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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

 الدورة الثانية واألربعون
    ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠

قائمــة بالقــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتــصل بــالنظر يف التقريــرين          
 الدوريني األول والثاين 

 
 البحرين  

الدوري املوّحد املقدم مـن البحـرين الـذي    التقرير ظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف        ن 
 ).CEDAW/C/BHR/2(يضم التقريرين األول والثاين 

 
 تشريعات وآليات النهوض باملرأة واخلطط الوطنية  

ــان   - ١ ــشري الفقرت ــانون      ٥٦-٥٥ت ــن الق ــة أصــبحت جــزءاً م ــر إىل أن االتفاقي ــن التقري  م
 الــيت نظــرت فيهــا ، إن ُوجــدت،يرجــى تقــدمي معلومــات عــن القــضايا . بعــد إقرارهــاالــداخلي

احملاكم أو اهليئات القـضائية أو اإلداريـة األخـرى واحـُتّج فيهـا بأحكـام االتفاقيـة، كمـا يرجـى                      
 .تقدمي معلومات عن نتيجة هذه القضايا

احملكمـة الدسـتورية    وُيرجى تقدمي معلومات عن عدد النساء اللوايت جـرى تعيينـهّن يف              - ٢
 .كان هناك أي برامج تدريبية بشأن االتفاقية ألعضاء احملكمةإذا وبيان ما 

 من االتفاقية تطبيقاً كامالً ال يـزال    ١ من التقرير إىل أن تطبيق املادة        ٨٠وتشري الفقرة    - ٣
ــادةيرجــى تقــدمي عــرض مفــّصل للتــدابري املتخــذة    .يواجــه معوقــات  وعــي املــرأة حبقوقهــا  لزي

وُيرجى تقدمي معلومات مفـصلة عـن اجلهـود املبذولـة لتجـاوز املعتقـدات        .لدستورية والقانونيةا
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االجتماعية والثقافية والتقليدية اليت حتول دون متّتع املرأة حبقوقهـا وعـن أثـر تلـك اجلهـود علـى                    
 .النهوض باملرأة

قـضاء علـى    مـن التقريـر، تعـد وزارة الداخليـة مـشروع قـانون لل       ١٦٧وحبسب الفقرة    - ٤
يرجى وصـف الوضـع احلـايل ملـشروع القـانون،       .حاالت التمييز ضد املرأة فيما يتعلق باجلنسية

كان سيمنح اجلنسية إىل أبناء النـساء البحرينيـات         إذا  بيان ما   وملضمونه،  وتقدمي وصف مفصل    
 .املتزوجات من أجانب

 التدريبيــة والتثقيفيــة  مــن التقريــر، يلــزم تقــدمي املزيــد مــن الــربامج ٩٢وحبــسب الفقــرة  - ٥
للمحـــامني والقـــضاة والعـــاملني يف اجملـــال القـــانوين والقـــضائي لزيـــادة الـــوعي حبقـــوق املـــرأة   

 .يرجى تقدمي معلومات عن أي برامج جرى تنفيذها وعن أثر هذا التدريب .وقضاياها

علـى   لعامـة ويشري التقرير إىل أن املرأة ال تزال ُتمنع من املشاركة يف احلياة السياسية وا             - ٦
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري امللموســة  .الــرغم مــن التــدابري املتخــذة لتعزيــز مــشاركتها

، اجلديدة والسياسات واملواد التدريبية املتعلقة بالدور القيادي للمرأة واملتاحة على نطـاق البلـد              
 .اليت ُيتوّخى أن تزيد من عدد املشارِكات يف احلياة السياسية والعامة

 
 لعنف ضد املرأةا  

 من التقرير، حتظـى مـشكلة العنـف األسـري اخلطـرية باهتمـام كافـة               ١٢٢لفقرة  وفقا ل  - ٧
ــات اجملتمــع البحــريين  ــا   .فئ ــان م ــانون عــن العنــف   إذا كــان ُينظــر  ُيرجــى بي يف أي مــشروع ق

 . ووصف وسائل االنتصاف القانوين واخلدمات االجتماعية املتاحة للضحايا،األسري

 من التقرير، أُنشئ معهد قضائي لتدريب القضاة وتأهيلـهم للتعامـل            ١٢٥قرة  لفوفقا ل  - ٨
يرجـى تقـدمي    .هـذه القـضايا  عامـل مـع    مع قضايا العنـف األسـري وُدّربـت الـشرطة النـسائية للت            

معلومات عن أثر هذا التدريب، ومعلومات إحـصائية عـن عـدد حـاالت العنـف األسـري الـيت                    
إذا ويرجـى أيـضاً بيـان مـا      .ما اختذ من قرارات بشأهناجة  ومعلومات عن نتي   ،جرى النظر فيها  

 .كان ضباط الشرطة الذكور قد تلقوا تدريباً مماثالً

 من التقرير إىل أنه يلزم إصالح القضاء الـشرعي ملكافحـة حـاالت            ١٢٩وتشري الفقرة    - ٩
لقـائمني   ل يف جمال حقوق اإلنـسان    تدريب  توفري ال العنف ضد املرأة والتعامل معها وإىل ضرورة        

أي إذا كــان قــد جــرى ُيرجــى بيــان مــا  . مــع هــذه احلــاالتكــي يتعــاملواعلــى إنفــاذ القــانون 
إصالح قضائي، وبيان األثر الـذي سـيخلّفه هـذا اإلصـالح علـى ضـمان مكافحـة العنـف ضـد                      

القـائمني علـى    وُيرجى أيضاً تقدمي معلومـات عـن الـربامج التدريبيـة الـيت تقـدم للقـضاة و                  .املرأة
  .هتدف خصوصاً إىل تدريبهم على التعامل مع حاالت العنف ضد املرأةالقانون وإنفاذ 
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 من التقرير، أحالت احلكومة مشروع قـانون األحكـام األسـرية إىل    ٣٢٥لفقرة  وفقا ل , - ١٠
 مـن التقريـر إىل أن إقـرار ذلـك القـانون             ١٣٠وتـشري الفقـرة      .السلطة التـشريعية هبـدف إقـراره      

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن الوضـع احلـايل        . والعنـف ضـد املـرأة   سيخفف من العنف األسـري 
  .لذلك القانون وعن اإلطار الزمين إلقراره

ويرجى تقدمي معلومات عما إذا كان هناك أي خطط وطنية لوضع استراتيجية وطنيـة               - ١١
 . تشمل مجع البيانات عن العنف ضد املرأة

 
 البغاءألغراض االجتار واالستغالل   

 من التقرير إىل تشكيل شـعبة يف وزارة الداخليـة ملالحقـة املتـوّرطني          ١٣٦ الفقرة   تشري - ١٢
 .فحة االجتار باألشخاص قيد النظـر      مشروع قانون بشأن مكا     أن مثة  جبرائم االجتار بالبشر وإىل   

 وعــن نتيجــة تلــك  ،يرجــى تقــدمي معلومــات إحــصائية عــن عــدد قــضايا االدعــاء الــيت ُرفعــت    
ويرجـى أيـضاً    .مبذولة للتعاون مـع البلـدان األجنبيـة ملكافحـة االجتـار     عن أي جهود و ،القضايا

  . باالجتار بالبشر وعن اإلطار الزمين إلقراره عن طبيعة مشروع القانون املتعلقتقدمي معلومات

 من التقرير، بـدأت اجلمعيـات النـسائية واجلمعيـات املعنيـة حبقـوق               ١٣٧لفقرة  ووفقا ل  - ١٣
كيفيـة  بـالنظر يف    ت جرى فيها االجتـار بـاملرأة واسـتغالهلا يف الـدعارة و            اإلنسان بالنظر يف حاال   
 ت كانـ إذا مـا  بيـان يرجى تقدمي معلومات عن نتيجة تلك الدراسـات و  .مكافحة هذه احلاالت

ويرجـى أيـضاً تـوفري     .محالت التوعية، مبا فيها تلك اليت تستهدف العمال األجانب، قد بـدأت 
 .ّتجر هبّن إىل داخل البلد وخارجهإحصاءات عن النساء اللوايت ُي

 
 القوالب النمطية والتعليم  

 مــن التقريــر إىل أنــه قــد جــرى إعــداد اســتراتيجية وطنيــة  ١١٩-١١٣تــشري الفقــرات  - ١٤
وقّعـت وزارة اإلعـالم     وقـد   . ةملـرأ حول دور ا  النمطية  القوالب  للنهوض باملرأة البحرينية وإزالة     

ألعلـى للمـرأة الختـاذ إجـراءات إزاء مجيـع املـواد اإلعالميـة          أيضاً بروتوكول تعاون مع اجمللـس ا      
يرجى تقدمي معلومات عن طبيعة االسـتراتيجية   .اليت تظهر العنف القائم على اجلنس وترّوج له

 .والربوتوكول والوضع احلايل لتنفيذمها

 مــن التقريــر إىل توقيــع بروتوكــول للتعــاون بــني اجمللــس األعلــى    ١١٥وتــشري الفقــرة  - ١٥
 بــشأن اســتعراض املنــاهج الدراســية والوســائل  ٢٠٠٦لمــرأة ووزارة التربيــة والتعلــيم يف عــام  ل

يرجى تقدمي معلومـات عـن ذلـك االسـتعراض           .التعليمية املساندة إلزالة األدوار النمطية للمرأة     
وإذا مل يكن قد بدأ، يرجـى بيـان العقبـات الـيت حتـول                .كان قد بدأ يف املنهج الدراسي     إذا  وما  

ويرجى تقدمي معلومات عـن أي تـدابري توعويـة جـرى االضـطالع هبـا عـن طريـق          .دون تنفيذه
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اليت نُِّفذت أو املتوّخى تنفيذها، للتوضـيح       منها  الربامج اإلعالمية وبرامج التثقيف العامة، سواء       
 . وأخالقياًأن العنف ضد املرأة غري مقبول اجتماعياً

مــن التقريــر إىل أنــه يف إطــار خطــة تطــوير املنــاهج املعتمــدة لعــام   ١٩١وتــشري الفقــرة  - ١٦
ــع كتـــب ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ــية، ستوضـ ــسياسية  مدرسـ ــة والـ ــشة األدوار االجتماعيـ ــشمل مناقـ  تـ

يرجـى   .واالقتـصادية للمـرأة يف إطـار اجلهـود املبذولـة إلزالـة األدوار النمطيـة للرجـال والنـساء         
كانت اخلطة اجلديدة قد طُبقت يف املناهج وما إذا كان تطبيقها قـد ُرصـد ملعرفـة                 إذا  ا  حتديد م 

 .كانت األهداف املتمثلة بإزالة األدوار النمطية تتحققإذا ما 
 

 العمالة  

 وتقدمي النصح وعـّين     ىقرير، فُتح خط ساخن لتلقي الشكاو      من الت  ١٣٦لفقرة  وفقا ل  - ١٧
يرجى تقدمي بيانات إحـصائية مفـّصلة حبـسب     .اع العمالة الوافدةعدد من املفتشني ملراقبة أوض

كانـت أي قـضايا ادعـاء قـد         إذا  اجلنس عن عدد الشكاوى اليت جيري تلقّيها، ويرجى بيـان مـا             
ويرجى تقـدمي معلومـات عـن عمـل املفتـشني       .يرجى حتديد نتائجها رفعت، وإن كان كذلك،

 .يف رصد ظروف عمل العامالت الوافدات

 من التقرير، ُتبذل جهـود لتعـديل قـانون العمـل ملـصلحة األجنبيـات             ٢٤١لفقرة  فقا ل و - ١٨
يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ ذلـك               .العامالت يف خدمة املنازل   

اإلصالح وحتديد ما إذا كان القانون يتيح لألجنبيات العامالت يف خدمة املنازل التمتـع بـنفس               
كـان تعـديل قـانون العمـل سـيؤدي إىل إلغـاء             إذا  ويرجى أيضاً بيان مـا       .لبحرينيةحقوق املرأة ا  
 .نظام الكفالة

يف موقع اختـاذ القـرار،      عدد النساء    من التقرير إىل أنه نظراً إىل قلة         ٢٤٨وتشري الفقرة    - ١٩
ة يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات املتخـذ       .ال تزال تعاين مـن التمييـز يف العمـل        فإن املرأة   

تـدابري جديـدة ملعاجلـة    قـد اختـذت   كانـت  إذا لزيادة عدد النساء يف مواقع اختاذ القرار وبيان ما        
 .مسالة البطالة بني النساء سواء يف القطاع العام أو األهلي

 من التقرير، مل يوفّر القطـاع األهلـي أي دور حـضانة أو خـدمات          ٢٣٠لفقرة  ووفقا ل  - ٢٠
كانــت أي تــدابري قــد اختــذت إلنــشاء مثــل هــذه  إذا مــا يرجــى بيــان  .تتــصل بريــاض األطفــال

اخلـــدمات ويرجـــى تقـــدمي معلومـــات إحـــصائية عـــن عـــدد دور احلـــضانة أو ريـــاض األطفـــال 
 .أنشئت اليت

فيمـا يتعلـق     من التقرير إىل تسجيل حاالت تظلم من جانب نساء           ٢٢٨لفقرة  ا وتشري - ٢١
 أو عــن القــرارات املتخــذة بــشأن   يرجــى تقــدمي معلومــات عــن النتيجــة   .يف العمــلبالترقيــات 



CEDAW/C/BHR/Q/2  
 

08-30575 5 
 

ــتظلم تلــك  ويرجــى أيــضاً تقــدمي معلومــات، تــشمل بيانــات إحــصائية، عــن عــدد     .حــاالت ال
 .حاالت التظلّم املسّجلة بشأن التحرش اجلنسي والعنف ضد املرأة يف مكان العمل

 من التقرير، تعـاين العـامالت يف املهـن البـسيطة مـن سـوء ظـروف                  ٢٤٦لفقرة  ووفقا ل  - ٢٢
إذا للقـضاء علـى هـذه املـشاكل وبيـان مـا         اختـذت   يرجى بيان أي تدابري      .عمل وتدين األجور  ال

 .العمل أو ملنع هذا التمييزجمال كانت أي خطط ُتنفذ حلماية املرأة من التمييز يف 

 مــن التقريــر إىل أنــه جيــب العمــل علــى تطبيــق نظــام التــأمني علــى ٢٤٩وتــشري الفقــرة  - ٢٣
كان تطبيق نظـام التـأمني علـى        إذا  يرجى بيان ما     .اء العاطالت عن العمل   البطالة ملساعدة النس  

ملساعدة املرأة العاطلـة عـن العمـل    وضعت وصف أي برامج أخرى ُيرجى وبدئ به   البطالة قد   
 .العمالةحلصول على يف ا
 

 الصحة  

 مــن التقريــر، تعمــل إحــدى اجلمعيــات املدنيــة بالتعــاون مــع وزارة  ٢٩١لفقــرة وفقــا ل - ٢٤
 .التربية والتعليم على إعداد وثيقة مشروع إلدماج مفاهيم الصحة اإلجنابية يف املناهج التربويـة 

كانـت سـتعمم علـى مجيـع     إذا يرجى تقـدمي معلومـات عـن تنفيـذ مثـل هـذه الـربامج وبيـان مـا                   
بــصدد كانــت أي تــدابري قــد نفــذت إذا ويرجــى أيــضاً بيــان مــا  .املــدارس احلكوميــة واخلاصــة

 الــوعي علــى نطــاق البلــد مبخــاطر وآثــار زيــادةتيــات علــى حنــو خــاص وترمــي إىل النــساء والف
 .اإليدز واألمراض األخرى املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي/فريوس نقص املناعة البشرية

 مـع القطـاع األهلـي بـرامج توعيـة            مـن التقريـر إىل أن الدولـة تعـد          ٢٩٢وتشري الفقرة    - ٢٥
ول دون ختطـيط األسـرة، مبـا يف ذلـك بعـض التقاليـد واملوروثـات                 مكثفة إلزالة العوائق اليت حتـ     

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن       .ختطـيط األسـرة   مـن   املـرأة   استفادة  الثقافية اليت تشكل عائقاً أمام      
 .وضع هذه الربامج

 
 الزواج والعالقات األسرية  

ل إىل أزواجهـن    ، قد ختسر النساء املتزوجات ممتلكاهتّن اخلاصة فتؤو       ٣٣٠لفقرة  وفقا ل  - ٢٦
يرجـى بيــان التـدابري املتخـذة ملـساعدة تلــك النـساء علـى احلـصول علــى         .بعـد انفـصاهلّن عنـهم   

 .ما إذا كان مشروع قانون األسرة يغطي هذه املسألةوبيان ممتلكاهتن 

ــزواج فقــط إذا مت يف إطــار     ٣٢٥وتــشري الفقــرة   - ٢٧ ــه ُيعتــرف بعقــد ال ــر إىل أن  مــن التقري
 للــزواج ةويــشري التقريــر أيــضاً إىل عــدم وجــود حــد أدىن للــسن القانونيــ    .الــشريعة اإلســالمية
إذا يرجـى بيـان مـا     . األدىن لـسن الـزواج  لرجل ولكن سن البلوغ ُيعترب احلدبالنسبة للمرأة أو ا
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ــسن القانونيــ      ــانون األســرة ســيحدد احلــد األدىن لل ــشروع ق ــرأة   ةكــان م ــسبة للم ــزواج بالن  لل
 مـع سـن الرشـد القانونيـة احملـددة يف اتفاقيـة حقـوق                ةتسقسن م الهذه   تكانإذا  والرجل، وما   

 .الطفل

أي تقدم فيما يتعلـق بالتـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري             ما إذا أحرز    يرجى بيان    - ٢٨
 مـا إذا أحـرز أي تقـدم     ويرجى أيضاً بيان   .التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

 .من االتفاقية ٢٠املادة  من ١حنو قبول تعديل الفقرة 
 


