا�ضة 
بحقوقها ال�ضيا�ضي���ة، وحقوقها الوظيفية، 
وحق���وق االأ�رة والطفل، اإل���ى جانب احلماية 
اجلنائي���ة للم���راأة وغريه���ا، مب���ا يتوافق مع 
مب���ادئ ال�ريع���ة االإ�ضالمية وميث���اق العمل 
الوطني ود�ضتور مملكة البحرين والتزاماتها 
الدولية مبوج���ب االتفاقي���ات واملعاهدات 

الدولية. 
اأما على �ضعيد متكن املراأة البحرينية 
ا،  ���ا ودوليًّ وتقلده���ا للمنا�ض���ب العليا حمليًّ
فقد زاد عدد الن�ضاء يف املنا�ضب التنفيذية 
ووكالء  ال���وزراء  و�ضمل���ت  والق�ضائي���ة، 
ال���وزارات، وال���وكالء امل�ضاعدي���ن، واأع�ضاء 
ال�ضلك الق�ضائي والقانوين، ورئا�ضة جمل�س 
اأمناء غرف���ة البحري���ن لت�ضوي���ة املنازعات، 
واأ�ضبح���ت الن�ض���اء �ضف���ريات، وم�ضت�ض���ارة 
لالأمن العام جلامعة الدول العربية، وغريها 

من املنا�ضب يف خمتلف القطاعات.
اإلى ذلك، ميكن القول اأن هيئة الت�ريع 
واالإفتاء القانوين ح�رت )58( اأداة ت�ريعية 
�ضاهم���ت باالرتق���اء بحقوق امل���راأة وزيادة 
احلماي���ة القانوني���ة التي تتمتع به���ا املراأة 
البحرينية منذ بداية امل�روع االإ�ضالحي الذي 
د�ّضنه عاه���ل البالد املف���دى ح�رة �ضاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ض���ى اآل خليفة 
ولغاية االآن، وه���ذه الت�ريعات متنوعة بن 
قوان���ن واأوام���ر ملكية ومرا�ضي���م وقرارات 

ولوائح يف خمتلف املجاالت.

• •جواهر العبدالرحمن	 اأ�ضامة العويف	 • •اأمينة مبارك	 منى الكواري	

بثينة قا�سم

حتتفل مملكة البحرين يف الأول من دي�سمرب من كل عام بيوم املراأة البحرينية، تقديًرا 

وعرفاًن��ا بدوره��ا الفاعل يف نه�سة وتنمي��ة جمتمعها، اإذ ل ميكن اأن ترتق��ي املجتمعات دون 

اأن متث��ل في��ه املراأة دوره��ا الفعال واملنت��ج، وملا كانت ق�سايا امل��راأة ن�سالي��ة بطبيعتها، حيث 

ارتب��اط اأهدافه��ا بحدوث تغيري جذري يف بني��ة املجتمعات، فاإن العمل م��ن اأجلها يتطلب اأن 

ا على م�ستوى الدولة وموؤ�س�سات املجتمع املدين.  يكون جماعيًّ

وبه��ذه املنا�سب��ة، التق��ت “الب��اد” نخب��ة م��ن اأه��ل اخل��ربة والخت�سا���ص، م�ستعر�سة 

معه��م اآمال وتطلع��ات املراأة البحرينية يف املج��ال القانوين والعديل، نح��و مزيد من العطاء 

والإجنازات.. 


