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      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  *قائمة القضايا واملسائل فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث للبحرين    

  
 السياق العام    

 يف احلالــة العامــة حلقــوق اإلنــسان منــذ عــام   ا شــديدالدولــة الطــرف تــدهور شــهدت ا  - ١
 تقدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة       يرجى. كان له تأثري أيضا على حقوق املرأة      مما  ،  ٢٠١١

إلنفاذ سيادة القـانون، وال سـيما مـن أجـل تنفيـذ توصـيات اللجنـة البحرينيـة املـستقلة لتقـصي                       
 واملؤســسات القــواننيكيــف ختطــط الدولــة الطــرف لتحــسني قــدرة ســلطات إنفــاذ    . احلقــائق

  ؟ن حبقوقههنومتتعالقضائية، على مجيع املستويات، من أجل ضمان محاية النساء والفتيات 
  

 اإلطار الدستوري والتشريعي    

يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ خطوات العتمـاد تـشريع حيظـر التمييـز                   - ٢
القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة   مـــن اتفاقيـــة ١ضـــد املـــرأة، وفقـــا للمـــادة 

)CEDAW/C/BHR/CO/2 ١()١٣، الفقرة(. 

ن مـشروع قـانون اجلمعيـات واملنظمـات املدنيـة املعـروض حاليـا        ما إذا كـا بيان  يرجى    - ٣
على الربملان يتوافق مع احلق الدستوري يف تأسيس منظمات اجملتمع املدين ومع املعـايري الدوليـة                

يرجـى بيـان مـا إذا مت التـشاور مـع منظمـات اجملتمـع املـدين يف                   . بشأن حرية تكوين اجلمعيـات    
) ٢١، الفقـــرة A/HRC/21/6/Add.1/Rev.1(لقـــانون مجيـــع مراحـــل عمليـــة صـــياغة مـــشروع ا 

__________ 
 يوليه/ متوز ٢٠املعقود يف الفترة من     لسابعة واخلمسني   اعتمدهتا اللجنة يف اجتماع الفريق العامل ملا قبل الدورة ا           *  

  .٢٠١٣أغسطس / آب٢إىل 
 يوليه/ متوز ٢٠املعقود يف الفترة من     اعتمدهتا اللجنة يف اجتماع الفريق العامل ملا قبل الدورة السابعة واخلمسني              )١(  

 .٢٠١٣أغسطس / آب٢إىل 
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ــة  املويرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن آليـــات ضـــمان مـــشاركة    ــة نظمـــات غـــري احلكوميـ املعنيـ
  .املرأة قوقحب

  
 التحفظات    

مـن   ٢ عن دراسة إمكانية تعديل التحفظ على املـادة          مستكملةيرجى تقدمي معلومات      - ٤
يرجـى توضـيح نطـاق حتفـظ        و). ١٧، الفقرة   CEDAW/C/BHR/CO/2و؛  ٨١الفقرة  (االتفاقية  

مجيــع أحكــام االتفاقيــة الــيت ال تتفــق مــع الــشريعة اإلســالمية فــضال عــن   علــى الدولــة الطــرف 
 تأثريها علـى التحقيـق العملـي ملبـدأ املـساواة بـني              ووصفيف الدولة الطرف    النافذة  التشريعات  

خـالل   الدولة الطرف    تلتزموا. ة من االتفاقي  ٢املرأة والرجل، كما هو مطلوب مبوجب املادة        
ــشامل  ــدوري ال ــادة      ب،االســتعراض ال ــى امل ــدابري هتــدف إىل ســحب التحفظــات عل ، ٢اختــاذ ت

 بيــان، يرجــى )٧١الفقــرة ( ١٦املــادة  و؛١٥ مــن املــادة ٤الفقــرة و؛ ٩ مــن املــادة ٢الفقــرة و
  .التقدم احملرز يف هذا الصدد

  
 قانونيةالوى اشكالآليات     

لومـات عـن عـدد الـشكاوى املقدمـة مـن النـساء إىل املؤسـسة الوطنيـة                   يرجى تقدمي مع    - ٥
ــواع االنتــ    ــسنوات اخلمــس املاضــية، وأن ــائجحلقــوق اإلنــسان يف ال  هــذه هاكات املزعومــة، ونت

كمــا يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن التــدابري املتخــذة لــضمان  ). ٣٩الفقــرة  (الــشكاوى
 مبركـز املؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق            املتعلقـة بـادئ   املاستقالل املؤسسة، متشيا مع     

  . البشرية واملاليةهاواليتها فيما يتعلق حبقوق املرأة، ومواردو، )باريسمبادئ (اإلنسان 
  

 الوصول إىل العدالة    

أن املرأة تتمتع بـنفس املعاملـة الـيت يتمتـع هبـا الرجـل أمـام احملـاكم                   إىل  التقرير  يشار يف     - ٦
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن ). ١٤٦الفقــرة (وى وااللتماســات بامسهــا احلق يف رفــع الــدعابــو

ــدابري املتخــذة ل ــة الت ــة الطــرف وضــمان    كفال ــة يف الدول ــة بــصورة فعال وصــول املــرأة إىل العدال
كمـا يرجـى   . لى خدمات املساعدة القانونية، مبا يف ذلـك يف أمـاكن االحتجـاز    عصول املرأة   ح

رجـل يف اإلجـراءات     لـشهادة ال   مـساو    شهادة املرأة وزن  ن ل يكو أن   كفالةبيان التدابري املتخذة ل   
شهادة لـ  مـساوية حاليـا   رجـل   ال شـهادة    تعتـرب تطبق الشريعة اإلسـالمية، حيـث       اليت  أمام احملاكم   

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف لــضمان مــشاركة    . امــرأتني
  .ةالنساء يف تطبيق الشريعة اإلسالميمن القضاة 
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 اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

يـذ   اهليئة املسؤولة عـن رصـد تنف  و ومهام اجمللس األعلى للمرأة، وهدورتوضيح يرجى    - ٧
كمـا يرجـى اإلشـارة إىل       .  اهلرمـي داخـل هيكـل الدولـة        ه وتسلسل االتفاقية، مبا يف ذلك تكوينه    

 مركــز، ودور و)٥٦الفقــرة (هيكــل اجمللــس األعلــى للمــرأة منــذ إعــادة هيكلــة األمانــة العامــة   
 . البحريين مع االحتاد النسائيا، وعالقتهاليت تتعامل مع االتفاقيةلمجلس التابعة لوحدة ال

 ٥١الفقـرات  (يرجى تقدمي معلومات عن وحدات تكافؤ الفرص املذكورة يف التقريـر            - ٨
 يرجــى تقـــدمي . كانــت هـــذه الوحــدات موجــودة يف مجيـــع الــوزارات    مــا إذا  ، و)٩١ و٩٠و

. ا وعلـى وجـود أي آليـة متاحـة لـضمان تنـسيق وتقيـيم عملـه        امعلومات عن أي تقيـيم ألدائهـ      
نمــوذج ال”وطنيــة لرصــد تنفيــذ الجنــة باللالتقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق إىل أيــضا يرجــى اإلشــارة و
  ).٥١الفقرة  (“كيفية إدماج احتياجات املرأة يف برنامج عمل احلكومةلوطين ال
  

 ؤقتةاملاصة اخلتدابري ال    

ــات عــن     - ٩ ــدمي معلوم ــدابري اليرجــى تق ــة الطــرف    املاصــة اخلت ــيت اعتمــدهتا الدول ــة ال ؤقت
. املساواة الفعلية بني املرأة والرجـل، يف مجيـع اجملـاالت الـيت تـشملها االتفاقيـة                تحقيق  لتعجيل ب ل

كما يرجى تقـدمي معلومـات بـشأن رصـد وتقيـيم هـذه التـدابري، مبـا يف ذلـك احلـصص احملـددة                         
  ).٢١، الفقرة CEDAW/C/BHR/CO/2(اء يف الربملان ويف احلياة السياسية للنس

  
 القوالب النمطية    

الدولـة الطـرف لتعـديل      تتخـذها   التـدابري الـيت     حمتلـف   يرجى تقـدمي معلومـات عـن أثـر            - ١٠
األدوار واملــسؤوليات النمطيــة املقبولــة علــى نطــاق واســع للمــرأة والرجــل يف األســرة واجملتمــع  

كمـا يرجــى تقــدمي معلومــات عـن التــدابري امللموســة الــيت   ). ٩٥ - ٩٢الفقــرات (بـشكل عــام  
، والـيت   التعليميـة   واملـواد  اختذت لتعديل الصور النمطية للمرأة، يف وسـائل اإلعـالم ويف املنـاهج            

  ).٦٢ و٦١ نات ، الفقرCRC/C/BHR/CO/2-3(حتد من دور املرأة يف اجملال العام 
  

 العنف ضد املرأة    

رم العنــف ضــد املــرأة، جيــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لــسن تــشريع   يرجــ  - ١١
 ٥٣٥كما يرجـى بيـان اخلطـوات املتخـذة إللغـاء املـادة              . يف إطار الزواج  سيما االغتصاب    وال

مـــن قـــانون العقوبـــات الـــيت تعفـــي مـــرتكيب االغتـــصاب مـــن املالحقـــة والعقـــاب إذا تزوجـــوا 
يرجــى تقــدمي معلومــات ). ٢٥، الفقــرة CEDAW/C/BHR/CO/2؛ و ١٣٨الفقــرة (ضــحاياهم 
يرجــى توضــيح مــا إذا ). ١٣٨الفقــرة  (العــائلي عــن وضــع مــشروع قــانون العنــف  مــستكملة
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األسـري املـذكورة يف التقريـر إلزاميـة يف          والتوفيـق   اإلرشـاد   قـسم   مـن   املقدمـة   كانت اخلدمات   
إىل عدم حماكمـة    أن يؤدي   استعماهلا  من شأن   وإذا كان   ) ١٥٢الفقرة  (العائلي  حاالت العنف   

الـيت متنـع   يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملعاجلـة املواقـف الثقافيـة والتقليديـة       . اجلناة
 النـساء والفتيـات ضـحايا العنـف، مبـا يف            وصول كفالةالنساء من اإلبالغ عن حاالت العنف و      

ــائليذلــك العنــف   ــة  الع ــة الفعال اإلشــارة إىل اخلطــوات  يرجــى . ، إىل ســبل االنتــصاف واحلماي
 .املتخذة جلمع البيانات املتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات بصورة منهجية

تنفيـذ توصـيات    من أجل قيام أمني املظـامل ب      يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة         - ١٢
 تقامـ يرجى بيان مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف قـد              . تقصي احلقائق البحرينية املستقلة ل   لجنةال
استخدام العنف اجلنسي كـأداة للتعـذيب يف أعقـاب    فيما يتعلق بمالحقة قضائية  وأأي حتقيق  ب

يرجـى بيـان مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف             . ٢٠١١مارس  /آذارفرباير و /شباطأحداث شهري   
املعاملـة أو العقوبـة     وغـريه مـن ضـروب       لمقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب           لتعتزم التصريح   

وحــدة ويرجــى توضــيح دور أمــني املظــامل . أراضــيهابزيــارة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة، 
التحقيق اخلاصة التابعة لوزارة العدل يف التحقيق يف ادعاءات االستخدام املفرط للقـوة، وسـوء               

  .من قبل الشرطةاملعاملة والتعذيب يف مراكز االحتجاز والسجون، وال سيما ضد النساء 
  

 بغاءالاالجتار واستغالل     

يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن آليــات رصــد وتنــسيق تنفيــذ املرســوم التــشريعي   - ١٣
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن        . )٩٨الفقـرة   (بـشأن مكافحـة االجتـار بالبـشر،         ) ٢٠٠٨ (١ رقم

يرجـى اإلشـارة   . جتـار للنـساء والفتيـات مـن ضـحايا اال      املقدمة   خدمات احلماية وإعادة التأهيل   
جـرائم االجتـار    يف  إىل التدابري اليت اختذت جلمع وحتليل البيانات عن االجتـار بالنـساء والتحقيـق               

مــا هــي اآلليــات  و). ٢٧، الفقــرة CEDAW/C/BHR/CO/2(ومالحقتــها أمــام القــضاء  بالبــشر 
ــة مب ــات    املعني ــات، وخاصــة فئ ــساء والفتي ــع االجتــار بالن ــساء املستــضعفني مــن  ن العــامالت كالن

 املهــاجرات، والتعــرف علــى ضــحايا االجتــار يف مرحلــة مبكــرة؟ يرجــى بيــان البــدائل القانونيــة  
  . من األراضي البحرينيةإخراجهنضحايا االجتار بالبشر فيما عدا لألجانب  املتاحة

  
 املشاركة السياسية وصنع القرار    

لتوعيـة لتعزيـز مـشاركة    لدرات عـدة مبـا  باختاذ الدولة الطرف   إىل قيام   التقرير  يف  ر  ايش  - ١٤
أثـر  مـا جنـم عـن هـذه املبـادرات مـن             يرجـى اإلشـارة إىل      . )١٠٧الفقرة   (املرأة يف احلياة العامة   

 التقــدم لــشغل إحجــام املــرأة عــن”مــا يــزعم مــن والتــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف ملعاجلــة 
إلشارة إىل عـدد احلـاالت      يرجى ا ). ١١٠الفقرة   (“ اجملتمع املدين  مؤسساتمناصب قيادية يف    
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 ةلتهديــد واملــضايق ليف احليــاة العامــة  الــاليت يــشاركن  النــساء  تعــرض تعلــق بادعــاءات الــيت ت
كما يرجـى تقـدمي     . اليت أحيلت للمحاكمة  قتل اليت مت التحقيق فيها و     ال أو   العتداءوالترهيب وا 

  . احلياة العامةيفالاليت يشاركن معلومات عن التدابري املتخذة لتوفري احلماية للنساء 
  

 نسيةاجل    

يرجى تقدمي معلومات عن حالة تعديل قانون اجلنسية، الذي يـسمح للمـرأة البحرينيـة                 - ١٥
؛ ١١٩ و٨٢الفقرتـــــــان (غـــــــري البحـــــــرينيني وزوجهـــــــا  ا جنـــــــسيتها إىل أطفاهلـــــــمبـــــــنح

CEDAW/C/BHR/CO/2 يرجــى تقــدمي معلومــات عــن األســباب القانونيــة الــيت  ). ٣٠، الفقــرة
مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس        حمدثـة   بحرينية فـضال عـن بيانـات        النسية  جبها سحب اجل  جيوز مبو 

  .تهمجنسيسحب عن عدد البحرينيني الذين مت 
  

 تعليمال    

ــة ل     - ١٦ ــةيرجــى تقــدمي معلومــات عــن اجلهــود املبذول ــدريب املهــين  كفال ــوافر فــرص الت   ت
، CEDAW/C/BHR/CO/2(، علـــى قـــدم املـــساواة للبـــنني والبنـــات  يهـــاوســـهولة احلـــصول عل

هتـدف إىل تـشجيع النـساء       الـيت    أي تقدم بشأن التـدابري        إحراز يرجى اإلشارة إىل  ). ٣٢ الفقرة
يرجى اإلشارة إىل التدابري املتخـذة      . اجملاالت غري التقليدية   يف   لتدريب والتعليم با االلتحاقعلى  

  .حصول أطفال العمال املهاجرين، وال سيما الفتيات على التعليمكفالة ل
  

 لعمالةا    

متتـع الرجـال    كفالـة   هتـدف إىل    الـيت   لموسـة   املسياسات  الـ يرجى تقـدمي معلومـات عـن          - ١٧
كمــا يرجــى بيــان التــدابري املتخــذة  ). ٩٤الفقــرة (والنــساء حبقــوق متــساوية يف ميــدان العمــل  

تـأثري خمتلـف الـربامج الراميـة        هـو   ما  و. محاية املرأة من التحرش اجلنسي يف مكان العمل       كفالة  ل
 زيادة املشاركة االقتصادية للمرأة اليت ينفذها اجمللس األعلى للمرأة؟إىل 

ــى   - ١٨ ــان اهليرجـ ــة بيـ ــيئـ ــل    املـ ــاب عمـ ــال أربـ ــى امتثـ ــراف علـ ــن اإلشـ ــال اسؤولة عـ لعمـ
، مبـا يف    )) ١٩٩٤ (٢١وزاري رقـم    املرسـوم الـ   مبـا يف ذلـك      (البحرينيني لتشريعات العمل     غري

عمل يف القطـاع    ضيح ما إذا كان مشروع قانون ال      تويرجى  ). ١٣٢الفقرة  (خدم املنازل   ذلك  
.  يف التقرير يتضمن أحكاما حلماية حقـوق مجيـع العمـال احمللـيني واألجانـب               اخلاص املشار إليه  

؟ يرجـى   خـدم املنـازل   قـوق   حبما هي اآلليات املؤسسية لزيـادة الـوعي داخـل القطـاع اخلـاص               و
العمــال معرفــة  كفالــةدولــة الطــرف لتقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات امللموســة الــيت اختــذهتا ال  

 علـى املـساعدة القانونيـة،    مقوقهم وحصوهلحباملهاجرين، وخاصة اإلناث العامالت يف املنازل،     
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توقـع الدولـة الطـرف      تمـا هـي التـدابري الـيت         و. ليزيـة كلقوانني والوثائق إىل اللغة اإلن    مثل ترمجة ا  
 اللجوء إىل القضاء؟ممارسة حقهم يف من لعمال املهاجرين اختاذها لتمكني ا

وإيقـافهم عـن     موظفي القطـاع العـام       حاالت فصل يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن        - ١٩
 -فربايـر  /شـباط على نطاق واسـع ، مبـا يف ذلـك كـثري مـن النـساء، يف أعقـاب أحـداث           العمل  
 .تقصي احلقائقالبحرينية املستقلة للجنة التنفيذ توصيات عن ، و٢٠١١مارس /آذار

 الصحة

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن عــدد النــساء املــستفيدات مــن خــدمات تنظــيم األســرة،     - ٢٠
بـشأن   ميكـن للمـرأة أن تتخـذ القـرار        يف ذلك وسائل منـع احلمـل احلديثـة، وتوضـيح مـا إذا                مبا

رصـد التنفيـذ    بالدولة الطـرف    كيفية قيام   يرجى اإلشارة إىل    . حتديد النسل دون موافقة زوجها    
تلقــي قيــصرية وإجــراء عمليــة أن توافــق علــى يف املــرأة  علــى حــق الــيت تــنصالفعــال للــسياسة 
زوجهــــا الــــصلة دون إذن مــــن أي شــــخص آخــــر، مبــــا يف ذلــــك مــــن ي العــــالج الطــــيب ذ

  ).١٣٥ الفقرة(
  

 الزواج والعالقات األسرية    

موحـدة  عتمـاد مدونـة     اليرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف            - ٢١
األسـرية علـى قـدم      احلقوق املتعلقـة بـالزواج والعالقـات        بـ مجيـع النـساء     على متتـع    تنص  ألسرة  ل

ــساواة ــة   املـــ ــع االتفاقيـــ ــى مـــ ــا يتماشـــ ــو  و، مبـــ ــى النحـــ ــذي أوصـــــت  علـــ ــة  الـــ ــه اللجنـــ بـــ
)CEDAW/C/BHR/CO/2   لرفـع احلـد    الـيت اختـذت     يرجى اإلشارة إىل اخلطوات     ). ٣٩، الفقرة

كما يرجـى ذكـر أيـة تـدابري جيـري اختاذهـا             .  سنة ١٨ إىل   ١٥األدىن لسن الزواج للفتيات من      
ــيت تواج      ــة ال ــة اهلام ــة واالجتماعي ــة واملالي ــات القانوني ــهملعاجلــة العقب ــرأة إ اه ــت تذا امل ــد كان ري

  ).٤١، الفقرة CEDAW/C/BHR/CO/2(باملقارنة مع الرجل احلصول على الطالق 
  


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	قائمة القضايا والمسائل فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث للبحرين*
	السياق العام

	1 - شهدت الدولة الطرف تدهورا شديدا في الحالة العامة لحقوق الإنسان منذ عام 2011، مما كان له تأثير أيضا على حقوق المرأة. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ سيادة القانون، ولا سيما من أجل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. كيف تخطط الدولة الطرف لتحسين قدرة سلطات إنفاذ القوانين والمؤسسات القضائية، على جميع المستويات، من أجل ضمان حماية النساء والفتيات وتمتعهن بحقوقهن؟
	الإطار الدستوري والتشريعي

	2 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ خطوات لاعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 13)().
	3 - يرجى بيان ما إذا كان مشروع قانون الجمعيات والمنظمات المدنية المعروض حاليا على البرلمان يتوافق مع الحق الدستوري في تأسيس منظمات المجتمع المدني ومع المعايير الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات. يرجى بيان ما إذا تم التشاور مع منظمات المجتمع المدني في جميع مراحل عملية صياغة مشروع القانون (A/HRC/21/6/Add.1/Rev.1، الفقرة 21) ويرجى تقديم معلومات عن آليات ضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة.
	التحفظات

	4 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن دراسة إمكانية تعديل التحفظ على المادة 2 من الاتفاقية (الفقرة 81؛ وCEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 17). ويرجى توضيح نطاق تحفظ الدولة الطرف على جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية فضلا عن التشريعات النافذة في الدولة الطرف ووصف تأثيرها على التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، كما هو مطلوب بموجب المادة 2 من الاتفاقية. والتزمت الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل، باتخاذ تدابير تهدف إلى سحب التحفظات على المادة 2، والفقرة 2 من المادة 9؛ والفقرة 4 من المادة 15؛ والمادة 16 (الفقرة 71)، يرجى بيان التقدم المحرز في هذا الصدد.
	آليات الشكاوى القانونية

	5 - يرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة من النساء إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في السنوات الخمس الماضية، وأنواع الانتهاكات المزعومة، ونتائج هذه الشكاوى (الفقرة 39). كما يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان استقلال المؤسسة، تمشيا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وولايتها فيما يتعلق بحقوق المرأة، ومواردها البشرية والمالية.
	الوصول إلى العدالة

	6 - يشار في التقرير إلى أن المرأة تتمتع بنفس المعاملة التي يتمتع بها الرجل أمام المحاكم وبالحق في رفع الدعاوى والالتماسات باسمها (الفقرة 146). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة وصول المرأة إلى العدالة بصورة فعالة في الدولة الطرف وضمان حصول المرأة على خدمات المساعدة القانونية، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز. كما يرجى بيان التدابير المتخذة لكفالة أن يكون لشهادة المرأة وزن مساو لشهادة الرجل في الإجراءات أمام المحاكم التي تطبق الشريعة الإسلامية، حيث تعتبر شهادة الرجل مساوية حاليا لشهادة امرأتين. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان مشاركة القضاة من النساء في تطبيق الشريعة الإسلامية.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

	7 - يرجى توضيح دور ومهام المجلس الأعلى للمرأة، وهو الهيئة المسؤولة عن رصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تكوينه وتسلسله الهرمي داخل هيكل الدولة. كما يرجى الإشارة إلى هيكل المجلس الأعلى للمرأة منذ إعادة هيكلة الأمانة العامة (الفقرة 56)، ودور ومركز الوحدة التابعة للمجلس التي تتعامل مع الاتفاقية، وعلاقتها مع الاتحاد النسائي البحريني.
	8 - يرجى تقديم معلومات عن وحدات تكافؤ الفرص المذكورة في التقرير (الفقرات 51 و90 و91)، وما إذا كانت هذه الوحدات موجودة في جميع الوزارات. يرجى تقديم معلومات عن أي تقييم لأدائها وعلى وجود أي آلية متاحة لضمان تنسيق وتقييم عملها. ويرجى الإشارة أيضا إلى التقدم المحرز فيما يتعلق باللجنة الوطنية لرصد تنفيذ ”النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة“ (الفقرة 51).
	التدابير الخاصة المؤقتة

	9 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة التي اعتمدتها الدولة الطرف للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. كما يرجى تقديم معلومات بشأن رصد وتقييم هذه التدابير، بما في ذلك الحصص المحددة للنساء في البرلمان وفي الحياة السياسية (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 21).
	القوالب النمطية

	10 - يرجى تقديم معلومات عن أثر محتلف التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتعديل الأدوار والمسؤوليات النمطية المقبولة على نطاق واسع للمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع بشكل عام (الفقرات 92 - 95). كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذت لتعديل الصور النمطية للمرأة، في وسائل الإعلام وفي المناهج والمواد التعليمية، والتي تحد من دور المرأة في المجال العام (CRC/C/BHR/CO/2-3 ، الفقرتان 61 و62).
	العنف ضد المرأة

	11 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لسن تشريع يجرم العنف ضد المرأة، ولا سيما الاغتصاب في إطار الزواج. كما يرجى بيان الخطوات المتخذة لإلغاء المادة 535 من قانون العقوبات التي تعفي مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة والعقاب إذا تزوجوا ضحاياهم (الفقرة 138؛ و CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 25). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن وضع مشروع قانون العنف العائلي (الفقرة 138). يرجى توضيح ما إذا كانت الخدمات المقدمة من قسم الإرشاد والتوفيق الأسري المذكورة في التقرير إلزامية في حالات العنف العائلي (الفقرة 152) وإذا كان من شأن استعمالها أن يؤدي إلى عدم محاكمة الجناة. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة المواقف الثقافية والتقليدية التي تمنع النساء من الإبلاغ عن حالات العنف وكفالة وصول النساء والفتيات ضحايا العنف، بما في ذلك العنف العائلي، إلى سبل الانتصاف والحماية الفعالة. يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات بصورة منهجية.
	12 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل قيام أمين المظالم بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد قامت بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية فيما يتعلق باستخدام العنف الجنسي كأداة للتعذيب في أعقاب أحداث شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2011. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصريح للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بزيارة أراضيها. يرجى توضيح دور أمين المظالم ووحدة التحقيق الخاصة التابعة لوزارة العدل في التحقيق في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، وسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون، ولا سيما ضد النساء من قبل الشرطة.
	الاتجار واستغلال البغاء

	13 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن آليات رصد وتنسيق تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 1 (2008) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، (الفقرة 98). يرجى تقديم معلومات عن خدمات الحماية وإعادة التأهيل المقدمة للنساء والفتيات من ضحايا الاتجار. يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذت لجمع وتحليل البيانات عن الاتجار بالنساء والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وملاحقتها أمام القضاء (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 27). وما هي الآليات المعنية بمنع الاتجار بالنساء والفتيات، وخاصة فئات المستضعفين من النساء كالعاملات المهاجرات، والتعرف على ضحايا الاتجار في مرحلة مبكرة؟ يرجى بيان البدائل القانونية المتاحة للأجانب ضحايا الاتجار بالبشر فيما عدا إخراجهن من الأراضي البحرينية.
	المشاركة السياسية وصنع القرار

	14 - يشار في التقرير إلى قيام الدولة الطرف باتخاذ عدة مبادرات للتوعية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة (الفقرة 107). يرجى الإشارة إلى ما نجم عن هذه المبادرات من أثر والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة ما يزعم من ”إحجام المرأة عن التقدم لشغل مناصب قيادية في مؤسسات المجتمع المدني“ (الفقرة 110). يرجى الإشارة إلى عدد الحالات التي تتعلق بادعاءات تعرض النساء اللاتي يشاركن في الحياة العامة للتهديد والمضايقة والترهيب والاعتداء أو القتل التي تم التحقيق فيها والتي أحيلت للمحاكمة. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير الحماية للنساء اللاتي يشاركن في الحياة العامة.
	الجنسية

	15 - يرجى تقديم معلومات عن حالة تعديل قانون الجنسية، الذي يسمح للمرأة البحرينية بمنح جنسيتها إلى أطفالها وزوجها غير البحرينيين (الفقرتان 82 و119؛ CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 30). يرجى تقديم معلومات عن الأسباب القانونية التي يجوز بموجبها سحب الجنسية البحرينية فضلا عن بيانات محدثة مصنفة حسب نوع الجنس عن عدد البحرينيين الذين تم سحب جنسيتهم.
	التعليم

	16 - يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لكفالة توافر فرص التدريب المهني وسهولة الحصول عليها، على قدم المساواة للبنين والبنات (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 32). يرجى الإشارة إلى إحراز أي تقدم بشأن التدابير التي تهدف إلى تشجيع النساء على الالتحاق بالتدريب والتعليم في المجالات غير التقليدية. يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لكفالة حصول أطفال العمال المهاجرين، ولا سيما الفتيات على التعليم.
	العمالة

	17 - يرجى تقديم معلومات عن السياسات الملموسة التي تهدف إلى كفالة تمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في ميدان العمل (الفقرة 94). كما يرجى بيان التدابير المتخذة لكفالة حماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل. وما هو تأثير مختلف البرامج الرامية إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة؟
	18 - يرجى بيان الهيئة المسؤولة عن الإشراف على امتثال أرباب عمل العمال غير البحرينيين لتشريعات العمل (بما في ذلك المرسوم الوزاري رقم 21 (1994)) ، بما في ذلك خدم المنازل (الفقرة 132). يرجى توضيح ما إذا كان مشروع قانون العمل في القطاع الخاص المشار إليه في التقرير يتضمن أحكاما لحماية حقوق جميع العمال المحليين والأجانب. وما هي الآليات المؤسسية لزيادة الوعي داخل القطاع الخاص بحقوق خدم المنازل؟ يرجى تقديم معلومات عن الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة معرفة العمال المهاجرين، وخاصة الإناث العاملات في المنازل، بحقوقهم وحصولهم على المساعدة القانونية، مثل ترجمة القوانين والوثائق إلى اللغة الإنكليزية. وما هي التدابير التي تتوقع الدولة الطرف اتخاذها لتمكين العمال المهاجرين من ممارسة حقهم في اللجوء إلى القضاء؟
	19 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن حالات فصل موظفي القطاع العام وإيقافهم عن العمل على نطاق واسع ، بما في ذلك كثير من النساء، في أعقاب أحداث شباط/فبراير - آذار/مارس 2011، وعن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
	الصحة
	20 - يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، وتوضيح ما إذا يمكن للمرأة أن تتخذ القرار بشأن تحديد النسل دون موافقة زوجها. يرجى الإشارة إلى كيفية قيام الدولة الطرف برصد التنفيذ الفعال للسياسة التي تنص على حق المرأة في أن توافق على إجراء عملية قيصرية وتلقي العلاج الطبي ذي الصلة دون إذن من أي شخص آخر، بما في ذلك من زوجها (الفقرة 135).
	الزواج والعلاقات الأسرية

	21 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد مدونة موحدة للأسرة تنص على تمتع جميع النساء بالحقوق المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية على قدم المساواة، بما يتماشى مع الاتفاقية وعلى النحو الذي أوصت به اللجنة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 39). يرجى الإشارة إلى الخطوات التي اتخذت لرفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من 15 إلى 18 سنة. كما يرجى ذكر أية تدابير يجري اتخاذها لمعالجة العقبات القانونية والمالية والاجتماعية الهامة التي تواجهها المرأة إذا كانت تريد الحصول على الطلاق بالمقارنة مع الرجل (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 41).

