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ني األول بالنظر يف التقريرين الـدوري  الردود على قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة     
 والثاين ململكة البحرين

  
 السؤال األول  

 من التقرير إىل أن االتفاقيـة أصـبحت جـزءاً مـن القـانون       ٥٦-٥٥تشري الفقرتان    
يرجى تقدمي معلومـات عـن القـضايا إن وجـدت، الـيت نظـرت فيهـا                  .إقرارهاالداخلي بعد   

احملاكم أو اهليئات القضائية أو اإلدارية األخرى واحتج فيها بأحكام االتفاقية، كما يرجـى              
 .تقدمي معلومات عن نتيجة هذه القضايا

 أصبح هلا مبجرد االنضمام إليهـا ونـشرها داخـل    )السيداو(إن اتفاقية التمييز ضد املرأة    
 . من الدستور البحريين٣٧مملكة البحرين قوة القانون، وذلك إعماالً حلكم املادة 

أمـا بالنـسبة لالحتجـاج بأحكامهـا يف قـضايا مطروحـة، نفيـد بأنـه مل جيـر مـن الناحيـة             
التطبيقية االحتجاج بأحكامها بطريق مباشر، ويرجع ذلك إىل مشول القـوانني البحرينيـة لـذات        

ا االتفاقية واليت مل يتم التحفظ عليهـا فيمـا خيـص حقـوق املـرأة، كمـا أن                  األحكام اليت تضمنته  
قضايا األحوال الشخصية اليت ُنظـرت واملنظـورة حاليـاً يطبـق بـشأهنا قواعـد وأحكـام الـشريعة                    

 .اإلسالمية
 

 السؤال الثاين  
يرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن عـــدد النـــساء اللـــوايت جـــرى تعيينـــهن يف احملكمـــة   

نظيمهــا بــشأن االتفاقيــة   ان مــا إذا كــان هنــاك أي بــرامج تدريبيــة يــتم ت     الدســتورية وبيــ 
 .احملكمة ألعضاء
بالنسبة لعدد النساء اللوايت جرى تعيينهن يف احملكمة الدستورية، فقد مت تعـيني عـضوة                

من جمموع األعـضاء البـالغ عـددهم سـبعة، ونظـراً الختيـار أعـضاء احملكمـة مـن أشـخاص هلـم                        
 العمــل القــضائي فــاألمر ال حيتــاج إىل إقامــة بــرامج تدريبيــة هلــم إذ هــم  خــربة وحنكــة يف جمــال

 .يعتربون شيوخاً للقضاة يف اململكة
 

 السؤال الثالث  
 مــن االتفاقيــة تطبيقــاً كــامالً  ١ مــن التقريــر إىل أن تطبيــق املــادة ٨٠تــشري الفقــرة  

ة وعـي املـرأة     يرجـى تقـدمي عـرض مفـصل للتـدابري املتخـذة لزيـاد             . يزال يواجه معوقات   ال
ويرجى تقدمي معلومات مفصلة عن اجلهود املبذولة لتجـاوز         . حبقوقها الدستورية والقانونية  
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املعتقدات االجتماعية والثقافية والتقليدية اليت حتول دون متتع املرأة حبقوقها وعن أثر تلك 
 .اجلهود على النهوض باملرأة

وعـي املـرأة حبقوقهـا الدسـتورية والقانونيـة          بالنسبة للتدابري اليت اختـذهتا اململكـة لزيـادة           
واجلهود املبذولة لتجاوز املعتقدات واملوروثات االجتماعيـة والثقافيـة، نفيـد أن اجمللـس األعلـى                

ــرأة    -للمــرأة  ــأمور امل ــة املهتمــة ب ــورش   - وغــريه مــن املؤســسات األهلي ــد مــن ال ــدموا العدي  ق
قهــا الــسياسية والدســتورية والقانونيــة علــى هــدف بعــضها إىل توعيــة املــرأة حبقويالتدريبيــة الــيت 

اختالف أنواعها، ويهدف بعضها اآلخر إىل حث املـرأة للوصـول إىل املواقـع القياديـة ومراكـز                  
برنـامج  ”اختاذ القرار، هذا فضالً عن تنفيذ العديد من الربامج والورش ضمن برنـامج متكامـل                

 :٢٠٠٨-٢٠٠٧ ، ومن قبيل ما مت منها عام“الثقافة القانونية للجميع
االلتقـاء بطلبـة املـدارس وأسـاتذهتم لـشرح أحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى مجيــع           - ١ 

 ).السيداو(أشكال التمييز ضد املرأة 

ورشــة عمــل للنــساء املوظفــات لــشرح أحكــام قــانون اخلدمــة املدنيــة خاصــة    - ٢ 
 .حقوق وواجبات املوظفة

قـادرة  املـرأة كقائـد     ”ر بعنـوان    ورشة عمل يف القيادة اإلدارية وفن صنع القرا        - ٣ 
 .“ القرار اجليد والرشيدعلى صنع
ول دون متتـع املـرأة حبقوقهـا،        ويف سبيل جتاوز املعتقدات االجتماعيـة والثقافيـة الـيت حتـ            

أيضاً تنظيم املؤمتر الوطين إلدماج النـوع االجتمـاعي الـذي نظمـه اجمللـس األعلـى للمـرأة يف                     مت
، والذي كان له األثر يف رفـع الـوعي بأمهيـة حتقيـق املـساواة               ٢٠٠٨ يوليه/ متوز ١٠ و   ٩يومي  

جنــاز النــاجح لعمليــة تنميــة اجملتمــع، هــذا باإلضــافة إىل جهــود    إلتحقيــق البــني الرجــل واملــرأة  
 .اجلمعيات األهلية يف اجملال

 
 السؤال الرابع  

 من التقرير، تعد وزارة الداخلية مشروع قانون للقضاء على      ١٦٧حبسب الفقرة    
يرجــى وصــف الوضــع احلــايل ملــشروع . حــاالت التمييــز ضــد املــرأة فيمــا يتعلــق باجلنــسية

القــانون، وتقــدمي وصــف مفــصل ملــضمونه، وبيــان مــا إذا كــان ســيمنح اجلنــسية إىل أبنــاء   
 .النساء البحرينيات املتزوجات من أجانب

 ضـد   بالنسبة ملدى ما وصل إليه مشروع القـانون بـشأن القـضاء علـى حـاالت التمييـز                  
املرأة فيما يتعلـق باجلنـسية ومـنح اجلنـسية ألوالد البحرينيـة ألب أجـنيب، نفيـد أنـه مل يـتم حـىت                     

يتمتعــون باجلنــسية  زال أبنــاء البحرينيــة املتزوجــة بغــري حبــريين ال اآلن إقــرار هــذا املــشروع ومــا
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لـك رغـم   وذ  شروط منح اجلنسية حبسب أحكام القانون النافـذ،      فيهمالبحرينية إال إذا توافرت     
 .اجلهود املبذولة من جانب اجمللس األعلى يف هذا الشأن

 ،إىل قيــام احلكومــة -  رغــم عــدم تعــديل القــانون-وال يفوتنــا أن ننــوه يف هــذا املقــام  
 مبنح اجلنـسية ألوالد البحرينيـات املتزوجـات مـن أجانـب حبـسب          ،جاللة امللك من  بتوجيهات  

ــك   ــة املمنوحــة للمل ــصالحيات القانوني ــة     تب و،ال ــاء البحريني ــى أبن ــة عل ــيم اخلــدمات التعليمي عم
 .املتزوجة من أجنيب

 
 السؤال اخلامس  

 من التقرير، يلزم تقدمي املزيد مـن الـربامج التدريبيـة والتثقيفيـة             ٩٢حبسب الفقرة    
للمحــامني والقــضاة والعــاملني يف اجملــال القــانوين والقــضائي لزيــادة الــوعي حبقــوق املــرأة     

 .مي معلومات عن أي برامج جرى تنفيذها وعن أثر هذا التدريبيرجى تقد. وقضاياها
 ضـمن اختـصاصاته     لأنشئ بوزارة العدل معهـد للدراسـات القـضائية والقانونيـة يـدخ             

عقد ورش عمل لتدريب القضاة والباحثني القانونيني على العمـل القـضائي، وقـد مت فعـالً قيـام           
ل األحــوال الشخــصية واإلجــراءات أمــام يف جمــامــن هــذا القبيــل املعهــد بتنظــيم بعــض الــورش 

 إىل ٢جمــــال التوفيــــق األســــري مــــن  ويف ٢٠٠٧ســــبتمرب /أيلــــول ١١احملــــاكم الــــشرعية يف 
، وقد شـارك يف هـذه الـورش عـدد مـن العـاملني يف احلقـل القـانوين                    ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١١

 .نساًء ورجاالً
له املسائل املتعلقة باملعـايري      حبث خال  “عدالتعليم عن بُ  ”كما نظم املعهد برناجماً خاصاً       

الدولية حلقوق اإلنسان واملتعلقة مببـدأ املـساواة بـني الرجـل واملـرأة ومـسائل احلـضانة وحقـوق                     
 .الطفل ودور مكاتب التوفيق األسري يف معاجلة الشقاق بني الزوجني

تـزال مـستمرة، فـإن      ال  أما عن أثر هذا التدريب، فإنه نظـراً لكـون عمليـات التـدريب                
 سـتلعب دوراً يف زيـادة       - شـك  بـال  -، الـيت     نتائجـه   لقيـاس  ا وقتـ  يـستلزم ييم هـذا التـدريب      تق

 .الوعي حبقوق املرأة وقضاياها
 

 السؤال السادس  
يشري التقرير إىل أن املرأة ال تـزال متنـع مـن املـشاركة يف احليـاة الـسياسية والعامـة                      

 تقـدمي معلومـات عـن التـدابري        يرجـى . على الـرغم مـن التـدابري املتخـذة لتعزيـز مـشاركتها            
 املتعلقـة بالـدور القيـادي للمـرأة واملتاحـة        ةامللموسة اجلديـدة والـسياسات واملـواد التدريبيـ        

 .على نطاق البلد، اليت يتوخى أن تزيد من عدد املشاركات يف احلياة السياسية والعامة
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ركة الـــسياسية نوضــح أن التقريــر مل ُيـــشر إىل أن املــرأة البحرينيــة ممنوعـــة مــن املــشا       
والعامة، حيث نص كل من امليثاق والدستور والقـوانني البحرينيـة علـى مـساواة املـرأة بالرجـل         

 اختـذت   ،يف مجيع اجملاالت خاصة يف جمال املشاركة الـسياسية، ورغبـة يف تفعيـل هـذه املـساواة                 
 : منها،اململكة العديد من التدابري

ــد مــن اجلــوائز هبــدف متكــني ا    - ١  ــر العدي ــة تقري ــة العامل ــرأة البحريني  كجــائزة ،مل
 اليت هتدف إىل تـشجيع الـوزارات واملؤسـسات احلكوميـة واخلاصـة علـى دعـم                  ،صاحبة السمو 

  .ومتكني املرأة البحرينية وتأهيلها وإدماجها يف خطط التنمية

ــامج املــنح املاليــة للجمعيــات الــسياسية     - ٢   لــدعم املــرأة يف تــويل املناصــب    ،برن
 . اجلمعيات وملشاركتها يف االنتخاب والترشيحالقيادية يف هذه

 بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي      ،برنــامج الــتمكني الــسياسي   - ٣ 
)UNDP(  للمترشــــحات، إىل جانــــب الــــدعم ، الــــذي مت مــــن خاللــــه تــــبين الــــدعم العــــيين

 .واملعنوي الفين

ــن      - ٤  ــدد م ــدمي ع ــرأة بتق ــى للم ــس األعل ــادرة اجملل ــ مب ــن  اســية الدرنحامل ــدد م  لع
  دبلوم التنميـة الـسياسية الـذي يقدمـه معهـد البحـرين             لحصول على  ل  يف االنتخابات  املرشحات

 .لتنمية السياسيةل
ــها       - ٥  ــة ومعرفت ــرأة البحريني ــورش هبــدف دعــم ومتكــني امل مت عقــد الكــثري مــن ال

 ،لــة مهنيــاًة لــتمكني املــرأة العامأحبقوقهــا الــسياسية، آخرهــا ورشــة عمــل بــاجمللس األعلــى للمــر
 . القرارصنعمتهيداً لتوليها املناصب القيادية يف اإلدارة وإشراكها يف 

 
 السؤال السابع  

 مـن التقريـر، حتظـى مـشكلة العنـف األسـري اخلطـرية باهتمـام                 ١٢٢وفقاً للفقـرة     
يرجــى بيــان مــا إذا كــان ينظــر يف أي مــشروع قــانون عــن  . كافــة فئــات اجملتمــع البحــريين

وين واخلـــــدمات االجتماعيـــــة صـــــف وســـــائل االنتـــــصاف القـــــان العنـــــف األســـــري وو
 .للضحايا املتاحة

ه مـن الـسلطة     تصنف جرائم العنف األسري حتت قانون العقوبات احلايل، وهناك توجُّ          
 .التشريعية لتعديل أحكام هذا القانون

أمــا عــن وســائل االنتــصاف القــانوين، فمــن املمكــن أن يلجــأ ضــحايا العنــف األســري  
 .للمؤسسات املعنية باملرأة، كما هو حاصل يف معظم الدول العربيةللشرطة أو 



CEDAW/C/BHR/Q/2/Add.1
 

6 08-43184 
 

 :لنقاط التاليةااملتاحة للضحايا، فتجدر اإلشارة إىل أما عن اخلدمات االجتماعية  
ــدمي اخلــدمات    ،يرعــى مركــز بتلكــو حــاالت العنــف األســري    -  ــق تق  وذلــك عــن طري

مايتـهن مـن أوجـه أو مظـاهر         حل ،التدريبية والتوعوية للنساء املعنفـات نفـسياً وجـسدياً        
 وذلـك فـضالً عـن احلمـالت الـيت تقـوم هبـا اجلهـات الرمسيـة                   ،العنف الـيت يتعرضـن هلـا      
 .واألهلية يف هذا اجملال

مت إنشاء مركز لتلقي شكاوى املرأة بـاجمللس األعلـى للمـرأة لتـوفري املـساعدة القانونيـة                   - 
ــشاكيات   ــة لل ــيف اجملاني ــيه ن كــوهنةحال ــاً عل ــسية يف    وذن جمني ــه الرئي لــك جبــوار وظيفت

 .األمور املتعلقة باملشاكل األسرية
 مراكز إليواء املعنفات لتوفري خـدمات       ءمت بفضل جهود اجلهات الرمسية واألهلية إنشا       - 

 .الرعاية والتوعية هلن
لتعامـل  لحرصت وزارة الداخلية على زيادة عدد أفراد الشرطة النسائية وتأهيلهم فنيـاً              - 

 .العنفمع حاالت 
مت تأسيس معهد الدراسات القضائية والقانونية لتأهيـل القـضاة وتدريبـهم قبـل تـوليهم                 - 

 .مناصبهم، مما له األثر يف تعاملهم الصحيح مع قضايا املرأة
 .مت تنظيم ورش عمل لتوعية املرأة بآليات ووسائل محايتها من العنف األسري - 

 
 السؤال الثامن  

لتقريـر، أنـشئ معهـد قـضائي لتـدريب القـضاة وتأهيلـهم         مـن ا ١٢٥وفقـاً للفقـرة    
للتعامل مع قـضايا العنـف األسـري ودربـت الـشرطة النـسائية للتعامـل مـع هـذه القـضايا،                      
يرجى تقدمي معلومات عن أثر هذا التدريب، ومعلومات إحصائية عن عدد حاالت العنف 

رارات بـشأهنا، ويرجـى     األسري اليت جرى النظر فيها، ومعلومات عن نتيجة ما اختذ من ق           
 .أيضاً بيان ما إذا كان ضباط الشرطة الذكور قد تلقوا تدريباً مماثالً

 :تشري املعلومات اإلحصائية املتعلقة بعدد حاالت العنف األسري إىل التايل 
ــبني إحــصائيات مركــز بتلكــو ملناهــضة حــاالت العنــف األســري       -  وهــو مؤســسة   -ت

  حـاالت  ٢٠٩يت اسـتقبلها املركـز بلغـت        ري الـ   أن عدد حـاالت العنـف األسـ        - أهلية
 .٢٠٠٨خالل عام 

 يف ا مت افتتاحهـ يتالـ  - لـوزارة التنميـة االجتماعيـة    ةتشري إحـصائيات دار األمـان التابعـ     - 
 إىل أن عـدد     - تص بإيواء املتعرضات حلاالت العنـف األسـري       يت خت  وال - ٢٠٠٧عام  
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 حالـة عنـف     ٣٩  بلـغ  ٢٠٠٧ام   استقبلتها الـدار خـالل عـ       حاالت العنف األسري اليت   
 حالة عنف أسري لألطفال، كمـا مت مـؤخراً افتتـاح خـط سـاخن لتلقـي                  ٣١للنساء و   

 .ىل اجلهات املختصةإ ااالتصاالت حول حاالت التعرض للعنف األسري، وحتويله

 -  التـابع لـوزارة التنميـة االجتماعيـة        - تشري إحصائيات مركز البحرين حلماية الطفـل       - 
 حالــة عنــف ٨٦إىل أن املركــز اســتقبل  - ٢٠٠٧أبريــل /نيــساناحــه يف الــذي مت افتت

وتقوم اجلهات املذكورة أعاله بتقدمي خدماهتا الـصحية والنفـسية والقانونيـة            . ألطفالل
 .للمتعرضني للعنف األسري

وحترص وزارة الداخلية على تدريب رجال الـشرطة مـن اجلنـسني باعتبـار أن حـاالت                  
نطـاق األعمـال املؤمثـة قانونـاً والـيت يقـع عليهـا واجـب احلـؤول دون                   العنف األسري داخلة يف     

حتققهــا، ويف هــذا الــصدد قــدم معهــد الدراســات القــضائية والقانونيــة ملنتــسيب وزارة الداخليــة   
 سـاهم يف رفـع      - شـك  بـال  -  مـن الـدورات يف جمـال حقـوق اإلنـسان، وهـذا التـدريب               اعدد

 .العنف األسريقدرات رجال الشرطة يف التعامل مع حاالت 
 

 :السؤال التاسع

 مــن التقريــر إىل أنــه يلــزم إصــالح القــضاء الــشرعي ملكافحــة  ١٢٩تــشري الفقــرة  
حــاالت العنــف ضــد املــرأة والتعامــل معهــا وإىل ضــرورة تــوفري التــدريب يف جمــال حقــوق   
 اإلنسان للقائمني على إنفاذ القانون كي يتعاملوا مع هذه احلاالت، يرجى بيان ما إذا كان
قــد جــرى أي إصــالح قــضائي، وبيــان األثــر الــذي ســيخلفه هــذا اإلصــالح علــى ضــمان   
مكافحة العنف ضد املرأة، ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن الـربامج التدريبيـة الـيت تقـدم                 
للقــضاة و القــائمني علــى إنفــاذ القــانون وهتــدف خــصوصاً إىل تدريبــهم علــى التعامــل مــع  

 .حاالت العنف ضد املرأة
ة لإلصالح القضائي، مت اختاذ العديـد مـن اإلجـراءات الـيت مـن شـأهنا أن تـسهم                    بالنسب 

تعـديل قـانون اإلجـراءات أمـام         يف حل املشكالت الـيت تعـاين منـها املـرأة دون تعقيـد حيـث مت                
وتعـديل قـانون اإلثبـات يف     احملاكم الشرعية بإضـفاء صـفة االسـتعجال علـى القـضايا الـشرعية،           

ية لتيسري إثبات مسامهة املـرأة املاليـة أثنـاء فتـرة الـزواج، إىل جانـب زيـادة                   املواد املدنية والتجار  
عدد احملاكم الشرعية واجلنائية اليت تنظر يف هذا النـوع مـن احلـاالت، وتطـوير اجلهـاز اإلداري                    

 .للمحاكم الشرعية
قـد  معهد الدراسات القضائية والقانونية بالبحرين بع      أما عن الربامج التدريبية، فقد قام      

عقـد العديـد مـن الـورش       يف هـذا اخلـصوص، إىل جانـب        ٢٠٠٨يونيـه   /حزيرانورش عمل يف    
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 املوضوعات اليت متـس املـرأة كمـسألة املـساواة ومـسألة مكاتـب التوفيـق                اليت تتناول والدورات  
كمــا تبــذل مكاتــب التوفيــق واإلرشــاد    .األســري ودورهــا يف معاجلــة الــشقاق بــني الــزوجني  

لـوزارة التنميـة االجتماعيـة أو التابعـة لـوزارة العـدل دوراً فـاعالً يف حـل                   األسري سواء التابعـة     
 .املنازعات األسرية

 
 السؤال العاشر  

 من التقرير، أحالت احلكومة مشروع قانون األحكـام األسـرية           ٣٢٥وفقاً للفقرة    
 مـن التقريـر إىل أن إقـرار ذلـك           ١٣٠ إىل السلطة التشريعية هبدف إقراره، وتـشري الفقـرة        

القــانون ســيخفف مــن العنــف األســري والعنــف ضــد املــرأة، يرجــى تقــدمي معلومــات عــن  
 .الوضع احلايل لذلك القانون وعن اإلطار الزمين إلقراره

ــاجمللس األعلــى للمــرأة         ــة ب ــة ممثل ــد مــن اجلهــود مــن قبــل اجلهــات الرمسي مت بــذل العدي
ــرأة       ــأمور امل ــة ب ــات املهتم ــة باجلمعي ــة ممثل ــراواجلهــات األهلي ــانون   ز إلب ــذا الق ــة إصــدار ه أمهي

 .به وعيةوالت
ومسألة إصدار قانون لألحوال األسرية حتتاج إىل توافـق جمتمعـي، حبـسب مـا جـاء يف                   

 .تعهدات مملكة البحرين أمام جملس حقوق اإلنسان
 

 السؤال احلادي عشر  
سـتراتيجية  ت هنـاك أي خطـط وطنيـة لوضـع ا          يرجى تقدمي معلومات عما إذا كانـ       

 .ل مجع البيانات عن العنف ضد املرأةوطنية تشم
ــة لتنفيــذ    ــاملرأة إجــراءات للتخفيــف مــن    اتتــضمن اخلطــة الوطني ســتراتيجية النــهوض ب

 :العنف، ومن بني هذه اإلجراءات
ذلـك بالتنـسيق    و،مجع بيانات عن العنف ضد املرأة، مـن خـالل إعـداد قاعـدة بيانـات             - 

 .مع اجلهات املعنية
 .ن ألحكام األسرة بالتعاون مع اجلهات املختصةالسعي إىل إصدار قانو - 

الــسعي مــع اجلهــات املختــصة إىل تطــوير التــشريعات املنظمــة ألمــور احملــاكم الــشرعية   - 
 .وإجراءات التقاضي أمامها

 هـذا فـضالً     ،السعي مع اجلهـات املختـصة إىل إصـدار قـانون مناهـضة العنـف األسـري                 - 
انونيــة وزيــادة بيــوت إيــواء املعنفــات وتطــوير  عــن توعيــة املــرأة حبقوقهــا الــشرعية والق 

 .األداء اإلداري والفين هبا
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تأهيـــل الكـــوادر العاملـــة يف جمـــال العنـــف األســـري ودعـــم ورش العمـــل والنـــدوات    - 
 .ومضاعفة برامج اإلرشاد األسري من جانب اجلهات الرمسية واألهلية

 
 السؤال الثاين عشر  

يل شــعبة يف وزارة الداخليــة ملالحقــة    مــن التقريــر إىل تــشك  ١٣٦ تــشري الفقــرة  
ــانون بــشأن مكافحــة االجتــار     يف املتــورطني  جــرائم االجتــار بالبــشر وإىل أن مثــة مــشروع ق

باألشــخاص قيــد النظــر، يرجــى تقــدمي معلومــات إحــصائية عــن عــدد قــضايا االدعــاء الــيت  
نبيـة  رفعت، وعن نتيجة تلك القضايا، وعـن أي جهـود مبذولـة للتعـاون مـع البلـدان األج                  

 ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن طبيعة مشروع القـانون املتعلـق باالجتـار              .ملكافحة االجتار 
 .بالبشر وعن اإلطار الزمين إلقراره

جاء التقرير السنوي الـصادر مـؤخرا عـن وزارة اخلارجيـة األمريكيـة اخلـاص مبكافحـة                   
اخلـاص بالـدول الـيت تقـوم      والذي وضع مملكة البحـرين ضـمن التـصنيف الثـاين         ،االجتار بالبشر 

 مبثابة اعتراف جديد بالنقلة الكبرية اليت قطعتها اململكة يف مـسريهتا            ،جبهود كبرية يف هذا اجملال    
الدميقراطية وإقرار بنجاح اجلهود اليت تبذهلا البحرين يف جممل سياساهتا لـصيانة وتعزيـز حقـوق              

ــة اإلنــسان الــيت عززهــا املــشروع اإلصــالحي حلــضرة صــاحب اجلال    امللــك محــد بــن عيــسى   ل
 .خليفة عاهل البالد املفدى آل

لـسنة  ) ١(مهيـة وخطـورة االجتـار بالبـشر، صـدر القـانون رقـم          ألوإدراكاً من البحرين     
عـدادها  قانون من أفـضل القـوانني الـيت مت إ          بشأن مكافحة االجتار بالبشر، ويعترب هذا ال       ٢٠٠٨

ده مجيــع األحكــام الــواردة يف اتفاقيــة األمــم يف هــذا اجملــال علــى املــستوى الــدويل نظــراً العتمــا
 . الوطنية والربوتوكولني املكملني هلاربعاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

جتـار باألشـخاص   الوقد مت بقرار من وزير اخلارجية تـشكيل اللجنـة الوطنيـة ملكافحـة ا         
ص بوضـع بـرامج ملنـع        واجلمعيات املعنيـة، ختـت     تواليت تتكون من ممثلني عن العديد من الوزارا       

جتـار مـن معـاودة إيـذائهم، إىل جانـب التنـسيق مـع               الجتار بالبشر ومحاية ضـحايا ا     الومكافحة ا 
 .جتار بالبشرالأجهزة الدولة فيما يتعلق باملعلومات املتعلقة با

ل اجلهــات الرمسيــة وغــري َبــكمــا أقــيم يف البحــرين العديــد مــن الــورش والنــدوات مــن ِق 
سيما حاالت االجتار الـيت ميكـن أن يتعـرض هلـا         كلة االجتار باألشخاص وال   الرمسية للتوعية مبش  

 .العمال والعامالت األجانب
فقـد شـاركت    جتـار، الويف جمال اجلهود املبذولة للتعاون مع البلدان األجنبية ملكافحـة ا   

 اململكة يف العديد من املـؤمترات والنـدوات بغـرض تبـادل األفكـار واملقترحـات بـشأن التنـسيق                   
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ــا ملكافحــة ا يمــن ذلــك ملتقــى في واملــشترك ملكافحــة هــذه الظــاهرة    ــرة  ن ــشر يف الفت الجتــار بالب
ينــاير ســنة /كــانون الثــاين، كمــا استــضافت اململكــة يف ٢٠٠٨فربايــر /شــباط ١٥إىل  ١٣ مــن

 دورة بناء القدرات وزيادة الوعي بـشأن مكافحـة االجتـار بالبـشر الـيت نظمتـها منظمـة                    ٢٠٠٧
لتابعـة لألمـم املتحـدة بالتعـاون مـع وزارة الداخليـة البحرينيـة، وقـد تعـزز هـذا                     اهلجرة الدوليـة ا   

التعاون بافتتاح مكتب ملنظمة اهلجـرة يف املنامـة بقـصد إطـالق مـشروع لبنـاء القـدرات ونـشر                     
 .جتار بالبشرالالتوعية فيما يتعلق مبحاربة ا

 والدوليـة الـيت تعـىن       للعديـد مـن االتفاقيـات واملواثيـق اإلقليميـة          وقد انـضمت البحـرين     
 الوطنيــة عــربمنــها اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة  و ،مبكافحــة االجتــار بالبــشر
ــابع هلــا  ــق     ،والربتوكــول الت ــة جتــارة الرقي ــالرق وحمارب ــات اخلاصــة ب  كمــا انــضمت إىل االتفاقي

 .١٩٥٦واألعراف واملمارسات السيئة املربمة عام 
ــذكر أن   ــاً حــول مكافحــة   ومــن اجلــدير بال االجتــار   البحــرين ستستــضيف مــؤمتراً دولي

 تـشرين   ، وذلـك يف    الدوليـة للمـرأة مـن أجـل الـسالم           سوزان مبارك  حركةبالبشر بالتعاون مع    
 . ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين

 
 السؤال الثالث عشر  

 من التقرير، بدأت اجلمعيات النسائية واجلمعيات املعنية حبقوق ١٣٧ وفقاً للفقرة 
 يف كيفية معاجلةن النظر يف حاالت جرى فيها االجتار باملرأة واستغالهلا يف الدعارة و    اإلنسا

هــذه احلــاالت، يرجــى تقــدمي معلومــات عــن نتيجــة تلــك الدراســات وبيــان مــا إذا كانــت  
محالت التوعية، مبا فيها تلك اليت تـستهدف العمـال األجانـب، قـد بـدأت، ويرجـى أيـضاً                    

 .لوايت يتجر هبن إىل داخل البلد وخارجهتوفري إحصاءات عن النساء ال
ورد يف التقرير أنه يتم البحث عن حـاالت جـرى فيهـا االجتـار بـاملرأة واسـتغالهلا وأن                     

ويف هــذا الــصدد حتــرص اجلمعيــات املعنيــة حبقــوق    هــذه املــسألة مــا زالــت يف طــور الدراســة،  
 علـى إقامـة     ، حبقـوق اإلنـسان    العمالة الوافدة، إىل جانب اجلمعيات النسائية واجلمعيـات املعنيـة         

أن شـأنه     وكـل مـا مـن      نبرامج توعوية لتعريف الفئة املستهدفة من النـساء والعـامالت حبقـوقه           
 .يف عمليات االجتارُيوقع هبن 
 علـى توزيـع نـشرات وكتيبـات         جتار باألشخاص الملكافحة ا كما تعمل اللجنة الوطنية      

 واملوانئ تتضمن معلومـات أوليـة عـن      ات املطار  يف ،سيويةآلاصة ا اخل ،إعالمية باللغات املختلفة  
حقــوق العمــال األجانــب وكــل مــا يتعلــق بــإجراءاهتم، وكــذلك اإلعــالن عــن اخلــط الــساخن   

 .  أيه مشكلة تصادفهم أثناء عملهم بالبحرينبشأنللتبليغ واملشورة 
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 كما قامت وزارة التنمية االجتماعية بتنظيم دورات موجهه ملـوظفي احلكومـة املعنـيني       
 .٢٠٠٨مارس /آذاريف  دورة آخروكانت مبكافحة االجتار بالبشر، 

هذا فضالً عن القيام حبمالت لتوعية الرأي العام بقضايا استغالل البـشر والتنـسيق مـع                 
 .السفارات األجنبية املعتمدة يف البحرين ملناقشة املخاوف املتعلقة باالجتار بالبشر

لعـامالت   حالـة    ١٢٦ طابقـاً يـستوعب      ت خصص يت ال -ات دار األمان    ءوتشري إحصا  
 مـن خـدمات هـذه       تأنه استفاد إىل   - من ضحايا االجتار باألشخاص   أجنبيات تعرض أو كن     

للعنف النفسي أو اجلسدي أو مـن ضـحايا         الالئي تعرضن    املنازل   اتدماة من خ  امرأ ٦٢الدار  
 إىل نهت بـــإرادن وترحيلـــهحلـــل مـــشاكلهن إجـــراءات قانونيـــة ت واختـــذ.االجتـــار باألشـــخاص

باعتبـارهن مـن ضـحايا       -، علماً بأنه مل يرد إىل الدار من ضـحايا االسـتغالل اجلنـسي               نأوطاهن
 الـضحيتني   وقـد مت التنـسيق مـع منظمـة اهلجـرة الدوليـة إلرجـاع       ،نا إال حالتـ  - االجتار بالبـشر  

 .وطنيهما إىل

ــيت     ــشكاوى ال ــق بال ــا يتعل ــردوفيم ــدة عــن  ت ــة الواف ــن العمال ــسا   م ــق اخلــط ال  خن طري
 ا سـاخن  اأن لـديها خطـ    إىل  أشـارت وزارة العمـل       ،انتهاكات حقـوق هـذه العمالـة      ب يتعلق فيما

لتلقي شكاوى العمالة الوافدة للتحقيـق فيهـا، ولكـن دور الـوزارة قاصـر قانونـاً طبقـاً ألحكـام                 
ديالتـه   وتع ١٩٧٦لـسنة   ) ٢٣(قانون العمـل يف القطـاع األهلـي الـصادر مبرسـوم بقـانون رقـم                 

 .ت العمل وغريهـا مـن احلقـوق األخـرى         جازات وساعا إلألجور وا ق العمالية مثل ا   على احلقو 
ومع ذلك إذا كانت الشكاوى اليت تتلقاها الوزارة عرب اخلط الـساخن تتـضمن انتـهاكات غـري                  
قانونية وفقاً لقوانني أخـرى مثـل قـانون العقوبـات، فـإن دور الـوزارة يقتـصر علـى توجيـه مـن                        

اللجوء إىل اجلهات املختـصة بـالتحقيق يف مثـل هـذه االنتـهاكات              ىل  إيتعرض هلذه االنتهاكات    
 .مثل الشرطة والنيابة العامة

 
 السؤال الرابع عشر  

ستراتيجية وطنية ا من التقرير إىل أنه قد جرى إعداد ١١٩-١١٣تشري الفقرات  
رة للنـهوض بــاملرأة البحرينيــة وإزالــة القوالــب النمطيــة حــول دور املــرأة، وقــد وقعــت وزا 

 مجيع املـواد  ضداإلعالم أيضاً بروتوكول تعاون مع اجمللس األعلى للمرأة الختاذ إجراءات   
اإلعالمية اليت تظهـر العنـف القـائم علـى اجلـنس وتـروج لـه، يرجـى تقـدمي معلومـات عـن                        

 .ستراتيجية والربوتوكول والوضع احلايل لتنفيذمهاالطبيعة ا
سـتراتيجية الوطنيـة فيمـا يتعلـق     المعـامل ا  ١١استعرضـنا يف اإلجابـة علـى الـسؤال رقـم       

جبزئية العنف األسري، ويبقى إبراز ما اختذ من إجراءات وفقـاً لربوتوكـول التعـاون بـني وزارة              
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نـوع  بشأن مجيع املواد اإلعالمية اليت تظهـر العنـف القـائم علـى             اإلعالم واجمللس األعلى للمرأة   
 : ويف هذا اجملال نفيد مبا يلي.اجلنس

لس األعلى ورش عمل ودورات توعوية لإلعالمـيني واإلعالميـات البحـرينيني            نظم اجمل  
ــرأة       ــيت ختــص امل ــضايا ال ــوع االجتمــاعي وبعــض الق ــدورة  ،والعــرب حــول مفهــوم الن ــها ال  من

التوعوية لإلعالميني العرب بالتعـاون مـع منظمـة املـرأة العربيـة وورشـة العمـل املتعلقـة بربنـامج               
 .التمكني السياسي

ســتراتيجية النــهوض بــاملرأة علــى دور اإلعــالم يف ا اخلطــة الوطنيــة لتنفيــذ وقــد أكــدت 
 .املسامهة التوعوية اجملتمعية بقضايا املرأة

وإذا كانت الورش والندوات اليت نظمها اجمللس األعلـى مـع اإلعالمـيني واإلعالميـات                
الوطنية إقامة نـدوات    ستراتيجية  النه يدخل فيما تضمنته ا    أتناولت قضايا املرأة بصفة عامة، إال       
 . اجلنس والتصدي هلا نوعوورش ختص ظاهرة العنف القائم على

 
 السؤال اخلامس عشر  

 من التقرير إىل توقيـع بروتوكـول للتعـاون بـني اجمللـس األعلـى                ١١٥تشري الفقرة    
ــام   ــيم يف عـ ــة والتعلـ ــرأة ووزارة التربيـ ــية  ٢٠٠٦للمـ ــاهج الدراسـ ــتعراض املنـ ــشأن اسـ  بـ

ريجـى تقـدمي معلومـات عـن        ف .ليمية املساندة إلزالـة األدوار النمطيـة للمـرأة        والوسائل التع 
ذلك االستعراض وما إذا كان قد بدأ يف املنهج الدراسي، وإذا مل يكن قد بدأ، يرجى بيان 
العقبــات الــيت حتــول دون تنفيــذه، ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن أي تــدابري توعويــة جــرى 

اليت نفـذت  عالمية وبرامج التثقيف العامة، سواء منها االضطالع هبا عن طريق الربامج اإل   
 .توضيح أن العنف ضد املرأة غري مقبول اجتماعياً وأخالقياًأو املتوخى تنفيذها، ل

ــيم    ــة والتعل ــدامنــهجاســتحدثت وزارة التربي ــة” حتــت مــسمى  ا جدي ــدرج “املواطن  لي
ــيم     ــة والتعل ــدرس يف وزارة التربي ــيت ت ــاهج ال ــضمن هــذ  .ضــمن املن ــهجويت ــوق  ا املن ــضايا حق  ق

 .مبا يدعم ويعزز وضع املرأة يف اجملتمعاإلنسان 
ــة،     ــدابري التوعوي ــس ويف جمــال الت ــام اجملل ــرأة ق ــى للم ــرة  األعل  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف الفت

بتنظيم دورة توعوية لطلبـة املـدارس الثانويـة باملـدارس احلكوميـة واخلاصـة باحملافظـات اخلمـس                   
 أشــكال مجيــعاتفاقيــة القــضاء علــى    ف التعريــف بأحكــامهبــد  وعــدد مــن املعلمــني واملعلمــات 

  .“سيداو ”  التمييز ضد املرأة
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مت عقـد   فقـد   غـري مقبـول أخالقيـاً واجتماعيـاً،     املـرأة ويف جمال التوعية بأن العنف ضـد     
قـانون  ” عـرض أوجـه احلمايـة الـيت يكرسـها      حيـث مت دورات خاصـة باحلمايـة اجلنائيـة للمـرأة     

 .فضالً عن عرض حاالت واقعية حول االغتصاب والتحرش اجلنسي للمرأة “العقوبات
ــة هبــذا املفهــوم يف جمــال العمــل  يف إطــار التكمــا مت   ــة    تنظــيم وعي دورة خاصــة باحلماي

 احملتمـل   تعـسف  ال محايتـها مـن   وسـائل   القانونية للمرأة العاملة وذلك بغرض التعريف حبقوقهـا و        
 . العملقبل أصحاب من

 :نف األسري، مت تنظيم فعاليات أهلية عديدة، آخرهاويف جمال مكافحة الع 
ــوا  -  ــؤمتر العنـــف األســـري بعنـ ــول” نمـ ــباب واحللـ ــد  “األسـ  ١٧ و ١٦يف الـــذي ُعقـ

ــباط ــر /شــ ــان ٢٠٠٨فربايــ ــوكــ ــو ه هدفــ ــري هــ ــاهرة العنــــف األســ  ، التعريــــف بظــ
 ومبخاطره على األسـرة واجملتمـع وكيفيـة حتجـيم      ،لزوجةالعنف املوجه ضد ا    سيما وال

 .ظاهرة والتصدي هلاهذه ال
 مت فيـه اسـتعراض نتـائج        ،لقاء ملنظمات اجملتمع املدين العاملـة يف جمـال العنـف األسـري             - 

 الطالع على جتربـة   الزيارة اليت قام هبا الوفد البحريين إىل الواليات املتحدة األمريكية ل          
 .٢٠٠٨ هيوني/حزيرانيف جمال مناهضة العنف األسري وذلك يف األمريكيني 

 
 لسؤال السادس عشرا  

ي  من التقرير إىل أنه يف إطار خطة تطوير املناهج املعتمـدة لعـام             ١٩١تشري الفقرة    
يـة والـسياسية   ، ستوضع كتب مدرسـية تـشمل مناقـشة األدوار االجتماع          ٢٠٠٤/٢٠٠٥

 .االقتــصادية للمــرأة يف إطــار اجلهــود املبذولــة إلزالــة األدوار النمطيــة للرجــال والنــساء  و
ما إذا كانت اخلطة اجلديـدة قـد طبقـت يف املنـاهج ومـا إذا كـان تطبيقهـا قـد         يرجى حتديد  

 .رصد ملعرفة ما إذا كانت األهداف املتمثلة بإزالة األدوار النمطية تتحقق
 ١٥كما متت اإلشارة إليه عند اإلجابـة علـى الـسؤال             - انتهت وزارة التربية والتعليم    

ليـدرج ضـمن املنـاهج الـيت تـدرس يف وزارة          حتـت مـسمى املواطنـة       جديـد   من إعـداد منـهج       -
مبا يـدعم ويعـزز وضـع قيمـة املـرأة            قضايا حقوق اإلنسان     ويتضمن هذا املنهج   .التربية والتعليم 

أما تقييم انعكاسات تطبيق هذا املنهج فهي عمليـة تتطلـب بـال شـك بعـض الوقـت        .يف اجملتمع
حــــديث يــــصعب تقييمـــــه يف    لقياســــها، إذ أن إدراج املنــــهج يف الــــربامج الدراســــية أمــــر     

 .سنتني أو سنة
 



CEDAW/C/BHR/Q/2/Add.1
 

14 08-43184 
 

 السؤال السابع عشر  
 ، من التقرير، فتح خط ساخن لتلقي الشكاوى وتقـدمي النـصح           ١٣٦وفقاً للفقرة    

 يرجــى تقــدمي بيانــات إحــصائية .وعــني عــدد مــن املفتــشني ملراقبــة أوضــاع العمالــة الوافــدة
 ويرجـى بيـان مـا إذا    اجلـنس عـن عـدد الـشكاوى الـيت جيـري تلقيهـا،          نـوع    مفصلة حبسب 

كانت أي قضايا ادعاء قد رفعت، وإن كان كذلك، يرجى حتديد نتائجها، ويرجـى تقـدمي                
 .معلومات عن عمل املفتشني يف رصد ظروف عمل العامالت الوافدات

وإسـداء  عملت وزارة العمل بالبحرين على فتح خط هاتفي سـاخن لتلقـي الـشكاوي         
 وأعلنـت يف الـصحف اليوميـة عـن تـشغيل هـذا اخلـط                .ساًءنو للعاملني رجاالً    شورةالنصح وامل 

ولكن نسبة عدد الشكاوي اليت جيرى تلقيها عـرب هـذا اخلـط وعـدد القـضايا الـيت رفعـت قليلـة                
 وختوفهـا مـن التعـرض للفـصل التعـسفي مـن             ،نسبياً نتيجة قلة وعي العمالة األجنبية مـن ناحيـة         

 .قبل رب العمل من ناحية أخرى
ت إىل أنــه مت الــرد علــى عــدد مــن االستفــسارات القانونيــة مــن قبــل وتــشري اإلحــصائيا 

 ٧٧٩أصــحاب العمــل والعمــال عــرب اخلــط الــساخن، وقــد بلغــت هــذه االستــشارات املقدمــة   
أمــا بالنــسبة لعمــل    .٢٠٠٧ستــشارة ألصــحاب العمــل يف عــام     ا٤٧٨استــشارة للعمــال و  

 مهمــة ساســاًأعمــل فينــاط هبــم املفتــشني الــذين قامــت وزارة العمــل بتعيينــهم لرصــد ظــروف ال
 األعمال بأحكام قانون العمل، ولكنهم حيرصون علـى توجيـه           التأكد من مدى التزام أصحاب    

ســيما بــني العمــال والعــامالت يف التمتــع  عــدم التمييــز بــني العمــال والمــال إىل أصــحاب األع
  .باحلقوق اليت كفلها قانون العمل للجميع

 
 السؤال الثامن عشر  

ل جهــود لتعــديل قــانون العمــل ملــصلحة     بــذَ مــن التقريــر، تُ ٢٤١ فقــرةوفقــاً لل 
األجنبيات العامالت يف خدمة املنازل، يرجى تقدمي معلومات مستكملة عـن التقـدم احملـرز               
يف تنفيذ ذلك اإلصالح وحتديد ما إذا كان القـانون يتـيح لألجنبيـات العـامالت يف خدمـة                   

نية، ويرجى أيـضاً بيـان مـا إذا كـان تعـديل قـانون       املنازل التمتع بنفس حقوق املرأة البحري  
 .العمل سيؤدي إىل إلغاء نظام الكفالة

 ما يفيد التوجه حنو تعديل قانون العمل مبا حيقـق مـصلحة خـدم               ٢٤١تضمنت الفقرة    
 ٢٠٠٨ومن املقرر أن تعدل مملكة البحرين نظـام الكفيـل بنهايـة العـام اجلـاري        املنازل عموماً،   

على وضع تصورات ومقترحـات بديلـة لنظـام الكفيـل بالتعـاون مـع خـرباء                 حيث جيرى العمل    
 .من منظمة العمل الدولية
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 السؤال التاسع عشر  
 من التقريـر إىل أنـه نظـراً إىل قلـة عـدد النـساء يف مواقـع اختـاذ                     ٢٤٨تشري الفقرة    

 اخلطوات  القرار، فإن املرأة ال تزال تعاين من التمييز يف العمل، يرجى تقدمي معلومات عن             
املتخذة لزيادة عدد النساء يف مواقع اختاذ القرار وبيان ما إذا كانت قد اختذت أي تـدابري              

 .جديدة ملعاجلة مسألة البطالة بني النساء سواء يف القطاع العام أو األهلي
صنع القرار والتـدابري     لزيادة عدد النساء يف مواقع     فيما يتعلق باخلطوات اليت مت اختاذها      
نه يف جمال القطاع العـام فـإن        أة ملعاجلة بطالة النساء يف القطاعني العام واخلاص نشري إىل           املتخذ

املرأة قد تبوأت بعض املناصب القيادية وباتت قريبـة مـن مواقـع اختـاذ القـرار، وال يوجـد نـص                      
قــانوين حيــول بــني املــرأة والوصــول إىل املناصــب القياديــة، فهنــاك الــوزيرة والقاضــية والــسفرية   

امعة ومديرات اإلدارات، فالدستور وسائر قوانني اململكة تقنن مبدأ املـساواة الـذي           اجلرئيسة  و
 .حترص على حسن تطبيقه احملكمة الدستورية باململكة

نــه ال ميكــن قانونــاً اختــاذ أي أساســاً بالقطــاع األهلــي إىل أوتــشري وزارة العمــل املعنيــة  
 صنع القرار، إذ أن هذا األمـر مرهـون بقـدرات            خطوات من شأهنا زيادة عدد النساء يف مواقع       

 .ومؤهالت املرأة يف هذا القطاع
إيـصال املـرأة إىل املناصـب القياديـة يف الدولـة ضـمن        وقد وضع اجمللس األعلـى للمـرأة   

من خالل توفري كافة السياسات وأوجه التوعية اجملتمعية والتـدريب واخلـدمات             أولويات عمله 
 ويف هـذا الـصدد قـام     رأة من الوصول إىل مناصـب صـنع واختـاذ القـرار،           اليت من شأهنا متكني امل    

 : اجمللس األعلى للمرأة باختاذ عدد من التدابري لعل أبرزها
ــوزارا        - ١  ــشجيع ال ــة هبــدف ت ــرأة البحريني ــتمكني امل ــسمو ل ــائزة صــاحبة ال  تج

 .واملؤسسات احلكومية واخلاصة على دعم ومتكني املرأة البحرينية العاملة

مشروع املنح املاليـة للجمعيـات الـسياسية الداعمـة للمـرأة هبـدف حتفيـز هـذه                   - ٢ 
 .كرب ملشاركة املرأة يف صناعة القرار وصقل خرباهتاأاجلمعيات ملنح فرص 

ــرار    - ٣  ــة حملــور اختــاذ الق ــربامج التوعوي ــذي يتــضمن جمموعــة  ،مــشروع ال ــ ال ن م
كيفية صنع القرار، وقـد نظـم اجمللـس األعلـى           الربامج التدريبية والورش لتعريف املرأة بالقيادة و      

املـرأة البحرينيـة العاملـة قائـد        ”مايو ورشة عمل يف هذا اجملال حتت عنـوان          /أيارللمرأة يف شهر    
 .“ على صنع القرار اجليد أو الرشيدإداري قادر
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 إبـــراهيم آل خليفـــة لتكـــرمي مبـــادرة صـــاحبة الـــسمو الـــشيخة ســـبيكة بنـــت  - ٤ 
 يف اجملال املهين والعمل التطـوعي والعلـوم والثقافـة واآلداب وغـري ذلـك                تميزةالبحرينية امل  املرأة

 .من اجملاالت
أما عن التدابري اليت مت اختاذها ملعاجلة بطالة النـساء، فيكفـي اإلشـارة هنـا إىل املـشروع                    

الذي تنفذه وزارة العمل يف الوقـت الـراهن وهـو نظـام التـأمني ضـد التعطـل الـصادر باملرسـوم                       
 والـــربامج التدريبيـــة للعـــاطلني ، حيـــث يقـــدم هـــذا النظـــام اإلعانـــات ٢٠٠٦ ســـنة ٧٨ رقـــم
 . العمل عن
 

 السؤال العشرون  
ر القطـــاع األهلـــي أي دور حـــضانة    مـــن التقريـــر، مل يـــوف  ٢٣٠ وفقـــاً للفقـــرة  

خدمات تتصل برياض األطفال، يرجى بيان ما إذا كانت أي تدابري قد اختـذت إلنـشاء            أو
ور احلـضانة أو ريـاض      ت ويرجـى تقـدمي معلومـات إحـصائية عـن عـدد د             مثل هـذه اخلـدما    

 .أنشئت األطفال اليت
أن شركات القطـاع اخلـاص مل تـوفر دور حـضانة، وأن هـذه               إىل   ٢٣٠املادة  أشارت   

ــاخلدمــة تغطــى مــن قِ  ، إذ أن للقطــاع األهلــي )القطــاع األهلــي(ل مؤســسات اجملتمــع املــدين  َب
 اختـذت وزارة التنميـة عـدة إجـراءات          وقـد . انب القطـاع الرمسـي    مسامهاته يف هذا اجملال إىل ج     

 :يف جمال اخلدمات املتصلة بدور احلضانات، منها

منح تراخيص جلهـات أهليـة لفـتح حـضانات لتـوفري بيئـة مناسـبة الحتـضان األطفـال،                     - 
 الـيت تتـراوح أعمـارهم مـن شـهر            حـضانة السـتقبال األطفـال      ٤٤ومت الترخيص لعـدد     

ــنوات ٣ إىل ــة  سـ ــة مهمـ ــة االجتماعيـ ــة علـــى  ا وتتـــوىل وزارة التنميـ ــراف والرقابـ إلشـ
 .الدور هذه

مت ختصيص عدد من املبـاين للحـضانات وريـاض األطفـال بـاملراكز االجتماعيـة التابعـة                   - 
 .لوزارة التنمية االجتماعية وتعهدت اجلمعيات النسائية بإداراهتا

ناســبة للرعايــة الــشاملة لألطفــال يف صــدور قــرار احلــضانة املرتليــة هبــدف تــوفري بيئــة م  - 
 .أجواء أسرية

 لـتمكني   اجمللس األعلى للمـرأة ضـمن معـايري طرحـه جلـائزة صـاحبة الـسمو               وقد وضع    
 تـوفري أدوات    - الـيت تقـدم للمؤسـسات احلكوميـة واخلاصـة الداعمـة للمـرأة              - املرأة البحرينية 

 من بينها إنـشاء     ، والعمل األسرة   رها يف التوفيق بني دو     وآليات وتدابري مساندة تساعد املرأة يف     
  .  واخلاصةوزارات الدولة ومؤسساهتا احلكومية   دور للحضانة يف
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 السؤال احلادي والعشرون  
يل حــاالت تظلــم مــن جانــب نــساء      مــن التقريــر إىل تــسج  ٢٢٨تــشري الفقــرة   
قــرارات يتعلــق بالترقيــات يف العمــل، يرجــى تقــدمي معلومــات عــن النتيجــة أو عــن ال  فيمــا

تــشمل بيانــات   املتخــذة بــشأن حــاالت الــتظلم تلــك، ويرجــى أيــضاً تقــدمي معلومــات،       
إحصائية، عن عدد حاالت التظلم املسجلة بشأن التحرش اجلنسي والعنـف ضـد املـرأة يف      

 .مكان العمل
ــرة   ــه مل يـــتم تـــسجيل أي حـــاالت تظلـــم بـــشأن العـــالوات   ٢٢٨أوضـــحت الفقـ  أنـ

 إحـــصائيات بوجـــود حـــاالت تظلـــم حـــول الترقيـــات يف توجـــد واإلجـــازات والرواتـــب، وال
 .القطاعني العام واخلاص، ومل تسجل أي دعاوى يف هذا اخلصوص

رش عمـل لـبعض     ويف هذا الصدد، حرص اجمللس األعلى للمرأة على عقـد دورات وو            
 . باحلكومة والقطاع األهلي للتعريف حبقوقهن املتعلقة بالوظيفة أو العملفئات املوظفات

 يتعلـق حبـاالت الـتظلم املـسجلة بـشأن التحـرش اجلنـسي والعنـف ضـد املـرأة يف                      وفيما 
مكان العمل، ال توجد إحصاءات تبني عدد حاالت التحرش اجلنسي أو العنـف ضـد املـرأة يف                  

 .مواقع العمل
 

 السؤال الثاين والعشرون  
روف  من التقرير، تعاين العامالت يف املهن البسيطة من سوء ظـ           ٢٤٦وفقاً للفقرة    

للقـضاء علـى هـذه املـشاكل وبيـان          العمل وتـدين األجـور، يرجـى بيـان أي تـدابري اختـذت               
 .إذا كانت أي خطط تنفذ حلماية املرأة من التمييز يف جمال العمل أو ملنع هذا التمييز ما

أشارت الفقرة املذكورة إىل وضع فئة معينة من العامالت، وهن العـامالت يف مـصانع             
 .ومل تشمل مجيع العامالتاملالبس اجلاهزة، 

أما قانون اخلدمة املدنية وقانون العمل، فال يفرقان يف املعاملـة واألجـور بـني املـوظفني                  
مـن خـالل املـشروع       -يوجد حد أدىن لألجور، ولكن وزير العمل         ناث، وال إلمن الذكور وا  

 .  دينار شهريا٢٠٠ً عمل على رفع األجور اليت تقل عن - الوطين للتوظيف
ا بالنسبة للتدابري املتخذة حلماية املرأة من التمييز يف قـانون العمـل، فـذلك يتمثـل يف                  أم 

  باإلضــافة إىل- ١٧كمــا متــت اإلشــارة إليــه يف الــسؤال  - الــضبطية القــضائية ملفتــشي العمــل
 .متلكه املرأة من حق اللجوء للجهات املعنية للتبليغ عن هذا التمييز ما
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اجملـال إىل العديـد مـن اجلهـود املبذولـة لتـشجيع الـوزارات               كما جتدر اإلشـارة يف هـذا         
 كجـائزة صـاحبة الـسمو لـتمكني املـرأة الـيت             ،دعـم املـرأة   ى  لـ عواملؤسسات احلكومية واألهليـة     

ة البحرينيــة العاملــة ميــة واخلاصــة علــى دعــم ومتكــني املــرأهتـدف إىل تــشجيع املؤســسات احلكو 
 خطط التنمية الوطنيـة وحتقيـق أعلـى املـستويات يف     وزيادة نسبة تأهيلها وتدريبها وإدماجها يف    

 .تبوؤها للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضدها
مــشروع الــربامج التوعويــة حملــور الــتمكني االقتــصادي وهــو عبــارة عــن   أيــضا هنــاك و 

ساهم يف تزويـد  تـ أة اقتـصاديا و صب يف خدمة أهداف متكـني املـر      تسلسلة من الربامج التدريبية     
فضالً عن العديـد مـن الـربامج التوعويـة          وذلك   ،املرأة باملعلومات واحلقوق وآليات استخدامها    
 .للمرأة العاملة اليت نظمها اجمللس األعلى للمرأة

 
 سؤال الثالث والعشرونال  

علـى   من التقرير إىل أنه جيب العمـل علـى تطبيـق نظـام التـأمني           ٢٤٩ تشري الفقرة  
البطالة ملساعدة النساء العاطالت عن العمل، يرجى بيان مـا إذا كـان تطبيـق نظـام التـأمني            
على البطالة قد بدئ به ويرجى وصف أي برامج أخـرى وضـعت ملـساعدة املـرأة العاطلـة                   

 .عن العمل يف احلصول على العمالة
ؤكـد علـى أن    العـامالت، ن  فيما يتعلق بتطبيـق نظـام التـأمني ضـد التعطـل علـى النـساء                
 آنـف الـذكر يـسري    ٢٠٠٦ لـسنة  ٧٨مني ضد التعطـل املقـرر باملرسـوم بقـانون رقـم          نظام التأ 

حالياً على العاطلني عن العمل سواء يف ذلك العاملني أو العامالت، وكما سبقت اإلشـارة إىل                
ن غالبية الباحثني عن عمل الـذين تقـدموا للحـصول علـى إعانـة التعطـل كانـت غالبيتـهم مـن                      أ
نــساء، ومت فعــال صــرف هــذه اإلعانــات تفعــيالً ملبــدأ التكافــل االجتمــاعي الــذي تــسعى إليــه   ال

وتعد اململكة من الدول النامية اليت تطبق نظام التأمني ضد التعطل لتحقيـق             . احلكومة البحرينية 
 .نوع من األمن االقتصادي واالجتماعي لألسرة البحرينية

عدة املرأة العاطلة يف احلصول على العمل، فقـد         وفيما يتعلق بالربامج اليت وضعت ملسا      
نفذت وزارة التنمية االجتماعية العديد من املشاريع التنموية لتشجيع املرأة على دخـول سـوق               

 :العمل، ومن ذلك
آل خليفـة رئيـسة اجمللـس         سـبيكة بنـت إبـراهيم      جائزة صـاحبة الـسمو الـشيخة       إطالق - 

نتجة هبدف حتفيز هـذه األسـر واجلـائزة للثانيـة           األعلى للمرأة اليت ُتمنح ألفضل أسرة م      
 .متنح ألفضل راع وداعم لألسر املنتجةاليت اليت ُتمنح ألفضل منَتج واجلائزة الثالثة 

 .إطالق املشروع الوطين لتطوير األسرة املنتجة - 
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 أسـرة   ٢٧٦ املـشروع    تطوير مشروع األسر املنتجة وقد بلغ عدد املستفيدين مـن هـذا            - 
 .٢٠٠٧خالل عام 

 .٢٠٠٧ركز سترة لألسر املنتجة عام افتتاح م - 

 .٢٠٠٧مارس /آذارافتتاح جممع العاصمة لأليدي البحرينية يف  - 

 .افتتاح مركز للتصميم واالبتكار ومركز التميز لتنمية مشروعات األسر املنتجة - 

 .البدء يف تأسيس بنك األسرة - 

 .خالل تطوير مشروع امليكروستاتتوفري الدعم والتمويل لألسر املنتجة من  - 

مركــز تنميــة ” تأســيس مــشروع  اجمللــس األعلــى للمــرأة حنــووجــههــذا باإلضــافة إىل ت 
كمبــادرة خللــق فــرص عمــل مناســبة للمــرأة الــيت ترغــب يف تأســيس مــشروع    “قــدرات املــرأة

 حيــث يفتــرض أن ، حتويــل أعماهلــا إىل مــشاريع صــغرية أو متوســطة إىلخــاص أو الــيت تــسعى
 هـــذا املركـــز حاضـــنة اقتـــصادية متكاملـــة تـــوفر كافـــة اخلـــدمات اإلداريـــة والتدريبيـــة   يكـــون

 هـذا باإلضـافة إىل تنظـيم العديـد مـن الـدورات التدريبيـة الـيت                  .واالستشارية لرائدات األعمـال   
 . سيما يف املهن اليت يقبل عليها النساء املهارات وال كتسابالخيصص البعض منها للنساء 

 
 ع والعشرونالسؤال الراب  

 من التقرير، تعمل إحدى اجلمعيات املدنية بالتعـاون مـع وزارة            ٢٩١وفقاً للفقرة    
التربية والتعلـيم علـى إعـداد وثيقـة مـشروع إلدمـاج مفـاهيم الـصحة اإلجنابيـة يف املنـاهج                      
التربوية، يرجى تقدمي معلومات عن تنفيذ مثـل هـذه الـربامج وبيـان مـا إذا كانـت سـتعمم                     

دارس احلكوميــة واخلاصــة، ويرجــى أيـضاً بيــان مــا إذا كانــت أي تــدابري قــد  علـى مجيــع املــ 
نفذت بصدد النساء والفتيات على حنو خاص وترمـي إىل زيـادة الـوعي علـى نطـاق البلـد                

اإليدز واألمراض األخـرى املنقولـة عـن طريـق          /آثار فريوس نقص املناعة البشرية    مبخاطر و 
 .االتصال اجلنسي

م الــصحة اإلجنابيــة يف املنــاهج التربويــة ومــدى تعميمهــا علــى   بالنــسبة إلدمــاج مفــاهي  
زال قيـد البحـث والدراسـة وأن العمـل جيـرى يف              املدارس احلكومية واخلاصة نفيد أن األمر مـا       

وزارة التربيـة والتعلــيم بالتعــاون مــع مجعيـة البحــرين لتنظــيم رعايــة األسـرة، علــى وضــع صــيغة    
 .املقصودةن توجيهها للفئة العمرية مناسبة ومقبولة هلذه املفاهيم كي ميك
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حـدى مفـردات مـا تقدمـه وزارة      إومن اجلدير بالذكر أن مفاهيم الصحة اإلجنابية تعد          
الصحة من خدمات يف نطاق الصحة املدرسية الوقائية والعالجية اليت يتم اإلعالن عنـها داخـل          

 .املؤسسات التعليمية
اء والفتيـات بقــصد زيـادة الـوعي علــى    وفيمـا يتعلـق بالتــدابري الـيت نفـذت بــصدد النـس      

ــار فــريوس نقــص املناعــة     واألمــراض األخــرى “اإليــدز”  البــشريةنطــاق اململكــة مبخــاطر وآث
اجملـال كـان هلـا األثـر يف        هـذا   ن جهود وزارة الصحة يف      نقولة عن طريق االتصال اجلنسي، فإ     امل

 :تاليةتقليل اإلصابة هبذه األمراض، حيث مت اختاذ التدابري التوعوية ال
إصــدار مطويــات وكتــب للتعريــف بــأعراض مــرض اإليــدز وطــرق مكافحتــه   - ١ 

 .وقد مت توزيعها خالل ورش العمل ويف املدارس واملساجد واملآمت
القيام حبمالت تثقيفية عن طريق وسائل اإلعالم خبطورة هـذا املـرض وكيفيـة               - ٢ 
 .الوقاية منه

ملـشرفات االجتماعيـات   مـن أجـل ا   تنظيم العديد مـن الـورش ملكافحـة اإليـدز        - ٣ 
ــة  ــاملراكز االجتماعي ــدعاة و  ووز ب ــة وال ــة االجتماعي ــدارس ارة التنمي ــة امل ــومي طلب  ١٣ و ١٢ ي

 وذلــك بالتعــاون مــع ٢٠٠٨مــايو /أيــار ٣ يــومحتــاد النــسائي ال ولعــضوات ا٢٠٠٨مــايو /أيــار
 .األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج مكتب 

 حتـرص علـى تـوفري العـالج للـسيدات علـى قـدم              ومن اجلدير بالذكر أن وزارة الصحة      
املـساواة مــع الرجــال حــسب معــايري منظمــة الــصحة العامليــة باســتخدام العــالج الثالثــي املــضاد  

 .للفريوس
 

 السؤال اخلامس والعشرون  
ــرامج    ٢٩٢تــشري الفقــرة   ــة تعــد مــع القطــاع األهلــي ب ــر إىل أن الدول  مــن التقري

 حتـول دون ختطـيط األسـرة، مبـا يف ذلـك بعـض التقاليـد               توعوية مكثفة إلزالة العوائق الـيت     
واملوروثات الثقافية اليت تشكل عائقاً أمام استفادة املرأة من ختطيط األسـرة، يرجـى تقـدمي           

 .معلومات عن وضع هذا الربنامج
فيمــا يتعلــق بــالربامج التوعويــة الــيت تعــدها وزارة الــصحة مــع القطــاع األهلــي لتقليــل    

ل دون تنظـيم األسـرة نفيـد أن وزارة الـصحة تـسعى إىل إحـداث هـذا التنظـيم           العوائق اليت حتو  
 :من خالل احملاور التالية

 .ملراكز الصحية املنتشرة باململكةتوفري وسائل تنظيم احلمل يف ا - ١ 
 .رةتطوير برامج التدريب للعاملني يف مراكز تنظيم األس - ٢ 
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عيــة تنظــيم األســرة البحرينيــة تقــدمي خــدمات توعويــة صــحية بالتعــاون مــع مج - ٣ 
 .ومركز استشارات تنظيم األسرة

 .عالم املتباينةإلتوضيح اإلرشادات والنصائح لتنظيم األسرة عرب وسائل ا - ٤ 

 ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة تنفيــذ برنــامج التعــاون الــشامل بــني اململكــة - ٥ 
 .٢٠٠٩-٢٠٠٧لدى الدول العربية اخلليجية لألعوام ) اليونيسيف(

 
 السؤال السادس والعشرون  

ــد    ــاً للبن ــؤول إىل      ٣٣٠وفق ــساء املتزوجــات ممتلكــاهتن اخلاصــة فت ــد ختــسر الن ، ق
أزواجهن بعـد انفـصاهلن عنـهم، يرجـى بيـان التـدابري املتخـذة ملـساعدة تلـك النـساء علـى                       

 .احلصول على ممتلكاهتن وبيان ما إذا كان مشروع قانون األسرة يغطي هذه املسألة
يف حالـة مـسامهتهم يف       -أن بعـض النـساء قـد يتعرضـن خلـسارة ماديـة              إىل  شار البند   أ 

ــة    ــت الزوجي ــصاريف تأســيس بي ــات      - م ــساء املطلق ــترداد الن ــدابري املتخــذة الس ــسبة للت  وبالن
 :ملمتلكاهتن اليت آلت إىل أزوجهن بعد االنفصال نفيد مبا يلي

يعة اإلسـالمية مـن الفـصل بـني ذمـة           القانون البحريين مـا تقـضى بـه أحكـام الـشر           يتبىن   - 
الزوجني املالية، فأموال املرأة املتزوجة ال ختتلط بـأموال الـزوج نتيجـة الـزواج ومـن مث                  

للزوج أو منحه حـق االنتفـاع هبـا أو دخوهلـا شـريكة               فتنازل الزوجة عن بعض أمواهلا    
مـن حيـث    كلها أمور حيكمها القـانون املـدين البحـريين         هي معه يف جتارة حال الزواج    

 والقـضاء املـدين   ،أو بغـري عـوض، ووسـيلة اإلثبـات      بعـوض   كان  سواء  طبيعة التصرف   
 .البحريين هو املختص بالفصل يف مثل هذه املنازعات

كن للطـرفني االلتجـاء إىل مكاتـب التوفيـق األسـري حلـل مثـل هـذه املنازعـات وديـاً                  مي - 
اولة مل يكن هناك مناص أمـام        فإذا أخفقا يف هذه احمل     ،دون حاجة لاللتجاء إىل القضاء    

 .الزوجة السترداد أمواهلا من الرجوع إىل القضاء

ــة          -  ــواد املدني ــات يف امل ــانون اإلثب ــديل ق ــسامهتها مت تع ــات م ــرأة يف إثب ــى امل ــسرياً عل  تي
 . يف اإلثباتا أدبياوالتجارية على حنو يعترب العالقة الزوجية مانع

الـشروط   عـرب بيـان مفـردات    الـزواج  وثيقـة  يمتنظـ  جهـود يف سـبيل االسـتمرار يف   هناك  - 
 .حلفظ حقوق الطرفني
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 السؤال السابع والعشرون  
 من التقريـر إىل أنـه يعتـرف بعقـد الـزواج فقـط إذا مت يف إطـار                    ٣٢٥تشري الفقرة    

الشريعة اإلسالمية، ويشري التقرير أيضاً إىل عدم وجود حـد أدىن للـسن القانونيـة للـزواج        
األدىن لـسن الـزواج، يرجـى بيـان         الرجل ولكن سن البلوغ يعتـرب احلـد         بالنسبة للمرأة أو    

قـانون األسـرة سـيحدد احلـد األدىن للـسن القانونيـة للـزواج بالنـسبة                  إذا كان مشروع   ما
للمــرأة والرجــل، ومــا إذا كانــت هــذه الــسن متــسقة مــع ســن الرشــد القانونيــة احملــددة يف 

 .اتفاقية حقوق الطفل
 - كـاليهود والنـصارى    - زواج الـذي يـتم بـني غـري املـسلمني           أن ال  ٣٢٥وضح البند   أ 

ــهم، وبالتــايل ال  ــشرائعهم وملل ــزواج بــني    خيــضع للــشريعة اإلســالمية،  خيــضع ل ــسبة لل أمــا بالن
 .ملسلمني فال ُيعترف بأي زواج خارج إطار الشريعة اإلسالميةا

 برفـع   ٢٠٠٧ لسنة   ٤٥وبالنسبة لتحديد سن الزواج فقد صدر قرار وزير العدل رقم            
 . سنة١٨ سنة وبالنسبة للشباب إىل ١٥سن الزواج بالنسبة للفتيات إىل سن 

 
 السؤال الثامن والعشرون  

أحرز أي تقدم فيما يتعلق بالتـصديق علـى الربوتوكـول    كان قد يرجى بيان ما إذا      
ذا االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ويرجى أيضاً بيـان مـا إ               

 . من االتفاقية٢٠ من املادة ١أحرز أي تقدم حنو قبول تعديل الفقرة كان قد 
ــى          ــصديق عل ــن جانــب اململكــة بالت ــدم م ــساؤل عــن مــدى إحــراز أي تق ــسبة للت بالن

يـز ضـد املـرأة نفيـد أن اململكـة           التفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمي          الربتوكول االختياري 
 هلذا الربتوكول ألن االنضمام إليه يعـين        - العربية ب الدول غل أ  شأهنا يف ذلك شأن    -تنضم   مل

التفاقيـة، هـذا فـضالً عـن أن     ضمنياَ سحب اململكة للتحفظات اليت أوردهتـا علـى بعـض مـواد ا       
ن يتطلبــان توافقــاً ان األمــروهــذا. وانبــه مــساساً بــسيادة الدولــةالربتوكــول يتــضمن يف بعــض ج

ــة البحــ      ــدات مملك ــاء يف تعه ــا ج ــاً كم ــشأنرين جمتمعي ــا يتعلــق      تقرب ــسان فيم ــوق اإلن ــر حق ي
 .التحفظات بسحب
مـن اتفاقيـة القـضاء    ) ٢٠(مـن املـادة   ) ١(أما بالنسبة ملدى قبول اململكة تعديل الفقرة    

ــديل          ــذا التع ــد ه ــة مملكــة البحــرين تؤي ــإن حكوم ــرأة، ف ــز ضــد امل ــة أشــكال التميي ــى كاف  ،عل
 .ية الالزمة للموافقة على هذا التعديلوالسلطات املعنية بصدد اختاذ اإلجراءات القانون

 


