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معقومةةاحم ثد ةةة حةةول قائمةةة القلةةال اا ابةةقة رل قريةةر اقةةام رل قةةارير
الدوريةةة مةةا الرا ة ا الئةةادس امقيةةة البح ةريا وق ة اتفاقيةةة حقةةوق
الطفت
اقزء األول:
الشةةأل األول مةةا الئةةحال األول حةةول ال قةةد ا ةةر يف اع مةةاد خم قةةش مشةةاري
القوانني اا عققة رلطفت
 -1حرص تتت ال تتة البحت ترين عا تتظ تة تتوير وحت تتدية منطوم تتة تشت تري ا ا املت اق تتة أل تتال
واألحتتدال لتت ت متتا قيتتا الق توانو الو نيتتة والصتتلوة الدوليتتة املنبتتمة لي تتا التتة البح ترين
إبفراغ ا يف مشروع قانون موحد حتتت م تمظ اقتانون ال دالتة ا صتالحيةا والتذ ضبتا حاليتا
لادراسة تو ئة ل رضه واستصداره ألداة التشري ية املقررة لدستور .ومن املقرر أن يشتمل قانون
ال دالة ا صالحية اجلار دراسته تو ئة صداره نطاما لامقاضتاة حيتة ستتلون هنتاة تاكم
لاة تل يف املمالتة ختتت دون غريهتا ل صتل يف التدعاو اجلنائيتة املت اقتة جلترائم التي يرتلب تا
األ ال ن جتاوزت أعمارهم مخس عشرة سنة ميالدية كاماة وقتت ارتلتا اجلرميتة متا ُمراعتاة أن
يتبتمن يف تشتليا ا يف قيتا تات ااتاكم ختربا اجتمتاعيو متن بيتن م عنصتر ن تائي ويلتون
حبورهم جا ات اااكمة وجوبيا.
 -2نطتتم قتتانون األحتتدال البح تريو وهتتو مرستتوم بقتتانون رقتتم  )17ل تتنة  1976يف ش ت ن
األحتتدال ستتن اوتتدل والتتتدابري املت تتذة حيتتال اوتتدل حلا وجتتد يف أحتتد اوتتاالت التتي حتتددها
القانون أبنته م ترل لالاتراو وقتد ش نشتا أول مركتي لرعايتة األحتدال متن قبتل وزارة الداخايتة
يف س تتبتمرب 1973م ض تتت برعاي تتة األ تتال املنح تترفو وتق تتوه س تتاوك م املنح تترو و تتايت م م تتن
الت تتلا يف الةرق تتات ويق تتدم املرك تتي قي تتا ال تتدمات الص تتحية والن تتية واالجتماعي تتة وال في ي تتة
والثقافيتتة والت ايميتتة إلتتم ضتتافة ا رعايتتة األحتتدال امل رضتتو لالاتراو التتذين ال يوجتتد لتتدهم
عائتتل متتؤكن ميلتتن أن يقتتوم برعتتايت م األمتتر التتذ متتن اململتتن أن يتتؤد ا التشتترد والت تتلا يف
الةرقات.
 -3قانون ال قو ت البحريو ال يرتب ألصل امل ؤولية اجلنائية عاظ من يقل سنه عتن 15
ستتنة فقتتد نصتتت املتتادة  - 32 -متتن املرستتوم بقتتانون رقتتم  )15ل تتنة  1976إبصتتدار قتتانون
ال قو ت يف املادة  )32عاظ أنه “ال م ئولية عاظ من مل جياوز الام ة عشرة متن عمتره حتو
ارتلا ال ل امللون لاجرمية وتتبا يف ش نه األحلام املنصوص عاي ا يف قانون األحدالا.
 -4هتتذا وقتتد صتتدر القتتانون رقتتم  )15ل تتنة  2014بت تتديل نت املتتادة  )1متتن املرستتوم
بقانون رقم  )17ل نة  1976يف ش ن األحدال فنصت عاتظ أنته ايُقصتد وتدل يف حلتم
هتتذا القتتانون متتن أش ال تتاب ة متتن عمتتره ومل يتجتتاوز ستتنه مختتس عشتترة ستتنة ميالديتتة كاماتتة وقتتت
ارتلابه اجلرمية أو عند وجوده يف حد حاالت الت رل لالاراوا.
 -5مبوجب املرسوم بقانون رقم  17ل نة  1976ش نشا لمة ختت وحدها لنطر يف
أمر اوتدل عنتد ا امته يف اجلترائم أو عنتد ت رضته لالاتراو .وال ُُيلتم عاتظ اوتدل بثمتة عقوبتة
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حلا متتا ارتلتتب جرميتتة أو تتوافرت فيتته خةتتورة اجتماعيتتة و تتا ُيلتتم يف شت نه بتتتدابري نت عاي تتا
القانون عاظ سبيل اوصر .وضبا اختاحل أ من التدابري لتقتدير االمتة يف ضتو ج تامة اجلرميتة
ومد الةورة االجتماعية الي تتوافر يف اوتدل و حلا متا قبتت االمتة إبيتداع اوتدل حتد
مؤس ات الرعاية االجتماعيتة فهناتا ال حتتدد يف حلم تا متدة ا يتداع عمتال ملتادة الثانيتة عشتر
من املرسوم بقانون .فيما يوجب القانون أن تقدم املؤس ة املودع هبا اودل تقريرا كل ستة أش ر
ا االمة عن حالته وساوكه لتقرر االمتة متا تتراه بشت نه وبصت ة عامتةي ينت تي التتدبري حتمتا
ببا توحل او تتدل اوادي تتة وال شت ترين .ويوج تتب الق تتانون حب تتور تتام م تتا او تتدل أم تتام االم تتة يف
اجلناايت و حلا مل يت ري هو امي ت و عاظ االمة ند تامي لاتدفاع عنته عاتظ ن قتة الدولتة
وتُتبا ال رية يف جرا ات اااكمة حيتة ال جيتوز حبتور جا تات اااكمتة ستو أقتر اوتدل
وااتتامون والش ت ود وأفتراد اجل تتة امل تصتتة بتتوزارة الداخايتتة ولاقاضتتي زايرة دور املالحطتتة ومراكتتي
التتتدريب امل تتو ومؤس تتات الرعايتتة االجتماعي تتة وامل تش ت يات املت صصتتة وكتتذل مركتتي رعاي تتة
األحتتدال التتتابا لتتوزارة الداخايتتة كتتل ثالثتتة أش ت ر عاتتظ األقتتل ب تترل ت قتتد أح توال األحتتدال
خالل ف ة التدريب.
 -6ويف حلات الشت ن وحتقيقتتا ل تتاايت املرستتوم بقتتانون رقتتم  17ل تتنة  1976أنشتتئت نيابتتة
مت صصة لنيابة ال امة حتت م مظ نيابتة األحتدال ختتت جلترائم التي يتت م في تا األحتدال
وعقب صدور قانون الة ل أضيف ا اختصاص ا اجلرائم املنصوص لي ا بذل القانون.
 -7وبص تتدور ق تتانون اوماي تتة م تتن ال ن تتف األس تتر رق تتم  17ل تتنة  2015مث تة تتوير نياب تتة
األحدال النيابة املت صصة حتت م مظ انيابة األسرة والة لا وحلل مبوجب قرار النائب ال تام
ليواكتتب ال ايتتة متتن التش تريا وتيةةو يف البحة ةريا نيا ةةة م لابابةةة لق عامةةت م ة الف ةةاحم الة ة
تل ةةمنقا ق ةةانو امماي ةةة م ةةا العن ةةش األا ةةرء يف نية ة قل ةةال ا ية ة اء النفئة ة واقئ ةةدء
واقنئ واالق ابادء لتبمن إلذه ال ئة الصوصية الالزمتة عنتد الت امتل متا قبتاايهم وقتد ش
دع تتم ه تتذه النياب تتة أبعب تتا نياب تتة مت صص تتو وأخص تتائيات اجتماعي تتات م تتدر ت عا تتظ قب تتااي
األسرة والة ل .وبذل فهنن نيابة األسرة والة ل ختت لتحقي والتصترو يف قبتااي األحتدال
الذين ال يتجاوز سن م الام ة عشتر وكتذل اجلترائم املنصتوص عاي تا بقتانون الة تل فبتال عتن
تةبي أحلام قتانون اومايتة متن ال نتف األستر وقتد جتا نشتااها حتقيقتا ملقاصتد القتانون متن
ضتترورة لتتول الة تتل مب اماتتة خاصتتة تت ت وحداثتتة ستتنه وإبجترا ات وتتتدابري تتدو ا صتتالحه
وتقوه ساوكه.
 -8صدر قانون األسرة رقم  )19ل نة  2017الذ قنن األحلام األسرية لن بة جلميتا
األس تتر دون أ كيي تتي بين تتا وب تتدأ ست تراينه اعتب تتارا م تتن  .2017/8/1وال تتذ تب تتمن األحل تتام
األس ترية بتتد ا متتن أحلتتام التتيواا والةتتالق والرهتتا متتن حيتتة حقتتوق التتيوجو والن قتتات ا
التيامات الوالدين جتاه الص ري الناشئة عن الواليتة عايته أو حبتانته كمتا نطتم القتانون استتحقاق
الصت ري الن قتتة الالزمتتة لتنشتتئته يف م تتتو اجتمتتاعي مناستتب والشتتروط التتي ينب تتي أن تتتوافر يف
اواضتتن ومن تتا القتتدرة عاتتظ تربيتتة الة تتل اابتتون وح طتته ورعايتتته وتتتدبري مصتتاوه والاتتو متتن
األمرال امل دية والةرية.
 -9ضبتتا قبتتاة تتاكم األستترة واألحتتدال لات تتتيل متتن ادارة الت تتتيل القبتتائي لامحتتاكم
والي ترفا تقاريرها هبذا الش ن ا اجملاس األعاظ لاقبا متادة  - 44متادة  47قتانون ال تاةة
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القبتتائية) كمتتا ضبتتا أعبتتا النيابتتة ل ح ت أعمتتاإلم متتن جانتتب الت تتتيل القبتتائي لنيابتتة
ال امة وي تند ا تا التقارير يف تقييم األدا واستحقاق ال قية أو اجملازاة.
 -10وفيما يت ا مبشروع قانون املنطمات األهاية اجملتما املدين) فهنن املشروع اجلديد ضبتا
لامراج ة والتقييم مبشاركة كافة أصحا الصاة ومن م منطمات اجملتما املدين.

الشةةأل الثةةا مةةا الئةةحال األول حةةول يةةا ال قةةد ا ةةر يف وض ة طةةار تنظيم ة
لقطاع األعمال فيما ي عقأل أب ر أنشط قا يف حقوق الطفت
 -11ن املرسوم بقانون رقم  )21ل نة 2001م إبصدار قانون الشركات التجارية قد نطتم
امل ائل املت اقة بقةاع األعمال وال ميس أ من حقوق الة ل املقررة وفقا لاتشري ات الو نية.
 -12من املبادرات التنطيميتة التي شتج ت عاتظ صتون ايتة وتقتده الرعايتة الشتاماة لاة ولتة
املبلرة قيتام املمالتة بوضتا تار قتانوين لاقةتاع التاص التذ ي متل يف تتال اوبتا ت وحللت
تن يذا لامادة  18من قانون رقم  37ل نة  2012صدار قانون الة ل حية:


أص تتدرت وزارة ال م تتل والتنمي تتة االجتماعي تتة ق ترار رق تتم  11ل تتنة  2014بشت ت ن
انشا دور اوبانة والتذ تبتمن تنطتيم اليتة اصتدار ال اختي لتدور اوبتانة
وحتديد اهم االشت ا ات الواجتب توافرهتا لبتمان حصتول الة تل عاتظ امل تتو
املرجت تتو مت تتن الرعايت تتة يف بيئت تتة ست تتايمة يراعت تتظ في ت تتا اش ت ت ا ات الصت تتحة واالمت تتن
وال المة ضافة اا حقوق الة ل حلات ال القة.



ومن منةا حرص املمالة لتوفري أفبتل التدمات لف تال فقتد ست ت لتةتوير
ال تتاماو يف قةتتاع اوبتتا ت ورايل األ تتال متتن ختتالل مشتتروع شتتامل لتتدعم
أج تتور ال تتامالت يف ه تتذه القة تتاع وت تتدريب ن يشت ت ة في تته ك تتل م تتن وزارة ال م تتل
والتنمية االجتماعية ووزارة ال بية والت ايم وصندوق ال مل الو و كلو وجام تة
البحرين واجملاس األعاظ لامرأة.

الش ة ةةأل األول م ة ةةا الئ ة ةةحال الث ة ةةا ح ة ةةول تق ة ةةد معقوم ة ةةاحم ع ة ةةا ن ة ةةائ تنفية ة ة
االارتاتيجية الوطنية لقطفولة 2017-2013
 -13أن م تتا ش حتقيق تته م تتن الي تتات ومب تتادرات عم تتل م تتن قب تتل اجل تتات امل ني تتة لة ول تتة ق تتد
جتتا ت لتواف ت متتا خةتتة االس ت اتيجية الو نيتتة لاة ولتتة  )2018-2013حيتتة ميثتتل متتا ش
تن يذه او  %79من الواقا املرصود يف خةة عمل االس اتيجية الو نيتة لاة ولتة والتي تتبتمن
أربتا تاور رئي تتية م تمتدة يف االست اتيجية متمثاتتة يف اوت يف الصتحة والبقتتا اوت يف الت اتتيم
والنمتتا وبنتتا القتتدرات اوت يف اومايتتة واوت يف املشتتاركة وتشتتتمل هتتذه ااتتاور عاتتظ )19
هدفا ويندرا حتت ا  )114الية عمل وبر مج ومبادرة.
 -14عماتتت وزارة ال متتل والتنميتتة االجتماعيتتة بص ت ت ا اجل تتة امللا تتة لة ولتتة يف التتة
البح ترين عاتتظ رصتتد متتا ش عتتازه متتن خةتتة عمتتل االس ت اتيجية الو نيتتة لاة ولتتة لش تراكة متتا
الاجنتتة الو نيتتة لاة ولتتة والشتتركا امل نيتتو مبجتتاالت الة ولتتة متتن وزارات وهيئتتات واجلام تتات
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ومؤس تتات اجملتمتتا املتتدين وحللت لتن يتتذ التربامج واملبتتادرات التتي حتقت األهتتداو املوضتتوعة ةتتة
عمل االس اتيجية الو نية لاة ولة.
 -15وقد ش تشليل فري من كل اجل تات حلات ال القتة وصتر قيتا التربامج واملبتادرات واألنشتةة
التتي تقتتدم ا قيتتا اجل تتات املشتتار الي تتا يف خةتتة االست اتيجية الو نيتتة لاة ولتتة  2017-2013متتن
أجتتل رستتم خريةتتة واضتتحة امل تتامل ملتتا يقتتدم عاتتظ امل تتتو التتو و إلتتذه ال ئتتة .خاصتتة أن هتتذا الرصتتد
سي ت م يف ربت التربامج املرصتودة متا خةتتة بتر مج عمتتل اولومتة وسي ت ل عمايتتة حتتدية التقريتر
التو و املت ات بتن يتذ االت اقيتة الدوليتة وقتوق الة تل واالستت داد لرفتد التقتارير الو نيتة املت اقتة أبهتداو
التنمية امل تدامة اتو الذ يتناول قةاع الة ولة بشلل عام.
 -16وت ص تتيل مت تتا ش رص تتده مت تتن تن يت تتذه خة تتة عمت تتل االس ت ت اتيجية الو ني تتة لاة ولت تتة عات تتظ
النحو التايل:
ا ور األول :امأل يف الابحة والبقاء
 -17تناول هذا ااور مخ ة أهداو رئي ية تتبتمن  )30بر تتا ومبتادرة كثتل اليتات عمتل
تن ذ من قبل اجل ات امل نية لاوصول لفهداو التي حتقت تور اوت يف الصتحة والبقتا لاة تل
وأتيت الربامج واملبادرات املقدمة متن قبتل وزاريت الصتحة وال بيتة والت اتيم لتتالمس هتذا ااتور بشتلل
مباشتتر نتيجتتة بي تتة ال متتل املنتتاط هبتتاتو التتوزارتو وامل نيتتتو بتقتتده ختتدمات صتتحية وتثقي يتتة
وت ايمية لاة ل .ضافة اا ج ود الشركا األخرين من مؤس ات حلومية ومؤس ات تتما
م تتدين يف تن ي تتذ الت تربامج ال تتي تتوافت ت م تتا أه تتداو ه تتذا اا تتور ويالحت ت بش تتلل ع تتام أن تات ت
املبادرات والربامج املن ذة كثل مؤشرا جيابيا مل ار تن يذ خةتة عمتل االست اتيجية وتوافت اجل تات
امل نية ما األهداو املصاغة إلذا ااور يف بنا الربامج الي تل ل ح الة ل يف الصحة والبقتا
م تتن حي تتة ت تتوفري م اوم تتات ع تتن األ تتال تش تتتمل عا تتظ املؤش ترات الص تتحية والت ايمي تتة واوماي تتة
االجتماعية وتن يتذ التربامج التي ت تيز التوعيتة الصتحية والتتدريب ملنت ت املتدارمل و ابتة املتدارمل
لاحتد والوقايتتة متتن األمترال ومبتتاع ا ا والتربامج التوعويتة والتثقي يتة املوج تتة لفم تتات والن تتا
اووامل واال ال والياف و .وبرامج ملافحة ال نف واالدمتان والتربامج امل نيتة بوقايتة الة تل متن
ا صتتا ت واو توادل والتربامج امل نيتتة لتوعيتتة واللشتتف املبلتتر ألمترال التتدم الوراثيتتة .وال تربامج
الاصة بدمج املواضيا الصحية يف املناهج الت ايمية وتوفري وأتهيل اللوادر الصحية املؤهاة لرعاية
األم ات اووامل والربامج الاصتة بتتوفري كافتة التة يمتات ا لياميتة اجملانيتة ملتا دون ستن الام تة
جبميا التة يمات الروتينية .وتن يذ ال ديد من الربامج الي ت تيز الت ذيتة ال تايمة والصتحة البدنيتة
لاة تل ودعتتم وستائل املراقبتتة واملتاب تة والتقيتتيم الاصتتة ألمترال غتتري امل ديتتة .كمتا عتتد ان هنتتاة
اليتتات دعتتم وم تتاندة متتن اجلام تتات امل تصتتة لتحقي ت هتتذا ااتتور كجام تتة الاتتيج ال تتر متتن
ختالل قيام تتا بت هيتتل وتتدريب تتال كايتتة الةتب مل تتارات املت اقتتة لرعايتة الصتتحية لفم تتات
ملا قبل وب د الوالدة والتدريب ا كاينيلي لةب ال ائاة واجملتما.
ا ور الثا  :امأل يف ال عقيم والنماء و ناء القدراحم
 -18وقد تناول هذا ااور مخ ة أهداو رئي تية تتبتمن  )40بر تتا ومبتادرة كثتل اليتات
عمتتل تن تتذها اجل تتات امل نيتتة لاوصتتول لفهتتداو التتي حتقت تتور الت اتتيم والنمتتا وبنتتا القتتدرات
لاة ل.
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 -19كان لوزارة ال بية والت ايم  -عتبارهتا م نيتة بشتلل أساستي لت اتيم  -دورا أساستيا يف
تن يتتذ التربامج واملبتتادرات التتي تل تتل حت الة تتل يف الت اتتيم املميتتي ضتتافة ا ج تتود الشتتركا
األخ ترين م تتن مؤس تتات حلومي تتة ومؤس تتات اجملتم تتا امل تتدين يف تن ي تتذ ال تربامج ال تتي تتواف ت م تتا
أهداو هذا ااور .ويتبو من الرصد وجود ال ديد من الربامج الي ن ذ ا اجل تات امل تا تة ت تو
ل ئتتات الاصتتة متتن األ تتال وال متتل عاتتظ تنميتتة قتتدرا م وتابيتتة احتياجتتا م الت ايميتتة وكتتذل
الت تربامج ال تتي ت تتدعم املت تتوقو واملوه تتوبو واملب تتدعو ورع تتايت م وبت ترامج حت تتو وتة تتوير خ تتدمات
الص تتحة الن تتية لةاب تتة امل تتدارمل ورف تتا الل تتا ة امل ني تتة لا تتاماو م تتا الةاب تتة حلو االحتياج تتات
الاصة وحتقي بترامج دمتج األ تال متن حلو ا عاقتة يف املتدارمل اولوميتة والاصتة وتوستيا
وتةويتا املرافت الاصتة لف تال متن حلو ا عاقتة مبتا يتناستب متا قيتا أنتواع ا عاقتات والتي متن
أبرزها أتهيل البىن التحتية يف املدارمل املةبقة لربامج ال بية الاصة وفقا لام ايري الدوليتة املت تارو
عاي ا لت يل االست مال ملرافق ا من األ ال واليتاف و متن حلو ا عاقتة وش رصتد ال ديتد متن
املبتتادرات التتي تل تتل حت الة تتل يف الت اتتيم يف بيئتتة م تتتقرة وامنتتة ول تتل متتن أهتتم تات املبتتادرات
بر مج ملافحة ال نف واالدمان والتذ تبتمن ورو ودورات تدريبيتة وتثقي يتة لف تال وأسترهم
وامل امو وأصحا القرار ضافة ا الربامج املت صصة الي تقتدم لفحتدال .كمتا أست مت
وزارة ال م تتل والتنمي تتة االجتماعي تتة بش تتلل رئي تتي يف تن ي تتذ املب تتادرات ال تتي ت تتيز الت ا تتيم م تتا قب تتل
املدرسة وبشلل خاص ما يت ا بدور اوبا ت لبمان حصتول األ تال عاتظ الرعايتة املناستبة
يف بيئة سايمة وامنتة .ضتافة ا دعتم وم تاندة اجلام تات امل تصتة كجام تة البحترين وجام تة
الايج ال ر يف تدريب م امي وم امات املراحل الدراسية امل تا ة يف املدارمل اولومية فبال
عن شراة م امات رايل األ ال يف تموعة من األنشةة وورو ال مل والتربامج التدريبيتة لرفتا
ك ا م امل نية لات امتل ال بتو والت ايمتي متا الةابتة لتن تي متا اجل تات حلات ال القتة و جترا
حبول أعبا هيئة التدريس ودراسات ال املاج تري والدكتوراه يف اجملاالت الي حتقت الت اتيم
والنما وبنا القدرات لف ال.
ا ور الثالث :امأل يف امماية
 -20ويتنتتاول تتور اومايتتة أرب تتة أهتتداو رئي تتية تتبتتمن  )22بر تتتا ومبتتادرة كثتتل اليتتات
عمل تن ذها اجل ات امل نية لاوصول لفهداو الي حتق ور اوماية لاة تل وتبتو متن الرصتد
أن اجل تتات امل نيتتة ن تتذت بترامج تتوافت متتا املبتتادرات التتي حلكتترت يف خةتتة عمتتل االست اتيجية
الو نيتة لاة ولتتة وب بت ا مل يتتذكر يف الةتة .كمتتا تبتو وجتتود ت تتاون وثيت بتتو أكثتر متتن ج تتة
حلومية وكذل من مؤس ات اجملتما املدين واملؤس ات الو نية حلات ال القة لتن يتذ متا يت ات
مبحتور اومايتة .ويبتدوا حللت واضتحا يف املشتاريا واملبتادرات التي ش ال متل عاي تا ول تل متن أبترز
تات ا عتتازات وجتتود مركتتي ايتتة الة تتل وخت عتتدة وم تتاندة الة تتل  .)998والاتتذان ميتتثالن
وحلجتتا نوعيتتا لا متتل املشت ة لصتتيانة حقتتوق الة تتل و ايتتته حيتتة تشت ة كتتل متتن وزارة ال متتل
والتنميتتة االجتماعيتتة ووزارة الداخايتتة ووزارة ال تتدل والشتتؤون ا ستتالمية والنيابتتة ال امتتة ووزارة
ال بيتتة والت اتتيم ووزارة الصتتحة واجملاتتس األعاتتظ لام ترأة ضتتافة ا ب ت مؤس تتات اجملتمتتا
املدين املتمثل تواجدها يف تاس دارة مركي اية الة ل وحلل دارة وتن يذ برامج املركي .وميثل
مركي اية الة ل ارا و نيا حول اية الة ل واألسرة وُيدد أدوار وم تؤوليات قيتا اجل تات
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اولوميتة وغتري اولوميتة ال اماتة يف تتال ايتة الة تل و جترا ات التبايت والتحويتل واالستتجابة
والت هيل.
 -21كمتتا تبتتو م تتن الرصتتد الت تتاون ب تتو اجل تتات امل تا تتة واملب تتادرات املش ت كة التتي ن تتذت
كحمتتالت التوعيتتة وا عتتالم والتثقيتتف التتي تتتدور حتتول ايتتة الة تتل .وتتتدريب ال تتاماو يف
املؤس ات الت ايمية الرمسية لالشف عن حاالت ا سا ة والت امل م ا مثل بر مج ت ييي قدرات
وم تتارات مقتتدمي التتدمات ال تتاماو متتا األ تتال عاتتظ كييتتي مؤش ترات ا يتتذا وكي يتتة الت تتا ي
م تته وكهنعتتداد وتقتتده التربامج التدريبتتة لقيتتادات الشتتر ة والقبتتاة وا عالميتتو والصتتح يو وائمتتة
امل تاجد حتول حقتتوق الة تل ضتتافة اا التربامج املوج تتة لف تال لتتتدريب م عاتظ امل تارات
االجتماعيتتة والت تتامل والت تتايل ال تتامي وأستتاليب حتتل النياعتتات وأستتاليب دارة ال بتتب
وجتن تتب ال ص تتا ت وعن تتف ال ص تتا ت والتنم تتر والت ام تتل م تتا الالف تتات دون عن تتف .وت تتدريب
ال اماو ما األ ال يف خمتاف املؤس ات اولومية عاظ كي ية الت امل ما األ تال واألحتدال
و عادة أتهيتل األ تال واألحتدال لارجتوع اا أسترهم وبيئتت م الةبي يتة .كمتا يالحت متن الرصتد
تبتو ب ت اجل تات لةت عمتل لات امتل متا مشتلالت ا ستا ة وا اتال وتقتده ختدمات التدعم
وامل اندة لف ال واملتاب ة واملراقبة لتات املشتلالت و نشتا ملاتتب االرشتاد االستر وملاتتب
التوفي األسر وبرامج استقبال أبنا املةاقو ملراكي االجتماعية.
ا ور الرا  :امأل يف ااشاركة
 -22وقد تناول هذا ااور مخ ة أهداو رئي ية تتبتمن  )22بر تتا ومبتادرة وتبتو تن يتذ
ال دي تتد م تتن املب تتادرات ال تتي حتقت ت املش تتاركة لاة تتل مث تتل ف تتتل قنت توات التواص تتل ب تتو امل تتئولو
واأل ال لات رو ا ارا ووج ات نطرهم وت ييي مشاركة األ تال يف خمتاتف اجملتاالت الو نيتة
والقوميتتة وامل تتارات ا رشتتادية الصتتحية والدينيتتة واالجتماعيتتة والبيئتتة واألنشتتةة ال اميتتة والثقافيتتة
وانش تتا وتشت ت يل اندي تتة األ تتال والناش تتئة وتق تتده بت ترامج متنوع تتة لف تتال م تتن شت ت اا ان تنم تتي
م تتارا م يف اجمل تتاالت امل تا تتة و شت تراك م يف امل تتارل وامل تتابقات اااي تتة والدولي تتة وت تتدريب
األ ال عاظ املشاركة وابدا الرا من خالل األنشةة والربامج امل تا ة وتقده الربامج املوج تة
لبنا وتنمية الةاقات والقتدرات الشتبابية وتن يتذ التورو التوعيتة هبتدو توعيتة االسترة يف مشتاركة
أبنتائ م يف اختتاحل األ تال قترارا م التي ختصت م .أو ت ت م يف توعيتة للتل متن امل امتو واملت تتاماو
ما الة ل وتن يذ برامج تاس اآل يتم حلل من خالل األنشةة الي يتتم شتراة أوليتا االمتور
في ا و ارسة وحلا م ا الختاحل القرار يف املواقف الي تصادو األ تال يف حيتا م اليوميتة التذ
جينبت ت تته امل ت ت تتا ر وي ت ت تتاعدهم يف ااافطت ت تتة عات ت تتظ ست ت تتالمت م .وتوست ت تتيا مشت ت تتاركة األ ت ت تتال حلو
االحتياجات الاصة يف األنشةة والربامج.

الش ةةأل الث ةةا م ةةا الئ ةةحال الث ةةا ح ةةول تق ةةد معقوم ةةاحم ع ةةا ا ط ةةار الق ةةانو
والئقطاحم االولة لقجنة الوطنية لقطفولة يف جمال اختاذ القراراحم
 -23تتتن املتتادة  11متتن ق تانون الة تتل رقتتم  )37ل تتنة  2012بتشتتليل الاجنتتة الو نيتتة
لاة ولتتة بقترار متتن تاتتس التتوزرا وتبتتم يف عبتتويت ا كتتل اجل تتات امل نيتتة لة ولتتة متتن اولوميتتة
ومؤس تتات اجملتم تتا امل تتدين كم تتا ت تتن امل تتادة  12م تتن الق تتانون ختصاص تتات الاجن تتة وال تتي يف
ضواها ت مل عاظ اختاحل قرارا ا مبا يرجا ملصاحة ال امة لاة ل.
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 -24كما نصت املادة ال اب ة من قرار تاس الوزرا رقم  64ل نة  2013بتشتليل الاجنتة
الو نيتتة لاة ولتتة عاتتظ كافتتة اجل تتات اولوميتتة الت تتاون متتا الاجنتتة يف ستتبيل اعتتاز اعماإلتتا عاتتظ
الوجه االكمل).

الشأل الثالث ما الئحال الثا حول كيةش عةز حم ا حةتحاحم األخةةة اةقط قا
وق ةةدرعا عق ةةى ال نئ ةةيأل الفع ةةال قمية ة األنش ةةطة اا عقق ةةة نفية ة االتفاقي ةةة عق ةةى
اائ وى ااشرتك ني القطاعاحم ،وك لك عقى الابعيديا الوطين وا ق
 -25أ االارتاتيجية الوطنية لقطفولةة مينةمم كقيةة البحةريا مةا خةتل القجنةة الوطنيةة
لقطفولةةة مةةا عةةادة راةةم خارطةةة الطفولةةة وتوحيةةد اققةةود لق نئةةيأل الفعةةال قمي ة األنشةةطة
اا عققة نفي كت ما هو يف مابقحة الطفت.
 -26واف تاس الوزرا يف جا تته املن قتدة يف متايو  2018عاتظ كديتد خةتة االست اتيجية
الو نيتتة لاة ولتتة وحلل ت لفع توام المتتس القادمتتة الستتتلمال تن يتتذ املتبقتتي متتن الةتتة مبتتا ي تتيز
النت تتائج وامللاس تتب املتحقق تتة يف ت تتال تنمي تتة الة ول تتة و ايت تتا وي ب تتي ا زايدة التن تتي ب تتو
اجل تتات امل تا تتة لتوستتيا قاعتتدة امل تتت يدين متتن تات الةتتة كمتتا وجتته تاتتس التتوزرا أن تلتتون
هذه االس اتيجية هي املرج ية عند صدار اجل ات اولومية لتقاريرها حلات ال القة لة ولة.

الشةةأل األول والثةةا مةةا الئةةحال الثالةةث توضةةيا كيةةش يئةةاهم الق ةرار رقةةم )1
لئةةنة  2016لةةو ير العةةدل والشةةحو ا اةةتمية واألوقةةاف يف رف ة امةةد األد
 18عام ة ةاف لقف ية ةةاحم والف ية ةةا عقة ةةى الئة ةةواء ،ويف حظة ةةر وا
لئة ةةا الة ةةزوا
األطفال .وتقد معقوماحم عا ال ةدا ة اا لة ة ذكةاء الةوع رلعواقة اللةارة
لزوا األطفال ،وعا أت ة ه ه ال دا ة
 -27فيما يت ا بقرار وزير ال تدل والشتؤون االستالمية واالوقتاو رقتم  1ل تنة  2016بشت ن
الئحتتة امل ت حلونو الشتترعيو واحلتتام توثي ت ااتتررات املت اقتتة ألح توال الش صتتية املةبقتتة عاتتظ
املتتذهبو) فقتتد اشتتتمل القترار اع تاله عاتتظ  44متتادة بينتتت قيتتا البتواب الاصتتة لرقابتتة عاتتظ
عمتتل املت حلونو الشتترعيو واألحلتتام الاصتتة بتوثيت ااتتررات املت اقتتة ألحتوال الش صتتية ووضتتا
البواب الاصة بت ديب امل حلونو الشرعيو يف حال خمال ة ا مادة من مواد القرار اعاله.
 -28صدر القانون رقم  19ل نة  2017إبصدار قانون األسرة وحلل ب د انت ا ه متن قيتا
مراحتتل البحتتة والدراستتة والتواف ت عتترب كافتتة القن توات الدستتتورية يف املمالتتة .والتتذ اشتتتمل بتتو
ياته عاظ قيتا البتما ت الشترعية والقانونيتة الاصتة مبلتو ت االسترة قي تا و ألخت فيمتا
ي و التوثي وا حلن ليواا لا تيتات التاليت يقتل ستن ن عتن  16ستنة ميالديتة والتي ختبتا لرقابتة
واحلن ال اةة القبائية ثاة المة الشرعية امل تصة .ووضا البمانة الاصتة أبختذ األحلن متن
االمة الشرعية ب د التحق متن مال متة التيواا .وحللت بقتا لامتادة  20متن املةاتب الرابتا متن
القانون رقم  19ل نة  .2017وقد حدد قانون األسرة سن اليواا بت  16سنة.
 -29كم تتا أن الئح تتة امل ت ت حلونو الش تترعيو الص تتادرة مبوج تتب الق ت ترار رق تتم  )1ل تتنة 2016
تش ط يف املادة  )12من ا جترا عقتد التيواا وتوثيقته أال تقتل ستن التيوجو التذكر واألنثتظ)
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عتتن ستتت عشتترة ستتنة وقتتت ال قتتد والت كتتد متتن حللت يتتتم عتتن ريت الولئت وامل تتتندات الرمسيتتة.
ومل جيتتي القتتانون جترا التتيواا ملتتن هتتم دون ال ادستتة عشتترة ال بنتتا عاتتظ اتتب متتن حلو الشت ن
وب د اوصول عاظ حلن من اكم األسرة امل تصة إبجرا اليواا ب تد التحقت متن مال متة التيواا
وي د حلل مت قا وقانون الة ل الصادر مبوجب القانون رقم  )37ل نة  2012والتذ حتدد
سن الة ل يف املادة  )4ك صل عام مبن مل يتجاوز مثاين عشرة ستنة ميالديتة كاماتة واستتثىن متن
حلل القوانو النافذة الاصة املنطّمتة ملتن هتم دون هتذا ال تن) .وجتتدر ا شتارة أن الواقتا ال ماتي
يف البحرين يلشف أن متوس سن اليواا لد اال ل الراب ة وال شرين سنة.

الشأل األول والثا ما الئحال الرا حول تقد معقومةاحم مفابةقة عةا ال ةدا ة
القانونيةةة والئيااةةاتية وتةةدا ة ذكةةاء الةةوع اا ل ة ة لق ابةةدء لق مييةةز القةةانو
وال مييز حبيم الواقة القة يا تعانيقمةا الف يةاحم ،واألطفةال ذوو ا عاقةة ،وأطفةال
البِةةدو والعجةةم ،واألطفةةال ااول ةودو آلرء أقان ة أو عةةدا اقنئةةية .وحةةول
حتديةةد كيةةش يحلة ؤةما حابةةول هةةحالء األطفةةال عقةةى الرعايةةة الابةةحية ،وال عقةةيم،
واخلدماحم االق ماعية األخرى عقى قد اائاواة م غةةهم مةا األطفةال ،ةا يف
ذلك وق أحيا القانو رقم  )35لئنة 2009
 -30ت يل قانون اإلجرة وا قامة يف عام  2005مبا يل ل لامرأة ح ك الة زوج تا األجنت
وأبنائ ا منه.
 -31ت ت يل اج ترا ات س ت ر ابنتتا االم البحرينيتتة املتيوجتتة متتن أجن ت مبتتنل وثيقتتة س ت ر مؤقتتتة
لت يف م ا ة هذه ال ئة.
 -32قرار تاتس التوزرا بتتاريخ  11ينتاير  2014ملوافقتة عاتظ مشتروع قتانون بت تديل ب ت
أحلتتام ق تانون اجلن تتية البحرينيتتة ل تتام  1963مبتتا ي تتمل مبتتنل اجلن تتية البحرينيتتة ألبنتتا امل ترأة
البحرينيتتة املتيوجتتة متتن أجن ت وف ت ض تواب وم تتايري تتددة و حالتتته اا ال تتاةة التش تري ية وفق تتا
لإلجرا ات الدستورية والقانونية.
 -33صدور القانون رقم  35ل نة 2009م بش ن م اماة زوجة البحريو غري البحرينية وأبنا
البحرينيتتة املتيوجتتة متتن غتتري حبتريو م اماتتة امل توا ن البحتريو يف كتتل متتا ض ت الرستتوم املقتتررة عاتتظ
الدمات اولومية الصحية والت ايمية ورسوم ا قامة شريةة ا قامة الدائمة يف الة البحرين.
 -34قت ترار وزي تتر ال تتدل والش تتئون ا س تتالمية رق تتم  )59ل تتنة  2008بشت ت ن ت تتديل ب ت ت
أحلام الالئحة الداخايتة لصتندوق الن قتة الصتادرة لقترار رقتم  )44ل تنة  2007يُبتاو ا
املتتادة الثانيتتة متتن الالئحتتة بنتتد جديتتد بتترقم  )3نصتته التتتايل -3 :املنت تتون متتن أوالد اليوجتتات
البحرينيات الذين ال ُيماون اجلن ية البحرينية شريةة قتامت م الدائمتة يف التة البحترين ويقتدر
الصندوق ظروو كل حالة عاظ حدةا.
 -35ص تتدور الق تتانون رق تتم  )22ل تتنة  2017بت تتديل امل تتادة  )2م تتن الق تتانون رق تتم )74
ل تتنة  2006بش ت ن رعايتتة وأتهيتتل وتش ت يل حلو االعاقتتة تتا ااتح ألبنتتا امل ترأة البحرينيتتة  -متتن
حلو االعاقتة  -املتيوجتتة متن أجنت االستت ادة متتن املتيااي والرعايتتة والت ت يالت التتي يلرست ا هتتذا
القانون لذو االعاقة البحرينيو.
GE.18-19317
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 -36قترار وزيتتر ال متتل والتنميتتة االجتماعيتتة رقتتم  )82ل تتنة  2017بت تتديل املتتادة  )3متتن
خمصت ا عاقتة  -ش ضتتافة أبنتا املترأة
القترار رقتم  )24ل تتنة  2008بشت ن م تتايري استتحقاق إل
املقيمو قامة دائمة ملمالة لام تحقو.
البحرينية املتيوجة من أجن
َ
 -37ن وزارة ال بيتتة والت اتتيم حتتترص عاتتظ اتحتتة التتدمات الت ايميتتة اولوميتتة اجملانيتتة جلميتتا
األ ال من املوا نو ومن غري املوا نو .كما تن عايه املادة األوا من قانون الت ايم عاظ ان
االت ايم األساسي هو مرحاة الت ايم ا ليامي الي تبدأ من سن ال ادسة ح ب التتاريخ املتيالد
لوالدة الة ل ومد ا ت ا ستنوات دراستية عاتظ األقتل وينت تي ا لتيام بباوغته ستن الام تة عشترة
من عمرها.

 -38ت تتن امل تتادة  )32م تتن ق تتانون الة تتل أن الدول تتة تات تتيم بتق تتده ال تتدعم وامل تتاندة ألس تتر
األ تتال امل تتاقو لتملين تتا متتن تتتوفري الرعايتتة الالزمتتة إلتتؤال األ تتال يف قيتتا النتواحي املنصتتوص
عاي ا يف املادة ال ابقة .وكذل كل ل ألم حبرينية متيوجة من أجن  .وتل ل الدولة لف ال
حلو ا عاقة حقوقا مت اوية فيما يت ا ويتاة األسترية وت متل عاتظ منتا خ تا األ تال حلو
ا عاقة وهجرهم أو ااإلم أو عيإلم.
 -39وتتن املتادة  )33متتن قتانون الة تل أنتته ال جيتوز أب حتال متتن األحتوال فصتل الة تتل
ع تتن أبوي تته ب تتبب عاقت تته أو عاق تتة أح تتد الوال تتدين أو كاي م تتا ال حلا ك تتان ه تتذا ال ص تتل ض تتروراي
ملصتاحة الة تتل ال بتاظ .وينب تتي يف هتتذه اوالتة تتتوفري رعايتة بدياتتة لتته داختل أسترته املمتتتدة و حلا
ت ّذر حلل ف ي أسرة تل ل له الرعاية األسرية البرورية.

الشةةأل األول مةةا الئةةحال اخلةةامع حةةول تقةةد معقومةةاحم عةةا ال ةةدا ة اا ل ة ة
للةما حةأل األطفةةال يف االاة ماع لةةيقم يف نية ا قةراءاحم القانونيةة وا داريةةة
متئقم ،ا فيقا قلال املانة والطتق
ال ّ
 -40نطترا لش صتتية الة تتل متتن بي تتة خاصتتة تت تم برهافتتة اوتتس وستترعة التت ثر ألحتتدال
فقد أنش ت النيابة ال امة ق م الدعم الن ي وش دعمه أبخصائيات اجتماعيات ب ية تاليف أية
مبار ن ية قد يت رل إلا الة ل البحية ب تبب التحقيت م ته ومتا ي تتايمه حللت ا جترا متن
عتتادة ستترد الواق تتة ا جراميتتة واستتتدعائ ا متترة أختتر يف حلاكرتتته وكتتذل جتنتتب متتا قتتد ينشت عتتن
مواج ته جلاين من احتمال ختوفه وت رضه ألضرار ن ية.
 -41ويف ضتتو هتتذه االعتبتتارات قامتتت النيابتتة ال امتتة بت صتتي غرفتتة حتقيت م تتدة عاتتظ اتتو
ي يتتا الة تتل ن تتيا متتيودة بوستتائل تقنيتتة كل تن متتن ج ترا املواج تتات عتتن بُ تتد دون املواج تتة
الش صية ما املت م.
 -42ف ن تته هي ت ع تتن املرس تتوم بق تتانون رق تتم  26ل تتنة  1986وت ديالت تته) ال تتاص بتنط تتيم
االجرا ات أمام اااكم الشرعية ف ن وزارة ال دل والشؤون االسالمية واالوقاو و لت اون ما كال
من اجملاس األعاظ لاقبا واجملاس األعاظ لامرأة قد انشات اكم خاصة ألسرة حتتت م تمظ
ا تتاكم األستترةا حيتتة تبتتمن الصوصتتية الاصتتة مبلتتو ت االستترة وخصوصتتا اال تتال وحللت
ع تتن ريت ت تتاكم من ص تتاة كام تتا ع تتن اا تتاكم ال ادي تتة ب تتل وتق تتا يف افط تته أخ تتر ع تتن املب تتاين
امل صصتتة لامحتتاكم ال اديتتة وحلل ت لامحافطتتة عا تظ س ترية هتتذا النتتوع متتن القبتتااي واالهتتم متتن
10
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حلل ااافطة عاظ االستقرار الن ي لاة ل املراف لوالدية عند الدخول اا االمتة .حيتة أوا
قانون األسرة ل نة  2017وقانون الة ل ل نة  2012األولوية ملصاحل الة تل ال بتاظ يف اختتاحل
الق ترارات وف ت النياعتتات املت اقتتة مب تتائل اوبتتانة والواليتتة والن قتتة امل تتتمدة متتن امل تواد القانونيتتة
املتتؤثرة يف حيتتاة الة تتل و تتوه .ومتتن أهتتم البنتتود التتي تناوإلتتا قتتانون االستترة صتتوص الة تتل أختتذه
ب تتو االعتبتتار تابيتتة احتياجتتات الة تتل وتربيتتته ورعايتتته ونشتتئته م  .)67-62كمتتا اعتتترب قتتانون
االستترة مصتتاحة الة تتل كبتتاب اساستتي يف احل تام اوبتتانة ب تتد ان صتتال عتتر اويتتاة اليوجيتتة
م -123م  .)139ومنتتا قتتانون االستترة تن يتتذ حلتتم اوبتتانة والتيايرة جتربا ح اظتتا عاتتظ ن تتية
الة ل وأب اده عن اجتوا ال نتف .كمتا فترل أن تتتم التيايرة يف ملتان وزمتان ال يبتر لصت ري او
الص رية ن يا م .)139
 -43فيم تتا يت ا ت ت لقب تتااي املت اق تتة براي تتة األ تتال واوب تتانة ف تتي مش تتمولة وفق تتا لق تتانون
االجرا ات امام اااكم الشرعية لن احل امل جل .ا ان اولم الصتادر ين تذ حتو لتو ش استتئناو
اولم .كما ان هذه القبااي ت د من القبااي امل ت جاة حبلم القانون الي توجب عاتظ القاضتي
سرعة ال صل في ا.

الش ةةأل الث ةةا م ةةا الئ ةةحال اخل ةةامع ح ةةول اع م ةةاد أو تع ةةديت أء ق ةةانو
ماباحل الطفت الفلقى وحفقا ما االع باراحم األاااية:
 -44ن ت قتتانون االستترة رقتتم  )19ل تتنة  2017يف موضتتوع ن قتتة االقتتار
والي تتبمن ن قة الولد الص ري والولد اللبري والبنت.

دم ةةا
ملتتادة )62

 -45متتادة  :)63متتا مراعتتاة حلتتم املتتادة  )47متتن هتتذا القتتانون يراعتتظ يف تقتتدير ن قتتة
األوالد ب د الةالق أو عند ال رقة اواجات األساسية وقدر الل اية وقدرة املن .
 -46متتادة  :)90جيتتوز لاةتترفو عنتتد اتتب ثبتتات الةتتالق االت تتاق عاتتظ حتديتتد ن قتتة املترأة
املةاقة أثنا عد ا ون قة األوالد ومن له ح اوبانة وزايرة اابون عددا وزما وملا ويتم
تدوين حلل يف وثيقة الةالق وي ترب االت اق مشموال لن احل امل جل بقوة القانون.
 -47متادة  :)123اوبتتانة ح ت الولتد وتربيتتته ورعايتتته مبتتا ال يت تارل متتا حت التتويل يف
الوالية عاظ الن س.
 -48مادة  :)126يش ط يف اواضن:
أ)

GE.18-19317

ا سالم.
)

ال قل.

ا)

الباوحل.

د)

األمانة عاظ اابون.

ه)

القدرة عاظ تربية اابون وح طه ورعايته وتدبري مصاوه.

و)

ال المة من األمرال امل دية والةرية.
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 -49مادة  :)129حلا مل يوجتد األبتوان ومل يقبتل اوبتانة م تتح إلتا اختتار القاضتي متن
يراه صاوا من أقار اابون مث من غريهم أو حد املؤس ات املؤهاة إلذا ال رل.
 -50مت تتادة  :) 130لاقاض ت تتي االست تتت انة ب ت تتذو االختص ت تتاص والت تتربة يف الش ت تتئون الن ت تتية
واالجتماعيتتة عنتتد اولتتم بتقريتتر اوبتتانة مراعتتاة لامصتتاحة الراجحتتة لتتفوالد مبتتا ال يت تتارل متتا
األحلام املنصوص عاي ا يف املواد ال ابقة.
 -51مادة :)139
حلا ت تتذر تنطتتيم ال تيايرة ات اقتتا نطم تتا القاضتتي عاتتظ أن تتتتم يف ملتتان وزمتتان
أ)
ال يبر لص ري أو الص رية ن يا ويةب حلات ا جرا لن بة لتن يذ حلم اوبانة.
) ال ين ذ حلم اليايرة جربا فهنحلا امتنا من بيتده الصت ري عتن تن يتذ اولتم بتدون
عذر أنذره القاضي فهنن تلرر منه حلل مرة أخر جاز لقاضي التن يذ بنا عاظ اب م تح
اليايرة حالة املاف ا لمة املوضوع لتقرر بص ة م ت جاة ما تراه مناسبا لامحبون ويلتون
حلل مشموال لن احل امل جل.
ا)

ال يُن ذ حلم اوبانة جربا ما مل يقدر القاضي خالو حلل .

 -52قتتانون رقتتم  )18ل تتنة  2006بشت ن البتتمان االجتمتتاعي والتتذ تبتتمن يف املتتادة 3
منته تن ت تتح إلتم امل تاعدة االجتماعيتة وفقتا ألحلتام هتذا القتانون األستر واألفتراد البحرينيتتون
املقيم تتون يف ال تتة البح ترين تتن تنةب ت عا تتي م الش تتروط وق تتد حلك تتر م تتن م األيت تتام والول تتد واا تتدد
لقتتانون للتتل حلكتتر وانثتتظ مل يتجتتاوز ستتن الثامنتتة عشتترة أو جتاوزهتتا ولتتيس لتته متتن ي ولتته أو متتال
كتتاو ي تمتتد عايتته بشتترط أن يثبتتت استتتمراره يف الت اتتيم وحتتو حص توله عاتتظ الش ت ادة اجلام يتتة
األولية.

الشةةأل الثالةةث مةةا الئةةحال اخلةةامع حةةول تقةةد معقومةةاحم عةةا أء ةرام ذكةةاء
الةةوع  ،ةةا فيقةةا تنظةةيم اممةةتحم ،ل عزيةةز ااشةةاركة ااديةةة قمي ة األطفةةال عقةةى
ني مئ ولحم اا م
 -53مبتتا ان وزارة ال متتل والتنميتتة االجتماعيتتة هتتي اجل تتة الرئي تتية امل نيتتة لة ولتتة يف التتة
البحرين فقد انشتات التوزارة انديتة مت صصتة لف تال والناشتئة ت تت دو األ تال والناشتئة متن
هتم دون ستتن  18عشتر يف فت ة متتا ب تد اليتتوم الدراستتي توال ال تتام حيتتة تقتدم األنديتتة ال ديتتد
متن التربامج امل تتمرة والتتي تدو ايل تنميتة قتتدرات ومواهتب األ تال والناشتتئة متا الت كيتد عاتتظ
تيكي تتة او تتس االجتم تتاعي واكتش تتاو املواه تتب يف قي تتا اجمل تتاالت و يئ تتت م لامش تتاركة يف اااف تتل
الدولية .كما تقدم تا األندية ف اليات و الت حلات عالقة أل ال أا ا:


12

اتتة ا تتي امان تتة :أ اقت تتا األندي تتة لت تتاون متتا وزارة الداخاي تتة دارة الثقاف تتة
املروريت تتة) والت تتي ش تدشت تتين ا يف د ش ت تري ة ال وضت تتي حببت تتور عت تتدد كبت تتري مت تتن
األ تتال يف ن تتوفمرب  2017وق تتد رك تتيت يف مرحات تتا االويل عا تتظ األ تتال م تتن
عمر الش ر حو عمر  12سنة .دو هذه اوماة بيايدة الوعي أباية او تا
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عاتظ ستتالمة األ تتال متتن ختتالل استتت دام وستتائل اومايتتة داختتل ال تتيارة ست يا
لتقايل عدد ا صا ت بو األ ال جرا اووادل املرورية.


كمتتا ت م تتل األندي تتة عاتتظ اش تراة األ تتال يف ال دي تتد متتن اااف تتل ال تتي تنطم تتا
املنطمات الدولية اتحة ال رصة امام م لت بري عن أفلارهم واكتشتاو متواهب م
واملانيا م ضافة اا فتل تال لاتواصل بين م وبو أ ال و شئة ال امل.

 -54كم تتا خت تتت وزارة الش تتبا والرايض تتة بتق تتده األنش تتةة لاناش تتئة والش تتبا يف ت تتاالت
مت تتددة يف فت ة متتا ب تتد اليتتوم الدراستتي توال ال تتام حيتتة قتتدمت املراكتتي  1097بر تتتا ختتالل
عتام  2017ل ت  132ألتتف شتا وشتتابة متن خمتاتتف متدن وقتر املمالتتة كمتا تقتتدم التوزارة قتتة
من الربامج النوعية والي من أا ا:






مدينة ةةة ة ةةبا  :2030منت تتذ  2010وهت تتذا املشت تتروع يتت تتيل ال رصت تتة لاناشت تتئة
والشتبا لامشتتاركة ا جيابيتتة يف ستتوق ال متل وت ييتتي فلتتر رايدة األعمتتال لتتدي م
عن ري ك اهبم مت تارات جتديتدة وكلين م متن أسبا التتمتتيي وجتذهبم اتو
تنويت تتا اختصاصت تتا م مب ت تتا يتماشت تتظ واحتياج ت تتات ست تتوق ال م ت تتل .قت تتدم ال ت تترب مج
خت تتالل  8ست تتنوات  515بت تتر مج تت تتدري يف  5تت تتاالت هت تتي ا عت تتداد القت تتادةا
واال ات تتوم والتلنولوجيت تتاا واال نت تتونا واا عت تتالما واالصت تتحة والرايضت تتةا حي ت تتة
وفر  26080فرصة تدريبية أمام الناشئة والشبا خالل الت  8ن خ لامدينة.
قةةائزة رحةةر ةةا اةةد العاايةةة لا ةةداع الشةةباي :هتتي جتتائية ت تتتقةب ال ئتتة
ال مريتة 14-29 :ستتنة) الناشتئة والشتتبا املبتدع متتن البحترين ومتتن دول ال تتامل
يف تاالت مت ددة .حية ش تقتده اجلتائية يف ن ت ة خايجيتة يف ال تام 2012
وب تتدها انةاقتتت بن ت ت ا ال امليتتة .ويف ن ت ت ا األختترية وصتتل عتتدد املشتتاركو
ا  7012مشارة ومشاركة من  120دولة.
ةةررم كقيةةة البح ةريا الك شةةاف ااواه ة الرلضةةية :هتتو بتتر مج ي تتت دو
تتال و الب تتات امل تتدارمل الكتش تتاو مت تواهب م الرايض تتة وص تتقا ا يف  17ل ب تتة
رايضت تتية فرديت تتة وقاعيت تتة وي ت تتدو الت تترب مج بشت تتلل أساست تتي ا رفت تتد ال ت تتاحة
الرايضتتية مبجموعتتة متتن املواهتتب الواحتتدة لاتنتتافس م تتتقبال يف البة توالت ااايتتة
وا قايمية وال املية ويف الن ة األخرية من الرب مج ش مشاركة  631موهبة.

الئةحال الئةةادس حةول تقةةد معقومةةاحم عةا ال ةةدا ة اا لة ة لق ابةةدء لقعقبةةاحم
الةة حتةةول دو تعةةديت قةةانو اقنئ ةةية للةةما ح ةةأل ني ة األطفةةال واك ئ ةةا
قنئية الدولة الطرف عةا طريةأل أمقةاعم .ويرقةى توضةيا مةا ذا كةا هنةاك ليةة
ل حديةةد و حال ةةة األطفةةال الة ة يا ال حيمقةةو الو ئ ةةأل الت م ةةة أو يواقق ةةو خط ةةر
انعدا اقنئية الايما أطفال العجم والبدو
 -55يوجتتد مشتتروع قتتانون بت تتديل قتتانون اجلن تتية وافت عايتته تاتتس التتوزرا وكتتت احالتتته اا
ال اةة التشري ية ويتيل ألبنا املرأة البحرينية املتيوجة من أجن اوصول عاظ اجلن تية البحرينيتة
وف ضواب م ينة حت م الدستتور وتصتون ستيادة الدولتة وتراعتي مقتبتيات املبتاد واألستس التي
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تقتتوم عاي تتا التش تري ات التتي تتتنطم اجلن تتية .ويتتن هتتذا املشتتروع فيمتتا يتتن عايتته عاتتظ متتنل
اجلن ية ألبنا املرأة البحرينية يف حاالت ددة لت اد وقوع م يف حاالت ان دام اجلن تية ويتيت
حلل ت ت أتكيت تتدا عات تتظ أن القت تتانون البح ت تريو ال يتبت تتمن أحلت تتام كييييت تتة ضت تتد امل ت ترأة و ت تتا ي ت تتتند
العتبارات وضواب لامبتاد املت ت عاي تا يف القتانون التدويل .هتذا ويالحت أن القتانون رقتم 35
ل نة 2009م بش ن م اماة زوجة البحريو غري البحرينية وأبنا البحرينية املتيوجة متن غتري حبتريو
م اما تتة املت توا ن البحت تريو يف ك تتل م تتا ضت ت الرس تتوم املق تتررة عا تتظ ال تتدمات اولومي تتة والص تتحية
والت ايمية ورسوم ا قامة شتريةة ا قامتة الدائمتة يف التة البحترين يتن فيمتا يتن عايته عاتظ
م اماة أبنتا املترأة البحرينيتة املتيوجتة متن اجنت م اماتة املتوا ن وي تترب هتذا القتانون أحتد التتدابري
الي اختذ ا الة البحرين لتحقي امل اوة إلذه ال ئة حية ن عاتظ امل تاواة يف الرستوم املقتررة
عاتتظ التتدمات اولوميتتة والصتتحية والت ايميتتة ورستتوم ا قامتتة عامتتا أبن هنتتاة جلنتتة مشت كة بتتو
اجملاس األعاتظ لامترأة ووزارة الداخايتة ملتاب تة ابتات اوصتول عاتظ اجلن تية البحرينيتة ألبنتا املترأة
البحرينية املتيوجة من غري حبريو.

الش ةةأل األول م ةةا الئ ةةحال الئ ةةا ح ةةول ال ةةدا ة اا لة ة ة لل ةةما احة ةرتا ح ةةأل
األطفال يف حرية ال عبة ،وتيويا اقمعياحم ،وال جمة الئةقم  ،وامابةول عقةى
ااعقوماحم ااناابة
 -56الدستور يبمن أن للل موا ن له ح الت بتري عتن رأيته أب
النشر والصحافة والةباعة مل ولة يف اودود الي يبين ا القانون.

ريقتة وكتذل فتهنن حريتة

 -57تبتتمنت االس ت اتيجية الو نيتتة لاة ولتتة  4تتاور رئي تتية ااتتور الرابتتا من تتا خص ت يف
او ت يف املشتتاركة وعتتدم التمييتتي حيتتة تبتتمن هتتذا ااتتور  5أهتتداو تشتتمل تن يتتذ  22مبتتادرة
وبتتر مج تبتتمن تن يتتذ ال ديتتد متتن املبتتادرات التتي حتقت اح ت ام حت الة تتل يف الت بتتري واملشتتاركة
مث تتل ف تتتل قن توات التواص تتل ب تتو امل تتئولو واأل تتال لات تترو ا ارا ووج تتات نط تترهم وت يي تتي
مش تتاركة األ ت ت ال يف خمتا تتف اجمل تتاالت الو ني تتة والقومي تتة وامل تتارات ا رش تتادية الص تتحية والديني تتة
واالجتماعيتة والبيئتتة واألنشتتةة ال اميتة والثقافيتتة وانشتتا وتشت يل انديتة األ تتال والناشتتئة وتقتتده
برامج متنوعة لف ال من ش اا ان تنمي م تارا م يف اجملتاالت امل تا تة و شتراك م يف امل تارل
وامل تتابقات ااايتتة والدوليتتة وتتتدريب األ تتال عاتتظ املشتتاركة وابتتدا ال ترا متتن ختتالل األنشتتةة
والتربامج امل تا تتة وتنطتتيم توحلا جا تتات األمتتم املتحتتدة لةابتتة املتتدارمل ال امتتة والاصتتة يشتتارة
في تا الةابتتة بشتلل مباشتتر وتةتترح في تا قبتتااي خمتا تة كمتتا يتتتم تن يتذ التتورو التوعيتة كتتالي ت قتتد
ملراك تتي االجتماعي تتة هب تتدو توعي تتة االس تترة يف مش تتاركة أبن تتائ م يف اخت تتاحل األ تتال قت ترارا م ال تتي
ختص م .أو ت م يف توعية للل متن امل امتو واملت تاماو متا الة تل وتن يتذ بترامج تاتس اآل
يتم حلل من خالل األنشةة الي يتم شراة أوليا االمور في ا و ارسة توحلا م تا الختتاحل القترار
يف املواقف الي تصتادو األ تال يف حيتا م اليوميتة التذ جينبته امل تا ر وي تاعدهم يف ااافطتة
عاظ سالمت م .وتوسيا مشاركة األ ال حلو االحتياجات الاصة يف األنشةة والربامج.
 -58ح تتدد ق تتانون رق تتم  )21ل تتنة  1989بشت ت ن اوت ت يف تل تتوين اجلم ي تتات و ن القت توانو
املت اقة مبنطمات اجملتما املدين وما ورد فيه من بنود تت ا حبقوق تلوين منطمات اجملتمتا املتدين
املنطم تتات االهاي تتة فق تتد ح تتدد الق ترار رق تتم  )4ل تتنة  2007بش ت ن الالئح تتة النموحلجي تتة لانط تتام
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األساسي لاجم يات واألندية االجتماعية والثقافية الاض ة شراو وزارة التنمية االجتماعية يف
املتادة رقتم  )11والاصتة بشتتروط ال بتوية واملتبتمنة احتد شتترو ا ال يقتل عمتر ال بتو عتتن
مثانية عشر عاما.

الشةةأل الثةةا مةةا الئةةحال الئةةا حةةول ا ةةارة عةةدد األطفةةال و أو والةةديقم
ال ة ة يا اح حجة ةةزوا وق ة ة ااراة ةةو ااقي ة ة رقة ةةم  )23لئة ةةنة  2013ئة ةةب
مشارك قم يف مظاهرة أو جتم عا
 -59ال توجد حاالت أل ال األ ال و/أو والدي م الذين احتُجيوا مبوجتب املرستوم املالتي
رقم  )23ل نة  2013ب بب مشاركت م يف مطاهرة أو جتما عام.

الشةةأل األول مةةا الئةةحال الثةةاما حةةول ال ةةدا ة اا ل ة ة للةةما ال نفي ة الفعةةال
لقمراة ةةو الة ةةو ارء رقة ةةم  )14لئة ةةنة  2012ال ة ة ء حيظة ةةر اا ة ة لدا الشة ةةرطة
ال ع ة ي أو غةةةه مةةا ضةةرو ااعامقةةة القااةةية أو الت نئةةانية أو ااقينةةة ،ةةا يف
ذلك ضد األطفال
ُ -60يطت تتر القت تتانون مثت تتل هت تتذه املمارست تتات وال توجت تتد ملمالت تتة حت تتاالت مت اقت تتة بت ت تتذيب
األ ال.
 -61ن وزارة الداخايتة حريصتتة عاتظ تةتتوير التشتري ات التي تتتنطم عما تا هبتتدو حت تتو أدا
عمتل الشتر ي وحت تو الصتتورة الذهنيتة لرجتل الشتتر ة مبتا يراعتي مبتتاد حقتوق ا ن تان وحرايتتته
األساسية وإلذا فهننه عند صدار القرار الوزار رقم  14ل نة 2012م بش ن مدونة ساوة رجال
الشر ة فقد كان اإلدو أن أتيت وف أفبل املمارسات ال املية ومدونة قواعد ال تاوة التي أقر تا
اجلم يتتة ال امتتة لفمتتم املتحتتدة ملتتوظ و امللا تتو ن تتاحل القتتانون عامتتا أبن املدونتتة قتتد تبتتمنت
ع تتدد م تتن املب تتاد يتيت عا تتظ رأست ت ا س تتيادة الق تتانون واحت ت ام اللرام تتة ا ن تتانية ومب تتاد ال م تتل
الشر ي وتةبيقا لذل ش عقد عدد من الدورات والورو املت اقة ملدونة.
 -62كما أن جرا ات لقا القب والتوقيف و ترح األستئاة يف مراكتي الشتر ة واالستتجوا
متن قبتل النيابتتة لومتة إبجترا ات ميلتن التحقت متن صتتحت ا وهلتذا فتتهنن أ ادعتا لت تتذيب
أو ستتو امل اماتتة يتتتم التحقت منتته متتن ختتالل اليتتات الرقابتتة واومايتتة املوجتتودة يف التتة البح ترين
ومن تتا األمانتتة ال امتتة لاتطامتتات لتتوزارة الداخايتتة وم وضتتية حقتتوق ال تتجنا وااتجتيين ووحتتدة
التحقي الاصة ضافة ا املؤس ة الو نية وقوق ا ن ان.
 -63بش ن شلاو مركي األحدال يتم الت امتل بتذات ا جترا ات الاصتة لشتلاو املتب تة
مبراكتتي ا صتتالح والت هيتتل كمتتا يتتتم بتتالحل اوتتدل عتتن حقوقتته وواجباتتته فتتور يداعتته ملركتتي والتتي
تتبتتمن ريقتتة تقتتده الشتتلو متتا ضتتمان الصوصتتية وال ترية وستترعة االستتتجابة إلتتا كمتتا يتتتم
توجي تته أولي تتا األم تتور لفمان تتة ال ام تتة لاتطام تتات بش تتلل ش ص تتي لتق تتده ش تتلاو ن وج تتدت
ضتتافة ا وجتتود صتتنادي لاشتتلاو جبميتتا أق تتام مركتتي رعايتتة األحتتدال وبنتتا عاتتظ التقريتتر
ال تتنو التتامس لفمانتتة ال امتتة لاتطامتتات والتتذ ي ةتتي ال ت ة متتن  1متتايو  2017حتتو 30
أبريل  2018مل تتاقظ األمانة ال امة لاتطامات أ شلو بش ن مركي رعاية األحدال.
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 -64ويف ه تتذا ال تتياق تب تتةاا وح تتدة التحقي ت ت الاص تتة لتحقي ت ت يف ادع تتا ات الت تتذيب
وامل اماتتة القاستتية وامل ينتتة والال ن تتانية وقتتد أنشتتئت بق ترار النائتتب ال تتام رقتتم  8ل تتنة 2012
وي ت رق اختصاصت ا م تئولية القتادة وال ترل متن نشتائ ا الوصتول ا حتقيقتات جديتة وف التة
وجتتتر الوحتتدة حتقيقا تتا يف استتتقالل كامتل يف ضتتو
يف هتتذه النوعيتتة متتن الشتتلاو والبالغتتاتُ .
القواع تتد املق تتررة بربوتوك تتول اس تتةنبول لتقص تتي وتوثي ت ادع تتا ات الت تتذيب وامل اما تتة القاس تتية وش
دعم ا لوسائل والربات ال نية الل ياة إبجرا حتقيقات ف الة يف هذا اجملال.
 -65كما أن املشرع البحريو يةب أق تظ ال قتو ت جتتاه مترتل اجلترائم ضتد االشت اص او
حب ت االستترة او االغتصتتا او االعت تتدا عاتتظ ال تترل حيتتة ن ت املشتترع البح تريو يف املرس تتوم
بقانون رقم  )15ل تنة  1976إبصتدار قتانون ال قتو ت يف املتواد  318و )320عاتظ فترل
عقوبة اوبس عاظ النحو التايل:


املتتادة  :318اي اقتتب وتتبس أو ل رامتتة متتن امتنتتا عتتن ت تتايم الص ت ري التتذ
يتل تتل بتته ا متتن حلتتم لتته حببتتانته أو ح طتته ب تتد ابتته منتته وي تتر هتتذا
اولم ولو كان املتل ل لة ل أحد الوالدين أو اجلدينا.



امل تتادة  :320اي اق تتب و تتبس أو ل رام تتة م تتن ع تترل لا ة تتر تتال مل يبا ت ت
ال تتاب ة متتن عمتتره أو ش صتتا عتتاجيا عتتن ايتتة ن تته ب تتبب حالتتته الصتتحية
أو ال قاية أو ل غريه عاتظ حللت  .وتلتون ال قوبتة اوتبس حلا وق تت اجلرميتة يف
ملان خال من النتامل .و حلا نشت عتن اجلرميتة متوت اجملتو عايته أو صتابته ب اهتة
م تتتدمية دون أن ي متتد اجلتتاين ا حللت عوقتتب ل قوبتتة املقتتررة جلرميتتة البتتر
امل بتتي ا املتتوت أو ا ال اهتتة امل تتتدمية ح تتب األحتوال .و حلا وق تتت اجلرميتتة
متتن أحتتد أصتتول اجملتتو عايتته أو تتن لتته ستتاةة عايتته أو متتن امللاتتف حب طتته عتتد
حلل ظرفا مشددا.

الشأل الثا ما الئحال الثاما حول قدرة ااحائة الوطنية مقوق ا نئةا عقةى
تقق الشياوى ،وال حقيأل فيقا ،و حال قةا طريقةة تراعة مابةاحل الطفةت ،وتراعة
الفوارق ني اقنئني
 -66املؤس تتة الو نيتتة وقتتوق ا ن تتان قتتد ل بتتت دورا م متتا يف تتتال ايتتة حقتتوق األف تراد
بشلل عام وحقوق الة ل بشلل خاص بد ا من فراد بند خاص لشلاو الواردة متن قبتل
األ ال يف دليا ا الاص بتاقي الشتلاو حيتة نت الق تم الثالتة متن التدليل عاتظ ملانيتة
ويل الة تتل
تاقتتي الشتتلاو م تن األ تتال متتا دون ستتن الثامنتتة عشتترة ستتنة عاتتظ أن يتتتم خةتتار ّ
أو الوصي عايه أو وكياه القانوين ح ب األحوال.
 -67تقتتوم املؤس تتة إببتتدا الترأ يف الشتتلاو التتي يتقتتدم هبتتا األ تتال أو يتقتتدم هبتتا حلوي تتم
لنياب تتة ع تتن م ب تتد دراس تتت ا وم تتن مث التواص تتل م تتا اجل تتات امل ني تتة لانط تتر في تتا وال م تتل عا تتظ
ت ويت ا.
 -68ويف حال ت ا موضوع الشلو دعا النت اة ي تدعي التدخل عاظ وجته ال ترعة
وضشظ من وقوع أضرار عند اتباع ا جرا ات ال ادية ومراعاة ملصاحل الة تل ال بتاظ يتتم اختتاحل
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القرار بش نه والت امل ما الشلو الاصة به بشلل عاجل ومبا يل ل له قيا حقوقه يف ار
اتم من ال رية.
 -69وعا تتظ ص ت يد متص تتل ف تتهنن املؤس تتة الو ني تتة  -وفق تتا لق تتانون نش تتائ ا  -تق تتوم بتق تتده
امل تتاعدة واملش تتورة الق تتانونيتو ست توا ك تتان حللت ت مبناس تتبة تق تتده ش تتلو تب تتو ع تتدم اختص تتاص
املؤس تتة الو ني تتة يف نطره تتا أو عن تتد ا تتب امل تتاعدة واملش تتورة الق تتانونيتو ابت تتدا ل تتذل ف تتهنن
املؤس ة تويل اهتماما كبريا يف الةابات املقدمة من قبتل األ تال  -عتبتارهم متن ال ئتات األوا
لرعاي تتة  -أو حلوي تتم لنياب تتة ع تتن م وحللت ت م تتن خ تتالل تبص تتريهم جت ترا ات الواجب تتة االتب تتاع
وم اعد م عاظ اختاحلها.
 -70ويف حلات ال تتياق ف تتهنن املؤس تتة الو ني تتة ت تتويل حلات االهتم تتام لف تتال األح تتدال)
االتتومو أو املوقتتوفو وتقتتوم بتن يتتذ زايرات دوريتتة إلتتم وحلل ت هبتتدو الت كتتد متتن ت توافر البيئتتة
املالئمة الي حتق أقصظ درجتات اومايتة وعاتظ البتما ت التي يتتم تقتدمي ا إلتم لتمليتن م متن
التواصل ما ال تامل التارجي عتن ريت تاقتي التيايرات متن قبتل حلوي تم و جترا االتصتاالت اإلات يتة
م تتم أو تبتتادل املراستتالت امللتوبتتة كمتتا تقتتوم املؤس تتة اللتقتتا هبتتم بشتتلل ش صتتي وعاتتظ
ان راد اتم وتدوين ابا م وشلاواهم والوقوو عاظ احتياجا م ك يدا الختتاحل القترارات املناستبة
بش ام لتن ي ما دارة املركي.
 -71ويف تتار ح تترص املؤس تتة الو ني تتة عا تتظ تة تتوير وحت تتدية الي تتات التواص تتل م تتا املت توا نو
واملقيم تتو هب تتدو الوص تتول ا أقص تتظ م تتتوايت اوماي تتة والت يي تتي يف الش ت ت ن اوق تتوقي وملراع تتاة
خصوصتتية ب ت ال ئتتات متتن مقتتدمي الشتتلاو ومتتن بيتتن م األ تتال فقتتد دشتتنت خدمتتة مركتتي
االتص ت تتال اجلدي ت تتدة وزودت ت تته ل ت ت ال ت تتاخن اجمل ت تتاين  )80001144لتاق ت تتي الش ت تتلاو وتق ت تتده
امل تتاعدة والتترد عاتتظ أ است تتارات تت ا ت ختصاص ت ا يف ت ييتتي و ايتتة حقتتوق ا ن تتان وأتيت
هتذه الدمتة لتبتتاو ا قاتة التتدمات األختر التتي ميلتن لامتوا نو واملقيمتو كافتتة التواصتل هبتتا
متا املؤس تتة الو نيتتة ستوا كتان حللت وبتتور الش صتتي أو عترب موق تتا ا للت وين أو عتتن ريت
ص حا ا الرمسية عاظ برامج التواصل االجتماعي أو من خالل التةبيقات الاصة إلاتف النقال.

الشأل األول ما الئحال ال اا حةول ا حةتحاحم ال شةريعية أو تةدا ة الئيااةة
العام ةةة ،م ةةا أق ةةت عة ةد ال عام ةةت مة ة األطف ةةال ض ةةحال العن ةةش أو ا ةةوء ااعامق ةةة
رع بارهم جمرمني
 -72هيت ت ت ع ت تتن املرس ت تتوم بق ت تتانون رق ت تتم  26ل ت تتنة  1986وت ديالت ت تته) ال ت تتاص بتنط ت تتيم
االجرا ات أمام اااكم الشرعية ف ن وزارة ال دل والشؤون االسالمية واالوقاو و لت اون ما كال
من اجملاس األعاظ لاقبا واجملاس األعاظ لامرأة قد انشات اكم خاصة ألسرة حتتت م تمظ
ا تتاكم األستترةا حيتتة تبتتمن الصوصتتية الاصتتة مبلتتو ت االستترة وخصوصتتا اال تتال وحللت
عن ريت تاكم من صتاة كامتا عتن ااتاكم ال اديتة بتل وتقتا يف افطته أختر غتري تات التي هبتا
املبتاين امل صصتة لامحتتاكم ال اديتة وحللت لامحافطتة عاتتظ سترية هتتذا النتوع متتن القبتااي واالهتتم
من حلل ااافطة عاظ االستقرار الن ي لاة ل املرافت لوالديتة عنتد التدخول اا االمتة .حيتة
أوا قانون األسرة ل نة  2017وقانون الة تل ل تنة  2012األولويتة ملصتاحل الة تل ال بتاظ يف
اخت تتاحل القت ترارات وفت ت النياع تتات املت اق تتة مب تتائل اوب تتانة والوالي تتة والن ق تتة امل تتتمدة م تتن املت تواد
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القانونية املؤثرة يف حياة الة تل و توه .ومتن أهتم البنتود التي تناوإلتا قتانون االسترة صتوص الة تل
أختتذه ب تتو االعتبتتار تابيتتة احتياجتتات الة تتل وتربيتتته ورعايتتته وتنشتتئته م  .)67-62كمتتا اعتتترب
قتتانون االس تترة مص تتاحة الة تتل كب تتاب اساس تتي يف احل تتام اوب تتانة ب تتد ان ص تتال ع تتر اوي تتاة
اليوجيتتة م -123م .)139ومنتتا قتتانون االستترة تن يتتذ حلتتم اوبتتانة والتيايرة جتربا ح اظتتا عاتتظ
ن تتية الة تتل وأب تتاده عتتن اج توا ال نتتف .كم تتا فتترل أن تتتتم ال تيايرة يف ملتتان وزمتتان ال يب تتر
لص ري او الص رية ن يا م .)139
 -73انشتتا مركتتي ايتتة الة تتل مبوجتتب قترار رقتتم  )69ل تتنة  2016والتتذ يقتتدم خدماتتته
الصتتحية والن تتية والقانونيتتة واألسترية لف تتال املت رضتتو لا نتتف واالعتتتدا اجل تتد أو الن تتي
وا ا ت تتال األس ت تتر وجلمي ت تتا األ ت تتال املقيم ت تتو يف ال ت تتة البح ت ترين دون كيي ت تتي ب ت تتبب اجل ت تتنس
أو األصتتل أو الاتتون أو ا عاقتتة أو الا تتة أو التتدين أو ال قيتتدة كمتتا ي تتىن املركتتي بتقتتده ختتدمات
التقييم والتحقي وال الا واملتاب ة لف ال ضحااي االعتدا اجل تد وا اتال .وحللت لتن تي
ما خمتاف اجل ات اولومية واألهاية حلات ال القة.
 -74ش استتتحدال ملاتتتب ومايتتة األستترة يف متتديرايت الشتتر ة جبميتتا ااافطتتات يف التتة
البحت ترين تتدو ا تاق تتي ح تتاالت ال ن تتف األس تتر ومتاب تتة تق تتده كاف تتة ال تتدمات الوقائي تتة
وال الجيتتة إلتتا ضتتمن بيئتتة مالئمتتة تراعتتي خصوصتتية األستترة وكي يتتة الت امتتل متتا حتتاالت ال نتتف.
ونط ترا لنجتتاح هتتذه التجربتتة فقتتد ش ت ميم تتا ب تتتل ملاتتتب ومايتتة األستترة يف متتديرايت الشتتر ة
بلافة ااافطات.
 -75ش نش ت ت تتا نياب ت ت تتة مت صص ت ت تتة لفس ت ت تترة والة ت ت تتل مبوج ت ت تتب قت ت ت ترار النائ ت ت تتب ال ت ت تتام رق ت ت تتم )1
ل نة  - 2016وهي النيابة امل نية ختاحل ا جرا ات الالزمة لتتوفري اومايتة والتتدخل إبجترا ات ستري ة
لوقتف حللت ال نتتف وتقتده التدعم الن تتي واالجتمتاعي والقتانوين لابتتحية واختتاحل ا جترا ات الالزمتتة
مل اقبة اجلاين ما توفري بيئة امنه إلا.
 -76لتتيامن متا اليتوم ال تاملي ملناهبتة ال نتف ضتتد املترأة التذ يوافت التامس وال شترين متتن
نتوفمرب متن كتل عتام قتام اجملاتس األعاتظ لامترأة يف نتوفمرب  2015إب تالق االست اتيجية الو نيتة
وماية املرأة من ال نف األسر القائمة عاظ اور رئي ية تركي عاظ الوقايتة اومايتة والتدمات
التشتري ات والقتوانو التوعيتتة والتتدعم ا عالمتتي الدراستتات والبحتتول التقيتتيم واملتاب تتة .وشتتارة
يف عدادها فري و و ميثل قيتا التوزارات واملؤس تات الرمسيتة ومؤس تات اجملتمتا املتدين امل نيتة
وش عتتداد الةتتة التن يذيتتة إلتتذه االس ت اتيجية وتتبتتمن مؤش ترات دقيقتتة ملراحتتل التن يتتذ حب تتب
اختصاص كل ج ة من اجل ات امل نية.

الش ةةأل الث ةةا م ةةا الئ ةةحال ال ااة ة ح ةةول حظ ةةر كارا ةةة وا األطف ةةال الل ةةحال
راع ديا عقيقم ااقع األعقى لقمرأة
 -77يتم ال مل عاظ ت ديل قانون ال قو ت البحريو بش ن اجلرائم الواق ة عاظ األشت اص
وبص ت ة خاصتتة يف امل تواد التاليتتة :اق ت اح بق تتانون بش ت ن ل تتا املتتادة  )353متتن املرستتوم بق تتانون
رقتتم  )15ل تتنة  1976إبصتتدار قتتانون ال قو تت ت الاصتتة إبع تتا اجلتتاين متتن ال قوبتتة يف جرميتتة
االغتصا يف حال زواجه من البحية وكت حالته ا ال اةة التشري ية.
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الشأل الثالث مةا الئةحال ال ااة حةول القةانو رقةم  )17لئةنة  2015شةن
العنش األارء ينص عقى عقورحم ضد اقناة وابت ان ابةاف لقلةحال ،ومةا ذا
كانمم هناك أء متحقاحم قلائية وق ه ا القانو
 -78نت قتانون ال نتف االستر رقتم  17ل تتنة  2015عاتظ االجترا ات التي تل تل اومايتتة
لام ن تتو بدايتتة متتن تاقتتي البالغتتات اجلنائيتتة واصتتدار اوامتتر اومايتتة ضتتد امل تتتدين ضتتافة اا
التتن عاتتظ ال قتتو ت امل روضتتة عاتتظ متتن ضتتالف امتتر اومايتتة كمتتا ن ت القتتانون عاتتظ الرجتتوع
ملرستتوم بقتتانون إبصتتدار قتتانون ال قتتو ت رقتتم  15ل تتنة  1976بش ت ن م اقبتتة امل تتتد ح تتب
ال ل املرتلب.

الشأل األول ما الئحال العا ر حول ال دا ة اا ل ة ل نفي مراةو و يةر العمةت
رقم )23
 -79أهم البنود الي تبمن ا قانون ال مل رقم  )36ل نة  2012حلات ال القة كالتايل:


التامتتذة امل نيتتة :نطتتم البتتا الثتتاين متتن قتتانون ال متتل التامتتذة امل نيتتة وعتترو التاميتتذ
امل تتو كالتتتايل ي تتترب تاميتتذا م نيتتا كتتل متتن يت اقتتد متتا صتتاحب عمتتل بقصتتد ت اتتم
حرف تتة أو م ن تتة أو ص تتناعة خ تتالل م تتدة تتددة يات تتيم خالإل تتا ل م تتل حت تتت دارت تته
أو ش ترافه مقابتتل أجتتر أو ملاف ت ة)) وي اقتتب كتتل متتن ضتتالف أحلتتام البتتا الثتتاين
مل تتادة  )184م تتن حلات الق تتانون ال تتي نص تتت عا تتظ الت تتايل ي اق تتب ل رام تتة ال تتي
ال تييتتد عتتن  200دينتتار وال تييتتد عاتتظ مخ تتو دينتتار كتتل صتتاحب عمتتل او ومتتن
ميثاه خالف أاي من أحلام البا الثاين من القانون)).



تشت ت يل األح تتدال :نط تتم الب تتا الراب تتا م تتن ق تتانون ال م تتل عم تتل األح تتدال وع تترو
اوتتدل كالتتتايل كتتل متتن با ت متتن ال متتر مختتس عشتترة ستتنة ومل يلمتتل  18ستتنة))
كما نصت املادة  )24من البتا الرابتا ُيطتر تشت يل كتل متن مل يبات متن ال متر
مخس عشر سنة)) وي اقب كل من ضتالف أحلتام البتا الرابتا ملتادة  )186متن
حلات القانون الي نصت عاظ التتايل ي اقتب ل رامتة التي ال تييتد عتن  200دينتار
وال تييتتد عاتتظ مخ تتو دينتتار كتتل صتتاحب عمتتل أو متتن ميثاتته ختتالف أاي متتن أحلتتام
البا الرابا من هذا القانون والقرارات الصادرة تن يذا له)).

 -80كمتتا جيتتدر ا شتتارة أبنتته مل يتتتم ت تتجيل أ خمال تتات لام تواد القانونيتتة املتتذكورة واملت اقتتة
ب مل األ ال.
 -81كمتتا أن هيئتتة تنطتتيم ستتوق ال متتل ال تصتتدر تصتتاريل عمتتل بش ت ن ال مالتتة األجنبيتتة ملتتن
تقتتل أعمتتارهم عتتن  18ستتنة ميالديتتة وحتت تتب ليتتوم وبنتتا عاتتظ حلل ت فتتهنن هيئتتة ستتوق ال متتل
ختت إبصدار تصاريل عمتل لفجانتب التذين جتتاوزت أعمتارهم  18ستنة ميالديتة وحللت بقتا
ألحلام القانون.
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الش ةةأل الث ةةا م ةةا الئ ةةحال العا ةةر ح ةةول ةةت القجن ةةة رل ةةدا ة اا لة ة ة انة ة
اا غتل األطفال ،ال ايما الف ياحم األقنبياحم ،يف العمت اانزيل
 -82ال توجتتد حتتاالت وهيئتتة ستتوق ال متتل ختتتت
جتاوزت أعمارهم  18سنة ميالدية.

إبصتتدار تصتتاريل عمتتل لفجانتتب التتذين

الش ةةأل األول م ةةا الئ ةةحال ام ةةادء عش ةةر ح ةةول اق ةةدول ال ةةزمين ااع ةةين رع م ةةاد
مشروع القانو الرام ا تعديت قانو الطفت:
 -83ضب تتا حالي تتا ق تتانون ال دال تتة ا ص تتالحية الادراس تتة تو ئ تتة ل رض تته واستص تتداره ألداة
التش تري ية املق تتررة لدس تتتور .وم تتن املق تترر أن يش تتتمل مش تتروع ق تتانون ال دال تتة ا ص تتالحية اجل تتار
دراسته فيما يتبمنه نطاما لامقاضاة.

الشةةأل الثةا مةةا الئةةحال امةةادء عشةةر حةةول تقةةد معقومةةاحم عةةا ةرام عةةادة
ال نهيت و عادة ا دما لألطفال االالفني لققانو
 -84برامج عادة الت هيل و عادة ا دماا لف ال امل ال و لاقانون:
 -1ال نهية ةةت االق مة ةةاع  :ب تتر مج يق تتوم عا تتظ دراس تتة خمتا تتف جوان تتب الط تتروو
االجتماعيتتة اايةتتة وتتدل ضتتافة ا األ تتاط ال تتاوكية التتي يتصتتف هبتتا ومتاب تتته لتحديتتد
املناسب له .ويتبمن هذا الرب مج التايل:


حتديد املشلالت الي ي اين من ا اودل.



عقد جا ات فردية ت ت دو ال اوة املراد ت يريه.



جياد الربامج الت هياية الي تتناسب ما مشلالت اودل.



متاب ة ساوكيات اودل وارشاده او ال اوة املناسب.



يئه اودل لالندماا ما بيئته الارجية مرة اخر .

 -2ال نهيت األكادا  :بر مج ي ت دو تقده التدمات الت ايميتة للافتة املراحتل
وفقا لامناهج املتب ة بوزارة ال بية والت ايم كما يتتم حصتر املشتلالت التحصتياية لاةتال وال متل
عاظ عالج ا لرفا امل تو التحصياي لفحدال ويقوم هذا الرب مج عاظ:
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حصر املشلالت التحصياية أن وجدت وال مل عاظ حا ا.



لرة الداف ية لد االحدال او الت ايم بشو الوسائل.



دع تتم بت ترامج وخ تتدمات التوجي تته وا رش تتاد املدرس تتي وت يا تتا وحللت ت م تتن أج تتل
م تتاعدة الة تتال لتحقيت ت أقص تتظ ح تتد ل تتن م تتن التوافت ت الن تتي وال ب تتو
واالجتمتاعي و جيتاد ش صتيات متينتتة متن الةتال تت اعتتل متا اآلخترين بشتتلل
جيا وت ت ل ملا ا وقدرا ا أفبل است الل.
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تن تتي حص ت
الب.

تقوي تتة مبش تتاركة الة تتاقم الت ايم تتي حب تتب م تتتو وحاج تتة ك تتل

 -3ال نهيت الابح  :يقوم عاظ تقده قيا الدمات الةبية الي ُيتاج ا اوتدل
سوا كان ي اين من مرل ميمن أو مرل ار ويتبمن:
شامل قبل دخول اودل لامركي.



اجرا فح



متاب ة اودل صحيا يف حال وجود مرل ما.
يف ح تتال وج تتود مش تتلاة ص تتحية وي تتتم ص تترو



حتوي تتل او تتدل لاةبي تتب امل تتت
ال الا املناسب له.



متاب ة مواعيد اودل يف حال وجود مواعيد سابقة قبل وب د دخوله لامركي.

 -4ال نهيت ااقين :يتيل بر مج الت هيل امل و ال رصتة لشت ل أوقتات ال تراحل داختل
املركي واست الل اقات اودل مبا ي ود لته لن تا واكت تابه م تارة حرفيتة ت تاعده عاتظ التليتف
ما اجملتما الارجي وهذه الورو تتبمن:


اليراعة



النجارة



اليا ة



الةبخ



تص يف الش ر



فصل حاسب أيل



األعمال اليدوية

 -5ال نهيةةت النفئة  :بتتر مج يقتبتي رشتتاد وتوجيتته ن تتي متلامتتل لت تتاون متتا
امل تصو إبدارة الشئون الصحية واالجتماعية التاب ة لوزارة الداخاية ويتبمن التايل:


عقد جا ات رشادية ن ية.



عقد اختبارات الذكا والش صية.



تشت ي حتتاالت حلو األمترال واملشتتلالت الن تتية وحتتتويا م اا أخصتتائيو
خمتصو ملتاب ة حالت م.



عقد جا ات رشادية قاعية.

 -6ال نهيت األارء :يقتدم هتذا الترب مج عاتظ تثبيتت دور ال ائاتة واالسترة بشتلل
أساسي ول مشلاة اودل وال مل عاظ عالج ا ويقوم هذا الرب مج عاظ:
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دماا الوالدين يف عماية ا رشاد وتوفري الدعم املناسب.
دمج الوالدين واالسرة بشلل عام يف ب

الربامج الداخاية والارجية.
21

CRC/C/BHR/Q/4-6/Add.1



تنطيم زايرات م تمرة اا بيئة اودل.

 -7ال نهيت ال ثقيف والرلض  :يتتم تن يتذ بترامج وأنشتةة رايضتية وثقافيتة ت تاهم
عاظ اكت ا اودل م ارات بدنية وج مية واجتماعية وساوكية ت اعدهم يف ت ديل اجتاها م
اتتو أن ت م واآلخترين وبتتة روح ال متتل اجلمتتاعي واملشتتاركة والت تتاون وتتتتوفر املالعتتب واألدوات
الالزمة لتحقي األهداو املرجوة من النشاط الرايضي ضافة ا تنطيم برامج ترفي ية ت ايميتة
داخل املركي وخارجه.

الئحال الثا عشر حول ال ةدا ة اا لة ة للةما تةوفة اممايةة الت مةة وقة
أحيةةا االتفاقيةةة قمي ة األطفةةال ضةةحال اقراةةة و أو الشةةقود عقيقةةا وتوضةةيا
كيةةش ت ةةاا اةةبت االن ابةةاف الفعالةةة والةةدعم لألطفةةال ضةةحال العنةةش أو اةةوء
ألارهم ،ةا يف ذلةك اائةاعدة عقةى ال عةايف و عةادة
ااعامقة أو ا مهال ،وك لك ؤ
ا دما االق ماع
 -85أنش مركي اية الة ل وخ عدة وم اندة الة ل  998ل اية تابية احتياجات الة ل
ضتتحية ا يتتذا متتن ختتالل تواجتتده يف بيئتتة صتتديقة لاة تتل تتتوفر لتته اومايتتة وتقتتدم لتته التتدمات
والدعم سوا لاة ل أو ل ائاته يف قيا مراحل التقييم وال الا واملتاب ة .وكذل ومايتة األ تال
املت رض تتو لا ن تتف وس تتو امل اما تتة عتب تتارهم ض تتحااي وحللت ت م تتن خ تتالل تةبيت ت ق تتانون الة تتل
رقم  )37ل نة .2012
 -86وميثتتل املركتتي اجل تتة املركييتتة امل نيتتة حبمايتتة الة تتل التتذ يتتتوا تقيتتيم ومتاب تتة الة تتل التتذ
ت تترل ل تتو امل اماتتة وا يتتذا اجل تتد والن تتي وا اتتال واالعتتتدا ات اجلن تتية ويقتتوم بتتتوفري
وت ت يل التتدمات املت اقتتة لتقيتتيم والتحقيت وال تتالا واملتاب تتة لتن تتي متتا اجل تتات اولوميتتة
واألهاية حلات ال القة.
 -87كمتتا ي تتتقبل املركتتي كافتتة البالغتتات املت اقتتة ب تتو م اماتتة الة تتل واوتتاالت ااولتتة متتن
اجل تتات امل تتئولة ع تتن اي تتة الة تتل ض تتافة ا تاق تتي الش تتلاو والبالغ تتات م تتن األ تتال
أن م.
 -88ويقتتوم املركتتي بتتتوفري حيمتتة متتن التتدمات التتي متتن ش ت اا ايتتة الة تتل متتن كافتتة أن تواع
ا يذا :


خدمات اجتماعية



خدمات ن ية



خدمات قانونية



خدمات صحية



خدمات تربوية.

 -89ولامركت ت تتي تات ت تتس دارة بنت ت تتا عات ت تتظ ق ت ت ترار وزارة ال مت ت تتل والتنميت ت تتة االجتماعيت ت تتة رقت ت تتم )1
ل نة  2015برائسة الق م امل و بوزارة ال مل والتنمية االجتماعية ويبم يف عبويته ثاو من
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وزارة الداخاي تتة واجملا تتس األعا تتظ لامت ترأة وزارة ال تتدل والش تتؤون ا س تتالمية واألوق تتاو وزارة ال بي تتة
والت ايم وهيئة شؤون االعالم ووزارة الصحة و ثاو عن اجملتما املدين.
 -90ومن أهم اختصاصات وم ام وصالحيات اجملاس وضتا الةت والتربامج الل ياتة بوقايتة
الة تتل و ايتتته متتن ستتو امل اماتتة وا ش تراو عاتتظ تن يتتذها .والتن تتي متتا كافتتة اجل تتات امل نيتتة
الرمسية واألهاية بش ن اية الة ل من سو امل اماة .ودراسة ب اواالت الاصة امل ددة عاظ
املركي ووضا اواول إلا.
 -91كمتتا ش تشتتليل جلنتتة التقيتتيم واملتاب تتة بنتتا عاتتظ ق ترار وزارة ال متتل والتنميتتة االجتماعيتتة
رق تتم  )20ل تتنة  2012برائس تتة الق تتم امل تتو ب تتوزارة ال م تتل والتنمي تتة االجتماعي تتة ويب تتم يف
عبويته ثاو من اجل ات التالية:


وزارة ال مل والتنمية االجتماعية



تما ال امانية الة



وزارة ال بية والت ايم



وزارة الداخاية مركي رعاية األحدال)



م تش ظ قوة دفاع البحرين



م تش ظ الةب الن ي



النيابة ال امة

 -92ش افتتاح خ عدة وم اندة الة ل يف  27دي مرب 2011م .وهو خةا هات يتا تانيتا
لتاقتتظ االتصتتاالت متتن قبتتل الة تتل او ال تتري بت رضتته ل نتتف او ستتو م اماتتة او خةتتر كمتتا يتتوفر
خدمة االرشاد واالستماع النشت والتحويتل لاج تات امل نيتة عنتد اواجتة لتذل  .وقتد ش الت تاون
بو الوزارة وبو املنطمة ال املية .CHILD HELP INTERNATIONAL
 -93وهتتو ميثتتل خ ت لاتتتدخل ال تريا والةتتار متتا كتتل تتل يقتتا عايتته أ نتتوع متتن أن تواع
ال نف املذكورة أد ه بشلل ي دد حياة الة ل ويتةاب اختاحل األجرا الالزم و نقاحل الة ل أبسرع
وقت لن عند تاقي اب ا غاثة.
 -94صدور القانون رقم  )17ل نة  2015بش ن اومايتة متن ال نتف األستر والتذ نت
عاظ التدابري الالزمة وماية ووقاية أفراد األسرة املت رضو لا نف.
 -95ص تتدور ق تتانون رق تتم  )37ل تتنة  2012إبص تتدار ق تتانون الة تتل وال تتذ وض تتل حق تتوق
األ ال مبا يبمن ايت م من سو امل اماة واالاال.
 -96صدور املرسوم بقانون رقم  )22ل نة  2000بش ن اوبانة األسرية والذ ن عاظ
توفري الرعاية االجتماعية والصحية لف ال ت ويل األبوين أو األيتام أو تن تتشتابه ظتروف م متا
هؤال وُيتاجون ملن يرعاهم.
 -97مركتتي بتالتتو لرعايتتة حتتاالت ال نتتف األستتر  :تتتوفري امل تتاعدة والتتدعم واملشتتورة بواستتةة
فري ت عمتتل مت ص ت يف اجملتتاالت الن تتية واالجتماعيتتة والقانونيتتة وتتتوفري التتتدريب امليتتداين يف
GE.18-19317
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تتتال الدمتتة االجتماعيتتة وا رشتتاد الن تتي وال تتالا ال تتائاي اضتتافة ا تقتتده ختتدمات ال تتالا
ال رد واجلماعي للل اوتاالت امل رضتة لا نتف .ومتن جانتب اختر ينشتر املركتي التوعيتة القانونيتة
وثقافة مناهبة ال نف األسر يف اجملتما.
 -98دار األم ت تتانا وه ت تتي مؤس ت تتة رعاي ت تتة اجتماعي ت تتة حلومي ت تتة تتب ت تتا وزارة ال م ت تتل والتنمي ت تتة
االجتماعي ت تتة ش نش ت تتائ ا انةالق ت تتا م ت تتن التيام ت تتات البح ت ترين بتن ي ت تتذ ات اقي ت تتة ا جت ت تتار ألش ت ت اص
والربوتوكول امللمل إلا ومن أهدافه تقده امل و املؤقت اجملاين لام ن ات وأبنائ ن وقد افتتتل دار
األمتتان خ ت ستتاخن لتاقتتي االتصتتاالت حتتول حتتاالت الت تترل لا نتتف األستتر وحتتتويا م ا
اجل ات امل تصة.
 -99ج تتدير ل تتذكر أن اجلت ترائم ال تتي يتمث تتل في تتا ال ن تتف األس تتر منص تتوص عاي تتا و تتددة
عقو تتا يف قتتانون ال قتتو ت والق توانو اجلنائيتتة الاصتتة ح تتب األح توال .ولتتذل فقتتد اقتصتترت
ال قتو ت املنصتوص عاي تتا يف القتانون رقتتم  17ل تنة  2015بشت ن اومايتة متتن ال نتف األستتر
عاظ خمال ة أوامر اوماية املقررة يف حلل القانون.
خمالفة أوامر امماية ال تابدر عا النيا ة العامة أو ا يمة:


تن املادة ال ادستة عشتر متن القتانون رقتم  17ل تنة  2015عاتظ أنته ي اقتب
وتتبس متتدة ال تييتتد عاتتظ ش ت ر وب رامتتة ال تييتتد عاتتظ مائتتة دينتتار أو إبحتتد
هاتو ال قوبتو كل من خالف أمر اوماية.



تتتن املتتادة ال تتاب ة عشتتر متتن حلات القتتانون عاتتظ أنتته متتا عتتدم ا ختتالل أبيتتة
عقوبة أشتد يف قتانون ال قتو ت أو أ قتانون اختر ي اقتب وتبس متدة ال تييتد
عاتظ ثالثتتة أشت ر وب رامتتة ال تييتتد عاتظ متتائي دينتتار أو إبحتتد هتتاتو ال قتتوبتو
كتل متن ختتالف أمتر اومايتتة ستت دام ال نتتف جتتاه أ متتن املشتمولو أبحلتتام
هذا القانون.

قراءاحم وتدا ة امماية:
 -100الو جرا ات التحقي ما الة ل البتحية واملشتار لي تا ان تا ووفقتا ألحلتام قتانون
ال نف األسر فهنن النيابة ال امة تاتيم آليت:
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ايتتة املبات عتتن واق تتة ال نتتف األستتر وعتتدم ا فصتتاح عتتن امستته وهويتتته ال حلا
تةابت ا جرا ات القبائية حلل .



ثبات كافة البيا ت املت اقة لبالحل وأ رافه فتور تاقي تا حللت التبالحل ومتن بتو
هذه البيا ت مد وقوع ال نف عاظ األ ال أو أمام م أو امتداده لي م.



صدار أوامر فورية ب الا الة تل أو بنقتل الة تل التذ يقتا عايته عنتف أستر
ا حد دور ا يوا فورا و ل رعة اململنة حلا دعت اواجة ا حلل .



صتدار النيابتة حب تب األحتوال أوامتتر ايتة لامت رضتو لا نتف األستر عمومتتا
ومتتن هتتذه األوامتتر منتتا الت تترل ومنتتا االق ت ا متتن ملتتان اومايتتة أو امللتتان
املوجود فيه امل تد عايه.
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صدار النيابة قرارا مؤقتا م ببا بنقل امل تد عايه خارا أسرته ومايته.



ضتتافة ا حلل ت فقتتد ش دختتال ت تتديالت عاتتظ قتتانون ا ج ترا ات اجلنائيتتة
مبوجتتب القتتانون رقتتم  53ل تتنة  2012يتبتتمن تنطتتيم متلامتتل ومايتتة الشت ود
والبتتحااي والتربا وكتتل متتن يتتديل مب اومتتات يف التتدعو ومتتن وستتائل اومايتتة:
ت ي تتري اإلوي تتة ت ي تتري تتل ا قام تتة حط تتر فش تتا أي تتة م اوم تتات تت ا ت ت إلوي تتة
أو ملتتان ا قامتتة استتت دام وستتائل التقنيتتة اوديثتتة يف مستتاع البتتحااي والش ت ود
لنق تتل األثت تتري لاش ت ت ادة أو ت تتجيا ا عت تتدم اللشت تتف مرحاي تتا عت تتن ش ت ت
الشتتاهد ا أن أتمتتر االمتتة للشتتف عنتته بتتيوال الت ديتتدات ااتماتتة .وتُل تتل
اوماية سوا يف مرحاة التحقي أو اااكمة.

 -101كما خصصت الة البحرين دار رعاية الة ولة دار بتالو) يتبتا وزارة ال متل والتنميتة
االجتماعية يقتدم اخلدماحم النفئية وااعيشية لألطفةال ااقيمةني يف الةدار مةا فاقةدء الرعايةة
األارية وأطفال األار اا ابدعة وف ة جمقويل الوالديا ت مثت يف:
اوالف-
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اخلدماحم النفئية:


رفتتا تقريتتر لتةتتور ال تتاوكي اليتتومي عتتن األبنتتا متتن قبتتل األخصتتائيو ال بتتويو
والقائمو عاظ رعايت م.



يف حالة وجود أ مشلاة لد الة ل تقوم الباحثة االجتماعية أو األخصائية
الن تتية إبع تتداد تقري تتر خ تتاص ع تتن املش تتلاة وتقدمي تته ملش تترو البح تتة والت هي تتل
ال بو و دارة الدار.



مناقشة قيا التقارير يف اجتماع قصري يومي ما األخصتائيو ومشترو الت هيتل
ووضا خةة وحاول.



عرل التقارير اليومية عاظ االستشتار الن تي لت ييتي ال تاوة ا جيتا ومل اجلتة
ال اوة ال ا .



حبور االستشار الن ي الاقا األسبوعي ما األ تال بصتورة دوريتة وكتذل
املشاركة يف الربامج الداخاية والارجية امل تا ة.



يتتتم حتديتتد موعتتد ل تيايرة الة تتل ل يتتادة االستشتتار الن تتي مل اجلتتة املشتتلاة ان
احتاا لذل .
ل.



التواصل ما االستشار الن ي لا مل عاظ بر مج ال الا ملشلاة الة



حتويل الة ل ا عيادة األ ال لةب الن ي مو استدعظ حلل .



صرو األدوية الاصة لاحاالت الي ت تدعظ حلل .



تقوم املمرضات إبعةا األدوية ح ب توجي تات االستشتار الن تي وح تب
ا رشادات املةاوبة وت جيل املالحطات اليومية يف ال جل الة .



ال م تتل عا تتظ ش تتباع احتياج تتات األ تتال الن تتية وم تتا يتناس تتب م تتا م تراحا م
ال مرية.
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لاتتدار صتتالحية يتتداع الة تتل م تش ت ظ الةتتب الن تتي ب تتد تش يصتته وتوصتتية
الةبيب مل تش ظ.



نياف-

اخلدماحم ااعيشية:
توهم



عداد الوجبات ال ذائية الصحية وا شراو عاي ا ح ب سن م وم تو
وحالت م الصحية.



عداد التربامج اليوميتة مبواعيتد تنتاول الوجبتات اليوميتة ومواعيتد مشتاهدة التا تاز
واملذاكرة وال فيه وال ويل ومتاب ة تن يذها.



توفري املالبس الالزمة أل ال وأبنا الدار.



ا شراو عاظ االستحمام وترتيب ال رو وخيا ت املالبس جلميا األ



ا ش تراو اليتتومي عاتتظ مواعيتتد لانتتوم واالستتتيقا ويتتتم حتديتتدها وفقتتا لطتتروو
ال مل واملدرسة وا جازات.

ال.

ييات.



ا شراو عاظ نطافة وترتيب الشق والت كد من توفر قيا املواد والتج



عداد كشف الحتياجات املةاوبة لاشق وال مل عاظ توفريها يف حين ا.
م.



يدر األبنا اللبار إبعداد الةابات الاصة حتياجا



تدريب األبنا وت تويل الوالتدين والتذين انت توا متن املرحاتة الثانويتة ال امتة والتذين
جتتاوز عمتترهم  18ستتنة عاتتظ ال تتياقة وي تتمل إلتتم متتتالة ستتيارة ب تتد ختتترجي م
من الدار.

الربام ال وعوية:
و تتاق األبن تتا يف دورات تدريبي تتة حياتي تتة ثقافي تتة وديني تتة ورايض تتية وت تتجيا م يف
األندية الرايضية والصحية واجلم يات واملراكي وامل اهد ال نية الاصة.



اقزء الثا
 -13تدعو القجنة الدولة الطرف تقد حتديث موقز ال يزيد عقى تث
حفحاحم) عا ااعقوماحم الواردة يف تقريرها فيما ي عقأل ا يق :
مشاري القوانني أو القوانني اقديدة ،ولوائحقا اخلاحة كت عقى حدة.

أ)
)
)
د)

ااحائاحم اقديدة وواللعا) أو ا حتحاحم ااحائية.
الئياا ةةاحم والة ةربام وخط ةةل العم ةةت الة ة
ومتويققا.

ةةدأ تطبيقق ةةا م ةةحخراف ،ونطاقق ةةا

ال ابديقاحم األخةة عقى حيوك حقوق ا نئا .

 -102صدر القانون رقم  18ل نة  2017بش ن ال قو ت والتدابري البدياتة اقتتدا بتشتري ات
وجتتار دوليتة أثبتتت عاحتا ماموستا .وال قتتو ت البدياتة املنصتوص عاي تا يف القتانون هتي ال متتل
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يف خدمة اجملتما وا قامة اجلربية يف ملان دد وحطر ارتياد ملان أو أماكن تددة والت تد
ب تتدم الت تترل أو االتصتتال أبشت اص أو جب تتات م ينتتة والبتتوع لامراقبتتة االلل ونيتتة وحبتتور
برامج الت هيل والتدريب وت وي البرر الناشا عتن اجلرميتة .وجيتر تةبيت أحلتام هتذا القتانون
حيتتة تاجت ااتتاكم اجلنائيتتة ا استتتبدال ال قوبتتة ال تتالبة لاحريتتة أب متتن ال قتتو ت البدياتتة وفت
البت تواب املق تتررة والش تتروط املنص تتوص عاي تتا يف الق تتانون كم تتا تق تتوم النياب تتة ال ام تتة م تتن منةات ت
اختصاص ا بتن يذ األحلام ب رل األحلام الي تتتوافر في تا الطتروو الواق يتة أو الش صتية التي
قد تدعو ا استبدال ال قوبة ال تالبة لاحريتة عاتظ قاضتي تن يتذ ال قتا لانطتر يف استتبداإلا أب
من ال قو ت البدياة وقد ش استبدال ال ديد من األحلام وف النطام املبو يف القانون .ويُ تمتد
يف استتتبدال التتتدابري املبينتتة لقتتانون وتتبس االحتيتتا ي عاتتظ تقتتدير ااق ت تتا يقتتف عايتته متتن
ظروو صحية أو ش صية لامت م .كما جيوز االستناد يف االستتبدال ا ب تا ة اجلترم متا انت تا
الةورة ا جرامية .هذا واولتم ل قتو ت البدياتة ينبتو عاتظ قناعتة االمتة وتقتديرات القاضتي
لا قوب تتة ال تتي ي تتتحق ا امل تتت م حلا ثبت تتت دانت تته ويل تتون حلل ت وفق تتا لط تتروو ومالب تتات اجلرمي تتة
والعتبارات ش صتية يف املتت م تنبتا عتن عتدم قدامته عاتظ ارتلتا اجلرميتة م تتقبال ومتد أتثتري
ال قوبتتة البدياتتة يف ستتاوكه وعودتتته عب توا صتتاوا يف اجملتمتتا .وي تتد ستتن املتتت م متتن حيتتة الص ت ر
أو اللرب من بو االعتبارات الش صية التي ألجا تا بت نطتام ال قتو ت والتتدابري البدياتة ومتن
مث ي ت يد من هذا النطام الشرُية ال مرية من  15ا  18سنة.
 -103صدور قرار رقم  )28ل نة  2018إبعادة تشليل الاجنة الو نية لاة ولة.
 -104تدشتتو االست اتيجية الو نيتتة ومايتتة املترأة متتن ال نتتف االستتر ضتتمن اجل تتود الو نيتتة
ملمالتة البحترين املن تجمة متا أهتداو التنميتة امل تتدامة والتي تدو لوقايتة املترأة جبمية ف اعةا
ويف ني مراحققا العمرية ف ي تتوجه ا كل أفراد اجملتما حلكورا و ل ومتن كتل ال ئتات ال مريتة
مبتا فيقةا الطفقةة متا ال كيتي عاتظ ال ئتات التي ت تاين متن عوامتل الةتورة التي جت ا تم أكثتر عرضتة
لا نف مبا يؤد ا حدال ت يري جيا يف مواقف وساوة كل أفراد اجملتما جتاه املرأة.
املنتتاعي

 -105قتتانون رقتتم  )1ل تتنة  2017بش ت ن وقايتتة اجملتمتتا متتن متترل متالزمتتة التتنق
امللت ب ا يدز) و اية حقوق األش اص املت ايشو م ه.
 -106قانون رقم  )26ل نة  2017بشت ن استت دام التقنيتات الةبيتة امل ل
تاعدة عاتظ التاقتيل
االصةناعي وا خصا .

 -107قتتانون رقتتم  )34ل تتنة  2018إبصتتدار قتتانون الصتتحة ال امتتة .املتتادة  53واملتتادة 59
حلات عالقة ألسرة والة ولة.
 -108ق ترار رقتتم  )7ل تتنة  2018بتنطتتيم ج ترا ات وض تواب الرقابتتة عاتتظ استتت مال وت تتوي
وترويج بدائل لنب األم.
 -109صدور قرار رقم  )16ل نة  2017بتشليل فري عمل لصحة املرأة والة ل واملراه .
 -110التوسا يف خدمات عيادات الت ذية ملراكي الصحية لتبم األ ال واملراهقو متن ال ئتة
ال مريتتة  18-6ستتنة) لتتتوفري خدمتتة عالجيتتة شتتاماة و وياتتة املتتد لف تتال وامل تراهقو التتذين
ي انون من ال منة وتقييم عوامل االختةار لدي م.
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 -111قانون رقم  )30ل نة  2018إبصدار قانون اية البيا ت الش صية.
 -112االنت تتا متتن عتتداد م تتودة االست اتيجية الاصتتة ملتراهقو بنتتا عاتتظ توجي تتات منطمتتة
الصحة ال املية وموا مت ا ما االس اتيجية ال املية لامرأة والة ل واملراه .
 -113قانون رقم  )23ل نة  2018إبصدار قانون البتمان الصتحي .املتادة  42واملتادة 39
حلات عالقة ألسرة والة ولة.
 -114قتتانون رقتتم  )1ل تتنة  2017بش ت ن وقايتتة اجملتمتتا متتن متترل متالزمتتة التتنق
امللت ب ا يدز) و اية حقوق األش اص املت ايشو م ه  -املادة  )11منه.

املنتتاعي

 -115قترار رقتتم  20ل تتنة  2018بت تتديل ب ت أحلتتام القترار رقتتم  46ل تتنة  2011بشت ن
تنطيم الت را والرعاية الالحقة من دار رعاية الة ولة.

اقزء الثالث
البيارحم وا حاباءاحم وااعقوماحم األخرى،

توافرحم

 -14يرقى تقد معقوماحم موحدة عا الئةنواحم الةثتث اااضةية شةن نةود
اايزانية اا عققة رألطفال ،والقطاعاحم االق ماعية ،ما ختل ا ارة النئةبة
اا وية ليت ند ما نود اايزانية ما حيث جمموع اايزانية الوطنية والنات القوم
ا نايل .ويرقى أيلاف تقد معقوماحم عا ال و ي اقغرايف ل قك ااوارد
 -116ستقدم الحقا.

 -15يرقى تقد يارحم حابائية ثد ة ،حوقدحم ،مابةنفة حئة العمةر،
واقة ة ةةنع ،واألحة ة ةةت اال ة ة ةةين ،واألحة ة ةةت القة ة ةةوم  ،وااوق ة ة ة اقغ ة ة ةرايف ،وامالة ة ةةة
االق ماعية  -االق ابادية ،تغط الئنواحم الثتث اااضية ،شن ما يق :
األطفال اائجقني عند الوالدة أو يف وقمم الحأل ،ال ايما أطفال البِدو والعجم؛

أ)

ال نة

املواليد اجلدد أقل من سنة)

املواليد  -البدون

2015

20983

0

2016

20714

0

2017

20929

4

مالحطة :قد ي جل املولود بدون جن ية د األمر مث ي دل القيد حلا حتددت جن يته فيما ب د.

)

الف ياحم دو اا  18عاماف اا زوقاحم؛

 -117حدد قانون األسرة ستن التيواا ب ت  16ستنة كمتا أن الئحتة املت حلونو الشترعيو الصتادرة
مبوجتتب القترار رقتتم  )1ل تتنة  2016تش ت ط يف املتتادة  )12من تتا جترا عقتتد التتيواا وتوثيقتته
أال تقل ستن التيوجو التذكر واألنثتظ) عتن ستت عشترة ستنة وقتت ال قتد .ومل جيتي القتانون جترا
اليواا ملن هم دون ال ادسة عشرة ال بنا عاظ اتب متن حلو الشت ن وب تد اوصتول عاتظ حلن
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متتن تتاكم األستترة امل تصتتة إبج ترا التتيواا ب تتد التحق ت متتن مال متتة التتيواا وي تتد حلل ت مت قتتا
وقتتانون الة تتل الصتتادر مبوجتتب القتتانون رقتتم  )37ل تتنة  2012والتتذ حتتدد ستتن الة تتل يف
املادة  )4ك صل عام مبن مل يتجاوز مثتاين عشترة ستنة ميالديتة كاماتة واستتثىن متن حللت القتوانو
النافتتذة الاصتتة املنطّمتتة ملتتن هتتم دون هتتذا ال تتن) .وجتتتدر ا شتتارة أن الواقتتا ال ماتتي يف البح ترين
يلشف أن متوس سن اليواا لد اال ل الراب ة وال شرين سنة.
األطفال العامقني ،مابنفني حئ نوع عمققم؛

)

 -118عتدد األ تال التذين تت اوح أعمتارهم متن  15ا  18عتام والتذين يتتم تشت يا م ضتتمن
اش ا ات ين عاي ا قانون ال مل.

ال مر

 15سنة
 16سنة
 17سنة
ااموع حئ
الئنواحم
ااموع اليق

ال مر

 15سنة
 16سنة
 17سنة
ااموع حئ
الئنواحم
ااموع اليق

عدد األ ال البحرينيو ال اماو مصن و ح ب ال مر واجلنس يف القةاع الاص
2017
2016
2015
الربا الثالة  2018اجملموع ح ب
ل ال مر
ل حلكور
ل حلكور
ل حلكور
حلكور

7
31

12

28

3

1
19

7

5
5
34

5

38

12

28

3

20

7

44

5

31

50

49

27

5
13
139

157

عدد األ ال البحرينيو ال اماو مصن و ح ب ال مر واجلنس يف القةاع ال ام
2017
2016
2015
الربا الثالة  2018اجملموع ح ب
ل ال مر
ل حلكور
ل حلكور
حلكور ل حلكور

1

-

3

-

1

1

-

3

1

-

3

-

1

1

-

3

3

1

2

3

9

9

د) عدد حاالحم اوء معامقة األطفال والعنش ضدهم ،ا يف ذلك حاالحم العقا البد  ،ال
قرى ال حقيأل فيقا ،وعدد اقناة ال يا قرحم مقاضاعم ،واألحيا ال حدرحم يف حققم.
 -119با تتت احصتتائية رصتتد حتتاالت االعتتتدا عاتتظ األ تتال لفع توام متتن 2017-2015
ل دد األ ال وال نف ضدهم فيما حلل حاالت ال قا البدين الي جر التحقيت في تا متا بتو
اعتدا ب ي متوس وباي حية كما هي موضحه أد ه:


با قايل حاالت االعتدا لا ام  )760 2015حالة.
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عد قبااي األ ال الذكور امل تد عاي م  )512حالة.
29

CRC/C/BHR/Q/4-6/Add.1






عدد قبااي ا ل امل تد عاي ن  )158حالة

ويف عام  )772 2016حالة


عد قبااي األ ال الذكور امل تد عاي م  )550حالة.



عدد قبااي ا ل امل تد عاي ن  )222حالة

ويف عام  )807 2017حالة


عد قبااي األ ال الذكور امل تد عاي م  )582حالة.



عدد قبااي ا ل امل تد عاي ن  )225حالة.

 -16يرقى تقد يارحم مابنفة حئ العمر ،واقنع ،واخلقفية االق ماعية
واالق ابادية ،واألحت ا ين ،وااوق اقغرايف فيما ي عقأل حبالة األطفال ا رومني
ما ي ة أارية ،تغط الئنواحم الثتث اااضية ،وذلك عا عدد األطفال ال يا:
أ)

)
2016

فح ِ
ابقوا عا والديقم؛
أودعوا يف محائاحم ،م تابنيفقم حئ مدة يداعقم؛

ما بو  3سنوات
دون سن 3
و 10سنوات
سنوات
ل
ل حلكور
حلكور

6

2017

3

4

0

ما بو  3سنوات
دون سن 3
و 10سنوات
سنوات
ل
ل حلكور
حلكور
7

4

)

9

1

ما بو  17سنوات ما بو  20سنة
ما بو 10
و 37سنة
و 20سنة
سنوات و 17سنة
ل
ل حلكور
ل حلكور
حلكور

7

9

0

2

4

0

ما بو  17سنوات ما بو  20سنة
ما بو 10
و 37سنة
و 20سنة
سنوات و 17سنة
ل
ل حلكور
ل حلكور
حلكور

7

9

0

0

4

0

أودعوا لدى أار حاضنة)

2016
ما بو  3سنوات
دون سن 3
و 10سنوات
سنوات
ل
ل حلكور
حلكور

4

2017

2

0

0

ما بو  3سنوات
دون سن 3
و 10سنوات
سنوات
ل
ل حلكور
حلكور
3
30

1

2

0

ما بو  17سنوات ما بو  20سنة
ما بو 10
و 37سنة
و 20سنة
سنوات و 17سنة
ل
ل حلكور
ل حلكور
حلكور

0

0

0

2

0

0

ما بو  17سنوات ما بو  20سنة
ما بو 10
و 37سنة
و 20سنة
سنوات و 17سنة
ل
ل حلكور
ل حلكور
حلكور
0

3

0

0

0

0
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 -17يرقةةى تق ةةد ي ةةارحم مابةةنفة حئة ة العم ةةر ،واقةةنع ،ون ةةوع ا عاق ةةة،
واألحةةت ا ةةين ،وااوق ة اقغ ةرايف ،تغط ة الئةةنواحم الةةثتث اااضةةية ،عةةا عةةدد
األطفال ذوء ا عاقة:
ااقيمني م أارهم؛

أ)
)

ااقيمني يف محائاحم؛

)

ااق حقني رادارس اال دائية العادية؛

د)

ااق حقني رادارس الثانوية العادية؛

ه)

ااق حقني رادارس اخلاحة؛

و)

غة ااق حقني دارس؛

ال يا ختقَّمم عنقم أارهم.

)

 -120سيتم تقدمي ا الحقا.

 -18يحرقى تقد يةارحم حابةائية ثد ةة تةوافرحم ،مابةنفة حبئة الئةا،
واق ةةنع ،ون ةةوع اق ةةر  ،واألح ةةت اال ةةين ،واألح ةةت الق ةةوم  ،وااوقة ة اقغة ةرايف،
والوضة ة االق م ةةاع  -االق اب ةةادء ،تغطة ة الئ ةةنواحم ال ةةثتث اااض ةةية ش ةةن
األطفال االالفني لققانو ال يا:
أحلق القبض عقيقم؛

أ)
)
)

حوضعوا رها االح جا الئا أل لقمحاكمة؛
يوقدو رها االح جا ؛

عدد األحداث اارتدديا عقى مركز رعاية األحداث مابنفة حئ اقنع فقل لألعوا ما
 2017 - 2015وذلك حئ ما هو موضا أدره:
األحدال امل ددين عاظ مركي رعاية األحدال مصن ة ح ب اجلنس ل ام 2015
األحدال املتح عاي م أبمر قاضي
ااموع
االحدال
األحدال املودوعو
اجلنس
اجلنس
ل
حلكور
ل
حلكور
12
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87

5

108
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األحدال امل ددين عاظ مركي رعاية األحدال مصن ة ح ب اجلنس ل ام 2016

حلكور
17

األحدال املتح عاي م أبمر قاضي
االحدال
اجلنس
ل
حلكور

األحدال املودوعو
اجلنس
ل
6

1

39

ااموع

63

األحدال امل ددين عاظ مركي رعاية األحدال مصن ة ح ب اجلنس ل ام 2017
األحدال املودوعو
اجلنس
ل
حلكور
17

4

األحدال املتح عاي م أبمر قاضي
االحدال
اجلنس
ل
حلكور
39

1

ااموع

61

 -19يحرقى موافاة القجنة حديث ألء يارحم يف ال قرير أحبحمم قداةة ئةب نة
يارحم أحدث أو حدوث تطوراحم قديدة أخرى
 -121ش ا شارة الي ا ضمن الردود.
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