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  التمييز ضد املرأة جلنة القضاء على
  الدورة الثانية واألربعون

        ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠
  البحرين : اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاملالحظات    

  
ــدوريني األويل و     - ١ ــرين الــ ــامع للتقريــ ــرين اجلــ ــر البحــ ــة يف تقريــ ــاين نظــــرت اللجنــ الثــ
)CEDAW/C/BHR/2 و CEDAW/C/BHR/2/Add.1( ــودتني ٨٦١  و٨٦٠ يف جلـــستيها  املعقـ

 ).CEDAW/C/SR.861 و CEDAW/C/SR.860 انظـــر (٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين األول٣٠يف 
 بينمـا تـرد     CEDAW/C/BHR/Q/2 اللجنـة يف الوثيقـة       اليت طرحتها وترد قائمة القضايا واألسئلة     
  .CEDAW/C/BHR/Q/2/Add.1ثيقة ردود البحرين عليها يف الو

  
  مقدمة    

اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  إىل هتنــئ اللجنــة الدولــة الطــرف علــى انــضمامها    - ٢
وترحــب اللجنــة بتقريــر الدولــة الطــرف اجلــامع  . ٢٠٠٢يونيــه /التمييــز ضــد املــرأة يف حزيــران

عمومـاً للمبـادئ التوجيهيـة الـيت        للتقريرين الدوريني األويل والثاين املتسم حبسن املبىن وبامتثالـه          
 غــري أهنــا الحظــت أنــه ال إشــارة فيــه إىل التوصــيات  ،وضــعتها اللجنــة إلعــداد التقــارير األوليــة

أن الدولــة الطــرف قــدمت مــع التقــدير  اللجنــة كــذلك تالحــظو. العامــة الــصادرة عــن اللجنــة
 علـى قائمـة     يريةالتحرمعلومات إضافية تتضمن بيانات وإحصاءات جديدة، إىل جانب الردود          

 من فهم وضع املـرأة      ، مما مكن اللجنة   ها الفريق العامل ملا قبل الدورة     القضايا واألسئلة اليت أثار   
  .  معلومات واقعية عن تنفيذ االتفاقيةووفر هلايف البحرين فهماً أدق، 

 وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لكوهنا أرسلت وفداً كـبرياً رفيـع املـستوى برئاسـة نائبـة                  - ٣
رئيسة اجمللس األعلى للمرأة يضم ممثلني عن اجلمعية الوطنية وعن القـضاء ووزارات خمتلفـة إىل           
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وتعرب اللجنة عـن تقـديرها للحـوار الـصريح واملفتـوح والبنـاء الـذي           . جانب أساتذة جامعيني  
  . جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة

 الـيت قدمتـها املنظمـات غـري         وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باملسامهة اإلجيابية        - ٤
  . احلكومية، وخاصة املنظمات النسائية، يف تنفيذ االتفاقية

  
  اجلوانب اإلجيابية    

ترحب اللجنة باعتماد االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة البحرينية املكونة مـن عـدة               - ٥
  .خطط وبرامج والرامية إىل زيادة متتع املرأة حبقوقها يف مجيع اجملاالت

 بوصــفه اآلليــة ٢٠٠١وتالحــظ اللجنــة بارتيــاح إنــشاء اجمللــس األعلــى للمــرأة يف عــام   - ٦
  . الوطنية للنهوض باملرأة

 املتعلـق باالجتـار     ٢٠٠٨ يف عـام     ١وتشيد اللجنة بإصدار الدولة الطرف القـانون رقـم            - ٧
حة اجلرميـة املنظمـة      الذي يتضمن أحكاماً بالغة األمهية من اتفاقية األمم املتحدة ملكاف          ،يف البشر 

  .اإلضافية اعرب الوطنية وبروتوكوالهت
 إنـشاء مركـز داخـل اجمللـس األعلـى للمـرأة لـه مكاتـب يف                  مع التقدير وتالحظ اللجنة     - ٨

  . مجيع احملافظات يتلقى شكاوى النساء ويتصرف بناًء عليها
جيع كمــا ترحــب اللجنــة بإنــشاء عــدة جــوائز، ومــن بينــها جــائزة امللــك، هبــدف تــش     - ٩

  .العامالت النساء البحرينيات
  

   الرئيسية والتوصياتجماالت القلق    
ــة تــشري  - ١٠ ــهجياً     إىل أن  اللجن ــة من ــع أحكــام االتفاقي ــذ مجي ــةَ الطــرف التزمــت بتنفي الدول

 والتوصــيات املبيَّنــة يف هــذه املالحظــات اخلتاميــة   جمــاالت القلــقوباســتمرار وتعتــرب اللجنــة أنّ  
 أن هتتم هبـا بوصـفها ذات أولويـة مـن اآلن وإىل حـني تقـدمي التقريـر        تقتضي من الدولة الطرف 

ونتيجة لذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك اجملـاالت يف             . الدوري القادم 
 يف تقريرهـا الـدوري      املتحققةأنشطتها التنفيذية وعلى تقدمي تقرير عن التدابري املتخذة والنتائج          

دولة الطرف ألن تعرض هذه االستنتاجات اخلتامية على مجيـع الـوزارات            وهي تدعو ال  . القادم
  .املعنية وعلى الربملان بغية ضمان تنفيذها تنفيذاً كامالً
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  الربملان    
تؤكد اللجنة جمـدداً أن املـسؤولية األوىل عـن تنفيـذ التزامـات الدولـة الطـرف مبوجـب                      - ١١

الكامـل هلـا،    التنفيـذ   عن  بشكل خاص   سؤولة  ماالتفاقية تقع على عاتق احلكومة وأن احلكومة        
ــة  ،االتفاقيــة ملزِمــة للحكومــة جبميــع فروعهــا  أن تــشدد اللجنــة علــى  كمــا   وهــي تــدعو الدول

الطرف ألن تشجع برملاهنا الوطين على أن يتخذ، وفقاً ملا يتبعه من إجـراءات وعنـد االقتـضاء،                  
ن عمليـة اإلبـالغ القادمـة الـيت         اخلطوات الالزمـة بـشأن تنفيـذ تلـك املالحظـات اخلتاميـة وبـشأ              

  .ستقوم هبا احلكومة مبوجب االتفاقية
  

  وضع االتفاقية القانوين وتعريف التمييز    
 مبـدأ املـساواة بـني الرجـال     تنص على من الدستور ١٨مع أن اللجنة تالحظ أن املادة     - ١٢

 وبالتـايل فإنـه     ،البحـرين والنساء وأن الدستور ينص أيضاً على أن االتفاقية ُتعترب مبثابة قانون يف             
 تعريـف   عـدم وجـود   جيوز تطبيقُها بصورة مباشـرة، فـإن القلـق ال يـزال يـساور اللجنـة بـسبب                   

وتـذكِّر  .  مـن االتفاقيـة    ١حمدد للتمييز ضد املرأة يف تشريعات البلـد وفـق مـا تـنص عليـه املـادة                   
يز ضد املـرأة يتـضمن      يورد تعريفاً للتمي  من هذا القبيل     نص قانوين حمدد     عدم وجود اللجنة بأن   

ــاة اخلاصــة والعامــة    ــز املباشــر وغــري املباشــر يف احلي ــ،التميي ــذ الكامــل    ي شكل عائقــاً أمــام التنفي
  .لالتفاقية يف الدولة الطرف

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ خطـوات إلدراج تعريـف التمييـز ضـد املـرأة يف           - ١٣
  .ن االتفاقية م١ ورد يف املادة على حنو ماتشريعات البلد 

  
  التعريف باالتفاقية    

ــشر          - ١٤ ــة الطــرف مــن جهــود يف ســبيل ن ــه الدول ــا تبذل ــى م ــثين عل ــة ت يف حــني أن اللجن
 يف االتفاقيــة علــى نطــاق واســع والتوعيــة هبــا، فــإن القلــق خيــاجل اللجنــة ألن    املودعــةاألحكــام 

. ق واسـع داخـل البلـد   ى نطـا االتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة ليست معروفة عل  
أيـضاً ألن أحكـام االتفاقيـة مل تطبَّـق إالّ يف قـضية واحـدة كانـت معروضـة           قلق  اللجنة  ويساور  

  . على احملاكم
وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تواصــل شــن محــالت للتوعيــة باالتفاقيــة وبعمــل    - ١٥

ولـة الطـرف أن تـستويف       وتطلـب اللجنـة إىل الد     .  التـدريب للقـضاة واحملـامني      تـوفر اللجنة وبأن   
تقريرها الدوري القادم بأنباء عن التقدم احملرز يف هذا الشأن، مبا يف ذلك القـضايا الـيت مت فيهـا                    

  . بأحكام االتفاقية أمام احملاكم أو تطبيق تلك األحكاماالحتجاج 
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  التحفظات    
مـن االتفاقيـة     ٢ الـتحفظ علـى املـادة        بـأن حتيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدمه الوفد          - ١٦
 وتـضع يف االعتبـار االلتـزام الـذي أخذتـه الدولـة       ،يؤثر سلباً على متتع املرأة حبقـوق اإلنـسان       ال

آلية االستعراض الـدوري الـشامل وكـذلك أثنـاء احلـوار مـع              يف  نظر  ال عندالطرف على نفسها    
، ٩ادة  مـن املـ  ٢، وعلـى الفقـرة      ٢ حتفظها على املادة     وعزم الدولة الطرف على سحب    اللجنة  

اللجنــة ال تــزال تــرى أن تلــك التحفظــات لكــن ، ١٦، وعلــى املــادة ١٥ مــن املــادة ٤والفقــرة 
  . موضوع االتفاقية والغرض منهامع تناقض ت

وحتض اللجنة الدولة الطرف بشدة على تكثيف جهودها وعلى اختاذ مجيـع اخلطـوات                - ١٧
من اســتفادة النــساء يف الــضرورية مــن أجــل ســحب مجيــع التحفظــات علــى االتفاقيــة حــىت تــض

  . يف االتفاقيةاملودعةالبحرين من مجيع األحكام 
  

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
رغم أن اللجنة تالحظ الدور اهلام الذي يؤديه اجمللـس األعلـى للمـرأة برئاسـة صـاحبة                    - ١٨

وحبقـوق املـرأة   براهيم آل خليفة يف االرتقاء باملساواة بني اجلنسني    إالسمو الشيخة سبيكة بنت     
يف البحرين وحتيط علماً باملعلومات الـيت قدمتـها رئيـسة الوفـد الـيت تفيـد بأنـه مت اعتمـاد خطـة                        

 مـن أجـل تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة البحرينيـة                 ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة  عمل  
م إىل الــدعم املقــدَّحمدوديــة وبأنــه مت ختــصيص مــوارد ماليــة كافيــة لــذلك، فــإن اللجنــة تالحــظ  

  .املنظمات غري احلكومية
وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تقدمي الدعم للمجلـس األعلـى للمـرأة وضـمان                 - ١٩

وهي توصي أيضاً بأن يقوي اجمللس أواصـر التعـاون مـع            . قدرته على تنفيذ واليته بشكل فعال     
  .مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية

  
  ) من االتفاقية٤ من املادة ١الفقرة ( اخلاصة املؤقتة التدابري    

 ،تالحظ اللجنة أن فهم الدولة الطرف للغرض من التـدابري اخلاصـة املؤقتـة ولـضرورهتا               - ٢٠
 غـري كـاٍف وهـي تعـرب عـن قلقهـا مـن اعتبـار تلـك          ، مـن االتفاقيـة    ٤ من املادة    ١وفق الفقرة   

 بـالقلق أيـضاً إزاء عــدم اختـاذ أيـة تـدابري خاصــة      وهــي تـشعر . التـدابري منافيـة للدسـتور ومتييزيـة    
مؤقتة لتسريع حتقيق املساواة حبكـم الواقـع أو املـساواة اجلوهريـة بـني الرجـال والنـساء، خاصـةً            

  . العملمكانفيما يتعلق مبشاركة النساء يف السياسة ويف 
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 االتفاقيـة   مـن ٤ مـن املـادة   ١وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتمـاد وتنفيـذ الفقـرة             - ٢١
ــم    ــة رق ــة  ،٢٥والتوصــية العام ــدابري اخلاصــة املؤقت ــة    ، الت ــن اللجن ــصادرة ع ــال  ال خاصــةً يف جم

وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف أيـضاً      .  النـساء عمالةمشاركة النساء يف احلياة العامة ويف جمال      
يـة حتقيـق    عملالتعجيـل يف    عامـة النـاس بأمهيـة التـدابري اخلاصـة املؤقتـة يف              تنـشر الـوعي بـني       بأن  

  . املساواة بني اجلنسني
  

  األفكار النمطية واملمارسات الثقافية    
 الدولــة الطــرف، مبــا يف ذلــك اعتمــاد  الــيت تبــذهلايف حــني أن اللجنــة تالحــظ اجلهــود    - ٢٢

ــتخلص مــن األفكــار        ــسان وال ــات حبقــوق اإلن ــساء البحريني ــع الن ــز متت ــة لتعزي اســتراتيجية وطني
أة والرجل، فإن القلق يظل يساور اللجنـة خبـصوص اسـتمرار األفكـار              النمطية املتعلقة بدور املر   

ــة الراســخة بــشأن دور ومــسؤوليات كــل مــن الرجــل واملــرأة يف األســرة ويف      ــة التقليدي النمطي
، يف جـزء منـها، مـن خـالل اختيـارات املـرأة التعليميـة ومـن خـالل                    رظهـ  والـيت ت   ،اجملتمع ككل 

  .ة واحلياة العامةيالسياساحلياة ة يف  يف سوق العمل ومشاركتها الضئيلحالتها
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تنفــذ خطتــها االســتراتيجية الوطنيــة وترصــدها   - ٢٣

للرجــال الـشائعة   وحتثهـا باخلـصوص علـى أن ُتحـدث تغـيرياً يف األدوار النمطيـة       ،بـشكل فعـال  
وتوصــي . ملــرأة والرجــلوالنــساء عــن طريــق تعزيــز اقتــسام املــسؤوليات األســرية مناصــفةً بــني ا

اللجنــة بتوجيــه محــالت توعيــة لكــل مــن النــساء والرجــال وبتــشجيع وســائط اإلعــالم علــى أن 
تعطــي صــورة إجيابيــة عــن املــرأة وعــن املــساواة بــني املــرأة والرجــل يف املركــز واملــسؤوليات يف  

  .اجملالني اخلاص والعام
  

  العنف ضد املرأة    
لــيت أجرهتــا الدولــة الطــرف بــشأن العنــف ضــد املــرأة  مــع أن اللجنــة تــشيد بالدراســة ا  - ٢٤

وخمتلف التـدابري املتخـذة يف ذلـك الـشأن، مبـا يف ذلـك إنـشاء مـأوى تلجـأ إليـه النـساء اللـوايت                           
يتعرضن للضرب وزيادة عدد ضباط الشرطة من النساء اللوايت ُيعاجلن مشاكل العنـف املـرتيل،               

. ف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيلفـإن اللجنــة تأســف لعــدم وجــود تــشريع جيــرِّم العنـ  
 من قانون العقوبات تعفـي مـرتكيب االغتـصاب     ٥٣٥وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون املادة       

  . من املالحقة والعقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصـيات املبينـة يف الدراسـة املتعلقـة بـالعنف                   - ٢٥

وزيــادة علــى ذلــك، هتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تــسن   .  وعلــى رصــد أثرهــا ضــد املــرأة
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف     . تشريعات بشأن العنف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل              
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 ذات الصلة من قانون العقوبات لكي تضمن جترمي مجيع أشـكال العنـف              األحكامعلى مراجعة   
. وجة، ولكي تضمن أالّ يعفـي الـزواُج املغتـصبني مـن املالحقـة       املرتيل، مبا يف ذلك اغتصاب الز     

وتوصي اللجنة بتنظيم بـرامج تـدريب وتوعيـة لفائـدة العـاملني يف الـسلك القـضائي واملـوظفني             
املكلفــني بإنفــاذ القــوانني والعــاملني يف املهــن القانونيــة والطبيــة وقــادة اجملتمعــات احملليــة وعامــة  

.  املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة بعـني االعتبـار            ١٩ها العامـة رقـم       توصـيت  ، على أن تؤخذ   اجلمهور
 علـى تقويـة تعاوهنـا مـع اجملتمـع املـدين واملنظمـات غـري         كـذلك وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف       

احلكومية فيما يتعلـق بـالعنف ضـد املـرأة حـىت يـتم اسـتيعاب فكـرة أن العنـف جبميـع أشـكاله،                     
ويف هذا الـصدد، تـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى              . ومن ضمنها العنف املرتيل، غري مقبول     

االستفادة من الدراسة املتعمقة بشأن مجيع أشكال العنف ضد املـرأة الـيت أجراهـا األمـني العـام                   
A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1(       للقـضاء علـى   ٢٠٠٨ ومن احلملة الـيت أُطلقـت يف عـام 

  .ذلك العنف واليت ستستغرق عدة سنوات
  

  بالبشراالجتار     
 بـشأن   ٢٠٠٨عـام   ل ١ رقـم قـانون   السن  على   تثين اللجنة على الدولة الطرف       يف حني   - ٢٦

شمل األحكام الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة             ي الذي ،االجتار بالبشر 
بالبـشر   الوطنية وبروتوكوالهتا اإلضـافية، وإنـشاء جلنـة وطنيـة ملكافحـة االجتـار                العابرة للحدود 

مزيـد  إحلـاق  محايـة الـضحايا مـن       و تهسؤولية وضع برامج ملنع االجتار بالبشر ومكافح      مب تضطلع
االجتـار بالبـشر،   املتعلقة ب البيانات بشأن، فضال عن التنسيق مع األجهزة الوطنية        هبممن الضرر   

إىل الدولـة   املتجـه   فإن اللجنة ال تزال تشعر بقلق بـالغ إزاء وجـود االجتـار يف النـساء والفتيـات                   
وتأسف اللجنة أيـضا لعـدم وجـود بيانـات إحـصائية عـن        . الطرف ألغراض االستغالل اجلنسي   

  . النساء الاليت جيري االجتار هبن داخل وخارج البلد
اعتمـد مـؤخرا    الـذي   لقـانون   ا الدولة الطرف تنفيـذا فعـاال        تنفذتوصي اللجنة بأن      - ٢٧

تراتيجية تـشمل اختـاذ تـدابري للوقايـة وحماكمـة اجملـرمني             اسـ العمل ب املتعلق باالجتار بالبشر و   
، فــضال عــن اختــاذ تــدابري حلمايــة وتأهيــل الــضحايا وإعــادة دجمهــم يف  وتنفيــذهاومعاقبتــهم
 زيـادة جهودهـا يف جمـال املنظمـات الدوليـة            إىلكما تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         . اجملتمع

العبور واملقصد ملنع االجتار من خـالل تبـادل         واإلقليمية والتعاون الثنائي مع بلدان املنشأ و      
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترصد بدقـة أثـر التـدابري املتخـذة وتقـدم                . املعلومات

   .البيانات اإلحصائية يف تقريرها الدوري املقبلوحققة تمعلومات عن النتائج امل
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  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة     
 تالحظ اللجنة املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطـرف لتعزيـز مـشاركة املـرأة يف                يف حني   - ٢٨

احلياة العامة والسياسية، فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن املرأة ال تزال ممثلة متثـيال ناقـصا يف احليـاة                   
  . يف مواقع صنع القرار، وال سيما يف جملس النواب ويف اجملالس البلديةوالعامة والسياسية 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا فيها تدابري خاصـة                - ٢٩
، وعلـى   ٢٥ من االتفاقية، وتوصية اللجنة العامة رقم        ٤ من املادة    ١مؤقتة مبوجب الفقرة    

.  يف جملـس النـواب واجملـالس البلديـة          عـدد النـساء    وضع أهداف ملموسة للتعجيـل بزيـادة      
ــأ  ــة ب ــسياسية علــى اســتخدام نظــام    تــشجعن وتوصــي اللجن ــة الطــرف األحــزاب ال  الدول

وتوصي اللجنة بأن تواصـل الدولـة الطـرف القيـام حبمـالت توعيـة بـشأن أمهيـة                   . احلصص
   .مشاركة املرأة يف صنع القرار على مجيع املستويات

  
  اجلنسية     

 ٢٠٠٦بتمرب سـ / يف أيلـول الذي أصـدره امللـك  املرسوم امللكي  بيف حني ترحب اللجنة       - ٣٠
ــ القاضــي ــا ال يقــل عــن   مب ــسية إىل م ــاتأمهــات مــن  طفــال ٣٧٢نح اجلن ــسوا و حبريني ــاء لي  آب

شروع قــانون اجلنــسية مبــ مل يبــت حــىت اآلن همــواطنني، فــإن اللجنــة ال تــزال تــشعر بــالقلق ألنــ 
 نقـل اجلنـسية   بالـسماح   واجلنـسية    يف القـضايا املتعلقـة ب      ضـد املـرأة   علـى التمييـز     القـضاء   ب املتعلق

  وأم  حبـريين  أب األطفـال مـن      علـى غـرار    من أب غري مـواطن    أبناء املرأة البحرينية    إىل  البحرينية  
  .مواطنةغري 
اعتمـاد  يف لتعجيـل  لحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمـة     - ٣١

 مـن االتفاقيـة وسـحب حتفظهـا علـى           ٩مشروع قانون اجلنسية مـن أجـل االمتثـال للمـادة            
   .٩ من املادة ٢رة الفق
  

  التعليم    
شمل قـضايا  يـ  “املواطنـة ”جديد بعنـوان  دراسي يف حني ترحب اللجنة بإدخال منهج       - ٣٢

 متكــني املــرأة يف اجملتمــع، فــضال عــن بروتوكــول التعــاون املوقــع عــام    هبــدفحقــوق اإلنــسان 
رة النمطيـة للمـرأة      القضاء على الصو   بغية إعادة النظر يف املناهج واملواد التعليمية        بشأن ٢٠٠٦

ــة  والتقــدم الكــبري الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف فيمــا يتعلــق باملــ    ساواة يف التعلــيم، فــإن اللجن
ــالقلق ألن بعــض    ال ــشعر ب ــزال ت ــل  جمــاالت ت ــيم، مث ــصناعي و التعل ــدريب ال املهــين، متاحــة  الت

  . بصورة رئيسية للصبية
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واصـل رفـع    ت و ١٠م املـادة     ألحكـا  امتثاهلـا توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطـرف          - ٣٣
اللجنـة  وتـشجع   . أمهيـة التعلـيم مـن أجـل متكـني املـرأة           بمستوى الوعي يف الدولـة الطـرف        

الدولة الطـرف علـى اختـاذ خطـوات لتجـاوز املواقـف التقليديـة الـيت تـشكل عقبـات أمـام                       
 علـى   بفعاليـة أن تشجع الفتيـات والنـساء       بوتوصي اللجنة كذلك    . تعليم الفتيات والنساء  

   .يار مواد غري تقليدية يف التعليم واملهناخت
  

   العمالة    
يف حني ترحب اللجنة باملعلومات الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف بـشأن مـشروع قـانون                     - ٣٤

اللجنـة تـشعر بـالقلق بـصفة خاصـة          فـإن    الربملـان،    يفالعمل اجلديد الذي جتـري مناقـشته حاليـا          
، ن جيهلـن حقـوقه    الـاليت املرتليات املهـاجرات،    اخلادمات  اليت حتيط ب  سيئة  العمل  ال ظروف   إزاء

 والتماس اإلنـصاف يف حـاالت التجـاوز،         بسهولةالشكاوى  تقدمي   يف الواقع    والاليت ال ميكنهن  
  . قانون العمل احلايلن ال يشملهوالاليت
ــة الطــرف     - ٣٥ ــة الدول ــدعو اللجن ــدابري املناســبة  أن تتخــذ إىلوت يف لتعجيــل ل مجيــع الت

وحتـث  .  العمـال املرتلـيني املهـاجرين      مجيـع  يشمل   وكفالة أن العمل،  ون  قاناعتماد مشروع   
 املهـاجرين العـاملني يف      لكفالـة حـصول   اللجنة الدولة الطرف كذلك على تعزيـز جهودهـا          

ــازل  ــى املن ــة عل ــة القانوني ــةاحلماي ــدركني ،  الكافي ــوا م ــوقهم وحل وأن يكون ــى  ق ــدرهتم عل ق
جنة من الدولـة الطـرف أن تـدرج معلومـات           وتطلب الل . احلصول على املساعدة القانونية   

دى انتـشار  مبـ  تعلـق ت وبيانات ،أثرهاوالتدابري القانونية وغريها من التدابري املتخذة،     ب تعلقت
   . يف تقريرها الدوري املقبلواخلادمات املرتليات املهاجراتالعنف ضد املرأة 

  
  صحة ال    

 وعلـى لخـدمات الـصحية     لعالية  الدة  واجلعلى   تثين اللجنة على الدولة الطرف       يف حني   - ٣٦
اللجنـة تـشعر    فـإن    كجـزء مـن اخلـدمات الـصحية األوليـة،            جمانـا  خدمات تنظـيم األسـرة       ميتقد

. زوجتــهلوالدة قيــصرية إجــراء عمليــة موافقــة الــزوج قبــل احلــصول علــى ضــرورة إزاء بــالقلق 
 وعنـق الـرحم    عـدد النـساء الـاليت خيـضعن لفحـص الثـدي       إزاء تـدين  تشعر اللجنـة بـالقلق       كما
  .  الكشف املبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحمهبدف
 مـن املـرأة   تـتمكن    أن   لكفالة اختاذ التدابري املناسبة     إىلتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٣٧

أو إذن مـن أي شـخص   /العـالج الطـيب دون موافقـة و   وعملية قيصرية إجراء  املوافقة على   
يتني التوصـ ب الدولـة الطـرف علمـا        حتـيط بـأن   وتوصـي اللجنـة     . آخر، مبا يف ذلك أزواجهن    

املـرأة   بـشأن    ٢٤ رقـم الـزواج والعالقـات األسـرية و      املـساواة يف     بـشأن    ٢١  رقـم  العامتني
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محلـة   جتـري كمـا توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن             . )مـن االتفاقيـة    ١٢املادة  (والصحة  
تظمـة لتـسهيل    فحوصـات طبيـة من    إجـراء   أمهيـة   بمنتظمـة لزيـادة الـوعي بـني النـساء           توعية  

  . الرحم لكشف املبكر عن سرطان الثدي وعنقا
  

  العالقات األسرية     
وفيهـا  شـؤون األسـرة ليـست موحـدة         بـشأن   تشعر اللجنة بالقلق ألن القوانني السارية         - ٣٨

وتشعر اللجنة بقلـق    .  الفقهية بني السنة والشيعة    والفروق الطائفي   التفسري عن   اختالفات نامجة 
 الـزواج   بـشأن أحكـام متييزيـة     مقـنن واضـح وال حيتـوي علـى          ود قانون أسرة    بالغ إزاء عدم وج   

كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء التمييـز           .  لالتفاقيـة   امتثـاال  ،والطالق واملرياث وحضانة األطفال   
  . للفتيانسنة  ١٨ للفتيات و سنة ١٥يف احلد األدىن لسن الزواج الذي هو 

تتخـذ، كمـسألة ذات أولويـة، مجيـع التـدابري        حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن           - ٣٩
الالزمة، مبا يف ذلك من خالل محالت التوعية بني مجيع قطاعات اجملتمع، وال سيما القـادة                

أمهية اعتماد قانون أسرة بشأن التقليديني، ورجال الدين، ووسائط اإلعالم واجملتمع املدين 
 على رفع   أيضاالدولة الطرف    نةحتث اللج و. نساء يف احلقوق  للموحد ينص على املساواة     

كمـا حتـث الدولـة الطـرف        .  سـنة  ١٨ إىل    سـنة  ١٥احلد األدىن لسن الزواج للفتيات مـن        
على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لوضع حد ملمارسـة تعـدد الزوجـات، وفقـا لتعليـق اللجنـة             

   .والعالقات األسرية بشأن املساواة يف الزواج ٢١  رقمالعام
  

  لطالق النامجة عن اتصادية اآلثار االق    
ــة، إذ تأخــذ    - ٤٠ ــشعر     إن اللجن ــة الطــرف، ت ــدل الطــالق يف الدول ــاع مع ــار ارتف يف االعتب

  .  على املرأةة احملتملةاالقتصادية السلبيآثار الطالق بالقلق إزاء 
 إجراء دراسة عن اآلثار االقتصادية للطـالق علـى          إىلتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٤١

 وإىل اعتمـاد تـدابري تـشريعية ملعاجلـة اآلثـار الـسلبية احملتملـة للقواعـد احلاليـة            كال الزوجني 
   .لتوزيع املمتلكات

  
  متابعة إعالن ومنهاج عمل بيجني    

حتث اللجنة الدولة الطرف على االستفادة بالكامل، يف تنفيذها اللتزاماهتا مبوجب       - ٤٢
عـززان أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب إىل         ، اللـذين ي   بـيجني إعالن ومنـهاج عمـل      من  االتفاقية،  

   .الدولة الطرف أن تدرج معلومات يف هذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل
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  األهداف اإلمنائية لأللفية     
أن التنفيــذ الكامــل والفعــال لالتفاقيــة أمــر ال غــىن عنــه  علــى تؤكــد اللجنــة أيــضا   - ٤٣

 واضـح  وإبـراز إدمـاج منظـور جنـساين     دعو إىل   هـي تـ   و. لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة    
 وتطلـب إىل    ،ألحكام االتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة            
  .الدولة الطرف أن تدرج معلومات يف هذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل

  
  نشر املالحظات اخلتامية     

 علـى نطـاق واسـع يف البحـرين بغيـة            تطلب اللجنة نشر هـذه املالحظـات اخلتاميـة          - ٤٤
توعية الناس، مبن فيهم املسؤولون احلكوميون على املستويني الوطين واحمللي، والسياسيون 

التـدابري الـيت اختـذت لـضمان      بوالربملانيون واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان،       
مزيد من اخلطوات اليت يلزم املساواة القانونية والفعلية بني الرجل واملرأة، فضال عن اختاذ 

االتفاقية، وال سيما  وتطلب من الدولة الطرف مواصلة تعزيز نشر. اختاذها يف هذا الصدد
لدى املنظمات النـسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان، والتوصـيات العامـة للجنـة، وإعـالن                  

 املعنونـة   االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة         الدورة  ومنهاج عمل بيجني ونتائج     
  . “املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠املرأة عام ”
  

  خرى األعاهدات املالتصديق على     
 )١( حلقـوق اإلنـسان     التسعة تالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل الصكوك الدولية         - ٤٥

لـذلك، فـإن    . مجيـع جوانـب احليـاة     يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف          
اللجنة تشجع حكومة البحرين على التصديق على املعاهدات اليت ليـست هـي طرفـا فيهـا          

اتفاقيـة  وبعد، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم؛    
االختفـاء   واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن      ؛ةحقوق األشخاص ذوي اإلعاق  

  . القسري
  

_________________ 
قتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق اال  )١(  

والــسياسية؛ واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري؛ واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــن ضــروب        ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة؛ واتفاقي ــز ضــد امل ــية   أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب  املعامل

لالإنسانية أو املهينة؛ واتفاقية حقـوق الطفـل؛ واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                      ا أو
؛ واتفاقية حقـوق األشـخاص      وأفراد أسرهم؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         

  . ذوي اإلعاقة
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  ٢٠ من املادة ١الفقرة     
 التعـديل  بقبـول وفـد الدولـة الطـرف    الـذي أدىل بـه   بيـان  الباللجنة يف حني ترحب    - ٤٦

مبوعـد اجتمـاع اللجنـة    فيمـا يتعلـق    من االتفاقية ٢٠ من املادة ١الذي أدخل على الفقرة     
 افإهنـ رار مـن هـذا القبيـل،        خطوات قانونية إلضفاء الطابع الرمسي على قـ       وبأنه جيري اختاذ    

  . هذا التعديللكي يصبح باإلمكان قبول العملية على إجناز هذهتشجع الدولة الطرف 
  

  متابعة املالحظات اخلتامية    
حتريريـة  تطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون عـامني، معلومـات                   - ٤٧

وتطلـب اللجنـة    . ٣٨ و   ٣٠  عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الـواردة يف الفقـرتني         
 يف التماس التعاون التقين واملساعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك           أن تنظر  الدولة الطرف     إىل أيضا

  . عند االقتضاء، لتنفيذ التوصيات املذكورة أعالهواخلدمات االستشارية، إذا لزم األمر، 
  

  تاريخ التقرير املقبل    
جـرى اإلعـراب     الـشواغل الـيت      ب علـى  أن جتيـ   الدولـة الطـرف      إىلتطلب اللجنـة      - ٤٨

 مــن ١٨املــادة يف إطــار  يف تقريرهــا الــدوري املقبــل ،يف املالحظــات اخلتاميــة احلاليــةعنــها 
 مقـرر  كمـا هـو  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الثالث،   . االتفاقية

  .٢٠١١يوليه / متوز١٨يف 
  
  


