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  .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
ــدول ا    ــن ال ــة م ــارير املقدم ــراف مبوجــب  النظــر يف التق ألط

  )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
ين املقـدم  التقرير الدوري اجلامع للتقريرين األول والثـا    

؛ Add.1 و (CEDAW/C/BHR/2 مـــــــــن البحـــــــــرين 
CEDAW/C/BHR/Q/2 و (Add.1  

بنـــاء علـــى دعـــوة مـــن الرئيـــسة، أخـــذ أعـــضاء وفـــد    - ١
 .البحرين أماكنهم إىل مائدة اللجنة

ــة    - ٢ ــسيدة آل خليفـ ــرين(الـ ــع   ):البحـ قالـــت إن اجملتمـ
البحريين، طبقا للمبادئ األساسـية للعقيـدة اإلسـالمية، منفـتح           

. امح ومتسم باملساواة، وهو يرفض كل أشـكال التمييـز         ومتس
وباإلضافة إىل ذلك، فإن احلريات الشخـصية وتكـافؤ الفـرص            

 . جلميع املواطنني مكرسة يف الدستور

وقالت إن املرأة أدت منذ وقـت طويـل دورا هامـا يف               - ٣
. تنمية وحفظ اجملتمع البحريين وبرزت يف مسريته حنو احلداثـة         

حنو خاص يف جمال التعليم، حيث حتملـت        وذلك صحيح على    
النساء املـسؤولية عـن إنـشاء املدرسـة احلكوميـة األوىل للبنـات              

وبفــضل هــذه اجلهــود تــوفرت لــدى النــساء   . ١٩٢٨يف ســنة 
ــع مــستويات       ــصريات ســبل الوصــول إىل مجي ــات الع البحريني
ــسات والـــدوائر       ــة يف املؤسـ ــغلن مناصـــب حمترمـ ــيم وشـ التعلـ

 .لتجاريةاألكادميية واألعمال ا

وواصلت القول إن حقوق املرأة قـد عززهـا الدسـتور             - ٤
 الذي يـنص علـى أن املـواطنني متـساوون           ١٩٧٣الصادر سنة   

يف احلقــوق والواجبــات وميثــاق العمــل الــوطين املوضــوع ســنة 
 تنطبـق علـى     “مـواطن ” الذي يبني بوضوح أن كلمـة        ٢٠٠١
م وهــذه احلقــوق حظيــت مبزيــد مــن التعزيــز بانــضما. اجلنــسني

البحــرين إىل اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد   

املـــرأة، مـــا أثبـــت التـــزام حكومـــة بلـــدها بـــتمكني النـــساء        
 .البحرينيات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا

وأردفت قائلة إن حكومة البحرين قـد بـذلت جهـودا             - ٥
كــبرية لتنفيــذ االتفاقيــة، وعلــى وجــه اخلــصوص بغيــة القــضاء   

إن اجمللـس األعلـى للمـرأة، برئاسـة         . ملمارسات التمييزيـة  على ا 
مســو الــشيخة ســبيكة بنــت إبــراهيم آل خليفــة، يــشكل جهــة    

وبالتعــاون مــع اجملتمــع املــدين . التنــسيق الوطنيــة لتلــك اجلهــود
ــتعني علــى مجيــع      ــاملرأة ي وضــع اجمللــس اســتراتيجية للنــهوض ب

 ووضـــع. املؤســـسات الرمسيـــة أن تـــدرجها يف بـــرامج عملـــها 
إن اخلطـة،  . اجمللس أيضا خطة وطنية لتنفيذ تلك االسـتراتيجية       

ــز      ــوقهن وإىل تعزيـ ــساء حبقـ ــي النـ ــحذ وعـ ــي إىل شـ ــيت ترمـ الـ
املؤهالت املهنية، تقوم على أساس االعتقاد بأن املـرأة شـريكة           

وبغية ضـمان جنـاح اخلطـة، أبـرم اجمللـس      . قادرة يف بناء اجملتمع 
ت اجملتمـع املـدين،     بروتوكوالت التعـاون مـع عـدد مـن منظمـا          

 . مبا يف ذلك احتاد النساء يف البحرين

وقالــت إنــه اختــذت أيــضا تــدابري كــثرية أخــرى لــدعم   - ٦
ــشاء جــائزة أطلــق عليهــا اســم      ــرأة، مبــا يف ذلــك إن ومتكــني امل
مسوها وهـي ترمـي إىل تـشجيع مؤسـسات احلكومـة والقطـاع              

ومـن املنجـزات    . اخلاص علـى زيـادة عـدد النـساء يف صـفوفها           
ألخــرى الــيت تــستحق الــذكر التعيينــان اللــذان حــدثا مــؤخرا    ا

ــة     ــدة األمريكيـ لـــشغل منـــصيب الـــسفري لـــدى الواليـــات املتحـ
 .ومستشار األمني العام جلامعة الدول العربية

وواصلت القول إن احلكومة عملت عن كثب، لـدى           - ٧
إعــداد تقريرهــا، مــع املؤســسات العامــة واخلاصــة، مــع مراعــاة 

مــل بــيجني، واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة     إعــالن وبرنــامج ع 
وتناول التقرير أيـضا املـشاكل      . وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   

ــة،    ــا البحـــرين يف تنفيـــذها لالتفاقيـ والتحـــديات الـــيت تواجههـ
يف ذلك عدم وضع قـانون خـاص باألسـرة واحلاجـة امللحـة               مبا
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إىل ســن تــشريعات بغيــة تنــاول قــضايا مــن قبيــل العنــف ضــد   
 .ضع أطفال نساء حبرينيات متزوجات بأجانباملرأة وو

وقالــت إنــه ريثمــا ُيَتوصــل إىل حــل تــشريعي هنــائي         - ٨
اختـــذت حكومـــة بلـــدها عـــددا مـــن اإلجـــراءات العالجيـــة يف 
خمتلــف اجملــاالت، مبــا يف ذلــك تــدابري إيــالء األولويــة للقــضايا   
األســرية قيــد نظــر احملــاكم وإصــدار أنظمــة ترمــي إىل ضــمان    

زواج بطريقــة تتفــق متامــا مــع القــانون وتــضمن  إبــرام عقــود الــ
ويف هــذا الــصدد الحظــت أن حــاالت الــزواج . حقــوق املــرأة

ــساء       ــال عــدد مــن الن ــادرة وأن أطف ــزال ن يف ســن مبكــرة ال ت
البحرينيــات اللــوايت تــزوجن بأجانــب ُمنحــوا اجلنــسية مبرســوم 

وأنشأت احلكومة أيضا جلنـة للنظـر يف مـسألة اجلنـسية       . ملكي
 .وانبهامن مجيع ج

وقالت إن البحرين قد انضمت إىل عدد مـن صـكوك             - ٩
حقــوق اإلنــسان الــيت تعــزز حقــوق املــرأة، مبــا يف ذلــك العهــد 
ــدويل     ــسياسية، والعهــد ال ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ال
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واتفاقيـات        

ين أيـــــضا والبحـــــر. منظمـــــة العمـــــل الدوليـــــة ذات الـــــصلة 
ــؤمتر    عــــضو ــة املــ ــة ومنظمــ ــرأة العربيــ ــة املــ ــشيط يف منظمــ نــ

ــتراتيجية      .اإلســالمي ــؤخرا اس ــك، أطلقــت م ــن ذل ــضال ع وف
طويلــة األمــد تقــوم علــى أســاس املــساواة بــني مجيــع املــواطنني  

ــنة   ــضيف يف س ــا مبكافحــة    ٢٠٠٩وستست ــؤمترا يكــون معني  م
 .االجتار بالبشر

لع قدما إىل تلقـي     وأردفت قائلة إن حكومة بلدها تتط       - ١٠
املالحظات اخلتامية للجنة، وهي املالحظـات الـيت ستـستعملها          
إلكمال جهودها من أجل القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز             

 .ضد املرأة

  ٨ إىل ١املواد 
 إنــه علــى الــرغم مــن أن الدولــة  قالــت: الــسيدة بــاتن  - ١١

الطــرف قــد صــّدقت علــى االتفاقيــة مــع حتفظــات كــثرية فإهنــا  

الثنــاء علــى حماولتــها جعــل قوانينــها احملليــة متفقــة مــع  تــستحق 
وعلى الرغم من ذلك فإن تلـك التحفظـات ال تـزال            . االتفاقية

ولـذلك، ترغـب يف     . عقبة على سبيل التنفيذ الكامل لالتفاقيـة      
معرفــة مــا إذا كانــت التحفظــات ُتراَجــع علــى أســاس منــتظم    

ضا وسـألت أيــ . إذا كانـت الدولـة الطــرف تعتـزم سـحبها     ومـا 
ــدان        ــف وفَّقــت بل ــد درســت كي ــة ق ــت احلكوم ــا إذا كان عم
ــشريعة       ــني الـ ــي بـ ــشكل أساسـ ــسلمون بـ ــسكنها مـ ــرى يـ أخـ

 .واالتفاقية

وتساءلت، وهي تالحظ أن الـصكوك الدوليـة ُتـدرج            - ١٢
 مــن دســتور البحــرين، يف القــانون ٣٧تلقائيــا، مبوجــب املــادة 

 علـى  احمللي عنـد التـصديق، عمـا إذا كانـت لالتفاقيـة األولويـة           
القوانني احمللية وعما إذا كانت تلـك األولويـة منـصوصا عليهـا      

وترغب أيضا يف معرفـة مـا إذا كانـت أيـة تـضاربات              . صراحة
 .قد نشأت بني القوانني احمللية واالتفاقية

وقامــت، وهــي تــذكّر بــأن املقــرر اخلــاص فيمــا يتعلــق   - ١٣
العنف باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلاص فيمـا يتعلـق بـ          

ضد املرأة كليهما قـد انتقـدا اجلهـاز القـضائي للدولـة الطـرف               
بــسبب افتقــاره إىل احلــساسية اجلنــسانية، حبــثّ احلكومــة علــى 
تصميم برامج تدريبية خاصة للمهنيني القانونيني بغية توعيتـهم     

 .باالتفاقية

قال إنه حينما مرت الدولة الطـرف       : السيد فلنترمان   - ١٤
مـن ِقبـل جملـس حقـوق اإلنـسان وافقـت            مبراجعة دورية عامـة     

ــسحب       ــد ل ــة  حلــشد التأيي ــة عام ــى إطــالق محل ــها عل حكومت
ويرغب يف معرفـة مـا إذا كانـت تلـك           . حتفظاهتا على االتفاقية  

احلملـــة قـــد أُطِلقـــت يف احلقيقـــة، وإذا كـــان األمـــر كـــذلك،  
 .يرحب بتلقي مزيد من املعلومات يف هذا الصدد

لبحــرين مل تبــد حتفظــات وتــساءل، وهــو يــذكّر بــأن ا  - ١٥
على البنود املتعلقة باملساواة والواردة يف العهد الـدويل اخلـاص           
بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق   



CEDAW/C/SR.860
 

4 08-58696 
 

االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، عمــا إذا كــان ذلــك دلــيال 
على أن البحرين على استعداد إلعادة النظـر يف حتفظاهتـا علـى             

 .ةاالتفاقي

 مـن الدسـتور     ٣٧والحظ، وهو يتنـاول مـسألة املـادة           - ١٦
وإدراج االتفاقيــة يف القــانون احمللــي، أنــه يبــدو أن املــادة تقــوم  
باسـتثناءات لـصكوك تتعلـق حبقـوق املـواطنني العامـة واخلاصــة       

وسـأل  . اليت ينبغي أن ُتصَدر على شكل القانون لتكون نافـذة         
ــادة صــحيحا    ، وإذا كــان األمــر  عمــا إذا كــان تفــسري هــذه امل
 .كذلك، عما إذا كان الدستور قد أُصِدر

ــسيدة شــني   - ١٧ ــدم    : ال ــسبب ع ــا ب ــق ينتاهب ــت إن القل قال
وجـــود قـــانون خـــاص باألســـرة واألحكـــام التمييزيـــة لقـــانون 

وعلى الرغم من أهنا ترحب باإلجراءات التـصحيحية        . اجلنسية
ح مــن قبيــل إيــالء األولويــة لقــضايا األســرة يف احملــاكم ومــن        

املواطنة مبرسوم ملكي ألطفال النـساء البحرينيـات املتزوجـات          
بأجانب، ينبغي للدولة الطرف أن تلغي القوانني اليت متيز ضـد           

وســألت عــن . املــرأة وينبغــي هلــا أن تــسن قــوانني حتمــي املــرأة 
ــانون خــاص باألســرة ويف إدخــال       ــدم احملــرز يف صــياغة ق التق

 .التعديل على قانون اجلنسية

ــسي  - ١٨ ــى   :  شــيلينغ-دة شــوب ال ــز عل ــت إن التميي قال
أســاس نــوع اجلــنس ال يبــدو أنــه حمظــور علــى حنــو صــريح         

بيد أنـه يبـدو أن الدسـتور حيظـر          . مبوجب ميثاق العمل الوطين   
وطلبـت إىل   . التمييز على أساس العرق ونوع اجلـنس والديانـة        

 .الوفد أن يفسر ذلك التناقض الواضح

رأة مطالبــة، مبوجــب وتــساءلت، وهــي تــذكّر بــأن املــ   - ١٩
من الدستور، بأن جتعل واجباهتا ألسـرهتا متفقـة         ) ب (٥املادة  

مع مسؤوليات عملها، عما إذا كان الرجـال خاضـعني لـنفس            
وإذا مل يكن األمر كذلك، كان الدستور مؤيـدا  . هذا املتطلب 

للقوالب النمطية اجلنـسانية ومـا كـان متفقـا مـع االتفاقيـة الـيت                

للرجال والنساء أن يتشاطروا مـسؤوليات      تنص على أن ينبغي     
 .الوالدين

وهي ترغب أيضا يف معرفة ما إذا كانت االتفاقية قـد             - ٢٠
مت التــصديق عليهــا مبرســوم ملكــي أو إجــراء تــشريعي ومــا إذا  
كانت الدولة الطرف قـد تناولـت التوصـيات العامـة للجنـة يف              

 .دعايتها وجهودها التدريبية املتعلقة باالتفاقية

ســألت، وهــي تــتكلم بــصفتها عــضوا يف     : الرئيــسة  - ٢١
اللجنــة، عمــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تعتــزم التــصديق علــى 

 .الربوتوكول االختياري واالتفاقية

ــأ    - ٢٢ ــذكّر ب ــساءلت، وهــي ت ــدول  وت ــشجع ال ــة ت ن اللجن
األطـــراف علـــى إشـــراك مجيـــع أصـــحاب املـــصلحة يف إعـــداد 

ملـشرعون، إذا كـانوا     تقاريرهم الدورية، عن الدور الذي أداه ا      
قد أدوا دورا، يف إعداد تقريـر الدولـة الطـرف وعمـا إذا كـان                

وترغـب أيـضا يف معرفـة مـا إذا          . التقرير قـد نـوقش يف الربملـان       
 .كانت منظمات غري حكومية قد شاركت يف إعداد التقرير

ــرين (الـــسيدة العوضـــي  - ٢٣ قالـــت إن حتفظـــات ): البحـ
، ٢خلــصوص علــى املــادة بلــدها علــى االتفاقيــة، وعلــى وجــه ا

تتمــسك مجيــع القــوانني . يكــن هلــا أي أثــر يف حقــوق املــرأة مل
 مببـدأي املـساواة وعـدم التمييـز         ٢اليت هلا أثر يف أحكـام املـادة         

والغرض من التحفظ قيـد النظـر كـان احملـاذرة مـن             . ضد املرأة 
 الــذي ُوسِّــع فــشمل مركــز املــرأة يف األســرة  ٢تفــسري للمــادة 

والــسبب الثــاين يف إبــداء . ا يف ذلــك الــسياقومــسألة مــساواهت
 يتعلق مبسألة التـبين احملظـور مبوجـب    ٢بلدها حتفظا على املادة     

ولكــن احلكومــة، وفــاء بالتعهــد الــذي قطعتــه علــى   . الــشريعة
نفـــسها خـــالل االســـتعراض الـــدوري الـــشامل حلالـــة حقـــوق 
اإلنــسان يف البحــرين مــن ِقبــل جملــس حقــوق اإلنــسان، تعمــل 

لــوعي باحلاجــة إىل ســحب مجيــع حتفظاهتــا علــى  علــى شــحذ ا
 .االتفاقية
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اخلاصة باجلنـسية،    ٩وفيما يتعلق بالتحفظ على املادة        - ٢٤
ــة وذلــــك    ــانون اجلنــــسية جاريــ ــة تعــــديل قــ قالــــت إن عمليــ

ــة بـــأجنيب أن تعطـــي    حـــىت ــرأة البحرينيـــة املتزوجـ تـــستطيع املـ
ــسيتها ألبنائهــا  ــتحفظ   . جن ــذلك مــن املتوقــع أن ُيــسحب ال ول

ولكن، حىت مبوجب قـانون  .  يف املستقبل القريب٩ املادة  على
اجلنسية احلايل حيق فعال ألطفال املرأة البحرينية احلـصول علـى           
ــا عــدمي      ــيت يكــون األب فيه ــة يف احلــاالت ال ــسية البحريني اجلن

 .اجلنسية

، ٤، الفقـرة    ١٥وأردفت قائلة إن التحفظ على املادة         - ٢٥
املرأة يف التنقل أو اختيار مكـان       ليس له أثر يف الواقع يف حرية        

 .اإلقامة، سواء داخل أو خارج البلد

ــسيد   - ٢٦ ــد اهللال ــضاء   ): البحــرين( عب ــال إن بعــض أع ق
الربملان يعتزمـون حـث زمالئهـم مـن املـشرعني علـى النظـر يف                
سحب حتفظات البحـرين علـى االتفاقيـة، وخـصوصا الـتحفظ           

عتــه احلكومــة ويؤيــدون أيــضا التعهــد الــذي قط. ٢علــى املــادة 
ــالتعريف     ــشامل ب ــدوري ال علــى نفــسها خــالل االســتعراض ال

 . باالتفاقية وبتوفري التدريب على تطبيق أحكامها

ــسيدة العوضــي    - ٢٧ ــه حــىت اآلن   ): البحــرين(ال قالــت إن
وفـضال  . تنشأ أيـة تـضاربات بـني القـانون احمللـي واالتفاقيـة             مل

ة باعتبارهـا   عن ذلك، ذكـرت احملـاكم البحرينيـة فعـال االتفاقيـ           
وال ســـابقة هلـــذا املوقـــف يف العـــامل . مـــربرا لـــبعض القـــرارات

 .العريب

قالت إنه علـى الـرغم مـن        ): البحرين(السيدة الزياين     - ٢٨
مــن الدســتور تــدعو النــساء إىل التوفيــق بــني ) ب (٥أن املــادة 

مسؤولياهتن إزاء أسرهن وأدوارهن يف احلياة العامـة فـإن ذلـك            
. تربية األطفـال ال تقـع إال علـى كاهلـهن          ال يعين أن مسؤولية     

الرجال أيـضا مطـالبون بـالتوفيق بـني مـسؤولياهتم إزاء أسـرهم             
 .وأدوارهم يف احلياة العامة

ــة   - ٢٩ ــرين(الـــسيدة آل خليفـ ــان ): البحـ قالـــت إن الربملـ
البحـــريين مل يكـــن قـــد أنـــشئ حينمـــا انـــضمت البحـــرين إىل  

نــشاء الربملــان بعــد إ.  مبرســوم ملكــي٢٠٠٢االتفاقيــة يف ســنة 
اكتــسب ذلــك املرســوم مركــز التــشريع الرمســي، وبالتــايل فــإن 
أي حتفظ على االتفاقيـة ال ميكـن اآلن أن ُيـسحب إال بـإجراء                

 .من الربملان

مـن الدسـتور علـى      ) ب (٥وقالت إن النص يف املادة        - ٣٠
ــع     ــرهن مـ ــسؤولياهتن إزاء أسـ ــساء مـ ــق النـ ــي أن توفـ ــه ينبغـ أنـ

ــاة العا  ــه     أدوارهــن يف احلي ــا ألن ــزا إجيابي ــرب متيي ــة ميكــن أن يعت م
يتطلب أن تأخذ مجيع اهليئات الرمسية حالـة النـساء الفريـدة يف         

 .احلساب

) ب (٥قالت إن املـادة     ): البحرين(السيدة العوضي     - ٣١
، الفقــرة ١١مــن الدســتور يقــصد هبــا تعزيــز أهــداف املــادة       

 من االتفاقية، وتـساعد يف ختفيـف العـبء الواقـع علـى       ) ج( ٢
النــساء وهــن يــسعني إىل حتقيــق التــوازن بــني مــسؤولياهتن إزاء  

 .أسرهن وأدوارهن يف احلياة العامة

ــة    - ٣٢ ــسيدة آل خليف ــدين  ): البحــرين(ال ــت إن للوال قال
احلـــق والواجـــب، مبوجـــب الـــشريعة، يف تربيـــة أطفاهلمـــا؛ يف  
الواقــع تتطلــب نــصوص قانونيــة أن يتحمــل األب املــسؤولية      

بيـد أن الـشريعة ال تطبـق إال حينمـا           . أطفالـه الكبرية عن تربية    
ويف . يعجز األزواج عـن القيـام علـى انفـراد بتـسوية خالفـاهتم             

القضايا اليت أحيلت على احملاكم اعتـربت مـصاحل الطفـل ذات            
 .األولوية األوىل

وقالت إن النظام القـضائي البحـريين يعطـي األولويـة،             - ٣٣
ــألم أو لقر   ــال، ل ــد مــنح احلــضانة لألطف ــة ضــمان  عن يباهتــا بغي

 .تنشئة األطفال يف البيئة املثلى

ــسيدة العوضــي    - ٣٤ ــدم ســن   ): البحــرين(ال ــت إن ع قال
. قــانون لألســرة ال يعــين غيابــا كــامال إلطــار قــانوين ذي صــلة 

ــف       ــسوية خمتل ــة مناســبة لت ــوانني ديني ــشريعة ق ــق حمــاكم ال تطب
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شؤون األسرة، مبا يف ذلك قضايا الـزواج والطـالق واحلـضانة            
 .ملرياثوا

وقالـــت إن جهـــود تـــدوين القـــانون املتعلـــق باألســـرة   - ٣٥
ــرن العــشرين منظمــات اجملتمــع      ــات مــن الق ــدأهتا يف الثمانيني ب

ــرأة      ــى للم ــس األعل ــك اجملل ــد ذل ــدين، وواصــلها بع ــي . امل ينبغ
ــانون خــاص     ــؤدي إىل ســن ق ــضافرة أن ت ــة املت للجهــود الوطني

 .باألسرة يف املستقبل القريب

ا يتعلــق بإعــداد تقريــر بلــدها، إن اجمللــس وقالــت، فيمــ  - ٣٦
األعلــى للمــرأة رغــب يف أن تـــشارك مجيــع اهليئــات الرمسيـــة      
ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين ذات الـــصلة يف إعـــداد التقريـــر،      

بيـــد . كانـــت تعتـــزم تقـــدمي تقريـــر مـــشترك إىل اللجنـــة  وإهنـــا
ــرروا،       أن ــرأة ق ــوق امل ــدين وحق ــع امل الناشــطني يف جمــال اجملتم

. املـــــشروع األول، تقـــــدمي تقريـــــر منفـــــصلإكمـــــال  فـــــور
ــرهم ــق      وتقريـ ــا يتعلـ ــي فيمـ ــر الرمسـ ــاس للتقريـ ــوازي انعكـ املـ

وطلبـت  . احملـرز يف حتقيـق املـساواة والتحـديات الباقيـة           بالتقدم
احلكومة أيضا من منظمات اجملتمع املـدين والناشـطني يف جمـال            
حقـــوق املـــرأة تقـــدمي تعقيبـــات فيمـــا يتعلـــق بـــالتقرير الرمســـي 

 .ئيالنها

ــد اهللا   - ٣٧ ــسيد عب ــده   ): البحــرين (ال ــة بل ــال إن حكوم ق
حتمــل التوصــيات املنبثقــة عــن االســتعراض الــدوري العــام مــن  
ِقبل جملس حقوق اإلنسان حممل اجلد البالغ، وتواصل التعـاون          
عـــن كثـــب مـــع اجمللـــس، ومفوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق  

ات الدوليـة   اإلنسان، واهليئات املنشأة مبقتضى املعاهدات واهليئ     
حلقـــوق اإلنـــسان واجملتمـــع املـــدين بغيـــة تعزيـــز وتنفيـــذ تلـــك  

 .التوصيات

ــال إن وزارة العــدل  ): البحــرين(الــسيد العجــاجي    - ٣٨ ق
ــدوات     ــدأت، باإلضــافة إىل عقــد ن ــشؤون اإلســالمية قــد ب وال
وحلقــات دراســية، بتنفيــذ برنــامج للــتعلم االلكتــروين للقــضاة  

آلليــات الدوليــة حلقــوق مــصمم لزيــادة معرفتــهم بالــصكوك وا

وفــضال عــن ذلــك، تقــدم . اإلنــسان وأيــضا املــساواة اجلنــسانية
الوزارة دورات معنية بأسس احلمايـة الدوليـة حلقـوق اإلنـسان            

 .ومفهوم اجلنس كما يرد يف االتفاقية

وقال إن اجمللس القضائي األعلى قد أنشأ جلنـة لوضـع             - ٣٩
ا يتعلـق بالقـضايا     دليل يوفر للقـضاة إرشـادا أكثـر تفـصيال فيمـ           

 .اجلنسانية مما يرد يف قانون سلوك القضاة

قـــال إن الـــسلطات ذات ): البحـــرين(الـــسيد حممـــد   - ٤٠
ــرين إىل       ــضمام البحـ ــسألة انـ ــادا يف مـ ــرا جـ ــر نظـ ــصلة تنظـ الـ
الربوتوكــــول االختيــــاري ويف مواءمــــة القــــوانني احملليــــة مــــع 

وفضال عن ذلك، فـإن محلـة شـحذ التوعيـة الـيت             . الربوتوكول
أطلقت ردا على االستعراض الدوري الشامل تنهض بانـضمام        

 .البحرين إىل الربوتوكول االختياري

قالت، وهي ترد علـى     ): البحرين(السيدة آل خليفة      - ٤١
السؤال عما إذا كان الربملان قد استشري يف إعداد التقريـر، إنـه             
ال توجــد أحكــام يف االتفاقيــة تتطلــب أن تستــشري احلكومــات 

. لتـشريعية يف بلـداهنا فيمـا يتعلـق مبحتويـات تقاريرهـا            اهليئات ا 
ــها دول       ــد أبلغت ــدها ق ــة بل ــأن حكوم ــذكّر ب ــت، وهــي ت وطلب
أطراف أخـرى بأنـه ال يوجـد ذلـك املتطلـب، تلقـي اإليـضاح                

 .من اللجنة يف هذا الصدد

قالــت إن احلكومــات تقــع عليهــا، مبوجــب  : الرئيــسة  - ٤٢
. مي التقــارير إىل اللجنــةاالتفاقيــة، املــسؤولية الرئيــسية عــن تقــد

ولــذلك، مــن ممارســة اللجنــة تــشجيع احلكومــات علــى وضــع  
تقاريرها على حنو مـستقل وتـشجيع املنظمـات غـري احلكوميـة             

 .على وضع تقارير موازية

وقالت، وهـي تـرد علـى الـسؤال عـن دور الربملـان يف                 - ٤٣
عملية تقدمي التقارير، إنه على الـرغم مـن أنـه مـن احلقيقـي أن                

تفاقية ال توفر اإلرشـاد يف هـذا الـصدد، فـإن أسـاليب عمـل        اال
اللجنة تتطـور وقـد بـدأت اللجنـة بـإدراج فقـرة يف مالحظاهتـا                

ــة   ــة حـــول دور اهليئـــات التـــشريعية يف تنفيـــذ االتفاقيـ . اخلتاميـ



CEDAW/C/SR.860  
 

08-58696 7 
 

وبالقيــام بــذلك، مل تقــم اللجنــة إال بتــشجيع الــدول األطــراف 
ــى اهل     ــشتمل علـ ــارير تـ ــدمي التقـ ــة تقـ ــل عمليـ ــى جعـ ــات علـ يئـ

التــشريعية، ومل تفــرض متطلبــا بــأن تقــوم تلــك اهليئــات رمسيــا  
وعــالوة علــى ذلــك، لكــل دولــة عــضو أن  . باعتمــاد التقــارير

تقرر ما هي الطريقة املثلى إلشراك هيئتها التـشريعية بغيـة رفـع      
مــستوى بــروز عمليــة املوافــاة بالتقــارير وتنفيــذ املالحظــات       

 .اخلتامية

ــدا مـــن املعلومـــات عـــن  طلبـــت مز: الـــسيدة جـــرب  - ٤٤ يـ
بروتوكول التعاون الذي كان اجمللس األعلى للمرأة قـد أبرمـه           
ــصك        ــك ال ــساعد ذل ــف ي ــساء يف البحــرين وكي ــع احتــاد الن م

هل ُوجدت خطط لربوتوكوالت مماثلـة      . االحتاد يف أداء دوره   
مع منظمات أخرى من منظمـات اجملتمـع املـدين؟ وطلبـت إىل             

املركز الوطين لدعم الرابطـات  الوفد أيضا تقدمي معلومات عن     
املدنية وطبيعة العالقة مـع اجمللـس األعلـى للمـرأة، مبـا يف ذلـك                
التعاون بـني املنظمـة الثانيـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين األخـرى             

  .لتعزيز حقوق املرأة
وقالت إنه على الـرغم مـن أهنـا ترحـب بتأييـد الدولـة                 - ٤٥

تفاقيـة فيمـا يتعلـق    ، من اال١، الفقرة ٢٠الطرف لتعديل املادة  
جبلسات اللجنة، ترغب يف معرفة التقدم احملـرز صـوب اعتمـاد      

 .تدابري قانونية يف هذا الصدد

قالـــــت إن بعـــــض : الـــــسيدة تافـــــاريس دا ســـــيلفا  - ٤٦
ــامالت    ــهن العــ ــرين، ومنــ ــساء يف البحــ ــن النــ ــات مــ اجملموعــ
ــساواة     ــدابري املـ ــن تـ ــتبعدت عـ ــد اسـ ــات، قـ ــاجرات املرتليـ املهـ

وباإلضـافة إىل   .  من االتفاقيـة   ٣ار إليها يف املادة     اجلنسانية املش 
ذلــك، فــإن املوظفــات يف مراكــز رعايــة األطفــال ال يــتلقني       
اســـتحقاقات الـــضمان االجتمـــاعي، وليـــست هلـــن حقـــوق      

 .يتعلق بالعمل فيما

ــأن       - ٤٧ ــد أُخبِــرت ب ــة ق ــأن اللجن ــذكّر ب وقامــت، وهــي ت
ــشكل        ــة ت ــري حكومي ــى منظمــات غ ــرض عل ــود ُتف بعــض القي

وق املـــرأة بـــؤرة تركيزهـــا، حبـــث الدولـــة الطـــرف علـــى  حقـــ
 علــى حنــو ٣مزيــد مــن التــدابري الراميــة إىل تنفيــذ املــادة    اختــاذ
 .شامل

طلبــت إيــضاحا فيمــا يتعلــق  : خياوكيــاوالــسيدة زو   - ٤٨
إذا كــان اجمللــس األعلــى للمــرأة وكالــة حكوميــة رمسيــة        مبــا
قــوم وترغــب أيــضا يف معرفــة كيــف ي . جمــرد هيئــة تنــسيقية أم

اجمللس بأعماله، وكيـف يـؤثر يف سياسـة احلكومـة واخلطـوات             
 .اليت اختذت لرصد وضع املرأة يف خمتلف اجملاالت

وقالــت إن مــن الطيــب احلــصول علــى تفاصــيل عــن       - ٤٩
ــوارده البــــشرية    ــة للمجلــــس، وخــــصوصا مــ ــة التنظيميــ البنيــ

ــة، ــذ      واملاليــ ــزمين لتنفيــ ــار الــ ــن اإلطــ ــات عــ ــضا معلومــ وأيــ
ــرأة االســتراتيجية ال ــة لتقــدم امل ــة  . وطني ــضا يف معرف وترغــب أي

إذا كانــت مؤشــرات قــد ُحــددت لتحقيــق أهــداف معينــة،   مــا
وعلــى وجــه اخلــصوص فيمــا يتعلــق مبــشاركة املــرأة يف احليــاة    

 .السياسية

ذكّرت بأن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة،    : السيدة غاسبار   - ٥٠
نــة،  الــيت اعتمــدهتا اللج٢٥كمــا تــرد يف التوصــية العامــة رقــم  

. كــان ُيفتــرض أن تــساعد املــرأة يف ردم الفجــوة بــني اجلنــسني
وترى أن قوانني البحـرين تـدعو إىل املـساواة، ولكـن املـساواة              

ولذلك فإن الدولـة الطـرف حباجـة إىل         . غري قائمة يف املمارسة   
اعتمـاد مزيـد مـن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة وينبغـي هلـا أيــضا أن         

، مـن االتفاقيـة بغيـة       ١، الفقـرة    ٤تويل االهتمام اخلاص للمادة     
ــشجيع       ــة إىل ت ــة الرامي ــسياسات العام ــني ال ــبس ب ــادي أي ل تف
املــساواة والتــدابري اخلاصــة املؤقتــة الــيت يقــصد هبــا حتقيــق تلــك  

 .املساواة

قالـت إنـه وفقـا التفاقيـة        ): البحـرين (السيدة شـهاب      - ٥١
، وهـــي االتفاقيـــة املتعلقـــة ١١١منظمـــة العمـــل الدوليـــة رقـــم 

ــالت ــل     بـ ــانون العمـ ــشروع قـ ــوفر مـ ــة، يـ ــل واملهنـ مييز يف العمـ
املعـــروض علـــى الربملـــان للعـــاملني املهـــاجرين نفـــس احلقـــوق  
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ــشتمل . يتعلــق بالعمــل املــوفرة للمــواطنني البحــرينيني   فيمــا وت
التــشريعات املقترحــة علــى أحكــام ترمــي علــى حنــو حمــدد إىل   

نوية محاية اخلادمات املرتليات، من قبيـل احلـق يف اإلجـازة الـس            
وبدل إهنـاء اخلدمـة واإلعفـاء مـن ضـريبة الـدخل وتـوفري سـبل            

 .احلصول على التحكيم

قالــت إن مرافــق رعايــة  ): البحــرين(الــسيدة اجليــب   - ٥٢
األطفال تـشرف عليهـا الـوزارة ذات الـصلة ويتطلـب القـانون              
ــات عــن      ــا يف ذلــك معلوم ــوظفني، مب ــسجالت امل أن حتــتفظ ب

 تلقــوه وتدريبــهم ورواتبــهم كفــاءات املــوظفني والتعلــيم الــذي
لقد مجـع اجمللـس األعلـى للمـرأة معلومـات مـن             . ومسؤولياهتم

العــاملني يف جمــال رعايــة األطفــال عــن ظــروف عملــهم، وهــو  
يعمل مع أصحاب مرافق رعاية األطفال والـسلطات املختـصة          
لتــوفري األمــن الــوظيفي واالســتحقاقات االجتماعيــة واألجــور   

  .املنصفة هلؤالء العاملني

قالــت، يف معــرض  ): البحــرين(الــسيدة آل خليفــة    - ٥٣
ردها على السؤال عن بروتوكول التعاون بـني اجمللـس األعلـى            
للمــرأة واحتــاد النــساء يف البحــرين، إن املنظمــات الرمسيــة مــن   
قبيل اجمللس حباجة، لتنفيذ خططها الرامية إىل حتقيـق املـساواة،           

ــع املـــدين ا   ــات اجملتمـ ــع منظمـ ــاون مـ ــا  إىل التعـ لـــيت يـــسمح هلـ
ــرب      ــسرعة أكـــ ــتجابة بـــ ــاق باالســـ ــع النطـــ ــشارها الواســـ انتـــ

وقالت، وهي تذكّر بأن بروتوكول التعاون قـد        . لالحتياجات
ــق      ــرم علــى أســاس املــساواة بــني اجمللــس واالحتــاد فيمــا يتعل أب
باحلقوق واملسؤوليات، إن االحتاد هـو املكـون املـدين للجهـود            

إن اجمللــس يتعــاون . ةالوطنيــة مــن أجــل حتقيــق املــساواة للمــرأ 
 .فعال مع مجيع املنظمات النسائية

قـــال إن احلكومـــة تـــضع ): البحـــرين(الـــسيد حممـــد   - ٥٤
ــرار إدخــال التعــديل     ــشريعات إلق البــصمات األخــرية علــى الت

ولـــذلك، . ، مــن االتفاقيــة  ١، الفقـــرة ٢املقتــرح علــى املــادة    

ب، سيقدم قانون إىل جملس الوزراء إلقـراره يف املـستقبل القريـ           
 .وبعد ذلك إىل الربملان من أجل التصديق عليه

قالـت، وهـي تـرد علـى        ): البحرين(السيدة العوضي     - ٥٥
ــس       ــرأة، إن اجملل ــدابري املتخــذة لرصــد وضــع امل ســؤال عــن الت
األعلـى للمــرأة قــد اعتمــد هنجــا علميــا إزاء تقيــيم وضــع املــرأة  

. وقد أجرى عددا من الدراسات االستقصائية يف هـذا الـصدد          
ظهرت نتائجه أن اجلهود ينبغي أن تركـز علـى متكـني املـرأة              وأ

 .يف شؤون األسرة وعلى توفري سبل حصوهلا على السكن

إنه لـيس مؤسـسة     وقالت، وهي تتناول وضع اجمللس،        - ٥٦
ــة تــوايف امللــك مباشــرة بالتقــارير    ــة رمسي ــه هيئ ــة ولكن . حكومي

 وللمجلس تأثري يف الـسياسة الوطنيـة عـن طريـق توصـياته الـيت              
وهـــذه . تقـــدم إىل امللـــك بـــصفته الـــرئيس التنفيـــذي يف البلـــد 

ــسؤولني يف       ــع املـ ــزم مجيـ ــا، تلـ ــاده هلـ ــور اعتمـ ــيات، فـ التوصـ
ــة ــسياسية،    . احلكوم ــاة ال ــرأة يف احلي ــق مبــشاركة امل وفيمــا يتعل

ــوم   ــم  -قالـــت إن املرسـ ــانون رقـ ــؤرخ يف ١٤ القـ  ٢٠٠٢ املـ
الرجـال  اخلاص مبمارسة احلقوق السياسية يضمن املساواة بـني     

والنساء، سواء بوصفهم منتِخبني أو مرشَّـحني لـشغل املنـصب      
 .باالنتخاب

قالــت إن وزارة التنميــة ): البحــرين(الــسيدة اجليــب   - ٥٧
االجتماعية تقدم املساعدة املادية والتقنية إىل منظمـات اجملتمـع          

وتأيت املساعدة املادية على شكل منح لتمويل املشاريع        . املدين
عينية مثل توفري مرافق املقر هلذه املنظمـات بتكلفـة        واملساعدة ال 

ــة ــشاريع   . رمزيـ ــإن احتياجـــات متويـــل املـ ــذا الـــصدد فـ ويف هـ
ــالغ     ــد املب ــوزارة رأي يف حتدي ــة ولــيس لل تراجعهــا أطــراف ثالث

وفــضال عــن ذلــك، أوصــل املركــز الــوطين لــدعم       . املطلوبــة
ــاء القــدرات إىل منظمــات      ــق ببن ــرامج تتعل ــة ب الرابطــات املدني

 .تمع املدين وقدم هلا اخلدمات دعما لعملياهتااجمل

قالــت إنــه ال ُتفــَرض ): البحــرين(الــسيدة آل خليفــة   - ٥٨
قيود على االتصاالت بـني منظمـات اجملتمـع املـدين ومنظمـات             
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األمم املتحـدة أو علـى تقـدمي اخلـربة واملـساعدة مـن منظمـات                
 .األمم املتحدة

ــساء     - ٥٩ ــشاركة النـ ــاول مـ ــي تتنـ ــت، وهـ ــاة وقالـ يف احليـ
السياسية، إنه على الـرغم مـن أن اجمللـس األعلـى للمـرأة معـين                
مبـــساعدة املـــرأة يف احلـــصول علـــى حقوقهـــا الـــسياسية، فإنـــه  

ــات      ال ــات أو الرابطـ ــشاطات املنظمـ ــنغمس يف نـ ــه أن يـ ميكنـ
الــسياسية ألنــه هيئــة رمسيــة، وإن القيــام بــأي حماولــة ميكــن أن   

 .ت والرابطاتُيعترب هتديدا الستقالل تلك املنظما

قــال إنــه يفهــم أن لالتفاقيــة مركــز : الــسيد فلنترمــان  - ٦٠
القانون احمللي، وبذلك فإهنا ال تتمتـع بالـضرورة بأولويـة علـى             

وعلــى الــرغم مــن أنــه مــن املطمــئن . القــوانني احملليــة املتــضاربة
معرفـــة أن مجيـــع املـــواطنني ميكنـــهم أن يقـــدموا االلتمـــاس إىل 

ــتورية حينمـــ   ــة الدسـ ــضمان    احملكمـ ــي الـ ــانون حملـ ــهك قـ ا ينتـ
الدستوري للمساواة، من املفيد أيضا معرفة ما إذا كـان ميكـن            
لتلك احملكمة أن تفسر الدستور مبا يتفـق مـع التزامـات الدولـة              

 .الطرف مبوجب االتفاقية

قالـــت، وهـــي تـــتكلم بـــصفتها عـــضوا يف  : الرئيـــسة  - ٦١
اصـة، مثـل    اللجنة، إهنا ترغب يف معرفة املزيـد عـن التـدابري اخل           

وتتـساءل أيـضا    . احلصص، الـيت اختـذت للتعجيـل بتقـدم املـرأة          
، مــن االتفاقيــة ميكنــها أن ١، الفقــرة ٤عمــا إذا كانــت املــادة 

تــستعمل مــربرا للتــدابري اخلاصــة املؤقتــة أو عمــا إذا كــان مــن    
 .الالزم سن تشريعات إضافية بغية جعل ذلك ممكنا

ن االتفاقيــة قالــت إ): البحــرين(الــسيدة آل خليفــة    - ٦٢
بيد أن التمييز   . اكتسبت، وفقا للدستور، مركز القانون احمللي     

ــا هــو أن       ــشريعات املوضــوعة حملي ــة والت ــني االتفاقي الفاصــل ب
التشريعات ميكـن أن ُيطعـن فيهـا، كليـا أو جزئيـا، يف احملكمـة                

ولـذلك، فـإن لالتفاقيـة أولويـة علـى أسـاس األمـر              . الدستورية
ليـــة، علـــى الـــرغم مـــن أن تلـــك الواقـــع علـــى التـــشريعات احمل

 .األولوية ليست واردة صراحة يف الدستور

وقالــت إنــه مثــة اخــتالف آخــر بــني التــشريعات احملليــة   - ٦٣
واالتفاقيـــة، وهـــو أن التـــشريعات تنحـــو إىل كوهنـــا مفروضـــة 

ولـذلك،  . تشكل االتفاقية بيانا باملبادئ واحلقـوق العامـة        بينما
ال الفعلــي للحقـوق الــيت  مـن الـضروري إصــدار قـوانني لإلعمـ    

على سبيل املثال، ال يعين مركز االتفاقيـة        . تدعو االتفاقية إليها  
جيـب  : بوصفها قانونا حمليا أن العنف ضد املـرأة ُمجـرَّم تلقائيـا           

بيـــد أن لالتفاقيـــة . ســـن قـــانون ُيَجـــّرم حتديـــدا ذلـــك العنـــف
األولوية على القوانني احمللية على الرغم من احلاجـة إىل متكـني            

 .القوانني

قالــت إنــه ال الدســتور ): البحــرين(الــسيدة العوضــي   - ٦٤
وال القــانون الــذي ينــشئ احملكمــة الدســتورية مينحــان احملكمــة  
سلطة تفسري القوانني أو حتديد ما إذا كانت للصكوك الدوليـة   

الوظيفة الوحيـدة الـيت تؤديهـا       . األولوية على التشريعات احمللية   
 .يما يتعلق بدستورية قانون بعينهاحملكمة هي إصدار قرارات ف

قالت، وهي ترد علـى     ): البحرين(السيدة آل خليفة      - ٦٥
ســؤال عــن التــدابري اخلاصــة املؤقتــة، إن اخلطــة الوطنيــة لتقــدم   
املرأة، وهي اخلطة الـيت وضـعها اجمللـس األعلـى للمـرأة، تـدعو               
إىل اختاذ تدابري خاصة مؤقتة للتصدي للتمييـز ضـد املـرأة فيمـا              

 .ق باجلنسية والعمل واخلدمة املدنيةيتعل

ــد احلــصص مبوجــب       - ٦٦ ــأن حتدي ــذكّر ب ــت، وهــي ت وقال
الدستور هو من اختـصاص الربملـان، إن فـرض خيـارات معينـة       
علــى املــصوتني ال ميكــن القيــام بــه إال بالوســائل املوافــق عليهــا 

ولذلك مثة حاجة إىل تعـديل الدسـتور ليـشمل مـواد          . دستوريا
احل املرأة، ما من شـأنه أن يتنـاقض مـع الـضمان             ُتقر التمييز لص  

ولكــن قــد يكــون مــن  . القــائم للمــساواة بــني مجيــع املــواطنني 
املمكـــن تعـــديل القـــوانني الـــيت تـــنظم الرابطـــات الـــسياسية       

تطالبـها بتحديـد حـصص للنـساء، كمـا كـان جيـري يف         حبيـث 
 .فرنسا
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قالـت إنـه علـى الـرغم مـن الترحـاب            : السيدة سـيمز    - ٦٧
رأة يف احلـــصول علـــى التعلـــيم العـــايل، مـــن املـــؤمل بنجـــاح املـــ

مالحظة أن منهاج املدرسـة االبتدائيـة يعـزز فكـرة أن الرجـال              
جتلـى ذلـك يف التقريـر الـذي أشـار إىل            . متفوقون علـى النـساء    

ــنوات    ــنهم الـــسنة إىل الـــست سـ أن األطفـــال الـــذين تبلـــغ سـ
يـــشاركون يف فـــصول مواضـــيع تقتـــرن جريـــا وراء القوالـــب  

ــة ــائهم اجلنـــــسيالنمطيـــ ــرا إىل أن الدراســـــات .  بانتمـــ ونظـــ
كشفت أن األطفال يف جمموعة السن تلـك كانـت األكثـر             قد

ــة الطــرف     ــة وإىل أن دراســة الدول ــة االجتماعي اســتجابة للتهيئ
بينــت أن الرجــال يــصبحون عنــيفني حينمــا جيــري حتــدي    قــد

أدوارهـــم االجتماعيـــة، مـــن املعقـــول أنـــه ينبغـــي بـــذل مزيـــد  
اول مــسألة العنــف ضــد النــساء يف الطفولــة     اجلهــود لتنــ  مــن

ــرة ــة    . املبكـ ــضح يف هنايـ ــد يتـ ــذلك، قـ ــر كـ ــن األمـ وإن مل يكـ
أن مجيــع التــدابري اخلاصــة املؤقتــة الراميــة إىل التــصدي   املطــاف

 . لتلك املشكلة تفتقر إىل الفعالية

قالت إنـه، اسـتنادا إىل اإلحـصاءات        : السيدة هاياشي   - ٦٨
بيد أهنا ترغـب يف     . ث االغتصاب الواردة يف التقرير، قل حدو    

معرفة ما إذا كانت هذه هي احلالة يف الواقـع أو مـا إذا أصـبح                
من األكثر صعوبة على املرأة إبالغ الشرطة حبـوادث االعتـداء           

وترغب أيضا يف معرفة مـا إذا كانـت النـساء اللـوايت             . اجلنسي
 .بلّغن عن تلك اجلرائم قد أُعطني محاية الشهود

وهـــي تتنـــاول دور اجلهـــاز القـــضائي يف  وتـــساءلت،   - ٦٩
كبح العنف املرتيل، عمـا إذا كـان القـضاة قـد تلقـوا التـدريب                 
علــى النظــر يف قــضايا العنــف املــرتيل وعمــا إذا كــانوا مطلعــني  

وعلـى الـرغم مـن أنـه مـن          . على االتفاقية كجزء مـن تدريبـهم      
ــني يف      ــامني املمارسـ ــع احملـ ــصف مجيـ ــة أن نـ ــشجع مالحظـ املـ

 النــساء، فإهنــا تتــساءل عمــا إذا كــان العــدد  البحــرين هــم مــن
اإلمجــايل للمحــامني يف البلــد يكفــي لتلبيــة احتياجــات النــساء   

ولـذلك مـن الطيــب تلقـي مزيـد مــن     . ضـحايا العنـف اجلنــسي  
املعلومــات عــن كيفيــة ضــمان الدولــة الطــرف لتــوفري ســبل        

. وصول املـرأة إىل العدالـة وعـن تـوفر سـبيل االنتـصاف املـدين               
لى حنو خاص تلقي مزيد من املعلومـات عـن اإلجـراء    وتقَدِّر ع 

الــذي تنظــر احلكومــة يف اختــاذه لتغــيري مواقــف الرجــال حيــال  
 .النساء

طلبـت تلقـي مزيـد مـن املعلومـات عـن        : السيدة شني   - ٧٠
. كيفيــة مجــع الدولــة الطــرف للبيانــات عــن العنــف ضــد املــرأة 

ــع التقــارير عــن     ــا إذا كانــت مجي ــة م ــدا يف معرف  وترغــب حتدي
ــلت إىل وزارة       ــد أُرِس ــشرطة ق ــها ال ــيت تلقت ــسي ال ــف اجلن العن
الداخلية واالدعاء العـام وكيـف أصـدرت احملـاكم حكمهـا يف             

وقالت، وهي تؤكد على أن مجع تلك البيانـات         . هذه القضايا 
ــام      ــا، إن دراســة األمــني الع ــا ومنتظم ــي أن يكــون اعتيادي ينبغ

 A/61/122(املتعمقـــة عـــن مجيـــع أشـــكال العنـــف ضـــد املـــرأة  
ــات  ) Corr.1 و Add.1 و ــع البيانـ ــازة جلمـ ــة ممتـ . مشلـــت طريقـ

وترغب أيضا يف معرفة ما إذا كانت التعديالت املقترحة علـى           
قانون العقوبات فيما يتعلق بالعنف املرتيل مـن شـأهنا أن تـنص             

 .على معاقبة الذين ارتكبوا العنف ضد املرأة

مــات وقالـت إن اللجنــة ســتكون ممتنــة لــو تلقــت معلو   - ٧١
الـيت يـشكلنها   عن عدد النساء يف قوة الشرطة، والنسبة املئويـة        

يف القــوة والتــدريب الــذي يــوفر لرجــال الــشرطة فيمــا يتعلــق    
 .بالعنف اجلنسي

قالت إنه على الرغم مـن      : السيدة تافاريس دا سيلفا     - ٧٢
أن التقريــر يــشمل كــثريا مــن املعلومــات عــن اجلهــود املبذولــة   

يــة اجلنــسانية، يبــدو أن تلــك القوالــب ملكافحــة القوالــب النمط
النمطيــة ُيتغاضــى عنـــها وتــشجع، علـــى وجــه اخلـــصوص يف     

ــيم ــيم العــايل  . التعل علــى ســبيل  . ويــصدق ذلــك حــىت يف التعل
املثال، وفقا للتقرير، أقـل مـن نـصف الـربامج املقدمـة مـن ِقبـل           

. معهــد البحــرين للتــدريب مفتــوح يف وجــه أفــراد اجلنــسني       
النـساء منـها هـي يف املهـن الذكوريـة علـى             والربامج اليت حتـرم     

مـــن . حنـــو منطـــي مثـــل الكيميـــاء وااللكترونيـــات وامليكانيكـــا
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الصعب فهم السبب يف أن هذه هي احلالة على الـرغم مـن أن              
 .النساء أظهرن قدراهتن يف مجيع فروع املعرفة

وانعكــست القوالــب النمطيــة أيــضا يف قــوانني الدولــة    - ٧٣
ــرارات حماك  ــال، مبوجــب   . مهــاالطــرف ويف ق علــى ســبيل املث

ــت مــن العقوبــة        ــانون البحــريين، ميكــن للمغتــِصب أن يفل الق
ــحيته ــزواج ضـ ــة الطـــرف أن   . بـ ــتعني علـــى الدولـ ــذلك، يـ ولـ

 .تضاعف جهودها ملكافحة النماذج النمطية

تساءلت عمـا إذا كـان لألمهـات        : السيدة شوتيكول   - ٧٤
مطية عنـد تربيـة     واآلباء البحرينيني احلرية يف حتدي القوالب الن      

أطفاهلم، نظرا إىل أن حتطيم القوالب النمطية جزء بالغ األمهية          
 .يف إهناء العنف ضد املرأة

وقالـــت، وهـــي تـــثين علـــى دراســـة العنـــف احمللـــي         - ٧٥
وتوصــيتها بــسن قــانون األســرة، إن احلكومــة ينبغــي أال تركــز 
جهودها على ذلك اجلانب فقط؛ ينبغـي هلـا أن تنظـر أيـضا يف             

 العنـف ضـد املـرأة يف جمموعهـا، مبـا يف ذلـك العنـف يف             مسألة
وعـالوة علـى ذلـك، علـى        . مكان العمل والعنف ضـد الطفلـة      

الرغم من أن قانون األسـرة املقتـرح خطـوة طيبـة، فلـن يكـون               
ولـذلك، حتـث    . هلا أثر يف العنف ضد املرأة يف سياقات أخرى        

ــق       ــا يتعل ــشريعية فيم ــى توســيع نطــاق اجلهــود الت ــة عل احلكوم
 .بالعنف ضد املرأة

قالــت إنــه مل ميــارس ): البحــرين (الــسيدة آل خليفــة  - ٧٦
متييـــز بـــني الفتيـــان والفتيـــات يف التعلـــيم، بغـــض النظـــر عـــن   

 .املوضوع أو املنهاج الدراسي

ــة    - ٧٧ ــة آل خليفـ ــسيدة خليفـ ــرين(الـ قالـــت إن ): البحـ
وزارة التعليم والتربية تقـوم بتنقـيح املنـاهج والكتـب املدرسـية             

. بتدائيــة إلظهــار دور املــرأة يف اجملتمــع علــى حنــو أكثــر دقــة اال
واملعلومات عـن االتفاقيـة قـد أُدرِجـت فعـال يف بعـض الكتـب                
املدرســية، والكتــب املدرســية الــيت ُتــستعَمل يف صــفوف اللغــة  

. العربية والتعليم اإلسالمي تشمل اآلن صورا إجيابية عن املـرأة         

 يف جمـال األسـرة      وفضال عـن ذلـك، ُشـرِع يف فـصل للتـدريس           
ــا جيــــري    لطــــالب الــــصف الــــسادس مــــن اجلنــــسني كليهمــ

تــدريس الطــالب أن الرجــال والنــساء شــركاء يف تربيــة       فيــه
 .أطفاهلم

قالـت إن بلـدها طـرف يف        ): البحرين(السيدة الزايد     - ٧٨
اتفاقية حقوق الطفل وإن قـانون األحـداث وقـانون العقوبـات            

 . انونية مينحان األطفال احلماية الق١٩٧٦لسنة 

وواصلت القـول إن العنـف املـرتيل ظـاهرة جديـدة يف               - ٧٩
ــرأة ومركــز       ــى للم ــس األعل ــدها اجملل البحــرين وإن دراســة أع
ــه      ــتنتاج بأن البحــرين للدراســات واألحبــاث توصــلت إىل االس

ــة   ــاهرة بالتـــدابري القانونيـ وتـــدعو . ينبغـــي التـــصدي هلـــذه الظـ
، إىل فــرض التــشريعات الــضرورية، الــيت هــي حمــل النظــر فعــال 

عقوبـــات رادعـــة وتـــشمل علـــى أحكـــام خاصـــة باحلمايـــة       
. واملساعدة القانونيـة وامللجـأ واملعاملـة لـضحايا العنـف املـرتيل            

ويــدير اجمللــس األعلــى للمــرأة واحلكــم احمللــي واجملتمــع املــدين   
 .عددا من املرافق هلؤالء الضحايا

قـال إن أعـضاء اجلهـاز       ): البحـرين (السيد العجـاجي      - ٨٠
ائي يتلقــون التعلــيم يف جمــال حقــوق اإلنــسان ويدرســون القــض

وســــتتناول حلقــــة . االتفاقيــــة كجــــزء مــــن تدريبــــهم العــــام 
ــية ــدها يف     دراســ ــن املخطــــط عقــ ــرتيل مــ ــشأن العنــــف املــ بــ
ــانون ــسمرب /األول كـ ــيت   ٢٠٠٩ديـ ــرتيل الـ ــف املـ ــضايا العنـ  قـ

ــوزارة العــدل    . حــدثت فعــال  ــة ل ــشبكة الدولي ــى ال ــع عل واملوق
ات عـن العنـف املـرتيل للعـاملني يف جمـال           مصدر آخـر للمعلومـ    

 .القانون

ــرأة        - ٨١ ــال إن ضــحية ام ــشهود ق ــة ال ــق حبماي ــا يتعل وفيم
ميكنها اآلن أن تقدم الشهادة من مكان بعيد حيـث تبقـى غـري           

 .مرئية من ِقبل املعتدي عليها

قالـت إن البحـرين لـديها       ): البحـرين  (السيدة حـسن    - ٨٢
الحتياجــات القانونيــة احملــددة عــدد مــن احملــامني يكفــي لتلبيــة ا
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وفضال عـن ذلـك، ميكـن للمـرأة أن حتـصل بيـسر، إذا               . للمرأة
وميكنــها أيــضا أن  . رغبــت يف ذلــك، علــى خــدمات حمامَيــة    

تقصد وزارة العدل للحصول على املساعدة يف احلـصول علـى      
 .خدمات احملامي اجملانية

قــال إن وزارة اإلعــالم ): البحــرين (الــسيد العرضــي  - ٨٣
ــ ــى    تتبـ ــوم علـ ــناد أدوار تقـ ــة إسـ ــستهدف مكافحـ ــة تـ ع سياسـ

وتـسعى الـوزارة أيـضا      . القوالب النمطية إىل النساء يف براجمهـا      
ــام     ــة عــن طريــق تعــيني النــساء للقي إىل حتطــيم القوالــب النمطي

ويف هــذا الــصدد، الحــظ أن امــرأة . بــإخراج وعــرض الــربامج
 .تترأس هيئة التلفزيون التابعة للدولة

قالـــت إن الوكالـــة  ): البحـــرين(عوضـــي الـــسيدة ال  - ٨٤
احلكوميــة املركزيــة لإلعــالم مــسؤولة عــن مجــع كــل البيانــات   

وأنــشأ . املفــصلة حــسب نــوع اجلــنس عــن الــسنتني املاضــيتني  
. اجمللس األعلى للمرأة أيضا قاعدة بيانات إحصائية خاصـة بـه          

ومجيــع اإلحــصاءات الــواردة يف تقريــر بلــدها ميكــن أن تعــزى  
 .ة املركزية لإلعالم أو إىل وزارات أخرىإىل الوكال إما

قــال إنــه يوجــد يف الوقــت  ): البحــرين(الــسيد محــود   - ٨٥
ــه ســُيوظَّف    ٦٠٠احلاضــر حــوايل   ــشرطة وإن ــوة ال ــرأة يف ق  ام

ــهن       ــادة متثيل ــة لزي ــن خطــة وطني ــساء كجــزء م ــن الن ــد م . مزي
وباإلضــافة إىل التــدريب األساســي والتــدريب العملــي علــى      

دي، تتلقــى الــشرطيات التعلــيم يف جمــال عمــل الــشرطة االعتيــا
 .قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية كليهما

قالت إن احلكومة تنظـر     ): البحرين(السيدة العوضي     - ٨٦
يف إدخــال تعــديل علـــى نــص قــانون العقوبـــات الــذي ميـــنح      

ويــصاغ أيــضا . احلــصانة ملغتــِصب تــزوج بعــد ذلــك بــضحيته  
ــسي مــ   ــشاط جن ــرب أي ن ــانون يعت ــة  ق ــرأة دون ســن احلادي ع ام

وعــالوة علــى ذلــك، تعــين احلكومــة  . والعــشرين غــري تــوافقي
باحلاجــة إىل توســيع نطــاق القــانون ليــشمل ضــحايا العنــف       

 .العائلي

 متكلمــة بــصفتها عــضوا يف اللجنــة، قالــت،: الرئيـسة   - ٨٧
ــة رقــم    ــة يف العنــف   ١٩إن التوصــية العام  تعكــس رأي اللجن

 وهـي حتـث الدولـة الطـرف علـى           .العائلي والعنـف ضـد املـرأة      
وفيمـا خيـتص    . استعمال تلك التوصـية حـني صـياغة تـشريعاهتا         

بتدريب القضاة فيما يتعلـق بـالعنف العـائلي تقتـرح أن تراجـع              
 .الدولة الطرف أحكام الربوتوكول االختياري لالتفاقية

مــسألة اإلحــصاءات، أن مــن وأكــدت، وهــي تتنــاول   - ٨٨
 األطــراف بتفــصيل البيانــات عــن بــالغ األمهيــة أن تقــوم الــدول

ومـن شـأن القيـام بـذلك أن ميكّـن           . العنف وفقـا لنـوع اجلـنس      
تلك الدول من إجراء التحليل املفصل ملختلف أشكال العنـف          
ــضا ترمــي       ــشريعات أي ــدابري وســن ت ــرأة ومــن وضــع ت ضــد امل

 .حتديدا إىل مكافحة ذلك العنف

يـد  قالت إهنا ترغب يف معرفـة مز      : السيدة شوتيكول   - ٨٩
عن التشريعات اليت شرعتها البحـرين ملكافحـة االجتـار بالبـشر            
وما إذا كان ضحايا االجتار بالبشر، املوثق وغري املوثـق، ُتقـدَّم            

ومــن الطيــب أيــضا تلقــي معلومــات إضــافية عــن . هلــم احلمايــة
اجلهود املبذولة لتحديد هوية الضحايا، وعلى وجه اخلـصوص         

ر الـشرطة ومفتـشي العمـل       ضحايا االجتار يف البغـاء، وعـن دو       
ويف هـذا الـصدد، تطلـب تلقـي مزيـد           . يف كبح االجتار بالبـشر    

من التفاصيل عـن مـسؤوليات اللجنـة الوطنيـة املعنيـة مبكافحـة              
وتساءلت أيضا عما إذا كانت للدولة الطـرف        . االجتار بالبشر 

اســـتراتيجية وطنيـــة ُتعَنـــى باالجتـــار بالبـــشر وعمـــا إذا كانـــت 
 .ع املنظمات غري احلكوميةاحلكومة متعاونة م

وقالــت إهنــا ترغــب يف معرفــة مــا إذا كانــت احلكومــة   - ٩٠
قـــد استعرضـــت عمـــل وكـــاالت التوظيـــف للعمـــال املرتلـــيني 

ــة أن يـــضمن عـــدم     يف ــرين وبلـــد املنـــشأ، بغيـ كـــل مـــن البحـ
وفضال عن القـدرة   . اخلداع وأن تكون العقود منصفة     حصول

ساءلت عمـــا علـــى اإلدالء بالـــشهادة مـــن مكـــان بعيـــد، تـــ     
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ُوجِــدت أنــواع أخــرى مــن بــرامج محايــة الــشهود للعمــال    إذا
 .املهاجرين

وواصلت القول، وهي تشري إىل بطاقة األداء املتـوازن           - ٩١
اليت أعطاها أعضاء الوفد ألعضاء اللجنة قبل بـدء اجللـسة، إن            
اللجنة ستغدو ممتنة لـو أمكـن للدولـة الطـرف أن تعمـم بطاقـة                

املــرأة واالجتــار حينمــا تقــدم تقريرهــا   مماثلــة عــن العنــف ضــد  
 .الدوري التايل

ــسيدة بيغــوم   - ٩٢ ــا إذا   : ال ــة م قالــت إهنــا ترغــب يف معرف
كانت الدولـة الطـرف قـد انتـهجت سياسـة لتخفـيض الطلـب               
على البغاء وما إذا كانت أي تدابري قد اختـذت  ملعاقبـة الـذين               

 .يستغلون النساء وُيكرِهوهنن على البغاء

فة إىل ذلــك، أعربــت عــن رغبتــها يف معرفــة   وباإلضــا  - ٩٣
وقت بدء نفاذ قانون العمل املعدل ومـا إذا كـان سيـشمل أي              

ومـن املفيـد أيـضا      . أحكام تتعلق حبمايـة العـامالت املهـاجرات       
معرفة ما إذا كانت الدولة الطـرف ختطـط إلنـشاء آليـة لتقـدمي          
ــامالت     ــشهود للعــ ــة الــ ــامج حلمايــ ــع برنــ ــشكاوى ولوضــ الــ

ترغب، وهي تشري إىل خدمات االتصال املباشـر      و. املهاجرات
املذكورة يف التقرير، يف معرفـة عـدد الـشكاوى الـيت مت تلقيهـا               
مــن العــامالت املرتليــات، ومــا إذا كانــت تلــك الــشكاوى قــد  
وصــلت إىل احملــاكم ومــا إذا كانــت احلكومــة قــد ســاعدت       

وطلبـت أيـضا   . العامالت املرتليـات يف اختـاذ إجـراءات قانونيـة     
 معلومات عن الطرق اليت يستعملها مفتشو العمل لرصد         تلقي

 .ظروف عمل العامالت املهاجرات

ســـألت عمـــا إذا كانـــت أي هيئـــة    : الـــسيدة جـــرب   - ٩٤
حكوميــة معنيــة بــشؤون املــرأة ممثلــة يف اللجنــة الوطنيــة املعنيــة   

 املـؤرخ   ١وفيما يتعلـق بالقـانون رقـم        . مبكافحة االجتار بالبشر  
فحة االجتار بالبـشر تـساءلت عمـا إذا          واخلاص مبكا  ٢٠٠٨يف  

كانــت العقوبــات علــى اإلغــواء بالبغــاء قــد زيــدت بغيــة كــبح 
 .الطلب

وقالــت إنــه علــى الــرغم مــن أن مــشاركة املــرأة يف         - ٩٥
ــاة ــشجعها     احليــــ ــا يــــ ــدودة، فمــــ ــزال حمــــ ــسياسية ال تــــ الــــ
مشاركتها يف االنتخابات األخرية وحتمسها للعمليـة        ومستوى

ــسياسية ــذلك، تر. الـــ ــزم    ولـــ ــف يعتـــ ــة كيـــ ــب يف معرفـــ غـــ
األعلى للمرأة اإلبقـاء علـى هـذا الـتحمس بغيـة ضـمان               اجمللس

 .انتخاب مزيد من النساء لشغل املناصب يف املستقبل

قالت إن عزوف الدولة الطرف عن      : السيدة غاسبار   - ٩٦
اختاذ تدابري خاصة مؤقتـة بغيـة زيـادة مـشاركة املـرأة يف احليـاة                

رة مبوجب دستورها، يتنـاىف مـع       السياسية، ألن احلصص حمظو   
ومثـال فرنـسا، الـذي ذكـره      . ، من االتفاقية  ١، الفقرة   ٤املادة  

ــد صــحيحا ألن       ــة الطــرف، مل يع ــد الدول ــابق وف ــت س يف وق
فرنــسا أدخلــت، بعــد التــصديق علــى االتفاقيــة، تعــديال علــى    

. دسـتورها بغيـة إضـفاء الطـابع القـانوين علـى حتديـد احلــصص       
مـا إذا كـان اجمللـس األعلـى للمـرأة           ولذلك، ترغـب يف معرفـة       

يؤيد تعـديل الدسـتور البحـريين للـسماح باختـاذ تـدابري قانونيـة            
 .ترمي إىل زيادة متثيل النساء يف الربملان

وفيمـــا يتعلـــق مبـــشاركة املـــرأة البحرينيـــة يف الـــسلك    - ٩٧
الدبلوماســـي لبلـــدها قالـــت إن تعـــيني نـــساء لـــشغل مناصـــب 

ــيس ســوى إجــر   ــة ل ــة  دبلوماســية رفيع اء رمــزي؛ ينبغــي للدول
الطـــرف أن تفعـــل املزيـــد لزيـــادة عـــدد النـــساء يف ســـلكها       

 . الدبلوماسي

تـــساءلت عـــن اإلجـــراءات الـــيت  : الـــسيدة نويبـــاوير  - ٩٨
اختــذهتا الدولــة الطــرف أو تنظــر يف اختاذهــا بغيــة حتديــد هويــة  
العقبات اإلضافية الـيت تعتـرض سـبيل املـرأة إىل شـغل املنـصب               

ا إىل أن النظـــام االنتخـــايب للبحـــرين غـــري  ونظـــر. باالنتخـــاب
ــا إذا كـــان    مـــوات للنـــساء املرشـــحات، ترغـــب يف معرفـــة مـ

وترغـــب أيـــضا يف معرفـــة اإلجـــراءات الـــيت ميكـــن  . سُيـــصلَح
للحكومة أن تتخذها إلجياد بيئـة أكثـر مواتـاة للمنظمـات غـري       

 .احلكومية ولتيسري قيامها باجلهود دعما للنساء املرشحات
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علق مبسالة الـشرطيات، قالـت إهنـا ترغـب يف           وفيما يت   - ٩٩
ــوة      ــة يف ق ــشغلن مناصــب رفيع ــساء ي ــا إذا كانــت الن ــة م معرف

وترغــب أيــضا يف معرفــة مــا إذا كــن قــادرات علــى   . الــشرطة
 .االلتحاق بالقوات املسلحة

ــع وحــل     - ١٠٠ ــساء يف من ــدور الن ــا ل ــدى تناوهل  وترغــب، ل
يف معرفــة الــصراع ويف تعمــري اجملتمــع بعــد انتــهاء الــصراع،      

 ١٣٢٥قامت به الدولـة الطـرف لتنفيـذ قـرار جملـس األمـن              ما
 .اخلاص باملرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٠(

قـال إن حكومـة بلـده تعـي      ): البحـرين (السيد حممد    - ١٠١
منذ وقت طويل مبشكلة االجتـار بالبـشر عـرب احلـدود الوطنيـة،            
نظــرا إىل أن البحــرين كانــت مــضيفة لعــدد كــبري مــن العمــال   

ولــذلك، فــإن البحــرين أحــد البلــدان األوىل الــذي . هــاجرينامل
أصبح يف منطقة اخلليج العـريب طرفـا يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة               

وأقــرت . ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة وبروتوكوليهــا االختيــاريني 
حكومـــة بلـــده أيـــضا عـــددا مـــن التـــدابري القانونيـــة األخـــرى  

 ١ القـانون رقـم   ملكافحة االجتار بالبشر، وأكثرهـا حداثـة سـن        
 .٢٠٠٨املؤرخ يف 

 وقال إن حكومة بلده أنـشأت، باإلضـافة إىل اللجنـة            - ١٠٢
ــة مــسؤولة عــن       ــشر، جلن ــة مبكافحــة االجتــار بالب ــة املعني الوطني

وشـــرعت اللجنتـــان، . حتديـــد هويـــة ضـــحايا االجتـــار بالبـــشر
ــة أخــرى، يف      بالتعــاون مــع اجملتمــع املــدين ووكــاالت حكومي

 واملبــادرات الراميــة إىل تقــدمي خمتلــف وضــع عــدد مــن الــربامج
ــواع املــساعدة للعمــال املهــاجرين وإىل جعلــهم علــى وعــي     أن

 .حبقوقهم القانونية

 وواصــل القــول إن حكومــة بلــده تتعــاون أيــضا عــن   - ١٠٣
ــا مــع املنظمــة       ــشأ وأبرمــت مــؤخرا اتفاق ــدان املن كثــب مــع بل

 أشـــهر ٩الدوليـــة للـــهجرة لوضـــع برنـــامج توعـــوي مدتـــه      
ــستهدف  ــاذ   يـ ــا يف ذلـــك إنفـ ــة، مبـ خمتلـــف قطاعـــات احلكومـ

 .القانون

ــسيدة العوضــي   - ١٠٤ ــد،  ): البحــرين(ال أكــدت مــن جدي
وهـــي تـــرد علـــى األســـئلة عـــن االجتـــار بالبـــشر، علـــى أن        

ستستضيف مؤمترا يكون معنيا مبـسألة االجتـار بالبـشر           البحرين
وقد أنـشأت وزارة الداخليـة أيـضا  خطـا مباشـرا             . ٢٠٠٩يف  

 . حوادث االجتار بالبشرللتبليغ عن

ــسيد حممــد  - ١٠٥ ــى   ): البحــرين (ال ــرد عل أوضــح، وهــو ي
السؤال عما إذا كـان اجمللـس األعلـى للمـرأة عـضوا يف اللجنـة                
الوطنية املعنيـة مبكافحـة االجتـار بالبـشر، أن اجمللـس قـد أصـبح                

 .عضوا يف اللجنة الوطنية بعد إنشائها بوقت قصري

قــال إن ضــحايا االجتــار   ): البحــرين(الــسيد محــود   - ١٠٦
ــشرطة أو      ــة إىل مراكــز ال ــارير مقدم ــهم تق ــشر حتــدد هويت بالب

وقامــت وحــدة االجتــار   . تقــارير مباشــرة إىل وزارة الداخليــة  
. بالبشر التابعة للوزارة بـالتحقيق يف مجيـع احلـوادث ومبتابعتـها        

وباإلضـــافة إىل التعـــاون مـــع وزارة العمـــل لـــضمان أن حيتـــرم 
 حقوق العمال القانونية، تتوىل الوحـدة      موظفو القطاع اخلاص  

املــسؤولية عــن حتديــد هويــة األشــخاص املتــورطني يف االجتــار   
ــضحايا يف مالجــئ        ــن إيــواء ال ــشر ومقاضــاهتم، وأيــضا ع بالب

ــة ــن      . رمسي ــة ضــحية م ــد هوي ــد حتدي ــك، عن ــى ذل وعــالوة عل
 .الضحايا، يبذل كل جهد لالتصال بسفارة بلده أو بلدها

قال إن السلك الدبلوماسـي     ): لبحرينا(السيد حممد    - ١٠٧
لبلــده ال يقــوم بــأي متييــز بــني الرجــل واملــرأة  حــني إســناد         

تــشغل النــساء أكثــر مــن ثلــث املناصــب القياديــة يف . املناصــب
ــع أن     ــن املتوق ــسلك الدبلوماســي، وم ــة  ويف ال وزارة اخلارجي

ويف هـذا الـصدد، ذكّـر بـأن امـرأة           . ترتفع هذه النـسبة بـاطراد     
الشيخة هية راشـد آل خليفـة، تولـت رئاسـة اجلمعيـة             حبرينية،  

 .العامة لألمم املتحدة يف دورهتا احلادية والستني

قالـــت إن اجمللـــس  ): البحـــرين( الـــسيدة العوضـــي  - ١٠٨
األعلى للمرأة تناول مسألة مشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية            
عـن طريـق االسـتراتيجية الوطنيـة لتقـدم املـرأة واخلطـة الوطنيــة        
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ــذ تلــك االســتراتيجية ل وقــد وضــع اجمللــس أيــضا برناجمــه   . تنفي
للــــتمكني الــــسياسي للمــــرأة يف الــــسنوات القليلــــة املاضــــية، 

وكانـت إحـدى    . بالتعاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          
نتــائج هــذا الربنــامج وضــع مقتــرح مبــنح الــدعم الــتقين واملــايل   

وجيـري أيـضا    . للنساء املرشحات يف آخر االنتخابات الربملانيـة      
ــة     ــات الربملاني اجمللــس األعلــى للمــرأة دراســات حــول االنتخاب

 بغيـة ضـمان عـدم       ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧والبلدية الـيت أجريـت يف       
 .فشل املرشحات يف االنتخابات يف املستقبل

 وفيما يتعلق جبهود احلكومة إلجيـاد بيئـة أكثـر مواتـاة             - ١٠٩
 قالت إنـه    للمنظمات غري احلكومية ولدعم النساء املرشحات،     

ــة     ــات املدنيــ ــشطة اجلمعيــ ــم أنــ ــددة حتكــ ــوانني حمــ ــد قــ توجــ
وعلـى الـرغم مـن ذلـك، أعطـت احلكومـة الـدعم              . والسياسية

وعلـى الـرغم    . املايل لتلك املنظمات بغية رفع مستوى نشاطها      
مــن أن أفعــال االحتــاد النــساء يف البحــرين خاضــعة ألحكــام       

تبعده عـن  القانون اخلـاص باجلمعيـات املدنيـة فـإن ذلـك ال يـس          
ــغل    ــوايت يـــسعني إىل شـ ــساء اللـ ــدعم والتـــدريب للنـ تقـــدمي الـ

 .املناصب باالنتخاب

  .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   
_________  

  


