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  .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابع ( من االتفاقية١٨
 األول والثـاين املقـدم   التقرير الدوري اجلامع للتقريرين   

ــرين  ــن البحـــــ ــابع (مـــــ ؛ Add.1 و (CEDAW/C/BHR/2) تـــــ
CEDAW/C/BHR/Q/2و  (Add.1   

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

  )تابع (٨ إىل ١املواد 
ــرحيم   - ٢ ــد ال ــسيدة عب ــساء  ): البحــرين (ال قالــت إن الن

ــوايل   ــشكلن حـ ــدها     يف امل٥يـ ــضباط يف بلـ ــالك الـ ــن مـ ــة مـ ائـ
 يف املائـة مـن املناصـب املدنيـة يف قواتـه             ٤٠ويشغلن أكثر مـن     

 يف املائـة تقريبـا مـن مجيـع ضـباط            ٥املسلحة، باإلضافة إىل أن     
 يف املائــة مــن مجيــع املــوظفني املــدنيني يف ١٥الــشرطة وحــوايل 

 .وزارة الداخلية من النساء

  ١٦ إىل ٩املواد 
قـــال، وهـــو يرحـــب بنيـــة الدولـــة  : نالـــسيد فنترمـــا  - ٣

ــام بتعــديل قــانون اجلنــسية التمييــزي الــذي حيــرم     الطــرف القي
النـــساء البحرينـــات املتزوجـــات بأجانـــب مـــن احلـــق يف نقـــل  
ــد مــن       ــي مزي ــة ســتقدِّر تلق ــاهلن، إن اللجن ــسيتهن إىل أطف جن
املعلومــات عــن العقبــات الــيت تعتــرض تنفيــذه الــسريع وتــاريخ  

 .لاعتماد القانون املعد

ــوب    - ٤ ــسيدة بيلميه ــرداين-ال ــرد   :  زي ــه ال ت ــت إن قال
آيات يف القرآن ميكن أن تستعمل يف تربير منع املـرأة مـن نقـل     
جنسيتها إىل أطفاهلا، مضيفة أن بـضعة بلـدان إسـالمية كانـت             

قـد   من االتفاقيـة  ٩ من املادة  ٢هلا سابقا حتفظات على الفقرة      
اعتمـدهتا وسـحبت    أدخلت تعـديال علـى قـوانني اجلنـسية الـيت            

ــدور اإلجيــايب   . حتفظاهتــا علــى تلــك الفقــرة   ــضا ال ومــدحت أي

الــذي أدتــه املنظمــات غــري احلكوميــة يف الدولــة الطــرف وهــي 
 .حتث حكومتها على تقدمي اإلعانات لتلك املنظمات

قالـــت إنـــه نظـــرا إىل ): البحـــرين(الــسيدة العوضـــي    - ٥
ملمكـن املعرفـة    الطابع املعقد للعملية التـشريعية، فـإن مـن غـري ا           

الدقيقـــة لوقـــت اعتمـــاد قـــانون اجلنـــسية املعـــدل، وقالـــت إن  
ســـببا آخـــر للتـــأخري وهـــو قـــضية النـــساء البحرينيـــات   هنـــاك

املتزوجـــات برجـــال مـــن دول عربيـــة أخـــرى حتظـــر قوانينـــها  
 .ازدواج اجلنسية

قالــت، وهــي تتنــاول   : الــسيدة أروتــشا دومنغــيس    - ٦
 مـن تقريـر     ١٨٩ من الفقرة    املساواة يف التعليم، إنه يبدو     قضية

الدولة الطرف أن الدولة الطرف حتـاول تربيـر اهلـوة اجلنـسانية             
يف احلصول على درجات الدراسـات العليـا بـالقول إن النـساء             
ال يواصــلن دراســاهتن ألهنــن ينــشغلن باملــسؤوليات األســرية      

ــزوجني، مبوجــب    . العمــل أو ــأن مــن مــسؤولية ال ــذكِّر ب وإذ ت
ــة األ  ــة، تربي ــدابري الــيت   االتفاقي طفــال، ترغــب يف أن تعــرف الت

اختـذهتا الدولــة الطــرف وتعتـزم اختاذهــا لكفالــة قـدر أكــرب مــن    
التعــــاون بــــني الــــزوجني يف ذلــــك الــــصدد حــــىت ال تكــــون  
املـــسؤوليات األســـرية عقبـــة تعتـــرض تـــوخي املـــرأة للدراســـة  

 .العليـا

 يف  ١٥والحظت، وهي تـشري إىل الـرد علـى الـسؤال              - ٧
ــضايا  ــة القــ ــئلة قائمــ ، أن دورة CEDAW/C/BHR/Q/2 واألســ

ــد      ــسان، ق ــضا حقــوق اإلن ــة، تــشمل أي ــة باملواطن ــدة معني جدي
ــامج الدراســي  ــأن   . أضــيفت إىل الربن ــذكّر ب ــت، وهــي ت وطلب

ــا إىل أن عــددا كــبريا مــن      ــة الطــرف أشــارت يف تقريره الدول
األجانب ُيستخدمون يف قطاع التعليم، وتالحظ تعقُّد حقـوق         

ضوعا، مزيدا من املعلومات عن التـدريب       اإلنسان بوصفها مو  
الذي يقـدم للمعلمـني يف ذلـك املوضـوع اجلديـد وعـن كيفيـة                
قيام الدولة الطرف مبواءمة الثقافات املختلفة العاملـة يف قطـاع           

 .التعليم
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ــل الحظــت بقلــق، يف        - ٨ ــوق الطف ــة حق ــت إن جلن وقال
مالحظاهتــا اخلتاميــة حــول التقريــر األول املقــدم مــن البحــرين، 
أن التعلــيم لــيس إلزاميــا، والحظــت أيــضا أنــه بــدأ حتــرك حنــو   
إضفاء الطابع اخلاص على التعليم، مـا ميكـن أن يكـون لـه أثـر                

وترحــب . يف التحــاق جمموعــات معينــة مــن األطفــال بــالتعليم 
اللجنة بتلقي أي معلومات أخرى ميكن أن يوفرها الوفد فيمـا           

 .يتعلق هبذه املالحظات

قالــت إن التعلــيم االبتــدائي فقــط،  : الــسيدة بيمنتيــل  - ٩
ــي    ــر، جمــاين وإلزام ــتنادا إىل التقري ــذلك، ترغــب يف أن  . اس ول

تعرف ما إذا كانت احلكومة أيـضا تعتـزم جعـل التعلـيم جمانيـا               
وينبغـي للحكومـة   . وإلزاميا على املـستويني املتوسـط والثـانوي       

ــستوى        ــى م ــيم عل ــوفر التعل ــت ت ــا إذا كان ــضا أن توضــح م أي
 .رياض األطفال

وتـــساءلت، وهـــي تـــشري إىل املقولـــة يف التقريـــر إن       - ١٠
التلفزيــون الفــضائي مــسؤول عــن تــشجيع العنــف القــائم علــى 
نوع اجلنس، وتذكّر بأن التقرير ذكر بروتوكـول التعـاون بـني        
اجمللس األعلى للمرأة ووزارة اإلعالم للتصدي جلميـع وسـائط          

كومــة اإلعــالم الــيت تــشجع ذلــك العنــف، عمــا إذا كانــت احل 
 . تعتزم ممارسة الرقابة على برامج التلفزيون الفضائي

ــد احلــــصول علــــى     - ١١ ــول إن مــــن املفيــ وواصــــلت القــ
معلومــات حمــددة عمــا كــان الطــالب يلقنونــه عــن الــصحة        
اإلجنابية، وتـساءلت أيـضا عمـا إذا أخـذت الدولـة الطـرف يف               

ــادة   ــم    ١٢احلــسبان امل ــة رق ــة والتوصــية العام  ٢٤ مــن االتفاقي
 . عند وضع الربنامج الدراسي املتعلق بالصحة اإلجنابيةللجنة

ــاوير   - ١٢ ــسيدة نويب ــسري إىل ســؤال    : ال ذكــرت، وهــي ت
ســابق عــن التمييــز الــذي تواجهــه املــرأة يف معهــد البحــرين        
للتدريب، أن ذلك التمييز ما كان ينبغـي أن يكـون ممكنـا ألن              

 التقريـر،  قوانني البحرين فيما يتعلق بالتعليم خالية، اسـتنادا إىل   
ولـذلك فـإن اللجنـة سـتقدِّر توضـيح         . من أي متييـز ضـد املـرأة       

. ســبب وجــود التمييــز يف التعلــيم بينمــا حيظــره نظريــا القــانون 
وينبغي أيضا تقدمي معلومات عن التدابري اليت ختطـط احلكومـة            
اختاذها اآلن لتمكني املـرأة مـن إحقـاق حقهـا احملـدد قانونـا يف                

 .املساواة

ــسيدة   - ١٣ ــة  الـ ــة آل خليفـ ــرين(خليفـ قالـــت إن ): البحـ
وزارة التربية والتعلـيم تتـيح لكـل مـن الرجـال والنـساء تكـافؤ                
الفــرص إلكمــال الدراســات العليــا وإن مجيــع موظفيهــا تلقــوا  

 .هبات ومنحاً دراسية إلكمال دراساهتم

ــع      - ١٤ ــىت الـــصف التاسـ ــيم حـ ــول إن التعلـ ــلت القـ وواصـ
التعليم الثـانوي اجملـاين حـىت       إلزامي وجماين؛ وتوفر الدولة أيضا      

ويقــدم نفــس . الــصف الثــاين عــشر لكــل مــن األوالد والبنــات
املنــهاج الدراســي للجنــسني، باســتثناء التعلــيم الــصناعي املتــاح 

وبغيــة تــصحيح هــذه احلالــة قــررت احلكومــة،  . لــألوالد فقــط
كجزء من جهودها إلصالح التعليم، إنشاء كليـة مهنيـة تفـتح            

 .أبواهبا للجنسني

وأردفت قائلة، وهـي تتنـاول التعلـيم يف جمـال الـصحة               - ١٥
اإلجنابيــــة، إن وزارة التربيــــة والتعلــــيم، بالتعــــاون مــــع وزارة 
الصحة ورابطة البحـرين لتنظـيم األسـرة، تقـوم بوضـع منـهاج              
ــة       ــب املادي ــسني ويغطــي اجلوان ــستهدف اجلن دراســي شــامل ي

ــة  ــُتدرَّ . والنفـــسية للـــصحة اإلجنابيـ ــيع الـــيت سـ س ومـــن املواضـ
األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، مثل فريوس نقـص املناعـة          

ــشرية ــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب   /الب ، وتنظــيم )اإلي
 .األسرة

وقالــت إن منــهاج التربيــة الوطنيــة قــد طُــوِّر اســتجابة    - ١٦
وُصـمِّمت الـدورة، الـيت ُتقـدَّم     .  من الدستور ٥ملتطلبات املادة   

ــال  جلميـــع الطـــالب حـــىت املـــس  ــة األطفـ ــانوي، لتوعيـ توى الثـ
مبسؤولياهتم وحقوقهم بوصفهم مواطنني، مبا يف ذلـك حقـوق          

ــساء  ــال والن ــز املنــهاج     . األطف ــستوى الثــانوي، يرك وعلــى امل
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الدراسي على زيادة الوعي السياسي بـني األوالد والبنـات مـع            
 .االلتفات إىل مشاركتهم مستقبال يف احلياة السياسية

ــول إ   - ١٧ ــدمي   وواصــلت الق ــذين اخــتريوا لتق ن املعلمــني ال
ــة     ــات عمـــل بغيـ ــضور حلقـ ــدة سيـــسجلون حلـ ــدورة اجلديـ الـ

إن كليـــة البحـــرين للمعلمـــني، . تدريبـــهم يف جمـــال املوضـــوع
املنشأة مؤخرا، وهي جزء أيضا من جهـود احلكومـة إلصـالح          
التعليم، تـوفر طريقـا آخـر للمعلمـني الـذين يـسعون للحـصول               

وفيمــا يتعلــق بعــدد املعلمــني  . علــى التــدريب العــايل املــستوى 
األجانــــب الــــذين تــــستخدمهم احلكومــــة، قالــــت إن مجيــــع  

بيد أن بعـض الرجـال      . املعلمات حيملن اآلن اجلنسية البحرينية    
األجانــــب ال يزالــــون يعملــــون معلمــــني يف جمــــال املواضــــيع  

 .املتخصصة

وقالـــت إن ريـــاض األطفـــال يقـــوم بإدارهتـــا القطـــاع    - ١٨
رة التربيــة والتعلــيم الــيت حـــددت    اخلــاص حتــت إشــراف وزا   

والـوزارة مـسؤولة    . معايري للمرافـق ووضـعت منـهاجا موحـدا        
أيضا عن تدريب معلمـي ريـاض األطفـال وهـي بـصدد إنـشاء              

وأنــشأت وزارات . مركــز للتــدريب يف جمــال ريــاض األطفــال
التربية والتعليم والعمل والتنمية االجتماعية جلنة مشتركة بغيـة         

 .م يف رياض األطفالتقييم مركز التعلي

ــاتن  - ١٩ ــسيدة بـــ ــامالت املرتليـــــات  : الـــ قالـــــت إن العـــ
املهاجرات ال ُيعطني أي محايـة مبوجـب قـوانني العمـل للدولـة              

وُتــدفَع هلــن أجــور زهيــدة، وهــن مــثقالت بالعمــل،   . الطــرف
وُتنكــر علــيهن حريــة التنقــل، ويف بعــض احلــاالت يتعرضــن       

م التأشــرية وفــضال عــن ذلــك، فــإن نظــا . العتــداءات جــسدية
بالكفالة، الذي ربط العمـال بأربـاب عملـهم، جعـل مـن غـري               
ــن ظــروف العمــل       ــساء م ــت هــؤالء الن ــا أن تفل املمكــن تقريب

ويف هذا الصدد، طلبت مزيدا من املعلومات عـن         . االستغاللية
التعديالت املقترحـة علـى قـانون العمـل وتارخيـا ُيعتمـد حبلولـه               

 ظـروف العمـل، تـساءلت       وباإلضـافة إىل  . قانون العمل املعدل  

عما إذا كان القـانون املعـدل سـيتناول مـشاكل أخـرى تواجـه               
العامالت املهاجرات، مثل عبوديـة الـدَّين ومـصادرة جـوازات           

 .السفر واحلبس غري القانوين والعنف

ــى      - ٢٠ ــرف علـ ــة الطـ ــاول رد الدولـ ــي تتنـ ــت، وهـ وأعربـ
 يف قائمـــــــــــــة القـــــــــــــضايا واألســـــــــــــئلة ١٧الـــــــــــــسؤال 

)(CEDAW/C/BHR/Q/2/Add.1 . عــن رغبتــها يف معرفــة عــدد
الــشكاوى الــيت قــد تلقاهــا مــن العــامالت املهــاجرات خــط        
ــيت       ــشكاوى ال ــرد وعــدد ال ــه يف ال ــشار إلي ــصال املباشــر امل االت

ــشو العمــل  ــدمها مفت ــود أن تعــرف كيــف يقــوم هــؤالء    . ق وت
املفتشون بـالتفتيش علـى ظـروف عمـل اخلادمـات يف املنـازل،              

ديهم سبل الوصـول إىل املنـازل اخلاصـة         نظرا إىل أنه ال تتوفر ل     
وقـد  . “غري مرئيـات  ”حيث تعمل َمْن حيتمل أن يكُنَّ ضحايا        

تلقت اللجنة أيضا معلومات من منظمات غري حكوميـة تـشري           
إىل أن ضــحية تقــدم اهتامــات ضــد رب عملــها ال يــسمح هلــا، 
مبوجــب نظــام الكفالــة، بــأن تغــادر البلــد أو بــأن حتــصل علــى  

ولذلك، تود أن تعـرف     . دة النظر يف القضية   عمل آخر طيلة م   
مــا إذا كانــت هــذه العقبــات الــيت تعتــرض طريــق الوصــول إىل 

 .العدالة سيزيلها أيضا قانون العمل املعدل

وتــــساءلت، وهــــي تــــذكّر بــــأن قــــانون العقوبــــات     - ٢١
يتناول على وجه حمـدد التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل،         ال

ــزم وضــع    ــة تعت ــت احلكوم ــا إذا كان ــي إىل  عم ــشريعات ترم  ت
 .حظر ومنع ذلك التحرش

ــز   - ٢٢ ــسيدة مسـ ــة    : الـ ــن حمنـ ــسؤال عـ ــة للـ ــت، متابعـ قالـ
ــة الطــرف هــي،      ــد الدول ــسة وف ــازل، إن رئي ــات يف املن اخلادم
ــسة اجمللــس      ــة رئي ــه، نائب ــائق املقدمــة مــن جانب اســتنادا إىل الوث

. األعلــى للمــرأة وإن رئيــسة ذلــك اجمللــس هــي حــرم امللــك       
فد أن ميارس تـأثريه للعمـل علـى إهنـاء املعانـاة      لذلك، ينبغي للو 

 .اليت تكابدها العامالت املهاجرات املرتليات
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قالـــت إن التقريـــر ال يقـــدم : الـــسيدة زو خياوكيـــاو  - ٢٣
معلومــــات عــــن النــــساء املــــستخَدمات يف القطــــاع اخلــــاص  

يفــسر مــا إذا كُــّن يتمــتعن بــنفس االســتحقاقات بوصــفهن    أو
 وفضال عن ذلك، علـى الـرغم مـن          .موظفات يف القطاع العام   

اعتماد الدولة الطرف لـسياسة املـساواة يف األجـر علـى العمـل           
املماثل، يتضمن التقريـر أمثلـة كـثرية علـى تلقـي النـساء ألجـر                

ولــذلك ترغــب . أقــل ممــا يتلقــاه الرجــال علــى العمــل املماثــل  
الــسيدة زو يف أن تعــرف مــا إذا كانــت احلكومــة قــد درســت  

 األجــور ومــا إذا كانــت قــد وضــعت أيــة  مــشكلة التبــاين بــني
 .سياسات ترمي إىل ردم فجوة األجور بني الرجال والنساء

وفيما يتعلق مبدفوعات املعاشات التقاعدية، الحظـت         - ٢٤
أن حجم تلك املدفوعات يتعلق مباشـرة، اسـتنادا إىل التقريـر،            

وفضال عن ذلـك، تـدرك أن سـن التقاعـد           . بطول مدة اخلدمة  
وإذا كانت هـذه هـي   .  سنة للرجل  ٦٠مرأة و    سنة لل  ٥٥هي  

. احلالة فإن نظام املعاش التقاعدي يف البحـرين ميّيـز ضـد املـرأة             
ــدل       ــانون العمــل املع ــا إذا كــان ق ــة م ــذلك ترغــب يف معرف ول

 .سيحدد سنا واحدة لتقاعد الرجل واملرأة

قالــت إن العــامالت ): البحــرين(الــسيدة آل خليفــة   - ٢٥
د اسُتخِدمن يف اُألّسر املعيشية البحرينيـة       املهاجرات املرتليات ق  

ــن    ــف ع ــدة تني ــاملوهن يف    ٥٠م ــهن ع ــاب عمل  ســنة وإن أرب
ــة   ــراد العائل ــة غــري   . العــادة كــأهنن مــن أف وأدانــت ســوء املعامل

املقبول متاما الذي عانت منه أقليـة صـغرية مـن هـؤالء النـساء،               
وقالت إن حكومة بلدها تسعى لـضمان متتـع هـؤالء الـضحايا             

ــع ــة ذات   جبمي  حقــوقهن املنــصوص عليهــا يف الــصكوك الدولي
 .الصلة

قالــت إن قــانون العمــل ): البحــرين(الــسيدة شــهاب   - ٢٦
املعــدل ســيدخل حيــز النفــاذ فــور إقــرار الربملــان لــه وتــصديق    

 .امللك عليه

وقالــت، وهــي تتنــاول قــضية العــامالت املرتليــات، إن   - ٢٧
وســفارات حقــوقهن تــضمنها عقــود العمــل الــيت يف حــوزهتن، 

وفـضال عـن ذلـك، ميكـن للعـامالت          . بلداهنن، والقانون املدين  
ــه عــن       ــبلِّغن عن ــة أن ُي ــسوء املعامل ــوايت تعرضــن ل ــات الل املرتلي
ــهن أن     ــديره وزارة العمــل وميكن ــذي ت طريــق اخلــط املباشــر ال

ونظــرا إىل احلاجــة  . يلجــأن إىل مالجــئ حكوميــة أو خاصــة   
احلكومـة أحكامـا   املعترف هبـا إىل إجـراءات أخـرى، أدرجـت       

يف مشروع قانون العمل املعدل ترمي إىل تناول املـشاكل الـيت            
 .تواجهها العامالت املرتليات

ــل     - ٢٨ ــن العمـ ــدفوعات عـ ــساواة يف املـ ــق باملـ ــا يتعلـ وفيمـ
املماثــل قالـــت إن احلكومـــة تنظـــر يف االنـــضمام إىل االتفاقيـــة  

مــال  ملنظمــة العمــل الدوليــة املتعلقــة باملــساواة بــني الع  ١ رقــم
وفـضال  . والعامالت يف األجر عـن العمـل املتـساوي يف القيمـة           

 مـن مـشروع قـانون العمـل املعـدل           ٢٩عن ذلك، تنص املـادة      
ــساوي حــني أداء      ــار املت ــرأة االعتب ــى أن ُيعطــى للرجــل وامل عل

 .العمل املماثل

 تقريــرا عــن ٩١والحظــت أن نــساًء أجنبيــات قــدمن    - ٢٩
ديره وزارة العمـل خـالل      انتهاكات إىل اخلـط املباشـر الـذي تـ         

 وأنـه   ٢٠٠٨أغـسطس   /ينـاير إىل آب   /الفترة من كـانون الثـاين     
ــانون      ــا للقـ ــة، وفقـ ــل حالـ ــبة يف كـ ــراءات مناسـ ــذت إجـ . اختـ

يتعلق بـاإلجراءات يف املـستقبل، قالـت إن وزارة العمـل             وفيما
سـتتخذ، وهــي تعمـل عــن طريـق ســلطة تنظـيم ســوق العمــل،     

ــة إىل توع   ــادرات الراميـ ــن املبـ ــددا مـ ــال األجانـــب  عـ ــة العمـ يـ
 .حبقوقهم القانونية

قالـت إنـه يتوجـب علـى        ): البحرين(السيدة العيسى     - ٣٠
ــوفر      ــة، أن تـــ ــة املدنيـــ ــانون اخلدمـــ ــضى قـــ ــة، مبقتـــ احلكومـــ
للمستخَدمني واملـستخَدمات املـساواة يف األجـور واإلجـازات          

واملرأة املستخَدمة مـن ِقبـل احلكومـة حيـق     . والترقية والعالوات 
 يوما مـن إجـازة األمومـة بعـد الـوالدة، وانقطـاع              ٤٥هلا أيضا   
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ــدة ســاعتني خــالل ســاعات       مؤقــت عــن العمــل لإلرضــاع م
العمــل، وإجــازة أمومــة مــدهتا ســنتان لرعايــة طفــل دون ســن    

 .السادسة

قالـــت إن العـــامالت ): البحـــرين(الـــسيدة العوضـــي   - ٣١
املهاجرات تقع عليهن، ما دمن خيـضعن لألحكـام ذات الـصلة     

لعمــل، نفــس املــسؤوليات الــيت تقــع علــى النــساء   مــن قــانون ا
البحرينيات ويتمـتعن بـنفس احلقـوق الـيت يتمـتعن هبـا مبوجـب               

وعلى الرغم مـن أن األسـر املعيـشية ليـست مـشمولة             . القانون
بتلـــك األحكـــام فـــإن احلكومـــة بـــدأت اآلن بـــصياغة أنظمـــة  

ــك   ــة العمــل تل ــام    . إلدراج فئ ــشري إىل نظ والحظــت، وهــي ت
فالـــة، أن قـــانون ســـوق العمـــل أعطـــى العمـــال  التأشـــرية بالك

 .األجانب احلرية الكاملة يف تغيري وظائفهم

قـال إن حمكمـة الـنقض       ): البحـرين (السيد العجاجي     - ٣٢
 مفـــاده أن أربـــاب العمـــل لـــيس ١٩٩٠أصـــدرت حكمـــا يف 

لديهم احلق يف مصادرة جواز سفر العامل، مقدمة احلجة بـأن           
خصية حلاملـه ولكنـه مـن       جواز السفر ليس من املمتلكات الش     

وأضــاف أن حكــم احملكمــة ال  . ممتلكــات الدولــة املــْصدرة لــه 
 .يزال نافذا

ــسيدة هاياشــي   - ٣٣ ــن ســرطان    : ال ــاين م ــه ال يع ــت إن قال
. الثدي ومل جتر فحوص لعنق الرحم إال عدد قليـل مـن النـساء             

وترغب يف معرفة سبب هذه احلالة يف الوقت الذي تكون فيـه           
ة يف الفحـــص الـــدوري للكـــشف عـــن الدولـــة الطـــرف رائـــد

الــسرطان، ومــا الــذي تعتــزم احلكومــة القيــام بــه بغيــة حتــسني   
 .احلالة

ــا       - ٣٤ ــوم هبـ ــيت تقـ ــة الـ ــاحلمالت التوعويـ ــق بـ ــا يتعلـ وفيمـ
احلكومــة للرعايــة الــصحية واألمــراض تــساءلت عمــا إذا كــان  

. بعض هذه احلمالت تـستهدف النـساء الريفيـات أو املـسنات           
 بتلقــي معلومــات عــن تــدابري احلكومــة  وترحــب اللجنــة أيــضا

الرامية إىل توفري سبل وصـول النـساء إىل أسـاليب منـع احلمـل               
 .احلديثة والزهيدة التكلفة

تـساءلت عمـا إذا كـان التبـاين بـني          : السيدة بيمنتيـل    - ٣٥
التقرير الرمسـي والتقريـر املـوازي فيمـا يتعلـق بانتـشار أسـاليب               

ة ثقافيــة الســتعمال تلــك منــع احلمــل احلديثــة يــشري إىل مقاومــ
وطلبـت مـن الوفـد أن يقـدم مزيـدا مـن املعلومـات               . األساليب

وترغب أيضا يف معرفـة مـا إذا كـان موضـوع            . يف هذا الصدد  
حاالت احلمـل غـري املرغـوب فيهـا مـدرجا يف منـهاج الـصحة                

 .اإلجنابية

وواصــلت القــول إن قــوانني البحــرين يبــدو أهنــا تقيــد    - ٣٦
اســتنادا إىل التقريــر .  الــصحة اإلجنابيــةأيــضا حقــوق النــساء يف

املوازي، يتطلب القانون أن حتصل املـرأة علـى موافقـة زوجهـا           
قبــل القيــام بــالتعقيم بينمــا العكــس لــيس صــحيحا؛ ومــن غــري   
القانوين أيضا أن تلـد امـرأة عـن طريـق العمليـة القيـصرية دون                

 .إذن من زوجها

ــي مزيــ      - ٣٧ ــة ترحــب بتلق ــة إن اللجن ــت قائل ــن وأردف د م
املعلومات عن جهود احلكومة لشحذ وعـي النـساء بـاألمراض           

ــسي  ــصال اجلن ــة باالت ــسية،   . املنقول ــصحة النف ــق بال ــا يتعل وفيم
أشار التقرير املوازي إىل استعمال عدد من اإلنـاث أقـل كـثريا             
من عـدد الـذكور خلـدمات الـصحة العقليـة، وهـو يعـزو ذلـك              

عما إذا اختـذت    وتساءلت  . االختالف إىل الوصمة االجتماعية   
 .احلكومة أي تدابري ملعاجلة هذه احلالة

قالــت إنــه علــى الــرغم ): البحــرين(الــسيدة اجلالمهــة   - ٣٨
من أن الرجـال والنـساء يعـاَملون باملـساواة مـن ناحيـة الرعايـة                
الصحية، فـإن النـساء يـولَني مـستوى أعلـى مـن االهتمـام بغيـة          

الرعاية الـصحية   تقدم مجيع مراكز    . مراعاة احتياجاهتن اخلاصة  
. الرئيسية الرعاية الصحية اخلاصـة باألمومـة وأمـراض األطفـال          

ومثة يف الوقت احلاضـر مركـز للرعايـة الـصحية الرئيـسية لكـل               
بيــد أن احلكومــة ترمــي إىل حتقيــق نــسبة   .  شــخص٣٥ ٠٠٠
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وكــل اخلــدمات الــيت .  شــخص٢٠ ٠٠٠مركــز واحــد لكــل 
ل وفحـــص تقــدمها هـــذه املراكـــز، مبـــا يف ذلـــك حتديـــد النـــس 

 .سرطان الثدي، جمانية

وواصــلت القــول إنــه علــى الــرغم مــن اجلهــود املثلــى     - ٣٩
اليت بذلتها احلكومـة والـيت مشلـت محلـة مكثفـة لـشحذ الـوعي                
بالتعـــاون مـــع مجعيـــة البحـــرين للـــسرطان والفحـــوص، فإهنـــا  

تــنجح يف زيــادة عــدد النــساء اللــوايت أجريــت هلــن فحــوص  مل
ة تواصـل تلـك املبـادرة، وهـي         بيـد أن احلكومـ    . سرطان الثدي 

ختطــط ألن تطلــب مــن مجيــع أطبــاء الرعايــة األوليــة أن يــأمروا 
 .املريضات اللوايت يعاجلوهنن بأن جيرين هذه الفحوص

واســتطردت قائلــة إن النــسبة املئويــة املنخفــضة الــيت        - ٤٠
ــذين يـــستعملون       ــسبة األزواج الـ ــارير، وهـــي نـ ــها التقـ تناقلتـ

، ميكــن أن تعــزى إىل حقيقــة أن  أســاليب منــع احلمــل احلديثــة 
التقريـــر الرمســـي ال يـــشمل ســـوى إحـــصاءات مجعتـــها وزارة  

ــصحة ــديها      . الـ ــست لـ ــة ليـ ــإن احلكومـ ــظ فـ ــوء احلـ ــن سـ ومـ
إحصاءات عن وسائل منع احلمل الـيت توزعهـا الـصيدليات أو            

وأشارت أيـضا بعـض الدراسـات إىل أن         . املستشفيات اخلاصة 
 . حتديد النسلمعظم النساء ال يؤيدن استعمال عقاقري

وأكدت على أنـه ال يوجـد قـانون أو مرسـوم وزاري               - ٤١
يطالب بأن حتصل امرأة على موافقة زوجهـا قبـل الـوالدة عـن            

بيـد أن التعقـيم يتطلـب موافقـة الطـرفني           . طريق عملية قيصرية  
 .نظرا إىل عدم إمكانية الرجوع بالعملية

ــن        - ٤٢ ــن م ــساء خيف ــأن الن ــرف ب ــة تعت ــت إن احلكوم وقال
وبغية كفالة حصول املـرأة     . استشارة أخصائيي الصحة العقلية   

ــة       ــاء الرعاي ــدريب أطب ــة جــرى ت ــصحية العقلي ــة ال ــى الرعاي عل
األوليــة علــى معاجلــة املــرض العقلــي، مــا يــؤدي إىل تفــادي        
احلاجة إىل إحالة املرضـى علـى األخـصائيني يف أكثـر احلـاالت              

ائيـة متاحـة    وفضال عن ذلك، فـإن العقـاقري النفـسية الدو         . شدة
 .يف مجيع مراكز الرعاية الصحية األولية

ذكّــرت بوجــود تنــاقض :  شــيلينغ-الــسيدة شــوب   - ٤٣
بينمـا يبـدو األول     . واضح بني الدستور وميثاق العمـل الـوطين       

أنه حيظر التمييـز اجلنـساين ال يبـدو أن الثـاين يفعـل ذلـك علـى          
وســيكون تلقــي بعــض اإليــضاح يف هــذا الــصدد . حنــو صــريح

 .تقديرهاحمل 

وقالت إن التقرير ال يقدم معلومات كافية عـن تنفيـذ             - ٤٤
وترغــب علــى حنــو .  مــن االتفاقيــة١٣الدولــة الطــرف للمــادة 

خــاص يف معرفــة عــدد النــساء اللــوايت اســتفدن مــن جهــود        
ــى االســتحقاقات      ــوفر ســبل حــصوهلن عل ــضمان ت ــة ل احلكوم
ــدعم املــايل       ــن ال ــائل أخــرى م ــادات ووس ــروض واالعتم والق

وتتــساءل أيــضا عمـا إذا كانــت اســتحقاقات األســرة  . لألسـرة 
ــدفع للــزوج أم للزوجــة وعمــا إذا كــان الزوجــان حيــق هلمــا     ُت

وترحـب اللجنـة أيـضا      . إضافة عالوات اجتماعية إىل راتبيهمـا     
بتلقــي مزيــد مــن املعلومــات عــن الوحــدات املتنقلــة الــيت تقــدم 

 كانـت هـذه   اخلدمات للمسنني واملعوقني يف منازهلم وعمـا إذا     
 .الوحدات تقدم خدمات حمددة اجلنس

ــة      - ٤٥ ــها الدول وفيمــا يتعلــق بالتحفظــات الــيت أعربــت عن
 من االتفاقية قالـت إنـه ال يبـدو وجـود            ١٦الطرف على املادة    

ــادة    ــشريعة وأحكــام تلــك امل ــاقض بــني ال ــإن  . أي تن ــذلك ف ول
صياغة احلكومة لتحفظات أكثر دقة من شـأهنا أن تكـون أمـرا      

 .بسيطا

قالــت إن عــدم وجــود قــانون خــاص : الــسيدة بيغــوم  - ٤٦
. باألسرة يعين أن النساء يـواجهن التمييـز يف الـزواج والطـالق            

وعالوة على ذلك، أدخلت الدولة الطـرف حتفظـا علـى املـادة             
.  من االتفاقيـة علـى أسـاس أهنـا غـري متمـشية مـع الـشريعة            ١٦

 ١٦ادة  بيد أن بلدانا إسالمية كثرية أدخلت حتفظـات علـى املـ           
على نفس األساس قد أعادت النظر يف مواقفها، وقد سـحبت       

ويف هذا السياق، تساءلت عمـا إذا كانـت احلكومـة           . حتفظاهتا
 .١٦ستنظر أيضا يف سحب تدرجيي لتحفظها على املادة 
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وتـــساءلت عمـــا إذا كانـــت قـــوانني الدولـــة الطـــرف    - ٤٧
قــوق اخلاصــة بالــسن الــدنيا لعقــد الــزواج تتفــق مــع اتفاقيــة ح  

ــل ــال     . الطفـ ــة للرجـ ــسبة املئويـ ــة النـ ــضا يف معرفـ ــب أيـ وترغـ
البحرينيني الذين ميارسون تعدد الزوجات، الذي يشكل عقبـة         

ونظـرا إىل   . خطرية تعتـرض حتقيـق املـساواة يف احليـاة الزوجيـة           
أن تعدد الزوجات ال ميكن أن يستأصله القانون وحـده، فإهنـا            

خـذت حتقيقـا لـذلك     ترغب يف معرفـة التـدابري األخـرى الـيت اتُّ          
 .اهلدف

وتساءلت، وهـي ُتـذكِّر بأنـه، مبوجـب قـوانني الدولـة               - ٤٨
الطــرف، ال أحــد لــه احلــق يف الــشروع يف إجــراءات الطــالق   
ــة      ــدابري الــيت قــد اختــذهتا احلكومــة بغي ســوى الرجــال، عــن الت

 .معاجلة هذا التمييز السافر ضد النساء

ــالربن    - ٤٩ ــسيدة هـ ــداري-الـ ــا :  كـ ــت إن القـ نون، قالـ
استنادا إىل املعلومات املقدمة من الدولة الطرف والبيـان الـذي       
ــدم        ــى ق ــساء عل ــرب الرجــال والن ــدها، يعت ــسة وف ــه رئي أدلــت ب

بيـد أن التقريـر يبـدو أنـه يـشري إىل      . املساواة يف مجيع اجلوانـب  
أن املرأة ممنوعة من تقـدمي الـشهادة إذا ُوجـدت عقبـة أخالقيـة               

وترغــب يف معرفــة مــدى . كهــذهوإىل أن الــزواج يعتــرب عقبــة 
تقييد هذا االفتراض لقدرة املرأة على تقـدمي الـشهادة، وكيـف         
ميكن للمرأة أن تقيم دعوى ضد زوجهـا أو أن تقـدم شـكوى          

 .ضده

وفيمــا يتعلــق بالعواقــب النقديــة للطــالق، قالــت إن        - ٥٠
ــات      ــساء، وخــصوصا رب نظــام املمتلكــات املنفــصلة مــضر بالن

ألمهــات، ألن مــسامهاهتن غــري النقديــة  البيــوت املتفرغــات أو ا
لثروة الزوجني لن تؤخذ يف احلـساب يف حالـة الطـالق، وألن              
ــصة يف      ــأي حـ ــب بـ ــدورها أن تطالـ ــون يف مقـ ــن يكـ ــرأة لـ املـ

. املمتلكات املكتسبة على حنو مـشترك املـسجلة باسـم زوجهـا     
وورد أيــضا يف التقريــر أن األزواج ميكنــهم أن يربمــوا اتفاقـــا     

ــز   ــد الـ ــابقا لعقـ ــف لتوزيـــع     سـ ــاس خمتلـ ــى أسـ ــنص علـ واج يـ

وإذا ُســِمح فعــال لــألزواج بالــدخول يف . املمتلكــات املــشتركة
اتفاقات ممتلكات مشتركة عند عقد الزواج وإذا كانـت تلـك           
ــا       ــشريعة، فإهن ــع ال ــضاربة م ــا فهمــْت، غــري مت ــات، كم الترتيب
تتــساءل عــن الــسبب يف أن احلكومــة مل تتخــذ فعــال خطــوات  

يا نظام للممتلكـات املـشتركة يف إطـار         من أجل أن ُيدخل رمس    
 .الزواج

وفيمــا يتعلــق بقــانون األســرة املعلــق، تــرى أن الدولــة    - ٥١
الطرف قد ترغب يف النظر يف سّن قوانني منفـصلة، كـل منـها              
يتنــاول مــسألة حمــددة، بــدال مــن االنتظــار حــىت حــل مجيــع        

ــرْت، . االختالفــات علــى خمتلــف أحكــام قــانون األســرة   وذكَّ
ناول مسألة حضانة األطفال، بأن الوفد بـّين سـابقا أن           وهي تت 

مصاحل الطفل ذات أمهية قصوى حينما تبّت احملاكم يف قـضايا           
ــذهب     . احلــضانة ــة يف امل ــشري إىل أن املمارس ــر ي ــد أن التقري بي

اجلعفري هي منح اآلباء احلضانة على األطفال الـذين جتـاوزوا           
ب علـــى إذا كانـــت هـــذه هـــي احلالـــة، يتوجـــ. ســـن الـــسابعة

احلكومــة أن توضــح كيــف تكــون هــذه املمارســة متفقــة مــع    
وال تــرى كيــف ُتخــدم مــصاحل الطفــل . املــصاحل املثلــى للطفــل

املثلــى حينمــا ُتجَبــر امــرأة مــن املــذهب اجلعفــري، اســتنادا إىل  
التقرير، على التخلي عن حضانة طفلـها حينمـا ُيعقـد زواجهـا        

 .مرة أخرى

ا كانــت احلكومــة قــد تــساءلت عمــا إذ: الــسيدة تــان  - ٥٢
وترغـب يف   . درست أثر الطـالق يف الرفـاه االقتـصادي للمـرأة          

أن تكون لديها معرفة أكرب بقرارات احملاكم يف تلك القـضايا،           
ــال        ــسؤولية عــن ضــمان امتث ــوىل امل ــن يت ــة م ــك هوي ــا يف ذل مب

ــر احملــاكم  وترحــب علــى وجــه خــاص بتلقــي   . الرجــال ألوام
وذجيـة متنحهـا حمكمـة      معلومات عن كيف تقاَرن أي منحـة من       

تتبع املذهب اجلعفري المرأة يف قضية طالق مبا متنحـه حمكمـة            
ومــن املــشوق أيــضا معرفــة احملكمــة الــيت هلــا اختــصاص  . ُســّنّية

حينما يطلـب رجـل مـن املـذهب اجلعفـري الطـالق مـن امـرأة          
ما هو طول الوقت الذي تـستغرقه إجـراءات         . ُسّنية وبالعكس 
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ؤول عـن النفقـة علـى األطفـال حـىت           الطالق برمتها وَمـن املـس     
ــسيم     ــة تقـ ــة كيفيـ ــضا يف معرفـ ــضية؟ وترغـــب أيـ ــّت يف القـ ُيبـ

 . املمتلكات بني أرامل الرجل املتعدد الزوجات

تـساءلت عـن سـبب      :  زيـرداين  -السيدة بيلميهوب     - ٥٣
عـدم قيــام الدولــة الطــرف بتحديـد الــسن الــدنيا للــزواج لكــال   

مبقتـضى اتفاقيـة حقـوق       سنة وفقـا اللتزاماهتـا       ١٨اجلنسني ب   
إن حتديـد سـن     . الطفل الـيت صـدقت عليهـا دون أي حتفظـات          

دنيا جلميع املسلمني البحرينيني لعقـد الـزواج ينبغـي أن يكـون             
ــة    بـــسيطا ألن الـــسُّّنة وأتبـــاع املـــذهب اجلعفـــري هـــم يف هنايـ

بيد أهنا ال توافق على تقيـيم الدولـة        . املطاف أتباع نفس الدين   
الكتــاب . وجــات يتــسامح القــرآن معــه الطــرف بــأن تعــدد الز

املقدس يبني بوضوح أن الرجـل ينبغـي لـه أال يتخـذ أكثـر مـن                 
. زوجـــة إال إذا كـــان قـــادرا علـــى معاملـــة مجـــيعهن باملـــساواة

وواصل القرآن بيانه بأنه إذا خاف الرجـل مـن أنـه ال يـستطيع           
 .أن يفعل ذلك فعليه عندئذ أال يتزوج إال بزوجة واحدة

قالـــت إن الوحـــدات ): البحـــرين(المهـــة الــسيدة اجل   - ٥٤
املتنقلة للمسنني واملعوقني تتكـون مـن ممـرض ومـساعد ممـرض             

والوحــدات مـسؤولة عـن تقــدمي الرعايـة الطبيــة    . وعامـل حملـي  
والشخــصية للمرضــى، مبــا يف ذلــك الــصحة الشخــصية وأيــضا 

 .تدريب أفراد األسرة على رعاية املرضى

لــــت إن الرجــــال قا): البحــــرين(الــــسيدة العيــــسى   - ٥٥
والنــساء يتلقــون، مبوجــب القــانون، مــدفوعات االســتحقاقات 
املتساوية، بغض النظـر عمـا إذا كـانوا مـستخَدمني يف القطـاع              

 .العام أو اخلاص

أكدت، وهي تـشري إىل     ): البحرين(السيدة العوضي     - ٥٦
 مــن االتفاقيــة، علــى أن ١٥حتفــظ حكومــة بلــدها علــى املــادة 

نني املنظِّمـة للـشؤون املدنيـة تتطلـب أن          الدستور وخمتلف القوا  
. تعاَمــل النــساء والرجــال علــى قــدم املــساواة مبوجــب القــانون 

ــتالك       ــود وام ــدخول يف عق ــساء نفــس حــق الرجــال يف ال وللن

املمتلكات وتقدمي التماسات إىل احملاكم، وتتـوفر لـديهن سـبل           
ــة   وعــالوة علــى . الوصــول إىل مجيــع أنــواع اخلــدمات القانوني

ــضم  ــك، يـ ــل   ذلـ ــة يف التنقـ ــة الكاملـ ــرأة احلريـ ــتور للمـ ن الدسـ
واختيــار مكــان اإلقامــة والــسكن، بقطــع النظــر عــن حالتــهن    

ــة ــضا أن احلكومــة تنظــر يف احلقيقــة يف   . الزواجي والحظــت أي
 .١٥سحب حتفظها على املادة 

 ال ينطبـق  ١٦وواصلت القول إن التحفظ على املـادة          - ٥٧
وفيما يتعلـق   .  الزواج إال على حقوق الرجال والنساء يف إطار      

ببقيــة أحكــام املــادة فــإن الــشريعة ال تقيــد النــساء فيمــا يتعلــق   
بتربية األطفال وحتديد الفترة بني إجناب طفـل وآخـر وحقـوق           

ونقطــة اخلــالف األخــرى الوحيــدة تتعلــق  . أخــرى ذات صــلة
بيـد أن احلكومـة تنظـر       . باحلق يف املرياث املقتصر على الرجال     

يل القــوانني اخلاصــة بــاملرياث بغيــة إهنــاء  أيــضا يف إمكانيــة تعــد
 .ذلك التقييد

ــزواج حــددها مرســوم      - ٥٨ ــدنيا لل ــسن ال والحظــت أن ال
وفضال عن ذلك، على الرغم مـن أن       . صادر عن وزارة العدل   

ــع     ــدد الزوجـــات لـــيس واسـ ــإن تعـ ــد إســـالمي فـ ــرين بلـ البحـ
االنتشار؛ بيَّنت دراسة أجراها اجمللس األعلـى للمـرأة أن تعـدد            

وجــات ميــاَرس علــى حنــو نــادر وأنــه ال ميارســه ســوى أشــد  الز
 . الطبقات فقرا وأقلها ثقافة

وفيمـــا يتعلـــق باحملكمـــة الدينيـــة ذات االختـــصاص يف   - ٥٩
قضايا الزواج أو الطالق بـني الـسُّنَّة وأتبـاع املـذهب اجلعفـري         
قالت إن احملكمة اليت يـربم عقـد الـزواج أمامهـا هلـا اختـصاص                

للمـرأة احلـق يف   . مبـا يف ذلـك تقـسيم املـرياث    يف مجيع األمور،  
ــة للطــالق إذا آذاهــا زوجهــا     تقــدمي التمــاس إىل احملــاكم الديني

وغـري  . وميكنها أيضا أن تقدم اهتامات ضده يف احملاكم اجلنائية        
املسلمني خيـضعون للقـانون املـدين وكـل لقـوانني الـدين الـذي               

 .ينتمي إليه
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لت، وهي ترد علـى     قا): البحرين(السيدة آل خليفة      - ٦٠
ــساء حقــا، بفــضل مــساواة     ســؤال متعلــق باملمتلكــات، إن للن
اجلنــسني أمــام القــانون، يف امــتالك ممتلكــات منفــصلة، بقطــع    
النظـر عـن حالتـهن املدنيـة، وإهنـن ال يفقـدن هـذا احلـق بــإبرام         

 .عقد الزواج

وقالت إن التأخر يف سن قانون األسرة مل تتسبب فيـه             - ٦١
مـا يتعلـق مبـسألة حـضانة األطفـال أعـادت        في. عقبات سياسـية  

ذكـــر أن املـــصاحل املثلـــى للطفـــل حتظـــى، مبوجـــب الـــشريعة،   
ال ُيمـنح األب احلـضانة      . باألمهية البالغة حينما ُتمـنح احلـضانة      

لطفله عند الطـالق إال حينمـا تكـون األم أو قريبـة غـري قـادرة                 
 .على رعاية الطفل

تـذكّر بـأن    طلبت، وهي   :  كداري -السيدة هالربن     - ٦٢
 مـن املـادة   ٤حتفظ الدولة الطرف على االتفاقية يتعلق بـالفقرة       

، جوابـا أكثـر حتديـدا       ١٥ مـن املـادة      ٢ وال يتعلق بـالفقرة      ١٥
عــن ســؤاهلا يف وقــت أبكــر عــن حــق املــرأة يف تقــدمي الــشهادة  

وأعـــادت أيـــضا ذكـــر ســـؤاهلا عـــن املمارســـة  . أمـــام احملـــاكم
ــة ، وهــي ممارســة أن ُتمــنح ل   ــاء احلــضانة لألطفــال  اجلعفري آلب

الذين جتاوزت سنهم سبع سنوات، وتساءلت عمـا إذا كانـت    
ــى للطفــل    ــصاحل املثل ــصدد  . هــذه املمارســة مــن امل ويف هــذا ال

ــاء حــني زواج        ــنح احلــضانة لآلب ــن ممارســة م ــضا ع ســألت أي
 .األمهات مرة أخرى

قالت إنه على الـرغم     :  زيرداين -السيدة بيلميهوب     - ٦٣
ون مـن املمكـن تغـيري طريقـة ختـصيص ذلـك             من أنه قـد ال يكـ      

املــرياث مبوجــب الــشريعة، الــيت تعطــي دون وجــه حــق املــرأة    
نصف حصة الرجل فقط، ينبغي أن يكون من املمكن للبلدان           
اإلسالمية أن تتفق على تدابري قانونية مـشتركة تعـوض النـساء            

ودعـت، وهـي تـتكلم بـصفتها مـسلمة وأمـا            . عن ذلك الظلـم   
بلدان اإلسالمية إىل سّن قوانني متكن الوالـدين        البنني وبنت، ال  

 . من توريث أبنائهم وبناهتم كميات متساوية من ثروهتم

أعـادت طـرح سـؤاهلا الـذي طرحتـه يف           : السيدة تـان    - ٦٤
وقت سابق عما إذا كانـت احلكومـة قـد درسـت أثـر الطـالق                
يف الرفاه االقتصادي للمرأة، وقالت إن اللجنة تتطلع إىل تلقـي   

ــذي     معلو ــايل الـ ــر التـ ــصدد يف التقريـ ــذا الـ ــددة يف هـ ــات حمـ مـ
 . ستقدمه الدولة الطرف

قالــت، يف معــرض  ): البحــرين (الــسيدة آل خليفــة   - ٦٥
ردهــا علــى الــسؤال عــن الــسن الــدنيا لعقــد الــزواج، إن ســن   

 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، ميكـن،           ١البلوغ ، مبوجـب املـادة       
ل البلـوغ،    سـنة إذا حـص     ١٨لسوء احلـظ، أن تكـون أقـل مـن           

سـعت  . مبوجب القـانون املنطبـق علـى الطفـل، يف وقـت أبكـر         
البحرين، وقت اعتمادها، حتديد سن البلوغ مبوجب االتفاقيـة         

 ســنة بغيــة إلــزام الــدول األطــراف باعتمــاد ســن البلــوغ ١٨بـــ 
 .تلك يف قوانينها احمللية

ــرأة يف املــرياث       - ٦٦ ــأن حــصة امل ــرف ب ــت، وهــي تعت وقال
عة، نـــصف حـــصة الرجـــل، إن احملـــاكم هـــي، مبوجـــب الـــشري

الدينية يف كل أحناء العـامل اإلسـالمي قـررت علـى حنـو منـتظم                
علـى  . أنه ينبغي للرجال أن يتحملوا عبء النفقة على قريباهتم     

سبيل املثـال، حـىت لـو قـسم أخ وأخـت مرياثهمـا مـن والـدمها                
علــى قــدم املــساواة، مــا زال األخ مــسؤوال ماليــا عــن اإلنفــاق  

، ومن املعقول أن تكون لدى الشخص امللزم بتـوفري        على أخته 
مبنح الشريعة حلصة أكرب مـن املـرياث        . النفقة موارد مالية أكرب   

للرجل كانت يف احلقيقـة تـنص علـى املعاملـة املنـصفة للرجـال           
ينبغــي أن يالحــظ أيــضا أن الــشريعة تــسمح مبــنح      . والنــساء
بيــــد أن فــــرض ضــــرائب الدولــــة علــــى التركــــات  . اهلبــــات

واريــــــث واهلبــــات أوجــــد اللــــبس بــــني القــــانون املــــدين  وامل
 .والشريعة

قالت إن اجمللس األعلـى     ): البحرين(السيدة العوضي     - ٦٧
وأدت . للمــرأة أجــرى دراســتني عــن آثــار الطــالق يف النــساء  

الدراسة األوىل باجمللس إىل القيام ببضع توصيات، مبا يف ذلـك           
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ديل قـــانون وضـــع قـــانون يزيـــد عـــدد احملـــاكم الـــشرعية وتعـــ 
 .اإلجراءات لتلك احملاكم للتعجيل باختاذ إجراءاهتا

وقالت إن نتائج الدراسـة الثانيـة يقـوم اجمللـس األعلـى               - ٦٨
للمــرأة بتحليلــها، بالتعــاون مــع مركــز البحــرين للدراســات       

 .والبحوث وجامعة البحرين، بغية تقدمي توصيات أخرى

أشـارت إىل   وفيما يتعلق بالسؤال عن تقدمي الشهادة،         - ٦٩
أنــه ُيــسمح للمــرأة بتقــدمي الــشهادة أمــام مجيــع احملــاكم املدنيــة  
واجلنائيـــة والدينيـــة؛ ال يوجـــد قـــانون أو ممارســـة حتـــول دون  

 .قيامها بذلك

 مـن املـادة    ٤وواصلت القول إن الـتحفظ عـن الفقـرة            - ٧٠
 ليس له أثر عملي يف حرية املرأة يف التنقل أو اختيـار حمـل               ١٥

 .النظر عن حالتها املدنيةاإلقامة، بقطع 

قالت إن من املفيد معرفة مـا إذا كانـت          : السيدة تان   - ٧١
النساء، علـى وجـه اخلـصوص اللـوايت جتـاوزن سـن اخلمـسني،              

وترحـب أيـضا بتلقـي مزيـد مـن          . يشكلن أغلبية سكان القرى   
وينبغــــي . املعلومـــات عـــن الظـــروف االقتـــصادية للريفيـــات     

ــصاءات ت   ــدم إحـ ــضا أن تقـ ــة أيـ ــات  للحكومـ ــح االختالفـ وضـ
ســــكان الريــــف وســــكان املدينــــة يف مجيــــع اجلوانــــب   بــــني

 . االقتصادية اهلامة-االجتماعية 

ــبني أن ســكان      - ٧٢ ــر ي ــذكر أن التقري ــساءلت، وهــي ت وت
الريف تتوفر لديهم سبل الوصول إىل نفـس املرافـق الـيت يـصل              
إليهـا سـكان املدينـة، عمــا إذا كـان يـشمل اإلسـكان احلــديث       

وتــساءلت أيــضا . امليــاه اجلاريــة واملرافــق الــصحيةوالكهربــاء و
عما إذا كانت لدى احلكومة خطة لتنمية القرى الريفيـة، وإذا           
كان األمـر كـذلك، فإنـه ينبغـي للوفـد أن يـوفر للجنـة مـوجزا          

أي . لتلك اخلطة، مبا يف ذلك تاريخ البدء هبا والنتـائج املتوقعـة           
ب أيــضا ســلطة حكوميــة مــسؤولة عــن الرفــاه الريفــي؟ وترحــ 

مبعلومــات عمــا إذا أفــضت أيــة حــاالت مــن العنــف املــرتيل يف  
 .املناطق الريفية إىل موت امرأة

قالــت إن البحــرين  ): البحــرين(الــسيدة آل خليفــة    - ٧٣
تعــد لــديها أي قــرى ريفيــة حمرومــة مــن اخلــدمات واملرافــق   مل

لـــدى مجيـــع مواطنيهـــا تتـــوفر ســـبل احلـــصول علـــى . احلديثـــة
ــتحقا  ــدمات واالسـ ــة   . قاتاخلـ ــط احلكومـ ــافة إىل خطـ باإلضـ

للتنمية الوطنية تليب الـسلطات يف املقاطعـات أيـضا احتياجـات            
 .السكان احملليني

وفيما يتعلق بالسؤال عن العنـف قالـت إهنـا مل تـسمع               - ٧٤
ــرتيل يف البحــرين أدت إىل       ــف امل ــن حــاالت العن ــة م ــدا حبال أب
موت شخص، على الرغم من أنه حدثت حـاالت قليلـة أدت            

ــك، تفهــم حكومــة    . ىل إصــابة شــديدة إ ــرغم مــن ذل وعلــى ال
بلدها أن من الضروري القيام بـإجراء سـريع بغيـة منـع العنـف               

 .املرتيل من أن يصبح مشكلة

سألت عما إذا كـان املرتكبـون للعنـف         : السيدة شني   - ٧٥
املرتيل ضد املرأة سـيعاقَبون مبوجـب التعـديالت املقترحـة علـى             

 .قانون العقوبات

ــ  - ٧٦ ــالربن الـ ــداري-سيدة هـ ــن   :  كـ ــدا مـ ــت مزيـ طلبـ
التوضــيح حلــدوث االغتــصاب وملركــز أي قــوانني ذات صــلة    

وتــساءلت . وأي إصــالحات جيــري التخطــيط هلــا يف البحــرين 
ــا وعمــا إذا       ــزواج َجمّرم ــار ال ــصاب يف إط ــان االغت ــا إذا ك عم
كانــت احلكومــة ختطــط إللغــاء الــنص القــانوين الــذي يــسمح    

 .لعقاب بزواج ضحيتهللمغتِصب باإلفالت من ا

سألت عمـا إذا كانـت احلكومـة تعتـزم          : السيدة باتن   - ٧٧
ــسي يف       ــع التحــرش اجلن ــر ومن ــي إىل حظ ــشريعات ترم ــّن ت س

ــغ عــن أي حــادث مــن    . مكــان العمــل  ــساءلت عمــا إذا ُبلِّ وت
حوادث التمييز يف التوظيف وعن احملكمة اليت هلا االختـصاص          

ــور  ــذه األم ــا إذا كا  . يف ه ــضا عم ــديالت  وســألت أي ــت التع ن
املقترحـــة علـــى قـــانون العمـــل ســـتلغي األحكـــام التمييزيـــة يف 
القانون احلايل اليت تسمح ألرباب العمـل بعـرض عمالـة بديلـة             
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للنـــــساء اللـــــوايت أدَّيـــــن وظـــــائف معينـــــة علـــــى أســـــاس       
 .الزوجية حالتهن

قالت إنـه علـى الـرغم مـن         ): البحرين(السيدة الزايد     - ٧٨
ج ليس َجمّرما علـى وجـه التحديـد    أن االغتصاب يف إطار الزوا    

مبوجــب قــانون العقوبــات، فإنــه يعاقَــب عليــه مبوجــب أحكــام 
القــانون املتعلقــة بالتعــدي والتحــرش، بقطــع النظــر عمــن قــام    

وفــضال عــن ذلــك، مــن . بالتعــدي والــسياق الــذي حــدث فيــه
وباإلضــافة إىل . الــالزم أن يعاقََــب علــى مجيــع جــرائم التعــدي 

 ضد املعتدي على املـرأة ميكنـها أيـضا أن           تقدمي اهتامات جنائية  
 .تقيم دعوى لدفع التعويض املدين

قــال إن التحــرش اجلنــسي  ): البحــرين(الــسيد محــود   - ٧٩
، علـى الـرغم مـن       ١٩٧٥َجمرَّم مبوجب قانون العقوبات لـسنة       

ــصلة      ــاذ األحكــام ذات ال ــضروري إنف ــن ال ــا كــان م ــه قلم . أن
م القـانون املتعلقـة   وتنظر احلكومة يف إدخال تعديل على أحكـا  

ــادة     ــع املـ ــشيها مـ ــضمان متـ ــسي لـ ــالتحرش اجلنـ ــه، ٣٤٥بـ  منـ
تعتـــرب أي نـــشاط جنـــسي مـــع امـــرأة دون ســـن احلاديـــة  الـــيت

ومل ُيبلَّـغ عـن أي حـوادث خطـف بقـصد            . والعشرين إكراهيا 
 .االغتصاب

أكـدت علـى أن قـانون       ): البحـرين (السيدة العوضي     - ٨٠
غتــصب بــاإلفالت العقوبــات يــشتمل علــى أحكــام تــسمح للم 

وتراجـع احلكومـة حاليـا هـذه        . من العقاب إذا تزوج بـضحيته     
األحكــام، مــع مــواد أخــرى ذات صــلة، بغيــة إدخــال التعــديل  

ــرَّم مبوجــب   .إن التحــرش اجلنــسي . عليهــا يف مكــان العمــل َجم
قــانون العقوبــات الــذي حيــدد العقوبــات علــى أفعــال جــسدية  

لـدها باحلاجـة إىل     وتعـي حكومـة ب    . لفظية منافية لالحتـشام    أو
 .إصالح القوانني اخلاصة بالعنف

وقالـــــت إن احلكومـــــة مل جتمـــــع إحـــــصاءات عـــــن    - ٨١
الــشكاوى الــيت قدمتــها النــساء فيمــا يتعلــق بــالتمييز يف أمــاكن 

ولكـن  . العمل ومل تبلَّغ احملاكم بأي قضية متعلقـة هبـذا التمييـز           

تقـــع علـــى جلـــان لالســـتئناف ضـــمن الـــوزارات احلكوميـــة       
 .ية عن تناول مسائل التمييز يف األجوراملسؤول

قالـــت إن التحـــرش  ): البحـــرين(الـــسيدة العيـــسى    - ٨٢
يضمن قانون العقوبات محايـة املـرأة       . اجلنسي نادر يف البحرين   

من ذلك التحرش ومن العنف عموما، سـواء يف مكـان العمـل             
والتحرش اجلنسي حمظور يف القطـاع العـام        . أو أي مكان آخر   

ــانون اخل  ــصاها    مبوجــب ق ــة أق ــذي حــدد عقوب ــة، ال ــة املدني دم
. الفصل على أي فعل من أفعال التحرش اللفظـي أو اجلـسدي           

ــغ عــن  ٢٠٠٧يف ســنة  ــن حــوادث التحــرش    ٢٩ ُبلِّ ــا م  حادث
 مــن مثــل هــذه ١٧اجلنــسي يف القطــاع العــام، بينمــا ُبلِّــغ عــن  

 .٢٠٠٨احلوادث يف سنة 

 قالــت إن مثــة مــساواة، ): البحــرين(الــسيدة شــهاب   - ٨٣
مبوجب الدستور وميثاق العمل الـوطين، بـني النـساء والرجـال            
فيمــا يتعلــق بــاحلق يف التوظيــف وحريــة اختيــار املهنــة واألجــر  

وفـضال عـن ذلـك، ال ميكـن فـصل           . والترقية واألمـن الـوظيفي    
 .النساء على أساس الزواج أو احلمل

أعربـت عـن تقـديرها      ): البحـرين (السيدة آل خليفة      - ٨٤
تعتـزم  .  على طرح أسئلتهم وتقدمي مالحظـاهتم      ألعضاء اللجنة 

حكومة بلدها أن تنشر على نطاق واسع املالحظـات اخلتاميـة           
ــضاء      ــة إىل الق ــا الرامي ــال جهوده ــستعملها إلكم ــة وأن ت للجن

 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ــسة  - ٨٥ ــف    : الرئيـ ــة أن تكثـ ــي للحكومـ ــه ينبغـ ــت إنـ قالـ
فاقيــة علــى املــستوى جهودهــا لــيس فقــط لــشحذ الــوعي باالت 

وترحـب بـاعتزام    . الوطين ولكـن لتوسـع أيـضا تنفيـذ االتفاقيـة          
 من االتفاقية وبالتزامهـا  ٩احلكومة سحب حتفظاهتا على املادة     
ــالنظر يف ســحب حتفظاهتــا األخــرى   ــانون خــاص  . ب إن ســن ق

باألسرة وقانون خـاص بـالعنف املـرتيل ضـروري، وهـي حتـث              
والتوصيات العامة للجنـة مـن      احلكومة على استعمال االتفاقية     

وأخــريا، تــرى أن احلكومــة قــد . أجــل التعجيــل بتلــك العمليــة
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ترغب يف دعوة أعضاء اللجنة إىل زيـارة البحـرين يف املـستقبل           
القريب حىت يستطيعوا القيام بتقييمهم ملركز املرأة يف البحرين         

  .ولتنفيذ االتفاقية
  .٠٥/١٧رفعت اجللسة الساعة   

  


