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  مقدمة  - الًأو  
 لرعاية األطفـال    حترص مملكة البحرين على تقدمي كافة اخلدمات الشاملة واملستدامة          -١

، لذا "هم البداية الصحيحة لتكوين شعب    "واحلفاظ على حقوقهم ألهنم كما يقول دون هريولد         
 وإعادة تشكيلها بقرار من جملس الـوزراء        ،١٩٩٩فقد متّ تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة عام        

يـات   القاضي بتعيني ممثلني عن الوزارات واملؤسسات الرمسيـة واجلمع         ٢٠٠٧ لسنة   ٤٦رقم  
األهلية املعنية بالطفولة وضمها حتت مظلة وزارة التنمية االجتماعية، وقد قامت اللجنة الوطنية             

  .للطفولة بإعداد تقرير مملكة البحرين الدوري وذلك بالتنسيق مع اجلهات األخرى املعنية
املتحدة األمم   للتقرير األويل ململكة البحرين املقدم للجنة الطفولة ب        ويأيت هذا التقرير تالياً     -٢

 ٧٧٠ و ٧١٩، واليت جرت مناقشته يف جلستيها       )CRC/C/11/Add.24 (٢٠٠١يوليه  /متوز ١٣يف  
، وسنجد بني دفتيه ما حققته اململكـة        ٢٠٠٢فرباير  / شباط   ١ - يناير/الثاين  كانون ٢٨بتاريخ  

ة يف جمال الطفولة من خالل مؤسساهتا احلكومية واألهلية على حد سواء ممـا جيعلـها جـدير                
باالعتزاز والفخر، وقد عملنا على أكثر من صعيد، لتحقيق ما جاءت به اجللستان من توصـيات                

  .للمالحظات اخلتامية وأمهها التوعية مبختلف وسائلها للوصول لشراكة جمتمعية فاعلة
 التوجيهية لألمانة العامة لألمم املتحدة واملتعلقة بشكل ومـضمون          ئوعمال باملباد   -٣

       / حزيـران  ٣ية اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني املنعقـدة يف            التقارير الدور 
 فقد حرص التقرير على عدم تكرار ما ورد يف التقرير األول واكتفى باإلشارة              ٢٠٠٥يونيه  

حيثما لزم ذلك، كما مت الرد على املالحظات اخلتامية الواردة من اللجنة على تقرير اململكة               
موعته املصنف هبا، كذلك يتضمن التقرير مرفقات جديدة منها دستور مملكة           كال حسب جم  

 واإلحصاءات والتشريعات املـستحدثة ذات الـصلة وبعـض          ٢٠٠٢البحرين املعدل لسنة    
  .املرفقات ذات الشأن واألمهية

 ودخوهلا حيز النفـاذ  ١٩٩١إنّ مملكة البحرين منذ توقيع اتفاقية حقوق الطفل سنة       -٤
حريصة على إجياد بيئة مكفولة، من خالل العمل على تشريع القوانني           ١٩٩٢ارس  م/يف آذار 

  .الكفيلة بتوفري حياة آمنة لطفولة واعدة
وُيولد فينا العزم واإلصرار مع كل والدة طفل جديد، ونسعى باهتمام بالغ ملتابعـة                -٥

ا من خالل   مالحظات جلنة حقوق الطفل الدولية والعمل على دراستها واحلرص على تطبيقه          
  . القادمة وصفحات هذا التقرير تنطق بالكثرياالستراتيجيةمشاريع مملكة البحرين و

إن األطفال هم جذوة احلياة املشتعلة، لذا سنحرص على استمرارها، سائلني اهللا أن               -٦
يوفقنا وينري دروبنا ملا فيه خري شعبنا وميّن علينا بتحقيق أهدافنا وحيفظ فلذات أكبادنا من كل 

  .سوء إنه مسيع جميب
  فاطمة بنت حممد البلوشي. د  
  وزيرة التنمية االجتماعية  
  رئيسة اللجنة الوطنية للطفولة  
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  آلية ومنهجية عمل التقرير    
، بعد التقرير األويل املقـدم يف      ٢٠٠٨يعترب هذا التقرير الثاين والثالث للطفولة لسنة          -٧

زء الثاين منه باملعلومـات األساسـية       ، ويتضمن عشرة أجزاء، خيتص اجل     ٢٠٠٠يوليه  /متوز
واملؤشرات السكانية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية املستحدثة من تاريخ تقدمي التقريـر   

 التوجيهية العامة، وقد متّ     املبادئاألول، وخيتص اجلزء الثالث باملعلومات املوضوعية املرتبطة ب       
عات الواردة يف التقرير، كما تضمن صوت دراج الصعوبات والتحديات الراهنة لبعض اجملمو  إ

األطفال يف عدة مواضع منه حسب األمهية وذلك من خالل اشتراكهم يف جمموعة من ورش               
 ملعرفة آرائهم يف بعض القضايا املدرجة يف ُمـَسّودة التقريـر ومتـت        اًالعمل أعدت خصيص  

  .صياغتها بشكل حماور تتفق ومنهجية الورش املعدة هلا
 التوجيهية العامة الواردة يف الوثيقـة     املبادئ ب  إعداد هذا التقرير التزاماً    كذلك فقد مت    -٨
)CRC/C/58/Rev.1(    واليت اعتمدهتا اللجنة    ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩، املدونة بتاريخ ،

، ومت تضمينه اإلحـصاءات     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣يف دورهتا التاسعة والثالثني املنعقدة يف       
ر األويل، أو اليت استحدثت بعـد  ـة اليت مل ترد يف التقري    ـحدثة ذات الصل  واملعلومات املست 

  .٢٠٠٨ وحىت منتصف عام ٢٠٠١عام 
وقد َتَضمن التقرير جمموعة من املرفقات منـها نـصوص التـشريعات والقـوانني          -٩

والقرارات الوزارية املستحدثة وذات الصلة، باإلضافة إىل جمموعة من املطبوعات والكتيبات           
قراص املدجمة املشار إليها يف التقرير، ومت الرد على ما أشارت إليه اللجنة يف مالحظاهتـا                واأل

  .اخلتامية للتقرير األول خبصوص دواعي القلق الرئيسية والتوصيات بشأهنا
ة وأهلية مثّلها أعضاء جلنة إعداد تقريـري        ـود جهات رمسي  ـأُعد هذا التقرير جبه     -١٠

ق الطفل، واليت تشكلت مبوجب قرار وزاري صادر مـن           للجنة حقو  ٢٠٠٤ و ١٩٩٩سنة  
، وهلدف إشراك اجلهات املعنية ومجع املعلومات ٢٠٠٧ لسنة  ٦وزارة التنمية االجتماعية رقم     

من مصادرها السليمة، متت توسعة نطاق ممثلي اللجنة لتشمل كافة اجلهـات واملؤسـسات              
 إلعادة تـشكيل    ٢٠٠٨ لسنة   ٣رقم  احلكومية واألهلية واخلاصة ذات العالقة بقرار وزاري        

 بدال من ستة أعضاء، وبدأ الفريق        عضواً ١٤اللجنة، فتشكل فريق اللجنة اجلديد املكون من        
عمله مبجموعة من االجتماعات مت من خالهلا توزيع املهام على األعضاء وخماطبة اجلهـات              

 التوجيهية املذكورة،   دئاملباالرمسية املختصة للحصول على املعلومات املطلوبة للتقرير حبسب         
واستغرقت عملية البحث وجتميع املعلومات أكثر من عام، استعان خالهلـا الفريـق خبـبري               

 املبادئف لتوضيح بعض    ياليونيسيف السيد غسان خليل رئيس برنامج محاية الطفولة باليونيس        
  .)١(امللزمة يف كيفية اإلعداد والتلخيص لبنود التقرير

__________ 

 .ل جلنة إعداد التقرير، حماضر اجتماعات اللجنةقرار تشكي )١(
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نة الوطنية للطفولة أوكلت رئيسة اللجنة مهمة مراجعة مـسّودة  وبعد بدء عمل اللج   -١١
التقرير ألعضاء اللجنة الوطنية للطفولة إلبداء املالحظات حول املسوَّدة وصياغة التحديات،           

 للجنة الوطنية ترشـيح جلنـة       ٢٠٠٨أكتوبر  /وقد مت من خالل اجتماع شهر تشرين األول       
 الطفولة يف مملكة البحرين إلبداء مالحظـاهتم        استشارية من خرباء وطنيني مهتمني بأوضاع     

حول التقرير وإعادة تسليمه للجنة الوطنية للطفولة للتصديق عليه بعد اعتمـاد مالحظـات              
  .اللجنة االستشارية، وإرساله لوزارة اخلارجية يف اململكة

  معلومات أساسية  - اًثاني  
ية عن مملكة البحرين، وذلك     يهدف هذا اجلزء إىل تزويد اللجنة باملعلومات األساس         -١٢

ملا استجدت عليه من أمور ومؤشرات من تاريخ تقدمي التقرير األول حىت تاريخ إعداد هـذا                
لفهم ومراعاة الكثري من االعتبارات املتعلقة بتنفيذ بنود اتفاقيـة          "  سنوات ٧حوايل  " التقرير

  .حقوق الطفل

  األرض والسكان  - ألف  

  املوقع واجلغرافيا    
 ٤٠لكة البحرين يف اخلليج العريب، وتتكون من جمموعة جزر يبلـغ عـددها              تقع مم   -١٣

 كم مربع، وتعد أكرب هذه اجلزر جزيرة البحرين اليت تبلـغ            ٧٤١,٤جزيرة مبساحة إمجالية    
 كم مربع وتضم العاصمة املنامة، كما أن هذه اجلزيرة تتـصل بـاجلزر              ٦٠٥,٢٣مساحتها  

ة، مثل جزيرة احملرق، وسترة وأم النعسان والنبيه صـاحل،      اجملاورة هلا بواسطة اجلسور الصناعي    
ومن اجلزر الرئيسية   . وقد مت بناء جسر صناعي يربط مملكة البحرين باململكة العربية السعودية          

 كم جنوب جزيـرة     ٢٥األخرى يف مملكة البحرين جمموعة جزر حوار واليت تقع على بعد            
 كم مربع، وعاصمة مملكة البحـرين هـي         ٥٢,١البحرين الرئيسية، وتبلغ مساحتها حوايل      

  .املنامة، واللغة الرمسية هي اللغة العربية

  )٢(مؤشرات سكانية    
 نسمة وذلك حـسب إحـصائيات       ١ ٠٣٩ ٢٩٧عدد سكان مملكة البحرين      •

  .٢٠٠٧اجلهاز املركزي للمعلومات لعام 

__________ 

 . اجلهاز املركزي للمعلومات-مؤشرات سكانية  )٢(
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ملائة،  يف ا  ٤٩,٤٩ يف املائة واإلناث البحرينيات      ٥٠,٥١نسبة الذكور البحرينيني     •
       ٢٨,٥٦ يف املائة واإلناث غـري البحرينيـات         ٧١,٤٤والذكور غري البحرينيني    

  .يف املائة
  :وفيما يلي مؤشرات أخرى بالنسبة للسكان  -١٤

 عامـا   ٧٧,٣ مبعدل    عاماً ٧٤,٨ارتفع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة إىل         •
  .٢٠٠٦ عاما عند الرجال يف عام ٧٣,١للنساء و

 ١ ٠٠٠ لكـل    ١٠,١إىل  )  سنوات ٥أقل من (وفيات األطفال   اخنفض معدل    •
  .٢٠٠٦طفل مولود حي عام 

 ٢٢,٢ بعد أن كـان      ٢٠٠٦ عام   ١٣,٣اخنفض معدل وفيات األمهات، إىل       •
  .٢٠٠٢ مولود حي وذلك عام ١٠٠ ٠٠٠لكل 

 ٢,٦ سـنة إىل     ٤٤-١٥اخنفض معدل اخلصوبة الكلي للمرأة يف الفئة العمرية          •
  .٢٠٠٥طفل لكل امرأة عام 

 كما بلغ معدل النمو السكاين لغـري        ٢,٥بلغ معدل النمو السكاين للبحرينيني       •
  .٢٠٠١ إلحصائيات عام وفقاً وذلك ٣,١البحرينيني 

 يف املائة بينما بلغت     ٩٣,٧بلغت نسبة الذكور ِممَّن يعرفون القراءة والكتابة         •
فقـاً   يف املائـة وذلـك و      ٨٥,٨نسبة اإلناث الاليت يعرفن القراءة والكتابة       

  .٢٠٠١إلحصائيات عام 

  )٣(الديانة    
دين الدولة اإلسالم، والـشريعة     " من دستور مملكة البحرين على أن        ٢وتنص املادة     -١٥

حرية الضمري  " من الدستور على أن      ٢٢كما تنص املادة    ". اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع   
ديـان واملواكـب    مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحريـة القيـام بـشعائر األ            

  ".واالجتماعات الدينية طبقاً للعادات املرعية يف البلد
 يف  ٨١,٢٢ إىل أن نسبة توزيع السكان وفق الديانة هو          ٢٠٠١ويشري إحصاء عام      -١٦

  . يف املائة ديانات أخرى٩,٨٢ يف املائة مسيحيون و٨,٩٦املائة مسلمون و

  مؤشرات اجتماعية واقتصادية    
بحرين نظام االقتصاد احلر، والعملة الوطنية املتداولة فيهـا هـي           اعتمدت مملكة ال    -١٧

  : ونص على أن٢٠٠٠الدينار البحريين، وهذا ما أكده ميثاق العمل الوطين الذي صدر سنة 
__________ 

 .٢٠٠١إحصائية الديانة يف مملكة البحرين لتعداد  )٣(
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يقوم النظام االقتصادي يف دولة البحرين على املبادرة الفردية، وحرية رأس املال يف             "
القطاع اخلاص يف تنمية املـوارد وتنـشيط        االستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور       

  ". احلركة االقتصادية
وتعمل اململكة على حتديث التشريعات املعنية بالنواحي االقتصادية مبا يتواءم والرغبة             -١٨

يف إجياد مناخ استثماري داعم للنظام االقتصادي احلر يف اململكـة، وتبـسيط اإلجـراءات               
ة يف التعامل وحتسني مستوى اخلـدمات للوصـول إىل          باالعتماد على التكنولوجيا والشفافي   

  .معدالت عالية يف املنافسة العاملية
، والذي خيتص بـأمور     ٢٠٠٠ أبريل/ومتّ تشكيل جملس التنمية االقتصادية يف نيسان        -١٩

 مستقبلية للتنمية االقتصادية يف اململكة، ومتابعة تنفيذها مع         استراتيجيةعديدة من أمهها وضع     
مؤسسات الدولة ذات الصلة، وخيتص اجمللس كذلك بتحقيق التكامل يف أوجـه            الوزارات و 

ـ        ر، ويـستند اجمللـس يف وضـعه        النشاط االقتصادي املختلفة وتوفري املناخ االقتصادي احل
الستراتيجيات التنمية االقتصادية املستقبلية يف مملكة البحرين على االستفادة مـن أنـشطة             

املالية وخدمات األعمال وخدمات الرعاية الصحية وخدمات       القطاعات املختلفة يف اخلدمات     
التعليم والتدريب وخدمات السياحة وغريها من القطاعات القائمة على أساس تكنولـوجي            
مواكب ملتطلبات العصر، ويعمل اجمللس أيضاً على زيادة االستفادة من القطاعات الرئيسية يف             

  .اململكة وهي النفط والغاز واألملنيوم
من جهة أخرى مت إنشاء ديوانني أحدمها للرقابة املالية واآلخر للرقابـة اإلداريـة              و  -٢٠

بغرض تفعيل أدوات املراقبة املالية واإلدارية، وضمان تكافؤ الفرص بني مجيع املواطنني، دون             
استثناء أو متييز، ومن أجل ضمان شفافية العمل يف خمتلف اإلدارات املعنية بالدولة والقـضاء               

يات وتبسيط اإلجراءات اإلدارية، وقد مت إبرام اتفاقية التجارة احلرة          سؤولداخل يف امل  على الت 
  .٢٠٠٤مع الواليات املتحدة األمريكية سنة 

وبالنسبة للناتج القومي ودخل الفرد فقد حققت مملكة البحرين جناحـاً كـبرياً يف                -٢١
 ٢٠٠٣يون دينار حبريين عام      مل ٣ ١٦٢اجلانب االقتصادي، حيث بلغ الناتج احمللي اإلمجايل        
 يف املائة باألسعار اجلارية، ومعدل      ١٣,٧ليحقق االقتصاد الوطين بذلك معدل منو يصل إىل         

وارتفع الدخل القومي اإلمجـايل باألسـعار       . ٢٠٠٣ يف املائة باألسعار الثابتة عام       ٦,٨منو  
ليون دينار حبريين    م ٢ ٩٧٩ بعد أن كان     ٢٠٠٣ مليون دينار حبريين عام      ٣ ٤١٦اجلارية إىل   

 يف املائـة باألسـعار      ١٤,٧ ليحقق بذلك االقتصاد الوطين معدل منو يصل إىل          ٢٠٠٢عام  
  .٢٠٠٣ يف املائة باألسعار الثابتة عام ٧,٧اجلارية ومعدل منو 

ار اجلارية ليـصل  ـن الناتج القومي اإلمجايل باألسع ـرد م ـوارتفع معدل نصيب الف     -٢٢
، ممـا   ٢٠٠٢ دينار حبريين عام     ٤ ٤٣٢,٥ بعد أن كان     ٢٠٠٣ام   دينار حبريين ع   ٤ ٩٥٥إىل  

انعكس على نسبة املصروفات احلكومية، حيث ارتفع معدل نصيب الفرد مـن املـصروفات              
، كذلك ارتفـع    ٢٠٠٣دينار عام    ١ ٥٦٧,١ إىل   ٢٠٠٢دينار عام    ١ ٥٣٣,٩احلكومية من   
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 دينـار   ١ ٠٧٧يمية ليصل إىل    معدل نصيب الفرد من املصروفات احلكومية يف اخلدمات التعل        
  .٢٠٠٢ دينار عام ٩٠٦بعد أن كان ) ال يشمل املبالغ احملولة إىل جامعة البحرين (٢٠٠٣عام 
وباإلضافة إىل ما سبق، جنحت البحرين يف تنويع مصادر الدخل يف خفض نسبة               - ٢٣

 يف املائة   ١٥,٧ باألسعار الثابتة إىل     -  احمللي   - مسامهة القطاع النفطي إىل الناتج القومي       
  .٢٠٠٣عام 
 ٢٠٠٠ يف املائة عـام      ٠,٧ -وقد حققت البحرين أدين معدل للتضخم حيث بلغ           -٢٤
 ٢٠٠٣ يف املائة عـام      ١,٦و ٢٠٠٢ يف املائة عام     ٠,٥ - و ٢٠٠١ يف املائة عام     ١,٢ -و

وذلك بسبب التخفيضات اليت جرت يف أسعار املاء والكهرباء واخلدمات السكانية والرسوم            
 يف  ٢,٥ة وغري ذلك، يف حني بلغت نسبة العجز باملوازنة العامة يف البحرين ما قدره               اجلامعي

 بل وحققت املوازنة فائضاً قدره      ١٩٩٩املائة من الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية عام         
 ٤,١ بلـغ    اً على التوايل وعجز   ٢٠٠١،  ٢٠٠٠ مليون دينار عامي     ٣,١ مليون دينار و   ٥,٣

  .٢٠٠٣ مليون دينار بعد التدوير عام ١٣,٦ قدره اً وفائض٢٠٠٢ام مليون دينار ع
وقد انعكست هذه األمور على التقارير الدولية، ومن بينها ما أشار إليه تقرير التنمية             -٢٥

 بأن مملكة البحـرين قـد       ٢٠٠٣البشرية الذي صدر عن برنامج األمم املتحدة للتنمية لعام          
 دولة يف معيار    ١٧٥ من بني عدد     ٣٧العربية والترتيب رقم    احتلت املرتبة األوىل بني الدول      

التنمية البشرية، كما أشار تقرير التنمية البشرية الذي صدر عن برنامج األمم املتحدة للتنمية              
، إىل أن مملكة البحرين قد احتفظت بالترتيب األول بالنسبة للدول العربية،            ٢٠٠٤أيضاً لعام   

 حافظت مملكة البحرين    ٢٠٠٦النسبة لدول العامل، ويف عام      ووصلت إىل الترتيب األربعني ب    
على مركزها املتقدم عربياً ودولياً حيث مت تصنيفها ضمن الدول ذات املستوى املرتفـع يف               
جمال التنمية البشرية، هذا وتؤكد التقارير الدولية األخرى ما حققه االقتصاد البحريين من منو              

 خمتلف القطاعات نتيجة لسياسات الدولة، حيـث        ومؤشرات إجيابية عديدة انعكست على    
 الـذي   ٢٠٠٣احتلت مملكة البحرين املرتبة السادسة عشر يف دليل احلرية االقتصادية لعـام             

يصدر عن مؤسسة التراث األمريكية والذي يعتمد على عدة معايري لقياس احلرية االقتصادية،             
تهالك احلكومي من اإلنتـاج وتـدفق       من أمهها السياسات املالية والنقدية والتجارية واالس      

  .رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية ومحاية حقوق امللكية الفكرية
وتبنت الدولة يف السنوات األخرية سياسة التنمية االجتماعية واليت هتدف إىل تنميـة           -٢٦

االت اإلنسان واالرتقاء به وإطالق قدراته، عن طريق االستثمار االجتماعي والذي يشمل اجمل           
التنموية واالجتماعية املختلفة من أجل تقدمي عالج جذري للمشكالت االجتماعية، باإلضافة         
إىل جماالت احلماية االجتماعية واليت تضم الرعاية والتأهيل لعالج مظاهر ونتائج املـشكالت          

 إنـشاء   وهي سياسة تتخطى حيز املعونة االجتماعية، ومما يترجم ذلك عمليـاً          . االجتماعية
  .رة مستقلة خمتصة بتنفيذ هذه السياسة وهي وزارة التنمية االجتماعيةوزا



CRC/C/BHR/2-3 

GE.10-41343 10 

  اهليكل السياسي العام  - باء  
 إىل منظمة األمم املتحدة     ١٩٧١انضمت البحرين ُمنذ حصوهلا على االستقالل عام          -٢٧

وجامعة الدول العربية وغريها من املنظمات واهليئات وشاركت يف العديد من احملافل العربية             
واجتهت السلطة السياسية ووافقتها اإلرادة الشعبية حنو إقامة دولة جديـدة علـى             . الدوليةو

 إجراء انتخابات ألول مجعية تأسيـسية       ١٩٧٢أسس حديثة ووضع دستور للبالد، فتم عام        
  .١٩٧٣ديسمرب / كانون األول٦قامت بوضع دستور البحرين يف 

 ١٩٩٩آل خليفة سدة احلكم عـام       وبعد تويل جاللة امللك الشيخ محد بن عيسى           -٢٨
توجه حنو تفعيل املؤسسات العاملة يف اجملتمع، وزيادة حجم املشاركة الشعبية، فعمل علـى              
إجراء سلسلة من اللقاءات مع التجمعات الشعبية الوطنية املختلفة، والقطاعات األهليـة يف             

 عليـه الـشعب   اململكة، أسفرت عن وضع وثيقة مسيت مبيثاق العمل الوطين والذي وافـق        
 يف املائة وذلـك مـن       ٩٨،٤مبختلف فئاته وطوائفه واهتماماته بأغلبية مطلقة بلغت نسبتها         

  .٢٠٠٠خالل االستفتاء العام الذي جرى سنة 

  )٤(ميثاق العمل الوطين    
يعد ميثاق العمل الوطين الوثيقة املهمة اليت مهدت إلحداث تغـيري مهـم يف احليـاة                  -٢٩

        / شـباط  ١٤ والدستورية والقانونية، من أبرزها تعـديل الدسـتور يف           السياسية واالقتصادية 
 وإجراء أول انتخابات نيابية حرة جمللس النواب، وإصدار العديد من التـشريعات    ٢٠٠٢فرباير  

لتنسجم مع التطورات السياسية واالقتصادية والدستورية وبداية عهد جديد يف تاريخ البحرين،            
  .رين لعدد من املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسانوكذلك مت انضمام البح

  )٥(الدستور    
 ٦أشرنا إىل أن أول دستور ململكة البحرين بعد حصوهلا على االستقالل كـان يف                 -٣٠

، إال أنه وحتقيقاً لألهداف اليت صدر من أجلها ميثاق العمـل            ١٩٧٣كانون األول ديسمرب    
لإلرادة الشعبية اليت جتلت باملوافقة على املبادئ اليت تضمنها         ، وتنفيذاً   ٢٠٠٠الوطين يف عام    

 حيـث جـاءت هـذه       ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١٤امليثاق، فقد مت تعديل دستور البحرين يف        
التعديالت انعكاساً للتطورات اليت طرأت على اجملتمـع البحـريين يف نواحيـه الـسياسية               

  .خ البحرينواالقتصادية والقانونية وبداية عهد جديد يف تاري
للمـواطنني  : " على أناءينص الدستور البحريين بعد التعديل يف مادته األوىل فقرة ه        -٣١

رجاالً ونساًء، حق املشاركة يف الشؤون العامة والتمتع باحلقوق السياسية مبـا فيهـا حـق                

__________ 

 ".ميثاق العمل الوطين" )٤(
 .مواد خمتارة من الدستور ذات العالقة ببنود االتفاقية )٥(
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      االنتخاب والترشيح، وذلك وفقاً هلذا الدستور وللشروط واألوضاع اليت يبينـها القـانون،             
  ."وال جيوز أن حيرم أحد املواطنني من حق االنتخاب أو الترشيح إال وفقاً للقانون

  تنظيم السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية    
نص الدستور البحريين على أن السيادة يف مملكة البحرين هي للشعب، وأنه مصدر               -٣٢

ى أساس مبدأ الفـصل بـني الـسلطات         السلطات الثالث مجيعاً، وأن نظام احلكم يقوم عل       
  .التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاوهنا فيما بينها وفقاً ألحكام الدستور

  السلطة التشريعية    
يتوالها امللك وجملسي الشورى والنواب، حيث يتألف اجمللس الوطين من جملـسي              -٣٣

 ٢٠٠٢ متـت يف عـام        للتعديالت الدستورية األخرية الـيت     وفقاًالشورى والنواب، وذلك    
واستناداً ملا جاء بالفصل اخلامس من ميثاق العمل الوطين، فقد انتقلت البحرين وفقاً هلـذه               

  . التعديالت الدستورية من نظام اجمللس الواحد يف تشكيل الربملان إىل نظام اجمللسني

  السلطة التنفيذية    
هذه السلطة وضـع الـسياسة      يتوالها امللك ورئيس جملس الوزراء والوزراء، وتتوىل          -٣٤

  .العامة للدولة وتنفيذها، واإلشراف على سري اجلهاز احلكومي، إضافة إىل رعاية مصاحل الدولة

  السلطة القضائية    
يتوىل اجمللس األعلـى للقـضاء   وتستقل هذه السلطة عن باقي السلطات يف الدولة،        -٣٥

ا، وحيدد القـانون احملـاكم علـى       اإلشراف على سري العمل يف احملاكم واألجهزة املعاونة هل        
  .اختالف درجاهتا وأنواعها، ويبني وظائفها واختصاصاهتا

ويعد حق التقاضي من احلقوق اجلوهرية واملبادئ األساسية اليت نص عليها دسـتور               -٣٦
مملكة البحرين الذي كفل هذا احلق للجميع رجاالً ونساًء على قدم املساواة دون أي متييز يف                

  .عرق أو اجلنس أو الدينذلك بسبب ال
كما تعد السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثالث الـيت تناوهلـا الدسـتور                -٣٧

 واليت أكدت على استقالل ونزاهة هـذه الـسلطة          ١٠٦ حىت   ١٠٤البحريين يف املواد من     
ومساواة اجلميع أمامها، كما أكد الدستور على عدم السماح ألي شخص أو سلطة بالتدخل 

 القضاء أو التأثري على سري الدعاوى و إال وقع حتت طائلة العقوبة اجلنائيـة، وتعـد     يف عمل 
  . النيابة العامة إحدى الشعب القضائية بنص الدستور
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  ختصيص حمكمة للقضاء اإلداري يف البحرين    
ركز الدستور البحريين على مبدأ الفصل بني السلطات الثالث التشريعية والتنفيذيـة     -٣٨

 حبيث تقوم كل سلطة بدورها املنوط هلا دون تدخل أو ضغط مـن أي سـلطة                 والقضائية
أخرى، ونظراً خلصوصية السلطة القضائية فقد أوىل املشرع الدستوري عنايته القصوى هبـا             
إمياناً منه بأن العدل هو األساس الذي جيب أن يرتكز عليه احلكم يف أي دولة، وهـذا مـا                   

العدل أساس احلكم، والتعـاون     : "تور البحريين بقوهلا   من الدس  ٥نصت عليه صراحة املادة     
والتراحم صلة وثقى بني املواطنني، واحلرية واملساواة واألمن والطمأنينة والعلـم والتـضامن             

  ".االجتماعي وتكافؤ الفرص بني املواطنني دعامات للمجتمع تكفلها الدولة 
قضاة يبني شـروط تعيينـهم      وقد كرس املشرع البحريين قانوناً مستقالً خاصاً بال         -٣٩

ومساءلتهم واختصاصاهتم وواجباهتم، هو قانون السلطة القضائية الذي صدر باملرسوم بقانون          
 والذي عكس بوضوح مدى اهتمام املشرع يف مملكة البحرين مبرفـق            ٢٠٠٢ لسنة   ٤٢رقم  

ميـع  القضاء وحرصه على متكينه من أداء دوره يف حتقيق العدالة بأيسر الطرق بالنـسبة جل              
  .املواطنني رجاالً و نساًء على حد سواء

 إنشاء دائرة لنظر الدعاوى اإلدارية، بعد أن كان اختصاص نظـر            ٢٠٠٥ومت يف سنة      -٤٠
على احملاكم املدنية، هذا وتنقسم احملاكم      اً   فيها مشاع  اًالدعاوى اإلدارية اليت تكون احلكومة طرف     

فرية، مع مالحظة أنـه بالنـسبة ملـسائل         الشرعية إىل حماكم شرعية سنية وحماكم شرعية جع       
  .األحوال الشخصية لغري املسلمني ختتص هبا احملاكم املدنية حيث تطبق عليهم قوانينهم اخلاصة

أما احملكمة الدستورية العليا فهي اجلهة اليت تراقب مدى دستورية القوانني واللوائح              -٤١
  .ة جهة قضائية مستقلة بذاهتاأي مدى توافقها مع أحكام الدستور، وتعترب هذه احملكم

  معلومات موضوعية  - اًثالث  

  تدابري التنفيذ العامة  -ألف   
  ))٦الفقرة  (٤٤ و٤٢، و٤املواد (

  متابعة التوصيات    
التدابري احملددة اليت اختذت فيما يتعلق باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن              -٤٢

 ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١ - يناير/ كانون الثاين  ٢٨اريخ   بت ٧٧٠التقرير األويل يف اجللسة رقم      
  :فيما خيص

  التشريعات    
أبدت اللجنة قلقها من أن نظام احملاكم الشرعية يفتقـر إىل احلـدود الـدنيا مـن              -٤٣

الضمانات واإلجراءات الدولية األساسية وإن الشريعة مل حتول بعد إىل قوانني وقـد تكـون         
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التماثل بني األحكام الصادرة وبـني األحكـام املدنيـة،          عرضة للتعسف والتناقض وانعدام     
وأوصت بإجراء استعراض شامل لقوانينها احمللية ولوائحها اإلدارية وقواعدها اإلجرائية، مبـا            
يف ذلك الشريعة لضمان تطابقها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلـك االتفاقيـة،          

  . مبا فيه الكفاية وأن تنشر وتتاح لعامة الناسوضمان أن تكون القوانني واضحة ودقيقة
 على ذلك نذكر أن احلكومة قامت بتحرك جاد هبذا الصدد، وتقدمت للسلطة             ورداً  -٤٤

التشريعية مبشروع قانون األحوال الشخصية والذي يتضمن أحكام األسرة إال أنه مل يَر النور              
 أن اجمللس األعلى للمرأة والعديد بسبب موقف بعض القيادات الدينية املعارضة ألحكامه، غري   

ت تواصل  ما زال من اجلمعيات السياسية واجلمعيات األهلية العاملة يف مضمار املرأة والطفل           
  .فعالياهتا وضغوطها بغية إجياد بيئة اجتماعية لتقبل قانون لألسرة

ـ             -٤٥ ق كذلك فقد قامت السلطة التشريعية يف البحرين مبراجعة التشريعات إلجياد تواف
  :بينها وبني ما ورد باتفاقية حقوق الطفل، ومن التغيريات اليت حدثت يف هذا األمر

 بشأن إجراءات التقاضي أمام     ١٩٨٦ لسنة   ٢٦صدور مرسوم بقانون رقم       )أ (  
 مبا  ٢٠٠٥ لسنة   ٤٠احملاكم الشرعية وقد أدخلت عليه تعديالت جوهرية مبوجب قانون رقم           

لشرعية وإضفاء صفة االستعجال على بعض أنواع الدعاوى يكفل يسر التقاضي أمام احملاكم ا    
  . وخباصة املتعلقة بالنفقة وتسليم الصغري حلاضنه

 بشأن صندوق النفقة؛ فقد انشأ صندوق       ٢٠٠٥ لسنة   ٣٤صدور قانون رقم      )ب (  
النفقة بغرض صرف النفقة احملكوم هبا للمنتفعني ومنهم األبناء يف حال امتناع احملكـوم عليـه                

قة عن دفعها ومتابعة حتصيلها، وقد مشلت أحكام القانون مبوجب القرار الوزاري الـصادر        بالنف
  . أبناء البحرينية املتزوجة من أجنيب٢٠٠٨من وزير العدل والشؤون اإلسالمية لسنة 

            /صدور قرار وزاري من وزير العدل والـشؤون اإلسـالمية يف أيلـول              )ج (  
 سنة  ١٥ إلجراءات عقد القران لإلناث الاليت يقل سنهن عن          اً يتضمن تنظيم  ٢٠٠٧سبتمرب  

جيوز عقد الزواج وال املصادقة عليه ما مل يكن سن الزوجة مخـس              ال"والذي ينص على أن     
عشرة سنة ومن الزوج مثانية عشر سنة وقت العقد، ما مل يكن مثة ضرورة ملحة تربر الزواج                 

  ".ذه احلالة على إذن من احملكمة املختصةملن هم أقل من هذا السن وبشرط احلصول يف ه
ـ           )د (    ٦ ملـدة    اًمتديد ساعات الرضاعة املسموح هبا لألمهات من ساعتني يومي

  .اً يوم٦٠ إىل اً يوم٤٥ ملدة سنتني، ومتديد إجازة الوضع من اًأشهر إىل ساعتني يومي
 ، وتضمينه للعديد مـن    ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١٤إصدار الدستور املعدل يف       )ه(  

الضمانات حلقوق اإلنسان واحلريات العامة، وأخذ بنظام اجمللسني يف السلطة التشريعية، وأقر            
حق النساء يف املشاركة يف االنتخاب والترشيح، فضالً عن إنشاء حمكمة دستورية عليا للرقابة           

  .على دستورية القوانني واللوائح
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نص علـى احتـرام حقـوق       وباإلضافة إىل النصوص الدستورية والتشريعية اليت ت        -٤٦
اإلنسان، فنورد هنا سبل االنتصاف املتاحة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والقوانني الوطنيـة             

  :املتعلقة هبا
 كـانون   ١إصدار قانون جديد للبلديات ونظام االنتخابات البلديـة يف            )أ (  
ة بدالً مـن    ، اعتمد الالمركزية اإلدارية، وإنشاء جمالس بلدية متعدد       ٢٠٠١ ديسمرب/األول

مركز بلدي مركزي، وأتاح اشتراك النساء يف التصويت والترشيح، وأقر مشاركة اجملالس            
البلدية مع املؤسسات احلكومية يف اقتراح قوانني وحتديد أولوية مشروعاهتا وحبث تظلمات            

  .وشكاوى املواطنني
جملس إقرار عدة قوانني وإجراءات لتعزيز السلطة القضائية، مشلت تشكيل            )ب (  

، وافتتاح احملكمة   ٢٠٠٠ فرباير/، وإلغاء حمكمة أمن الدولة يف شباط      ٢٠٠٠أعلى للقضاء يف    
  .٢٠٠٥أبريل /الدستورية العليا يف نيسان

 بـشأن مباشـرة احلقـوق       ٢٠٠٢ لسنة   ١٤إصدار مرسوم بقانون رقم       )ج (  
ية عـن طريـق   السياسية وأجاز هذا القانون للمواطنني رجاال ونساًء مباشرة احلقوق السياس  

 ألحكام الدستور والترشح وانتخاب أعضاء  اًإبداء الرأي يف كل استفتاء جيري يف اململكة طبق        
  . للشروط احملددةاًجملس النواب طبق

 من إقرار حـق النـساء يف        اًتعزيز مبدأ املساواة بني النساء والرجال، بدء        )د (  
ت يف جملس الشورى، إىل إتاحة حـق        ، وتعيني عشر سيدا   اًاملشاركة السياسية املشار إليه آنف    

النساء يف تويل الوظائف العليا؛ حيث شغلن مناصب وزارية وسفريات وعميدات كليـات             
 من قانون اجلـوازات إللغـاء       ١٣جامعية وغريها، وتعزيز حقوقهن املدنية مثل تعديل املادة         
  .السفر شرط موافقة الزوج حلصول املواطنة البحرينية على جواز

ح ألول مرة بتأسيس صحف وإذاعة وفضائية خاصة، وإنشاء مجعية          السما  )ه(  
، وموافقة وزارة اإلعالم يف     ٢٠٠٠أغسطس  /للدفاع عن حقوق الصحفيني وحرياهتم يف آب      

، على حتويلها إىل نقابة بعد تعديل نظامها األساسي، إىل حـني صـدور              ٢٠٠٢مطلع عام   
  .قانون اجلمعيات

 بـشأن تنظـيم الـصحافة       ٢٠٠٢لسنة   ٤٧إصدار مرسوم بقانون رقم       )و (  
  .والطباعة والنشر؛ كما صدرت توجيهات ملكية مبنع حبس الصحفيني

، يسمح باإلضـراب    ٢٠٠٢ لسنة   ٣٣إصدار قانون للنقابات العمالية رقم        )ز (  
كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصاحلهم، وفقاً لضوابط أوردهـا القـانون،             

كتنظيم جامع  , ٢٠٠٤ يناير/ كانون الثاين  ١٢عمال البحرين يف    وتأسيس احتاد عام لنقابات     
 نقابة عمالية لألمانة العامة     ٤٠لكافة النقابات على مستوى البحرين، ومت انتخاب ممثلي عدد          

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٢لالحتاد يف انتخابات املؤمتر التأسيسي لالحتاد يف 
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إنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية      ب ٢٠٠٥ لسنة   ٣٩إصدار املرسوم رقم      )ح (  
السياسية يلحق مبجلس الشورى هبدف نشر ثقافة الدميقراطية ودعم وترسيخ مفهوم املبـادئ      

 ألحكام الدستور ومبادئ    وفقاًالدميقراطية السامية ونشر وتنمية الوعي السياسي بني املواطنني         
ل شرح آلياهتا وأساليب عملـها      ميثاق العمل الوطين وكذلك دعم التجربة الربملانية من خال        

  .وبيان دور السلطة التشريعي والرقايب فيها
 تـشرين   ١٢ و ١١استضافة اململكة لفعاليات منتدى املستقبل خالل يومي          )ط (  

 الذي شكل داللة اجيابية على مسرية التطور الـدميقراطي يف اململكـة             ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
هلية يف ملتقى واحد وعكس اإلمجاع الدويل علـى         خاصة أنه مجع بني املنظمات الرمسية واأل      

احتضان اململكة هلذه الفعالية على ما حتظى به البحرين من مكانة مرموقة على الساحة العاملية            
  .نتيجة لالستقرار السياسي والنمو االقتصادي وسيادة حكم القانون، واحترام حقوق اإلنسان

ات الـسياسية؛ أجـاز هـذا        للجمعي ٢٠٠٥ لسنة   ٢٦إصدار قانون رقم      )ي (  
ويبلـغ عـدد هـذه      . القانون تأسيس اجلمعيات السياسية واالنضمام إليها وتنظيم عملـها        

  . مجعية ممثل منها يف جملس النواب ثالث مجعيات١٨اجلمعيات 
 بشأن الضمان االجتماعي، وقد كفل      ٢٠٠٦ لسنة   ١٨إصدار قانون رقم      )ك (  

نني املنصوص عليهم يف القانون تأمني احلكومة هلم احلد         هذا القانون لألفراد واألسر من املواط     
  .األدىن من متطلبات احلياة األساسية سواء عينية أو نقدية

 بتعديل بعض أحكام املرسوم بقـانون       ٢٠٠٦ لسنة   ٣٢إصدار قانون رقم      )ل (  
 بشأن االجتماعات العامة واملسريات والتجمعات؛ أجاز هذا القـانون   ١٩٧٣ لسنة   ١٨رقم  
ة التجمعات واملسريات السلمية مىت ما مت اإلخطار عنها للسلطات من قبل ثالثة أشخاص       إقام

من املنظمني، وتوفر السلطات احلماية الالزمة هلذه املسريات والتجمعات الـسلمية، وقيـد             
  .القانون سلطة اإلدارة يف إصدار قرار منعها بضوابط منها خضوع القرار لرقابة القضاء

 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني؛      ٢٠٠٦ لسنة   ٧٤ن رقم   إصدار قانو   )م (  
وألزم هذا القانون الوزارات واجلهات األخرى بالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية بـشأن             

 يف اجملاالت الطبية واالجتماعيـة      اًاخلدمات املنظمة واملتكاملة واملستمرة للمعاقني وخصوص     
تأهيلية والتشغيل واملواصالت واإلسكان واجملاالت األخرى،      والتربوية والثقافية والرياضية وال   

كما نظم هذا القانون إنشاء مراكز ودور الرعاية وورش العمل هلـم، وكـذلك املعـاش                
  .التقاعدي للموظف املعاق واإلجازات اخلاصة به

 بشأن التأمني ضد التعطـل؛      ٢٠٠٦ لسنة   ٧٨إصدار مرسوم بقانون رقم       )ن (  
 األول من نوعه على مستوى دول جملس التعاون اخلليجي، واعتماد مرسوم            يعترب هذا القانون  

القانون يبعد فئة كبرية من العاطلني عن الوقوع حتت وطأة احلاجة والعوز نتيجة فقدان العمل               
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 يف الوقت الراهن    اًويساهم يف خفض نسبة البطالة اليت تعد من أهم املشاكل املتفاقمة اجتماعي           
  . للعاطلني حىت يتم إدماجهم يف سوق العملويوفر العيش الكرمي

، وتسهيل  "البدون"حل مشكلة عدميي اجلنسية، ومنح اجلنسية آلالف من           )س (  
  .الذين هلم أقارب حيملون اجلنسية البحرينية" البدون"عودة األشخاص املقيمني يف اخلارج من 

 العمل خيفف    قانوناً جديداً لسوق   ٢٠٠٦آذار  / مارس ٢٢إقرار الربملان يف      )ع (  
من القيود اليت يفرضها نظام الكفيل على العامل األجنيب، إذ مسح للعامل األجنيب أن يغـادر                
مكان عمله وينتقل إىل مكان آخر دون الرجوع إىل رب العمل األصلي، شريطة أن يكـون                

بدايـة  قد أهنى مدة العمل يف املنشأة اليت كان يعمل هبا حبيث يتم حتديد هذه املدة الزمنية يف                  
وتعد هذه هي املرة األوىل يف دول اخلليج اليت يـسمح فيهـا للعامـل               . التعاقد بني الطرفني  

  .باالنتقال إىل عمل آخر دون الرجوع إىل كفيله األساسي أو صاحب العمل الذي استقدمه
، وتنـافس   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥أجريت انتخابات تشريعية يف       )ف (  

 سيدة، وشهدت االنتخابات إقباالً كبرياً على املشاركة باملقارنة         ١٨  مرشحاً بينهم  ٢٢٠ افيه
 ٦٩ يف املائة، وانتخابات اإلعـادة   ٧٣، حيث بلغت نسبة املشاركة      ٢٠٠٢بانتخابات العام   

وز املواالة  ـوأسفرت االنتخابات عن ف   . ٢٠٠٢ يف املائة يف انتخابات      ٤٣ل  ـيف املائة مقاب  
 مقعداً، وتتيح هذه النتيجة معارضة قوية ختتلف        ١٨ارضة على   مقعداً، بينما حازت املع    ٢٢ب 

  . بالتزكية يف إحدى الدوائراً واحداًوقد مثلت املرأة مقعد. عن سابقتها يف اجمللس املنحل
 بتشكيل جملس الشورى    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٥إصدار مرسوم يف      )ص (  

 ١٦عضاء اجمللس السابق، وتعـيني       عضواً من أ   ٢٤، ومشلت التشكيل جتديد عضوية      )املعني(
        نساء يف اجمللس الـسابق      ٦وزاد متثيل املرأة من     . عضواً للمرة األوىل من بينهم رئيس اجمللس      

  . يف التشكيل اجلديد١٠إىل 
 بشأن مكافحة االجتار باألشخاص؛ يأيت      ٢٠٠٨ لسنة   ١إصدار قانون رقم      )ق (  

اقيات الدولية ذات الصلة مبكافحة االجتار باألشخاص،        من اململكة باالتف   اًهذا القانون التزام  
  . وتعترب مملكة البحرين ثاين دولة خليجية تصدر مثل هذا القانون

 من التقرير األويل ململكة البحرين جممل االتفاقيات واملواثيق         ٤٩وقد ورد يف الفقرة       -٤٧
التـشريعات اجلديـدة     وأشرنا يف هذا البند كافة       ٢٠٠٠اليت انضمت هلا اململكة حىت عام       

 املراسـيم اجلديـدة يف جمـال        أيـضاً  مع إنفاذ االتفاقية ونورد      اًوالقوانني اليت اختذت متاشي   
  :االتفاقيات والشراكة مع املنظمات الدولية

 باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقيـة       ٢٠٠١ لسنة   ١٢مرسوم بقانون رقم      )أ (  
أن حظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال        ، بش ١٩٩٩ لسنة   ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم     

  .واإلجراءات الفورية للقضاء عليها
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 باملوافقة على االنضمام إىل االتفاقيـة       ٢٠٠٢ لسنة   ٥مرسوم بقانون رقم      )ب (  
  . الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

الربوتوكـولني  " باملوافقة على االنـضمام إىل  ٢٠٠٤ لسنة ١٩قانون رقم    )ج (  
الختياريني بشأن اشتراك األطفال يف الصراعات املسلحة، وبيع األطفال واستغالهلم يف البغاء            ا

  .واملواد اإلباحية عن امللحقني باتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل
 باملوافقة على االنضمام إىل العهـد الـدويل         ٢٠٠٦ لسنة   ٥٦قانون رقم     )د (  

  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 وقعـت وزارة التنميـة االجتماعيـة        ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١يف    )ه(  

  .اتفاقية التعاون املشترك) اليونيسيف( ومنظمة األمم املتحدة
اجلدير بالذكر بأن مملكة البحرين مل تقدم أية حتفظات بـشأن اتفاقيـة           )و (  

نودهـا يف   حقوق الطفل األمر الذي تصبح معه هذه االتفاقيات ملزمة لتفعيل كافـة ب            
القوانني احلديثة وتعديل القوانني القائمة وذلك مبا يتالءم مع الشريعة اإلسالمية الغـراء             

  .والعادات والتقاليد الوطنية

  التحديات    
  احلاجة لوجود قانون لألحوال الشخصية •
احلاجة لعناية قانون رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني بتأهيل املباين واملنشآت           •

  .دالعامة يف البال

  التنسيق    
أبدت اللجنة قلقها يف شأن انعدام الوضوح يف العالقة بني اللجنة الوطنية للطفولـة                -٤٨

والقلق من اجلمع بـني هـذه املهـام،         . وجلنة حقوق اإلنسان التابعة للمجلس االستشاري     
وأوصت بإنشاء هيئة فعالة لتنسيق أنشطة الوزارات احلكومية واملنظمات غري احلكوميـة يف             

 وأمانة  اً قانوني اً تنفيذ االتفاقية، تسند إليها والية واضحة وسلطة كافية، ويوفر هلا إطار           سبيل
عامة يكون لديها ما يكفي من املوارد البشرية واملالية واملوارد األخرى واستكمال وتنفيـذ              
خطة عملها الوطنية الشاملة من أجل الطفل، والتأكد من إعدادها من خالل عملية تشاورية              

  .حة وتشاركية، وقيامها على أساس حقوق اإلنسان، والنص فيها على تنفيذ االتفاقيةمفتو
 على ذلك فقد سعت مملكة البحرين إىل مل اجلهود على املستوى الوطين وإجياد              اًورد  -٤٩

شكل من أشكال التنسيق بني خمتلف اجلهات واملؤسسات املعنية خبدمات الطفولة، وذلك من          
 حبيث تصب مجيعها يف النهاية يف اجملرى الذي يضع مصلحة األطفال            أجل تكاملها وتفاعلها  

  .فوق كل شيء وحيقق للدولة التزاماهتا اجتاه أطفاهلا واجتاه املواثيق
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 بنقل تبعية الطفولة إىل وزارة التنمية       ٢٠٠٥يوليه  /ولذلك أقر جملس الوزراء يف متوز       -٥٠
 مـن  اً لالهتمام بالطفل باعتباره جـزء االجتماعية، األمر الذي ساهم يف إعطاء مساحة أكرب  
  .منظومة األسرة اليت ترعاها وزارة التنمية االجتماعية

ولضمان سري عملية التنسيق ألنشطة الوزارات احلكومية واملنظمات األهلية املختصة            -٥١
 ٤٦ة حقوق الطفل فقد أصدر جملس الوزراء قرار رقـم           ـل إنفاذ اتفاقي  ـبالطفولة يف سبي  

بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة املشكّلة مـن ممـثلني عـن الـوزارات      ٢٠٠٧لسنة  
واملؤسسات الرمسية واجلمعيات األهلية املعنية بالطفولة، واليت ختتص بكافة األنشطة واألمور           
ذات الصلة والعمل على تنميتها يف كافة املراحل العمرية، والسعي لتوفري احلماية التـشريعية              

 اجملاالت، ورصد ودراسة املشاكل واالحتياجات األساسية هلم واقتـراح          لألطفال يف خمتلف  
احللول املناسبة هلا، حيث كان هلا األثر البالغ يف تذليل الصعاب أمام اجلهود املبذولـة عنـد                 
القائمني على الطفولة، وكذلك التأطر بإطار والية واضحة متمثلة جبهة حكوميـة وأهليـة              

سيأيت ذكر أهم أهدافها يف فقرة الربامج الوطنية الشاملة مـن    و. مشتركة تعين بشؤون الطفل   
  .هذا التقرير

كذلك فإن التعاون قائم بني اللجنة الوطنية للطفولة وجلنة حقوق اإلنسان على أكمل               -٥٢
  . وجه، بدليل أن جلنة حقوق اإلنسان معنية مبراجعة التقرير احلايل، وغريها من أوجه التعاون

  هياكل الرصد    
أبدت اللجنة قلقها من أن جلنة حقوق اإلنسان التابعة جمللس الـشورى ال جتـسد                 -٥٣

مبادئ باريس حبذافريها، وال تتبع إجراءات مالئمة حلقوق الطفل يف البـت يف الـشكاوى               
  .املقدمة مبوجب االتفاقية

 مـن جملـس     اً قرار ٢٠٠٧نوفمرب  / على ذلك فقد صدر يف شهر تشرين الثاين        اًورد  -٥٤
شأن إنشاء هيئة وطنية حلقوق اإلنسان ومن املتوقع أن تقوم اهليئة بعد إنشائها بوضع              الوزراء ب 

خطة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف اململكة آخذة يف االعتبار قرارات األمم املتحدة              
 وضع خطة وطنية شاملة     اً مبادىء باريس، وتدرس مملكة البحرين حالي      اًذات الصلة وخصوص  

ن وتعمل على ترتيب آلية بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان هبدف ضـمان             حلقوق اإلنسا 
تطبيق التوصيات الصادرة من اللجان املشرفة على االتفاقيات الدولية الـيت انـضمت هلـا               
البحرين، وكذلك تدرس إعداد خطة عمل تربوية وطنية حلقوق اإلنـسان بالتنـسيق مـع               

باالستعانة خبربات مكتب املفوضية الـسامية حلقـوق        األجهزة واجلهات املعنية يف البحرين و     
  .اإلنسان التابعة لألمم املتحدة هلذا الغرض

  مجع البيانات    
أوصت اللجنة مبواصلة اجلهود لوضع نظام مجع البيانات التفـصيلية عـن مجيـع                -٥٥

يانات األشخاص دون سن الثامنة عشر يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، مبا يف ذلك الب              
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عن أضعف الفئات وضمان استخدام تلك البيانات يف تقييم التقدم احملرز ووضع الـسياسات       
  .املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، والتماس املساعدة التقنية من عدة جهات من بينها اليونيسيف

 على ذلك نفيد بأنه يتم مجع بيانات األطفال دون سن الثامنة عشرة من خالل               اًورد  -٥٦
العام للسكان والذي ينفذه اجلهاز املركزي للمعلومات كل عشر سنوات ويتم مجـع             التعداد  

بياناهتم حسب اخلصائص االجتماعية املختلفة كفئات السن والنوع االجتمـاعي واجلنـسية          
  .والتعليم واإلعاقة موزعني حسب املناطق اجلغرافية

، ويتم  ٢٠١٠لقادم عام    وسيليه تنفيذ التعداد ا    ٢٠٠١وآخر تعداد ُنفذ كان يف عام         -٥٧
عادة استخدام بيانات التعداد كأساس إلعداد التقديرات السكانية واإلسقاطات املـستقبلية           
للسكان حسب فئات السن والنوع واجلنسية، ويتم نـشر البيانـات بـالطرق املتعـددة               
كاملطبوعات واألقراص املدجمة وضمن موقع اجلهاز املركزي للمعلومات على االنترنت كما           

  .تم تزويدها لطالبيها من اجلهات احلكومية واخلاصة والباحثني وملتخذي القراري
أما فيما خيص طلب املساعدة التقنية يف وضع برامج لتطوير أنظمة مجع املعلومـات                -٥٨

الصادر عن صـندوق النقـد      ) GDDS(فقد انضمت البحرين إىل النظام العام لنشر البيانات         
  . األعضاء على تطوير نظمها اإلحصائيةالدويل وهو نظام يساعد الدول

كما أن اللجنة الوطنية للطفولة يف صدد إعداد برنامج مشترك مع منظمة اليونيسيف               -٥٩
  .بشأن بناء قاعدة معلوماتية خاصة بالطفل البحريين

  التحديات    
  .احلاجة لتوفري قاعدة معلوماتية خاصة بالطفل •

  ختصيص املوارد    
الـصحة  (ول تزايد االجتاه حنو خصخصة هـذين القطـاعني   أبدت اللجنة قلقها ح   -٦٠

، وإمكانية ترتب عواقب سلبية على متتع مجيع األطفـال يف البحـرين بـاحلقوق               )والتعليم
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأوصت مبواصلة وتعزيز اجلهود الرامية إىل ختصيص املوارد           

م والثقافة واخلدمات االجتماعية األخرى بأقـصى        الصحة والتعلي  - البشرية واملالية  - املتاحة
قدر ممكن، وبذل جهود مماثلة لضمان التنفيذ الكامل لالتفاقية، وحتديد مقدار ونسبة األموال             
اليت يتم إنفاقها من امليزانية احلكومية على األطفال يف القطاعني العام واخلاص بغية تقييم األثر               

ضافة إىل سبل وصول األطفال إىل هذه اخلدمات يف ضوء ونوعية اخلدمات املقدمة لألطفال، إ
  .زيادة الرسوم عليها

 اً من الدستور واملشار إليهما سـلف      ٨ و ٧ ألحكام املادتني    وفقاً على ذلك فإنه     اًورد  -٦١
مبوجب هذا احلق   و،  اًالرعاية الصحية الشاملة جمان   وبأن لكل مواطن حق دستوري يف التعليم        

الرعاية الصحية الوقائية   و الدولة تتكفل بتوفري اخلدمات التعليمية       الدستوري كانت وال زالت   
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ليس هناك أي توجه من الـسلطة التنفيذيـة أو التـشريعية            و لكل املواطنني    اًالعالجية جمان و
فباإلضافة إىل العمل على تطوير هذه اخلدمات       . صة هذه اخلدمات األساسية للمواطن    خخلص

ت العاملني يف هذه القطاعات بتخصيص ميزانية للتعلـيم         مهاراوتقوم الدولة بتنمية قدرات     
املستشفيات املتخصـصة يف    والتدريب يف أفضل اجلامعات     واملستمر وابتعاث املوظفني للتعلم     

  .العامل، وسنرفق فيما يلي من بنود هذا التقرير امليزانية اخلاصة للصحة والتعليم
ول اإلعفاء من رسوم اخلدمات      أمام جملس الشورى مشروع قانون ح      اًويعرض حالي   -٦٢

احلكومية وقد أدخلت جلنة شؤون املرأة والطفل تعديالت جوهرية على املـشروع وذلـك              
للمطالبة بإعفاء أبناء املرأة البحرينية املتزوجة من أجنيب من رسوم اخلدمات الصحية والتعليمية        

  .ورسوم اإلقامة

  التعاون مع اجملتمع املدين    
ا من عدم كفاية اجلهود املبذولة إلشراك اجملتمع املـدين بـصورة            أبدت اللجنة قلقه    -٦٣

وأوصت النظـر يف    . منتظمة يف تنفيذ االتفاقية، وال سيما يف ميدان احلقوق واحلريات املدنية          
وضع هنج منتظم إلشراك اجملتمع املدين، وبصفة خاصة اجلمعيات املعنية باألطفال واملنظمات            

إلنسان، يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك ما يتعلـق            غري احلكومية املعنية حبقوق ا    
 املطبق على اجلمعيـات     ١٩٨٩باحترام احلقوق واحلريات املدنية، وضمان اتساق قانون عام         

 مـن   ١٥والنوادي واملنظمات ذات الصبغة الثقافية أو االجتماعية أو الرياضية، مع املـادة             
رى بشأن حرية تكوين اجلمعيات، وذلك كخطوة يف اجتاه         االتفاقية ومع املعايري الدولية األخ    

  .تيسري وتعزيز مشاركتها
 ٣١ على ذلك نذكر أن ما مييز النظام الدستوري ململكة البحرين هو نص املادة  اًورد  -٦٤

ال يكون تنظيم   (من الدستور الذي يـقل نظريه يف الدساتري األخرى، وينص على أنـــه            
ملنصوص عليها يف هذا الدستور أو حتديدها إال بقانـون، أو بناء           احلقوق واحلريات العامـة ا   

، فهو إىل جانب التنظيم )وال جيوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر احلق أو احلرية. عليه
يف احلقوق واحلريات، فقد قرر وبصورة غري مباشرة، الرقابة على دستورية القوانني واللوائح             

ات العامة، وجعل االختصاص للمحكمة الدستورية ألن تنظر فيما إذا          املتعلقة باحلقوق واحلري  
كان تنظيم احلقوق واحلريات أو حتديدها ينال منها ويذهب جبوهرها أم ال، فيكون القانون              
غري دستوري إذا مّس أي حق أو حرية نص عليها الدستور باالنتقاص، أي مبعىن آخر، فـإن        

  .ن هذه الزاوية احلد األدىن للحقوق واحلريات العامةما ذكره الدستور يف هذا الباب يعد م
ومما يلفت النظر إليه يف اآلونة احلالية للحركة التشريعية يف مملكة البحـرين، اجتـاه                 -٦٥

أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب حنو اقتراح التشريعات اخلاصـة حبمايـة            
ة االقتراحات بقوانني اليت أقرها جملس الشورى،       ومن أمثل . احلقوق واحلريات أو زيادة سقفها    
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اقتراح بقانون بشأن املنظمات األهلية واملؤسسات غري الرحبية، واقتراح بقانون بشأن تنظـيم          
  .الصحافة والطباعة والنشر، واقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة اإلدارية

على سبيل املثال فقد اشترك يف       كبرية يف هذا الصدد و     اًكما أن اململكة تبذل جهود      -٦٦
إعداد مشروع قانون الطفل جلنة مشتركة من شرائح خمتلفة من وزارات الدولة ومؤسـسات     
اجملتمع املدين، وقبل أن تؤسس هذه اللجنة قامت املؤسسة العامة للشباب والرياضـة بعقـد               

أفكـار  ورش عمل موسعة شارك فيها مجيع شرائح اجملتمع، ومتت من خالل الورش صياغة              
  .حول ما جيب أن يتضمنه قانون الطفل يف ضوء بنود اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل

 مـن   اًوىف جمال منظمات اجملتمع املدين تشهد البحرين منذ تويل جاللة امللك عـدد              -٦٧
اخلطوات املتعاقبة يف جمال تفعيل دور هذه املنظمات منها املوافقة على قيام النقابات املهنيـة               

سماح بتحويل بعض اجلمعيات والتنظيمات األهلية إىل نقابات مثل نقابة العمال ونقابـة             وال
 تتمتع بكامـل العـضوية يف       ٢٠٠٣أكتوبر  /الصحفيني واألخرية أصبحت يف تشرين األول     

كما مت السماح بصدور املزيد من التراخيص للعديد من اجلمعيات          . االحتاد الدويل للصحفيني  
تطوعية واخلريية والتعاونية والنسائية واالجتماعية واإلسالمية والصناديق       املهنية واملؤسسات ال  

اخلريية ومؤسسات تطوعية أخرى ومؤسسات ومجعيات خاصة لفئة املعاقني واملسنني، وسيتم           
التطرق إىل جهود وزارة التنمية االجتماعية يف الشراكة مع املنظمات األهلية ودعمها والـيت              

  .ا يف فقرات قادمة من التقريرتعىن بالطفولة وإجنازاهت

  التدريب على االتفاقية    
أبدت اللجنة قلقها من أن االتفاقية مل تنشر بنصها الكامل بعـد، وال سـيما إزاء                  -٦٨

 من النص املنشور، والقلق من أن الدولة        ٤٥-٤١ واملواد   ٣٨،  ٢٢،  ٢١،  ١١حذف املواد   
  .  بطريقة منتظمة وهادفةال تضطلع بأنشطة كافية لرفع مستوى الوعي والتدريب

 ١٣ على ذلك نفيد أن البحرين صادقت على اتفاقيـة حقـوق الطفـل يف                اًورد  -٦٩
لذلك ال نعلم من أين أتت جلنة حقوق الطفل مبعلومة          .  بدون حتفظات  ١٩٩٢فرباير  /شباط

 أن االتفاقية مل تنشر بنصها الكامل، وإضافة إىل ذلك فقد متت مراجعة بنود االتفاقية والـيت               
 وتبني بـأن    ١٩٧١ يف عددها رقم     ١٩٩١سبتمرب  /يلولأ ٤ُنشرت باجلريدة الرمسية بتاريخ     

  .)٦(الفقرات املذكورة مل حتذف بل نشرت كاملة يف العدد املذكور
 من املنـهج    اً أساسي اًوضمن إطار نشر ثقافة حقوق الطفل فإن االتفاقية تشكل جزء           -٧٠

كما أن اتفاقية حقوق الطفل تـشكل       . زارة العدل التدرييب يف معهد تدريب القضاة التابع لو      
 من منهاج الدورة التدريبية للمهنيني متعددي التخصصات والعاملني مـع           اً أساسي اً جزء أيضاً

  .اإلمهال واليت يقوم هبا مركز البحرين حلماية الطفلواألطفال ضحايا اإليذاء 

__________ 

 . من اجلريدة الرمسية١٩٧١العدد  )٦(
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دارات وجمـالت خاصـة     وقامت اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة بطباعة عدة إص         -٧١
وتوزيعها على املعنيني يف جمال الطفولـة، كمـا          ،)٧(بالطفولة منها االتفاقية يف كتيب صغري     

قامت وزارة العمل والشؤون االجتماعية آنذاك بطباعة االتفاقية مع مجيع القوانني البحرينيـة             
ومت " ولة البحـرين قوانني وتشريعات الطفولة يف د    " املتعلقة بالطفولة يف كتاب شامل بعنوان       

  .)٨(٢٠٠٢توزيعه بصورة واسعة سنة 
ونضيف كذلك بأنه مت توزيع نسخ بالكتيب الشامل للتقرير األول املقدم من مملكة               -٧٢

 جبميـع اجللـسات     اً موثق ٢٠٠٠يوليه  /البحرين للجنة حقوق الطفل باألمم املتحدة يف متوز       
ظات اخلتامية اليت أقرهتا اجللسة اخلتامية      النقاشية بني وفد اململكة وجلنة حقوق الطفل واملالح       

، على مجيع املعنيني واملختصني يف وزارات الدولة ومؤسساهتا         ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١بتاريخ  
 وقد متـت إعـادة   ٢٠٠٤واملنظمات األهلية ذات االختصاص حبقوق اإلنسان والطفل سنة  

  .)٩(٢٠٠٥ طباعة الكتاب وتوزيعه سنة
ل مع املالحظات اخلتامية إضافة إىل نصوص االتفاقية كاملة يف ومت نشر التقرير األو  -٧٣

  الجتماعيةاموقع وزارة التنمية 
http://www.social.gov.bh/portal/page/portal/MOSD_V2/mosd/TAB9123:TAB13791.  

ومت نشر نصوص من مباديء االتفاقية يف املنهج التكاملي اجلديد املطبق على أطفال   - ٧٤
ضمن املنـاهج اجلديـدة يف وزارة       " من الصف األول حىت الثالث االبتدائي      "احللقة األوىل 

  .التربية والتعليم
وقام مركز البحرين حلماية الطفل بتنفيذ جمموعة من ورش العمل التدريبية للعاملني              -٧٥

يف جمال الطفولة بشأن نشر الوعي ببنود االتفاقية مع التركيز حول موضوع محاية الطفل من               
  . النفسي والبديناإليذاء
ومت تزويد مجيع مراكز التعلم باملدارس واملكتبات العامـة بنـسخ مـن االتفاقيـة                 -٧٦

 يرجع إليه الطالب إلجناز املشاريع أو البحوث املتعلقة         اًبنصوصها الكاملة، لكي تكون مرجع    
  .هبذا املوضوع

مة اليونيسيف ومملكة   ومت جتديد العهد على العمل املشترك والشراكة املتبادلة بني منظ           -٧٧
 للدخول يف   ٢٠٠٧نوفمرب  /البحرين من خالل توقيع اتفاقية تعاون مشتركة يف تشرين الثاين         

مرحلة جديدة من خالل مشاريع وبرامج تدعم الطفولة واحلقوق املنصوص عليها يف اتفاقية             
  .حقوق الطفل

__________ 

 ". كتيب االتفاقية-جملة طفولتنا " البحرينية لتنمية الطفولة من إصدارات اجلمعية )٧(

 . وزارة العمل والشؤون االجتماعية-قوانني وتشريعات الطفولة يف دولة البحرين "كتيب  )٨(

 . اللجنة الوطنية للطفولة-كتيب مملكة البحرين وحقوق الطفل  )٩(
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شر مبادىء االتفاقية وتقوم املؤسسات األهلية املختصة بالطفولة بدور هام يف عملية ن      -٧٨
  .وسيأيت تفصيالً لذلك يف فقرة املنظمات األهلية املختصة بالطفولة

   الرصد-الربامج الوطنية الشاملة     
فيما يلي موجز ألهم اهليئات احلكومية والوطنية املختصة بالطفولة والتدابري األساسية            -٧٩

هليئات باإلضافة إىل املنشآت ودور رعاية      التشريعية والقضائية واإلدارية القائمة واملرتقبة هلذه ا      
  .األطفال واليت سيأيت ذكرها يف أجزاء متفرقة من هذا التقرير حسب املناسبة

  )١٠(اللجنة الوطنية للطفولة    
 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنيـة      ٢٠٠٧ لسنة   ٤٦صدر عن رئيس الوزراء قرار رقم         -٨٠

وية ممثلو وزارات الدولة ومؤسساهتا احلكومية    للطفولة برئاسة وزيرة التنمية االجتماعية، وعض     
واألهلية، وختتص اللجنة بكافة األنشطة واألمور ذات الصلة بالطفولة، والعمل على تنميـة             

، وهلا يف سـبيل حتقيـق       اً ونفسي اً وثقافي اً واجتماعي اًالطفولة يف كافة مراحلها العمرية تربوي     
  :أغراضها القيام مبا يلي

ة للطفولة تساعد اجلهات املعنية بالطفولة علـى تطـوير     وضع استراتيجية وطني   •
  .وتعزيز مشروعاهتا وبراجمها اليت ختدم وتضمن حقوق الطفل

  .لسعي لتوفري احلماية التشريعية للطفولة يف خمتلف اجملاالتا •
التنسيق بني خمتلف األجهزة احلكومية واملؤسسات األهلية لتحقيـق التكامـل            •

  .اختصاصهاوتاليف االزدواجية يف جمال 
عزيز الروابط والعالقات مع كافة اهليئات األهلية املعنية بالطفولة يف          السعي لت  •

  .مملكة البحرين
رصد ودراسة املشاكل واالحتياجات األساسية للطفولة واقتراح احللول املناسبة هلا           •

  .مبا يف ذلك رفع التوصيات بشأهنا إىل اجلهات الرمسية املختصة يف مملكة البحرين
اون مع املنظمات واهليئات العربية والدولية املختصة العاملة يف جمال الطفولة           التع •

  .واالستفادة من خرباهتا وبراجمها لتحقيق أهدافها
العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة يف مملكة             •

ـ           ة البحرين والسعي إىل متابعة حتديثها بالتنسيق مع كافة األجهزة احلكومي
  .واألهلية املعنية

__________ 

 .قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة )١٠(
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  )١١(جلنة شؤون املرأة والطفل    
تشكلت جلنة شؤون املرأة والطفل بقرار من جملس الشورى يف جلسته الرابعة عشرة               -٨١

 ٢ املنعقـدة بتـاريخ      -  الفـصل التـشريعي الثـاين      -من دور االنعقاد العـادي األول       
جان النوعية الدائمة يف جملس     ، وتعترب جلنة شؤون املرأة والطفل إحدى الل       ٢٠٠٧بريلأ/نيسان

  :الشورى ومن اختصاصاهتا ما يأيت
دراسة ومراجعة مدى مالءمة التشريعات النافذة ذات الصلة باملرأة والطفل مع            •

 .االتفاقيات الدولية املصادق عليها

دراسة كل ما حيال إىل اللجنة من مشروعات القوانني، واقتراحات القـوانني،             •
 .ة واخلاصة باملرأة والطفل، ورفع تقاريرها إىل اجمللسومجيع املوضوعات املتعلق

 .قدمي الرأي إىل اللجان املختصة األخرى فيما يتعلق بشؤون املرأة والطفلت •

تابعة التوصيات والقرارات احملالة من الشعبة الربملانية اليت تصدر عن املؤمترات           م •
  .الربملانية ذات العالقة باملرأة والطفل

  :ي بعض إجنازات جلنة شؤون املرأة والطفلونورد فيما يل  -٨٢
وضع خطة حمددة لدراسة ومناقشة كافة القوانني النافذة املتعلقة بشؤون املـرأة             •

والطفل وإعادة مراجعتها ملعرفة مدى مواءمتها مع الوضع احلايل، هبدف تعديل           
  .مواقع القصور يف موادها

ى تعـديل بنـود     ات، هبدف معرفة مد   ـة لبعض اجله  ـتنظيم زيارات ميداني   •
  .القوانني النافذة

  . بالقوانني ذات األمهيةاًحددت القوانني اليت ستتناوهلا اللجنة بدء •
وضعت اللجنة مرئياهتا حول مشروع قانون باملوافقة علـى انـضمام مملكـة              •

البحرين إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،          
  .ون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالذي تقدمت به جلنة الشؤ

، حيث  )اليونيسيف(اجتمعت اللجنة مع ممثل عن منظمة األمم املتحدة للطفولة           •
  .ناقشت معه إمكانية تقدمي الدعم الفين للجنة فيما يتعلق بقضايا األطفال

__________ 

 .ن املرأة والطفلقرار تشكيل جلنة شؤو )١١(
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  )١٢(اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص    
أن تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار       بش ٢٠٠٨ لسنة   ١تشكلت اللجنة بقرار      -٨٣

باألشخاص برئاسة وكيل وزارة اخلارجية املساعد للتنسيق واملتابعة وعضوية ممـثلني عـن             
اجلهات احلكومية واألهلية املهتمة حبقوق اإلنسان، ومتارس اللجنة االختصاصات املنـصوص           

  :جتار باألشخاص وهي بشأن مكافحة اال٢٠٠٨ لسنة ١ من القانون ٨عليها يف املادة 
وضع برامج بشأن منع ومكافحة االجتار باألشخاص ومحاية ضـحايا االجتـار          •

  .باألشخاص من معاودة إيذائهم
تشجيع ودعم إعداد البحوث واملعلومات واحلمالت اإلعالميـة واملبـادرات           •

  .االجتماعية واالقتصادية ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص
  .يما يتعلق باملعلومات املتعلقة باالجتار باألشخاصالتنسيق مع أجهزة الدولة ف •
مشاركة اجلهات املختصة يف إعداد التقارير اليت تعرض على اجلهات الدوليـة             •

  .املعنية بشأن التدابري اليت مت اختاذها ملكافحة االجتار باألشخاص
متابعة تنفيذ اجلهات احلكومية املعنيـة للتوصـيات والتوجيهـات الـواردة             •

ات والربوتوكوالت ذات العالقة مبكافحة االجتار باألشـخاص والـيت    باالتفاقي
  . فيها، ورفع تقرير هبذا الشأن إىل وزير اخلارجيةاًتكون اململكة طرف

وسيأيت ذكر العديد من اللجان الوطنية واهليئات الرمسية واألهلية واملنشآت واملراكز             -٨٤
  .ن التقريراليت تعىن بشؤون الطفل وحقوقه يف مواضع مناسبة م

  تعريف الطفل  - باء  
  )١املادة (

  متابعة التوصيات    
أبدت اللجنة قلقها من عدم وجود تعريف للحد األدىن لسن الـزواج، وكـذلك                -٨٥

التفاوت املوجود يف هذا الشأن، وأوصت مبواصلة استعراض تشريعاهتا واختـاذ اخلطـوات             
دىن للسن غري قائمة على التمييز بني        لذلك حبيث تكون شروط احلد األ      وفقاًالالزمة لتعديلها   

اجلنسني وصرحية ال لبس فيها ويتم تنفيذها مبوجب القانون، وبتحديد حد أدىن لسن الزواج              
  .ينطبق على الذكور واإلناث

 ٢٣ على ذلك فقد صدر قرار وزاري من وزير العدل والشؤون اإلسـالمية يف               اًورد  -٨٦
 ١٥ءات عقد القران لإلناث الاليت يقل سنهن عن          إلجرا اً يتضمن تنظيم  ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

__________ 

 .قرار بشأن تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص )١٢(
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جيوز عقد الزواج وال املصادقة عليه ما مل يكن سن الزوجة مخس             ال"سنة والذي ينص على أن      
عشرة سنة ومن الزوج مثانية عشر سنة وقت العقد ما مل يكن مثة ضرورة ملحة تربر الزواج ملن                  

  ".ة على إذن من احملكمة املختصةهم أقل من هذا السن وبشرط احلصول يف هذه احلال
 ٦١ر السابق فقرة تعريف الطفل بشيء من التفصيل يف بنـوده            ـوقد تناول التقري    -٨٧

  : من نفس الفقرة ويف ذات الشأن نذكر ما يلي٧٤حىت 
ألغراض هذه االتفاقية، يعىن الطفل     ( من اتفاقية حقوق الطفل على أنه        ١نصت املادة     -٨٨

ثامنة عشر من عمره، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القـانون              كل إنسان مل يتجاوز ال    
، ومفاد النص املتقدم أن الدولة العضو يف االتفاقية تلتزم بتحديد سـن الطفولـة               )املنطبق عليه 

  . بثمانية عشر سنة، مع إفساح النص للقوانني يف الدول األعضاء بتحديد سن أدىن للطفل
لى مواءمة تشريعاهتا للتوافق مع احلد األقصى املنصوص        وقد دأبت مملكة البحرين ع      -٨٩

عليه يف االتفاقية، ولعل من أبرز ما مت بشأن حتديد سن الطفل هو االقتراح بقانون املقدم من                 
 وقد متـت    ٢٠٠٢بعض أعضاء جملس النواب يف الفصل التشريعي األول الذي بدأ يف العام             

 لوضعه يف صيغة مشروع بقانون وإعادتـه إىل         مناقشة االقتراح وإقراره وأحيل إىل احلكومة     
جملس النواب مع اقتراح بقانون بشأن اتفاقية الطفل إال أن انتهاء الفصل التشريعي األول حال 
دون مواصلة إصدار القانون، غري أنه متت معاودة طرح االقتراح بقانون مرة أخرى ولكـن               

  . أمام جملس النواباً ويناقش حاليهذه املرة كقانون متكامل للطفل يتناول حقوقه وثقافته
 مـن االقتـراح     ٤ومما هو جدير بالذكر يف نطاق تعريف الطفل ما ورد يف املادة               -٩٠

يقصد بالطفل يف تطبيق أحكام هذا القانون كل من         (بالقانون املذكور واليت نصت على أنه       
ادة ميالديـة أو    مل يبلغ مثانية عشر سنة ميالدية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل مبوجب شه            

  ).بطاقة شخصية أو أي مستند رمسي آخر
 ١٨ يف املادة    ٢٠٠٢ويتعني يف هذا الصدد اإلشارة إىل أن دستور اململكة املعدل لعام              -٩١

الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية، ويتساوى املواطنون لدى القانون يف          (منه ينص على أن     
 يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أوالدين أو           احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم     

األمر الذي يؤكد عدم وجود أية تفرقة بني الذكور واإلناث يف احلقوق والواجبات             ) العقيدة
العامة يف كافة املراحل العمرية مبا فيهم األطفال، كما أن كافة القوانني والتشريعات النافـذة       

  .كانت الفئة العمرية اليت ينتمون إليهايف اململكة ال تفرق بني اجلنسني أياً 
ت الدولة تبذل قصارى جهدها عرب هيئاهتا الرمسية مثل اجمللس األعلى للمرأة            ما زال و  -٩٢

 إلصدار قانون لألسـرة يتـضمن       ٢٠٠١ لسنة   ٤٤ مبوجب األمر األمريي رقم      ئالذي أنش 
السين جمموعة مـن    حتديداً للحد األدىن لسن الزواج وقد تضمن قسم قانون أحكام األسرة            

 الـيت  ٨املواد اإلجيابية اليت تصب يف خدمة الطفلة األنثى وتقرر أحكاما حلمايتها ومنها املادة  
ال جيوز تزويج الصغرية اليت يقل سنها عن ست عشرة سنة إال مبوافقة احملكمة              (تنص على أنه    



CRC/C/BHR/2-3 

27 GE.10-41343 

اء احلماية علـى    شك أن املقصود من هذه املادة إضف       وال) الشرعية املختصة وملصلحة حمققة   
  . بواسطة أولياء أمورهّناًالصغريات ملنع تزوجيهّن قسر

 مضنية يف هذا الصدد من خالل سياسـة إعالميـة           اًكذلك فإن الدولة تبذل جهود      -٩٣
مرئية ومسموعة ومكتوبة، تربز خماطر الزواج املبكر لإلناث وتأثرياته السلبية علـى صـحة              

  . هذا الشأن من قبل مؤسسات اجملتمع املديناألطفال، فضال عن اجلهود املبذولة يف
التناسـب يف الـسن بـني       ( من مشروع القانون على أن       ٣٦/٢كما نصت املادة      -٩٤

وغين عن البيان أن النصني السابقني يستهدفان إضـفاء         ) الزوجني يعترب حقاً للزوجة وحدها    
جيل مناقشة مـشروع    احلماية على اإلناث صغريات السن يف مسائل الزواج، إال أنه قد مت تأ            

 بسبب معارضة التوجهات الدينية     ٢٠٠٦هذا القانون يف الفصل التشريعي األول املنتهي يف         
  .السياسية إلصدار مثل هذا القانون

واإلحصائيات املتوافرة بشأن سن الزواج يف مملكة البحرين كممارسة عملية تـشري              -٩٥
  :*إىل ما يلي

 السنة
من  لعدد املتزوجني لألعمار األق    

 جمموع عدد املتزوجني مخسة عشر سنة

٢ ٥٧٣ ٤ ١٩٩٤ 
٣ ٣٢١ ٤ ١٩٩٥ 
٣ ٦٣٢ ١ ١٩٩٦ 
٣ ٩٨٤ ٧ ١٩٩٧ 
٣ ٦٧٧ ٦ ١٩٩٨ 
٣ ٦٧٣ ٤ ١٩٩٩ 
٣ ٩٦٣ ١ ٢٠٠٠ 
٤ ٥٠٤ ٤ ٢٠٠١ 
٤ ٩٠٩ ٦ ٢٠٠٢ 
٥ ٣٧٣ ٤ ٢٠٠٣ 
٤ ٩٢٩ ١ ٢٠٠٤ 
٤ ٦٦٩ ١ ٢٠٠٥ 

رة حيدد سـن أدىن لـزواج       وإزاء ذلك التحدي املتمثل يف عدم صدور قانون لألس          -٩٦
اإلناث، بسبب اعتراض توجهات دينية ذات سطوة سياسية، ورغبة من حكومة البحرين ممثلة 
يف سلطتها التنفيذية يف االستجابة ملتطلبات اتفاقية حقوق الطفل وتوصيات جلنـة حقـوق              

 وجـوب   الطفل اليت أبدهتا بعد مناقشة تقرير البحرين األول بشأن حقوق الطفل واملتمثلة يف            
__________ 

  .٢٠٠٥ إىل ١٩٩٤جدول يبني حاالت الزواج األقل من مخسة عشر سنة إىل جمموع حاالت الزواج من   *  
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تعيني حد العمر األدىن للسن يف خمتلف القوانني وتأكيد حيادية اجلنس يف تلك القوانني، فقد               
 يتضمن  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٣صدر قرار وزاري من وزير العدل والشؤون اإلسالمية يف          

 سنة وينص هذا القرار على      ١٥تنظيماً إلجراءات عقد القران لإلناث الاليت يقل سنهن عن          
ال جيوز عقد الزواج وال املصادقة عليه ما مل يكن سن الزوجة مخسة عشر سنة وسـن                 (: أنه

الزوج مثانية عشر سنة وقت العقد، ما مل يكن مثة ضرورة ملحة تربر الزواج ملن هم أقل من                  
  ).هذا السن وبشرط احلصول يف هذه احلالة على إذن من احملكمة املختصة

 سنة  ١٥ني إبرام عقد الزواج على أنثى يقل عمرها عن          وهبذا القرار مينع على املأذون      -٩٧
 سنة، وذلك بغية محاية األطفال من تزوجيهم قسراً من قبل أولياء            ١٨أو ذكر يقل عمره عن      

  .أمورهم، وحلماية صحتهم من التأثريات السلبية النامجة عن زواج األطفال
ها تدخل احملاكم املختصة    وقد راعى القرار بعض احلاالت االستثنائية اليت يتوجب في          -٩٨

للسماح بالزواج ملن هم يف سن أقل مما ورد يف القرار، وذلك لتحقيق مصلحة حمققة للصغري                
من وراء الزواج كما هو يف حال االعتداءات اجلنسية والعالقات اجلنسية اليت تتورط فيهـا               

الطرفني على إهناء   الصغرية خارج أطر الزواج، واليت ميكن استدراك نتائجها عرب التوافق بني            
  .اجلرمية اجلنائية بالزواج طبقاً ملا سلف بيانه

ومن الناحية القانونية فإن صدور قانون حلقوق الطفل وحتديد هذا القـانون لـسن                -٩٩
الطفل بثمانية عشر سنة من شأنه أن ينعكس على جممل القوانني اليت تتعرض حلقوق الطفـل           

  . بإصدار القانون املدين٢٠٠١ لسنة ١٩بقانون رقم  من املرسوم ٢استناداً إىل نص املادة 
لذلك نرى أن حتديد السن يف قانون حقوق الطفل سيحقق مسألتني بالغيت األمهية يف         -١٠٠

إضفاء احلماية  : وثانيهما. حتديد سن الطفل مبا دون الثامنة عشر      : نطاق حقوق الطفل، أوهلما   
افة التشريعات وإزالة التفاوت فيمـا يتعلـق        على األطفال الذين مل يتموا الثامنة عشرة يف ك        

  .باحلد األدىن للسن
 ١٩٧٦ لـسنة    ١٥ من املرسوم بقانون رقـم       ٣٢وعلى الصعيد اجلنائي نص املادة        -١٠١

 اجلنائية على من مل جيـاوز اخلامـسة    سؤوليةبإصدار قانون العقوبات واليت قصرت انعدام امل      
على من مل جياوز اخلامسة عـشرة مـن   ال مسؤولية (ت على أنه   ـره إذ نص  ـعشر من عم  

ل املكون للجرمية، وتتبع يف شأنه األحكام املنـصوص عليهـا يف            ـعمره حني ارتكاب الفع   
  ).قانون األحداث

وشكلت حالياً جلنة بالنيابة العامة لتدارس إضفاء احلماية على األشخاص إىل سـن               -١٠٢
أهنا حل املشكلة النامجة عن الـنص       الثامنة عشر للوصول إىل حلول تشريعية أو قانونية من ش         

املذكور والذي خيضع األشخاص الذين جتاوزوا اخلامسة عشر من العمر ومل يتمـوا الثامنـة           
 اجلنائية واليت من نتائجها إمكانية توقيفهم أثنـاء التحقيـق وإخـضاعهم             مسؤوليةعشر، لل 

صغر سن املتهم من    إلجراءات احملاكمة والعقوبات اليت تطال األشخاص الراشدين، وإن كان          
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االعتبارات اليت جيوز للقاضي إعماهلا لتخفيف العقوبة باعتبارها من العناصر املخففة طبقـاً             
مع مراعاة احلاالت اليت نص عليهـا       : ( من قانون العقوبات واليت نصت على أنه       ٧٠للمادة  

ر ومل يتم   القانون، يعد من األعذار املخففة كذلك حداثة سن املتهم الذي جاوز اخلامسة عش            
  ...). الثامنة عشرة

كما أن من املالحظ واجلدير بالذكر أنه عملياً ال يتم توقيف الصغري الذي مل يـتم                  -١٠٣
الثامنة عشر مع سائر املوقوفني، بل يف أماكن خمصصة هلم لتجنب اختالطهم مع غريهم مـن        

 الذين مل يتجـاوز  املتهمني الراشدين، ومثل هذا األمر حيدث بالنسبة للمحكومني من الصغار    
  .عمرهم مثانية عشرة سنة

 من قانون العقوبات قد افترضت عدم رضا اجملين عليها إذ           ٣٤٤كما وجند أن املادة       -١٠٤
مل تتم الرابعة عشر فيما يتعلق جبرائم االغتصاب واالعتداء على العرض ورأت تشديد العقوبة              

يعاقب بالسجن املؤبد من (دة على أنه إذا كانت اجملين عليها مل تتم السادسة عشر، فنصت املا         
واقع أنثى بغري رضاها، وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد إذا كان اجملين عليها مل تـتم            

  ).السادسة عشر، ويفترض عدم رضا اجملين عليها إذا مل تتم الرابعة عشرة من العمر
 ٣٤٥ نصت عليه املـادة      ومثل ذلك يف تشديد العقوبة يف االعتداء على األطفال ما           -١٠٥

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على عشرين سنة مـن          (من قانون العقوبات اليت نصت على أنه        
واقع أنثى أمتت الرابعة عشر ومل تتم السادسة عشر برضاها، ويعاقب باحلبس ملدة ال تزيـد                

  ).على عشر سنوات من واقع أنثى أمتت السادسة عشر ومل تتم احلادية والعشرين برضاها
يعاقـب  ( من قانون العقوبات على أنه       ٣٤٦ ما نصت عليه املادة      أيضاًومثل ذلك     -١٠٦

باحلبس ملدة ال تزيد على عشر سنوات من اعتدى على عرض شخص بغري رضاه وتكـون                
العقوبة السجن إذا كان اجملين عليه مل يتم السادسة عشر، ويفترض عدم رضا اجملين عليه إذا مل        

  ).يتم الرابعة عشر
يعاقب باحلبس من اعتـدى     ( من قانون العقوبات على أنه       ٣٤٧كما نصت املادة      -١٠٧

  ).على عرض شخص أمت الرابعة عشر ومل يتم احلادية والعشرين برضاه
جيوز عند الضرورة يف كل     ( من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه        ٢٥١ونصت املادة     -١٠٨

يبلغ مخسة عشر سنة أن يـؤمر بتـسليمه إىل          جناية أو جنحة تقع على نفس الصغري الذي مل          
شخص مؤمتن يتعهد مبالحظته واحملافظة عليه أو إىل مؤسسة خريية معترف هبا حىت يفـصل يف                
الدعوى، ويصدر األمر بذلك من النيابة العامة أو من احملكمة املنظورة أمامها الدعوى حبـسب               

از أن يصدر األمر بإيداعه مؤقتاً يف       األحوال، وإذا وقعت اجلناية أو اجلنحة على نفس معتوه ج         
  ).مصحة أو مستشفى لألمراض العقلية أو تسليمه إىل شخص مؤمتن على حسب األحوال
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  التحديات    
احلاجة إلصدار قانون للطفل حيدد احلد األدىن لسن الزواج، مع ضمان املساواة             •

  .بني الذكر واألنثى يف التحديد

  مبادئ عامة  - اًرابع  
  )١٢، و٦، و٣، و٢املواد (

ومصاحل الطفـل   )  من االتفاقية  ٢املادة  (أبدت اللجنة قلقها من أن مبادئ عدم التمييز           -١٠٩
ليـست مدرجـة   ) ١٢املادة (واحترام آراء الطفل  ) ٦املادة  (والبقاء والنمو   ) ٣املادة  (الفضلى  

امج ذات الصلة   بالكامل يف تشريعات الدولة وقراراهتا اإلدارية والقضائية وال يف السياسات والرب          
 ١٢، و ٦، و ٣، و ٢باألطفال، وأوصت إدراج املبادئ العامة لالتفاقية، وال سيما أحكام املواد           

على النحو املناسب يف كافة التشريعات ذات الصلة باألطفال وتطبيقها يف مجيـع القـرارات               
ع األطفـال،   السياسية والقضائية واإلدارية، إضافة إىل املشاريع واخلدمات ذات األثر على مجي          

واالسترشاد هبذه املبادئ يف ختطيط ورسم السياسات علـى مجيـع املـستويات ويف مجيـع                
  .اإلجراءات اليت تتخذها مؤسسات الرعاية االجتماعية والصحية واحملاكم والسلطات اإلدارية

 على ذلك فإنه ليس يف قوانني مملكة البحرين ما يتناىف وحتقيق املبادئ السالف              اًورد  -١١٠
رها، فال يوجد متييز بني طفل وآخر أو تفرقة على أساس مما ذكرته االتفاقية، وتلتزم كافة                ذك

 للـشروط   وفقـاً أجهزة الدولة ومؤسساهتا العامة واخلاصة برعاية املصاحل الفضلى للطفـل           
ومل تعد قائمة، وينص الدسـتور يف       " البدون"واألهداف احملددة قانونيا، وقد مت حل مشكلة        

الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية، ويتساوى املواطنون لدى القـانون  "ه على أن   من ٨املادة  
يف احلقوق والواجبات العامة، وال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغـة أو                 

  ".الدين أو العقيدة

  عدم التمييز  - ألف  
  )٢املادة (

 من دسـتور    ١٨ادة  ـاردة يف امل  دم التمييز الو  ـأبدت اللجنة قلقها من أن أسس ع        -١١١
 من ميثاق العمل الوطين ال تعكس أسس عدم التمييز          ٢ والفصل األول من املادة      ١٩٧٣عام  

 ضد اإلناث واألطفال املولودين خارج رباط      اًوأن هناك متييز  .  من االتفاقية  ٢الواردة يف املادة    
ت للتـدريب املهـين يف   الزوجية مبوجب قانون األحوال الشخصية احلايل، وأن بعض الدورا    

  .املدارس الثانوية تقتصر على أحد اجلنسني فقط
 على ذلك فإنه ال يوجد قانون لألحوال الشخصية كما هو مذكور يف املالحظة اًورد  -١١٢

 لدستورها، دولة عربية إسالمية دينها اإلسـالم والـشريعة          وفقاًأعاله، وإن مملكة البحرين     
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يع، ومن هذا املنطلق فإن مجيع أمور األحـوال الشخـصية            للتشر اً رئيسي اًاإلسالمية مصدر 
مستمدة من الشريعة اإلسالمية اليت حتكم احلقوق الشرعية للطفل ومنها اإلرث واحلـضانة             

  .والوالية والوصاية
وبناء على ذلك، فإن النسب كحق للطفل يتم إثباته بالفراش الصحيح وهـو قيـام          -١١٣

الطفل ومن أجنبت املولود منذ احلمل به، ويـتم إثباتـه           الزوجية من الرجل الذي ينسب إليه       
باإلقرار بالبنوة وهو إقرار بثبوت نسب املقر له ابتداًء، وبه يصبح الشخص املقر لـه ثابـت                 
بالنسب من املقر، وله مجيع احلقوق الواجبة على األب ألبنائه، كما يتم إثبات النسب بالبينة،    

ملدعي نسبه بشهادة شاهدين فيحكم له القضاء بثبـوت         وذلك بإقامة البينة عليه بأن يثبت ا      
وقد قضت احملاكم الشرعية    ‘ النسب واعتباره نسبا حقيقيا قامت على صحته البينة الشرعيـة        

  .يف البحرين بذلك
 ألحكام الشريعة اإلسالمية، واألصل هو إثبـات        وفقاًفتلك هي سبل إثبات النسب        -١١٤

ن سبل عبارة عن استثناء، وجيوز من خالل الـسبل          النسب بالفراش الصحيح، وما عداها م     
االستثنائية إثبات نسب املولودين خارج رباط الزوجية مبا يترتب على ذلك مـن حقـوق               

  .اإلرث واحلضانة والوصاية
وهلذا، فإن من ال يثبت نسبه بأحد هذه الطرق، وهو ما يعرف باللقيط الذي تركه                 -١١٥

 من ظروف قاهرة أجربوا فيها على اً من نفقة أو فراراًلصأهله بعد والدته خوفا من هتمة أو خت     
التخلي عن وليدهم دون ترك ما يدل على هويته، وفّر له القانون البحريين كل الرعايـة إذ                 

خيتار للطفل اسم كما خيتار     " على أن    ١٩٧٠ لسنة   ٦ من املرسوم بقانون رقم      ٩تنص املادة   
  ". بالوالدةاًمسلما ويعترب حبرينيلوالديه امسان ومهيان وتثبت ديانة الطفل 

ة بني الذكور واإلناث فيما يتعلق بـسن الرشـد        ـفال توجد تفرقة قانونية أو عملي       -١١٦
واء كان من جانب السلطات الرمسية أو مـن مكونـات           ـسواء كان مدنياً أو سياسياً، س     

  .اجملتمع البحريين
لكة تتجه حنو إلغاء التفـاوت      كذلك فإن االجتاهات والتوجيهات التشريعية يف املم        -١١٧

فيما يتعلق بتحديد سن الطفولة وسن الرشد وإجياد وحدة تشريعية إللغاء هذا التفاوت األمر              
  .الذي سينعكس حتماً على تعاطي اجملتمع بكل مكوناته مع هذا األمر

وبالنسبة للتمييز ضد األنثى فتشري إحصائيات التعليم إىل عدم التمييز بني الـذكور               -١١٨
وتسعى مملكة البحرين إىل املساواة بني      . اإلناث يف فرص التعليم يف خمتلف املراحل التعليمية       و

  .اجلنسني وعدم التمييز ضد املرأة على مجيع املستويات
ات اإلناث مقارنة مـع الطلبـة       ـاع معدل الطالب  ـويوضح اجلدول أدناه ارتف     - ١١٩

الهتمام بالتعلم والتعليم كوسيلة لتمكني     الذكور يف املراحل التعليمية املختلفة مما يؤكد ا       
  .املرأة يف اجملتمع
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  *يةجدول يبني نسبة الطالبات اإلناث إىل الذكور يف مجيع املراحل التعليم

وتنعكس هذه النسب للتناسب مع نسبة اإلناث إىل الذكور يف التعليم العايل جلميع               -١٢٠
 البحرين أكرب وأقدم مؤسسة للتعليم العايل يف اململكة تتجاوز  ففي جامعة . ١,٦١٢اجلامعات  

 ويف كلية   ٣,٠٤٧، ويف جامعة اخلليج بنسبة      ٢,١٨نسبة الطالبات اإلناث إىل الطلبة الذكور       
هذا ما عدا معهد البحرين للتدريب واليت جاءت نسبة الطلبـة          . ٥,٤٠العلوم الصحية بنسبة    

 وقد يكون هذا لرغبة الطلبة الذكور بكـسب         ٢,١٤٧ بالذكور إىل نسبة الطالبات اإلناث      
مهارات التدريب اليت متكنهم من االلتحاق بسوق العمل، إال أنه ال يوجد يف أنظمة املعهد ما            

  .مينع اإلناث من االلتحاق بالدراسة يف كافة التخصصات
 ٤٩ة بنسبة   أما بالنسبة ملشاركة املرأة يف العمل السياسي فقد شاركت املرأة البحريني            -١٢١

يف املائة يف املوافقة والتصديق على ميثاق العمل الوطين، هذا الذي منح املرأة حقوق مماثلـة                
  . للرجل فيما يتعلق بالشؤون املدنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية

 ٥١و يف املائة كمرشحة     ١١,٢ بنسبة   ٢٠٠٢وشاركت املرأة يف انتخابات البلدية        -١٢٢
وقد كانت نسبة النساء الاليت رشحن أنفسهن للمجلس النيـايب لعـام            . تصويتيف املائة بال  
وقد تضاعفت نسبة املترشـحات     .  رجالً ١٦٩ نساء مقابل    ٨ مبا يعادل    ٠,٠٤٧ ،٢٠٠٢

أما فيما . ت بالتزكية إمرأة حبرينية إىل الربملانـرأة، وقد وصلـ ام١٦ إىل ٢٠٠٦للربملان يف 
 ٥٠,٢ ومبعدل   ٢٠٠٢ يف املائة يف     ٤٧,٧ة املرأة مبعدل    يتعلق بالتصويت فقد كانت مشارك    

  .٢٠٠٦ يف املائة للمشاركني من قبل الرجال عام ٤٩,٨يف املائة مقابل 
 والذي وضع استراتيجية متكاملة لتفعيل      ٢٠٠١ومت إنشاء اجمللس األعلى للمرأة عام         -١٢٣

والعمل التطوعي والسياسي   دور املرأة، وإزالة التمييز ضدها يف جماالت العمل مدفوع األجر           
 .٢٠١٢واألسرة والتعليم والتدريب والصحة والبيئة واختاذ القرار والتمكني االقتصادي مع عام            

 يف املائة واليت تبلـغ      ٣٠ة إىل   ـة املرأة يف السلطة التشريعي    ـويطمح اجمللس إىل رفع مشارك    
الس البلدية حاليـاً إال أن      وال توجد مشاركة للمرأة يف اجمل     . ٢٠٠٦ يف املائة عام     ١٤حالياً  

مشاركة يف هذه اجملالس، وميكن حتقيق ذلك على األقل          يف املائة    ١٠اجمللس يهدف إىل إجياد     
  .عرب األعضاء املعينني

__________ 

  .بحرين مملكة ال-املعلومات مستقاة من موقع اجلهاز املركزي لإلحصاء بقسم التعليم واخلدمات التعليمية   *  

نسبة اإلناث 
 إىل الذكور

٢٠٠٠-
٢٠٠١ 

٢٠٠١- 
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢- 
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣- 
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤- 
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥-
٢٠٠٦ 

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٧-
٢٠٠٨ 

 ١,٠٤١ ١,٠٣٤ ١,٠٢٨ ١,٠٢١ ١,٠١٥ ١,٠٠٩ ١,٠٥ ١,٢٨ االبتدائي 

 ٠,٩١٤ ٠,٩٣٢ ٠,٩٥٠ ٠,٩٦٨ ٠,٩٨٧ ١,٠٠٥ ١,٠٢٤ ١,٠٣٩ اإلعدادي

 ١,٠٣٢ ١,٠٤٨ ١,٠٦٥ ١,٠٧٦ ١,٠٩ ١,١٠٧ ١,١٦ ١,١٨ الثانوي 
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 يف املائة مع الطموح ٧وقد متكن اجمللس من إيصال املرأة إىل املناصب الوزارية بنسبة    -١٢٤
 يف مواقـع وكـالء      املائة يف   ٧ومتثل املرأة   . ٢٠١٢ يف املائة عام     ٢٥يف أن تصل النسبة إىل      

وتشكل وكالء الـوزارة    .  يف املائة  ٣٠، واليت خمطط هلا بأن تصل إىل        ٢٠٠٦الوزارات عام   
.  يف املائة  ٣٥ يف املائة يف الوقت الراهن ويطمح اجمللس يف أن تصل إىل             ١١املساعدون النساء   

 يف املائة مع الرغبـة يف       ١٦,٣القطاع العام نسبة    ومتثل النساء املديرات يف اإلدارة العامة يف        
  .  يف املائة١٠أما للسفراء فالنسبة اليت يطمح هلا هي .  يف املائة٤٠زيادهتا إىل 

وتشغل املرأة مجيع املناصب القيادية يف اجلمعيات النـسائية، أمـا يف اجلمعيـات                -١٢٥
وال تشغل املرأة أية من     .  يف املائة  ٣٥  يف املائة مع الرغبة يف زيادهتا إىل       ٥السياسية فتصل إىل    

 ٣٠املناصب يف اجلمعيات اإلسالمية والشبابية، واليت يطمح أن تصل املشاركة هبا إىل نسبة              
 يف املائة، تـشكل     ٥٠ون مشاركة املرأة يف املواقع القيادية بنسبة        ـوخيطط بأن تك  . يف املائة 

  . يف مؤسسات اجملتمع املدين يف املائة، فيما يتعلق باملناصب القيادية ٢٤اآلن 
كما يهدف اجمللس األعلى مبساندة وزارات الدولة ومؤسسات اجملتمع املدين املعنيـة         -١٢٦

 يف املائة ١٤,٤٠باألمر واحتاد اجلمعيات النسائية يف ختفيض نسبة األمية بني النساء واليت تبلغ         
  .٢٠١٨ يف املائة عام ٥ إىل ٢٠٠١عام 
ألعلى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة جتارة وصناعة         كما يهدف اجمللس ا     -١٢٧

البحرين ومجعية سيدات األعمال واجلهات احلكومية واألهلية األخرى إىل زيادة عدد بـرامج             
  .٢٠١٢ يف املائة يف ٥ إىل ٢٠٠٥ يف املائة عام ١التدريب اخلاصة بتأهيل رائدات األعمال من 

لسياق أن البحرين بلد عريب مسامل حيتضن مجيع املـذاهب          واجلدير بالذكر يف هذا ا      -١٢٨
  .والطوائف وال يوجد لديه أي نوع من أشكال التعصب ضد األجانب أو كرههم

  مصاحل الطفل الفضلى  - باء  
  )٣املادة (

أبدت اللجنة قلقها من أن املبدأ العام املتمثل يف تـوخي مـصاحل الطفـل الفـضلى                   -١٢٩
 من االتفاقية ال يشكل دائما االعتبـار األساسـي يف اإلجـراءات    ٣واملنصوص عليه يف املادة   

املتعلقة باألطفال، وأوصت الدولة بإعادة النظر يف قوانينها وإجراءاهتا اإلدارية لضمان أن تعـرب              
 من االتفاقية وأن يراعى هذا      ٣هذه القوانني واإلجراءات بالشكل الواجب على مضمون املادة         

  .رات اإلدارية أو املتعلقة بالسياسة أو األحكام أو ما شاكلها من قراراتاملبدأ عند اختاذ القرا
 للتوصيات الصادرة من جلنة حقوق الطفـل بـشأن مراجعـة القـوانني              اًوتنفيذ  -١٣٠

والتشريعات البحرينية لتطابق اتفاقية حقوق الطفل، مت إعداد دراسة مقارنة بني التـشريعات             
لها وانبثقت عن هذه الدراسة مشروع قانون حقوق الطفـل يف            لتعدي اًاحمللية واالتفاقية متهيد  

 ومت  ٢٠٠٥فربايـر / شباط ٢٧مملكة البحرين، وقد نوقش يف جلسة جملس النواب املنعقدة يف           
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إدخال بعض التعديالت ودجمه مع مشروع ثقافة الطفل وعرضه من جديد على جملس الوزراء       
  .ظار التشريع مبسمى قانون حقوق الطفل وثقافته، وبانت٢٠٠٧سنة 
وقد تناول التقرير السابق فقرة مصاحل الطفل الفضلى بشيء من التفصيل يف الفقرات               -١٣١
  : ونورد هنا التدابري واإلجراءات املستحدثة اليت هلا عالقة هبذا الشأن٨٣-٧٧من 
وأقر كل من جملس الشورى وجملس النواب قانون إنشاء صندوق النفقـة الـذي                -١٣٢

 مـن هـذا   ٩ حلكم املادة وفقاًفعني به األوالد وكل من جتب هلم النفقة، ويندرج ضمن املنت  
القانون، ختصص مبالغ من امليزانية العامة للدولة كمورد من موارد الصندوق، وتلتزم احلكومة   

وال ريب أن ذلك يكـشف      . بتوفري االعتماد املايل الالزم للصندوق خالل السنتني األوليتني       
ذهلا الدولة يف هذا الصدد وتنعكس باإلجياب على مـصاحل الطفـل            عن مدى اجلهود اليت تب    

الفضلى، كما هناك اقتراح بقانون مقدم من جملس الشورى يف الفصل التشريعي الثـاين دور               
االنعقاد الثاين والذي مت املوافقة عليه وُرفع للحكومة والذي ينص علـى إلـزام احلكومـة                

  .يزانية العامةبتخصيص ميزانية سنوية للصندوق من ضمن امل
واجلدير بالذكر يف هذا الصدد، أن القضاء يف مملكة البحرين يويل رعايـة ملـصاحل                 -١٣٣

الطفل الفضلى، ففي حال انفصال األبوين مع وجود أطفال يف حضانة األم، فـإن احملـاكم                
 مكان رؤية األب لطفله لدى والدته وذلك حفاظاً على حالته النفسية، وحال  - أوالً   -جتعل  

تعذر ذلك تتم الرؤية يف املركز االجتماعي التابع للمحافظة اليت يقيم الطفل يف دائرهتا مبتابعة               
من أخصائية اجتماعية للحاالت األسرية، وتطبق وزارة العدل ما خلص إليه القضاة، وميثـل              

, هذا نقلة كبرية يف رعاية مصاحل الطفل الفضلي، ذلك أن مكان رؤية الصغري، يف الـسابق               
  . يتم يف مراكز الشرطةكان 
تكون حلماية الطفـل ومـصاحله      ( من ذات االقتراح على أنه       ٢كما نصت املادة      -١٣٤

الفضلى األولوية يف مجيع القرارات أو اإلجراءات أو التصرفات املتعلقة بالطفولة أياً كانـت              
  ).اجلهة اليت تصدرها أو تباشرها

إذا "  على أنـه   ٢٠٠٢ائية الصادر عام     من قانون اإلجراءات اجلن    ٣٤٦وتنص املادة     -١٣٥
كان حمكوما على رجل وزوجته باحلبس ملدة ال تزيد على سنة ولو عن جرائم خمتلفـة ومل                 
يكونا مسجونني من قبل جاز تأجيل تنفيذ عقوبة أحدمها حىت يفرج عن اآلخر وذلـك إذا                

 معـروف يف    كانا يكفالن صغرياً مل يتجاوز مخس عشرة سنة كاملة وكان هلما حمل إقامـة             
  ".مملكة البحرين

 انضمت مملكة البحرين إىل الربوتوكـولني       ٢٠٠٤ لسنة   ١٩ومبوجب القانون رقم      -١٣٦
االختياريني بشأن اشتراك األطفال يف الصراعات املسلحة، وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال            

ما اجلمعية العامـة  واملواد اإلباحية عن األطفال امللحقني باتفاقية حقوق الطفل اللذين اعتمدهت      
  .٢٠٠٠مايو / أيار٢٥لألمم املتحدة يف 
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 حدثا بارزاً يف مسرية التنمية االجتماعية يف     ٢٠٠٥يناير من عام    /ويعترب كانون الثاين    -١٣٧
 القاضي بفصل قطاع الشؤون االجتماعية      ٢٩مملكة البحرين حيث جاء املرسوم امللكي رقم        

ية كوزارة لوحدها وتعيني الدكتورة فاطمة حممد       عن وزارة العمل لتستقل الشؤون االجتماع     
 بـتغري مـسمي   ٢٠٠٥ لسنة   ٧٣البلوشي على رأس هذه الوزارة وبعدها جاء املرسوم رقم          

  ".وزارة التنمية االجتماعية"الوزارة إىل 
 نقل تبعية إدارة الطفولة من املؤسـسة        ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٣وأقّر جملس الوزراء يف       -١٣٨

 ٤٦رياضة لوزارة التنمية االجتماعية، وصدر عن جملس الوزراء قرار رقـم   العامة للشباب وال  
 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة الدكتورة فاطمة حممد البلوشـي            ٢٠٠٧لسنة  

وزيرة التنمية االجتماعية، وبذلك أصبح هناك والية حكومية واضحة تكلف مبهام تنـسيق             
  .كومية يف جمال تنفيذ االتفاقيةأعمال الوزارات واملنظمات غري احل

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو  - جيم  
  )٦املادة (

 وإضافة ملا متّ ذكره يف التقرير السابق من ٨٥و ٨٤تناوهلا التقرير السابق يف الفقرتني   -١٣٩
األسـرة أسـاس   "قد نص على ) أ(٥فإن الدستور يف املادة رقم ) أ(٨نص الدستور يف املادة   

 قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، حيفظ القانون كياهنـا الـشرعي، ويقـوي              اجملتمع،
أواصرها وقيمها، وحيمي يف ظلها األمومة والطفولة، ويرعى النشء، وحيميه من االستغالل،            
ويقيه اإلمهال األديب واجلسماين والروحي، كما ُتعىن الدولة خاصة بنمو الـشباب البـدين              

  .واخللقي والعقلي
إذا كانت احملكوم عليهـا     " من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه        ٣٤٣ص املادة   وتن  -١٤٠

بعقوبة سالبة للحرية حبلى يف الشهر السادس من احلمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حىت تضع               
 التنفيذ عليها وظهر يف أثناء التنفيذ أهنا حبلى         يئ على الوضع فإذا رُ    اًمحلها ومتضي أربعني يوم   

  " حىت متضي املدة املقررة بالفقرة السابقةتها يف السجن معاملة احملبوسني احتياطياًوجبت معامل
 من مملكة البحرين على وقاية األطفال من األمراض الوراثية، فقـد صـدر              اًوحرص  -١٤١

 بشأن الفحص الطيب للمقبلني على الزواج من اجلنسني، ويشمل          ٢٠٠٤ لسنة   ١القانون رقم   
ة واملعدية واألمراض األخرى اليت يصدر بتحديدها قرار من وزيـر           الفحص األمراض الوراثي  

الصحة ويرتب القانون على من خيالف أحكامه من املقبلني على الزواج أو املكلفني بـإبرام               
  .عقود النكاح، عقوبة الغرامة تصل إىل مخسمائة دينار

رين إىل العهـد     باملوافقة على انضمام مملكة البح     ٢٠٠٦ لسنة   ٥٦إقرار قانون رقم      -١٤٢
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والذي ينص يف املادة السادسة من اجلزء الثالث يف              
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ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام " بنص يضمن عدم إصدار قانون اإلعدام ضد األطفال ٥الفقرة 
  "احلواملعلى جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشر من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة ب

واجلدير بالذكر أنه ال توجد أية إحصائية تشري إىل وجود عقوبيت اإلعدام والسجن               -١٤٣
املؤبد لألطفال دون سن الثامنة عشرة، وتشري اإلحصائيات املسجلة ألسباب الوفيات إىل أنه             

توجد حالة مسجلة لألطفال املتوفني بسبب عقوبة اإلعدام أو اإلعـدام خـارج نطـاق                ال
 وفيما يلي عرض إلحـصائيات   ٢٠٠٦، وقد سجلت حالة انتحار واحدة فقط لسنة         القانون

  :أسباب الوفاة ملن هم دون التاسعة عشرة من العمر كالتايل
  
  
  
  
  
  
  

Deaths among Children Under 19 years Old 
* Total population includes those aged 19 years old as per census data 

available and given by Central Statistics Organization. 

  احترام آراء الطفل  - دال  
  )١٢املادة (

أبدت اللجنة قلقها بأن املواقف التقليدية إزاء األطفال يف اجملتمع قد حتُد من احترام                 -١٤٤
هم ال تسمع بـصورة منتظمـة يف   آرائهم، وال سيما داخل األسرة ويف املدرسة ومن أن آرائ 

وأوصت اللجنـة أن تواصـل      . اإلجراءات القضائية واإلدارية بشأن املسائل اليت تؤثر عليهم       
الدولة داخل األسرة واملدرسة واملؤسسات واحملاكم واهليئات اإلدارية ومن خالل تشريعاهتا،           

 وفقـاً عليهم، وذلـك    ال ومشاركتهم يف مجيع املسائل اليت تؤثر        ـتيسري احترام آراء األطف   
وأن تضع برامج تدريبية الكتساب املهارات تنفـذ يف اجملتمعـات           .  من االتفاقية  ١٢للمادة  

ني احملليني حبيـث    سؤولاحمللية من أجل اآلباء واألمهات واملعلمني والعاملني االجتماعيني وامل        
يف يتم أخذ هذه    تساعد األطفال على أن يعربوا عن آرائهم وخياراهتم املستنرية، وتعليمهم ك          

  .اآلراء بعني االعتبار، وأن تلتمس املساعدة من عدة جهات من بينها اليونيسيف
 ٤٦ من املرسوم بقانون رقـم       ١٠ت املادة   ـر بأنه قد نص   ـ على ذلك نذك   اًورد  -١٤٥
 بإصدار قانون اإلجراءات اجلنائية واليت تنظم حق الطفل يف تقدمي الـشكوى إذ  ٢٠٠٢لسنة  

Disease Number Rate per 100,000 
Ill-defined disorders  0.8 2  موت مفاجئ غري معروف السبب / 

RTA  / حوادث السيارات  19 7.3 

Other accidents احلوادث األخرى /   9 3.4 

 Poisoning  /التسممات  2 0.8 

Suicide / االنتحار  1 0.4 

Other Causes / األمراض األخرى  196 75.1 

Total Deaths  / مجلة الوفيات  229 87.7 
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ذا كان اجملين عليه يف اجلرائم املشار إليها يف املادة السابقة مل يبلغ مخس عشرة     إ(تنص على أنه    
سنة كاملة وقت تقدمي الشكوى أو كان مصاباً بعاهة يف عقله تقدم الشكوى ممن له الوالية                
عليه، وإذا كانت اجلرمية واقعة على املال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القـيم، وإذا                

جملين عليه يف األحوال السابقة مع مصلحة من ميثله أو مل يكن له من ميثله               تعارضت مصلحة ا  
  ).تقوم النيابة العامة مقامه

 ونضيف يف هـذا     ٨٩ إىل   ٨٦وقد تناول هذا البند التقرير السابق يف الفقرات من            -١٤٦
الصدد أن عدد املنظمات الشبابية قد تزايدت مع بداية املشروع اإلصالحي جلاللـة امللـك               

 منظمة شبابية ويف شأن لوائح اجلمعيات الشبابية     ١٦ إىل   ٢٠٠٧يث ارتفع عددها يف العام      ح
وهم الشباب دون سن الثامنة عشر والذين       : (فقد مشل أعضائها على مسمى العضو املنتسب      

  )يوافق جملس إدارة النادي على انتساهبم للنادي وممارسة األنشطة املختلفة به
 جلنة مفعلـة،    ٢٨رس الثانوية تضمنت جلان طالبية وعددها       كذلك فإن مجيع املدا     -١٤٧

 جلنة طالبية موزعة على املنـاطق  ٨٨إضافة لبقية املدارس احلكومية واخلاصة ليصبح اجملموع       
  .٢٠٠٦التعليمية املختلفة للبنني والبنات لعام 

  بشأن مباشرة احلقوق السياسية فـإن    ٢٠٠٢ لسنة   ١٤ للمرسوم بقانون رقم     اًوطبق  -١٤٨
 واملتعلقة مبباشرة احلقوق الـسياسية مـن   - رجاالً ونساًء -احلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون  

إبداء الرأي يف كل استفتاء جيري طبقاً ألحكام الدستور وانتخاب أعضاء جملـس النـواب،               
يشترط فيه طبقاً للمادة الثانية من ذات القانون أن يكون املواطن قد بلغ عشرين سنة كاملة                 

 ٢٦االستفتاء أو االنتخاب، وذلك بعد التعديل الذي طرأ على املادة مبوجب القانون رقم يوم 
  . بعد أن كان يشترط بلوغ سن الواحدة والعشرين٢٠٠٦لسنة 
وما زالت اجلمعيات الشبابية والسياسية تطالب بتخفيض سن الرشد السياسي ليحق             -١٤٩

 اً متنامي اًويعكس ذلك إدراك  . الثامنة عشرة للمواطن مباشرة احلقوق السياسية بعد إمتامه سن        
من قبل مجعيات اجملتمع املدين بضرورة إلغاء الفجوات العمرية بني سن الطفولة وسن الرشد،              

 يبدي ختوفاً من استغالل الشباب األقل نضوجاَ من قبل اجلمعيـات            ما زال رغم أن املشرع    
ض املشرعني ضرورة توفري فاصـل      السياسية حلصد املزيد من األصوات االنتخابية، ويرى بع       

زمين بني سن الرشد املدين وسن الرشد السياسي، هبدف اكتمال النضج الذي يؤهل الشباب              
  .الختاذ القرارات الصحيحة يف الشأن السياسي

  التحديات    
 سنة اقتصر علـى     ٢٠ سنة إىل    ٢١ختفيض سن مباشرة احلقوق السياسية من        •

ابات دون حق االنـضمام إىل اجلمعيـات   حقي املشاركة يف االستفتاء واالنتخ 
 من قانون اجلمعيات السياسية وجوب إمتام       ٥/٢السياسية والذي قررت املادة     

 سنة للتمتع بعضوية اجلمعية السياسية، األمر الذي أوجد تفرقة          ٢١العضو لسن   
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يف سن الرشد السياسي بني حق االستفتاء واالنتخاب من جهة وحق االنضمام            
  .ات السياسيةيف عضوية اجلمعي

  .توقف مشروع برملان األطفال وعدم تفعيله •

  )١٣(حرية التعبري عن الرأي -صوت األطفال     
  :حدث لقاء تشاوري مع األطفال حول بعض قضايا الطفولة يف مملكة البحرين -١٥٠

  هل يؤخذ برأيكم كناشئة يف القرارات اليت ختصكم؟ •

  التعليق    
ائرة يف قضايا الطفولة دون الرجوع      ال، حيث يتم إقرار القرارات واملشاريع الد       •

أو االسترشاد برأي األطفال والناشئة يف هذا اجلانب، ودائما يتطوع الكبار يف            
إعطاء أنفسهم هذا احلق يف اختاذ القرارات اخلاصة بالطفولة، فعلى سبيل املثال            
هناك مجعيات ومؤسسات حكومية وأهلية خمتصة يف شؤون وقضايا الطفولـة           

  .عيدة جدا عن مشاركة ومتثيل األطفال فيهاواليت تكونت ب
عدم االهتمام يف إحياء مشاريع مهمة للطفولة فنحن يف القرن احلادي والعشرين       •

  .وال يوجد حمفل حتت مسمى املنتدى الوطين للطفولة
عدم مشاركة األطفال وحىت إشعارهم باحلقوق األسرية واملترتبة مـن جـراء             •

  . الصغرياتاملشاكل األسرية كالطالق أو زواج
إن يف حاالت حدوث االعتداءات اجلسدية أو اجلنسية على الطفل ال يعطى له              •

 احلق يف إبداء الرأي أو الدفاع عن نفسه حيث يأخذ الكبـار             - أي الطفل  -
 .هذا اجلانب عنه

  احلقوق واحلريات املدنية  - اًخامس 
  ))أ(٣٧، و١٧ -١٣، و٨، و٧املواد (

م ورود أية معلومات يف تقرير الدولة فيما خيص املـزاعم           أبدت اللجنة قلقها من عد      -١٥١
اخلطرية بارتكاب التعذيب واالحتجاز التعسفي ضد أشخاص دون سن الثامنة عشر والـيت             

وأوصت بإجراء حتقيقات فعالة يف كافـة حـاالت التعـذيب           . أشري إليها يف تقارير أخرى    
كبها رجال الشرطة أو غريهم من املـوظفني        واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة اليت يرت       

وإيالء االهتمام التام لضحايا هذه االنتهاكات وتأمني       . احلكوميني ومالحقة مرتكبيها قضائيا   
__________ 

. ٢٠٠٨مارس  /ة يف مملكة البحرين، آذار    ـوقائع اللقاء التشاوري مع األطفال حول بعض قضايا الطفول         )١٣(
 .مرفق التقرير
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وإدراج معلومـات يف    . التعويض وسبل النقاهة وإعادة دجمهم يف اجملتمع على اجلو الكـايف          
  . تقاريرها املقبلة عن التوصيات الواردة أعاله

 على ذلك، فقد التزمت اململكة باحترام قيم سيادة القانون وحقوق اإلنسان انطالقا             اًدور  -١٥٢
من مبادئ ميثاق العمل الوطين والدستور يف إطار امللكية الدستورية اليت عملت على تعزيز دولـة                

  .املؤسسات، وفتح منافذ وقنوات جديدة للمواطنني لتعزيز ممارستهم حلقوقهم وتفعيلها
الشهور األوىل لتوىل صاحب اجلاللة مقاليد احلكم توالت اإلجـراءات لتفعيـل         ومنذ    -١٥٣

 بإلغاء املرسوم بقـانون بـشأن   ٢٠٠١ لسنة ١١احلياة الدميقراطية، ومنها املرسوم بقانون رقم       
 للسنة ذاهتا بشأن إلغاء اختصاصات احملكمة اخلاصة بنظـر          ٤تدابري أمن الدولة، واملرسوم رقم      

 بالعفو  ٢٠٠١ لسنة   ١٠أمن الدولة اخلارجي والداخلي، و املرسوم بقانون رقم         اجلرائم املاسة ب  
  .الشامل عن اجلرائم املاسة باألمن الوطين، والعفو الشامل وغري املشروط عن املنفيني السياسيني

وىف جمال تفعيل ونشر الوعي الدميقراطي يف اجملتمع اهتمت اململكة بصيانة احلريات              -١٥٤
أي والتعبري يف إطار التمسك بالثوابت الوطنية واإلسالمية وحرية الصحافة          وضمان حرية الر  

واإلعالم حيث مت الترخيص لعدد من الصحف واجملالت الناطقة بالعربية واألجنبية لتفعيـل             
  .دور النشر والصحافة يف ممارسة هذه احلقوق

  االسم واجلنسية  - ألف  
  )٧املادة (

، ونفيد بأن قانون تنظـيم املواليـد        ٩٣-٩٠يف الفقرات   وقد تناوهلا التقرير األويل       -١٥٥
 ٢ل حق الطفل يف االسم واجلنسية كما أوضحتها املواد مـن            ـ يكف ١٩٧٠والوفيات لسنة   

 من نفس القانون وضمنت حتديد عناصر هوية الطفل مبا يكفل تعرف والديـه عليـه                ٩إىل  
  .)١٤(طفال فور والدهتممستقبال ويضمن القانون اإلجراءات املتوخاة لضمان تسجيل األ

واختذت تدابري عديدة منها منح جاللة امللك بإرادة ملكية أبناء البحرينية املتزوجة من    -١٥٦
 للصالحيات اليت يتمتع هبا امللك مبوجب قانون اجلنسية،         وفقاًأجنيب اجلنسية البحرينية وذلك     

البحرينية املتزوجـة مـن   وهناك جهود تبذل لتعديل قانون اجلنسية النافذ ليكفل مبوجبه حق     
  .أجنيب منح اجلنسية البحرينية ألبنائها

ما سبقت اإلشارة يف أجزاء من هذا التقرير إىل حل مشكلة عدميي اجلنسية، ومـنح             -١٥٧
  ".البدون"اجلنسية آلالف من 

__________ 

 .مرفق عدد ونسبة األطفال املسجلني بعد الوالدة وتاريخ تسجيلهم )١٤(
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  التحديات
حرمان أبناء البحرينية املتزوجة من أجنيب من اجلنسية، ومنحها ألبناء البحريين            •

  .ج من أجنبيةاملتزو

  احلفاظ على اهلوية  -باء   
  )٨املادة (

 من  ٩ ونذكر يف هذا الشأن املادة       ٩٧ إىل   ٩٤تناوهلا التقرير األويل يف الفقرات من         -١٥٨
جيب على كل من عثر على طفل حديث : "قانون تنظيم املواليد والوفيات واليت تنص على أنه     
 حمضر باملالبسات والظروف اليت وجد فيها       الوالدة أن يسلمه إىل أقرب خمفر للشرطة وحيرر       

املولود، يوضح به مكان العثور عليه وتارخيه ويندب الطبيب الشرعي ليقرر السن التقـرييب              
 اًللطفل، وخيتار للطفل اسم كما خيتار لوالديه امسان ومهيان وتثبت ديانـة الطفـل مـسلم               

انه ما مل يرفض إثبات امسه،      ويوضح باحملضر اسم الشخص الذي عثر عليه ولقبه ومهنته وعنو         
وعلى مراكز الشرطة يف البالد واملؤسسات واملالجئ املعدة الستقبال هـؤالء األطفـال أن              
يبلغوا دائرة الصحة عن كل طفل حديث الوالدة عثر عليه أو سلم إليها وذلك لقيد املولـود                 

  ."وإصدار شهادة ميالد له
 جمال تطوير أنظمة الـسجل الـسكاين يف   وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة يف      -١٥٩

منطقة الشرق األوسط، فباإلضافة إىل إصدار بطاقات سكانية جلميع املواطنني واملقـيمني يف             
 ُتعد الوسيلة ٢٠٠٥أكتوبر /اململكة، فقد مت استحداث بطاقة هوية الكترونية يف تشرين األول         

ت واخلـدمات يف املؤسـسات      األكثر ضمانا للتأكد من هوية حاملها عند إجناز املعـامال         
  .احلكومية وغري احلكومية، وتصدر هذه البطاقة جلميع الفئات العمرية مبا فيهم األطفال

  حرية التعبري  - جيم  
  )١٣ املادة(

 والذي بّينتا أنّ ال قيد على ممارسة الطفل ٩٩و ٩٨تناوهلا التقرير السابق يف الفقرتني   -١٦٠
معتقداته شريطة عدم خمالفة الدستور وقوانينه وأنظمته وهذا        حلق التعبري عن آرائه أو دينه أو        

حرية الرأي والبحث العلمي    " من دستور اململكة واليت نصت على        ٢٣ما جاء يف نص املادة      
 وفقـاً مكفولة، ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غريمها، وذلك          

  ."للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون
وتبذل اململكة قصارى جهدها لضمان حق الطفل يف حريـة التعـبري، متمثلـة يف                 -١٦١

املؤسسات احلكومية واألهلية وسيتم إلقاء الضوء يف تفصيل بنود اجملموعة السابعة من هـذا              
  .التقرير بالنسبة لألطفال يف املدارس وإىل ما تقوم به منظمات اجملتمع املدين يف هذا اجملال
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  ة الفكر والوجدان والدينحري  - دال  
  )١٤املادة (

 ونذكر يف هـذا الـشأن أن دسـتور    ١٠١ و ١٠٠تناوهلا التقرير السابق يف فقريت        -١٦٢
حرية الـضمري مطلقـة،     " إىل هذه احلريات إذ نصت على أن         ٢٢اململكة قد أشار يف املادة      

 واالجتماعـات   وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر األديان واملواكـب          
  ". للعادات املرعية يف البلداًالدينية طبق

 كان دينه يف اإلطالع علـى       اًلذلك فال شيء يف القانون حيول دون حق الطفل، أي           -١٦٣
شؤون دينه أو ممارسة عباداته أو التعبري عما جيول يف خاطره أو وجدانه مما يعن له من آراء أو 

  . للنظام العام أو اآلداب العامةاًف خمالاًمعتقدات، على أن ال ميارس نشاط
 منظمة، وعدد األندية الثقافية    ٤٨وقد بلغ عدد املنظمات األهلية األجنبية يف اململكة           -١٦٤

 كنيـسة وجمموعـة روحانيـة حبـسب         ١٩، فيما بلغت عدد الكنائس      اً نادي ٣٧األجنبية  
  .٢٠٠٧اإلحصائيات املسجلة بوزارة التنمية االجتماعية حىت عام 

  حرية تكوين اجلمعيات وحرية االجتماع السلمي  - هاء  
  )١٥املادة (

 ونذكر يف هـذا الـشأن أن        ١٠٧   إىل ١٠٢تناوهلا التقرير األويل يف الفقرات من         -١٦٥
حرية تكوين اجلمعيات والنقابات، على     " ما ينص على     ٢٧دستور اململكة قد أشار يف املادة       

 للشروط واألوضـاع الـيت      وفقاًمكفولة  أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية،       
 مـن   ٢٨، وكذلك املـادة     "يبينها القانون، بشرط عدم املساس بأسس الدين والنظام العام        

الدستور نفسه واليت نصت على حرية االجتماعات اخلاصة والعامة واملواكب والتجمعـات            
  . للشروط واألوضاع اليت يبينها القانونوفقاًمباحة 
اإلصالح واالنفتاح السياسي تطورت البيئتان القانونية والـسياسية        ويف إطار عهد      -١٦٦

وحرية التعبري والعمل بشفافية، األمر الذي ساعد على فتح آفاق التطور أمام جمتمع البحرين              
 ٢٠٠١ مجعية أهلية يف عام    ٢٧٥املدين، مما أدى إىل ارتفاع عدد مؤسسات اجملتمع املدين من           

 ٤٢٥، ووصـلت إىل     ٢٠٠٤ مجعية عام    ٣٧٦تفعت إىل   ، وار ٢٠٠٣ مجعية عام    ٣٠٤إىل  
 مجعية أهلية، األمر الذي يـشري إىل    ٤٦٠ ألكثر من    ٢٠٠٧ حىت بلغ عام     ٢٠٠٦مجعية عام   

. أن حجم اجملتمع املدين يف البحرين قد قفز إىل قرابة الضعف خالل السبعة األعوام املاضـية               
ناء اجملتمع املدين، فبعـد أن كانـت   ومل تكن القفزة كمية فقط وإمنا كانت حتّول نوعي يف ب   

اجلمعيات اخلريية والدينية هي النمط األساسي واألول يف اململكة، جند أنه قد حدثت نقلـة               
نوعية، تعكسها توجهات وأنشطة اجلمعيات األهلية، إذ مت إشهار بعض اجلمعيات الدفاعيـة            

، الـيت   ٢٠٠٢ة عام   مثل مجعية حقوق اإلنسان، كما مت إشهار عدد من اجلمعيات السياسي          
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وغريها، وهـي يف    .. مثلت خمتلف القوى السياسية اإلسالمية والقومية واليسارية والليربالية       
وقد ترافق مع ذلك نـشأة بعـض اجلمعيـات ذات           . نشاطاهتا وتركيباهتا أحزاب سياسية   

، االهتمامات النوعية مثل مجعيات البيئة، وتدريب العمالة الوطنية، وأخرى لتنميـة اجملتمـع            
  .)١٥(وأخرى شبابية

وتواصل وزارة التنمية االجتماعية جهودها من أجل دعم اجلمعيات األهلية والعمل             -١٦٧
التطوعي من خالل مشاريعها التنموية االجتماعية اليت هلا مردود اجيايب على اجملتمع، والـيت              

 حمورين رئيسيني   تأيت ضمن السياسة االجتماعية العامة اليت تتبناها مملكة البحرين وتعتمد على          
أوهلا االستثمار االجتماعي يف خمتلف اجملاالت التنموية واالجتماعية املختلفة من أجل تقـدمي             
عالج جذري للمشكالت االجتماعية وثانيها احلماية االجتماعية واليت تضم الرعاية والتأهيل           

  .وعالج مظاهر ونتائج املشكالت االجتماعية املوجودة يف اجملتمع
 أحد أهم املشروعات اليت طرحتها وزارة التنمية االجتماعية هو برنامج املـنح             ولعل  -١٦٨

املالية للمشاريع التنموية االجتماعية للمنظمات األهلية من خالل صندوق العمـل األهلـي             
ويعكس هذا الربنامج حرص الوزارة على تشجيع اجلمعيات ذات االختصاص يف . االجتماعي

خالل تعاون كوادرها وخرباهتا مبا يكفل خروج مشاريع أكثر         تقدمي مشروع موحد بينها من      
  . تليب وختدم اجملتمعاًمتيز

وأوضحت إحصائية أصدرهتا إدارة املنظمات األهلية بوزارة التنميـة االجتماعيـة             -١٦٩
، أن قيمة األراضي والعقارات واملباين اليت منحتها اململكة إىل مؤسسات اجملتمع املدين             اًمؤخر

كما بلغ  .  مليون دينار  ١٢٠ليها مبانيها اإلدارية ومشروعاهتا قد بلغت أكثر من         كي تقيم ع  
 ألف دينار  ١٠٠ ألف دينار، بزيادة قدرها      ٢٠٠حجم الدعم النقدي املقدم لتلك املؤسسات       

  .٢٠٠٦عن عام 
وعمدت وزارة التنمية االجتماعية إىل تطوير البنية القانونية املنظمة للعمل األهلـي              -١٧٠
، وينظم لعمل أكثر  ١٩٨٩عام  لكة، ذلك أن القانون احلايل املنظم للعمل األهلي الصادر          باملم
 مجعية أهلية مشهرة يف الوقت احلايل، قد تعرض النتقادات مـن جانـب بعـض                ٤٦٠من  

اجلمعيات األهلية، مبا حيمله من تضييق ألنشطة اجلمعيات وحلرياهتا، ومن جانبها قامت وزارة  
ع عدد من مؤسسات اخلربة الدولية، بوضـع مـسودة القـانون اجلديـد         التنمية بالتعاون م  

للمنظمات األهلية، لتوسيع دائرة االهتمام بالعمل األهلي واستيعابه، واكتشاف املمكنـات           
  .الواقعية لعملية االنتقال إىل اجملتمع املدين

خللـيج  وقد مت فتح مركز دعم املنظمات األهلية، وهو األول من نوعه يف منطقـة ا                -١٧١
وحيمل رسالة تتركز يف تقدمي الدعم الفين ملؤسسات اجملتمع املدين سواء املؤسسات التعاونية             
أو جلمعيات النفع العام ويتمثل الدعم يف تنمية قدرات املنظمات األهلية وتقـدمي اخلـربات               

__________ 

 .٢٠٠٧إحصائيات تطور املنظمات األهلية يف مملكة البحرين  )١٥(
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به، واالستشارات اليت حتتاج إليها إضافة إىل الدعم املادي من قاعات تدريب وأدوات مرتبطة 
مبا يعزز روح الشراكة القائمة بني املنظمات األهلية والوزارة والعمل من أجـل أن يكـون                
للجمعيات دور فاعل يف اجملتمع وأن تتحول من مجعيات تقدم املساعدات املاديـة والعينيـة               

  .لألفراد واألسر احملتاجة إىل مجعيات هلا دور تنموي تساهم يف التنمية اجملتمعية بشكل فاعل
 مع التوجيهات امللكية بتمكني اجلمعيات الشبابية واحلـرص علـى تـوفري             ومتاشياً  -١٧٢

متطلبات عملها وأداء رسالتها، فقد قامت وزارة التنمية االجتماعية بشراء مقر للجمعيات،             
 شقة وحييط باملبىن، مساحة كافية إلقامة أنـشطة         ١٣يضم مبنيني متعددي الطوابق، يضمان      

 ألف دينار، وتتوفر فيه مجيع املرافق الـضرورية،         ٥٧٠ة شراء املبىن    اجلمعيات، وبلغت كلف  
  .لتمكينها من أداء دورها وترمجة أهدافها ومساندهتا للمشروعات واملبادرات الشبابية

 على تطوير املركز مت توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة التنمية االجتماعية وبرنامج             وعمالً  -١٧٣
ء من املؤسسة األمريكية للتنمية يف مـصر مـن أجـل وضـع              األمم املتحدة الستخدام خربا   

إستراتيجية للعمل يف املركز خالل السنوات الثالث القادمة وقد مت كخطوة أوىل عمل مـسح               
ميداين على اجلمعيات األهلية واليت على أساسها وضعت خطة املركز إضافة إىل تصور كيفيـة              

عملية التنمية مع تشكيل فريق عمل متخصص       بناء قدرات اجلمعيات لتفعيل دورها بفاعلية يف        
كما مت إعداد املواد التدريبيـة يف       . مت تدريبه بشكل مكثف نظريا وعمليا على مدى مائة ساعة         

جمال بناء القدرات املؤسسية للجمعيات وإعداد وتقييم األوراق واآلليات اليت ميكن من خالهلا             
 مع املكتب التنفيذي جمللـس وزراء العمـل         وكذلك مت التنسيق  . تقدمي الدعم واملساعدة الفنية   

والشؤون االجتماعية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية لإلعداد دورة تدريبية يف جمـال              
  .اإلشراف على مجعيات ومؤسسات العمل التطوعي األهلي وإداراهتا يف دول اجمللس

ة فقد متّ فـتح وحـدة       وضمن املشاريع واخلطط التنموية بوزارة التنمية االجتماعي        -١٧٤
 على تنفيـذ مـشروع نـادي        اًالتطوع التابعة للخدمات اجملتمعية بالوزارة واليت تعمل حالي       

املتطوعني الذي يهدف إىل إنشاء قاعدة عريضة من املتطوعني لكال اجلنسني وتوجيه قدراهتم             
على أيدي حنو االجتاه الصحيح خلدمة مؤسسات اجملتمع املدين بواسطة ورش العمل والتدريب 

متخصصني من اجملتمع املدين لتحقيق الشراكة اجملتمعية مع القطاع اخلاص وكذلك يهـدف             
  .املشروع لتوعية اجليل اجلديد بثقافة التطوع وإبراز دوره اهلام يف التنمية الشاملة للمجتمعات

والذي سوف يركز على    " املتطوع الصغري " مشروع   اًكذلك فإن الوزارة تدرس حالي      -١٧٥
 مفاهيم العمل التطوعي لدى األطفال والناشئة من أبناء البحرين وتعزيز روح االنتمـاء        غرس

واملواطنة يف نفوسهم بأساليب مستحدثة تتناسب والتغيريات السريعة اليت نعيشها اليـوم يف             
  .اجملتمع البحريين
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  محاية احلياة اخلاصة  - واو  
  )١٦املادة (

 املتعلقة  ٢٦و ٢٥ وأوضح ماديت الدستور رقم      ١٠٨ة  تناوهلا التقرير األويل يف الفقر      -١٧٦
 من اتفاقية االنضمام للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية         ٩هبذا الشأن، ونضيف لذلك املادة      

لكل فرد حق يف احلرية ويف األمان على شخـصه، وال جيـوز             "والسياسية واليت تنص على     
 من حريته إال ألسباب يـنص عليهـا         ، وال جيوز حرمان أحد    اًتوقيف أحد أو اعتقاله تعسف    

، )ب(و) أ( يف بنودها    ١٩ لإلجراء املقرر فيه، كما نصت مادة الدستور رقم          اًالقانون وطبق 
 من ٢٦ للقانون، كذلك املادة وفقاًواليت أوضحت أن احلرية الشخصية مكفولة    ) د(، و )ج(و

اتفية وااللكترونية مصونة،   حرية املراسلة الربيدية والربقية واهل    "الدستور واليت نصت على أن      
وسريتها مكفولة، فال جيوز مراقبة املراسالت أو إفشاء سريتها إال يف الضرورات اليت يبينـها               

  .  لإلجراءات والضمانات املنصوص عليها فيهوفقاًالقانون، و

  احلصول على املعلومات املناسبة  -زاي   
  )١٧املادة (

، ونذكر يف هـذا     ١١٢-١٠٩تفصيل يف الفقرات    تناوهلا التقرير األويل بشيء من ال       -١٧٧
ترعى الدولة العلوم واآلداب    " الفقرة أ على أن      ٧الشأن أن دستور اململكة قد نص يف املادة         

 .." .والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل اخلدمات التعليمية والثقافية للمـواطنني          
صول علـى املعلومـات لكافـة       األمر الذي تسعى من خالله اململكة توسعة نطاق سبل احل         

  .املواطنني وعلى رأسهم األطفال
وسعت وزارة التربية والتعليم على أن تويل مكتبة األطفال اهتمامـاً كـبرياً عـرب                 -١٧٨

تزويدها بالكتب واملصادر واألدوات واألجهزة اليت متكّن الطفل من القراءة ومن الوصول إىل             
ال تنطلق من مجلة أهداف تتلخص يف توجيه الطفل         املعلومة اليت يرغب فيها، ومكتبات األطف     

إىل حّب القراءة واملطالعة وتنمية ميوله يف هذا اجلانب، وإجياد القيم والعادات واالجتاهـات              
النبيلة لديه، باإلضافة إىل تعويده على كيفية االستفادة من اخلدمات املكتبية، وتدريبه علـى              

  .ختلفةكيفية استخالص املعلومات من مصادرها امل
وُتشرف إدارة املكتبات العامة بوزارة التربية والتعليم على تـسع مكتبـات عامـة            -١٧٩

منتشرة يف مناطق خمتلفة يف البالد، وتقدم خدماهتا املتنوعة جلميع أبنـاء اجملتمـع البحـريين                
.  وهي مكتبة املنامة العامة    ١٩٤٦وقد افتتحت أول مكتبة عامة يف البالد سنة         . مبختلف فئاته 

 الهتمام حكومة البحرين بافتتاح املزيد من املكتبات العامة، فقد مت افتتاح مكتبة احملرق              وفقاًو
 وحتول امسها إىل مكتبة بنك البحرين الوطين العامة باحملرق اعتباراًً مـن    ١٩٦٩العامة يف عام    

العامة كما مت افتتاح مكتبة مدينة عيسى  .  بعد جتهيز مبىن حديث هلا     ١٩٩٧أبريل عام   /نيسان
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 افتتحت أربع مكتبات عامة يف كل من سترة والرفاع واحلد ١٩٧٦ويف عام . ١٩٧٢يف عام 
  . مكتبة عراد، وفرع املكتبة العامة مبركز السلمانية الطيب١٩٧٩وجدحفص وافتتحت يف عام 

ومت افتتاح مكتبة الشيخ عيسى بـن سـلمان آل خليفـة سـتفتتح يف كـانون                   -١٨٠
تعترب أضخم مكتبة وطنية يف اململكة ختدم وترفـد البـاحثني            حيث   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

والقــراء، وتتميز بسعتها وهبندستها الرائعة وتشتمل على قاعات، ومرافق حتتضن الفنون،           
واآلداب، والثقافة والتاريخ واملسرح، والتراث؛ فهناك قاعة ومـسرح لألطفـال، وزاويـة             

 وقاعة ملقتنيات األمري الراحـل الـشيخ        للمخطوطات النادرة، ومتحف للتاريخ اإلسالمي،    
عيسى بن سلمان آل خليفة، وقاعة للحوار اإللكتروين املغلق من خالل اإلنترنت للتحـدث              

ـ            و للنـدوات   واملناقشة ألعضاء اجلمعيات واملثقفني واملهـتمني، ورجـال األعمـال، وهب
وزوايا وأمكنـة   واحملاضرات، وجالريي للفنون التشكيلية، وصالة تتسع للعروض املسرحية،         

  .أخرى ختدم املرتادين على اختالف مستوياهتم وتعدد حاجاهتم
" الرفاع فيـوز " افتتاح مكتبة الطفل ٢٠٠٨ديسمرب / يف هناية كانون األول  أيضاًومتّ    -١٨١

مبركز معلومات املرأة والطفل التابع جلمعية املرأة والطفل بدعم ومساندة من وزارة التنميـة              
 املكتبة على مجيع الوسائط التعليمية واملواد املسموعة واملكتوبة واملرئيـة           االجتماعية، وحتتوي 

  .وااللكترونية واليت تعمل على تنمية احلصيلة اللغوية والفكرية والثقافية للطفل
وختصص لألطفال يف املكتبات العامة قسم شامل حيوي الكتب واملراجع والدوريات             -١٨٢

ملواد السمعية والبصرية كاألفالم وبرامج الكمبيوتر التعليمية       اخلاصة باألطفال، باإلضافة إىل ا    
والتثقيفية والقصص املسجلة، وذلك هبدف تشجيع األطفال على اكتساب عادات القـراءة            
وتنمية ميوهلم القرائية وبث روح الثقافة فيهم منذ نعومة أظافرهم من خالل ما تـوفره هلـم    

  .تلفة واألنشطة املتنوعةاملكتبة من مصادر وأوعية املعلومات املخ
وُتعد مكتبة بنك البحرين الوطين العامة باحملرق متميـزة باسـتخدام تكنولوجيـا               -١٨٣

 جهاز مربوط بشبكة حملية وجهـاز       ١٥احلاسوب حيث يتوزع داخل أروقتها ما يزيد على         
ـ             يت مربوط بشبكة املعلومات العاملية اإلنترنت، وتستخدم هذه األجهزة يف مجيع العمليات ال

حيتاجها الباحث ابتداًء من مصدر املعلومات واالستدالل على موقعها وانتـهاًء باسـتعارهتا،     
أما اجلهاز اخلاص باإلنترنت فيستطيع الباحث البحـث  . وكل هذا يتم بطريقة سهلة وسريعة   

  .عن املعلومات من خالله
دمة إىل مواقـع  ولتشجيع األطفال على القراءة والتزود باملعرفة من خالل وصول اخل    -١٨٤

قريبة من سكنهم لضمان وصول املعلومة لكافة أطفال اململكة فقد وافقـت وزارة التنميـة               
 ٢٠٠٩/٢٠١٠ ألف دينار مليزانية     ١٠٠بتكلفة  " املكتبات املتنقلة "االجتماعية على مشروع    

 وهو عبارة عن حافلة جمهزة مبكتبة الكترونية ومواد وألعاب تعليمية وجمموعة كتب متكاملة            
بعدة لغات للطفل، وتنتقل احلافلة بني األحياء الشعبية واملدن املختلفة مبملكة البحرين ليقدم             

  .خدماته بشكل جمدول لألطفال والناشئة يف مجيع أحناء اململكة
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احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية   - حاء  
   يف ذلك العقاب البدينأو الالإنسانية أو املهينة، مبا

  ))أ(٣٧املادة (

 بتفصيل ونذكر يف هـذا الـشأن أن        ١١٨-١١٣تناوهلا التقرير األويل يف الفقرات        -١٨٥
ال ُيعـرض أي إنـسان      " علـى أن     ١٩من مادة رقم    ) د(دستور اململكة قد نص يف الفقرة       

وحيدد القانون عقـاب   للتعذيب املادي أو املعنوي، أو لإلغراء، أو للمعاملة احلاطة بالكرامة،           
من يفعل ذلك، كما يبطل أي قول أو اعتراف يثبت صدوره حتت وطأة التعذيب أو باإلغراء               

  . أو بتلك املعاملة أو التهديد بأي منها
 بشأن تأسيس مركز البحرين حلمايـة       ٢٠٠٧ لسنة   ١٠وصدر املرسوم بقانون رقم       -١٨٦

هو اجلهة املركزية املعنية حبماية الطفـل        و ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٣الطفل، وقد افتتح املركز يف      
واليت تتوىل تقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء املعاملة واإليذاء اجلـسدي والنفـسي              
واإلمهال واالعتداءات اجلنسية، ويقوم املركز بتوفري وتسهيل اخلـدمات املتعلقـة بـالتقييم             

يق بني خمتلف اجلهـات احلكوميـة       والتحقيق والعالج واملتابعة هلؤالء األطفال وذلك بالتنس      
  :واألهلية ذات العالقة، ويهدف املركز إىل

  .توفري احلماية للطفل من سوء املعاملة يف األسرة واجملتمع •
  .محاية الطفل من اإليذاء أثناء التحقيق •
  .تقدمي اخلدمات النفسية واالجتماعية والقانونية والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة •
  . أجل إبقاء الطفل يف بيئته األسرية قدر املستطاعتأهيل العائلة من •
  .إجياد أسرة بديلة للطفل يف حالة تعرضه لسوء املعاملة •
  .توعية الطفل واجملتمع بشأن محاية الطفل وحقوقه •
  .متابعة تنفيذ وتطبيق القوانني واملعاهدات اخلاصة حبماية الطفل •

لس إدارة مركز البحـرين      بشأن تشكيل جم   ٢٠٠٧ لسنة   ٢٠كما صدر القرار رقم       -١٨٧
  :حلماية الطفل الذي ميثل خمتلف اجلهات الرمسية واألهلية املعنية وخيتص مبا يلي

وضع اخلطط والربامج الكفيلة حبماية الطفل من سوء املعاملة واإلشراف علـى             •
  .تنفيذها وإعداد التقارير حوهلا

محاية الطفل مـن    ة، والرمسية، واألهلية بشأن     ـالتنسيق مع كافة اجلهات املعني     •
  .سوء املعاملة

  .اإلشراف على نشاط وأعمال املركز •
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  .تقدمي املشورة للجهات املعنية بشأن محاية الطفل من سوء املعاملة •
وضع خطط للدراسات والبحوث املتعلقة بظاهرة إسـاءة معاملـة األطفـال             •

  .واإلشراف على تنفيذها
  .وضع الئحة داخلية لتنظيم عمل املركز •
  .ن لتلقي البالغات والشكاوى اخلاصة باألطفالتشغيل خط ساخ •

 بني ذكـور  ٢٠٠٧ حالة لعام ٨٦كما استقبل مركز البحرين حلماية الطفل حوايل          -١٨٨
 سنة، واحلاالت املتـرددة     ١٨-١وإناث من خمتلف حمافظات اململكة، تتراوح أعمارهم من         

 أو من أفراد األسرة أو      هي حترشات جنسية، الضرب وسوء املعاملة الشديدة من قبل الوالدين         
  .من قبل العمال األجانب العاملني يف البلد

وتكون مقابلة كل احلاالت من قبل الشرطة النسائية والباحثة االجتماعية أو الباحث              -١٨٩
األم أو األب   (االجتماعي والباحثة النفسية باملركز، ويكون هناك لقاء دوري مـع األهـل             

من قبل مديرة املركز والباحثة النفسية واالجتماعية       ) ماية الطفل وبعض أفراد العائلة املعنيني حب    
  .)١٦(على كيفية التعاون بني املركز واألسرة يف عالج احلالة حسب نوعية املشكلة

  *م اإلعال-صوت األطفال     
  :حدث لقاء تشاوري مع األطفال حول بعض قضايا الطفولة يف مملكة البحرين -١٩٠

   الناشئة يف اإلعالم؟هي أهم التحديات اليت تواجه ما •
  هي مقترحاتكم املستقبلية لتطوير برامج اإلعالم؟ ما •

  قالتعلي    
سياسة الدولة يف اجملال اإلعالمي تفتقر إىل الربامج واخلطط اإلعالمية يف اجملال             •

  .التخصصي اإلعالمي للطفولة
قلة الربامج اإلذاعية واملتلفزة املوجهة لألطفال واليت تقتـصر علـى األفـالم              •

  .كارتونية غري اهلادفة، واليت تكون معظمها تشجع على العنفال
يوجد استشارة أو مشاركة األطفال يف اإلعـداد للـربامج التلفزيونيـة أو              ال •

  .اإلعالمية بالصورة املطلوبة

__________ 

رضني للعنف األسري ونوع اإلساءة مصنفة حبسب الفئات العمريـة          دد األطفال املتع  ـمرفق جدول لع     )١٦(
 .٢٠٠٧لعام 

  .٢٠٠٨مارس /وقائع اللقاء التشاوري مع األطفال حول بعض قضايا الطفولة يف مملكة البحرين، آذار  *  
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عدم فسح اجملال لألطفال باملسامهة يف إعداد عمود خاص بالطفل يف اجلرائـد              •
  .احمللية الرمسية

ـ   ـالتربوي والرمس ز اإلعالم   ـضعف وعج  • ه واإلرشـاد عـن     ـي يف التوجي
  .التدخني ومضاره

  .احلاجة إلقامة معارض للكتاب خاصة باألطفال فقط •
  .صدار جملة خاصة بالطفل البحريينإلاحلاجة  •

  البيئة األسرية والرعاية البديلة  - اًسادس 
 األساسي  أبدت اللجنة قلقها من أن مصاحل الطفل الفضلى ال تشكل دائما االعتبار             -١٩١

يف اإلجراءات املتعلقة بالطفل كما أشارت اللجنة إىل القلق من عدم كفاية الـوعي بـسوء                
  :لذلك أوصت اللجنة مبا يلي. معاملة الطفل

التحقيق يف حاالت إساءة معاملة األطفال ومالحقة مرتكبيها وضمان عدم وقوع            •
  .خصوصيتهالطفل املعتدى عليه ضحية لإلجراءات القانونية وضمان احترام 

  .تقدمي خدمات الرعاية والنقاهة للضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع •
إرساء إجراءات وآليات فعالة مالئمة لألطفال لتلقـي ورصـد الـشكاوى              •

  .والتحقيق فيها، مبا يف ذلك التدخل عند االقتضاء
 ٣٧ و ٣٤ و ١٩ إىل املـواد     اًواخلطوات اليت اختذهتا اململكة لتنفيذ هذه املهام استناد         -١٩٢

  : من اتفاقية حقوق الطفل هي كما يلي٣٩و
 تشكيل جلنة للتخطيط ملركز محاية الطفل من قبل وزارة          ٢٠٠٦سبتمرب  /ومت يف أيلول    -١٩٣

التنمية االجتماعية وضمت ممثلني عن مجيع الوزارات واجلهات املعنية، وقامت بتحليل الوضـع             
  . مع حاالت اإليذاء اجلسدي والنفسيعرب مراجعة نقدية لكيفية تعاطي كل وزارة أو جهة

وشكل حتليل اللجنة للوضع الراهن األرضية اليت انطلقت منها اللجنة لوضع خطتها              -١٩٤
شعاره " مركز البحرين حلماية الطفل   "من أجل التصدي حلاالت اإليذاء وكان أبرزها إنشاء         

أن " ورؤيته هـي  Child Protection is safeguarding the futureمحاية الطفل ضمان للمستقبل 
يترعرع كل أطفال البحرين يف أمان وسالم يف بيئة أسرية داعمة لتنشئة اجتماعية سوية ومنو               

محاية الطفل ووقايته من كافة أشكال سوء املعاملة "ورسالته هي ". جسدي ووجداين طبيعيان
وهـو مركـز    .  عشر الفئة العمرية املستهدفة هي من الوالدة إىل ما دون الثامنة         و". واإلمهال

صديق لألطفال حموره الطفل ومرتكزة اجملتمع، يقدم وينسق خـدمات التقيـيم والتحقيـق              
  . املتابعة لألطفال ضحايا اإليذاء اجلسدي واإلمهال واالعتداءات اجلنسيةووالعالج 
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والغاية من إنشاء هذا املركز هي تلبية احتياجات الطفل ضـحية اإليـذاء يف بيئـة               -١٩٥
العائلة مع  وفل وتوفري احلماية من اإليذاء وتقدمي اخلدمات والدعم الالزمني للطفل           صديقة للط 

 سؤوليةمحايته من التأذي أثناء التحقيق، هذا باإلضافة إىل محاية اجملتمع من املعتدي وحتميله امل             
 إضافة. ٢٠٠٧مايو / يف أياراًمع وضع االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى، ومت افتتاحه رمسي

لذلك استمرت جلنة محاية الطفل يف وزارة الصحة يف تلبية االحتياجات الصحية لألطفـال              
  . ضحايا اإليذاء بالتنسيق املباشر مع املركز

ومت تشكيل جملس إدارة ملركز البحرين حلماية الطفـل ممـثال للجهـات الرمسيـة                 -١٩٦
 اًة حلماية الطفل اسـتناد    مؤسسات اجملتمع املدين وكانت من أبرز مهامه وضع اخلطة الوطني         و

لتوصيات دراسة األمني العام حول العنف ضد األطفال ووضع خطة عمل سـنوية لتنفيـذ               
 واإلشراف على تنفيذها، إضافة إىل تنسيق عمل إدارات محاية الطفـل يف  االستراتيجيةاخلطة  

طفال الوزارات املعنية ووضع خمطط للدراسات والبحوث حول ظاهرة سوء معاملة وإمهال األ         
كما قامت وزارة التنمية االجتماعية بإنشاء مركز إليـواء النـساء   . واإلشراف على تنفيذها  

  .املعّنفات وأبنائهن
  :وأوصت اللجنة كذلك بـما يلي  -١٩٧

اختاذ التدابري التشريعية حلظر مجيع أشكال العنف مبا يف ذلك العقوبـة البدنيـة          •
  .ى مثل األحداثداخل األسرة واملدرسة ومؤسسات الرعاية األخر

اختاذ التدابري التشريعية للتصدي لالعتداءات اجلنسية على األطفال داخل األسرة           •
  .مؤسسات الرعاية األخرىواملدرسة و

وتكفل التشريعات النافذة يف البحرين وخباصة قانون العقوبات بتجرمي كافة أشكال             -١٩٨
حبياة اإلنسان وسالمة بدنه وقـد      العنف ومنها يف اجلرائم الواقعة على األشخاص يف املساس          

شددت العقوبة على مرتكب اجلرمية إذا كان اجملين عليه طفل وإذا كانت واقعة من املتـوليني   
  .رعايته كذلك كما يعرض حالياً أمام جملس النواب مقترح مكافحة العنف األسرى

قـانون  "قترح مل" محاية الطفل" كامال حول   اًوقد أضافت اللجنة الوطنية للطفولة باب       -١٩٩
املطروح أمام جملس النواب حيث يتصدى املشروع حلظر العنف على الطفل           " الطفل وثقافته 

وإجراءات التدخل حلماية الطفل مبا فيها وضع الطفل مع عائلة بديلة يف حاالت الـضرورة               
حيتوي على مادة حمددة حتظر استخدام العنف اجلسدي أو العاملة احلاطة واملهينـة             . القصوى

  .املدارسيف 
  :وأوصت اللجنة كذلك مبا يلي  -٢٠٠

تنظيم محالت لتوعية اجلمهور بالنتائج السلبية املترتبة على إساءة معاملة األطفال  •
  . وتعزيز أشكال االنضباط االجيابية كبديل للعقوبة البدنية
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القضاء وتدريب املعلمني واملسؤولني عن إنقاذ القانون والعاملني يف جمال الرعاية    •
هنيني الصحيني على التعرف على حاالت إساءة معاملة األطفال واإلبـالغ           املو

  .مواصلة التماس املساعدة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العامليةوعنها وإداراهتا 
وللعمل هبذه التوصيات مت القيام مبجموعة كبرية مـن ورش العمـل والنـدوات                 -٢٠١

 الشبابية واألهلية ويف املدارس للطلبة وألولياء       اجلماهريية يف النوادي ودور العبادة والتجمعات     
أمورهم وللمعلمني واملشرفني االجتماعيني يف كل مدارس البحرين احلكومية واخلاصة حول           
حمور العنف األسري وإساءة معاملة األطفال بإشراف عدة جهات منها وزارة الصحة ووزارة             

  .مات األهلية املختصة بالطفولةالتنمية االجتماعية ووزارة التربية والتعليم واملنظ
وإضافة للتغطية اإلعالمية من خالل الصحف واجملالت والراديو والتلفزيون ملوضوع            -٢٠٢

كما متت إضافة تنمية املهارات االجتماعيـة       . اإليذاء والتثقيف حول بدائل العقاب اجلسدي     
  .ملنهج طلبة املدارس

  :وأوصت اللجنة كذلك مبا يلي  -٢٠٣
شاملة تقيم طبيعة ونطاق اإليذاء لألطفـال واسـتخدام نتـائج           إجراء دراسة    •

  .الربامج الرامية إىل معاجلة املسألةوالدراسة يف رسم السياسات 
 اً عن سوء معاملة الطفـل اسـتناد       ٢٠٠٥ على ذلك فقد مت نشر دراسة عام         اًورد  -٢٠٤

على تسجيل مجيع كما بدأ العمل . للحاالت املسجلة لدى جلنة محاية الطفل يف وزارة الصحة
احلاالت الواردة إىل مركز البحرين حلماية الطفل على أن تصدر إحصائيات سنوية عن املركز            
هبذا الشأن، هذا باإلضافة ملواصلة اجلهات املعنية األخرى يف رصد مجيع حـاالت اإليـذاء               

  .)١٧(وحتويلها للمركز

  التوجيه من الوالدين  - ألف  
  )٥املادة (

 ونضيف يف هذا الشأن أن األسـرة        ١٢٠-١١٩ر األويل يف الفقرتني     تناوهلا التقري   -٢٠٥
البحرينية تتألف من زوجني جيمعهما زواج صحيح، وطبيعة األسرة وموروثاهتا وعقائـدها            
تلزمهما العناية الفائقة باألبناء يف شىت النواحي اجلسمية والعقلية واخللقيـة علـى حـسب               

للتنشئة االجتماعية البناءة، باملشاركة مع كافـة       معطيات العصر، وتوجيههم االجتاه السليم      
املؤسسات التربوية واليت هتتم بشؤون الطفل، مثل املدارس واملعاهد واجلامعات واملـساجد             
واملستشفيات وأندية األطفال والناشئة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية وكافـة املنظمـات            

  .األهلية املهتمة بالطفولة

__________ 

 .مرفق إحصائيات مركز البحرين حلماية الطفل )١٧(
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التنمية االجتماعية منذ تأسيسها على توفري اخلـدمات الرعائيـة          وحرصت وزارة     -٢٠٦
والتنموية اليت حتتاج إليها األسر من خالل تقدمي الربامج واألنشطة املنفذة باملراكز االجتماعية             
املنتشرة يف مناطق اململكة كافة، حيث وصل عددها إىل تسعة مراكز ووضعت الوزارة خطة              

  .)١٨( ألف مواطن٢٥ركز لكل  بنسبة ماًإلنشاء عشرين مركز

  أعداد املستفيدين لألعوام
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  عدد الربامج

  ٣ ٩٣٢  ٧ ٥٣٨  ٨ ٥٨٦  ٥ ٩٤٦   برنامج تدرييب٤٢

ولتقدمي خدمات إمنائية ووقائية متميزة جلميع أفراد األسرة البحرينيـة، ولتفعيـل              - ٢٠٧
ها؛ فقد افتتحت وزارة التنميـة      دورها يف مواجهة التحديات واملشكالت املعاصرة وعالج      

االجتماعية مثانية مكاتب لالستشارات األسرية لتشمل مجيع املراكز االجتماعيـة وذلـك            
الستقبال احلاالت املختلفة لألسر اليت تعاين من مشاكل اجتماعية، اقتصادية أو نفسية واليت 

ول املناسبة ويتم من    هتدد باهنيار كيان األسرة ودراستها من أجل توفري االستشارات واحلل         
خالل هذه املكاتب مساعدة األفراد واألسرة على حتقيق التفاهم وحل الصراعات مبا حتقق             

  .)١٩(لألسرة االستقرار والتوافق
 افتتحت وزارة التنمية االجتماعية دار األمان إليواء        ٢٠٠٦نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٢٠٨

لعمالة الوافدة، هبدف توفري أوجـه الرعايـة        املتعرضني للعنف األسري وإليواء النساء من ا      
املختلفة هلذه الشرحية االجتماعية من خدمات معيشية وصحية وتأهيلية ونفسية واستـشارية            
وقانونية، وتقدمي العون واملساعدة للمعّنفات وأطفاهلن إلعادة الثقة وإزالة الضرر املترتب من            

  .العنف اجلسدي والنفسي وسوء املعاملة

  وليات الوالدينمسؤ  - باء  
  )٢و١، الفقرتان ١٨املادة (

 ونضيف يف هذا الشأن أن القـانون        ١٢٥ -١٢١تناوهلا التقرير األويل يف الفقرات        -٢٠٩
ألزم الوالدين مسؤولية األبناء مبا حيقق التنشئة والرعاية الشاملة هلم، كما أن القانون يلزم نفقة            

لتعليم والصحة وكل ما حيتاجه الطفل، كذلك       األبناء واليت تشمل السكن والطعام وامللبس وا      
فإن اململكة حترص على إنشاء دور احلضانة ملساعدة الوالدين يف القيام مبسؤولياهتم جتاه الطفل 

  .وتوفري الرعاية املتكاملة هلم

__________ 

 .مرفق إحصائيات خدمات املراكز االجتماعية )١٨(
 .كاتب اإلرشاد األسريمرفق إحصائيات م )١٩(
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ويف سبيل تطوير مؤسسات وخدمات األطفال تكفلت اململكة بتنظـيم وتـصنيف              -٢١٠
 بـشأن املؤسـسات     ١٩٩٨ لسنة   ٢٥ املرسوم بقانون رقم     العمل يف احلضانات، ولذا صدر    

 خبضوع دور احلضانة إلشـراف ورقابـة        ٢كما ورد يف املادة     . التعليمية والتدريبية اخلاصة  
  .وزارة التنمية االجتماعية

 بـشأن   ١٩٩٩ لـسنة    ١٢وبناًء عليه أصدرت وزارة التنمية االجتماعية قرار رقم           -٢١١
ء دور احلضانة ويبلغ عدد احلضانات املـسجلة بـوزارة          شروط وإجراءات الترخيص بإنشا   

 حضانة موزعة على مجيع حمافظات اململكة ويقوم القسم ٥٠، ٢٠٠٧التنمية االجتماعية لعام 
  :املختص بوزارة التنمية االجتماعية جبملة من املهام منها

  .اإلشراف اإلداري والفين على عمل ونشاطات احلضانات •
ين دور احلضانة ملعرفة التزامها بأنظمة تسجيل احلـضانات         املتابعة املستمرة ملبا   •

  .ومدى مطابقة شروط التأسيس
  .زيارات تفقدية دورية للحضانات املسجلة لدى الوزارة وإعداد تقارير بذلك •
زيارات ملعاينة املباين اجلديدة حسب التراخيص املقدمـة لـدور احلـضانات             •

وموافقتـهم علـى    ) لدفاع املـدين  البلدية، املرور، ا  (وخماطبة اجلهات الرمسية    
  .صالحية ومدى مالءمة املبىن لدور احلضانة

  .حتسني وتطوير مستوى اخلدمات التربوية اليت تقدمها هذه املؤسسات لألطفال •
  .منح التراخيص للراغبني يف تأسيس حضانات •
قسم احلضانات وإدارة رياض    /التنسيق واملتابعة بني إدارة تنمية األسرة والطفولة       •

  .فال وقسم اإلحصاء التربوي بوزارة التربية والتعليماألط
  .اختاذ اإلجراءات الالزمة اجتاه احلضانات الغري مرخصة من قبل الوزارة وإغالقها •
تساهم الوزارة يف تنظيم برنامج تدرييب ملربيات دور احلضانة كما يتم القيام             •

ـ    ـبزيارات تفقدية للتأك   نات ات والتزامـات احلـضا    ـد من توافر املواصف
  .بشروط الترخيص

 بشأن احلـضانة    ٢٠٠٦ لسنة   ١٠كما أصدرت وزارة التنمية االجتماعية قرار رقم          -٢١٢
املرتلية لضمان وجود بيئات غنية تليب احتياجات الطفل يف مجيع جوانب النمو والذي حيقـق          

يب التنمية الشاملة للمرأة والطفل، ويركز على تدريب عناصر بشرية وطنية تستلم دفة التدر            
  .يف األمور املتعلقة بطفل احلضانة املرتلية

) أوقات الفراغ واألنشطة الترفيهية والثقافية والفنية     ) (جيم(وسنورد يف اجلزء الثامن       -٢١٣
بالتفصيل خدمات أندية األطفال والناشئة التابعة لوزارة التنميـة االجتماعيـة وخـدمات             

  .املنظمات األهلية اخلاصة بالطفولة
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  التحديات    
حلاجة إلحلاق دور احلضانة ورياض األطفال باملؤسسات احلكومية واخلاصـة          ا •

  .اليت يعمل هبا الوالدان
 من مخس   اًاحلاجة إلحلاق دور احلضانة ورياض األطفال يف التعليم الرمسي بدء          •

  .سنوات بسبب التكاليف املالية الباهظة، وأخرى إدارية
تأهيل الكايف للقيام بواجبهن احلاجة لتحسني أوضاع رياض األطفال وتأهيلهن ال      •

  .على أكمل وجه جتاه األطفال

  الفصل عن الوالدين  - جيم  
  )٩املادة (

 ونضيف يف هذا الشأن أن وزارة التنمية        ١٢٩-١٢٦تناوهلا التقرير األويل يف الفقرات        -٢١٤
 احملتاجني  االجتماعية تقدم من خالل إدارة املساعدات االجتماعية املعونة املالية الشهرية لألطفال          

وأطفال املسجونني وكذلك األطفال املعاقني وقد بلغ عـدد املـستفيدين مـن املـساعدات               
  . حالة٤٢١ سنة ١٩ من سن صفر وحىت ٢٠٠٧أبريل /االجتماعية خالل شهر نيسان

كما تقوم املؤسسة اخلريية امللكية بصرف مكافأة شهرية جلميع األيتام يف البحـرين               -٢١٥
 عدد املستفيدين حىت اآلن حيث إن، ٢٠٠١د بدأ هذا النشاط منذ عام  دينار وق٣٠مقدارها 

  . سنة٢٣ من سن صفر وحىت ٤ ٨٢٧يبلغ 
وبناًء على توجيهات صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينـة               -٢١٦

نائهم ملك مملكة البحرين رئيسة اجمللس األعلى للمرأة، مت تنفيذ برنامج استقبال املطلقني مع أب           
باملراكز االجتماعية حبضور الباحثة االجتماعية يف املركز أيام العطل الرمسية وحسب األحكام            

، حيث بلغ عدد    ما زال  و ٢٠٠٤بريل  أ/الشرعية الصادرة من حماكم التنفيذ وذلك من نيسان       
  .٢٠٠٧أكتوبر / حالة حىت تشرين األول٥٦احلاالت املستفيدة من هذه اخلدمة 

  األسرةمجع مشل   - دال  
  )١٠املادة (

 إىل أنه ال يوجد قانون مينع األسر من         ١٣٠يف التقرير األويل يف الفقرة        مت اإلشارة   -٢١٧
حرية مغادرة البالد أو العودة إليها ألغراض مجع مشل األسرة أو اجتماع أفراد األسرة، فيحق               

ـ                شرط اسـتيفاء   لكل شخص سواء كان حبرينياً أو أجنبياً أن يغادر البالد ويعـود إليهـا ب
  .اإلجراءات القانونية الالزمة لذلك
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كذلك فإنه بتوجيهات ملكية تنطلق من اهتمام اململكة بـشؤون العائـدين للـوطن                -٢١٨
والعمل من أجل تيسري كافة متطلباهتم والعيش باستقرار وأمان يف حياهتم ومشلهم مع عائالهتم،              

يد انضمام مملكة البحرين للعهـد الـدويل        واستكماالً ملا يستهدفه العفو امللكي والذي جاء ول       
 والذي جييز العفو العام     ٢٠٠٦ لسنة   ٥٦اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مبوجب قانون رقم        

 من اإلعالن العاملي حلقوق     ٤، وما جاء بنص املادة      ٤، فقرة   ٦يف اجلزء الثالث املادة     ) الشامل(
ينص على ذلك ومن بعده قـانون       ) ب(رة  ، فق ١٧اإلنسان، لذا جاء دستور البحرين يف مادته        

العقوبات البحريين وتعديالته مبا يتوافق مع هذا املضمون بتسهيل إجراءات شؤون العائدين إىل             
الوطن ومشلهم مع عائالهتم، فقامت وزارة التنمية االجتماعية بالتنسيق مـع وزارات اململكـة              

الت العمـل واإلسـكان واخلـدمات     عائد لتقدمي منح هلم يف جما   ٥١٠املعنية بدراسة طلبات    
  . دينار حبريين٣ ٠٦٠ ٨٣٨ باالجتماعية، مبيزانية خمصصة للمشروع قُدرت 

 لعـدد   ٢٠٠١يوليـه   /وحسب إحصائيات قاعدة السجل السكاين املركزي متـوز         -٢١٩
 طفل من سن    ٣٩،٨٤٨األطفال غري البحرينني املوجودين مع عائالهتم يف اململكة وصل إىل           

  .*ة سن١٩صفر حىت 

  حتصيل نفقة الطفل  - هاء  
  )٤، الفقرة ٢٧املادة (

، ونـشري   ١٣٩ حىت   ١٣٤حنيل هبذا الصدد ما ورد بتقريرنا األول يف الفقرات من             -٢٢٠
 إىل أن الدولة تتكفل بنفقة جمهويل األبوين ويف حال احلصول على أسرة حاضنة للطفل               أيضاً

الالزمة من مسكن، ومأكل وملبس وصحة      فتتوىل األسرة احلاضنة إيواء الطفل وتوفري نفقته        
  . وتعليم، إخل

  األطفال احملرومون من بيئتهم العائلية  - واو  
  )٢٠املادة (

  :، ونضيف يف هذا الشأن ما يلي١٤١-١٤٠تناوهلا التقرير األويل يف الفقرات   -٢٢١
وحترص وزارة التنمية االجتماعية على محاية وصون الطفل خشية تعرضه للحرمـان           -٢٢٢
واء بشكل مؤقت أو دائم من بيئته العائلية حفاظاً على مصلحته، وإبقائه يف بيئـة سـليمة         س

  : تضمن له التنشئة والتربية السليمة، حيث مت ما يلي
إنشاء دار رعاية الطفولة اليت حتتضن األطفال األيتام وجمهويل األبوين وتوفر             )أ (  

   سنة؛١٤هلم البيئة العائلية البديلة حىت 

__________ 

  ."املؤشرات السكانية " ٢٠٠١يوليه /مرفق بيانات السكان حسب اجلنسية من اجلهاز املركزي للمعلومات متوز  *  
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 دار رعاية الفتيان لرعاية األبناء جمهويل الوالدين        ١٩٩٦كما افتتحت عام      )ب (  
  . سنة٢١ حىت ١٥من الذكور من عام 

 بشأن تنظيم التخرج والرعاية الالحقة من الـدار   ٢٠٠٦ لسنة   ٩وصدر القرار رقم      -٢٢٣
 كـامالً  حيث يتم توفري السكن املستقل املناسب ملن جتاوز سن اإليواء يف الدار ويدفع إجياره          

يف السنة األوىل والثلثني يف السنة الثانية والثلث يف السنة الثالثة ويتم تأثيث وجتهيز الـسكن                
باملؤن ويزود االبن بكوبون مشتريات شهري للعام األول لشراء احتياجات الـشقة، ويـتم              

ته يف  إعداد برنامج لتهيئة االبن قبل خترجه ملساعدته على التكيف مع اجملتمع كما يتم مساعد             
دفع مصاريف الزواج وشراء السيارة واحلصول على عمل مستقر ومـساعدته علـى إمتـام     

  .دراسته ملن يرغب بذلك
هذا باإلضافة إىل أن مجيع األيتام تشملهم املؤسسة اخلريية امللكية مبكافأة األيتام              - ٢٢٤

ألطفال  سنة أو عند التحاقهم بالعمل وتشمل هذه املكافأة ا         ٢١منذ والدهتم وحىت سن     
  .احملتضنني أيضاً

  الكفالة    
وتسعى الدولة واهليئات األهلية املنتشرة يف البالد لتشجيع كفالة األطفـال سـواء               -٢٢٥

األيتام أو الفقراء أو املتفوقني املعوزين منهم، ويتم إهناء إجراءات االحتضان مبوجب قـانون              
فظة على حقوق الطفل واألسرة     احلضانة األسرية وذلك من أجل تنظيم األطر اليت تكفل احملا         

مع اعتماد إجراءات خاصة باالحتضان الذي      . احلاضنة وحتدد احتياجات وواجبات كل منهم     
يقوم على تعهد األسر برعاية األطفال وتربيتهم مع االحتفاظ بأمسائهم املستقلة، وال يـسمح              

تأكد مـن تـوفر     لغري املواطنني باحتضان أطفال من داخل اململكة لضمان متابعة الطفل وال          
  .الرعاية الالزمة له

  .١٤٢وللكفالة اشتراطات ومواصفات مت ذكرها يف التقرير األويل يف الفقرة   -٢٢٦
 ٢٠٠٠ لسنة   ٢٢ولتنظيم نظام الكفالة يف احتضان األطفال صدر املرسوم بقانون رقم             -٢٢٧

كفالـة  بشأن احلضانة األسرية والذي وضع األسس والقواعد الالزمـة لتنظـيم عمليـة ال             
حيث نص القانون على تشكيل جلنة احلضانة األسرية واليت ختتص باإلشراف  ،)٢٠(واالحتضان

على نظام احلضانة األسرية والتنسيق بني اجلهات اإلدارية العاملة يف جمال رعايـة األطفـال               
وتضم يف عضويتها خمتلف اجلهات املعنية مثل وزارة الصحة، الداخلية، العـدل والـشؤون              

ة باإلضافة إىل وزارة التنمية االجتماعية حيث يتم التحقق من صالحية األسرة وتوفر             اإلسالمي
الشروط املطلوبة وتتوىل اللجنة استخراج كافة املستندات واألوراق الرمسية والثبوتية اخلاصة           

__________ 

 .مرفق مرسوم بقانون احلضانة األسرية )٢٠(
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بالطفل مثل شهادة امليالد وجواز السفر وغريها بالتنسيق مع اجلهات املعنية وقد صدر قـرار               
  . بتشكيل جلنة احلضانة األسرية٢٠٠٧سنة  ل٧رقم 
 تأسست املؤسسة اخلريية امللكية بأمر من صاحب اجلاللة      ٢٠٠١يوليه  / متوز ١٤ويف    -٢٢٨

 تـشرين   ٤لكفالة األيتام البحرينيني من األسر املستحقة ويف        ) جلنة كفالة األيتام  (حتت اسم   
رامل الاليت ال عائل هلن، كما       صدر أمر بتكليف هذه اللجنة بكفالة األ       ٢٠٠١نوفمرب  /الثاين

 بإنشاء جلنة كفالة األيتام الذي تغري امسها إىل املؤسسة          ٢٠٠٥ لعام   ٢٥صدر أمر ملكي رقم     
  .٢٠٠٧مارس / آذار٢٧ بتاريخ ٢٠٠٧ لسنة ١٢اخلريية امللكية مبوجب األمر امللكي رقم 

  :وتقوم املؤسسة اخلريية امللكية مبا يلي  -٢٢٩
ام احملتاجني ومتابعة تنشئة األيتام التنشئة الصحيحة ليكونوا        رعاية األرامل واأليت   •

  .مواطنني صاحلني ومنتجني وليسامهوا بشكل فعال يف منو وازدهار اجملتمع
توثيق عالقة األرامل واأليتام باجملتمع وتعميق تفاعلهم مع حميطهم االجتماعي مما  •

  .يتيح هلم التوافق النفسي والتكيف االجتماعي
ة والتعاون مع املؤسسات العامة واخلاصة العاملـة يف جمـال           ـقتوثيق العال  •

  .التنمية املستدامة
وتعمل املؤسسة اخلريية امللكية على توفري الرعاية الشاملة لأليتام واألرامـل            •

  :من خالل

  الكفالة املادية    
  يتيم ٩ ٦٥١ ،٢٠٠٦وبلغ عدد األيتام واألرامل املكفولني من قبل املؤسسة حىت عام             -٢٣٠

حيث بلغ عدد األبناء املكفولني مـن قبـل         .  أسرة يف اململكة   ٥ ٠٢٣وأرملة ميثلون أكثر من     
  . أرملة٤ ٨٨٤ويبلغ عدد األرامل املكفولني من قبل املؤسسة .  ابن وابنه٤ ٨٢٧املؤسسة 
ويتم صرف راتب شهري جلميع األيتام واألرامل املكفولني من قبل املؤسسة حبيث              -٢٣١

  .البنكي مباشرة يف موعد ثابت شهرياًحيول يف حساهبم 

  الرعاية التعليمية    
يتم تنظيم حفل سنوي حتت رعاية جاللة امللك محد بن عيسى آل خليفـة عاهـل                  -٢٣٢

  .البالد املفدى لتكرمي األيتام املتفوقني دراسياً من خمتلف املراحل الدراسية
ب املكفولني من قبل جاللة     واستحدثت املؤسسة اخلريية امللكية من أجل رعاية الطال         -٢٣٣

  .امللك جائزة فيصل بن محد للتميز الدراسي وجائرة فيصل بن محد لألم املثالية
ويتم صرف قيمة حقيبة مدرسية بكامل جتهيزاهتا من أدوات ومالبس مدرسية جلميع            -٢٣٤

  .األيتام املكفولني من قبل املؤسسة واملنتظمني يف املدارس واجلامعات
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 بعثة دراسية يف جامعـة البحـرين للطلبـة          ٥٠من جاللة امللك ختصيص     ومت بأمر     -٢٣٥
املتفوقني من األيتام حيث تقوم املؤسسة بالتكفل بدفع كافة الرسوم اجلامعية وصرف مبـالغ              
مالية هلم لشراء الكتب الدراسية واملستلزمات اجلامعية وبلغ عدد الطلبة احلاصلني على بعثات             

  .ة طالب وطالب١٤٢جاللة امللك 

  الرعاية االجتماعية    
يتم تنظيم العديد من املشاريع واألنشطة والفعاليات والدورات التربوية والتعليميـة             -٢٣٦

واملهرجانات الوطنية واالجتماعية واإلصدارات التربوية للمستفيدين من خدماهتا واملهـتمني          
ربوية منتجـة لأليتـام،   بعملها مثل املؤمتر األول لأليتام الذي أقيم حتت شعار من أجل بيئة ت 

  .وذلك برعاية كرمية من الشيخ خالد بن أمحد آل خليفة وزير الديوان امللكي
كما حترص املؤسسة على استغالل أوقات فراغ الطالب مبا يعود علـيهم بـالنفع                -٢٣٧

والفائدة واكتشاف مواهبهم من خالل العديد من الربامج واألنشطة مثل امللتقـى القيـادي              
يفي ومهرجان العيد الوطين ومهرجان رمضان وغريها من الربامج والـدورات           والنشاط الص 

  .التربوية والتدريبية والرحالت الترفيهية اليت تنظمها لأليتام واألرامل طوال العام

  التبين  -زاي   
  )٢١املادة (

ال تأخذ مملكة البحرين بنظام التبين بصورته كما ورد يف االتفاقيـة وذلـك طبقـاً       -٢٣٨
  . ملا سبق ذكرهاًعة اإلسالمية، ويعمل بنظام الكفالة أو احلضانة طبقللشري

  نقل األطفال إىل اخلارج وعدم عودهتم بصورة غري مشروعة  - حاء  
  )١١املادة (

 والذي ذُكـر    ١٣٣ - ١٣١حنيل هبذا الصدد ملا ورد يف التقرير األويل يف الفقرات             -٢٣٩
ـ       فيه ما يضمن لألطفال عدم السفر إىل اخلارج           اًبصورة غري مشروعة، كما نضيف أنه طبق

  .هلذه املادة مل تسجل أي حالة مماثلة حسب إحصائيات النيابة ووزارة الداخلية

مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة ) ١٩املادة (اإلساءة واإلمهال   - طاء  
  االندماج االجتماعي

  )٣٩املادة (

 يف ثـالث    ١٨١ إىل   ١٧٦تفصيل يف الفقرات من     تناوهلا التقرير األويل بشيء من ال       -٢٤٠
صفحات، وسنورد هنا إحصائيات ألعداد الطالب املسجلني يف املراكز التأهيلية واألكادميية           
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واملهنية، ونسب احلضور والتسرب، وعدد ونسب األطفال الذين تلقوا رعاية خاصة فيمـا             
  .)٢١(يتعلق بالتأهيل وإعادة االندماج االجتماعي

  اجعة الدورية إليداع الطفلاملر  - ياء  
  )٢٥املادة (

، ونـضيف بـأن وزارة التنميـة        ١٧٥-١٧٤تناوهلا التقرير األويل يف الفقـرتني         -٢٤١
االجتماعية تقدم خمتلف أنواع اخلدمات املعيشية والصحية واالجتماعية والنفسية والتربويـة           

  : خاللوالربامج واألنشطة الثقافية والترفيهية لفئة جمهويل الوالدين من

  دار رعاية الطفولة    
، تابعـة لـوزارة     ١٩٨٤وهي مؤسسة رعاية اجتماعية إيوائية تربوية تأسست عام           -٢٤٢

التنمية االجتماعية لرعاية األطفال جمهويل الوالدين واأليتام وأطفال األسـر املتـصـدعـة           
  . سنة١٥ - مـن فئة صفر

  دار رعاية الفتيان    
ة إيوائية تربوية تعترب امتداد وتكملة خلدمة األبناء بدار          وهي مؤسسة رعاية اجتماعي     -٢٤٣

 إليواء ورعاية الفتيان والشباب ممن جتاوزوا سن        ١٩٩٦رعاية الطفولة، بدأ العمل هبا يف عام        
  .اخلامسة عشر

  الرعاية الالحقة    
من أجل احتواء وتوجيه األبناء الذين جتاوزا سن الثامنة عشرة فقـد مت إعـداد                 - ٢٤٤

 مـن   ٢٠٠٦ لسنة   ٢حيث صدر القرار رقم     . رنامج التخريج والرعاية الالحقة   الئحة ب 
وزيرة التنمية االجتماعية بشأن تشكيل اللجنة املشرفة على تنظيم التخـرج والرعايـة             

  .الالحقة من دار رعاية الفتيان
هو وتعمل إدارة الرعاية االجتماعية حالياً على إعداد برنامج التهيئة لألبناء الكبار و             -٤٥

برنامج يهتم بتهيئة األبناء الذين هم على أبواب التخرج من الـدار لالخنـراط يف اجملتمـع                 
واالندماج فيه والسعي لتعزيز مبدأ القبول االجتماعي هلم وإدماجهم بالصورة الطبيعيـة يف             

من اجملتمع من خالل تأهيل األبناء نفسياً، اجتماعياً ومهنياً باإلضافة إىل رعايتهم بعد خترجهم         
املتابعة احلثيثة ملساعدهتم على مواجهـة أعبـاء احليـاة          وخالل تقدمي برامج توعوية مكثفة      

  .ومساندهتم من أجل التكيف مع احلياة اجلديدة للعيش بأمان وسالم

__________ 

 .مرفق اإلحصائيات يف املراكز التأهيلية واألكادميية واملهنية )٢١(
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  جممع بتلكو لرعاية الطفولة    
مت إنشاء جممع بتلكو للطفولة ومبسامهة ودعم من قبـل شـركـة البحـريــن              -٢٤٦

على أرض مملوكة لوزارة التنمية االجتماعية لتضم       " بتلكو"السلكية والالسلكية   لالتصاالت  
مباين جمهزة بالكامل خلدمة خمتلف الفئات العمرية لفئة جمهويل الوالدين ومن املتوقع االنتقال             

  .للمبىن اجلديد بعد االنتهاء من التأثيث خالل العام القادم

  احلضانة األسرية    
 األمن واحلماية وضمان املستقبل هلذه الفئة مـن اجملتمـع سـواء          حرصاً على توفري    -٢٤٧

املقيمني يف دور الرعاية أو الذين مت احتضاهنم، فقد سبق اإلشارة إىل صدور مرسوم بقـانون            
 بشأن احلضانة األسرية لتنظيم عملية احتضان هذه الفئة وتوفري اجلـو            ٢٠٠٠ لسنة   ٢٢رقم  

  . األوراق واملستندات الرمسية هلماألسري الطبيعي وضمان استخراج كافة
 لسعادة وزير العمل بتشكيل جلنـة احلـضانة         ٢٠٠١ لسنة   ٧كما صدر قرار رقم       -٢٤٨

األسرية اليت تشارك فيها خمتلف اجلهات الرمسية املعنية لإلشراف على إمتام اإلجراءات الرمسية             
 وجود اللجنة يف تيـسري  اخلاصة باحلضانة بالتنسيق مع الوزارات واجلهات املعنية، وقد ساهم      

  .اإلجراءات املتبعة يف حضانة هؤالء األطفال، وبالتايل تشجيع األسر على احتضاهنم
كما مت تشكيل وحدة احلضانة األسرية يف وزارة التنمية االجتماعية لإلشراف علـى     -٢٤٩

حملتضنني تنفيذ إجراءات االحتضان بالتنسيق مع جلنة احلضانة األسرية ومتابعة تكيف األطفال ا 
  .مع أسرهم

  الصحة األساسية والرفاه  - اًسابع  

  البقاء والنمو  -ألف   
  )٦املادة (

 أصيال يف احلياة وتكفل إىل أقصى حـد         اًتعترف مملكة البحرين بأن لكل طفل حق        -٢٥٠
من الدستور واليت سبق اإلشارة إليها يف التقريـر          ٥ممكن بقاءه ومنوه وهذا ما تؤكده املادة        

 إىل العهد الدويل    ٢٠٠٦ لسنة   ٥٦افة إىل ذلك فقد انضمت اململكة بقانون رقم         السابق وإض 
احلـق يف    منها علـى أن    ٦ من املادة    ١اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واليت تنص الفقرة        

احلياة حق مالزم لكل إنسان، وعلى القانون أن حيمي هذا احلق، وال جيوز حرمان أحد مـن      
 من نفس املادة واليت تنص على حظر عقوبة اإلعدام على           ٥ىل الفقرة   ، وإضافة إ  اًحياته تعسف 

  .أشخاص دون الثامنة عشرة واليت متّ ذكرها فيما سبق
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  األطفال املعوقون  - باء  
  )٢٣املادة (

 ما يؤكد حقـوق     ٢٢٢-٢١٧يف التقرير األويل ململكة البحرين يف الفقرات         ورد  -٢٥١
توفر له احتياجاته جماناً، وما حيظى به من رعاية وعناية          الطفل املعوق يف التمتع برعاية خاصة       

  .من قبل اجلهات الرمسية واألهلية
وتعىن املراكز التأهيلية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية بتقدمي كافة أوجه اخلـدمات         -٢٥٢

 يستفيد  الرعائية والتأهيلية واالجتماعية والصحية واملهنية لفئة الشباب واألطفال املعاقني حيث         
 معاق ملختلف أنواع اإلعاقة واجلدول التـايل يوضـح املراكـز            ٦٤٠منها سنوياً أكثر من     

  :٢٠٠٧والوحدات العاملة يف جمال املعوقني لسنة 

  عدد املستفيدين  اسم املركز  الرقم
  ٢٩٦  دار بنك البحرين الوطين لتأهيل األطفال املعاقني  ١
  ١٧١  مركز التأهيل األكادميي واملهين  ٢
  ١٢١  مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل  ٣
  ٩٢  مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل  ٤
  ٣٧  مركز الطفل للرعاية النهارية  ٥

وتسعى وزارة التنمية االجتماعية لتأهيل وإدماج الطفل املعاق يف اجملتمع، وكـذلك              -٢٥٣
يتم توفري تلك اخلدمات مـن       و اً وفني اًتوفري فرص العمل فيما بعد للمعاقني بعد تأهيلهم مهني        
 توقيع  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢خالل الدور واملراكز الرمسية واألهلية، وقد مت بتاريخ         

مذكرة تفاهم بني اللجنة العليا لرعاية شؤون املعاقني ومنظمة التحالف العاملي لتسهيل وصول             
  .ذوي االحتياجات اخلاصة للبيئة والتقنية

 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعوقني      ٢٠٠٦ لسنة   ٧٤ون رقم   وصدر املرسوم بقان    -٢٥٤
تقدم الوزارات واجلهات األخرى املعنية بالتنسيق مع       "والذي نصت املادة الثالثة منه على أن        

الوزارة اخلدمات املنظمة واملتكاملة واملستمرة للمعاقني وعلى وجه اخلـصوص يف اجملـاالت            
ليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل واملواصـالت       الطبية واالجتماعية والتربوية والتع   

واإلسكان واجملاالت األخرى، كما مت ختصيص وحدة مستقلة يف وزارة التنمية االجتماعيـة             
  .ملتابعة تشغيل ذوي االحتياجات اخلاصة يف القطاعني احلكومي واألهلي

  مركز خدمات املعوقني    
ائف اليت تناسب قدرات املعاق وإمكانياتـه الـصحية         هذا املركز يعىن بتوفري الوظ      -٢٥٥

واجلسدية من خالل التنسيق مع كافة مؤسسات وشركات القطاع اخلاص وتوفري مساعدين            
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مدربني يرافقون املعاق يف العمل خالل الستة أشهر األوىل من إحلاقه بالعمل وذلك لتـسهيل             
  .عملية اإلدماج

د النفسي واالجتماعي والقانوين واملهين للمعاقني      كما يعمل املركز على توفري اإلرشا       -٢٥٦
وأسرهم وقد مت تشكيل جلنة تضم مجيع وزارات الدولة اخلدماتية ومؤسسات اجملتمع املـدين              
املعنية باملعاقني لدراسة مجيع احتياجاهتم، والعمل على توفريها، ويتلقى املركز كافة متطلبات            

  .املعينة وتوفري مكتبة إلكترونيةاملعاقني من تدريب السياقة وطلب األجهزة 
   حسب نوع اإلعاقة٢٠٠٧-٢٠٠٢حجم توظيف املعوقني خالل مخس سنوات من 

  اجملموع  نوع اإلعاقة
  ١١١  مسعية
  ١١٣  ذهنية
  ٣٦  بصرية
  ١٤١  جسدية
  ٣٦  متعددة

  ٤٣٧  اجملموع  

 منطقة عايل يعىن بتوفري خمتلف      وتعمل الوزارة حالياً على إنشاء جممع شامل لإلعاقة يف          -٢٥٧
أنواع اخلدمات للمعاقني ضمن حميط جغرايف واحد يهدف إىل توفري أوجه الرعايـة املتكاملـة               
والتأهيل لذوي االحتياجات بتكلفة قدرها مخسة ماليني وأربع مائة دينار حبريين وحيتوي اجملمع             

النفسي ومركز مصادر التعليم    على مركز التشخيص والتقييم والقياس ومركز العالج الطبيعي و        
  .والتدريب ومركز متالزمة داون واجلديد باملركز أنه األول من نوعه يف املنطقة

كما مت تشكيل جلنة عليا لرعاية املعوقني برئاسة الدكتورة فاطمة حممـد البلوشـي                -٢٥٨
ات ذات  ني يف اجملال من مجيع الـوزار      سؤولوزيرة التنمية االجتماعية وعضوية املختصني وامل     

العالقة واجملتمع املدين وقد وضعت اللجنة الالئحة الداخلية واملالية اليت تنظم عملها وسـوف      
  .يتم تأسيس صندوق خاص باللجنة ليساهم يف دعم متطلبات املعاقني

 حتديد مكافأة للمعـوقني علـى       ٢٠٠٥ لسنة   ٢٠كما تقرر بناًء على القرار رقم         -٢٥٩
 من خمتلف اإلعاقات    ٢٠٠٧ لعام   ٤ ٩٩٠دد املستفيدين منها    اختالف فئاهتم العمرية وبلغ ع    

وذلك من أجل مساعدهتم ومساعدة أسرهم على تأمني العيش املناسب هلم وتوفري احتياجاهتم    
 مليون دينـار    ٤ ١٠٠ ٠٠٠وختفيف أعباء رعايتهم، وتبلغ امليزانية املخصصة هلذه املكافأة         

  .ئم االنتظارحبريين تشمل مجيع الطلبات املسجلة على قوا
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ب الطلـب   ـحـس ) املعاقني(ات اخلاصة   ـعدد املستفيدين من مكافأة ذوي االحتياج     
  ٢٠٠٧واجلنس 

  اجملموع  أنثى  ذكر  سبب الطلب
  ٢٠٨  ١٣٠  ١٧٨  اإلعاقة البصرية
  ١١١٩  ٤٥٣  ٦٦٦  اإلعاقة اجلسدية
  ٢ ١٦٦  ٩٣٩  ١ ٢٢٧  اإلعاقة الذهنية
  ٧٦٨  ٣٦٩  ٣٩٩  اإلعاقة السمعية

  ٣٧١  ١٦٠  ٢١١  تعددةاإلعاقة امل
  ٤٨  ١٥  ٣٣  التوحد

  ٢١٠  ٨٩  ١٢١  الشلل الدماغي
  ٤ ٩٩٠  ٢ ١٥٥  ٢ ٨٣٥  اجملموع

حسب اجلنس والفئـة  ) املعوقني(احلاالت املستفيدة من مكافأة ذوي االحتياجات اخلاصة    
  ٢٠٠٧العمرية 

  اجملموع  أنثى  ذكر  الفئة العمرية
  ٨٣٤  ٣٦٤  ٤٧٠   صفر-٩
١ ٤١٩  ٥٩٨  ٨٢١  ١٠-١٩  
١ ١٩٠  ٤٩٢  ٦٩٨  ٢٠-٢٩  
٧٥٨  ٣٥٢  ٤٠٦  ٣٠-٣٩  
٥٦٩  ٢٥٦  ٣١٣  ٤٠-٤٩  
  ٢٢٠  ٩٣  ١٢٧   فأكثر٥٠

  ٤ ٩٩٠  ٢ ١٥٥  ٢ ٨٣٥  اجملموع  

  جهود وعطاءات اهليئات الرمسية األهلية ودور القطاع اخلاص يف العمل مع املعاقني    

  وزارة التربية والتعليم    
قة احلسية واجلسدية وذوي التأخر     تعمل الوزارة من أجل دعم املعاق من ذوي اإلعا          -٢٦٠

الدراسي وبطيء التعلم من خالل دمج األطفال يف فصول مدارس وزارة التربية والتعليم ويتم              
ذلك من خالل مراحل أساسية للدمج وهو الدمج املكاين حبيث يتم تعلـيم األطفـال ذوي                

  .االحتياجات اخلاصة باملدارس العامة ضمن صفوف أو وحدات صفية خاصة
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  لدمج االجتماعيا    
يتم إشراك األطفال الذين يلتحقون بالصفوف اخلاصة أو الوحدات الـصفية مـع               -٢٦١

األطفال الذين يدرسون يف املدارس العامة باألنشطة املختلفة كاللعب والرحالت وحـصص            
  .الفن والنشاط

  الدمج الصفي    
طفال املعوقني مع غري    يتم حتقيق ذلك بعد إمتام الشكلني السابقني حبيث يتم دمج األ            -٢٦٢

  .املعوقني وحتت نفس املناهج والربنامج الدراسي

  وزارة الصحة    
تساهم الوزارة يف عملية التوعية بالوقاية من اإلعاقة وأنشأت مبراكزهـا الـصحية               -٢٦٣

وحدات للكشف املبكر على األمهات احلوامل واألطفال حديثي الوالدة وتوفري التطعيمـات          
  .فحوصات الالزمة لتشخيص اإلعاقةاجملانية وإجراء ال

  جهود وعطاءات اهليئات واملؤسسات األهلية واخلاصة    
أما على املستوى األهلي ولغرض تطوير األداء العملي لتلك املؤسسات علـى حنـو      -٢٦٤

ينسجم مع تطلعاهتا والدور الذي جيب أن تؤديه يف التنمية الرعائية واالجتماعية فإهنا تساهم              
  : وتأهيل املعاقني من خالل املؤسسات التاليةيف جمال رعاية

  روضة أزهار احلراك     
، ويلتحق هبا حاليـاً مـا       ١٩٩٤ز البحريين للحراك الدويل وافتتح عام       ـتتبع املرك   -٢٦٥

 طفل من اجلنسني ومن ذوي اإلعاقة اجلسدية وختتص بفئة األطفـال املعـوقني              ٣٥يقارب  
ضة إىل إكساب األطفال املعارف واملهارات       سنوات وهتدف هذه الرو    ٦-٣جسدياً من سن    

. اليت تؤهلهم لالندماج يف اجملتمع، وهتيئهم لاللتحاق باملراحل االبتدائية يف املدارس االعتيادية           
  .٢٠٠٢وكذلك حضانة براعم احلراك واليت تأسست عام 

  معهد األمل للتربية اخلاصة    
ه تطوير قدرات املعوقني ومهاراهتم     يتبع مجعية رعاية الطفل واألمومة ويتم من خالل         -٢٦٦

وأمناط سلوكهم من خالل جمموعة من اخلدمات التعليمية واإلرشادية واملهنيـة والـصحية             
 سنة حيث يتم حتويلهم فيما بعد إىل        ١٤-٦ويقوم املعهد بتهيئة األطفال من سن       . والترفيهية

عدد الطلبة امللتحقني باملعهد    و. املراكز التأهيلية أو املدارس النظامية حسب ما تقتضيه حالتهم        
  . طالب١٢٢حالياً 
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  مركز األمل للرعاية املبكرة    
يتبع مجعية رعاية الطفل واألمومة، وخيتص بتوفري رعاية خاصة لألطفال املعاقني من              -٢٦٧
 سنوات لتحقيق توازن ثقايف بينهم وبني غريهم من األسوياء، حيث يتم التركيـز              ٦-٣سن  

ري اللغوي وتقبل املشاركة اجلماعية وغريها من املهارات مـع مراعـاة         على تنمية مهارة التعب   
يسعى املركز إىل التوسع يف اخلدمات حبيث تشمل فاقـدي البـصر وذوي             . الفروق الفردية 

اإلعاقة السمعية واللفظية، حيث يتم إعدادهم للنقل إىل املعاهد اخلاصة بعد بلوغهم الـسن              
  .املالئمة لتلك املعاهد

  مري سلطان بن عبد العزيز لتنمية السمع والنطق مركز األ    
ويهدف املركز إىل أن    . ١٩٩٤ويتبع اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة وتأسس عام          -٢٦٨

يكون مركزاً متطوراً لتأهيل املعاقني مسعياً يف منطقة اخلليج العريب بصفة خاصـة واملنطقـة               
 متخصصاً لألحباث والدراسات املتعلقة     العربية بصفة عامة، كما يهدف إىل أن يكون مركزاً        

باإلعاقة السمعية ومشكالت السمع والنطق على املستوى احمللي والعريب والـدويل، ويقـوم             
املركز بتأهيل املعاقني إعاقة مسعية واملصابني بتأخر لغوي واضطرابات يف النطـق، وهـو ال               

م الطريقة الكالمية اليت تركـز      يستخدم لغة اإلشارة يف التعامل مع املعوقني مسعياً بل يستخد         
على إكساب الطفل املعاق مسعياً املهارات االتصالية الشفوية عن طريق الكالم والسمع وقراءة   

وعـدد  . الشفاه ويتبع املركز الطريقة السمعية الكالمية يف التعامل مع األطفال ويف تعليمهم           
  .اً طالب٥٠الطلبة امللتحقني باملركز حالياً 

  مركز الوفاء    
، وهو عبارة عن مؤسـسة      ١٩٩٣يتبع اجلمعية البحرينية للتخلف العقلي، تأسس عام          -٢٦٩

ويهدف إىل تقدمي برامج اجتماعية ترفيهية تنمي من        . تعىن بفئات األطفال ذوي التخلف الذهين     
ا يساعدهم يف بناء شخـصياهتم      قدرات هؤالء األطفال وتساعد على زيادة املهارات لديهم مم        

  . اً طالب١٨وعدد الطلبة امللتحقني باملركز حالياً . درة على االستقالليةوإكساهبم الق

  مركز الرشاد    
 وهـو يعـىن     ٢٠٠٠يتبع اجلمعية البحرينية للتخلف العقلي بدأ العمل به يف عـام              -٢٧٠

ـ  ١٧باألطفال املعاقني من ذوي التوحد وعدد الطلبة امللتحقني باملركز حالياً            ، كمـا   اً طالب
 سنة وجتهيـزهم باملهـارات   ١٩-١٣مي خدمات تأهيلية للمتوحدين من سن يهدف إىل تقد 

الالزمة لتمكينهم من العيش بصورة أكثر استقاللية واحترام من خالل التدريب املهين الذي              
جيعلهم قادرين على خوض جمال العمل، كما يقدم املركز املساعدة والدعم لعائالت الطلبـة              

  .املشاركني يف هذه الربامج
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  عهد السعودي البحريين للمكفوفنيامل    
جيسد املعهد السعودي البحريين منوذجاً للعالقات األخوية بـني اململكـة العربيـة               -٢٧١

السعودية ومملكة البحرين، فقد كان امتداداً ملعهد النور للخليج العريب سابقاً، ومت اسـتبدال              
 للمكفوفني اعتباراً من كانون مسماه من معهد النور للمكفوفني إىل املعهد السعودي البحريين

  .اً طالب٢٨ وعدد الطلبة امللتحقني به حالياً ١٩٩٧يناير /الثاين

  مركز الرمحة لرعاية الشباب    
يتبع اجلمعية البحرينية للتخلف العقلي، وهو      . ١٩٩٧بدأ مركز الرمحة خدماته عام        -٢٧٢

باب ذوي التخلف العقلي    مركز خاص غري رحبي يعىن بتوفري اخلدمات والربامج الشاملة للش         
وعدد الطلبة امللتحقني بـاملركز     . ةـة اليومية النهاري  ـالشديد من اجلنسني من خالل الرعاي     

  .اً طالب٥٠حالياً 

  مركز احلد لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة    
 ويهدف إىل تشخيص حالة الطفل للكشف عن اسـتعداداته          ٢٠٠١افتتح يف عام      -٢٧٣

سية، وتقدمي برامج الرعاية والتوجيه التربوي واملهين لتنميـة قـدرات           العقلية واجلسمية واحل  
لدجمه يف مدارس وزارة التربية والتعلـيم،       ) التخلف العقلي البسيط واملتوسط   (الطفل املعاق،   

ومساندة األهل وإرشادهم لتقبل طفلهم، وحتقيق التكيف االجتماعي واالسـتقالل الـذايت            
 والتوافق النفسي عن طريق برنامج متكامل لإلرشاد والتوجيـه          وتنمية الشعور بالقيمة الذاتية   

  .اً طالب٢٤والصحة النفسية، وعدد الطلبة امللتحقني باملركز حالياً 

  روضة الصداقة للمكفوفني    
م حيث هتدف إىل تـدريب      ١٩٩٠تتبع مجعية الصداقة للمكفوفني تأسست يف عام          -٢٧٤

معية الصداقة للمكفوفني واملدارس العادية، وتنميـة       وتعليم الطفل وهتيئته تربوياً لاللتحاق جب     
وتطوير مهارات وقدرات األطفال ذوي اإلعاقة البصرية، ومساعدة وإرشاد األسـرة علـى             
كيفية التعامل مع طفلهم املعاق بصرياً، باإلضافة إىل دمج األطفال ذوي اإلعاقة البـصرية يف      

  . أطفال٨دد الطلبة امللتحقني وع. اجملتمع عن طريق الربامج واألنشطة املختلفة

  مركز عالية للتدخل املبكر    
وعدد الطلبـة   . يتبع مجعية البحرين لألطفال ذوي الصعوبات يف السلوك والتواصل          -٢٧٥

  .اً طالب٤٧امللتحقني باملركز حالياً 
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  مركز العناية مبتالزمة داون    
تقـدمي  :  ويهدف إىل  ٢٠٠١يتبع اجلمعية البحرينية ملتالزمة داون حيث تأسس عام           -٢٧٦

خدمات صحية وعالجية وتربوية ونفسية واجتماعية، واالهتمام الكامل بـرباعم متالزمـة            
داون، والعمل على تنمية مهاراهتم وقدراهتم احلركية والذهنيـة، واللغويـة، واالجتماعيـة             

وتغيري لتقدميهم إىل اجملتمع بصورة مشرفة، وتأهيل األفراد الراشدين من ذوي متالزمة داون،             
االجتاهات الوالدية السلبية جتاه أبنائهم، وذلك من خالل تدريبهم على كيفية التعامل اجليـد              
مع أبنائهم، باإلضافة إىل السعي إلدماج فئة متالزمة داون يف املدارس احلكومية وعدد الطلبة              

  . طالب١٠٠امللتحقني باملركز حالياً 

  مركز سنيها    
ة النساء اهلنديات وبدأ العمل به اعتباراً من        ـوم بإدارته مجعي  ـوهو مركز أهلي تق     -٢٧٧
 وهو يتبع مجعية السيدات اهلنديات ويهدف إىل رعاية وتأهيـل األطفـال ذوي            ١٩٨٧عام  

  .اإلعاقة الذهنية والشلل الدماغي من خالل الربامج واألنشطة املوجهة

  املؤسسة البحرينية للتربية اخلاصة    
 هبدف تقدمي خدمات نوعيـة يف       ٢٠٠٢غري رحبية تأسست عام     هي مؤسسة أهلية      -٢٧٨

كما . جمال التربية اخلاصة ونشر الوعي بكيفية التعامل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة           
وتقدم املؤسسة إىل جانب خدمات التشخيص والتقييم، خدمات التعليم وإعـداد الـربامج             

ربويـة إىل مجيـع األطفـال ذوي        واخلطط الفردية لألطفال وكذلك تقدمي استـشارات ت       
  .االحتياجات اخلاصة

  مركز البحرين الشامل لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة    
يلعب املركز دوراً هاماً يف تنمية املهارات احلسية واحلركيـة والتـوازن اجلـسمي                -٢٧٩

 اللغـوي   لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، والعناية بالذات والسلوك االجتماعي والتطوير        
الكالمي وللمركز دور أساسي يف توعية األهل حول أمهية مشاركة األسرة يف تعليم وتدريب      
الطفل املعاق عقلياً بشكل خاص كما يتيح اجملال هلم وتدريبهم على كيفية التفاعل واملشاركة 

  .مع أعضاء اهليئة التدريسية داخل املركز

  تعلقة بهاملعهد التأهيلي ملرضى التوحد واألمراض امل    
، ويهدف إىل التشخيص السليم ملرضى التوحد واألمراض        ١٩٩٩تأسس املعهد عام      -٢٨٠

املتعلقة به، كذلك التدريب والتأهيل للمرضى، وتوفري خدمات العالج الطبيعـي والطـيب             
ملرضى التوحد، وإعداد الكوادر التدريبية للعمل مع مرضى التوحد، وتدريب وتأهيل أسـر             
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 والتعاون مع املعاهد العلمية العاملية يف جمال مرضى التوحد وتأسيس فريـق             املرضى بالتوحد، 
  .مؤهل للزيارات امليدانية ألسر األطفال املرضى

  املؤسسة الوطنية خلدمات املعوقني    
  .وهي مؤسسة خاصة تنفذ عدد من الربامج واألنشطة الداعمة لرعاية املعوقني  -٢٨١
م يف دعم مؤسسات املعوقني من خالل بناء املراكز،         كذلك فإن البنوك الوطنية تساه      -٢٨٢

وبنك . مثل قيام بنك البحرين الوطين ببناء دار بنك البحرين الوطين لتأهيل األطفال املعوقني            
  .البحرين والكويت يف إنشاء مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل

  اجلمعيات األهلية العاملة يف جمال املعاقني    
  :يات األهلية العامة يف جمال املعاقني فيما يليميكن حصر اجلمع  -٢٨٣

  اجلمعية البحرينية ألولياء أمور املعاقني وأصدقائهم    
، وتعىن  ٢٠٠٣تأسست اجلمعية البحرينية ألولياء أمـور املعاقيـن وأصدقائهم عام           -٢٨٤

ات بشؤون وقضايا املعوقني وأولياء أمورهم من خالل التنسيق مع اجلهات الرمسية وطرح آلي            
  .التنفيذ مع تلك اجلهات

  االحتاد البحريين لرياضة املعوقني    
 ويعىن بنشر رياضـة املعـاقني       ١٩٨٧تأسس االحتاد البحريين لرياضة املعوقني عام         -٢٨٥

ومتكني املعاقني من ممارسة رياضة سليمة ويشارك يف العديد من البطوالت واملسابقات احمللية             
 معاق مـن اإلعاقـات      ٣٠٠مات اللجنة ما يقارب من      والعربية والدولية ويستفيد من خد    

  .الذهنية والبصرية واجلسدية والسمعية

  املركز البحريين للحراك الدويل    
 ويهدف إىل إتاحة الفرصة للمعاق ألداء رسالته ومشاركته         ١٩٩٥افتتح املركز عام      -٢٨٦

  . عضوا٣١٦ًَيف خمتلف الربامج ويلتحق يف عضوية املركز 
 بعض اجلمعيات األهلية اهتماماً خاصاً باملعاقني مثل مجعية البحرين اخلريية           كما تويل   -٢٨٧

هذا باإلضـافة إىل اإلسـهامات      . ومجعية اهلالل األمحر البحريين وبعض اجلمعيات النسائية      
العديدة اليت تقدم من وزارات اململكة وأجهزهتا كاإلسكان والبلديات والبيئـة والتجـارة             

  .والشباب والرياضة والصحة يف جمال خدمة املعاقنيواملواصالت والداخلية 
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  مساعدة املكفوفني    
، وهو يتبع املكتب اإلقليمي ١٩٧٤تأسس املعهد السعودي البحريين للمكفوفني عام      -٢٨٨

للجنة الشرق األوسط لشؤون املكفوفني يف منطقة اخلليج ويهدف املعهد إىل تأهيل املكفوفني             
قدمي الرعاية والعناية هلم اجتماعياً وصحياً ومعيشياً وذلك إلعدادهم         علمياً وتربوياً وثقافياً وت   

  .ليكونوا أعضاء نافعني وليشاركوا اجملتمع بقدراهتم وطاقاهتم
ويقوم املعهد بتدريس املكفوفني منهاج وزارة التربية والتعليم باملرحلـة االبتدائيـة              -٢٨٩

ارس وزارة التربية والتعليم، ودمـج الطلبـة       واإلعدادية مث دمج الطلبة باملرحلة الثانوية يف مد       
الدارسني بالصف الرابع االبتدائي واملرحلة اإلعدادية وتوفري مجيـع املـستلزمات الدراسـية          
كالكتب الدراسية املطبوعة خبط برايل وتقدمي اآلالت واألجهزة جماناً، وتقـدمي خـدمات             

مجيع الطلبة املكفـوفني وضـعاف   الرعاية الصحية، واالجتماعية، والنفسية كما يقبل املعهد      
  . سنة١٨-٦البصر الشديد ما بني 

 ٢٠٠٧كما ويتم قبول الطلبة املكفوفني ذوي اإلعاقات املتعددة، حيث مت يف عـام                -٢٩٠
افتتاح وحدة خاصة لرعاية املكفوفني ممن لديهم إعاقات متعددة، وهـي وحـدة الرعايـة               

وتأهيلية وصـحية ونفـسية، إضـافة إىل        وهذه الفئة حباجة إىل خدمات رعائية       . والتأهيل
ولقد مت وضع برنامج خاص لطلبة الوحدة حيتوي على  . اخلدمات التعليمية لبعض الفئات منها    

منهاج خاص بكل فئة وحيتوي املنهاج على خمتلف املهارات احلياتية واالجتماعية، كما أنـه              
  . املوسيقية والرياضيةمت إدخال احلاسوب يف تعليم هذه الفئة، إضافة إىل مادة التربية

 تأسست مجعية الصداقة للمكفوفني، وهي هيئة أهلية هتتم بـشؤون           ١٩٨١يف عام     -٢٩١
املكفوفني وتسعى لتحقيق جمموعة من األهداف منها تسهيل عملية تنقل الكفيـف وإزالـة              
العقبات اليت تعترض سبيله والعمل اجلاد على إتاحة الفرص للمكفـوفني ألداء رسـالتهم يف     

  . تمع وتقدمي أوجه التأهيل والرعاية هلماجمل
وال تقتصر جهود اجلمعية على ذلك بل أهنا تقدم الدعم لألسر احملتاجة اليت يوجـد                 -٢٩٢

هبا كفيف، كما تقدم العالج للحاالت اليت ميكن عالجها بني املكفوفني الستعادة أو حتسني              
ئات واألفراد يف اجملتمع هذا إضافة إىل       درجة إبصارهم من خالل توفري الدعم املايل مبعاونة اهلي        

  .نشاطاهتا االجتماعية والثقافية والرياضية واإلعالمية

  الصحة واخلدمات الصحية  - جيم  
  )٢٤املادة (

شري إىل أن التقرير السابق قد تناول الصحة واخلدمات الصحية والبقـاء والنمـو              ن  -٢٩٣
يد من اإلجنازات الصحية على      ونضيف هنا العد   ٢١٦-١٨١بتوسع من خالل الفقرات من      
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مستوى اململكة واليت انعكست نتائجها على املؤشرات الصحية لألمومة والطفولة كما هـو             
  :مبني يف اجلدول التايل

 ١٩٩٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ املؤشر الصحي

  معدل املواليد اخلام لكل ألف من السكان
  معدل املواليد اخلدج لكل ألف من السكان

  لف من السكانمعدل وفيات الرضع لكل أ
  سنوات لكل ألف من السكان٥معدل وفيات األطفال اقل من 

  معدل وفيات األمومة لكل ألف مولود حي
  غرام و ما فوق٢٥٠٠نسبة املواليد بوزن 

٢٠,٢  
١٠٢,٦  
٧,٦  
١٠,١  
٠,١٣  
٩٢,٠٩٪  

٢٠,٩  
٩٨,٥  
٨,٩  
١٠,٩  
  صفر

٩٢,٢٪  

٢٢,٢  
٥٨,٧  
٩,٧  
١٢,١  
٠,٤٦  
--- 

  :)٢٢( للطفل هيوأهم اخلدمات املوجهة  -٢٩٤

  خدمات صحة الطفل    
 حيـث   ١٩٨٦تقدم اخلدمة يف مجيع املراكز الصحية منذ        : الفحص الدوري للطفل    -٢٩٥

يتم فحص وتقييم تطور منو الطفل دورياً بداية من عمر شهرين ولغاية سن ما قبل املدرسـة                 
، ويـتم   من قبل األطباء وممرضات صحة اجملتمع املدربني واملؤهلني لـذلك         )  سنوات ٦-٥(

تطعيم األطفال ورصد منوهم ومتابعة حاالهتم، ويتم حتويل األطفال ممن جيد لديهم بوادر تدين 
  : وقد مت إجناز اآليت،النمو إىل الرعاية الثانوية

مراجعة الدليل اإلرشادي لفحص الطفل الـدوري هبـدف حتديثـه ملواكبـة              •
ـ         ات الذهنيـة   املستجدات العلمية لطرق االكتشاف املبكر لألمـراض واإلعاق

  .املختلفة لدى األطفال
  .تصميم كتيب تطور منو الطفل •
  .تطوير نظام إحصائية تسجيل األطفال املصابني باملشاكل املختلفة •
  .تقدمي مقترح بإنشاء مركز تقييم الطفل الشامل •
إجناز العمل التكاملي بني الرعاية األولية والثانوية وتتكون من جلنة خبـصوص             •

  .واألطفال ووضع الربامج اهلادفة خلفض تلك املعدالتمسببات وفيات الرضع 
يتم تطبيق هذا الربنامج حسب منهجيات توصيات منظمـة         : برنامج التمنيع املوسع    -٢٩٦

  :الصحة العاملية حيث مت اآليت

__________ 

 .ب الصحية لألطفالمرفق اإلحصائيات املطلوبة املتعلقة باجلوان )٢٢(
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  .٢٠٠٤ - ٢٠٠٣تطوير نظام برنامج التمنيع سنة  •
  . األطفال العاملية والوطنية الستئصال مرض شللاالستراتيجيةتبين وتطبيق  •
تطبيق برنامج تطعيم التهاب الكبد الفريوسي ب لألطفال وكـذلك برنـامج             •

التمنيع ضد االلتهاب السحائي، والتيتانوس، الدفترييا واخلناق وذلك هبـدف           
  .استئصال هذه األمراض

  .لربنامج التطعيم) أ(إضافة تطعيم التهاب الكبد الوبائي  •
  .إصدار الدليل اإلرشادي للتمنيع •
  .تيب تثقيفي للتمنيعإصدار ك •
  .البدء باحلملة الوطنية للتطعيم ضد شلل األطفال •
 يف املائـة للطعـم      ٩٨,٢ ٢٠٠٥هذا وقدا بلغت نسبة التطعيم يف اململكة عام          •

 يف املائـة للقـاح      ١٠٠ يف املائة للقاح شلل األطفال، و      ٩٨,١و) DPT(الثالثي  
  . ست سنوات)MMR( يف املائة للقاح الثالثي ٩٩ سنة واحدة و(MMR)الثالثي 

هدفه دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، ومت تعميم       : برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية     -٢٩٧
مشروع املستشفيات الصديقة لألطفال على مجيع املستشفيات واملراكز الـصحية باململكـة            
إضافة إىل العديد من األنشطة واحلمالت التثقيفية مبا فيها احملاضـرات املقدمـة للحوامـل               

  .املترددات على املراكز الصحية
وذلك ضمن تطبيق اخلطة الوطنية للصحة املدرسـية مـن   : برنامج الصحة املدرسية    -٢٩٨

خالل العمل واملشاركة بني وزاريت الصحة والتربية والتعليم من أجل تعزيز صـحة الطفـل               
 حيث يتم   إضافة إىل برنامج الفحص الدوري للطفل     . وتطبيق برنامج املدارس املعززة للصحة    

فحص الطالب املستجد جبميع املراكز الصحية للتأكد من صحته جسمياً وعقليـاً ونفـسياً              
  .وكذلك اجتماعيا مع التأكد من استكمال مجيع التطعيمات

  :من خالل املراكز الصحية واليت تشمل على: برنامج صحة الفم واألسنان  -٢٩٩
  .رسالربامج الوقائية والتثقيفية لألطفال وطلبة املدا •
  .برامج طالء األسنان حلمايتها من التسوس لطلبة املدارس •
  .احملاضرات للمدارس •
  .املشاركة يف املعارض واألنشطة املختلفة •

حيث تقوم ممرضة صحة اجملتمع بزيارة األم والطفل املعرض         : برنامج الزيارات املرتلية    -٣٠٠
ملنازل لتقدمي املساعدة لذوى للخطورة وتقدمي النصح واإلرشاد، كما مت توفري خدمات زيارة ا  

  االحتياجات اخلاصة
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تقدم هذه الربامج لألم والطفل وذلك بالتعاون املشترك بـني          : برنامج تعزيز الصحة    -٣٠١
وزاريت الصحة واجلهات احلكومية األخرى، ومؤسسات اجملتمع املدين من خالل األنـشطة            

  .مواملعارض الصحية املختلفة واهلادفة لرفع صحة الطفل واأل

  خدمات صحة املراهقني    
لكن وأعربت اللجنة عن ترحيبها بإدراج تعليم صحة املراهقني يف املناهج الدراسية              -٣٠٢

أعربت عن القلق بشأن عدم توافر معلومات فيما يتعلق بتوفر خدمات الـصحة اإلجنابيـة               
  : يليواخلدمات االستشارية يف جمال الصحة العقلية للمراهقني، لذلك أوصت اللجنة مبا

  .مبشاركة من املراهقنيوبرامج لصحة املراهقني تشمل التثقيف ورسم سياسات  •
ة املالئمـة لألطفـال     ـات االستشاري ـضمان حصول املراهقني على اخلدم     •

  .املتسمة بالسريةو
  .منظمة الصحة العامليةو اليونيسيفالتماس املساعدة من  •

 من االتفاقية فإن اململكة تؤمن بأن       ٢٤ادة  املو ٦ إىل املادة    اً على ذلك فإنه استناد    اًورد  -٣٠٣
تكفل إىل أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه عرب االستمرار يف           ولكل طفل حقا أصيال يف احلياة       

تقدمي مستوى متقدم من خدمات األمومة والطفولة حيث أولت اهتماما خاصاً للربامج الصحية             
يات وزارة الصحة وقد جنحت يف تقـدمي        لألمومة والطفولة واملراهقني واليت بقيت ضمن أولو      

مستوى مرموق من الرعاية الصحية اجملانية جلميع فئات اجملتمع من خالل الرعايـة الـصحية               
  .األولية والثانوية وامتدت إىل الرعاية التخصصية من خالل مستشفيات الوزارة

وليـة، لـذلك    ولقد تبنت وزارة الصحة هدفاً إستراتيجياً خاصاً بتعزيز الرعاية األ           -٣٠٤
اعتمدت الوزارة اهليكل اإلداري والقوى العاملة التشغيلية ضمن اهليكل التنظيمـي للرعايـة             
األولية حيث مت حتديد مجيع اخلدمات املقدمة ووضع الدليل اإلرشادي ومجيع الربوتوكوالت            
لتقدمي اخلدمات مع حتديد الوقت املناسب لالستشارة الطبية، ومت وضع اخلطـط التدريبيـة              
للعاملني الصحيني إضافة خلدمات الرعاية الثانوية املتوفرة ضمن التحويل املنسق بـني إداريت             

  .الرعاية األولية والثانوية
 بتقوية نظم املعلومات الصحية اخلاصة برعاية األم        اً خاص اًوقد أولت الوزارة اهتمام     -٣٠٥

ساسية من أجـل وضـع      والطفل وذلك لرصد ومتابعة احلاالت وتوفري البيانات الصحية األ        
  .اخلطط املستقبلية لتطوير خدمات رعاية األمومة والطفولة حسب األولويات املدرجة

 للحفاظ على صحة املراهقني، ومنها على سبيل املثال شروعها   اًوتبذل اململكة جهود    -٣٠٦
بـغ،  يف اختاذ إجراءات التوقيع على اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة الت            

يعتمد على كل طرف وينفذ تدابري تشريعية أو تنفيذية أو  " منها على أن     ١٦واليت تنص املادة    
إدارية أو غريها من التدابري الفعالة على املستوى احلكومي املناسب حلظر مبيعات منتجـات              
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عن التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن املنصوص عليها يف القوانني احمللية أو الوطنية أو تقل                
  :، وميكن أن تشمل هذه التدابري ما يلياًمثانية عشر عام

االشتراط على مجيع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة يف مكـان              •
بارز داخل نقطة للبيع تبني حظر مبيعات التبغ للقّصر، وأن يطلبـوا يف حالـة               
الشك من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل املناسب على بلوغـه الـسن               

  .القانونية الكاملة
حظر صنع وبيع احللوى والوجبات اخلفيفة واأللعاب أو غري ذلك من األشـياء          •

  .املصنوعة على شكل منتجات التبغ واليت تغري القصّر
ضمان أال تكون ماكينات بيع التبغ، يف إطار واليته القضائية، متاحة للقـصّر،              •

  .وأال تروج لبيع منتجات التبغ للقّصر
أو يشجع حظر توزيع منتجات التبغ اجملانيـة علـى النـاس            حيظر كل طرف     •

  . القّصراًوخصوص
يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر املفردة أو يف علب صغرية مما يوسـع                •

  .نطاق توافر هذه املنتجات للقّصر
يعتمد على كل طرف وينفذ تدابري تشريعية أو تنفيذية أو إدارية فعالة أخرى،              •

الباعة املوزعني، مـن أجـل ضـمان االمتثـال          تشمل فرض اجلزاءات على     
  .لاللتزامات الواردة يف الفقرات السابقة

ينبغي أن يعتمد على كل طرف وينفذ، حسب االقتـضاء، تـدابري تـشريعية               •
وتنفيذية أو إدارية أو تدابري فّعالة أخرى حلظر مبيعات منتجات التبغ بواسـطة             

ا يف القـوانني احملليـة أو       أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن املنصوص عليه       
  " اًالوطنية أو تقل عن مثانية عشرة عام

مت تكوين جلنة ومبشاركة اجلهات ذات العالقة بصحة املراهقني         : جلنة صحة املراهقني    -٣٠٧
  :وقد كان هلا العديد من األنشطة والربامج ومنها

اب مع مؤسسة الـشب   ) حمور الصحة ( الشباب   استراتيجيةاملسامهة يف رسم      )أ(  
  والرياضة والعمل من أجل تطبيق هذه اإلستراتيجيات؛

  :تقدمي ورش العمل اهلادفة لصحة املراهقني وأمهها  )ب(  
  التعريف باالحتياجات اجلسمية والنفسية واالجتماعية للمراهق؛ '١'
  كيفية التعامل مع املراهق؛ '٢'
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كيفية تعلم أساليب احلياة الختاذ القرار، حل املشاكل، تعزيز مبـدأ            '٣'
  .م املستمر، الطريقة األمثل للنجاحالتعلي

  اإلعداد ملؤمتر خاص باملراهقني؛  )ج(  
  إعداد البحوث اخلاصة باملراهقني؛  )د(  
  :مت إعداد ثالث ورش عمل بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية وأمهها  )ه(  

كيفية صياغة األسئلة وكيفية إجـراء مثـل هـذا         ،  السرد القصصي  '٤'
  البحث؛

   اإلجنابية؛االستشارات يف الصحة '٥'
  .املراهق واإلعالم '٦'

العمل على وضع اخلطط املستقبلية بالرعاية األولية وذلك بإنشاء عيـادات             )و(  
  خاصة بفئة املراهقني جبميع املراكز الصحية؛

  .املسامهة يف الربامج التثقيفية  )ز(  

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسبة /ة فريوس نقص املناعة البشريمرض    
فتسعى وزارة الصحة البحرينية منـذ      " اإليدز"يما خيص الصحة والوقاية من مرض       ف  -٣٠٨

 ملكافحة مـرض اإليـدز عـرب        ١٩٨٦تسجيل أول حالة إيدز يف البحرين واليت تعود لعام          
الشراكة مع املنظمات العاملية وبراجمها التوعوية حلماية مواطنيها واملقيمني فيها، كما تـسعى             

احلوامـل ومـدمين    : ملة على هنج الدراسة األوىل للفئات الـثالث        شا اسة إلعداد در  اًحالي
  .املخدرات والشباب بعد إقرار املوازنة الالزمة هلا يف العام املقبل ملعرفة التغيري الذي حدث

 حـىت هنايـة تـشرين       ١٩٨٦وقد سجلت الدراسة األوىل اليت أجريت من العام           -٣٠٩
 منهم توفوا جراء مضاعفات املرض ١٠٧ز  مصاب باإليد٣٠٠ املاضي ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

 منـهم مـن   ٢٠ويتلقون عالجهم عن املـرض  اً  مصاب٢٣ منهم حيملون الفريوس و  ١٦٠و
 أمهاهتم عن طريق احلمل والبـاقون حـاملون         من منهم أطفال انتقل هلم املرض       ٣البالغني و 

  .للفريوس ولكنهم توفوا ألسباب خمتلفة
ئة من أسباب اإلصابة باإليدز هو إدمان املخدرات         يف املا  ٦٩وأوضحت الدراسة أن      -٣١٠

 يف  ٣ يف املائة عن طريق اجلنس بني املرأة والرجـل، و          ١٧واملشاركة باحلقن بني املتعاطني و    
 يف املائة بانتقال املرض إىل األطفال من خالل أمهاهتم عن طريق            ١املائة بسبب اجلنس املثلي و    

 إال متأخرا لذلك مل يتم التدخل املبكر ملنع انتقال          احلمل والوالدة، ومل يعرف إصابة األمهات     
اإليدز إىل اجلنني، إذ يتم إعطاء احلامل املصابة باملرض حقنة يف فترة معينة من احلمل حلماية                
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 يف املائـة مـن      ١٠اجلنني كما يعطى الطفل بعد الوالدة حقنة أخرى حلمايته، كما أصيب            
  .١٩٨٥حلاالت اليت حدثت قبل العام  باإليدز عن طريق نقل الدم وهي انياملصاب
خـالل  سنة   ١٤ -صفر   حاالت من املصابني يف الفئة العمرية من         ٦وقد سجلت     -٣١١

  . يف املائة جلملة اإلصابات٤,٥ فقط مبا نسبته ٢٠٠٧-١٩٨٧السنوات 
وال يوجد أي حالة ألسرة يعيلها أطفال ألسباب تتعلق مبرض فريوس نقص املناعـة                -٣١٢
  .٢٠٠٧دز حىت عام اإلي/ةالبشري
 حيث إن كذلك ال تتوفر أي معلومات عن نسبه انتشار فريوس اإليدز بني احلوامل،               -٣١٣

السياسة الصحية املتبعة للحوامل تقوم على فحص الفئات املعرضة خلطر اإلصابة بـالفريوس             
وال يتم فحص هذه الفئة للفريوس بصفة روتينيه إال احلاالت ذات عوامل اخلطـورة،              . فقط
 ومل تسجل   ٢٠٠٧ حامل معرضة خلطر اإلصابة باإليدز يف عام         أة امر ٦٠٠يث مت فحص    ح

ولكن تتوفر بعض املعلومات من دراسة مسحية للحوامل عن مدى انتشار           . أي حالة إجيابية  
فريوس اإليدز أجنزت من قبل اللجنة الوطنية لإليدز بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة اإلمنائي              

 امرأة حامل مل تـسجل      ٤٥٠، وقد بلغ عدد املشمولني يف الدراسة        ٢٠٠٦بالبحرين يف عام    
  ).اللجنة الوطنية لإليدز: املصدر(من بينها أي حالة اجيابية 

وحسب الدراسة اليت متت من قبل اللجنة الوطنية لإليدز بالتعاون مع مكتب األمـم                -٣١٤
ليت أجريت على طلبة اجلامعة يف       وا ٢٠٠٦املتحدة اإلمنائي ومجعية تنظيم األسرة بالبحرين عام        

 سنة، تبني أن الغالبية العظمى من املشاركني قد مسعوا بفريوس نقص            ٢٥-١٨الفئة العمرية من    
، كما أشارت الدراسة بأن نسبة عالية مـن         ) يف املائة  ٩٩,٤( املكتسبة أو مرض اإليدز      اعةاملن

فريوس نقص املناعة املكتسبة من     أفراد العينة تدرك أنه بإمكان األشخاص أن حيموا أنفسهم من           
ومن خالل ممارسة اجلنس مع شـريك      )  يف املائة  ٨٨(خالل احلقن باإلبر النظيفة غري املستعملة       

 يف املائة من أفراد العينة أن عدم اسـتعمال الـواقي            ٦٠، ويعرف   ) يف املائة  ٧٣ (مصابغري  
  .املناعة املكتسبةالذكري أثناء االتصال اجلنسي يزيد من خطر اإلصابة بفريوس نقص 

كما ال تتوفر معلومات عن معدل استخدام الواقي الذكري لذوي السلوك اجلنسي              -٣١٥
 ثقافية، ولعدم وجود قرار سياسي باختراق حاجز التحفظ جتـاه           -اخلطر ألسباب اجتماعية    

  .هذا املوضوع
ة املراهقني،  وتقوم وزارة الصحة بإعداد الدليل اإلرشادي لتقدمي اخلدمات الصحية لفئ           -٣١٦

  .وخاصة اخلدمات الوقائية اليت تشمل التثقيف الصحي للوقاية من األمراض اجلنسية
كذلك فإن البحرين بدأت جتربة يف احلملة الوطنية ملكافحة اإليـدز مـن تـشرين                 -٣١٧
 بالتعاون مع برنامج مكتـب  ٢٠٠٧يناير / واستمرت حىت كانون الثاين  ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

اإلمنائي، وتبّين من نتائجها والدراسات اليت أجريت على الفئات الثالث املهمة           األمم املتحدة   
 والشباب أن هناك فجوة يف املعلومات وهو ما ترمجته املغالطـات            املدمنوناحلوامل و : وهي
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على مستوى معلومات الفئات الثالث عن وسائل انتقال العدوى؛ ما عزز الوصمة املوجودة             
  . املريض باإليدزعند أفراد اجملتمع جتاه

وهلدف تصحيح النظرة فقد مت التعاقد مع شركة إعالنية لطباعة وتوزيع وحـدات               -٣١٨
وكتيبات ومطبوعات متنوعة تتضمن االحتياطات الالزمة للوقاية من اإليدز ملختلف الفئات           

 عن وطرق انتقال العدوى، ومت التنسيق مع املعنيني يف خمتلف اجلهات اإلعالمية لتوسعة محلتها
  . من أجل الوقاية منه والقضاء عليهتاكهذا املرض الف

  ":اإليدز"  ملرض متالزمة نقص املناعة املكتسبةالتحديات    
  .صعوبة التعامل مع ضحايا اإليدز وقبوهلم ودجمهم يف اجملتمع •
  .صعوبة إجراء دراسات دقيقة للتعرف على حاالت املرض بصورة صادقة •
  . وطرق الوقاية منهقلة التوعية بأخطار مرض اإليدز •

   املدارس املعززة للصحة والصحة املدرسيةبرنامج    
مت اعتماد هيكل الصحة املدرسية بوزارة الصحة وهناك جلنة تنسيقية عليا بني وزاريت             -٣١٩

الصحة ووزارة التربية وذلك من أجل تطبيق برنامج املدارس املعززة للصحة ووضع الـربامج              
  . هم من فئة األطفال واملراهقنيالصحية لطلبة املدارس الذين

  ختصيص املوارد بوزارة الصحة    
 ٧، مبا يعادل نسبة     ٢٠٠٥ مليون دينار للعام     ١٠٣بلغت مصروفات وزارة الصحة       -٣٢٠

حيث تقدم وزارة الصحة حىت اآلن خدماهتا اجملانيـة جلميـع           . يف املائة من ميزانية احلكومة    
  :املواطنني وتسعى إىل اآليت

ة اجلهود لتوفري وحسن استخدام املوارد املتاحة البشرية واملالية لدعم          مواصل  )أ (  
  .الربامج الصحية اهلادفة لالرتقاء بصحة املواطنني واجملتمع البحريين

وضع برامج هادفة لصحة الطفل ضمن اخلطط املقترحة احلالية واملـستقبلية            )ب (  
  .نية وزارة الصحةواليت يتم من خالهلا توفري الدعم املايل هلا ضمن ميزا

   أخرى وقائية خاصة للطفلبرامج    

   زراعة القوقعة لألذنبرنامج    
مت البدء بربنامج زراعة القوقعة لألطفال الصم الذي ساهم يف رفع كفـاءة رعايـة                 -٣٢١

  .هؤالء األطفال وعالجهم من عاهة الصم ومتكينهم من ممارسة حياهتم الطبيعية
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   الفحص قبل الزواجبرنامج    
 وقد مت إصدار قانون بإلزامية الفحص الطـيب         ١٩٩٢مت البدء هبذا الربنامج منذ عام         -٣٢٢

قبل الزواج والذي يهدف لتقليل نسبة اإلصابة من األمراض الوراثية الشائعة وأمهها مـرض              
  .األنيميا املنجلية وضمان صحة األجيال القادمة

   الربنامج الوقائي من أمراض العيون والعمىتطبيق    
مت تطبيق الربنامج الوقائي حلماية األطفال من أمراض العيون واالكتـشاف املبكـر               -٣٢٣

  :ملشكلة النظر ومسببات العمى وتقدمي العالج هلا ومنها يتم اآليت
  .الفحص الدوري للطفل عند الوالدة •
  .فحص قاع العني والشبكية لألطفال اخلدج •
، ٦، و٤، و٢ (فحص األطفال الدوري للمراكز الـصحية يف الـشهور األوىل         •

  .شهر) ٢٤، و١٨و
  .فحص األطفال قبل دخول املدرسة •
ـ    ـالفحص املدرسي لألطف   • ـ    ـال عند املرحلة الراب ب ـع االبتـدائي بتدري

  .املدرسات وتأهيلهن
 يناقش أمام جملس النواب مشروع قانون الـصحة         اًكما جتدر اإلشارة إىل إنه حالي       -٣٢٤

  .لطفولةالعامة ويشمل املشروع باب خاص باألمومة وا

   بالنسبة للخدمات الصحيةالتحديات    
ة، مما يتطلب املزيد من املـوارد املاليـة         ـتزايد الطلب على اخلدمات الصحي     •

  .والبشرية املؤهلة
النقص يف تدريب وتأهيل الكادر الطيب والقابالت القانونيات، مع احلاجـة إىل             •

  .زيادة التعويضات اليت يتقاضوهنا لقاء خدماهتم
 الرعاية الصحية املبكرة للحوامل من أجـل االكتـشاف املبكـر     صعوبة توفري  •

  .للحمل اخلطر، ومساعدة األمهات على إتباع محية غذائية مناسبة
     صعوبة حتسني مستوى تنظيم وتدريب اجلهاز الطيب واجلهاز الطيب املـساعد،            •

  . يف املستشفياتال سيما
  . وحتليلهاصعوبة حتسني نظام الرصد واملتابعة، ومجع البيانات •
  .قلة االهتمام باألمهات املراهقات، واملراهقات عموما •
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  ).من أربعني سنة وما فوق( األمهات األكرب سنا -قلة االهتمام باحلوامل  •
  .قلة االهتمام باألمهات األميات وذوات املستوى االبتدائي وما دون •

  *اخلدمات الصحية - األطفال صوت    
  يا تتمشى واحتياجات الناشئة؟هل اخلدمات الصحية املتوفرة حال •
  ؟٢٠١٢ما هي رؤيتكم املستقبلية لتطوير اخلدمات الصحية حىت عام  •

  التعليق    
إن اخلدمات الصحية املتوفرة يف الدولة وإن كانت جمانية، إال أهنـا تفتقـر يف                •

  .معظم األحيان للجانب النوعي للخدمات واالستشارات الطبية املقدمة للطفل
 واحلنان للطفل أثناء املعاجلة الطبية بل ويف معظم األوقـات           عدم توجيه الرعاية   •

  .يلجأ الطبيب إىل الصراخ على الطفل املريض
قلة وعدم االهتمام باإلعالم الصحي املطلوب للوقاية واحلماية واالسترشاد وقلة           •

  .الربامج الصحية التثقيفية للناشئة واملراهقة
غري مكثفة من ناحية التحري والتدقيق إن الرقابة الصحية اإلشرافية على املطاعم      •

  .من صالحية اإلنتاج وتواريخ االنتهاء لبعض املنتجات الغذائية
  .افتقار جناح األطفال باملستشفى احلكومي إىل غرف خمصصة للطفل واألم معاً •
عدم وجود تشريعات أو قوانني ضابطة يف عدم التدخني يف األماكن العامة مما              •

على املال الالزم لشراء التدخني كما أنـه لعـدم          ساعد على العمل للحصول     
الرقابة على احملالت التجارية بعدم بيعها ملنتجات التدخني على األطفال وحىت           

  .١٨-١٥سن 

  الضمان االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل  - دال  
  )٢٦، و)٣الفقرة (١٨املادتان (

من ) ج(جتماعي وقد نصت الفقرة     تعترف اململكة أن لكل طفل احلق يف االنتفاع اال          -٣٢٥
تكفل الدولة حتقيق الضمان االجتماعي الـالزم للمـواطنني يف حالـة            " من الدستور    ٥املادة  

الشيخوخة أو املرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن هلم خدمات                 
  ."ن اجلهل واخلوف والفاقة والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثالجتماعيالتأمني ا

__________ 

 .٢٠٠٨مارس /وقائع اللقاء التشاوري مع األطفال حول بعض قضايا الطفولة يف مملكة البحرين، آذار  *  
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 وزارة التنمية االجتماعية منذ     استراتيجية ملا نص عليه الدستور فقد انطلقت        اًوجتسيد  -٣٢٦
 من رؤية واضحة مؤكدة على العمل كفريق واحـد عـرب الـشراكة              ٢٠٠٥إنشائها عام   

 هقيق الرفـا واملشاركة مع القطاعات املختلفة واملؤسسات واألفراد لتنمية اجملتمع البحريين وحت     
وبرسالة تنمية وتطوير املواطن البحريين وجعلـه منتجـاً اجتماعيـاً           . تدامتهاالجتماعي واس 

واقتصادياً وسياسياً، وال ميكن حتقيق االستقرار السياسي والنمو االقتصادي مبعزل عن حتقيق            
ل توفري  األمن االجتماعي، وهبذا ارتكزت الوزارة يف عملها على احلماية االجتماعية من خال           

 للفئات اخلاصة من معاقني ومسنني وجمهويل الوالدين باإلضافة إىل    والتأهيليةاخلدمات الرعائية   
املتعرضني للعنف األسري وتوفري الضمان االجتماعي لألسر احملتاجة حمققة األهـداف الـيت             

جمموعة نصت عليها األعراف والقوانني الدولية يف إجياد بيئة تتسم باألمن واألمان من خالل              
 على توفري الرعاية للمواطنني الذين حتـيط هبـم مـشاكل اجتماعيـة        وممن الربامج اليت تق   

واقتصادية يعجزون عن مواجهتها ومساعدهتم يف التغلب عليها وتنمية إمكانياهتم الذاتية من            
  :خالل العديد من املشاريع والربامج اليت تقدمها الوزارة منها

قامت وزارة التنمية االجتماعيـة بتوقيـع       : ية االجتماعية دراسة تطوير شبكة احلما     -٣٢٧
اتفاقية مع البنك الدويل لتقييم شبكة احلماية االجتماعية باململكة هبدف تطويرهـا وتعزيـز              

  .٢٠٠٦خمرجاهتا وبدأت الدراسة يف 
وهي عبارة عن مساعدات مالية لألسر احملتاجـة تقـدمها          : املساعدات االجتماعية   -٣٢٨

 مـضاعفة   ٢٠٠٥، ولقـد شهدت ميزانية عـام       ١٩٧٢ة االجتماعية منذ عام     وزارة التنمي 
ع صدور القـانون    ـ مليون دينار حبريين، وم    ٨ ٤٠٠ ٠٠٠حجم املبالغ املعتمدة لتصل إىل      

 حيث ترتب على ذلك إنـشاء صـندوق      االجتماعي، بشأن الضمان    ٢٠٠٦ لسنة   ١٨رقم  
ة أساسية لصندوق شامل للـضمان       مليون دينار كنوا   ٢٠خاص به خصصت له ميزانية تبلغ       

االجتماعي جملموعة من الفئات اليت ليس هلا مصدر دخل كاف تعتمد عليه يف معيشتها ومنها               
 العاجزين عن العمل،    نني،األسرة، األرامل، املطلقات، املهجورات، كبار السن، أسر املسجو       

ـغ املسـاعدة االجتماعيـة  اإلعاقة، البنت غري املتزوجة، الولد، اليتيم، ومت تعديل فئات مبال      
 دينـاراً   ١٥٠ ديناراً لألسرة أقل من مخسة أفـراد و       ١٢٠ ديناراً للفرد الواحد و    ٧٠لتصبح  

 ملـساعدات وبلغ جمموع األســر املـستفيدة مـن ا   . لألسـرة فيما زاد عددها عن ذلك  
 ١٩ ١٦٤ أسـرة يبلغ عدد أفرادها      ٩٨٥٦ إىل   ٢٠٠٧أغسطس عام   /االجتماعية حىت آب  

أسرة تستحق املساعدة بسبب الشيخوخة، واجلدول أدناه يوضح عدد          ٤ ٤١٩، منها   فـرداً
  .٢٠٠٧أغسطس /املستفيدين من املساعدات االجتماعية حىت آب
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  اجملموع  أنثى  ذكر  الفئة

  ٤٧  ٤٢  ٥  أسرة املسجون
  ١ ٠٥٧  ١ ٠٥٧  -  األرملة
  ١ ١٨٨  ٥٠٠  ٦٨٨  األسرة

  ٣٨٦  ٣٨٦  -  البنت غري املتزوجة
  ٧٠٧  ١٦٤  ٥٤٣   عن العملالعاجز
  ٤ ٧٠٠  ٣ ٠٥٤  ١ ٦٤٦  املسن
  ١ ٣٥٥  ١ ٣٥٥  -  املطلقة
  ٨٩  ٤٤  ٤٥  املعاق

  ٢٥٥  ٢٥٥  -  املهجورة
  ٢٩  ٨  ٢١  الولد
  ١٢٣  ٧٠  ٥٣  اليتيم

  ٩ ٩٣٦  ٦ ٩٣٥  ٣ ٠٠١  اجملموع  

 اليت صرفت وعدد احلاالت املستفيدة من املساعدات االجتماعية خالل الفترة من            املبالغ
)٢٠٠٧-٢٠٠٠(  

  األفراد  األسر  املبالغ  السنوات
٢٨ ٧٦٢  ١٠ ٦٣٨  ٣ ٨٩٥ ٥٤٨  ٢٠٠٠  
٢٦ ٤٨٥  ١٠ ٧٤٩  ٤ ٢٣١ ١٥٨  ٢٠٠١  
٢٥ ٦٤٤  ١٠ ٨٠١  ٤ ٢٣١ ١٥٨  ٢٠٠٢  
٢٣ ٥٩٣  ١٠ ٧٦٨  ٤ ٠٩٧ ٨٤٩  ٢٠٠٣  
٢٢ ٢٥٩  ١٠ ٨٨٧  ٤ ٠٠٢ ٤٣٧  ٢٠٠٤  
٢٠ ٩٦٠  ١٠ ٢٩٥  ٨ ٠٠٧ ٦٦٠  ٢٠٠٥  
١٩ ٠١٦  ٩ ٧٤٧  ٩ ٤٨٧ ٥٧٠  ٢٠٠٦  
١٩ ٧٥٩  ٩ ٩٣٦  ١٣ ٥٩١ ٧٦٠  ٢٠٠٧  

وهي عبارة عن تعويض مايل للحاالت الـيت تتعـرض      : تعويض عن حاالت احلريق     -٣٢٩
مساكنها للحريق من أسر ذوي الدخل احملدود وتبلغ امليزانية السنوية املخصـصة حلـاالت              

     ٢٠٠٥ لـسنة    ١٨٣٩-٠١التعويض عن احلريق واليت مت رفعها إثر قرار جملس الوزراء رقم            
 ٣٧ فقد مت دراسة وتعويض عدد       ٢٠٠٧يوليه  / شهر متوز   دينار حبريين حىت   ١٠٠ ٠٠٠إىل  

  .أسرة تعرضت منازهلا للحريق
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 يف  ٣٠وهي عبارة عن مكرمة ملكية بتخـصيص        : شهادات أسهم عقارات السيف     -٣٣٠
 مليون سهم ١٣٨املائة من أسهم شركة عقارات السيف لألسر احملتاجة واليت تعادل ما قيمته            

 واستفادت ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٦ حبرينياً اعتباراً من اً دينار١٣ ٨٠٠ ٠٠٠بقيمة 
 املستفيدين من نظام املساعدات االجتماعية واملستفيدين من        ن أسـرة م  ١٤ ٩٨٥منها عدد   

 قررت اجلمعية العمومية ٢٠٠٦ويف عام . املساعدات اليت متنحها اجلمعيات والصناديق اخلريية
 مـن   ١٤٦ ٠٠٠ ٠٠٠ يف املائة من رأس مال الشركة البالغ         ٥يع نسبة   لشركة السيف بتوز  

 اليت مت توزيعها علـى املـسامهني   ٢٠٠٥ لعام ةمجلة األسهم، حيث بلغت األرباح املخصص   
 يف املائـة    ٣٠دة  ـاح األسر املستفي  ـ مليون دينار حبريين، وبلغت نسبة أرب      ٢ ٣٠٠ ٠٠٠

  .اً حبرينياًدينار ٦٩٠ ٠٠٠ب وتقدر 
راسة حاالت املستفيدين من املعاش التقاعدي للعاملني يف القطـاعني احلكـومي            د  -٣٣١

واخلاص واحملولة من اهليئة العامة لصندوق التقاعد واهليئة العامة للتأمينات االجتماعية حـول             
  .اإلفـادة عن استحقاق أب وإخوان املؤمن عليها من املعاش التقاعدي

ألبناء األسر املستفيدة من نظام املساعدات      : تدريبيةاإلعفاء من الرسوم الدراسية وال      -٣٣٢
االجتماعية أو أبناء األسر احملتاجة بغرض حتفيز وتشجيع األفـراد علـى مواصـلة التعلـيم             
والتدريب وبالتايل احلصول على فرص عمل أفضل يف العمل، أيضاً يتم التنسيق مـع وزارة               

ء من الرسوم الدراسية لربنـامج تأهيـل      العمل لدراسة حاالت الطلبة املتقدمني بطلب اإلعفا      
  .الفنيني واإلداريني

 ١٨٠٧-٣جاء قرار جملس الوزراء رقم      : )املعوقون(مكافأة ذوي االحتياجات اخلاصة       -٣٣٣
وذلـك  ) املعـوقني ( ليعكس اهتمام احلكومة بقضية دعم       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٢بتاريخ  

راً حبرينياً كما وسبق اإلشارة لـه       بتخصيص مكافأة شهرية لكل معوق مقدارها مخسون دينا       
  . هذا التقريرمن) باء(يف اجلزء السابع 

كما يقدم الدعم املايل لليتيم ومن يف حكمه والذي تويف والده وكـذلك جمهـول                 -٣٣٤
الوالدين وليس لديه مال كاف يعتمد عليه يف معيشته ومل يتجاوز سـن الثامنـة عـشر أو                  

واملساعدة تشمل أيضاً كل ذي عاهة أو ختلف لعجزه         . جتاوزها وحىت تاريخ التحاقه بالعمل    
 وعيش أسرته اليت يعوهلا وليس له مال كاف يعتمـد عليـه   عيشهكلياً أو جزئياً عن كسب      

  .ويكون قد جتاوز سن الثامنة عشر ويستوجب رعاية خاصة متثل عبئاً على األسرة

   مرافق الطفلخدمات    
ة التنمية االجتماعية إىل تأسـيس حـضانات        تسعى وزار : مشروع احلضانة املرتلية    -٣٣٥

 سنـوات وتلبيـة احتياجاهتـا      ٣- مرتلية هتدف إىل تنمية ورعاية الطفولة املبكرة من صفر        
األساسية من الرعاية والعناية يف أجواء عائلية مرحية وآمنة وذلك من خالل فتح اجملال لعـدد                

دمي هذا النوع من الرعاية باإلضافة إىل     من السيدات ممن تتوفر هلن الظروف املالئمة باملرتل لتق        
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السيدات ذوات اخلربات التربوية واملتخصصات يف جمال الطفولة بالعمل ضـمن مـشروع             
احلضانة املرتلية، حيث ستقدم هذه اخلدمة مقابل أجر على شكل رسوم مالية مناسبة حسب              

من هذه اخلدمة ممـا      احلاضنات وأسر األطفال املستفيدة      رفني،الساعات اليت يتفق عليها الط    
يزيد نسبة املرأة العاملة على اعتبار أن احلاضنات عامالت منتجات باإلضافة إىل تفعيـل دور   
األمهات ممن لديهن الرغبة يف العمل خارج املرتل بعد توفري مكان مناسب يتالءم مع القـيم                

  . فيه بعيداً عن أثر املربيات األجنبياتلالعائلية البحرينية إلبقاء األطفا
أوقات الفراغ واألنشطة الترفيهية والثقافيـة      ) (جيم(وسيأيت تفصيل يف اجلزء الثامن        -٣٣٦
من هذا التقرير جململ أنشطة وزارة التنمية االجتماعية يف جمال الطفولـة وأنـشطة              ) والفنية

  .اجلمعيات األهلية ذات االختصاص

  مستوى املعيشة  - هاء  
  )٣-١، الفقرات ٢٧املادة (

ت املسرية اإلصالحية والتنمية البشرية اليت شـهدت هلـا أعـني املـراقبني              استمر  -٣٣٧
وتصرحيات املنظمات الدولية ومنح صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس             
الوزراء املوقر مبملكة البحرين جائزة الشرف لإلجناز املتميـز يف جمـال التنميـة احلـضرية                

 وهي تعد جائزة دولية رفيعة أنشأها برنامج األمم         ٢٠٠٦ لعام   بحرينواإلسكان يف مملكة ال   
 جلهود وإجنازات قادة وزعماء الدول يف جماالت التنمية         اًاملتحدة للمستوطنات البشرية تقدير   

اإلسكانية والعمرانية وبناء التجمعات السكنية الشعبية وحماربة الفقر والعمل املتواصل علـى            
 جلملة من املعايري منها اإلجنـازات واجلهـود         وفقاًائزة   منح اجل  يتمو. رفع مستويات املعيشة  

املتميزة يف جمال اإلسكان والتنمية احلضرية وحتسني الظروف املعيشية للطبقات الفقرية ووضع            
السياسات الكفيلة بتحسني هذه الظروف املعيشية إضافة إىل إشراك اجملتمع املدين وإدماجه يف             

  .عملية التنمية
رة التنمية االجتماعية تسعى جاهدة لتحسني الظروف االقتـصادية         كذلك فإن وزا    -٣٣٨

واالجتماعية لألسرة املعوزة عن طريق إقامة مشروعات تنموية لزيادة دخل األسر احملتاجـة             
ومن هذه املشاريع مشروع األسر املنتجة الذي يهـدف         . وإجياد مصدر دخل ثابت ومستقل    

دريب والتمويل املالئم واخلدمات املتخصـصة       األسر عرب الت   هذهإىل دعم وتنمية مشروعات     
املطبخ اإلنتاجي، اخلياطة الصناعية، وإنتاج     (مثل التسويق واإلدارة وتوفري الوحدات اإلنتاجية       

وكذلك توفري وحدة للتصميم واالبتكار لتطوير املنتجات ووحدة تقنية املعلومـات           ) اخلزف
رض الدائمة يف احملافظات كما يهـدف        البيع واملعا  راكزلدعم التسويق اخلارجي وعدد من م     

املشروع إىل إعطاء الصيغة الرمسية هلذه املشروعات وتأكيد الرعاية املـشاركة مـن مجيـع               
  .القطاعات احلكومية واألهلية واخلاصة
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كما مت افتتاح معرض دائم لألسر يف مطار البحرين الدويل ليكون مركزاً لتـرويج                -٣٣٩
  .ململكةمنتجات األسر لزائري ومغادري ا

ومت إنشاء جممع العاصمة لدعم منتجات األسر املنتجة وتسويقها من أجل التحول يف               -٣٤٠
باإلضافة إىل  " التنمية والتطوير "إىل  " الرعاية"سياسة دعم مشروعات األسر املنتجة من مرحلة        

نطاق توفري مركز جتاري فريد من نوعه خلدمة املنتجات التقليدية البحرينية، وتسويقها على ال            
  . والعامليلياحمل

   رسوم الكهرباء واملاءختفيض    
وهي عبارة عن مكرمة ملكية خاصة بتخفيض رسـوم الكهرباء واملاء عن األسـر               -٣٤١

 مليـون  ١ ٢٠٠ ٠٠٠احملتاجة املستفيدة من نظام املساعدات االجتماعية واليت تبلغ ميزانيتها  
 ويبلـغ عـدد     ٢٠٠٠ة اعتبارا مـن عـام       ديناراً سنوياً، وقد بدأ العمل بتنفيذ تلك املكرم       

  .٢٠٠٧يونيه / أسرة حىت حزيران٨ ٤٤٠ ملكرمةاملستفيدين من هذه ا

   الوطنية لتنمية األسر احملتاجةستراتيجيةالا    
 على إعـداد   ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٣١وافق جملس الوزراء يف جلسته املنعقـدة بتاريخ          -٣٤٢

له من حتديات لألفراد واألسرة البحرينية، وذلك بدراسة         لتنمية األسر احملتاجة وما ميث     استراتيجية
هذا املوضوع دراسة شاملة تتناول أوضاع ذوي الدخل احملدود يف اململكة وقياس مستوى الفقر              

 معايري حمددة ليتم العمل فيها على أسس علمية مدروسة، وحتديد أوضاع هذه الفئة مـع                وفق
  .ثارها السلبية ونقلهم خارج نطاق الفقروضع الوسائل واآلليـات الكفيلة للحد من آ

   الوطنية لتطوير ودعم األسر املنتجةاخلطة    
يهدف هذا املشروع االجتماعي اإلنساين إىل حتويل األسر احملتاجة إىل أسـر منتجـة               -٣٤٣

عن طريق توظيف وتنمية مواهبها بالشكل املطلوب وحتويل بعض األسر الـيت حتـصل علـى      
ىل أسر قادرة على االعتماد على مواردها الذاتية والذي حيقـق هلـذه             مساعدات من الوزارة إ   

 دخلها باإلضافة إىل تشجيع هذه الفئة عن طريق بناء مراكـز مثـل              صادراألسر فرص زيادة م   
 لتسويق منتوجات األســر     ٢٠٠٧مركز العاصمة لألسـر املنتجة والذي افتتح خالل عام         

      إبراهيم آل خليفة لألسـر املنتجة ابتـداء مـن          املنتجة، وختصيص جائزة الشيخة سبيكة بنت     
كما تعمل الوزارة على تسويق منتوجات األسر املنتجة مـن خـالل املعـارض           . ٢٠٠٧عام  

الداخلية واخلارجية واملناسبات الوطنية واجملمعات التجارية، كما تعمل الوزارة حاليـاً علـى             
  .نتجة باحملافظة الوسطى وحتديداً مبنطقة سترةافتتاح مركز لإلنتاج والتسويق ملنتوجات األسر امل

 ١١كما وقعت وزارة التنمية االجتمـاعيـة مذكـرة تفاهم مع وزارة العمل يف   - ٣٤٤
 يف جمال تدريب وتأهيل األسر احملتاجة املسجلة لدى وزارة التنميـة            ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

ووفقاً للقـوانني   . للتوظيفاالجتماعية والعاطلني عن العمل املسجلني يف املشروع الوطين         
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 يف مملكة البحرين، حيث اتفق الطرفان على أمهية التعاون يف جمـال             اواألنظمة املعمول هب  
تأهيل وتدريب املعاقني ومنح فرص عمل هلم تناسب إمكانياهتم لدى القطاعني احلكـومي             

 يكفل دعم   واخلاص، إضافة إىل العمل على تطوير قدرات العاملني يف املنظمات األهلية مبا           
 اجملتمعية من خالل املركز الوطين لدعم الشراكةوتطوير عمل هذه املنظمات ضمن مشروع 

  .املنظمات األهلية

   املايكروستارتمشروع    
 وهو عبارة عن مبادرة من وزارة التنمية االجتماعية بالتعاون مع برنـامج األمـم                -٣٤٥

الدول يف آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا         والذي ينفذ يف عدد كبري من        UNDPاملتحدة اإلمنائي   
الالتينية، كما ينفذ الربنامج حالياً يف مملكة البحرين مع عدد من اجلمعيات األهلية وقد وصل               

 عميل من اجلنسني، والوزارة حالياً      ١٠ ٠٠٠ إىل حوايل    ٢٠٠٦ حىت هناية عام     ءعدد العمال 
ة املستفيدين منه، وقـد مت      تعمل على تطوير مشروع املايكروستارت وزيادة رأس ماله وزياد        

 يف جمـال    ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٤إبرام عقد بني الوزارة والبنك األهلي املتحد بتاريخ         
  ".املايكروستارت"  عرب مشروع تقدمي القروض املتناهية يف الصغرريةمتويل املشاريع الصغ

ية ولزيادة نسبة املــرأة     لتعزيز دور املرأة البحرينية يف املشاركة يف التنمية االقتصاد          -٣٤٦
، بادرت وزارة التنمية االجتماعية ٢٠٠١ يف املائة عام ٢٣,٥العاملة واليت وصلت نسبتها إىل 

 يف  دييف اقتراح مشاريع هتدف إىل متكني املرأة وزيادة فعاليتها وزيادة نسبة إنتاجها االقتصا            
  :اجملتمع ومن هذه املشاريع

   املرتل املنتجقرار    
لعمل على إصدار قرار وزاري من وزارة التنمية االجتماعية يهدف إىل مساعدة            جيري ا   -٣٤٧

األسـر اليت تعمل يف املنازل وخاصة املرأة لكوهنا األكثر ارتباطاً باملرتل حسب مـا تقتـضيه                
طبيعتها، يف احلصول على الشكل القانوين للعمل الذي حيقق هلا النمو واالزدهار مـن خـالل             

ة التنمية االجتماعية والوزارة بصدد إنشاء مكتب إلصدار هذه التراخيص           وزار متنحهاتراخيص  
لتفعيل أنشطة وأهداف هذا املكتب، حيث مت تشكيل جلنة تنسيق تضم يف عضويتها اجلهـات               
املعنية باألمر كوزارة العمل، التجارة والصناعة، شؤون البلديات والزراعة واجملالس البلديـة إىل             

جتماعية، وسوف تعتمد اللجنة يف عملها آلية حمددة تتيح للوزارة مراقبة            التنمية اال  ةجانب وزار 
  .املشروعات والعمل على تطوير املرتل املنتج وتطوير أفراده والعاملني به

   إمناءمبادرة    
ـ ـ والق١٨٤٨-١٤بناًء على قرار جملس الوزراء رقم    -٣٤٨ ـ ـرار ال  ١٤م ـوزاري رق
اخلطة الوطنية لتنمية األسر احملتاجة لـتمكني متلقـي          انطلقت مبادرة إمناء من      ٢٠٠٦لسنة  

  .املساعدات االجتماعية اقتصادياً واجتماعياً وتأهيلياً ومهنياً وصحياً ومعيشياً



CRC/C/BHR/2-3 

GE.10-41343 84 

   املبادرةأهداف    
 هتدف املبادرة إىل رفع املستوى االجتماعي واالقتصادي لألسر متلقية املـساعدات             -٣٤٩

االجتماعية من خالل برنامج جترييب سوف يتم تعميمه       وذلك إلخراجها من دائرة املساعدات      
 أسرة من األسر احملتاجة اليت مشلهم       ١٠٠على متلقي املساعدات االجتماعية بعد جتربته على        

مشروع إمناء وحتويلهم إىل أسر معتمدة على ذاهتا، كما ورد يف اتفاقية التعاون بني الـوزارة                
  .٢٠٠٧اغسطس / آب٧ التوقيع عليها بتاريخ ومركز البحرين للدراسات والبحوث اليت مت

وتساهم مجعيات النفع العام ممثلة يف اجلمعيات والصناديق اخلريية وبعض اجلمعيات             -٣٥٠
النسائية ومجعية اهلالل األمحر البحريين يف تقدمي أوجه املساعدة املالية املطلوبة لألسر احملتاجة             

  .واليت يأيت األطفال ضمنها
دمي خدمات محاية األسرة ورعايتـها فقـد افتتحـت وزارة التنميـة             ويف جمال تق    -٣٥١

  :االجتماعية الكثري من املراكز ودور الرعاية ومنها

   رعاية املتسولني واملتشرديندار    
ويف .  بشأن مكافحة التسول والتـشرد ٢٠٠٧ لسنة ٥يف ضوء صدور القانون رقم      -٣٥٢

ا ألشكال خمتلفة من التسول مثل اسـتغالل        ضوء تزايد ظاهرة املتسولني واملتشردين واختاذه     
األطفال يف التسول وتشكيل عصابات منظمة مما أدى إىل استياء الرأي العـام والـصحافة               
وتزايد الدعوات املستمرة ملكافحة هذه الظاهرة، فقد قامت الوزارة بتجهيز مبىن يـستوعب             

ام يتم خالهلا دراسة الوضـع   حالة إليواء املتسولني واملتشردين من اجلنسني فترة عشرة أي  ٨٠
االجتماعي واالقتصادي والصحي لكل حالة ووضع احللول فإن كان املتـسول يف حاجـة              

 وإذا كان مسناً يتم حتويلـه إىل دار رعايـة           ةملساعدة مالية يتم صرف املساعدة االجتماعي     
إذا كـان   املسنني لتلقي العناية الالزمة وإذا كان حدثاً فيحول إىل مركز رعاية األحـداث و             

مريضاً نفسياً حيول إىل الطب النفسي، أما يف حالة تكرار التسول بعد انقضاء العشرة أيـام                
  .حيول إىل النيابة العامة الختاذ اإلجراء القانوين حياهلا

األطفال احملرمون  ) (واو( يف هذا التقرير يف اجلزء السادس        اًكما متت اإلشارة مسبق     -٣٥٣
تلف أنواع اخلدمات املعيشية والصحية واالجتماعيـة والنفـسية         حول خم ) من بيئتهم العائلية  

 نميةوالتربوية والربامج واألنشطة الثقافية والترفيهية لفئة جمهويل الوالدين اليت تقدمها وزارة الت           
 بشأن تنظيم التخريج والرعاية الالحقـة يف دار         ٢٠٠٦ لسنة   ٩االجتماعية إضافة إىل قرار     

يئة األبناء الذين هم على أبواب التخرج من دار رعايـة الفتيـان يف   رعاية الفتيان وبرنامج هت  
  ".املراجعة الدورية إليداع الطفل. ي"فقرة 
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  التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية- اًثامن
  )٣١، و٢٩، و٢٨املواد (

  التعليم مبا ذلك التدريب املهين والتوجيه  - ألف  
  )٢٨املادة (

 غري إلزامي، وأن التعلـيم قبـل املرحلـة          ما زال ا من أن التعليم     أبدت اللجنة قلقه    -٣٥٤
وكذلك القلق من أن تعلـيم حقـوق        . االبتدائية ال يتوافر إال من خالل مؤسسات خاصة       

 من املناهج الدراسية، وأوصت باإلسراع      اً جزء اًاإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقية ال يشكل حالي       
يم اجملاين واإللزامي، واختاذ اخلطوات لتوفري التعليم قبـل   املتعلق بالتعلقانونإلعالن مشروع ال 

االبتدائي جمانا، وإدراج تعليم حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقـوق األطفـال يف املنـاهج                
الدراسية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز واحترام حقوق اإلنسان، والتـسامح واملـساواة بـني              

  .س املساعدة من اليونيسيف واليونسكوثنية، والتماإل وانيةاجلنسني واألقليات الدي
) أ(، الفقرة   ١٧ على ما يتعلق بعدم إلزامية التعليم، فإن الدستور ينص يف املادة             اًورد  -٣٥٥

تشجع البحث العلمـي، كمـا تكفـل        والفنون،  وتراعي الدولة العلوم واآلداب     "على أن   
 يف املراحل األوىل الـيت      اً وجماني اًاخلدمات التعليمية والثقافية للمواطنني، ويكون التعليم إلزامي      

  ...". يعينها القانون
التعليم األساسـي حـق   " منه على أن ٦وقد صدر قانون التعليم، الذي تنص املادة         -٣٥٦

لألطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم يف بداية العام الدراسي، وتلتزم اململكة بتـوفريه              
يذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على األقل،         هلم، ويلزم اآلباء أو أولياء األمور بتنف      

وجيوز يف  .  القرارات الالزمة لتنظيم وتنفيذ اإللزام بالنسبة لآلباء وأولياء األمور         زيرويصدر الو 
 وفقـاً حالة وجود أماكن مبدارس التعليم األساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن اإللـزام         

  ".  الوزيرللقواعد وبالضوابط اليت يصدر هبا قرار من
يعاقب بغرامة ال تزيد عن مائة دينار والد        " من ذات القانون على أن       ٨وتنص املادة     -٣٥٧

الطفل أو املتويل أمره إذا تسبب يف ختلف الطفل الذي بلغ سن اإللزام عن االلتحاق بالتعليم،                
 أو انقطاعه دون عذر مقبول عن احلضور إىل املدرسة مدة عشرة أيام متـصلة أو منفـصلة                

  ...". خالل السنة الدراسية
ومن أفضل ما مت إجنازه يف مملكة البحرين بشأن إلزامية التعليم هو صـدور قـانون                  -٣٥٨

.  سنة ١٥-٦، والذي حدد فيه إلزامية التعليم لألطفال من سن          ٢٠٠٥ لسنة   ٢٧التعليم رقم   
 ٢٠٠٦لعـام   ولتفعيل خطة تنفيذ اإللزامية يف التعليم صدرت أربعة قرارات وزارية خالل ا           

بشأن تنظيم وتنفيذ اإللزام ووضع القواعد والضوابط اخلاصة بالتطبيق، وتشكيل جلنة خاصة            
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كما متت متابعة تسجيل األطفـال      . بذلك، وإنشاء وحدة خاصة مبتابعة اإللزام تتبع التعليم       
، وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية يف مملكـة         ٢٠٠٠-١٩٩٩البحرينيني من مواليد عامي     

 وزارة الداخلية، وزارة اخلارجية، وزارة الصحة، وزارة مات،اجلهاز املركزي للمعلو(رين البح
وكذلك متت متابعة الطلبة املنقطعني عن الدراسة ملدة تزيد عن عـشرة            ). التنمية االجتماعية 

أيام، وإعداد نظام استمارات إلقامة الدعوى القضائية حبق أولياء األمور الذين يتـسببون يف              
  . أبنائهم من الدراسةحرمان
 مـن   اًوفيما يتعلق باملالحظة املتمثلة يف أن تعليم حقوق اإلنسان ال يشكل جـزء              -٣٥٩

يهدف التعلـيم إىل تكـوين      " من قانون التعليم تنص على أن        ٣فإن املادة   : املناهج الدراسية 
:  وجه اخلـصوص   وعلى.  من النواحي الوجدانية   اً وثقافي اً ومهني اً وعلمي اً وطني اًاملتعلم تكوين 

وسيلي يف الفقرات التالية   "  مببادئ حقوق اإلنسان وتضمينها يف املناهج التعليمية       لوعيتنمية ا "
  .موجز جبميع مضامني الكتب املدرسية اليت تضمنت حقوق الطفل

وفيما يتعلق بضم التعليم قبل املدرسي إىل التعليم األساسي فإنه تنص املادة اخلامسة               -٣٦٠
توجه إمكانيات الوزارة البـشرية     " بشأن التعليم على أن      ٢٠٠٥ لسنة   ٢٧م  من القانون رق  

ومواردها املالية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات املستقبلية لتطـوير التعلـيم،            
  : على الوجه التايلياهتامسؤولوتباشر 

تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع اخلاص يف إنشاء رياض األطفال مـع              •
وهو ما يعين أنـه جيـب       . "مل على رقابتها من الناحيتني التربوية واإلدارية      الع

  .تشجيع القطاع اخلاص على إنشاء رياض األطفال
يكـون  " للمادة السابعة من دستور مملكة البحرين اليت تنص على أنه            وفقاًأنه   •

، "يبني فيه يف املراحل اليت يعينها القانون وعلى النحو الذي       اً وجماني اًالتعليم إلزامي 
فإن األخذ هبذا االقتراح سيترتب عليه أن تكون هذه املرحلة إلزاميـة وجمانيـة          

 فاألخذ مببدأ إلزامية التعليم يف مرحلة ريـاض         كعمالً حبكم هذه املادة، ولذل    
  :أنه حبكم القانون،  األطفال يترتب عليه،

مرحلـة  م االبتدائي إال بعد اجتيـاز       ـق األطفال بالتعلي  ـال جيوز أن يلتح    •
  .رياض األطفال

عدم إحلاق الطفل بالروضة سوف يؤدي إىل تعرض ويل األمـر للمـساءلة              •
  .القانونية، حيث سيكون سن اإللزام هو سن االلتحاق بالروضة

أما إذا كان اهلدف من ضم مرحلة رياض األطفال إىل التعليم األساسي هو              •
تراح يترتب عليه أعباء    توفري تعليم جماين يف هذه املرحلة، فإن األخذ هبذا االق         

 ٢٠٠٣ حيث أعدت وزارة التربية والتعليم عـام         اًمالية بتكلفة مرتفعة جد   
إلنـشاء  )  وكلفة املباين  لكلفة الرواتب والتشغي  (دراسة بشأن الكلفة املالية     
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 إىل  ٢٠٠٣ روضة من رياض األطفال خالل الفترة مـن          ١٥٢عدد وقدره   
 مليون دينار حبريين،    ١٥٦,١٧٦,٦٧٨ فبلغت الكلفة املالية آنذاك      ٢٠٠٨

  . وهذه الكلفة مرشحة للزيادة املستمرة
كما يتطلب ضم رياض األطفال إىل التعليم األساسي توظيف كوادر مؤهلة            •

 ومدّربة لوظائف التعليم واإلدارة والتوجيه وغريها، إضافة إىل توفري          اًأكادميي
لشراء أو التـأليف    املواد التعليمية والكتب املدرسية الالزمة إما عن طريق ا        

 واملوارد املاليـة الـيت      وقتاحمللي والطباعة، وهذا كله يتطلب الكثري من ال       
  .ستزيد من التكلفة اإلمجالية لضم رياض األطفال إىل التعليم األساسي

هذا فضالً على أن مرحلة الطفولة املبكرة تتطلب عناية مكثفـة بـالنواحي              •
العنايـة باألطفـال مـن ذوي       التربوية واالجتماعية والرعاية الـصحية و     

االحتياجات اخلاصة، مما يعين زيادة يف التكلفة املالية املطلوبة من أجل توفري            
 احلرجة من   لةلضرورية اليت تتناسب مع خصوصية هذه املرح      املستلزمات ا 
  .عمر الطفل

وخبصوص إجناز اململكة يف التعليم فقد قطع النظام التعليمي يف مملكة البحـرين يف                -٣٦١
 وحقق إجنازات كربى على     ١٩١٩ من التطور منذ تأسيسه عام       اً مهم اًألعوام املاضية شوط  ا

الصعيدين الكمي والنوعي على حنو ملموس وذلك بفضل الدعم الكبري والرعاية املوصولة اليت           
 يف  ١٠٠ من القيادة احلكيمة مما مكن من حتقيق نسبة استيعاب تـصل إىل              تعليمُيحظى هبا ال  

 يف املائة وتوفري    ٧,٢تعليم األساسي وتقليص نسبة األمية للفئة املستهدفة إىل حدود          املائة يف ال  
اخلدمة التعليمية إىل مجيع املواطنني يف خمتلف املراحل الدراسية وىف مجيع املناطق واخنفـاض              

 طالبـا يف املرحلـة      ٣٢ طالبا يف املرحلة االبتدائية و     ٣٠ الفصل الدراسي إىل     ثافةمعدالت ك 
 يف املائة ١ية والثانوية كما إن معدالت التسرب والرسوب يف أدىن معدالهتا وتقل عن   اإلعداد

يف التعليم األساسي وهو ما انعكس بشكل عام على حتسني نتائج الشهادات العامة وجتويـد               
  .خمرجات التعليم

 يف حتقيـق األهـداف األساسـية        اًكما تصدرت مملكة البحرين املرتبة األوىل عربي        -٣٦٢
امج األمم املتحدة اخلاص بالتعليم للجميع حبسب التقرير الدويل الصادر يف أوائل شـهر              لربن

اليونـسكو  / عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة        ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 
 للتقرير فقـد مت     وفقاً للجهود اليت تبذهلا اململكة يف جمال تطوير التعليم، و         تكليالًوالذي جاء   

مملكة لبحرين كأول دولة عربية يف حتقيق األهداف األساسية للتعليم للجميع وذلك            تصنيف  
 إمجاليا لوضع البلد فيما خيص حتقيق أربعـة  اًمن خالل مؤشر تنمية التعليم والذي ميثل مقياس    

 للجميع وباإلضافة إىل ذلك متتلك وزارة التربية والتعلـيم العديـد مـن              لتعليممن أهداف ا  
        تقبلية الواردة يف املشروع الوطين لتطوير التعليم والتـدريب والـيت ستـسهم             املبادرات املس 

بال شك يف إحداث نقلة نوعية يف التعليم على كافة األصعدة ومن بينها إنشاء كلية إلعـداد          



CRC/C/BHR/2-3 

GE.10-41343 88 

 وإنشاء كلية للتقنية وإنشاء هيئة مستقلة لضمان اجلودة وتطـوير           ديرينوتدريب املعلمني وامل  
  .انوي الفين واملهين وتطوير أنظمة القبول يف اجلامعاتالتعليم الث
كذلك من أهم ما مت إجنازه يف جمال التعليم توفري مملكة البحـرين فـرص التعلـيم                   -٣٦٣

للجميع، واستطاعت أن تستوعب مجيع األطفال من هم يف سن التعليم االبتدائي، كما حظي            
ولقد تبوأت البحـرين املركـز   . ة األخرىالتعليم بانتشار وتطور ملحوظ يف املراحل التعليمي 

" اليونسكو"  تطبيق أهداف منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة          الاألول عربيا يف جم   
كما استطاعت البحـرين أن     . ٢٠٠٦نوفمرب  /يف توفري التعليم للجميع يف شهر تشرين الثاين       

تدائي قبل الفترة الزمنية احملددة وهـي       م التعليم االب  ـة النمائية يف تعمي   ـحتقق أهداف األلفي  
، من خالل حتقيق مؤشر نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي، ومؤشر معدل القيـد             ٢٠١٥عام  

الصايف يف التعليم االبتدائي، ومؤشر نسبة التالميذ الذين أهنوا الصف اخلامس االبتدائي بنسب             
  . يف املائة١٠٠تقرب إىل 

   والكبار األمية بني األطفالمعدالت    
، لدولة  ٢٠٠٦-إ٢٠٠١كما جاء يف تقييم منتصف العقد للتعليم للجميع للفترة من             -٣٦٤

، فإن أحدث بيانات األمية يف مملكة       ٢٠٠٧يوليه  /البحرين التابع لوزارة التربية والتعليم، متوز     
نـسبة  ، واليت تشري إىل أن ٢٠٠١البحرين هي البيانات الواردة يف التعداد العام للسكان لعام  

ت بني السكان البحرينيني بشكل كبري خالل العشرين سنة الفاصلة بـني            ـ قد اخنفض  ميةاأل
  : نتيجة للجهود التربوية املبذولة كما يبينه اجلدول التايل٢٠٠١و ١٩٨١تعداد 
  ١ جدول

  )٢٠٠١-١٩٨١(التغري يف مستوى انتشار األمية بني البحرينيني 

  عدد األميني
 ) سنة فأكثر١٥(

  بة األميةنس
 ) سنة فأكثر١٥(

  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  السنة
٣٦,٦  ٪٤٨,١  ٪٢٥,٢ ٥١ ١٩٥ ٣٣ ٤٨٦ ١٧ ٧٠٩  ١٩٨١ ٪ 
٢١,٠ ٪ ٢٨,٧ ٪ ١٣,٣ ٤٠ ١٤٥ ٢٧ ٤٣٨ ١٢ ٧٠٧ ١٩٩١ ٪ 
١٢,٣ ٪ ١٧,٠  ٪٧,٥ ٣١ ٥٦٩ ٢١ ٨٨٥ ٩ ٦٨٤ ٢٠٠١ ٪ 

  .إلحصاء، إدارة اللمعلوماتاجلهاز املركزي : البحرين: املصدر
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  :وفيما يلي حتليل ألهم املؤشرات الكمية يف جمال حمو األمية  -٣٦٥

 سنة فما فـوق     ١٥النسبة املئوية من السكان البالغني من العمر        :  القرائية لدى الكبار   معدل    
  :والذين يعرفون القراءة والكتابة

 ١٥لبحـرينيني  أن جممل نسبة القرائية لدى الكبار من ا  )٢٣(يتضح من اجلدول املرفق     -٣٦٦
 يف املائة من مجلة السكان من نفس الفئـة          ٨٧,٧سنة فما فوق من الذكور واإلناث كانت        

 يف  ٨٣ يف املائة يف حني كانت نسبة القرائية لدى اإلناث           ٩٢,٥وكانت نسبتها بني الذكور     
  .املائة يف العام ذاته

 ١٩٩١ العـام    وتشري البيانات إىل أن هذه املعدالت قد حتسنت بشكل كبري عـن             -٣٦٧
  .  يف املائة من مجلة السكان البحرينيني من نفس الفئة٧٩حيث بلغت النسبة يف ذلك العام 

من اإلنـاث   + ١٥كما يتضح أن هناك حتسناً ملحوظاً يف معدل القرائية بني الكبار              -٣٦٨
ئية وهذا التحسن يف معدالت القرا    .  يف املائة  ٨٣ يف املائة إىل     ٧١,٣ من   ١٩٩١مقارنة بالعام   

كان نتيجة جهود ضخمة بذلتها حكومة مملكة البحرين يف جمال حمو األمية لالرتقـاء هبـذه              
 حتظى بأولوية متقدمة يف املشروع التعليمي ململكة البحرين إذ هتدف اململكـة             يثالنسب ح 

.  نتيجة لتطبيق قانون إلزامية التعليم     ٢٠١١إىل حتقيق أعلى معدالت القرائية يف التعداد القادم         
ما يدل هذا التحسن أيضاً على فاعلية التعليم االبتدائي وبرامج حمو أمية الكبار مما ميكّـن                ك
وإجراء عمليات ( مرتفعة من السكان من اكتساب القدرة على استخدام الكلمة املكتوبة ةنسب

  .يف حياهتم اليومية) حسابية بسيطة
           للـذين   - اًاملشار لـه مـسبق     يف اجلدول املرفق     -وإذا نظرنا إىل األعداد املطلقة        -٣٦٩
 بالنظر إىل ما يطرأ من حتسينات علـى معـدالت           ٢٠٠١ سنة فأكثر يف عام      ١٥ون  أال يقر 

. القرائية قد يتوافق ذلك مع الزيادة يف أعداد السكان األميني نتيجة لتغري البىن الدميوغرافيـة              
 يف املائة مـن     ٦٩مياً، منهم    أ ٣١ ٥٦٩حنو  )  سنة فأكثر  ١٥(ون  أ الذين ال يقر   عددفقد بلغ   
 يف املائة من    ٦٨ منهم   ٤٠ ١٤٥ ،١٩٩١وبالرغم من اخنفاض هذا العدد عن العام        . اإلناث

اإلناث، إال أنه ظلّ يشكّل هاجساً كبرياً للحكومة، وبالتايل تطلب األمر وضع خطط وبرامج      
 السابقة أن تكون    ، ويتوقع بناًء على املؤشرات    ٢٠١٥ املنشود حبلول عام     دفللوصول إىل اهل  

  .٢٠٠٧ إىل ٢٠٠١هذه النسبة قد اخنفضت بشكل كبري خالل الفترة من 

  : سنة٤٤-١٠ القرائية لدى السكان يف فئة العمر معدل    
لقد اعتمدت مملكة البحرين معياراً أكثر اتساعاً يف حتديد الفئة املستهدفة حملو األمية               -٣٧٠
 ٦ ٤٣٦سنة املعتمدة دولياً لوجود عـدد        ٤٤-١٥ سنة وذلك بدالً من الفئة       ٤٤-١٠من  

__________ 

 .٢دول اجل/التعليم )٢٣(
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 هبدف إجياد تدابري لضم هـذه الفئـة إىل          ٢٠٠١أمياً من هذه الشرحية كما تبينه إحصاءات        
  . إمهاهلا سيغذي شرحية األميني مستقبالًإذ إن النظامية؛ ارساملد

ـ     ـأن نسبة األمي   )٢٤(ويبني اجلدول املرفق    - ٣٧١ ة العمريـة   ـة لدى البحـرينيني للفئ
 يف  ٢,٧ يف املائة لإلنـاث و     ٤ يف املائة للذكور و    ١,٤ سنة بلغت    ٤٤- ١٠تهدفة من   املس

 يف املائة لإلنـاث     ١٠,٥ يف املائة للذكور و    ٢,٤ مقابل   ٢٠٠١املائة لكال اجلنسني يف عام      
، مما يدل على اخنفاضـها لـدى أفرادهـا          ١٩٩١ لكال اجلنسني يف عام      ملائة يف ا  ٦,٤و

  .االبحرينيني إىل أدىن معدل هل
 ٢٠٠١ سنة فبلغ عدد األميني فيها حبسب إحصاء ٤٤-١٥أما بالنسبة للفئة العمرية   -٣٧٢

 يف املائة لكـال     ٢,٢٢ إناث، بنسبة    ٤ ٧٨٣ ذكور و  ١ ٥٢٣ منهم   ٦ ٣٠٦لكال اجلنسني   
  . يف املائة لإلناث٤,٨٨ يف املائة للذكور و١,٥٦ ،اجلنسني
 سـنة   ٤٤-١٠سكان يف فئة العمـر      ويعرض اجلدول التايل معدل القرائية لدى ال        -٣٧٣

  .٢٠٠١حسب اجلنسية واجلنس لعام 

  : سنة٢٤-١٥ القرائية لدى السكان يف الفئة العمرية معدل    
 يتضح أن جممل نـسبة      ٢٠٠١عن معدل القرائية عام      )٢٥(من بيانات اجلدول املرفق     -٣٧٤

نـاث كانـت     سنة من الذكور واإل    ٢٤-١٥القرائية لدى السكان البحرينيني يف فئة العمر        
 يف املائـة يف     ٩٩,٢ يف املائة من مجلة السكان نفس الفئة وكانت نسبتها بني الذكور             ٩٩,٣

وتشري هذه البيانات إىل    .  يف املائة يف العام ذاته     ٩٩,٣ لدى اإلناث    القرائيةحني كانت نسبة    
 حيث بلغت النسبة يف ذلـك       ١٩٩١أن هذه املعدالت قد حتسنت بشكل بسيط عن العام          

  . يف املائة من مجلة السكان البحرينيني من نفس الفئة٩٨,٦ العام
 سنة علـى ارتفـاع مـستوى        ٢٤-١٥ويدل ارتفاع معدل القرائية يف فئة العمر          -٣٧٥

املشاركة يف التعليم االبتدائي والبقاء فيه، وعلى فعالية ذلك التعلـيم يف تلقـني املهـارات                
ق واالستيعاب الصايف واإلمجايل يف التعلـيم       ن نسب االلتحا  إإذ  . األساسية للقراءة والكتابة  

  . يف التعليم االبتدائي تنعكس على معدل القرائية هلذه الفئة من العمرءومعدل البقا

  : القيد واحلضور يف املدارس االبتدائية والثانويةمعدالت    
توفر مملكة البحرين فرص التعليم للجميع، واستطاعت أن تستوعب مجيع األطفـال              -٣٧٦
هم يف سن التعليم االبتدائي، كما حظي التعليم يف املراحل التعليمية األخـرى بانتـشار               ممن  

  :كما تبينه املؤشرات التالية. واسع وتطور ملحوظ

__________ 

 .١، وشكل ٣دول اجل/التعليم )٢٤(
 .٢، وشكل ٤دول اجل/التعليم )٢٥(
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  : االلتحاق اإلمجالية والصافية بالتعليم االبتدائينسبتا    
دد بالـصف   تشري نسبة االلتحاق اإلمجالية بالتعليم االبتدائي إىل عدد امللتحقني اجل           -٣٧٧

األول االبتدائي بغض النظر عن السن، معرباً عنه كنسبة مئوية من السكان يف السن الرمسيـة                
 يف املائـة يف العـام       ١٠٥,٢ سنوات، وقد بلغت هذه النسبة       ٦لاللتحاق باملرحلة االبتدائية    

، يف حـني    ) يف املائة لإلناث   ١٠٢,٥ يف املائة للذكور و    ١٠٧,٩ (٢٠٠١/٢٠٠٢ اسيالدر
 يف  ١٠٩,٥ (٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف العام الدراسـي        ١٠٨,٨ت هذه النسبة إىل     ارتفع

وتدل هذه الزيادة على التحاق بعض األطفال ممن        ).  يف املائة لإلناث   ١٠٨,٢املائة للذكور و  
باإلضافة إىل استيعاب التعلـيم االبتـدائي       . هم يف سن اخلامسة من العمر باملرحلة االبتدائية       

ومـن بينـهم    (ذين بلغوا السن اإللزامية ودمج ذوي االحتياجات اخلاصة         جلميع األطفال ال  
  ).أطفال متالزمة داون وحاالت التخلف العقلي البسيط

أما نسبة االلتحاق الصافية بالتعليم االبتدائي فتشري إىل عدد امللتحقني اجلدد بالصف              -٣٧٨
 سنوات، معـرباً عنـه      ٦بتدائية  األول االبتدائي املنتمون إىل السن الرمسية لدخول املرحلة اال        

  يف املائة يف٨٧,٢وقد بلغت هذه النسبة .  سنوات٦كنسبة مئوية من السكان يف نفس السن 
، يف حني   ) يف املائة لإلناث   ٨٥,٣ يف املائة للذكور و    ٨٩,٠ (٢٠٠١/٢٠٠٢العام الدراسي   

 يف املائـة    ٩١,٤ (٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف العام الدراسي       ٩٠,٧ارتفعت هذه النسبة إىل     
  ). يف املائة لإلناث٩٠,١للذكور و

 قد تبدو ٢٠٠٥/٢٠٠٦وجتدر اإلشارة هنا إىل أن نسبة االلتحاق للعام الدراسي   - ٣٧٩
منخفضة وذلك بسبب ترفيع عدد من امللتحقني اجلدد ممن هم يف سن السادسة من العمر             

 برياض األطفال، بعـد     إىل الصف الثاين االبتدائي مباشرة والذي قد يرجع إىل التحاقهم         
حتديد مستوياهتم، وبالتايل فجميع األطفال ممن هم يف سن الـسادسة هـم يف الواقـع                

  .مسجلني باملدارس
 اًكما أن مؤشري تعادل اجلنسني بالنسبة للمعدل اإلمجايل واملعدل الصايف كان متـساوي              -٣٨٠

ـ        ٢٠٠٥/٢٠٠٦يف العام الدراسي     ، ٢٠٠١/٢٠٠٢ي  ، وكان لصاحل الذكور يف العـام الدراس
  .بنسبة قليلة إال أن نسبة النوع يف التعليم تعترب متوازنة تقريباً بني الذكور واإلناث

 يبني النسبتني اإلمجالية والصافية لاللتحاق بـالتعليم االبتـدائي يف           وسنرفق جدوالً   -٣٨١
  .)٢٦(٢٠٠٥/٢٠٠٦و ٢٠٠١/٢٠٠٢العامني الدراسيني 

  :والتعليم الثانوي) االبتدائي واإلعدادي(التعليم األساسي  القيد اإلمجالية والصافية بنسبتا    
تشري نسبة القيد اإلمجالية إىل جمموع عدد الطلبة املسجلني يف التعليم االبتـدائي أو                -٣٨٢

التعليم اإلعدادي أو التعليم الثانوي بغض النظر عن السن، معرباً عنه كنسبة مئوية من جمموع               
__________ 

 .٣، وشكل ٥دول اجل/التعليم )٢٦(
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 سنة للتعلـيم اإلعـدادي      ١٤-١٢ونة للتعليم االبتدائي    س١١-٦السكان يف السن الرمسية     
  . سنة للتعليم الثانوي١٧-١٥و

وتشري نسبة القيد الصايف إىل جمموع عدد املسجلني يف التعليم االبتدائي أو التعلـيم                -٣٨٣
 ١١-٦(اإلعدادي أو التعليم الثانوي ممن هم يف فئة العمر الرمسية املناظرة للتعليم االبتـدائي               

معـرباً عنـه    )  سنة ١٧-١٥(أو التعليم الثانوي    )  سنة ١٤-١٢(و التعليم اإلعدادي    أ) سنة
أو )  سـنة  ١٤-١٢(أو  )  سـنة  ١١-٦( مئوية من جمموع أفراد فئة السكان املناظرة         ةكنسب

  .على التوايل)  سنة١٧-١٥(
 يف املائـة يف العـام       ١٠٨,٧د اإلمجالية يف التعليم االبتدائي    ـوقد بلغت نسبة القي     -٣٨٤

 يف املائة لإلناث، يف حـني       ١٠٧,٦ يف املائة للذكور و    ١٠٩,٨ ،٢٠٠١/٢٠٠٢لدراسي  ا
 يف املائة ١٠٨,٥ ،٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف العام الدراسي ١٠٧,٨وصلت هذه النسبة إىل   

  . لإلناثملائة يف ا١٠٧,١للذكور و
لية من التحـاق    ويشري ارتفاع نسبة القيد اإلمجالية يف التعليم االبتدائي إىل درجه عا            -٣٨٥

وتدل نسبة القيد اإلمجاليـة أعلـى أن   . الطلبة سواء كانوا ينتمون إىل فئة العمر الرمسية أم ال 
  .يكفاءة النظام التعليمي يف البحرين الستيعاب مجيع السكان ممن هم يف سن التعليم االبتدائ

ائـة يف العـام      يف امل  ٩٩,٧أما نسبة القيد الصافية يف التعليم االبتدائي فقد بلغـت             -٣٨٦
 يف املائة لإلناث، يف حني بلغـت        ٩٩,٥و يف املائة للذكور     ١٠٠ ،٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسي  

 يف املائـة للـذكور      ٩٩,٢ ،٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف العام الدراسـي        ٩٩,١هذه النسبة 
  .اث يف املائة لإلن٩٩,١و

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦واخنفاض نسبة القيد الصافية يف التعليم االبتدائي للعـام الدراسـي              -٣٨٧
عامة أو خاصة كربامج التربية     (فيعزى إىل أن عدداً من الطلبة قد التحقوا مبؤسسات تعليمية           

  .مما جعل هذه النسبة أقرب إىل الواقع) اخلاصة داخل اململكة وخارجها
كما أن مؤشري تعادل اجلنسني لنسبيت القيد اإلمجالية والصافية تعترب متوازنة بـني               -٣٨٨

  . مما يؤكد وجود تكافؤ يف فرص القيد للذكور واإلناثالذكور واإلناث
وسنرفق جدوالً يبني نسبيت القيد اإلمجالية والصافية يف التعليم االبتـدائي للعـامني               -٣٨٩

  .)٢٧(٢٠٠٥/٢٠٠٦ و٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسيني 
 يف املائـة يف     ١٠٣,٩أما بالنسبة للتعليم اإلعدادي فقد بلغت نسبة القيد اإلمجالية            -٣٩٠
، يف  ) يف املائة لإلنـاث    ١٠٥,٨ يف املائة للذكور و    ١٠٢,٢ (٢٠٠١/٢٠٠٢م الدراسي   العا

 يف املائة ١٠١,٨ (٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف العام الدراسي     ١٠٣,١حني بلغت هذه النسبة     
  ). املائة لإلناث يف١٠٤,٥للذكور و

__________ 

 .٤، وشكل ٦دول اجل/التعليم )٢٧(
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ـ  ـوبلغت نسبة القيد الصافية يف التعلي       -٣٩١ العـام   يف املائـة يف      ٨٨,١دادي  ـم اإلع
، يف حني بلغت    ) يف املائة لإلناث   ٩٠,٢و يف املائة للذكور     ٨٦,٠ (٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسي  

 يف املائـة للـذكور      ٨٥,٦ (٢٠٠٥/٢٠٠٦يف العام الدراسي      يف املائة  ٨٨,٣هذه النسبة   
 مؤشري تعادل اجلنسني للنسبتني اإلمجالية والصافية للمرحلـة         ا، أم ) يف املائة لإلناث   ٩١,٢و

  .هي لصاحل اإلناثاإلعدادية ف
وسنرفق جدوالً يبني نسبيت القيد اإلمجالية والصافية يف التعليم اإلعـدادي للعـامني               -٣٩٢

  .)٢٨(٢٠٠٥/٢٠٠٦و ٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسيني 
 يف املائـة يف العـام       ٨٩,٧وبالنسبة للتعليم الثانوي فقد بلغت نسبة القيد اإلمجالية           -٣٩٣

، يف حـني  ) يف املائـة لإلنـاث  ٩٦,٣وكور  يف املائة للذ  ٨٣,٤ (٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسي  
 يف املائـة    ٩٦,٠ (٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف العام الدراسي       ٩٩,٥ارتفعت هذه النسبة إىل     

  ). لإلناثاملائة يف ١٠٣,٣وللذكور 
 يف املائـة يف العـام       ٧٣,٤م الثـانوي    ـة يف التعلي  ـد الصافي ـوبلغت نسبة القي    -٣٩٤

، يف حـني  ) يف املائـة لإلنـاث  ٧٩,٧ئة للذكور و يف املا  ٦٧,٤ (٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسي  
 يف املائـة    ٧٨,٥ (٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف العام الدراسي       ٨٣,٢ارتفعت هذه النسبة إىل     

  ). يف املائة لإلناث٨٨,١للذكور و
ري تعادل اجلنسني للنسبتني اإلمجالية والصافية للمرحلة الثانويـة فهـي           ـأما مؤش   -٣٩٥

  .لصاحل اإلناث
فق جدوالً يبني نسبيت القيد اإلمجالية والصافية يف التعلـيم الثـانوي للعـامني        وسنر  -٣٩٦

  .)٢٩(٢٠٠٥/٢٠٠٦ و٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسيني 

  : القيد اإلمجايل يف التعليم والتدريب الفين واملهيننسبة    
يضم التعليم والتدريب الفين واملهين مبملكة البحرين جمموعة من املـسارات الفنيـة               -٣٩٧

املسار التجاري، املسار   : وهي) ١٢-١٠الصفوف  ( يف مرحلة التعليم الثانوي فقط       والتطبيقية
  ).للبنات فقط(، ومسار األنسجة )للبنني فقط(، التدريب املهين )للبنني فقط(الصناعي 

 يف املائة للـذكور     ٦٥( يف املائة    ٥٢وبلغت نسبة الطلبة املسجلني بتلك املسارات         -٣٩٨
 يف املائـة يف العـام       ٥٣ ب، مقارنة   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ العام الدراسي    يف)  يف املائة لإلناث   ٤٠و

. وهي نسب متقاربة  ).  يف املائة لإلناث   ٤٠ يف املائة للذكور و    ٦٧( ٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسي  
 وجود اهتمام باجلانب التطبيقي الذي ُيقدم عليه الطلبة الكتساب مهارات           كويالحظ من ذل  

  .فنية ومهنية كل يف جمال ختصصه
__________ 

 .٥، وشكل ٧دول اجل/التعليم )٢٨(
 .٦، وشكل ٨دول اجل/التعليم )٢٩(
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رفق جدوالً يبني تطور عدد طلبة املرحلة الثانوية ونسبتهم املئوية يف جمال التعليم             وسن  -٣٩٩
  .)٣٠(٢٠٠٥/٢٠٠٦ و٢٠٠١/٢٠٠٢الفين واملهين للعامني الدراسيني 

   مواصلة التعليم ونسب التسرب يف املدارس االبتدائية والثانويةمعدالت    

  :حبسب الصف) عدادياالبتدائي واإل( إعادة الصفوف بالتعليم األساسي نسبة    
أن نسبة إعادة الصفوف للطلبة املـسجلني باملرحلـة          )٣١(يتضح من اجلدول املرفق     -٤٠٠

، ٢٠٠٥/٢٠٠٦ة يف العـام الدراسـي       ـ يف املائ  ٤ يف املائة إىل     ٢االبتدائية تتراوح ما بني     
ك حتسناً ، مما يعين أن هنا    ٢٠٠١/٢٠٠٢ يف املائة يف العام الدراسي       ٥ يف املائة إىل     ٣ بمقارنة  

كما يالحظ أن نسبة اإلعادة لدى البنات أقل من البـنني           .  يف هذه املرحلة   لنجاحيف نسبة ا  
  .بشكل ملحوظ وخباصة من بعد الصف الثاين

 يف  ١١ يف املائـة إىل      ٧أما بالنسبة للتعليم اإلعدادي، تتراوح نسبة اإلعادة ما بني            -٤٠١
 اخنفاضاً ٢٠٠٥/٢٠٠٦يف العام الدراسي ، واخنفضت ٢٠٠١/٢٠٠٢املائة يف العام الدراسي 

 يف املائة، كما يالحظ أن هذه النسبة ترتفـع يف الـصف             ٤ يف املائة إىل     ٢ملحوظاً ما بني    
كما يالحظ أن نسبة اإلعادة لدى البنات أقل من البنني          .  املرحلة اإلعدادية  هنايةالتاسع وهي   

  .)٣٢(جلدول املرفقبشكل ملحوظ وخباصة يف الصف الثالث اإلعدادي، كما يف ا

  : الترفيعنسبة    
تشري نسبة الترفيع إىل الطلبة الذين أمتوا بنجاح صف دراسي وانتقلـوا إىل الـصف           -٤٠٢

ويبني اجلدول املرفق أن نسبة الترفيع يف مجيـع الـصفوف باملرحلـة             . التايل يف السنة التالية   
يف العـام الدراسـي   . ئـة  يف املا٩٨ يف املائـة إىل  ٩٧االبتدائية عالية وتتراوح مـا بـني       

 يالحظ أن نسبة الترفيع لدى البنات أكثر من البنني، وهذا انعكـاس             ماك. ٢٠٠٥/٢٠٠٦
  .)٣٣(لنسبة اإلعادة اليت متت اإلشارة إليها سابقاً

 يف  ٩٣ يف املائـة إىل      ٨٩أما بالنسبة للتعليم اإلعدادي، تتراوح نسبة الترفيع ما بني            -٤٠٣
ا ـم ٢٠٠٥/٢٠٠٦، وارتفعت يف العام الدراسي      ٢٠٠١/٢٠٠٢ام الدراسي   ـاملائة يف الع  

 يف املائة، كما يالحظ أن هذه النسبة تنخفض يف الـصف التاسـع     ٩٦ يف املائة إىل     ٩١بني  
كما هو مبني يف    .  اإلعدادية، وأن نسبة الترفيع لدى البنات أكثر من البنني         ةوهي هناية املرحل  
  .)٣٤(اجلدول املرفق

__________ 

 .٩دول اجل/التعليم )٣٠(
 .١٠دول اجل/التعليم )٣١(
 .١١دول اجل/التعليم )٣٢(
 .١٢دول اجل/التعليم )٣٣(
 .١٣دول اجل/التعليم )٣٤(
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   التسربمعدل    
ري نسبة التسرب إىل الطلبة الذين تركوا الدراسة بدون إمتامهم لصف ما يف سنة              تش  -٤٠٤
ونسب التسرب يف املدارس احلكومية حمدودة جداً يف املرحلة االبتدائية حيث تصل إىل             . معينة

  .)٣٥( يف املائة يف املرحلة اإلعدادية١ يف املائة لدى البنني والبنات وال تتعدى ٠,٢أقل من 

النسبة املئوية ملن يـصلون فعـالً إىل الـصف          (اء يف الدراسة حىت الصف السادس        البق نسبة    
  ):السادس من كل فوج من التالميذ

حافظت نسبة البقاء حىت الصف السادس االبتدائي على مستواها املرتفع، وتعترب هذه   -٤٠٥
ويبني ذلك أن   . النسبة من النسب العالية جداً اليت تدل على جودة التعليم يف مملكة البحرين            

  .)٣٦(نسبة التسرب قبل بلوغ الصف السادس منخفضة جداً، كما يبينه اجلدول املرفق

  : االنتقال إىل مرحليت التعليم اإلعدادي والتعليم الثانوينسبة    
احتفظت نسبة االنتقال من املرحلة االبتدائية إىل اإلعدادية ومن اإلعدادية إىل الثانوية              -٤٠٦

مما يدل على املستوى الذي وصل إليه التعلـيم          ،)٣٧(ا يبينه اجلدول املرفق   مبستواها العايل كم  
مبملكة البحرين واستيعاب اجلميع يف كافة املراحل اليت ينتقلون إليها، فقـد كانـت نـسبة       

 يف املائة ووصـلت إىل      ٩٦,٢ ٢٠٠١/٢٠٠٢ من االبتدائي إىل اإلعدادي يف العام        االنتقال
وكذلك احلال بالنـسبة لالنتقـال مـن    . ٢٠٠٥/٢٠٠٦اسي   يف املائة يف العام الدر     ٩٨,٣

 يف املائة لـنفس     ٩١,٠ يف املائة إىل     ٨٨,٥اإلعدادي إىل الثانوي حيث ارتفعت النسبة من        
  .العامني الدراسيني

  : الطلبة إىل املعلمنينسبة    
تشري هذه النسبة إىل متوسط عدد الطلبة لكل معلم، وقد اخنفض هذا املتوسـط يف                 -٤٠٧
 طالباً ١٥، بينما كان ٢٠٠٥/٢٠٠٦ طالباً يف العام الدراسي ١٢ املدارس احلكومية إىل  مجيع

  .)٣٨(، كما هو مبني يف اجلدول املرفق٢٠٠١/٢٠٠٢يف العام الدراسي 
 طالبـاً يف  ١٣أما بالنسبة للمدارس االبتدائية فيبلغ متوسط عدد الطلبة لكل معلـم           -٤٠٨

، كما  ٢٠٠١/٢٠٠٢ طالباً يف العام الدراسي      ١٨ ، بينما كان  ٢٠٠٥/٢٠٠٦العام الدراسي   
هو مبني من نفس اجلدول ويالحظ منه أيضاً أنه كلما ارتفعت املرحلة التعليمية قل متوسط               

  .علمعدد الطلبة لكل م

__________ 

 .١٥ و١٤اجلدوالن /التعليم )٣٥(
 .٧، وشكل ١٦دول اجل/التعليم )٣٦(
 .١٧دول اجل/التعليم )٣٧(
 .١٨اجلدول /التعليم )٣٨(
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  : األطفال امللتحقني بنظام التعليم غري النظامينسبة    
سني بربامج حمو األمية وتعليم أن العدد األكرب من الدار )٣٩(تبني بيانات اجلدول املرفق  -٤٠٩

الكبار حسب الربنامج تلتحق مبرحلة التقوية نتيجة التحاق الطلبة املفصولني واملتسربني مـن             
ـ                امهماملرحلة اإلعدادية هبذه الربامج، واليت تتيح هلم الفرصة للعودة للتعليم النظامي بعـد إمت

  .الدراسة بنجاح يف هذه املرحلة
القة بني برامج حمو األمية وتعليم الكبار وبرامج التعليم النظامي          كما يتضح أيضاً الع     -٤١٠

وتكاملها، حيث يستوعب التعليم احلكومي واخلاص باململكة كافة األطفـال يف املرحلـة             
االبتدائية ويكملوهنا حىت هناية الصف السادس االبتدائي، وبالتايل يكون الطفل قد متكّن مـن     

  . والكتابة واحلسابلقراءةمعرفة ا
ويف إطار التكامل أيضاً، مت استيعاب األطفال املوجودين خارج املدارس باملرحلـة              -٤١١

 وذلك هبدف حتويلهن بعد إهناء      -  ومجيعهن من الفتيات   -االبتدائية، يف مراكز تعليم الكبار      
يـة  مرحلة حمو األمية إىل املرحلة االبتدائية يف التعليم النظامي للحيلولة دون ارتدادهن إىل األم         

سنة ممـن هـم     ) ١٤-١٠( إىل أميات كبريات، كما مت استيعاب نسبة من اليافعني           وحتوهلن
خارج املدرسة النظامية، يف فصول دراسية مت افتتاحها يف املدارس االبتدائية الصباحية، حيث             

ة حتريك هؤالء إىل الصفوف األعلى، على أن        ـمنحت مديري إدارات هذه املدارس صالحي     
ويستطيع الكبار  .  يف املرحلة االبتدائية بالنسبة هلؤالء عن أربع سنوات        اسةلدرال تقل سنوات ا   

ممن اضطرهتم الظروف إىل ترك مقاعد الدراسة يف سن املدرسة االلتحاق بنفس الصف الذي              
  .تسربوا منه مع التقدم المتحان حتديد املستوى العلمي

وتعليم الكبار، يستطيع الـدارس     ومن منطلق التكامل والتنسيق بني التعليم النظامي          -٤١٢
املفصول من املرحلة االبتدائية لتكرار رسوبه االلتحاق بربامج حمو األمية أيضاً ويف الـصف              

كما وضع نظام تعليم الكبار تسهيالت واضـحة ومـشجعة          . املوازى للصف املفصول منه   
 من تالميذ احللقة    لقبول خرجيي مرحلة املتابعة يف مرحلة التقوية وقبول املتسربني واملفصولني         

يف هذه املرحلة مع منحهم شهادة إعدادية معادلة تسمح حلاملها مبواصـلة            ) اإلعدادية(الثالثة  
األول االلتحاق بالتعليم الثانوي النظامي إذا      : الدراسة يف املرحلة الثانوية بفروعها عن طريقني      

 دروس مسائية تنظمها     سنة، والثاين باالنتساب من املنازل وحضور      ٢٣ الدارس   سنمل يتعد   
  .املدارس الثانوية

  : األطفال امللتحقني بالتعليم يف مرحلة ما قبل املدرسةنسبة    
 يف عدد األطفال امللتحقني بـربامج الطفولـة     اً واضح اًشهدت السنوات األخرية منو     -٤١٣

 يف  ٤٤,٧املبكرة مبملكة البحرين فارتفعت نسبة القيد اإلمجايل يف برامج الطفولة املبكرة من             

__________ 

 .١٩اجلدول /التعليم )٣٩(
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 يف املائـة يف العـام الدراسـي         ٥٠ لتـصبح    ٢٠٠١/٢٠٠٢املائة يف العـام الدراسـي       
 يف  ٤١,٦ نسبة القيد الصايف يف برامج الطفولة املبكرة مـن           عت كما ارتف  .٢٠٠٥/٢٠٠٦

 يف املائـة يف العـام الدراسـي         ٤٦,٥ لتـصبح    ٢٠٠١/٢٠٠٢املائة يف العام الدراسـي      
وتبني املؤشرات يف اجلـدول، أن مؤشـر        . )٤٠(ملرفق كما يتبني من اجلدول ا     ٢٠٠٥/٢٠٠٦

  . لصاحل الذكورهناتعادل اجلنسني بالنسبة لاللتحاق اإلمجايل أو الصايف أ

  نوعية التعليم/)٢٩املادة (أهداف التعليم   - باء  

   الطفل ضمن أهداف التعليم والكتب املدرسيةحقوق    

  سان وتضمينها يف املناهج التعليميةتنمية الوعي مببادئ حقوق اإلن : أهداف التعليمضمن    

   أهداف التعليم االبتدائيضمن    
تشتق أهداف التعليم االبتدائي من مبادئ التعليم، وهي تسعى يف األساس إىل تنمية   - ٤١٤

الطفل تنمية شاملة متكاملة عقلياً وجسدياً وروحياً وخلقياً واجتماعياً، يف إطار متوازن بني 
وحقه يف االستمتاع بطفولته، وذلك من خالل حتقيـق األهـداف          حقه يف التعلم والتعليم     

  :تيةالعامة اآل
تنمية معرفته بدينه اإلسالمي وترسيخ انتمائه إليه، وإميانـه بـالقيم واملبـادئ              •

  .والتعاليم اإلسالمية وأثرها يف تشكيل اجملتمع وتأطري هويته
ا رمزاً هلويته العربيـة    تنمية اعتزازه بلغته العربية الفصحى وتقديره ملكانتها كوهن        •

  .وأداة للتفكري والتعبري
، والوالء له، وتنمية وعيه حبقوقه وواجباته جتاه "البحرين"تعزيز انتمائه إىل وطنه  •

  .وطنه، واالعتزاز مبا حققه من املنجزات يف اجملاالت املختلفة
لـوث  التوتنمية وعيه بأمهية احملافظة على بيئته ومجاهلا ومحايتها من االسترتاف            •

  .بكل أشكاله، وتطويرها
تنمية وعيه بتاريخ أمته العربية واإلسالمية، وأصالة حضارهتا وتراثها، وتفهـم            •

  .واقعها وقضاياها املعاصرة
إتقانه املهارات اللغوية والعددية والتفكري املنطقي والتفكري النقدي، مما ميكنه من            •

  .توظيفها يف مواقف احلياة املختلفة
  . التوظيف املبدع والواعي لتقنية املعلومات واالتصاالتإكسابه القدرة على •

__________ 

 .٨ ، والشكل٢٠اجلدول /التعليم )٤٠(
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تنمية قدرته على التفكري املستقل من خالل توظيفه استراتيجيات تفكري متنوعة            •
  .لفهم ما يواجهه من قضايا أو مشكالت، والعمل على حلها

تنمية معرفته بذاته وفهمها وتقديرها مما يساعده على االعتزاز بنفسه، وحتقيـق             •
والتكيف الشخصي واالجتماعي واالتزان االنفعايل، وتوجيه سلوكه وفق        النمو  

  .متطلباته ومتطلبات أسرته وجمتمعه
 جتاه صحته وسالمته الفردية، وتعزيز اجتاهاته       سؤوليةتنمية قدرته على حتمل امل     •

  .حنو ممارسة األنشطة الرياضية والصحية وانتهاجها أسلوب حياة
  .شاعره وأفكاره والتواصل مع اآلخرين واحترامهمتنمية قدرته على التعبري عن م •
تنمية وعيه بأمهية املشاركة يف تطوير املعرفة اإلنسانية وإغنائها خلدمة البـشرية             •

  .ولتحقيق مبدأ العيش معاً
ه وتعزيز اجتاهاته حنو الـتعلم مـدى احليـاة          ـتنمية مهارات التعلم الذايت لدي     •

  .لتحقيق أهدافه
ة للغة اإلجنليزية كوهنا أداة للتواصل واالنفتاح علـى         إكسابه املهارات األساسي   •

  .الثقافات األجنبية
  .تنمية احلس اجلمايل لديه، وتعزيز قدرته على التعبري الفين جبميع أشكاله •
تنمية روح املبادرة لديه والرغبة يف االكتشاف والبحث والتقصي مبتعـة، ممـا              •

  .لة لديهيوجد روح اإلبداع ويسهم يف تكوين الشخصية املستق
إكسابه مهارات التخطيط وإدارة الوقت، والقدرة على املوازنة بـني أوقـات             •

  . الراحة والعمل واالستمتاع واستثمار أوقات الفراغ يف تنمية ميوله ومواهبه
إكسابه القدرة على اختاذ القرار السليم فيما يواجهه مـن فـرص وظـواهر               •

  .خالقيةومشكالت، يف ضوء التعاليم اإلسالمية والقيم األ
ترسيخ قيم التعاون واملشاركة اإلجيابية يف عمل اجلماعة والتكافل واإلميان بالعمل            •

  . التطوعي، وما يقتضيه من مبادرة إجيابية وحتمل املسؤولية يف سبيل حتقيق أهدافه
تكوين مهارات وعادات العمل واإلنتاج واإلتقان لدى الطالب، وما تتطلبه من            •

  . قدير لقيمة العمل يف حياة الفرد واجملتمعمعرفة علمية وتقنية، وت
املوهوبني واملعوقني وذوي صعوبات الـتعلم      (متكني ذوي االحتياجات اخلاصة      •

من بلوغ أقصى ما ميكن أن تصل إليـه         ) وبطيئي التعلم وأطفال متالزمة داون    
طاقاهتم ومواهبهم العقلية واجلسمية والوجدانية واالجتماعية، من خالل دجمهم         

  .ر العملية التعليمية والتربوية يف املدرسةيف إطا
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  :كذلك ميكن إضافة بعض أهداف التعليم ضمن حقوق الطفل وهي  -٤١٥
مساعدة الفرد على النمو منوا متكامال روحيا وجـسميا وعقليـا واجتماعيـا       •

ألقصى ما تؤهله له طاقاته وإمكانياته مع مراعاة الفروق الفردية، وتنمية نواحي            
وهوبني وإتاحة فرص النمو لذوي االحتياجات اخلاصة ضـمن         اإلبداع عند امل  

  . حدود إمكانياهتم
   .تنمية قدرة الفرد على التفكري العلمي وإصدار األحكام السليمة •
متكني الفرد من اإلسهام يف التقدم العلمي والتكنولوجي واالستفادة من مثارها            •

ت اإلنـسانية األخـرى     مع تأكيد استقالليته وإنسانيته، واالنفتاح على الثقافا      
  .واالنتفاع بتجارهبا

   أهداف التعليم اإلعداديضمن    
  : ضمن أهداف التعليم اإلعدادي  -٤١٦

ينمو لديه الوعي مبا له من حقوق وواجبات تكفل له التأهيل الـضروري ألداء           •
  . دور املواطن املتوازن والواعي

  . ةيوثق ارتباطه بأسرته مبا يكفي لبناء عالقات أسرية متوازن •
ع اجملموعـة داخـل     ـد التعايش م  ـوار واحترام قواع  ـتتعزز لديه آداب احل    •

  . املدرسة وخارجها
يتعمق تعرفه معاين املواطنة الصاحلة واملتوازنة، وأسسها ومتطلباهتا، يف بعـديها            •

  . الوطين والعاملي
  .  وضوابط االحترام املتبادلاًيزداد إطالعه على مبادئ العيش مع •

  تعليم الثانوي أهداف الضمن    
  :ضمن أهداف التعليم الثانوي  -٤١٧

تنمية شخصية الفرد منوا متكامال جسميا، ووجـدانيا وعقليـا، واجتماعيـا،             •
  . وخلقيا وروحيا مبا ميكنه من حتقيق ذاته واإلسهام يف تقدم جمتمعه

إكساب الطالب املهارات واالجتاهات احلياتية اإلجيابية لتحقيق حياة إنـسانية           •
  . قي مبيادين العلم والعملفضلى ترت

متكني الطالب من استيعاب مبادئ الدميقراطية والوعي مبتطلباهتا، واختاذها هنجا           •
  . وسلوكا يف حياته على صعيدي األسرة واجملتمع
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إدراك احلقوق والواجبات، والتمسك بقيم احلرية والتسامح واحتـرام أفكـار            •
  .اآلخرين ونبذ التعصب والتزمت واالنغالق

   التعليمية الواردة يف الكتب املدرسيةهدافاأل    
تترسخ لدى الطالب مفاهيم وقيم حقوق الطفل يف الدستور البحريين والتـشريعات              -٤١٨

  .احمللية واالتفاقيات واملواثيق الدولية
  . التأكيد على حقوق الطفل زمن احلرب ضمن القانون الدويل اإلنساين •
  .ولة يف هذا اجملالالوعي حبقوق الطفل وواجباته، وجهود الد •

   الكتب املدرسيةمضامني    
مرفق إحصائيات كتب املواد االجتماعية والتربية للمواطنة والعلوم تضمنت حقوق            -٤١٩

الطفل يف التعليم األساسي، كذلك منهج التربية األسرية للتعليم األساسي والثانوي وحمتـوى       
  .)٤١(ملدارسالفقرات احلقوقية من املنهاج الدراسي املقدم ألطفال ا

  :التحديات    
  .مواجهة حتدي النمو السكاين وأثره على التعليم •
  .زيادة ميزانية التعليم ملواجهة التطورات املتسارعة •
وادر املؤهلة ملواكبة التطور يف جمال تعميم اسـتخدام اسـتراتيجية           ـإعداد الك  •

  .تقنية املعلومات
، وخاصـة يف الـسنوات      التركيز على جودة التعليم يف مجيع املراحل التعليمية        •

  .النمائية األوىل اليت تعترب العماد الذي يبىن عليه
التأكيد على مناهج التعليم اليت تراعي الفروق الفردية وأساليب التعلم املختلفة            •

ة يف مجيع املراحل، واليت تبتعد عـن       ـة للطلب ـلدى الطلبة، واخلصائص النمائي   
ـ   د  ـقولبة الطلبة يف إطار تقليدي جامد يعتم       ظ والـتلقني، إىل    ـعلـى احلف

  .املمارسة والتجريب
االهتمام باإلرشاد النفسي والتربوي واالجتماعي منـذ املراحـل األوىل مـن             •

  .التعليم، وتوفري كوادر متخصصة يف حل مشكالت الطلبة النفسية واألسرية
متابعة االهتمام بدمج الفئات اخلاصة من الطلبة الذين يعانون مـن صـعوبات              •

عاقات حسية وحركية، وكذلك زيادة االهتمام باملوهوبني عن طريق         التعلم، وإ 

__________ 

 .مضامني الكتب املدرسية )٤١(
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عن .توفري أساليب الكشف والرعاية اخلاصة وسن التشريعات اخلاصة برعايتهم        
طريق سن التشريعات اخلاصة برعايتهم، كحق من حقوقهم، والعمل على توفري        

  .كوادر متخصصة يف مجيع جماالت الفئات اخلاصة
الفاعل القدوة الذي حيمل مهمة التطورات النوعية يف ظـل          إعداد املعلم اجليد     •

  .التحوالت املتسارعة
  .احلاجة ملنهج متكامل للصحة اإلجنابية للمراهقني •

  *التعليم - األطفال صوت    
  هل املناهج الدراسية تليب احتياجات وتوجهات الطلبة؟ •
  ما مدى توافق املناهج الدراسية مع والشؤون احلياتية؟ •
  لتحديات اليت تواجهكم كطلبة؟ما هي أهم ا •

  :التعليق    
املناهج الدراسية يف املدارس احلكومية سطحية باستثناء التطوير اجلزئي الـذي            •

 بسيطا اًوالذي أعطى جزء) توحيد مسارات(أدخل على مناهج املدارس الثانوية    
  .من ناحية تلبية االحتياجات اخلاصة بالطلبة

 على اجلانب النظري وهتمل اجلانب العملـي        املناهج واملؤمترات الدراسية تعتمد    •
  .والتطبيقي وتركز على احلفظ والتلقني

قلة تشجيع الطلبة وتعليمهم للمهارات احلياتية االجتماعية إىل جانب حمدوديـة       •
املواد والتجهيزات يف املدارس مقارنة باملناهج يف الدول األوربية اليت تركز على            

  .ن فاعل معتمد يف اجملتمعبناء وتنمية الطالب وإعداده كمواط
  .نظام املدارس احلكومية ال تعطي فرصا لتنمية اإلبداع واملوهبة بشكل جيد •
تكوين اجملالس الطالبية باملدارس احلكومية تأخذ اجلانب الشكلي والـصوري،           •

حبيث ال تعطي أمهية تفصيلها وتوجيهها بالـشكل املطلـوب ومبـا يتمـشى       
  .وتوجهات وتطلعات الطلبة نفسها

دودية التوجيه واإلرشاد التوعوي لطلبة التعليم الثانوي إلعـدادهم للحيـاة           حم •
  .اجلامعية وللحياة العملية

وزارة التربية والتعليم هتتم بالتعليم األكادميي وال تعطي أمهية كبرية للتعليم املهين     •
  . والفين، وهلذا السبب إن معظم خمرجاهتا ال تليب واحتياجات سوق العمل

  .لدراسية ال حيتوي على بنود التفاقية حقوق الطفل بالصورة املثلىاملقررات ا •
__________ 

  .٢٠٠٨ مارس /، آذاروقائع اللقاء التشاوري مع األطفال حول بعض قضايا الطفولة يف مملكة البحرين  *  
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  أوقات الفراغ واألنشطة الترفيهية والثقافية والفنية  - جيم  
  )٣١املادة (

 وكـذلك   ٢٩٩- ٢٨٤وقد تناوهلا التقرير األويل بشيء من التفصيل يف الفقرات            -٤٢٠
ية والكشفية واإلرشادية، والـدورات     تطرقت إىل األنشطة والفعاليات يف جمال التربية الرياض       

احمللية واالجتماعات، وجمال التربية اخلاصة ورعاية الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة ورعايـة            
  . واملوهوبنيقنيالطلبة املتفو

 من املدارس اليت يطبـق      اًونضيف بالنسبة ألوقات الفراغ واألنشطة، أن هناك عدد         -٤٢١
، حيث يتضمن املـشروع خطـة دراسـية جديـدة           فيها مشروع متـديد اليوم املدرسي    

ويطبق فيهـا حـصص الـربامج       )  حصص دراسية يف اليوم    ٧(الثانية  وللحلقـتني األوىل   
  .الفنيةو األنشطة الثقافية مارسة ملاًاملدرسية؛ مما يتيح للطلبة أوقات

ع وخطة اليوم املدرسي تتضمن حصص اجملاالت العملية والرياضة باإلضافة إىل اقتطا            -٤٢٢
وبدأت بعض املدارس بتطبيق    . أجزاء من احلصص لتوفري أوقات إلقامة املسابقات والفعاليات       

)  حصص دراسية يف اليوم٧( مدارس بنات بواقع ٥و  مدارس بنني،٥مشروع تطوير التعليم، 
ويطبق فيها حصص الربامج املدرسية، اليت تعد من املمارسات التربوية البناءة؛ فهي ذات تأثري              

 تعزيز كفايات الطالب التعليمية، وإثراء خرباته يف جماالت املعرفة املختلفـة، وتنميـة     بالغ يف 
القيم واالجتاهات السلوكية لديه، هذا باإلضافة إىل ما هتيؤه له من فرصة ملمارسة هـواياته،              

  .  بقدراته اإلبداعيةءواالرتقا
 مشروع تطـوير التعلـيم      ومن هذا املنطلق توجهت وزارة التربية والتعليم يف إطار          -٤٢٣

األساسي إىل اعتماد خطة دراسية مطورة، تتضمن حصتني للربامج املدرسية ميارس الطالـب             
  .من خالهلا نشاطات متنوعة

ة اليت ميارسها الطالب خـارج نطـاق        ـوالربامج املدرسية هي جمموعة من األنشط       -٤٢٤
 حيـث احملتـوى     الصف الدراسي، ويف سياق منفصل عن املوقف التعليمي الـصفي مـن           

  . التنفيذاستراتيجيةو
وقد مت استحداث هذه الربامج ضمن اخلطة الدراسية يف مرحلة التعليم األساسـي؛               -٤٢٥

لتحقيق أهداف كثرية تتأطر يف تنمية شخصية الطالب تنمية متكاملة، وإعـداده للحيـاة،              
  .وتأهيله ألداء دوره يف بناء جمتمعه، وخدمة وطنه

  رسية الربامج املدأهداف    
إثراء خربات الطلبة التعليمية مبا تتضمنه من معارف ومفاهيم وقيم واجتاهـات             •

اليت اكتسبوها من خالل املواد الدراسية، مما يسهم يف حتقيق أهداف هذه املواد             
  .وتعزيز كفاياهتا
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غـري الكتـاب    (تعزيز قدرات الطلبة على التعامل مع مصادر املعرفة املختلفة           •
حث واالستكشاف وحل املشكالت، مما ينمي لـديهم        من خالل الب  ) املدرسي

  .مهارات التعلم الذايت
إكساب الطلبة مهارات الفحص والتدقيق ومجع املعــلومات وتـصنيفـها           •

  .وتبويبها وعرضها بشكل جديد
إكساب الطلبة القدرة على حتويل املعرفة النظرية إىل خـربات عمليـة مـن              •

  .مل اخلربات، وانتقال أثر التدريبالتجريب والتطبيق مما يسهم يف مبدأ تكا
تنمية اجتاه الطلبة حنو العمل اجلماعي والتعاون مع اآلخرين، وتقبل آرائهم، مما             •

  .يتيح هلم الفرصة لتبادل اخلربات، وتوثيق العالقات االجتماعية بينهم
  . واالعتماد على الذاتسؤوليةتنمية ثقة الطالب بنفسه، وقدرته على حتمل امل •
انب النفسية والذهنية لدى الطلبة مبا ميكنهم من اكتساب القدرة على           تنمية اجلو  •

  .النقد والتحليل والتذوق اجلمايل
حتفيز الطلـبة إلـى ممـارسة هـواياتــهم، وإشــباع مـيولــهم،           •

  .واستثمار طـاقاهتم اإلبداعية واالبتكارية
اره،  حسن إدارة الوقـت واسـتثم      :تعزيز قيم العمل املنتج لدى الطالب، مثل       •

  .والدقة والتنظيم، وجودة األداء
توفـيـر عـناصر الــجذب والتشـويق يف البيئة املدرسية، وإجيـاد جـو            •

  .ميارس الطلبة فيه حرية التفكري ويتيح هلم الشعور باملرح واالستمتاع واالنطالق
توجيه الطلبة إىل حسن استثمار خامات البيئة ومواردهـا املختلفـة وإعـادة              •

  .هاتدويرها وإنتاج
ة التفكري العلمـي، وتوظيـف مهاراتـه      ـة أمام الطلبة ملمارس   ـإتاحة الفرص  •

  .وخطواته املقننة
الربنامج األديب، والربنامج الـديين، والربنـامج       : وتتمثل الربامج املدرسية فيما يأيت      -٤٢٦

االجتماعي، والربنامج العلمي، وبرنامج التفكري الرياضي، وبرنـامج الـصحة والـسالمة،            
  .امج األسري، وبرنامج املعلومات واالتصال، والربنامج الرياضيوالربن
  :ويف مستوى األهداف  -٤٢٧

  :ضمن أهداف التعليم االبتدائي  )أ(  
متكني الطالب من االستفادة من استثمار أوقات فراغه بتشجيعه على مزاولـة             •

العمل االجتماعي التطوعي، والنشاط الثقايف والعلمي، والرياضي واالسـتمتاع         
  .الفنون واآلدابب
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  :ضمن أهداف التعليم اإلعدادي  )ب(  
ميارس أنشطة عملية متنوعة تعزز مناءه البدين والنفسي والذوقي وتـضمن لـه              •

  . اللياقة الشاملة
  .  مجاليا، خبامات وأدوات مستمدة من بيئتهاًيعرب عن ذاته وحميطه، تعبري •

يل األنشطة الثقافية والفنية للطلبـة      م الثانوي اهتماما كبرياً يف تفع     ـكما أوىل التعلي    -٤٢٨
  :من خالل
مشاريع وبرامج تقدم للطلبة على شكل      (املراكز اإلبداعية واملشاريع التطويرية      •

ورش عمل ونشاطات وفق آليات عملية ميارسها حسب ميوله ورغباته، ومتنح           
 :ومن هذه املشاريع على سـبيل املثـال       . شهادات خاصة لبعض هذه الربامج    

 GLOBE–Trade - صغرية املشروعات ال- الثقافة الشعبية -املدرسة املسرح يف 

Quest-i-EARN.  
 حصة دراسية إلزامية للطالب يف املرحلة       ٩٠توفري ماال يقل عن     : مصادر التعلم  •

الثانوية من خالل توفري بيئة تعليمية معرفية ذات مصادر متنوعة، تتيح للمـتعلم   
هتيئة فرص التعلم الذايت، وتعـزز لديـه        االستفادة من أمناط متعددة وخمتلفة، و     

 حديثة لتـصميم مـادة      اليبمهارات البحث واالستكشاف، حيث تفعل أس     
  .الدرس وتطويرها وتقوميها

 حـصة   ٩٠توفري ماال يقل عـن      : منظومة اإلرشاد األكادميي والتوجيه املهين     •
ب دراسية إلزامية للطالب يف املرحلة الثانوية ومن خالل تقدمي الـدعم املطلـو            

إلعانة الطالب يف اختاذ قراراته األكادميية واملهنية املـستقبلية وفـق إمكانياتـه     
 والصعوبات اليت قد تواجهـه      توقدراته واستعداداته، حبيث يتخطى املشكال    

  .خالل مسريته يف املدرسة
  : ويف مستوى األنشطة الثقافية والفنية  -٤٢٩

انات الرياضية، واالنضمام إىل    ممارسة األلعاب الرياضية مبختلف أنواعها، املهرج      •
الفرق الكشفية، واالنضمام إىل اجلمعيات االجتماعية للعمل اخلريي، املطالعة،         
وممارسة اهلوايات الشخصية مثل مجع الطوابع وبعض األعمال اليدوية، العنايـة           

 متابعة النشاطات الثقافية واملسرحية،     الفنية،باحلديقة املدرسية، وزيارة املعارض     
قات يف الرسم والشعر واخلطابة، ومسابقة قراءة كتاب، ومسابقة كتابة          ومساب

  ).أوملبيا والرياضيات والعلوم(مقال، ومسابقة علمية 
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  )٤٢( والورش التدريبية للمعنيني بالطفولةالربامج    

يتم التنسيق دوماً مع إدارة املناهج والتدريب يف قضية إعداد ورش ومشاغل تربوية               -٤٣٠
مني والطلبة على حقوق الطفل ومعظم هذه الورش تتعلـق مبواضـيع تتبادهلـا              لتدريب املعل 

ومـن  ) التربية اإلسالمية، املواطنة، املهارات احلياتية، التربية األسرية      (املساقات الدراسية مثل    
 -  وكيفية التعامل مع املـصروف اليـومي       - صحة الطفل وتغذيته ومالبسه    (ملواضيعهذه ا 

، للمدارس جهود ذاتية يف إقامـة وتنفيـذ        )السلوكيات واألخالقيات  - وكيفية إدارة أموره  
  :العديد من الفعاليات واألنشطة اخلاصة بالطفل مثل

مشاركته يف املسابقات التربوية احمللية واخلارجية اليت تصقل فيه روح التنـافس             •
  . واختاذ القرارسؤوليةالشريف وتنمي فيه حتمل امل

ات الوطنية اليت تنمـي فيـه حـب الـوالء           ـل واملناسب ـمشاركته يف احملاف   •
  .واإلخالص للوطن

اإلعداد والتنظيم للندوات واحملاضرات التوعوية والتثقيفية اليت هتدف إىل توجيهه     •
  .وإرشاده إىل االبتعاد عن خماطر التدخني واملخدرات وما شابه ذلك

ـ  ـق حبق ـال فيما يتعل  ـأنشطة لبعض رياض األطف    • ـ  ـوق الطف  اًل اجتماعي
  .)٤٣(اً ونفسياًوصحي

   الطالبيةاللجان    
 جلنة طالبية مفعلة، إضافة لبقية املـدارس        ٢٨تشمل مجيع املدارس الثانوية وعددها        -٤٣١

  : جلنة طالبية موزعة على املناطق التعليمية التالية٨٨احلكومية واخلاصة ليصبح اجملموع 

  عدد املدارس اليت تشمل جلان طالبية  املنطقة التعليمية
   مدرسة١١  بنني/األوىل
   مدرسة١٤  بنني/الثانية
   مدرسة١٤  بنني/الثالثة
   مدرسة١٥  بنات/األوىل
   مدرسة١٧  بنات/الثانية
   مدرسة١٧  بنات/الثالثة

  

__________ 

 .٢٠٠٧جدول بأهم الربامج والورش التدريبية للمعنيني بالطفولة لسنة  )٤٢(
 .مرفق بعض أنشطة رياض األطفال )٤٣(
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   رعاية الطلبة املوهوبنيمركز
 كـانون   ١١افتتح مركز رعاية الطلبة املوهوبني رمسياً يف يـوم اخلمـيس املوافـق                -٤٣٢
وتأيت فلسفة املركز متماشية مع السياسة التعليمية يف مملكة البحرين اليت           ،  ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

تؤكد حق املواطن يف تلقي التعليم بأسلوب ميكنه من النمو السليم واملتكامل بـدنياً وعقليـاً                
 وأخالقيا ونفسيا، من منطلق الرؤية إىل أن يكون املركز مؤسسة تربوية متخصصة يف              ماعياواجت

داعات الطلبة املوهوبني يف اجملتمع البحريين لتحقيق التميز والتفـوق واجلـودة            رعاية وتنمية إب  
العلمية وتعزيز قدرة هذه الفئة على القيادة والبحث العلمي وتنمية مهارات التفكري االبتكـاري        
مبا يعزز من مشاركتهم يف بناء الوطن بكفاءة وفاعلية ملواجهة التحديات ومبا يؤهلهم المـتالك   

 وعاملياً، وجمموع الطلبة املوهوبني     اً املتميزة وجيعلهم قادرين على املنافسة خليجياً وعربي       املهارات
ـ    ٢٠٠٨ حىت عام    ٢ ٩٢٣امللتحقني باملركز     م طالب موهوب يف شىت اجملـاالت منـها الرس

  .والتعبري الكتايب، واخلطابة والتصوير وتقنية احلاسوب واملوسيقى إىل غريها من فنون اإلبداع

  )٤٤( األطفال والناشئةأندية
أ بأن الدولة تتكفل باخلدمات الثقافيـة مـع         /٧ينّص دستور اململكة يف مادته رقم         -٤٣٣

أ على محاية الطفولة ورعاية النشء ووقايتهم مـن اإلمهـال األديب            /٥التأكيد يف املادة رقم     
ىء اتفاقيـة   واجلسماين والروحي، ويأيت ذلك مكمال ملا َصّدقت عليه اململكة على مجيع مباد           

 حبق الطفل يف الراحة ووقـت       ٣١ دون حتفظ واليت نّصت يف مادهتا رقم         ١٩٩٢الطفل عام   
الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام املناسبة لسنه واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية            

لـة  وىف الفنون املتنوعة، لذلك عمدت وزارة التنمية االجتماعية منذ انتقـال تبعيـة الطفو             
 اجلهود الرامية إلتاحة الفرص لعدد أوسع من األطفال لالستفادة مـن            فبأحضاهنا إىل تكثي  

  .أوقات الفراغ واملشاركة بأنشطة متنوعة طيلة السنة والتركيز على فترة الصيف
وقد قدمت الوزارة متمثلة يف إدارة تنمية األسرة والطفولة خالل العـامني املاضـيني                -٤٣٤

ة من األنشطة والربامج يف اإلجازات الصيفية منها، مشروع الطفـل           جمموع" ٢٠٠٦/٢٠٠٧"
ة واستفاد منه خالل فترة تقدميه ما ـع املراكز االجتماعيـ جلمي٢٠٠٦عام " tech kids"املتطور

 استطاعت الوزارة حتقيق جناح أكرب هبذا الصدد        ٢٠٠٧ويف العام   .  مشارك ل طف ٢٩٣يقارب  
 طفل مـشارك مـن   ٣ ٠٤١ يف الصيف استفاد منها   اًناجم بر ٢٩حيث مت تنفيذ ما يقارب من       

مجيع أحناء اململكة وكان من أمهها برنامج املبتكرون الصغار الذي أُعد بالتعاون مـع الوكالـة           
 يف شأن   اً بارز اً ألف دينار وحقق جناح    ١٥٠ بتكلفة   ٢٠٠٧ صيف   يف" GTZ" األملانية للتطوير   

  . طفل٥٠٠ لة كبرية من األطفال قاربت اتنمية املواهب واإلبداع واالبتكار لشرحي

__________ 

 قرص مـدمج ألنديـة األطفـال        ٢عدد  و  لربامج الصيفية،   أدلة األنشطة وا  ، و مرفق التقرير واإلحصائيات    )٤٤(
 . وزارة التنمية االجتماعية- والناشئة
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واجلدير بالذكر إن جناح هذه الربامج دفع الوزارة إىل مواصلتها طوال العام بـالفترة           -٤٣٥
املسائية دون توقف حيث قامت أندية األطفال والناشئة باستقبال األطفال من طلبة املدارس             

توي على قاعـات خاصـة ألنديـة        طيلة أيام األسبوع يف مجيع املراكز االجتماعية واليت حت        
 وإقامة الفعاليات واملعسكرات اخلاصة هبم يف مجيع املناسبات وسريفق تقرير           لناشئةاألطفال وا 

  .شامل جلميع إجنازات الوزارة يف هذا اجملال
 كمية متميـزة بـضخامة   - بإطالق مسرية نوعية٢٠٠٨واستعدت الوزارة لصيف    -٤٣٦

صيفية مل يسبق هلا مثيل يف صيف اململكة مع املبادرة لشراكة            للربامج واألنشطة ال   اًعالية جد 
 واليت سعت إىل تنميـة  ٢٠٠٨جمتمعية فاعلة، ونتج عن ذلك اخلطة التنفيذية الشاملة لصيف          

 التواصلية عند األطفال، واستثمار الطاقات واستغالل أمثل لقضاء         ملهاراتالروح اإلبداعية وا  
ملتعة والترفيه والتثقيف لغالبية األطفال وهـي عوامـل         أوقات الفراغ حبيث يتم تأمني حق ا      

  .تساهم يف تنمية ذات الطفل وبالتايل تسهم يف التنمية البشرية للمجتمع ككل
 تستهدف األطفال من    اً متنوع اً برناجم ٤٧ حوايل   ٢٠٠٨وقد مشلت أنشطة صيف       - ٤٣٧

 ألـف   ٩٠ لارصدت هلا ميزانية خاصة قاربت      .  سنة من اجلنسني   ١٨سن السادسة حىت    
 طفل وطفلة من مجيع     ٧ ٠٠٠دينار، واستفاد منها خالل شهري الصيف فقط ما يقارب          

  .حمافظات اململكة
: ة األطفال والناشئة مـا يلـي      ـومن ضمن الربامج واألنشطة اليت ُنفذت يف أندي         -٤٣٨

ون مع وان العلوم املسلية بالتعاـ والذي يطرح ألول مرة بالبحرين بعنmad science لابرنامج 
 وهي املؤسسة اليت تتبىن االستراتيجية التطبيقية يف توصيل العلوم املختلفة Mad Scienceشركة 
 بصورة ممتعة ومشوقة، إضافة إىل املرحلة الثانية من مشروع املبتكرون الصغار والذي للألطفا

امج وباإلضافة إىل العديد من الـرب     . ٢٠٠٧ُيعد مستوى ثاٍن للمستوى الذي مت طرحه العام         
الرياضية اليت تطرح ألول مرة يف املراكز االجتماعية مثـل رياضـة التكونـدو والـسباحة                

أطيـاف  "الذي دشنته الوزارة مع مؤسسة أهلية ُتـدعى         " أنا املسرح "ومشروع  . للجنسني
 ألف دينار والذي يعترب من أهم اجلوانب الثقافية والتربوية لتنميـة            ٥٠بتكلفة  " لإلنتاج الفين 

الشخصية والسلوكية عند األطفال ويهدف الربنامج إىل إجياد قاعدة مقننـة مـن             املهارات  
 احملافظات والعمل على فرزها وتدريبها وصقل مواهبـها،         مجيعاملواهب التمثيلية لألطفال يف     

كذلك هناك العديد من الربامج املميزة اليت طرحها أندية األطفـال والناشـئة مثـل دورة                
رق وبرنامج مسرح العرائس وبرنامج إنتاج الوسائل التعليميـة         االورجامي وهي فن طي الو    

 احلاسوب وفن اجلرافيك وتصميم املواقـع       قنيةوبرنامج ابتكر مع الفلني، وبرامج متنوعة يف ت       
لكترونية وبرامج الرسم والتلوين، إضافة لـربامج فـن التـصفيف واملكيـاج وإنتـاج               إلا
لدورات واألنشطة جمانية جلميـع األطفـال       كسسوارات، واجلدير بالذكر أن مجيع هذه ا      الا

  .الذين يقطنون البحرين دون متييز
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ومن منطلق سعي وزارة التنمية وحرصها على تـوفري مراكـز علميـة وتعليميـة                 -٤٣٩
متخصصة لفئة األطفال من أجل إجياد جيل مبدع وقادر علـى االبتكـار، ولتنميـة إدراك                

م، وتطوير قدراهتم احلسية والعقلية، وكـذلك تنميـة         املفاهيم العلمية والتقنية والثقافية لديه    
 وصقل مواهبهم وربطهم بالبيئة احمليطة، فقد متّ شراء مبىن خـاص            تقنيةاهتماماهتم بالعلوم وال  

ملشروع مركز العلوم والذي سيكون املكان املخصص ألن ميارس الطفل به هواياته وتفجـري              
خدامه ملرافق املركز الواسعة واملصممة لتناسب      طاقاته احليوية والفكرية والفنية من خالل است      

 للتنسيق مع إحدى الشركات العامليـة يف جمـال          اً العمل حالي  تمميول األطفال ورغباهتم، وي   
إنشاء وإدارة املراكز واملدن العلمية وذلك لتجهيز املركز بأحدث التجهيزات العلمية والتقنية            

ضل اخلربات والتجارب العاملية يف هذا اجملال       إلدارة املشروع ضمن خطة الوزارة يف توفري أف       
  .يين مليون دينار حبر٣,٥بتكلفة 
 بإنشاء نادي األطفال والناشئة يف حديقة الرفاع الشرقي      اًكذلك فإن الوزارة تقوم حالي      -٤٤٠

 ٩ ٠٠٠بالتعاون مع بلدية املنطقة الوسطى والذي سيكون على مساحة واسعة تبلغ ما يقارب              
 يةن مبثابة أكرب ناٍد لألطفال يضم العديد من القاعات العلمية والثقافية والترفيه           متر مربع، وسيكو  

  . ومساًء وخباصة أيام العطل واإلجازاتاًوالرياضية ليعمل على مدار األسبوع صباح

   األهلية اليت تعىن بالطفولة يف مملكة البحريناملنظمات    
 منظمـة   ٣٢لة يف مملكة البحرين حوايل      يبلغ عدد املنظمات األهلية اليت هتتم بالطفو        -٤٤١
مجعية هنضة فتاة البحرين،مجعية رعاية الطفل واألمومة، مجعية أوال النسائية، مجعيـة            : وهي

 عيةالرفاع الثقافية اخلريية، مجعية النساء الدولية، مجعية فتاة الريف، مجعية البحرين النسائية، مج
، اجلمعية البحرينية لتنمية املرأة، مجعية نـساء مـن       املرأة البحرينية، مجعية مدينة محد النسائية     

أجل القدس، مجعية احملرق النسائية، مجعية املرأة املعاصرة، مجعية باربار النسائية، مجعية الفجر             
 البحريين،مجعيـة   راطياجلديد النسائية، مجعية االحتاد النسائي البحريين، مجعية الشباب الدميق        

فال وشباب املستقبل، مجعية ملتقى الشباب البحـريين، مجعيـة          الشبيبة البحرينية، مجعية أط   
البحرين الشبابية، مجعية رعاية الشباب، مجعية الشباب والبيئة، مجعية أصـحاب األعمـال             

 للتربيـة  ملالشباب، مجعية رواد األعمال الشباب، مجعية أصدقاء الناشئة البحرينية، معهد األ         
 اإلسالمية، مؤسسة السنابل لرعاية األيتام، جملس إدارة        اخلاصة، مجعية املرسم احلسيين للفنون    

دار رعاية الطفولة، مجعية متالزمة داون، مجعية البحرين لألطفال ذوي الصعوبة يف السلوك،             
  :وفيما يلي نبذة عن إجنازات بعضٍ منها

برنامج الـسياحة البيئيـة     : قامت بالعديد من الفعاليات منها    : مجعية الشباب والبيئة    -٤٤٢
والذي يهدف إىل تنمية احلس البيئي لدى األطفال وتعريفهم بأمهية السياحة           ) البيئيني الصغار (

 ياةالبيئية وتدريبهم على كتابة التقارير، كذلك تعريف األطفال بأمهية احملافظة على البيئة واحل            
 ٨-٥، وتـاريخ    ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١وأقامت اجلمعية يف نادي سار بتـاريخ        . الفطرية
 مؤمتر الطفل األول والذي يهدف إىل إكساب األطفال املهارات احلياتية           ٢٠٠٣رباير  ف/شباط
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كما قامت اجلمعية بزيارة احملميات الطبيعيـة       . من خالل مالحظة القضايا واملشكالت البيئية     
.  هبدف تعريف األطفال باحملميات الطبيعيـة      ٢٠٠٤غسطس  أ/ آب ٢-١ يخجبزر حوار بتار  

فل والبيئة لتشجع األطفال على عمل برامج بيئية وتدريبهم علـى           كما قامت بعمل ندوة الط    
 معسكر الربيـع    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣ أقامت اجلمعية بتاريخ     أيضاً. إلقاء احملاضرات البيئية  

 على البيئة الطبيعية وتبادل اخلربات بينهم على اجملال         حافظةالبيئي من أجل توعية األطفال للم     
  . سنة١٦-٩اليات األطفال من سن البيئي واستهدفت هذه الفع

قام بعدد من الفعاليات منها االحتفال بيوم الطفل العـريب          : معهد األمل للتربية اخلاصة     -٤٤٣
.  جلميع طلبة املعهد من أجل تعريف الطلبة هبذه املناسبة         ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠بتاريخ  

 أجل  ن جلميع طلبة املعهد م    ٢٠٠٧مايو  /رايأ ١د اليوم العاملي للمعاقني بتاريخ      ـكما أقام املعه  
 أقـام   ٢٠٠٨يناير   / كانون الثاين  ٢٥بتاريخ  . تعريف أفراد اجملتمع حبقوق واحتياجات املعاقني     

 طالبات من املعهد مع املرافقة من أجل تطوير اجلانـب           ٣ بإمارة الشارقة مبشاركة     اًاملعهد خميم 
 ٢٤-٢٢ واألثـاث البيئـي بتـاريخ        كما شارك املعهد يف معرض الزهـور      . االجتماعي هلن 

.  لطلبة القسم املهين لتعريف أفراد اجملتمع بقدرات الطلبـة وإمكانيـاهتم           ٢٠٠٨فرباير  /طشبا
 ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٨د يف البطولة احمللية لرياضة املعـوقني بتـاريخ          ـكذلك اشترك املعه  

ما أقام املعهد أسـبوع     ك.  طالب وطالبة لتنمية اجلانب البدين واالجتماعي للطلبة       ٣٣مبشاركة  
الصحة لتوعية الطلبة للعادات الصحية يف التغذية والعناية باألسنان وأسبوع القراءة الذي يهدف             

، أيضا أقام املعهد    ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٢٤-٢٠إىل بيان أمهية القراءة يف حياتنا اليومية بتاريخ         
 ٢٠٠٨ أبريـل / نيـسان ٣٠-٢٨ اليوم العاملي للطفل األصم للتعريف باإلعاقة السمعية بتاريخ     

  .  املعهد، وكانت نتائج مجيع هذه الربامج إجيابيةبةجلميع طل
 أقامـت اجلمعيـة     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٦بتاريخ  : مجعية الفجر اجلديد النسائية     -٤٤٤

والذي حاز على جناح كبري هبدف هتيئة األطفال السـتقبال          )" ١(عشت لتعطي   "مهرجان  
اته الفنية، كما أقامت املهرجان الثاين بنفس االسم بعد عام هبدف الصيف بنشاط وتنمية مهار   

ـ  اً وتوفري جوانب الفرح والبهجة كما أقامت مهرجان       ظيممشاركة الطفل يف التن     وهـو   اً ثالث
           / كـانون األول   ٢٩مهرجان األكل من أجل تنمية مهاراتـه يف هـذا اجلانـب بتـاريخ               

  .ضن مجيع األعمار والفئاتوهذه املهرجانات حتت. ٢٠٠٧ ديسمرب
واهم فعالياهتا الرسم الصيفي، حتفيظ القـرآن، يـوم         : مجعية الرفاع الثقافية اخلريية     -٤٤٥

قصصي لألطفال وكذلك اليوم اخلريي والذي تضمن فقرات ألعاب ومسابقات، أيضا أقامت       
يات استمرت من   اجلمعية فعالية طبق اخلري، ومسابقات القرقاعون اليت تقام سنويا وهذه الفعال          

 سنة  ١٥-٥وتستهدف الفئة العمرية من     . ٢٠٠٧ديسمرب/ حىت كانون األول   ليهيو/شهر متوز 
  .للبنات واألوالد وكانت أهم التوصيات هلذه الربامج هي الدعم الستمرارية األنشطة

 ٢٧أقامت عدة فعاليات منها ندوة يف الصداقة بتاريخ        : مجعية رعاية الطفل واألمومة     -٤٤٦
 هبدف اختيار الصديق املناسب وكذلك برنامج عن احلماية من          ٢٠٠٧كتوبر  أ/األولتشرين  
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 / شـباط ٣ة نفسه من هذا االعتداء بتـاريخ  ـاالعتداء اجلنسي لتعليم الطفل مهارات حلماي 
 سنوات كذلك أقامت    ٦-٥ الفعاليتان استهدفتا الفئة العمرية من سن        ن، وهاتا ٢٠٠٧فرباير  

 للفئة  ٢٠٠٧نوفمرب/ تشرين الثاين  ٥اية الصحية واليت كانت بتاريخ      فعالية حق الطفل يف الرع    
  . سنوات٦-٣من سن 
تدشـني  : قام املركز بالعديد من الفعاليات اخلاصة باألطفال منـها : مركز كن حراً   -٤٤٧

إطالق دليل املعلم لتعليم حقـوق الطفـل        وبرنامج حلقوق الطفل بالشراكة مع اليونيسيف       
لدليل وجتربته على جمموعة من األطفال هبدف تعليمهم حقـوقهم          كذلك تطبيق ا  . لألطفال

تشجيع توصـيل حقـوق الطفـل       و من واجبات جتاه اآلخرين،      يهاما يترتب عل  واألساسية  
 طفال وأهم توصيات هذا الربنامج هو       ١٥٠ممتعة وشارك يف الربنامج     ولألطفال بطرق مرحة    

لك قام املركز بإقامة ورش مهارات      كذ. إضافة حقوق األطفال ضمن منهج املواطنة ألطفال      
والذي يهدف إىل محاية األطفال من " آمنو ويقوأنا طفل ذكي "احلماية من االعتداء بعنوان  

 ٥ ٠٠٠خالل تدريبهم على املهارات األساسية للحماية من االعتداء والذي شارك فيها حوايل             
 االعتداء ضمن املنـاهج  طفل بني ذكر وأنثى وأهم التوصيات هو إدراج مهارات احلماية من         

 سنة حينما   ١١محلة البحث عن فاطمة، وهي طفلة عمرها        : كما قام حبملة بعنوان   . الدراسية
. اشتهرت قضية اختفائها من املرتل بعد تعرضها املستمر لسوء املعاملة من والدها وزوجتـه             

تعجيل الكشف هبذه احلملة للبحث عنها، ومت مناشدة رئيس الوزراء ل    " كن حراً "وقام برنامج   
 اجملتمع بـأن    يةعن قضيتها ومواصلة البحث عنها، وتدخل جاللة امللك كذلك، هبدف توع          

ولية اجتماعية، نشر الوعي بني أفراد اجملتمع بآثار االعتداء على األطفـال      ؤمحاية األطفال مس  
 يف الصحف احمللية والدولية والتلفزيون واإلذاعة ومن        ٢٠٠٤-٢٠٠٢ أبريلواليت كانت يف    

 فتدريب متخصص للعاملني مع األطفال مثل املدرسني واملدرسات على التعـر          :التوصيات
وكيفية التعامل مع األطفال املتعرضني لالعتداء وسرعة التعامل مـع األطفـال املتعرضـني              

كذلك سرعة التعامل يف قضايا اختفاء األطفال وتطوير القوانني حلماية األطفال،           ،    لالعتداء
الثقة : عمل ورش مهاراتية لتنمية مهارات احلياة األساسية لدى األطفال مثل         كما قام املركز ب   

 املشاعر مع اآلخرين، االحترام، حتمل املسؤولية، وغريها من املهارات وقد شـارك             فس،بالن
 طفل ما بني ذكر وأنثى وأهم النتائج هي إدراج مهارات احلياة األساسية ضمن              ٤ ٠٠٠فيها  

كيف تستشف العالقات املضللة، :  عمل ورش خاصة للمراهقني، منهاأيضاً. املناهج الدراسية
 من اإلنترنت، القدرة على اختاذ القرار، القدرة على إجياد احللول من            حلمايةالتفكري النقدي، ا  

أجل محاية املراهقني من التعرض لالعتداء من خالل عالقات غري سليمة أو االبتزاز العاطفي،              
  . فرضها العوملةمواجهة التحديات اليت تو

وهذه الربامج أقيمت يف مراكز متنوعة منها املدارس احلكومية وغري احلكوميـة ويف               -٤٤٨
املراكز االجتماعية ومراكز التجمع الدينية واألندية الثقافية وأهم النتائج احملصلة هـي عمـل     

نـدوات   أقامت   أيضاًبرامج خاصة للمراهقني تغطي احتياجاهتم والتحديات اليت تواجههم،         
 األمور هبدف بناء جسر من التواصل بني اآلباء واألبناء وتوعية أوليـاء             ولياءوورش عمل أل  
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األمور بدورهم يف محاية أبنائهم من االعتداء، وإجياد أساليب ووسائل تأديب بديلة للطفـل              
.  ويل أمر ٧ ٠٠٠واملراهق والتعامل مع حتّديات العوملة ووسائل اإلعالم واستهدفت أكثر من           

 بدعم من بتلكو ملساندة أولياء األمور الذين تعرض أطفاهلم العتداء           اًساخن اًوأنشأ املركز خط  
، كما دشن املركـز أول      ٢٠٠٤و كيفية محاية أطفاهلم من االعتداء، والذي بدأ يف ديسمرب           

ومت التدشني بدعم من املفوضية     . إجنليزي خياطب األطفال حلمايتهم من االعتداء     /موقع عريب 
 ماري روبنسون من أجل املسامهة يف محايـة األطفـال مـن             اإلنسانا السابقة حلقوق    العلي

كذلك اعـد   .  تعزيز ثقة الطفل بنفسه وقدراته     أيضاًاالعتداء ومحاية األطفال من اإلنترنت،      
 ملدة مخس سـنوات ملناقـشة       -  إذاعة البحرين  -"األسرة"املركز حلقات إذاعية يف برنامج      

حبث جذور أسباهبا وسبل العالج والوقاية، مناقـشة        وملتعلقة باألطفال   اوالقضايا االجتماعية   
تربية األطفال وغرس مهارات احلياة األساسية يف حياهتم والتوعية مبدى تأثري التربيـة علـى               

 يف الربامج اإلذاعية اخلليجية، والعربية      ٢٠٠٨-٢٠٠٢كما شارك املركز من   . شخصية الطفل 
للتعرف واملشاركة  ..)  . املستقبل كارلو، مونت يب سي العربية،     يب إذاعة الشارقة، (والعاملية  

بتجربة البحرين الرائدة يف محاية الطفل من االعتداء واإلمهال ومناقـشة قـضايا األطفـال               
كما شارك يف نفس الفترة يف لقاءات وبرامج تلفزيونيـة يف تلفزيـون البحـرين      . ومحايتهم

ناة اجلزيرة لألطفال، وغريها، من أجل املسامهة يف        ظيب، ق  بوأوالفضائيات األخرى مثل قناة     
  .نشر الوعي بقضايا محاية األطفال من االعتداء بني كافة أفراد اجملتمع احمللي والعريب

 بتدشني برنامج خـاص لألطفـال ذوي        ٢٠٠٧يونيه  /وقد قام املركز يف حزيران      -٤٤٩
لعقلية البسيطة والصم والـبكم     ذوي اإلعاقات ا  : يشمل الفئات التالية  واالحتياجات اخلاصة،   

.  طفل ٢٠٠حلماية األطفال املعاقني من االعتداء، وشارك فيه أكثر من          . واإلعاقات اجلسدية 
وخصصت ورش عمل خاصة بأولياء أمور املعاقني لتثقيفهم وتوعيتهم يف املسامهة يف محايـة              

ـ . رـ أم ويل٣٠٠الطفل املعاق من االعتداء وسوء املعاملة وشارك فيها أكثر من          ام يف ـوق
خاص لألطفال كفيفي البصر    " دليل مهارات احلماية من االعتداء    " بطباعة كتيب    ٢٠٠٧عام  

 ٢٠٠٤  مبهارات احلماية من االعتداء، ويف نـوفمرب       ربلغة برايل لتوعية األطفال كفيفي البص     
ال لألطفال من أجل محاية األطف" أنا طفل ذكي وقوي وآمن: أطلقت مهارات احلماية بعنوان

 نـسخة   ٥ ٠٠٠من االعتداء من خالل إطالعهم على مهارات احلماية األساسية ومت توزيع            
 ومحايتهم من االعتداء يف     قهملألطفال لتعريفهم حبقو  " شجاعة ناصر "كما أطلقت قصة    . منه

كما أن املركز حيتفل باملناسبات الدولية اليت هلا عالقة باألطفـال، وعمـل             . ٢٠٠٨مارس  
طفال الذين تعرضوا لالعتداء أو الكبار ضحايا اعتداءات الطفولة ملساعدة          جلسات تشايف لأل  

 االلكترونيـة مـن     ئلواستقبال الرسا . املتعرضني لالعتداء على جتاوز آالمهم والتشايف منها      
 ٣٥٠-٣٠٠ وذلـك مبعـدل   ٢٠٠٢خالل املوقع وهذه اخلدمة مستمرة إىل اآلن منذ العام          

  .لكترونية شهرياًإرسالة 
مل املركز على االشتراك مع املؤسسات احلكومية مثـل املـدارس، ومراكـز             وع  - ٤٥٠

الشرطة، واملراكز االجتماعية وكانت أهم النتائج هـي االسـتمرار يف هـذه الـشراكة               
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وتعزيزها، كما قام املركز بتقدمي استشارات جلهات متخصصة فيما يتعلق حبماية األطفال            
 للمختصني من العاملني مع األطفال بصورة اً متخصصاًوتنمية شخصيتهم كما قدمت تدريب

مباشرة أو غري مباشرة هبدف مساعدة املؤسسات على وضع محايـة األطفـال وتنميـة               
شخصيتهم ضمن التخطيط اإلستراتيجي هلم وتطوير مهارات العاملني مـع األطفـال يف             

هم ذكـائ و فالتنمية شخصية األط  والتعرف على أعراض االعتداء وكيفية التصرف إزاءه        
  .العاطفي من خالل الربامج املوجودة باملؤسسات

قام املركـز جبـائزة     : قام املركز بعدة فعاليات منها    : مركز معلومات املرأة والطفل     -٤٥١
 لتـشجيع البـاحثني     ٢٠٠٧الشيخ خليفة بن سلمان بن حممد آل خليفة الـسادسة لعـام             

بة البحرينية والعربية بدراسـات     البحرينيني والعرب للكتابة يف موضوع الطفولة، وإثراء املكت       
كما أقام املركز مشروع مكتبة الطفل لـصقل مواهـب          .  الطفولة اياوحبوث جديدة يف قض   

الطفل وقدراته من خالل توفري الوسائل، كما تشجع الطفل على ارتياد املكتبة واالستفادة من 
 سـنة   ١٥-٧ن  خدماهتا وتشجيع التعليم املستمر لدى األطفال والذي خيدم األطفال من س          

  .٢٠٠٩ البحوث الفائزة يف بداية يفللجنسني وسوف يعلن عن نتائج املشاركة 
وفيما يلي بعض الفعاليات واألنشطة اليت قامت هبا        : مجعية أطفال وشباب املستقبل     -٤٥٢

: مشروع أطفالنا وحـضارات الـدول     : ٢٠٠٧-٢٠٠٣مجعية أطفال وشاب املستقبل من      
ناجمها الصيفي ويهدف إىل تعريـف األطفـال حبـضارات          مشروع أقامته اجلمعية ضمن بر    

 الدول العربية واألجنبية املتواجـدة يف مملكـة         توثقافات الشعوب من خالل زيارة سفارا     
واليت قدمتها اجلمعية ضـمن فعاليـات       “ كليلة ودمنة ”البحرين، مسرحية األطفال اهلادفة     

ان الثقايف لألطفال، معـسكر     مهرجان الطفل األول للثقافة والفنون على مسرح مركز سلم        
 العاملي والذي يهدف لتوعية الصحةأطفال املستقبل الصحي، الذي أقامته اجلمعية مبناسبة يوم         

األطفال باجلوانب الصحية اخلاصة حبياة اإلنسان اليومية مثل التغذية والرياضة وغريها مـن             
حىت املـساء يـشتمل   خالل العمل على وضع األطفال يف برنامج متكامل لفترة من الصباح       

 مبناسبة يوم الطفل    يالربنامج على ورش مصغرة وألعاب تعليمية، كما أقامت املهرجان اخلري         
العريب والذي خصص جزء كبري من ريعه لصاحل أطفال العراق وفلسطني ولقد أقيم املهرجان              

ه ، كذلك املشاركة مبشروع إسعاد طفل والذي يقيم       "لن ننساكم " بقرية التراث حتت شعار   
 جنياأللعاب لألطفال احملتـا   وصندوق مقابة اخلريي والذي يهدف إىل مجع املالبس اجلديدة          

وتقدميها هلم مبناسبة عيد الفطر، واملشاركة مبهرجان األيام الثقايف العاشر للكتـاب مبركـز              
املعارض من خالل تقدمي عدد من املسابقات اهلادفة وذلك هبدف تشجيع األطفـال علـى               

 زيارة قسم األطفال مبركز السلمانية اًاصل معهم وتعريفهم بربامج اجلمعية، وأخري    القراءة والتو 
 مبناسبة القرقاعون وعيد الفطـر       مرات سنوياً  ٣ وهي زيارات يقوم هبا أعضاء اجلمعية        يبالط

ة ومبناسبة عطلة صـيف     ـ، وأقامت اجلمعي  )زال مستمراً   وما اًـيقام سنوي (وعيد األضحى   
ويهدف " الطفل املبدع "ير املهارات اإلبداعية لألطفال حتت عنوان        مشروع لتطو  ٢٠٠٤عام  

 اإلبداعية لدى األطفال، ومبناسبة يوم الطفـل العـريب أقامـت       االتاملشروع إىل تطوير اجمل   



CRC/C/BHR/2-3 

113 GE.10-41343 

أقيم امللتقى  وطفلة  و طفل   ١٥٠ والذي شارك فيه أكثر من       "ملتقى أطفال البحرين   "اجلمعية
، وقامت اجلمعية بتقدمي املالبس واأللعـاب      "البحرينحقوق الطفل بعيون أطفال     "حتت شعار 

 السنابل لرعاية األيتام، وذلك خالل احلفـل الـذي      سسةطفلة من أيتام مؤ   و طفل   ٦٠لعدد  
، كذلك فقد أقامت اجلمعية     )اً مستمر ما زال  و اًيقام سنوي (أقامته اجلمعية مبناسبة عيد األسرة      

ىل إقامة املسابقات الثقافية ألطفال البحرين      والذي يهدف إ  " طفل املستقبل الثقايف  " مهرجان
 واملوسيقى وغريها، كما أقامـت اجلمعيـة        واخلطابةيف خمتلف اجملاالت مثل الرسم والشعر       

والذي يهدف إىل إقامة املـسابقات      " طفل املستقبل الثقايف  "ملتقي أطفال العرب، ومهرجان     
  .والشعر واخلطابة واملوسيقى وغريهاالثقافية ألطفال البحرين يف خمتلف اجملاالت مثل الرسم 

  يف حاالت الطوارىء إجراءات احلماية اخلاصة  - اًتاسع  
  )٦املادة (

  األطفال الالجئون  - ألف  
  )٢٢املادة (

 وما حوته من معلومـات،      ٣٠١-٣٠٠نشري إىل تقرير اململكة السابق يف الفقرتني          -٤٥٣
  .٢٠٠٧أطفال الجئني حىت العام ونذكر بأنه مل تسجل أية حالة يف اململكة حول وجود 

، مبا يف ذلك إعادة التأهيل البدين )٣٨املادة (األطفال يف املنازعات املسلحة   - باء  
  والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي

  )٣٩املادة (

، ونضيف بـأن    ٣٠٤-٣٠٢حنيل هبذا الصدد ما ورد يف التقرير األويل يف الفقرات             -٤٥٤
 بشأن التصديق على الربوتوكول االختياري امللحـق        ٤٨توصية رقم   اململكة التزمت بتنفيذ ال   

ـ  ـال يف الرتاعات املسلح   ـق بإشراك األطف  ـل واملتعل ـة حقوق الطف  ـباتفاقي ون ـة بقان
  . وبنود االتفاقية ملزمة للمملكةواد، وبذلك تصبح م١٩/٢٠٠٤رقم 
ـ     من االتفاقية ال تت    ٣٨كما أن احلاالت اليت تعاجلها املادة         -٤٥٥ ، اًعرض هلا اململكة حالي

  .ولذلك فال يوجد تدابري تنفيذية أو تشريعية خاصة هبذا اجملال
وإن تعهدات اململكة الدولية وكوهنا أحد أعضاء األمم املتحدة وما نصَّ عليه نظامها               -٤٥٦

ودستورها من سعيها للسلم وللتعاون بني الشعوب واحترامها للعهود واملواثيق الدولية يؤدي            
حترامها لقواعد القانون اإلنساين الدويل املنطبقة عليها يف املنازعات املسلحة وذات صلة            إىل ا 

 تضمن اًبالطفل، وإن قوانينها الداخلية حول أهلية الطفل ورعايته ومحايته واليت أشرنا هلا سابق
  احترام هذه احلقوق ألن املشاركة يف املنازعات املسلحة خيرق حق الطفل يف احلمايـة              أيضاً

  .والعناية والبقاء والنمو
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  األطفال املخالفون للقانون  - جيم  
  )٤٠املادة (

   شؤون قضاء األحداثإدارة    
  :توصي اللجنة، فيما يتعلق بقضاء األحداث، بعدة توصيات من بينها اآليت  -٤٥٧

ضمان أال يستخدم احلرمان من احلرية إال كتدبري من تـدابري املـالذ األخـري                •
  .وأن ترخص به احملكمةوألقصر فترة ممكنة 

  .وضمان حصول األطفال على املساعدة القانونية •
 ١٧ من قانون األحداث رقـم       ٦ادة رقم   ـ للم وفقاًنه  أح  ـ على ذلك، نوض   اًورد  -٤٥٨
، فإن التدابري اليت ُيحكم هبا على احلدث تبدأ بالتوبيخ وتنتـهي باإليـداع يف               ١٩٧٦لسنة  

ومية أو اخلاصة، واإليداع يف إحدى املستشفيات       إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية واحلك    
  . حرمان احلدث من حريته ال يكون إال كتدبري أخرينو بالتايل فإ. املتخصصة

 مـن   ٦وفيما يتعلق مبا يضمن حصول األطفال على املساعدة القانونية، فإن املادة              -٤٥٩
فع عنه، فـإن مل     أن يكون للحدث املتهم بارتكاب جناية حمام يدا       "قانون األحداث توجب    

يكن قد اختار حماميا ندبت له احملكمة حماميا تتحمل الدولة أتعابه اليت تقدرها احملكمة على أن      
  ".يرجع هبا احلدث إذا كان ذا مال

 قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣وصدر بتاريخ     - ٤٦٠
ا القانون من أحكـام تعـد       وفضالً عما يتضمنه هذ   . ٢٠٠٢ لسنة   ٤٦باملرسوم بقانون   

ضمانات أكيدة يف محاية احلقوق واحلريات العامة، فقد تضمن أحكاما هلا داللتـها يف              
  :رعاية األطفال، ومن ذلك

مع عدم اإلخالل باألحكام املنـصوص عليهـا يف         "  على أنه  ٢٧٥تنص املادة    •
 يف شأن األحـداث، تنفـذ األحكـام         ١٩٧٦ لسنة   ١٧املرسوم بقانون رقم    

ة باإليداع يف إحدى مؤسسات العمل أو يف مأوى عالجي يف األماكن            الصادر
 العامـة   بةاملعدة لذلك ويكون إيداع احملكوم عليه مبقتضى أمر يصدر من النيا          

ويسري علـى اإليـداع يف املـأوى        . على النموذج الذي يقرره وزير العدل     
 وتسري على اإليداع يف إحدى مؤسسات العمل        ٣٤٥العالجي حكم املادة    

  .٣٤٨- ٣٤٣أحكام املواد من 
جيوز عند الضرورة يف كل جناية أو       " من هذا القانون على أن       ٢٥١تنص املادة    •

جنحة تقع على نفس الصغري الذي مل يبلغ مخس عشرة سنة أن يؤمر بتـسليمه               
إىل شخص مؤمتن يتعهد مبالحظته واحملافظة عليه أو إىل مؤسسة خريية معترف            
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 العامة أو من احملكمة     بةويصدر األمر بذلك من النيا    . هبا حىت يفصل يف الدعوى    
  .املنظورة أمامها الدعوى حبسب األحوال

 ١٨٦٣-٧٠وانسجاماً مع التوجه العاملي فقد صدر قرار جملس الوزراء املوقر رقـم         -٤٦١
لنقل تبعية مركز رعاية األحداث من وزارة الداخلية إىل وزارة التنمية االجتماعيـة وتعمـل               

 بصورة تدرجيية دون أن يؤثر ذلك على اخلدمات         سؤولية حالياً على التنسيق لنقل امل     الوزارتني
 يشمل النقل تدريب الكادر الوظيفي وإعادة تصنيف املؤسسة لتخـدم فئـات             يثاملقدمة حب 

خمتلفة من األحداث حسب نوع ودرجة اجلنحة، كما سيتم التوسـع يف حجـم املؤسـسة     
 سنة بدالً   ١٨داث بعد أن يتم رفع سن احلدث إىل         ـاألحداد املتزايدة من    ـالستيعاب األع 

  . سنة مبوجب القانون اجلديد١٥من 
رعاية غري مؤسسية وأخرى    : وتنقسم رعاية األحداث يف مملكة البحرين إىل قسمني         -٤٦٢

  :مؤسسية على النحو التايل

  الرعاية غري املؤسسية    
ع للشرطة النسائية بوزارة الداخليـة      يتوىل هذا النوع من الرعاية قسم األحداث التاب         -٤٦٣

بالتعاون مع قسم رعاية األحداث بوزارة التنمية االجتماعية، ففي حاالت التعرض لالحنراف            
مثل التسول أو بيع سلع تافهة واهلروب من معاهد التعليم واخلروج عن سلطة الوالدين، تقوم               

 خطـي إىل ويل أمـر احلـدث          االجتماعية مبكتب الشرطة النسائية بتسليم إنذار      ئيةاألخصا
إلعطائه ابنه أو ابنته الرعاية واالهتمام الكافيني حىت ال يتكرر تواجد احلـدث يف إحـدى                

وترسل نسخة من هذا اإلنذار إىل قـسم األحـداث        . حاالت التعرض لالحنراف مرة أخرى    
ف بعد  تكرر تواجد احلدث يف إحدى حاالت التعرض لالحنراإذابوزارة التنمية االجتماعية، و 

مرور ستة أشهر على اإلنذار حيال أمره مرة أخرى إىل الشرطة النسائية اليت تتخذ اإلجراءات               
الالزمة لعرض قضيته على قاضي حمكمة األحداث عن طريق وحدة الرعايـة االجتماعيـة              

  : األخرى مثلفأما بالنسبة حلاالت التعرض لالحنرا. لألحداث
  .به فيهم أو الذين أشتهر عنه سوء السريةخمالطته للمتعرضني لالحنراف أو املشت •
قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفـساد األخـالق أو القمـار أو                •

  .املخدرات أو حنوها أو خبدمة من يقومون هبا
  .إذا مل يكن له وسيلة مشروعة للعيش وال عائل مؤمتن •
ياً أو إذا كان مصاباً مبرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وكان فاقداً كل             •

درة على اإلدراك أو االختيار حبيث خيشى منه على سالمة الغري           ـجزئياً الق 
  .أو سالمته
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ويف هذه احلاالت فإن وحدة الرعاية االجتماعية لألحداث التابعة لقـسم الـشرطة               -٤٦٤
النسائية تتوىل مهمة رعاية احلدث، وقد تتم هذه الرعاية دون اللجوء إىل حمكمة األحداث إذا               

  .مر ال يتطلب ذلككان األ
أما يف حالة عرض القضية على حمكمة األحداث فإن العامالت هبذه الوحدة يقمـن                -٤٦٥

بدراسة اجتماعية شاملة لظروف احلدث األسرية سواء من الناحية الصحية أو االقتـصادية،             
لة وطبيعة العالقة بني األبوين وحجم األسرة، باإلضافة إىل التاريخ االجتماعي للحدث واحلا           

الدراسية وأسباب احنراف احلدث من وجهة نظر األسرة ووجهة نظر الباحثة االجتماعية، مع             
اقتراح أفضل التدابري اليت تؤدي إىل إصالحه، ويقدم هذا التقرير إىل قاضي األحـداث مـع                

  .ملف القضية
ة حبقه  ويتوىل أفراد وحدة الرعاية االجتماعية رعاية احلدث بعد صدور التدابري املناسب            -٤٦٦

: من حمكمة األحداث ما عدا التدابري اخلاصة باإليداع، وتنحصر هذه التـدابري فيمـا يلـي               
  .االلتحاق بالتدريب املهين، اإللزام بواجبات معينة، االختبار القضائي. التوبيخ، التسليم

ففي حالة التدابري السابقة الذكر، تقوم األخصائيات االجتماعيات بوحدة الرعايـة             -٤٦٧
رات ميدانية ملرتل احلدث ومدرسته أو مكان عمله كل أسبوعني علـى األقـل ملتابعـة                بزيا

سلوكه وتقدمي يد العون له للتغلب على ما قد يصادفه من عقبات، وعلى أخصائيات الوحدة               
  . التطور السلوكي للحدث لقاضي األحداث كل ستة أشهرنتقدمي تقرير شامل ع

يلجأ قاضي حمكمة األحداث إىل إهنـاء التـدابري أو          ويف حالة االختبار القضائي قد        -٤٦٨
  .متديده أو استبداله بتدبري آخر بناًء على ظروف احلدث واستجابته

   املؤسسيةالرعاية    
وهي آخر حل يلجأ إليه العاملون مع األحداث املنحرفني واألحـداث املعرضـني               -٤٦٩

  .ته ذلكلالحنراف لتجنب ابتعاد احلدث عن أسرته إال إذا اقتضت مصلح
ويقوم العمل يف مركز رعاية األحداث على نظام األسر، ويتم توزيع األحداث على               -٤٧٠

األسر املختلفة وفقاً للسن ودرجة االحنراف، وتتوىل األخصائيات االجتماعيات باملركز تقدمي           
كافة أنواع اخلدمات االجتماعية لألحداث منذ اللحظة األوىل لدخوهلم املركز، وتستمر هذه            

 خروجهم، وجبانب هذا النوع األساسي والرئيسي للرعاية، توجد برامج ثقافيـة            ىتلرعاية ح ا
  .وتعليمية وترفيهية، كما توجد كذلك برامج للرعاية الالحقة

واجلدير بالذكر أن الربامج اليت يقدمها املركز تتضمن جماالت للذكور يف أعمـال               -٤٧١
بينما تتضمن جماالت أخرى لإلنـاث يف جمـال         النجارة والكهرباء واإللكترونيات والزراعة     

اخلياطة والتطريز، تصفيف الشعر والتدبري املرتيل وغريها من النشاطات املفيدة، ويهتم املركز            
ويـشارك احلـدث سـنوياً يف       .  مثل أعمال الرسم واألشغال اليدوية والنحت      الفينبالتعليم  

يد من األحداث اجلوائز القيمـة نظـري        مسابقات تقيمها وزارة التربية والتعليم وقد نال العد       
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أعماهلم املتميزة وألمهية الرياضة يف التربية البدنية واألخالقية، يقوم املركز بتـوفري النـشاط              
  . املسابقات الرياضية بني احلني واآلخرمةالرياضي وإقا

ومن أجل توفري أوجه احلماية القانونية والتشريعية هلذه الفئة فقد صـدر املرسـوم                -٤٧٢
 يف شأن األحداث مت من خالله تعريف احلدث وحتديد التدابري           ١٩٧٦ لسنة   ١٧بقانون رقم   

 مادة يتم العمل هبا عند التعامل مع احلدث يف          ٤٥املترتبة على جنوحه، واشتمل القانون على       
حالة احنرافه أو تعرضه لالحنراف ونص القانون على التدابري اإلصالحية حبق احلدث املنحرف             

كما مل حيـدد    . لالحنراف، ومل يشتمل القانون على أية عقوبات بالنسبة لألحداث        واملعرض  
القانون مدة إيداع احلدث مبؤسسات الرعاية االجتماعية حىت ال يتخذ اإليداع صفة العقوبة،             

 أو مركز رعاية األحداث إىل أن يتحسن سلوكه حبيث ال تتجاوز            سةفاحلدث يبقى يف املؤس   
  .الفترة السنة

 يف هذا املقام ذكر دور القضاء والنيابة العامة وإسهاماهتم الدائمة يف التعامل             وينبغي  
مع قضايا األطفال حتقيقاً للهدف األمسى الذي نسعى للوصول إليه وهو إرساء معايري مقبولة              
حلماية األطفال واألحداث وفقاً حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية واليت تنادي هبـا كـل              

 توخياً جملاهبة اآلثار الضارة للجرمية ولتعزيز اندماج هؤالء األطفال يف اجملتمـع             ةالدولياملواثيق  
ـ        : ومن مث يتعني يف هذا املقام تذكر       رات املـشروع   أن النيابة العامة باعتبارهـا إحـدى مث

اإلصالحي جلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة قـد انطلقـت مـسريهتا يف األول مـن                  
 بتنظيم قـانون الـسلطة      ٤٢/٢٠٠٢جب املرسوم بقانون رقم      مبو ٢٠٠٣فرباير عام   /شباط

  .القضائية والذي نص على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية
ومنذ انطالق عمل النيابة العامة فقد أوىل القائمني عليها حتقيـق العدالـة اجلنائيـة            -٤٧٣

مجتمع يف اجملال اإلنساين هو حتقيق العدالة       الناجزة لألطفال إدراكاً منها بأن اهلدف األمسى لل       
لكافة أفراده وأمهية التعامل مع الصغري الذي مل يبلغ اخلمسة عشــرة عامــاً من عمره               

 سبيل تعزيز الكرامة اإلنسانية فقد قامت النيابة العامة باختاذ عـدة إجـراءات حلمايـة                ويف
  :ذات الصلة حبماية حقوق الطفل منهااألطفال تتسق مع كافة املواثيق واالتفاقيات الدولية 

حرصت النيابة العامة على ختصيص نيابة متخصصة لألحداث برئاسة إحـدى            •
أعضاء النيابة من العنصر النسائي للتحقيق يف قضايا اجلنايات واجلنح وحاالت           

. التعرض لالحنراف اليت يتهم فيها الطفل الذي مل يتم اخلامسة عشرة من عمره            
 واخلـربة القانونيـة     فـاءة  من أعضاء النيابة العامة ذوى الك      ومت تزويدها بعدد  

  .والدولية اليت تؤهلهم للتعامل مع األطفال
قامت النيابة العامة بتخصيص عدد من األخصائيات االجتماعيات ممن مترسن يف  •

دراسة أوضاع الطفل وميوله االجتماعية والشخصية لبث األمن والطمأنينة يف          
وإعداد تقرير باحلالة االجتماعية    . سياً أثناء التحقيق معه   نفس الصغري وهتيئته نف   

  . معه مبعرفة أعضاء النيابة العامةقعنه يكون مرآة حلالة الطفل أثناء التحقي
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قامت النيابة العامة باستحداث ثالث حجـرات معـّدة بأحـدث األجهـزة              •
تعمال االلكترونية إلضفاء احلماية القانونية للطفل حال سؤاله بالتحقيقات واس        

  .ستعراف القانوين لعرض املتهمني أو املشبوهنيالاحلجرات يف طابور ا
كما تساهم النيابة العامة بشكل فّعال يف مشاركة اجلهات احلكومية يف طـرح              •

املشاكل اخلاصة بالطفل وإجياد احللول القانونية هلـا ومنها اللجنـة الوطنيـة            
 الطفـل التابعـة ملستـشفى       للطفولة وجملس إدارة املركز الوطين وجلنة محاية      

 ضمنها وهلـم دور بـارز يف        مةالسلمانية الطيب واليت يدخل أعضاء النيابة العا      
  .مناقشات تلك اللجان مبا يعود بالنفع على الطفل

أولت النيابة العامة اهتماما خاصاً بتقوية نظام املعلومات اخلاصـة بالقـضايا             •
ا و ذلك ملتابعة تلك القـضايا       اخلاصة باألطفال وبيان التصرفات القانونية فيه     

ومقارنتها باملؤشرات العاملية والختاذ أفضل السبل القانونية حلماية األطفال سواء   
  .تهمنيكمجين عليهم يف تلك القضايا أو كم

  : املرفقة هبذا التقرير٢٠٠٧وفيما يلي حتليل جلداول قضايا األحداث اجملين عليهم لسنة   -٤٧٤
 الوسطى أعلى نسبة بالتعامل مع قضايا األحداث اجملين عليهم،          تشكل نيابة احملافظة    -٤٧٥

  .)٤٥(وحتويلهم إىل الباحثات االجتماعيات بالنيابة العامة
ويتضح من أنواع القضايا اليت مت التعامل معها يف النيابات املختلفة مبـبين النيابـة               - ٤٧٦

االعتـداء علـى    "هي  العامة واخلاصة باألحداث اجملين عليهم، أن أغلب قضايا األحداث          
وتشكل نيابة احملافظة الوسطى أعلى نسبة بالتعامل مع قضايا األحـداث تليهـا             " العرض

وتأيت نيابة  ،  ومن مث نيابات حمافظيت احملرق والشمالية بنفس النسبة املئوية        ،  ةاحملافظة اجلنوبي 
وكـذلك  . حمافظة العاصمة بأقل نسبة مسجلة بالتعامل مع هذا النوع من قضايا األحداث           

شكلت نيابة احملافظة الوسطى أعلى نسبة يف التعامل مع قضية التحرش اجلنـسي بالنـسبة            
 القضية سجلتها نيابة األحداث، أما قضييت االعتداء علـى          هلألحداث، وأقل نسبة مع هذ    

سالمة جسم الغري واهلروب من املرتل فقد شكلت نسبة بسيطة جداً من قضايا األحـداث             
  .)٤٦(ها سوى يف نيابة األحداثومل يتم التعامل مع

ومت توزيع األحداث اجملين عليهم حبسب اجلنس، وتبني أن أعلى نسبة مـسجلة يف                -٤٧٧
قضايا األحداث هي قضايا الذكور واملختصة بقضية االعتداء على العرض إذ شـكلت مـا               

النيابـة   يف املائة من جمموع القضايا الواردة إىل مكتب الباحثات االجتماعيات يف             ٥١نسبته  

__________ 

 . يوضح توزيع قضايا األحداث اجملين عليهم على النيابات١- ٦جدول رقم / نيابة العامةال   )٤٥(
اخلاصـة  ل معها يف النيابـات و     ـا اليت مت التعام   ـح أنواع القضاي  ـ يوض ٢-٦جدول رقم   / النيابة العامة    )٤٦(

 .باجملين عليهم
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أما أقل نسبة من حيث اجلنس فقد كانت يف قضية االعتداء على سالمة جسم الغـري           . العامة
  .)٤٧( يف املائة، ومل يكن هناك أي نسبة مسجلة لإلناث٤فقد كانت نسبة الذكور 

ونسبة التعامل مع قضايا األحداث اجملين عليهم غالبيتها من املواطنني فقد جـاءت               -٤٧٨
 ٥ يف املائة بالنسبة للمواطنني أما األجانب فكانت حوايل          ٦٤داء على العرض    نسبة قضايا االعت  

يف املائة بينما مل تكن هناك أي نسبة مسجلة بالنسبة لقضية االعتداء على سالمة جسم الغري                
  .)٤٨(سواء من املواطنني أم األجانب

قضايا االعتـداء   أعلى نسبة مسجلة يف العالقة بني املتهم واجملين عليه هي أن أغلب               -٤٧٩
 يف املائة، وأقل نسبة كانـت       ٢٢على العرض تكون من الغرباء إذ جاءت النسبة مبا يساوي           

  .)٤٩( يف املائة٥هي االعتداء من قبل األقارب إذ كانت النسبة 
 ١٢ة بني   ـة العمرية الواقع  ـغالبية قضايا االعتداء على العرض تكون من بني الفئ          -٤٨٠
 يف املائة، بينما كانت قضايا التحـرش اجلنـسي للفئـة    ٣٥سبة  سنة فقد كانت الن    ١٥إىل  

 سنة، ومل تسجل هناك أي نسبة لقضايا االعتداء على سـالمة          ١١ إىل   ٨العمرية الواقعة بني    
  .)٥٠( سنة١١ إىل ٤ املرتل للفئة العمرية الواقعة بني منجسم الغري واهلروب 

 يف املائة من األحـداث  ٥١مبا يساوي   غالبية القضايا تقع يف املدن إذ جاءت النسبة           -٤٨١
املتعرضني لالعتداء على العرض هم ممن يعيشون يف املدن، بينما جاءت النسبة للذين يعيشون              

 ٥ يف املائة، أما بالنسبة لقضايا اهلروب من املرتل فقد كانت النسبة             ٣٧يف القرى مبا يساوي     
  .)٥١(ة للقرى للمدن بينما مل تكن هناك أي قضية هروب مسجلاملائةيف 

أغلب اجملين عليهم يف قضايا االعتداء على العرض هم من احلالة االقتصادية املتوسطة               -٤٨٢
 يف املائة،   ٢٨ يف املائة، أما الفئة الضعيفة فقد كانت نسبتهم          ٤٠إذ جاءت النسبة مبا يساوي      

 الغـري   ومل تكن هنالك أي قضية مسجلة يف الفئة السيئة لقضايا االعتداء على سالمة جسم             
  .)٥٢( من املرتلوبواهلر
 يف  ٤١أغلب األحداث مل يتم تكرار االعتداء عليهم فقد جاءت النسبة مبا يساوي               -٤٨٣

 يف املائة يف التحرش اجلنسي، بينما من مت تكرار االعتداء           ١٤واملائة يف االعتداء على العرض      
  .)٥٣(ة يف اهلروب من املرتل يف املائ١ يف املائة يف االعتداء اجلنسي و٢٧عليهم كانت نسبتهم 

__________ 

 . يوضح توزيع قضايا اجملين عليهم حبسب اجلنس٣-٦جدول رقم /النيابة العامة )٤٧(
 . يوضح توزيع قضايا األحداث اجملين عليهم حبسب اجلنسية٤-٦لنيابة العامة جدول رقم ا )٤٨(
 . يوضح العالقة بني اجملين عليه واملتهم٥-٦جدول رقم /النيابة العامة )٤٩(
 . يوضح توزيع القضايا حبسب الفئة العمرية للمجين عليهم٦-٦ول رقم جد/ النيابة العامة )٥٠(
 . يوضح التوزيع اجلغرايف للمجين عليهم٧-٦جدول رقم / النيابة العامة )٥١(
 . يوضح احلالة االقتصادية لألحداث اجملين عليهم٨-٦جدول رقم / النيابة العامة )٥٢(
 . األحداث اجملين عليهم يوضح تكرار االعتداءات على٩-٦جدول رقم / النيابة العامة )٥٣(
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أغلب األحداث اجملين عليهم مل يتعرضوا لعنف جسدي فقد كانت نـسبة العنـف                -٤٨٤
 يف املائة منهم مل يتعرضـوا للعنـف    ٤٧ يف املائة، بينما     ٢٢املصاحب لالعتداء على العرض     
  .)٥٤(اجلسدي أثناء االعتداء عليهم

لتعامل مع قضايا األحـداث املتـهمني،       نيابة احملافظة الوسطى تشكل أعلى نسبة با        -٤٨٥
  .)٥٥(وحتويلهم إىل الباحثات االجتماعيات بالنيابة العامة

وتشكل نيابة احملافظة الـشمالية     " االعتداء على العرض  "أغلب قضايا األحداث هي       -٤٨٦
أعلى نسبة بالتعامل مع قضايا األحداث املتهمني تليها احملافظة الوسطى، وتأيت نيابة حمافظـة              

وكذلك شـكلت نيابـة     . اصمة بأقل نسبة مسجلة بالتعامل مع قضايا األحداث املتهمني        الع
 أعلى نسبة يف التعامل مع قضية التحرش اجلنسي بالنسبة لألحداث املتهمني،            ىاحملافظة الوسط 

  .)٥٦(وأقل نسبة مع هذه القضية سجلتها نيابة األحداث
 أعلى نسبة مـسجلة يف قـضايا        توزيع األحداث املتهمني حبسب اجلنس، وتبني أن        -٤٨٧

األحداث املتهمني هي قضايا الذكور واملختصة بقضية االعتداء على العرض إذ شكلت مـا              
 يف املائة من جمموع القضايا الواردة إىل مكتب الباحثات االجتماعيات يف النيابـة              ٥٣نسبته  
 يف  ١ النـسبة     من حيث اجلنس فقد كانت يف قضايا املرور فقد كانت          ةأما أقل نسب  . العامة

  .)٥٧(املائة للذكور فقط، ومل يكن هناك أي نسبة مسجلة لإلناث
نسبة التعامل مع قضايا األحداث املتهمني غالبيتها من املواطنني فقد جاءت نـسبة               -٤٨٨

 ١٠ يف املائة بالنسبة للمواطنني أما األجانب فكانت حوايل          ٤١قضايا االعتداء على العرض     
 يف املائـة،  ٥د األجانب املتهمني يف قضايا التحرش اجلنسي مبا يعادل  يف املائة، بينما كان عد    

  .)٥٨( يف املائة١بينما املواطنني املتهمني كانت نسبتهم 
داث هم الفئة العمرية اليت تقـع  ـة للمتهمني يف قضايا األح ـة مسجل ـأغلب نسب   -٤٨٩

ا االعتـداء علـى      يف املائة يف قـضاي     ٢٦ سنة إذ جاءت النسبة مبا يساوي        ١٥-١٢ما بني   
  .)٥٩( يف املائة١٧العرض، ويف قضايا السرقة كذلك إذ جاءت النسبة 

__________ 

 . يوضح العنف اجلسدي املصاحب للمجين عليهم١٠-٦جدول رقم / النيابة العامة )٥٤(
 . يوضح توزيع املتهمني يف قضايا األحداث على النيابات١-٧جدول رقم / النيابة العامة )٥٥(
 .اخلاصة باملتهمني يوضح أنواع القضايا اليت تعم التعامل معها يف النيابات و٢-٧جدول رقم / النيابة العامة )٥٦(
 . يوضح توزيع قضايا املتهمني حبسب اجلنس٣-٧جدول رقم / النيابة العامة )٥٧(
 . يوضح توزيع قضايا األحداث املتهمني حبسب اجلنسية٤-٧جدول رقم / النيابة العامة )٥٨(
 . يوضح الفئة العمرية للمتهمني يف قضايا األحداث٥-٧جدول رقم / النيابة العامة )٥٩(
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أغلب املتهمني يف قضايا األحداث هم ممن يعيشون يف املدن، إذ جاءت النـسبة يف                 -٤٩٠
 يف املائة ويف قضايا     ٤ يف املائة، ويف التحرش اجلنسي كانت        ٢٦قضايا االعتداء على العرض     

  .)٦٠( يف املائة١٠ة السرقة كانت النسب
أغلب املتهمني يف قضايا األحداث هم من الفئة االقتصادية املتوسطة، وتليها بنـسبة               -٤٩١

ه اقتصادية ضعيفة إذ جاءت نسبتهم يف قضايا االعتـداء علـى            ـضئيلة ممن يعيشون يف حال    
  .)٦١( يف املائة٨ يف املائة ويف السرقة ١٤العرض 
م من غري املتزوجني، بينما جاء املتـزوجني        ـحداث ه أغلب املتهمني يف قضايا األ      -٤٩٢
  .)٦٢( يف املائة فقط يف قضايا االعتداء على العرض٤بنسبة 
 يف املائة منهم    ٢و ، ملرة واحدة   يف املائة فقط تعرضوا لالعتداء على العرض مسبقاً        ٥  -٤٩٣

يت يتم التعامل قد تعرضوا لالعتداء عدة مرات بينما مل يكن هناك أي نسب يف باقي القضايا ال    
  .)٦٣(معها مع األحداث

حنرافية يف قضايا االعتـداء علـى       ا يف املائة من املتهمني ال توجد لديهم سوابق          ٢٢  -٤٩٤
  .)٦٤(حنرافيةا يف املائة ملن لديهم سوابق ٥العرض، بينما كانت 

  :وفيما يلي النتائج العامة  -٤٩٥
بني  ، توزعت ما  ٢٠٠٧ قضية أحداث يف سنة      ٢٢٦تعاملت النيابة العامة مع      •

 قضية أحداث متهمني، وقد سـجلت       ١٤٨و قضية أحداث جمين عليهم،      ٧٨
  .أعلى نسبة من هذه القضايا قضايا االعتداء على العرض

أكثر نيابة مت التعامل معها يف قضايا األحداث اجملين علـيهم بالتعـاون مـع                •
ى إذ بلغـت  ات بالنيابة العامة هي نيابة احملافظة الوسـط    ـالباحثات االجتماعي 

  . يف املائة٢٨النسبة 
أكثر أنواع القضايا اليت مت التعامل معها هي قضايا االعتداء على العرض وقـد               •

سجلت نيابة احملافظة الوسطى أعلى نسبة بالتعامل مع هذا النوع مـن قـضايا           
  . يف املائة١٨األحداث إذ بلغت النسبة 

 يف ٦٧بلغـت نـسبتهم   أغلب اجملين عليهم يف قضايا األحداث من الذكور إذ   •
  . يف املائة٢٨املائة بيد إن اإلناث كانت نسبتهم 

__________ 

 . يوضح التوزيع اجلغرايف للمتهمني يف قضايا األحداث٦-٧ل رقم جدو/ النيابة العامة )٦٠(
 . يوضح احلالة االقتصادية للمتهمني٧-٧جدول رقم / النيابة العامة )٦١(
 . يوضح احلالة االجتماعية للمتهمني يف قضايا األحداث٨-٧جدول رقم / النيابة العامة )٦٢(
 .ألحداث اجملين عليهم يوضح تكرار االعتداءات على ا٩-٧جدول رقم / النيابة العامة )٦٣(
 . يوضح السوابق االحنرافية للمتهمني١٠-٧جدول رقم / النيابة العامة )٦٤(
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يتضح من خالل اجلداول املرفقة أن أغلب اجملين عليهم األحداث هم من املواطنني              •
  . يف املائة فقط٩ يف املائة، وقد شكل األجانب نسبة ٨٢إذ بلغت نسبتهم 

د كانت نـسبة الغربـاء      أغلب اجملين عليهم ليس هلم عالقة باملعتدين عليهم فق         •
 يف املائة وتليها اجلريان واملعارف      ٢١ يف املائة وتليها الزمالء بنسبة       ٣٦املعتدين  

  . يف املائة فقط٧ يف املائة بيد أن األقارب املعتدين شكلت نسبتهم ١٧بنسبة 
 سنة فقـد كانـت   ١٥-١٢بني  غالبية اجملين عليهم من الفئة العمرية اليت تقع ما   •

 ٤١ سنة بنسبة    ١١-٨بني    املائة، بعدها الفئة العمرية اليت تقع ما        يف ٤٨نسبتهم  
  . يف املائة١٧ سنوات مبا نسبته ٧-٤بني  يف املائة وأخريا الفئة العمرية اليت تقع ما

 يف املائة، وجـاء  ٦٧أكثر اجملين عليهم هم ممن يقطنون املدن إذ كانت نسبتهم         •
  . املائة يف٤٠األحداث اجملين عليهم من القرى بنسبة 

م من الفئة االقتصادية املتوسـطة إذ بلغـت         ـغالبية األحداث اجملين عليهم ه     •
  . يف املائة٣١ يف املائة والسيئة ٤٦نسبتهم 

غالبية اجملين عليهم مل يتم االعتداء عليهم سوى مرة واحدة فقط فقد جـاءت               •
 ٢٨تهم  ن مت االعتداء عليهم لعدة املرات كانت نسب       ـ يف املائة والذي   ٥٩النسبة  
  .يف املائة

أغلب املعتدي عليهم مل يتعرضوا لعنف جسدي مصاحب، أما الذين تعرضـوا             •
  . يف املائة٢٦للعنف اجلسدي أثناء االعتداء عليهم كانت نسبتهم 

نيابة احملافظة الوسطى تعد أكثر نيابة تتعامل مع األحداث املتهمني بالتعاون مع             •
  . يف املائة٣٢ذ بلغت النسبة الباحثات االجتماعيات بالنيابة العامة إ

أكثر نيابة تعاملت مع قضايا االعتداء على العرض هي نيابة احملافظة الشمالية إذ              •
 ١١ة احملافظة الوسطى مبا نسبته      ـة تليها نياب  ـ يف املائ  ١٦بلغت النسبة لديهم    

  . يف املائة
يتضح من خالل عرض جداول األخصائيات أن أغلب املتـهمني يف قـضايا              •

 يف املائة، أما املتهمات فقـد       ٨٧ث هم من الذكور إذ شكلوا ما نسبته         األحدا
  . يف املائة فقط١كانت نسبتهن 

 يف املائة، بينمـا بلغـت       ٧٦أغلب املتهمني هم من املواطنني إذ بلغت نسبتهم          •
  . يف املائة١٨نسبة األجانب 

اث إذ  سنة غالبية املتهمني يف قضايا األحد١٥-١٢بني  شكلت الفئة العمرية ما •
 ١٢ سنة مبا نسبته     ٢٤-١٦بني    يف املائة تليها الفئة العمريه ما      ٥٣بلغت نسبتهم   

  . يف املائة٢ سنة بنسبة ٤٤-٢٥بني  يف املائة، تليها الفئة العمرية ما
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 يف املائة، ونسبة الذين يعيشون      ٤٧بلغت نسبة املتهمني الذين يعيشون يف املدن         •
  . يف املائة٣٦يف القرى 

 يف املائة، ٢٩ني هم من الفئة االقتصادية املتوسطة إذ كانت نسبتهم أغلب املتهم  •
  . يف املائة٢٧تليها الفئة السيئة إذ بلغت نسبتهم 

 يف ٧٠ يف املائـة، بينمـا   ٤بلغت نسبة املتهمني املتزوجني يف قضايا األحداث     •
  .املائة منهم من غري املتزوجني

  . االعتداء على األحداث اجملين عليهم يف املائة نسبة املتهمني الذين كرروا عملية٢ •
 يف املائـة،    ٦قد شكل املتهمني األحداث الذين لديهم سوابق احنرافية ما نسبته            •

  . يف املائة منهم ليس لديهم سوابق احنرافية٣٧بينما 

 احملرومون من حريتهم باالحتجاز، مبا يف ذلك عن طريق أي شكل من أشـكال               األطفال    
  ))د(و) ب(٣٧املادة (اإليداع يف مؤسسات احتجازية االحتجاز أو السجن أو 

، كما قد   ٣١٩ - ٣١٥حنيل يف هذا الصدد إىل ما تناوله التقرير األويل يف الفقرات              -٤٩٦
متت اإلشارة يف هذا التقرير أعاله إىل التدابري املتخذة لضمان حرية الطفل وأنه ال حيرم منها                

 اإلحـصاءات الكاملـة ألعـداد احملتجـزين         بصورة غري قانونية أو تعسفية، كما مت رصد       
  .)٦٥( السن، احملافظة، وأسباب االحتجاز والسجن يف مرفقات هذا التقريرحسبوتصنيفاهتم 

   على األطفال مع االهتمام اخلاص حبظر عقوبة اإلعدام والـسجن مـدى احليـاة              احلكم    
  ))أ(٣٧املادة (

قة على انضمام مملكة البحرين      باملواف ٥٦/٢٠٠٦كما سبق اإلشارة إىل قانون رقم         -٤٩٧
 يف  ٦إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واليت تنص الفقرة اخلامسة من املادة              

ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون          "اجلزء الثالث منه على أن      
  " عشرة من العمر، وال جيوز تنفذ هذه العقوبة باحلواملةالثامن
 من التقرير األويل،    ٣٢٠وسبق اإلشارة إىل األعذار املخففة بالطفل املتهم يف الفقرة            -٤٩٨

كما وجتدر اإلشارة إىل أنه ال توجد أية إحصائيات تشري إىل تنفيذ حكم اإلعدام ملن هم دون 
  . حىت كتابة هذا التقريراًسن الثامنة عشرة عام

__________ 

 .٢٠٠٧ حىت ٢٠٠٣مرفق كافة اإلحصاءات الشاملة للنيابة العامة من سنة  )٦٥(
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  ندماج االجتماعي للطفلالتأهيل البدين والنفسي وإعادة اال  - دال  
  )٣٩املادة (

مجلة تدابري التأهيل النفسي والبدين وإعادة االندماج، مبـا يف ذلـك مـا متارسـه                  -٤٩٩
املؤسسات إلصالحه وما ميارسه املرشدون يف األحداث والنيابة العامة قد سبق اإلشارة هلا يف              

  .فقرات الرعاية املؤسسية وغري املؤسسية إلدارة شؤون األحداث

   يف حاالت االستغالل مبا يف ذلك التأهيل البديناألطفال    
 من  ٥٠أبدت اللجنة قلقها من أن احلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل مبوجب املادة               -٥٠٠

، وأن   عامـاً  ١٥ أدىن من سن استكمال التعليم األساسي         عاماً ١٤ وهو   ١٩٧٦قانون عام   
التصديق على اتفاقية منظمة العمل     بة، وأوصت    من القانون يستثين املشاريع األسري     ٥٨املادة  

وتنفيذ توصييت منظمة العمل    ،  بشأن احلد األدىن لسن االستخدام    ) ١٩٧٣(١٣٨الدولية رقم   
بـشأن حظـر أسـوأ     (١٩٠ورقم ) بشأن احلد األدىن لسن االستخدام     (١٤٦الدولية رقم   

ملساعدة من عدة جهات ، والتماس ا)أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها     
  .من بينها منظمة العمل الدولية

  على مالحظة اللجنة نؤكد أن قانون العمل يف القطاع األهلي قانون قدمي جـداً              اًورد  -٥٠١
، أي قبل انضمام البحرين إىل اتفاقية حقوق الطفـل سـنة            ١٩٧٦يونيه  / أيلول ١٦أصدر يف   
 لـسنة   ١٨٢ إىل االتفاقية الدولية رقـم       ، كما نود اإلشارة إىل انضمام مملكة البحرين       ١٩٩١
 ٢٠٠١ لسنة   ١٢ أشكال عمل األطفال مبوجب املرسوم بقانون رقم         أسوأ بشأن حظر    ١٩٩٩
 مناقشة مشروع قانون العمل اجلديد مـن قبـل          ، وجارٍ حالياً  ٢٠٠١فرباير  / شباط ٢١بتاريخ  

 كمـا يالحـظ أن      .السلطة التشريعية والذي من املؤمل أن يتضمن ما ورد باملالحظة أعـاله           
 قيد املناقشة لدى السلطة التشريعية، وهو يتـضمن  ما زالمشروع قانون حقوق الطفل وثقافته   

 يف موقع متقدم من هذا التقرير، حتديد سن الطفولة بثمانية عشر سنة ميالدية              - كما أسلفنا  -
ينعكس على  كاملة، كما يتضمن احلماية القانونية، ولذلك فإن من شأن صدور هذا القانون أن              

 أنه ال جيوز تشغيل من هم       اً قانون العمل، علم   هاجممل القوانني اليت تتعرض حلقوق الطفل مبا في       
أما بـشأن قـانون     . دون الثامنة عشر من العمر يف وظائف القطاع العام والوظائف العسكرية          

 قـد حظـرت      منه ٥٠، فإنه من اجلدير بالذكر أن املادة        اًالعمل يف القطاع األهلي النافذ حالي     
 فإهنا تنظم عمل مـن  ٥١ تشغيل من يقل سنهم عن أربع عشرة سنة، أما املادة            اً مانع اً بات اًحظر

هم يف سن اخلامسة عشر كاستثناء ومل ُتجز على اإلطالق تشغيل من هم يف الرابعة عشر كما                 
ال جيـوز تـشغيل     "  قد جرت على أنه    ٥١وذلك أن نص املادة     . هو وارد يف مالحظة اللجنة    

 رأسها موافقة وزارة العمـل،      وعلى،  " سنة إال بالشروط املبينة يف املادة      ١٦-١٤ألحداث بني   ا
ـ       إال اًونؤكد أن التطبيق العملي هو عدم التصريح بالعمل ملن يقل سنهم عن مخسة عـشر عام

 من قانون العمل، فإنه     ٥٨أما بشأن ما ورد يف املادة       . كمتدربني ويف إجازات املدارس الصيفية    
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، ويف  اً املنشأة املرخصة جتاري   منهاين العمل يف الوسط العائلي، كاألعمال احلرفية وال يقصد          يستث
 به إدارة العائلة لعمل يتعلق      اًالواقع العملي فإن هذا النوع من األنشطة قد اندثر، إذ كان مقصود           

 أنه يتوجب   إال. بالزراعة، اليت تقلص النشاط فيها واقتصر على املزارعني املستقدمني من اخلارج          
التأكيد مرة أخرى على احلاجة املاسة لتعديل قانون العمل يف القطاع األهلي، واألخذ بتوصـية         
اللجنة يف هذا اخلصوص، ومن املؤمل أن تأخذ هبذه التوصية السلطة التشريعية عنـد إقرارهـا                

  .لقانون العمل اجلديد

  فالاالستغالل االقتصادي لألطفال مبا يف ذلك عمل األط  - هاء  
  )٣٢املادة (

، ونضيف  ٣٣٠-٣٢٢حنيل يف هذا الصدد ما ورد يف التقرير األويل يف الفقرات من               -٥٠٢
بأنه ال توجد يف مملكتنا هذه الظاهرة غري أنه متّ رصد حاالت قليلة لقضية التسول وإقحـام                 
بعض األطفال هبا لكن اململكة تصدت هلذه احلاالت بشكل جدي ومنها إصـدار قـانون               

 بشأن مكافحة التسول والتشرد والذي ينص يف املادة الثالثة منه           ٢٠٠٧ لسنة   ٥ رقم   التسول
حيظر على كل شخص، ولو كان غري صحيح البنية أو غري قادر على العمل أن يتسول                "على  

ويف مادته الرابعة يـنص     " أو يتشرد يف الطريق العام، أو األماكن أو احملالت العامة واخلاصة          
 لرعاية املتسولني واملتشردين لدراسة حالته االجتماعيـة        ة إىل دار خمصص   على تسليم املتسول  

  .وإجراء الفحص الطيب والنفسي عليه الختاذ التدابري ملعاجلته وإعانته أو تأهيله لعمل مناسب
 على قانون مكافحة التسول فقد افتتحت وزارة التنمية االجتماعية دار الكرامة            وبناًء  -٥٠٣

 واليت تعىن بتـوفري أوجـه الرعايـة         ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ يف   للرعاية االجتماعية 
واخلدمات املختلفة للمتسولني واملتشردين للمرة األوىل، وبالتنسيق والتعاون مع الـوزارات           

يعاقب باحلبس مدة ال تقل ": وقد ورد يف املادة الثامنة من القانون بأنه. واجلهات ذات العالقة
ة ال تقل عن مخسني ديناراً وال جتاوز مائة دينار أو بإحـدى هـاتني               عن ثالثة أشهر وبغرام   

حرض شخـصاً علـى      استخدم حدثاً أو سلمه للغري بغرض التسول أو       : كل من " العقوبتني
فإذا كان احملرض ولياً أو وصياً على حدث أو مكلفاً مبالحظته           .  التشرد إىلالتسول أو دفع به     

  . ال تقل عن ستة أشهرأو رعايتهن تكون العقوبة احلبس مدة
كما صدر قرار وزاري بتشكيل جلنة مكافحة التسول والتشرد من مجيع اجلهـات               -٥٠٤

  .احلكومية ذات العالقة من أجل اإلشراف العام والتنسيق لتنفيذ بنود القانون

  إساءة استعمال املخدرات  - واو  
  )٣٣املادة (

 ٧٨ونضيف بأنه متّ رصد     . ٣٣٣   حىت ٣٣١تناوهلا التقرير السابق يف الفقرات من         -٥٠٥
  .٢٠٠٦حالة لتعاطي املخدرات أو املسكرات حىت عام 
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  االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي  - زاي  
  )٣٤املادة (

 ونضيف يف هذا الشأن بأن اململكة قد        ٣٣٥-٣٣٤تناوله التقرير السابق يف الفقرات        -٥٠٦
جتار باألشخاص وتنص املادة األوىل      بشأن مكافحة اال   ٢٠٠٨ لسنة   ١صّدقت على قانون رقم     

يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باالجتار باألشـخاص،         (من هذا القانون على أن      ) أ(فقرة  
 نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة االستغالل، وذلك عن طريق              وجتنيد شخص أ  

فوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما علـى        اإلكراه أو التهديد أو احليلة أو باستغالل الوظيفة أو الن         
، وتشمل  "ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غري مشروعة سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة             

 استغالل ذلك الشخص يف الدعارة أو يف أي شكل من أشكال االستغالل أو              ل،إساءة االستغال 
ارسات الشبيهة بالرق، أو نزع      أو االسترقاق أو املم    اًاالعتداء اجلنسي، أو العمل أو اخلدمة قسر      

 باألشخاص جتنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء  اًيعترب اجتار (منه على أن  ) ب(وتنص الفقرة   . األعضاء
 من هم دون الثامنة عشرة أو من هم يف حالة ظرفية أو شخصية ال ميكـن معهـا                   لأو استقبا 

تغالهلم ولو مل يقترن الفعل    االعتداء برضاهم أو حرية اختيارهم، مىت كان ذلك بغرض إساءة اس          
  ).بأي من الوسائل املنصوص عليها يف الفقرة السابقة

 أو  ١٥وتنص املادة الرابعة على تشديد عقوبة اجلاين إذا كان اجملين عليه دون سـن                 -٥٠٧
من ذوي االحتياجات اخلاصة أو أنثى، أو إذا أصيب اجملين عليه مبرض ال يرجى الشفاء منه،                

جلنة تقيـيم   "بعة على إنشاء جلنة بقرار من وزير التنمية االجتماعية تسمى           وتنص املادة السا  
وتنص املادة الثامنة على إنشاء جلنة بقرار من        ".  األجانب لالجتار باألشخاص   لضحاياوضعية ا 

تتشكل من ممثلي وزارات    " اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص    "وزير اخلارجية تسمى    
عيات أهلية يرشحها وزير التنمية االجتماعية وختتص بوضـع بـرامج            مج ٣عدة وممثلني عن    

 باألشخاص وكذلك إنشاء جلنة لتقييم وضعية ضحايا االجتـار          االجتاربشأن منع ومكافحة    
  .باألشخاص األجانب بقرار من وزير التنمية االجتماعية

لبحـرين  كذلك فإن ضحايا االعتداء واالستغالل اجلنسي مشمولني برعاية مركز ا           -٥٠٨
تأهيل حاالت االعتداء اجلنسي أو اجلـسدي أو        وعالج  والذي يقوم بتقييم    وحلماية الطفل   

يغطي و كامالً يتعلق حبماية الطفل      اًإضافة لذلك فان احلكومة أضافت باب     . النفسي أو اإلمهال  
  . يف مشروع قانون الطفل املطروح حاليا أمام جملس النوابجلنسيةاالعتداءات ا

كر يف سياق هذا التقرير فإن اململكة انضمت إىل الربتوكولني االختيـاريني            وكما ذُ   -٥٠٩
امللحقني باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة وبـشأن بيـع               

 ١٩/٢٠٠٤األطفال وبغاء األطفال واستخدامهم يف العروض واملواد اإلباحية بقانون رقـم            
  .٤٨حمققة بذلك توصية اللجنة رقم 
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  بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم  - حاء  
  )٣٥املادة (

ال توجد ظاهرة بيع األطفال يف اململكة أما عن حاالت االختطاف لألطفال فهـي                -٥١٠
 ١١فاطمة : على مدى السنوات العشر األخرية فلقد سجلت حاليت اختفاء لطفلني مهاونادرة 
، ومل تألو اجلهات    ٢٠٠٧يوليه  /ات يف متوز   سنو ٣الطفل بدر   و ٢٠٠٢ يف أواخر العام     اًعام

  . جهدا يف حماولة العثور عليهمةاألهليوالرمسية 

  األشكال األخرى لالستغالل  - طاء  
  )٣٦املادة (

ال وجود ألشكال أخرى من استغالل األطفال سوى املشار إليها يف فقرة االستغالل               -٥١١
  .االقتصادي من هذا التقرير

  ن إىل فئات األقليات أو السكان األصلينياألطفال املنتمو  - ياء  
  )٣٠املادة (

البحرين دولة مسلمة تعترف بوجود األديان األخرى ومجيع الطوائف على أرضها يف    -٥١٢
إطار الدولة اإلسالمية، وال يوجد يف دستورها وقوانينها ما يشري لنبـذ وكـره األجانـب                

ة احلقوق مـع االحتفـاظ بثقافتـه    واألقليات بل يتمتع كل من هو على أرض اململكة بكاف       
 واالستفادة من كل الفرص املتاحة لعمل األجانب شاملة الـصحة           ،وممارسة شعائره الدينية  

والتعليم، كذلك فإن شعب البحرين يتميز بدماثة اخللق وحسن التعامـل مـع الـضيوف               
  .واألقليات املختلفة العاملة فيها

  لشوارعاألطفال الذي يعيشون أو يعملون يف ا  - كاف  
 للتماسـك   اًظاهرة عمالة األطفال يف اململكة ليس هلا وجود يبعث على القلق نظر             -٥١٣

       االجتماعي وما حيث عليه الدين من طلب العلم فضال عن القوانني اليت أشرنا إليها، كـذلك        
  .ال عمالة لألطفال يف اجلهات احلكومية

   عمالة األطفال- األطفال صوت    

  ت اليت تواجه مشكلة عمالة األطفال يف البحرين؟ هي التحدياما    
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  :التعليق    
  :من األسباب الرئيسية لعمالة األطفال يف البحرين تتمثل يف اآليت -٥١٤

  .الفقر وظروف العائلة االقتصادي الضعيف •
  .اإلعاقة لرب األسرة وعدم وجود عائل آخر •
  .ت اجلسديةالعنف األسري والذي يتمثل يف سوء املعاملة واإلمهال واالعتداءا •
  .غالء األسعار وتدين األجور •
  .الفراغ لتكرار الرسوب يف املدارس أو التسرب منها •
أحيانا يكون للمناخ املدرسي والبيئي ما يساعد على التسرب وترك الدراسـة             •

 حني يتعرض بعض الطلبة للمعاملة القاسية وغري التربوية من بعـض            اًوخصوص
ملدارس للمشاكل الطالبية الشخـصية     املعلمني، إىل جانب عدم اهتمام بعض ا      

  . الدراسةلةمنها واألسرية واليت ساعدت يف عزوف بعض الطلبة من مواص
افتقار كفاءة بعض املرشدين االجتماعيني يف املدارس احلكومية من الوقـوف            •

على املشاكل املتعلقة بالطالب سواء الدراسية أو العائلية مما ساعد على تسرب            
  .هؤالء من املدارس

ني على املشاريع ذات الطابع االقتصادي وعدم إعطـاء         سؤولهتمام الدولة وامل  ا •
  .اجلانب االجتماعي والعائلي االهتمام املماثل

  خلامتةا    
تؤكد مملكة البحرين التزامها باتفاقية حقوق الطفل ووضعها موضع التنفيذ جلميع             - ٥١٥

هتا للوفاء بكامل التزاماهتـا     مكاناإبنودها دون حتفظات، وتعمل اململكة على تسخري كافة         
باالتفاقية، رغم مجيع التحديات اليت تواجهها واليت ذُكرت يف هذا التقرير، ومؤمنة بـأن              

 والصعوبات حيتاج ملزيد من الوقت وملزيد من التكاتف ودمج اجلهود         حدياتجتاوز هذه الت  
لرفعة شأن الطفولة يف الرمسية واألهلية من أجل السري يف اخلطط التنموية الشاملة املستحدثة    

  .الوطن العزيز

        


