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 الملل   اد الراىلت لر لرتقل ير اجلللت الدو ي البحرير ممركة فقرير  
 البحرير( ممركة - لرطفل الوطنةة )الرجنة جنةف   الطفل حقوق لرجنة ا قد   

 الفهرس
 الصفحة 

 4  ...................................................................................... املقدمة - اوالا  
 4  .................................................................. التدابري العامة لتنفيذ االتفاقية - اثنياا  
 6  ...................................................................................... التنسيق   
 6  ............................................... من التوصيات اخلتامية املتعلقة ابلتنسيق 11الفقرة    
 6  ............... للطفولةمن التوصيات اخلتامية املتعلقة ابعتماد خطة عمل وطنية شاملة  13الفقرة رقم    
 8  .................. من التوصيات اخلتامية املتعلقة ابنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 15الفقرة رقم    
 10  ....... من التوصيات اخلتامية املتعلقة بتخصيص موارد اسرتاتيجية إلعمال حقوق الطفل 17الفقرة رقم    
 10  . جلمع البياانت حول األطفال وحتليلهامن التوصيات اخلتامية واملتعلقة إبنشاء آلية مركزية  19الفقرة رقم    
 11  ............................ من التوصيات اخلتامية املتعلقة بنشر االتفاقية والتوعية هبا 23الفقرة رقم    
 13  .......................... من التوصيات اخلتامية املتعلقة بتدريب العاملني مع األطفال 25الفقرة رقم    
 14  ............................. جملتمع املدينمن التوصيات اخلتامية املتعلقة ابلتعاون مع ا 27الفقرة رقم    
 14  ........................................................... من االتفاقية( 1تعريف الطفل )املادة  - اثلثاا  
 15  ............................................... من االتفاقية( 12و 6و 3و 2مبادئ عامة )املواد  - رابعاا  
 16  ................................ من التوصيات اخلتامية املتعلقة مبصاحل الطفل الفضلى 33الفقرة رقم    
مسرررتو اا اإليا يرررة املرتفعرررة )أ( و)ب( و) ( مرررن التوصررريات اخلتاميرررة املتعلقرررة ابحلفرررا  علرررى  34الفقررررة    

 17  ..................................................................................... 35 من
 21  ............................ )أ( من االتفاقية(37و 17-13و 8و 7احلقوق واحلر ت املدنية )املواد  - خامساا  
مرررررن التوصررررريات اخلتاميرررررة للجنرررررة بشررررران نقرررررل اجلنسرررررية البحرينيرررررة إ  أطفرررررال األمهرررررات  39الفقررررررة رقرررررم    

 21  ................................................................. البحرينيات املتزوجات أبجانب
 21  ...................... التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة - دساا سا 
، ومررن 11إ   9، واملرررواد مررن 18مررن املررادة  2و 1، والفقررراتن 5البيئررة األسرررية والرعايررة البديلررة )املررادة  - سابعاا  

 25  ....................... ن االتفاقية(م 39، واملادة 27من املادة  4، والفقرة 25، واملادة 21إ   19
 25  .............................. من املالحظات اخلتامية بشأن انشاء مراكز املشورة االسرية 48الفقرة    
 26  .... من املالحظات اخلتامية بشأن توفري احلماية وبيئة أسرية بديلة للفتيان والفتيات دون متييز 50الفقرة    
 27  .......................... سريمن املالحظات اخلتامية بشأن قانون شامل ملنع العنف األ 52الفقرة    
 3-1، والفقررات 26و 24و 23 ، واملرواد18مرن املرادة  3، والفقرة 6الصحة األساسية والرعاية )املادة  - اثمناا  

 30  .................................................................... من االتفاقية( 27من املادة 
مررن التوصرريات اخلتاميررة املتعلقررة بتحسررني احلالررة الصررحية جلميررع األطفررال، وخفرر  معرردالت  56الفقرررة    

 37  ............................................................................ اإلصابة بفقر الدم
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 45  ............................ من االتفاقية( 31و 29و 28التعليم واألنشطة الرتفيهية والتثقيفية )املواد  - اتسعاا  
 54  .... من االتفاقية( 36-32)د( و-)ب(37و 40و 39و 38و 30و 22تدابري احلماية اخلاصة )املواد  - عاشراا  
 54  ......... االستغاليل )أ( و)ب(من املالحظات اخلتامية املتعلقة ابلقضاء على عمل األطفال  66الفقرة    
من املالحظرات اخلتاميرة واملتعلقرة لصرياغة بررام  اردس إ  حتسرني وضرع االسرتغالل اجلنسري  68الفقرة    

 55  ..................................................................................... لألطفال
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 ا قدلة -اوتا  
 املالحظرررات واسرررتيفاء الطفرررل حقررروق اتفاقيرررة مبرررادئ تبررري علرررى البحررررين مملكرررة حترررر  -1

 احملقرق التقردم برصرد االهتمرام وايرالء الطفل، حقوق للجنة املقدمة الدورية تقاريرها حول الصادرة
 اخلتاميررة التوصرريات مررن 77 الفقرررة يف الطفررل حقرروق جلنررة توصررية علررى وبنرراءا  الطفولررة. قطررا  يف
(CRC/C/BHR/CO/2-3،) السرررادس إ  الرابررع مررن للتقرررارير اجلررامع تقريرهررا البحررررين مملكررة تقرردم 

 حيررر  (،2016-2011) برررني مرررا الواقعرررة للفررررتة الطفرررل، حقررروق اتفاقيرررة مرررن 44 للمرررادة وفقررراا 
 املتخرررذة، واإلجرررراءات التررردابري جمرررال يف البحررررين مملكرررة أحرزتررر  الرررذي التقررردم التقريرررر هرررذا يرصرررد
 االتفاقيرة، إنفرا  يف املسرتحدثة واالسرتاتيجيات والربام  والسياسات واألنظمة املخصصة، واملوارد
 اجلررامع الرردوري التقريررر بشررأن اللجنررة اعتمررداا الرري اخلتاميررة املالحظررات علررى الررردود عررن فضررالا 
 .CRC/C/BHR/2-3 للمملكة والثال  الثاين

 التقرررارير ومضرررمون بشررركل يتعلرررق فيمرررا التوجيهيرررة للمبرررادئ وفقرررا التقريرررر هرررذا أعرررد وقرررد -2
 عمليرة أسراس علرى إعرداده مت وقد (CRC/C/58/Rev.3) الطفل حقوق جلنة اعتمداا الي الدورية
 الري احلكوميرة غرري واملنظمرات الوطنية واملؤسسات الوزارات الصلة:  ات اجلهات تشمل تشاركية
  للطفولة. الوطنية اللجنة يف املمثلة الطفل، حقوق جمال يف تعمل

 مجيرع التقريرر هذا سيتضمن البحرين، عن املوحدة األساسية الوثيقة تقدمي يتم مل أن  وحي  -3
 .CRC/C/58/Rev.3)) التوجيهية املبادئ من (9) الفقرة يف ورد ما حسب الصلة  ات املعلومات

  اتففليةة لتنفةذ العللة التداىلري -اثنةلا  

 المللىلقة اخلتللةة الرجنة فوصةلت أ() 
 (CRC/C/BHR/CO/2-3) للجنررة اخلتاميررة التوصرريات مررن 7 الفقرررة يف ورد مررا إ  إشررارة -4

 يلي: ما نورد

 التشريعةة التداىلري  

 حررول الطفررل حقرروق للجنررة اخلتاميررة املالحظررات تنفيررذ يف كبرررية  جهرروداا  اململكررة بررذل  -5
 نقلررة أحرردث  هامررة ترردابري اختررا  يف شرررع  كمررا  والثالرر  الثرراين للتقريرررين اجلررامع الرردوري التقريررر
 واحلررايل السررابق التقريررر تقرردمي بررني الفرررتة ومتيررزت األطفررال. حقرروق وتعزيررز ضررمان جمررال يف إضررافية

 اململكة. أرض على يعيشون ممن األطفال مجيع حقوق لتفعيل االهتمام من مزيد بتوج  للمملكة

 الدولةة والصكوك اتففليةلت خبصوص احملرز التقد   
 لرعايرة العمرل جمرال يف والدوليرة اإلقليميرة املنظمرات مع تفاعلها تعزيز إ  اململكة سع  -6

 البحرررررررررين ململكررررررررة السررررررررابق التقريررررررررر يف وردت الرررررررري قررررررررواننيال إ  إضررررررررافة ومحررررررررايتهم. األطفررررررررال
(CRC/C/BHR/2-3) التقريرررررين بررررني مررررا الفرررررتة يف اعتمرررردت الرررري القرررروانني التقريررررر هررررذا يف نررررورد 

 التايل: على صادق  حي  السابق، التقرير يف  كرها يتم مل الي تلك وكذلك

 ؛2011 سبتمرب 22 يف اإلعاقة  وي األشخا  حقوق حول املتحدة األمم اتفاقية (أ) 
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 ؛األسري العنف من احلماية بشأن 2015 لسنة (17) رقم قانون (ب) 

 ؛ 2006 يف اإلنسان حلقوق العريب امليثاق (ت) 

 ؛والتشرد التسول مكافحة بشأن 2007 لسنة (5) رقم القانون (ث) 

 ؛االجتماعي للتأمني العامة اهليئة بشأن 2008 لسنة (3) رقم القانون ( ) 

 ،2002 لسررنة (46) رقررم ابلقررانون الصررادر املرسرروم اجلنا يررة اإلجررراءات قررانون (ح) 
 ؛2005 لسنة (41) ابلقانون املعدل

 أمرام اإلجرراءات قرانون من (8) املادة بتعديل 2006 لسنة (51) رقم القانون (خ) 
 ؛1986 لسنة (26) رقم بقانون ابملرسوم الصادر الشرعية احملاكم

 ؛العقلية واملؤثرات املخدرة املواد بشأن 2007 لسنة (15) رقم القانون (د) 

 ملكافحررررة الدوليررررة االتفاقيررررة علررررى ابلتصررررديق 2008 لسررررنة (13) رقررررم قررررانون ( ) 
 .الر ضة جمال يف املنشطات

 أمهها: العمل، وخطط االسرتاتيجيات املختلفة احلكومية اجلهات تبن  كما -7
 ؛2017-2013 للطفولة الوطنية االسرتاتيجية (أ) 
 ؛2015-2012 اإلعاقة  وي لألشخا  الوطنية االسرتاتيجية (ب) 

 ؛2017-2013 اخلاصة للرتبية الوطنية االسرتاتيجية (ت) 

 ؛(2022-2013) البحرينية ابملرأة للنهوض الوطنية اخلطة (ث) 

 ؛االسري العنف من املرأة حلماية الوطنية االسرتاتيجية ( ) 

 .(2018-2015) الصحة حتسني اسرتاتيجية (ح) 

   ابإلسررررا  ا تعرقرررة اخلتللةرررة التوصرررةلت لرررر 9 الفقرررر    الررروا    الملرررلىلقة الرجنرررة فوصرررةة  
 القوانني لشل يت اعتمل 

 كيرران  ومحايررة ومحررايتهم، األطفررال حقرروق علررى احلفررا  علررى اململكررة حكومررة مررن حرصرراا  -8
 قرانون مشررو  إعرداد إ  إضرافة ،2012 يف الطفل قانون اعتماد مت واستقرارها، البحرينية األسرة
 18 رقررررررم القررررررانون اقرررررررار مت كمررررررا  املعاملررررررة. سرررررروء مررررررن ومحررررررايتهم لألطفررررررال اإلصررررررالحية العدالررررررة
 أمرررر صررردر األسررررة، قرررانون العتمررراد واسرررتعداداا  .البديلرررة والتررردابري العقررروابت بشرررأن 2017 لسرررنة
 10 مرن تتكرون األسررة قرانون مشررو  ملراجعرة شررعية جلنة بتشكيل 2017 لسنة 24 رقم ملكي
 حسررب اللجنررة هررذه ختررتص والشرريعية. السررنية الطررا فتني مررن الشرررعيني والقضرراة الرردين علمرراء مررن
 مطابقتهرررا مرررد  مرررن والتأكرررد أحكامررر  ومراجعرررة بدراسرررة األمرررر هرررذا مرررن الثالثرررة املرررادة يف ورد مرررا

 االسررررة. بشرررأن 2017 لسرررنة 19 رقرررم القرررانون صررردور  لرررك تبرررع اإلسرررالمية. الشرررريعة ألحكرررام
 احرررررتام إطررررار يف اجلامعررررة اإلسررررالمية الشررررريعة أحكررررام إ  ومضررررمون  شرررركل  يف القررررانون ويسررررتند
 إطرار يف األسررية الواجبرات ويُراعري احلقوق حيفظ مبا أحكام  وتتنو  التعاهدية. اململكة التزامات

 اجملتمرع، يف األسررة مكانرة تعزيرز يف يسرهم مبرا الفقهيرة اخلصوصريات مراعاة مع اجلامعة املشرتكات
  .وتعدديت  بتنوع  البحريي اجملتمع يف مكانتها وتعزيز للمرأة احملوري الدور مع تناغم  عن فضالا 



CRC/C/BHR/4-6 

GE.18-04056 6 

 اطيافهرا بكافرة البحرينيرة األسررة اسرتقرار دعم ويستهدس مادة 141 من القانون يتكون -9
 الشررريعة أحكررام إ  اسررتنادا األسرررية الواجبررات ومراعرراة احلقرروق حفررظ يكفررل مبررا و لررك املذهبيررة

 يف واجلعفرررري السررري الفقهرررني كرررال  يف الشررررعية واألحكرررام الضررروابط تضرررمنت  مرررا وفرررق اإلسرررالمية
 تعزيررز يف يسررهم مبررا بشررأن  املختلررف يف فيهمررا اخلصوصرريات مراعرراة يكفررل ومبررا املشرررتكة، القواسررم

 .الوطن تنمية يف األسر دور

 التنملةق  

 ابلتنملةق ا تعرقة اخلتللةة التوصةلت لر 11 الفقر   

 اجلهرات مجيرع برني ابلتنسريق املعنيرة الرمسيرة اجلهرة اململكرة يف للطفولة الوطنية اللجنة تعد -10
 اللجنرة تتو  آليات. عدة عرب ابلطفولة العالقة  ات املدين اجملتمع ومؤسسات واألهلية احلكومية
 لألطفررال، واألهليررة احلكوميررة اجلهررات تقرردمها الرري للجهررود أشرركال  مبختلررف التنسرريق مسررؤولية
 مررن والعديررد والقرررارات املشرراريع مررن العديررد حررول الطفولررة منظررور مررن االستشررارة تقرردمي وكررذلك
 حتررد ا  التنسرريق يظررل فإنرر  اجلهررود هررذه مررن الرررغم وعلررى الرروزارات. لكررل والفنيررة النظاميررة القضررا 
 ترردر  كمررا  ابلطفولررة. املعنيررة اجلهررات تعدديررة احلسرربان يف أخررذان مررا إ ا خصوصرراا  كبرررياا،  تنظيميرراا 
 القا مررة، اآلليررات فاعليررة حتسررني يف العمررل مواصررلة وضرررورة التنسرريقي، املنحررى هررذا أمهيررة اللجنررة

 بررني وفاعلررة أصرريلة شررراكة لتفعيررل الر يسرري الرردور مراعررات شررأ ا مررن أخررر  آليررات واسررتحداث
 واجملتمرع واألطفرال واألسررة، احلكوميرة، اجلهرات واملتضرمنة ابلطفولرة املعنيرة اجملتمع قطاعات مجيع
  األطفال. ومع لألطفال العاملة األهلية واجلمعيات املدين
 للطفولرة الوطنيرة اللجنرة تشركيل إبعرادة 2016 لسرنة (4) رقرم الروزراء جملس قرار صدر -11

 الررذي الرردور وحجررم أبمهيررة القيررادة مررن إدراكرراا  و لررك هلررا، املرصررودة املاديررة املخصصررات ورُفعرر 
 تشرركل  وقرد ابلطفولرة. املعنيررة القطاعرات مجيرع جهررود تنسريق مرن لتمكينهررا اللجنرة، بر  تضرطلع

 االهلية. اجلمعيات من عضوين إ  ابإلضافة ابلطفولة املعنية واجلهات الوزارات من اللجنة هذه

 اجملتمررع ومؤسسررات واألهليررة احلكوميررة اجلهررات مررع التنسرريق عررن املنبثقررة الررربام  أهررم ومررن -12
 للطفولررة الوطنيررة االسرررتاتيجية إبعرردادها املبررادرة أبخررذ للطفولررة الوطنيررة اللجنررة برر  قامرر  مررا املرردين،

 حتليرررل حتررردي  إجرررراء إ  إضرررافة بينهرررا، فيمرررا العمرررل وتنسررريق القطاعرررات هرررذه مجيرررع مرررع وابلشرررراكة
 املشراركة يف األهليرة اجلمعيات دور برز حي  ،2012 عام يف البحرين - (Sit-An) الطفولة أوضا 
  .البحرين مملكة أرض على يعيشون ممن الشرا ح كافة  من األطفال وإبشرا  التحليل هذا إبخرا 

 شرللرة وطنةرة عمرل خطرة ابعتمرل  ا تعرقرة اخلتللةة التوصةلت لر 13  يم الفقر   
  لرطفولة

 إ  االسرررررررتاتيجية متديررررررد إمكانيررررررة حررررررول قلقهررررررا اللجنررررررة أبرررررردت( 12) رقررررررم الفقرررررررة يف -13
 االسررتاتيجية هري الفقررة هرذه يف إليهرا املشرار االسرتاتيجية إبن هنا اإلشارة ونود .2009 بعد ما

 املؤسسرررة قامررر  والررري العمرررر، مرررن 30-15 مرررن األشرررخا  اسرررتهدف  والررري للشرررباب الوطنيرررة
 ابلطفولررة، يتعلررق فيمررا أمررا .2009-2005 بررني مررا لألعرروام بتطويرهررا والر ضررة للشررباب العامررة
 مررررايو يف (CRC/C/BHR/2-3) والثالرررر  الثرررراين تقريرهررررا تقرررردمي منررررذ البحرررررين مملكررررة أطلقرررر  فقررررد
 يلي: كما  وهي الطفل، حبقوق مباشرة عالقة  ات وطنية اسرتاتيجيات عدة 2011 عام



CRC/C/BHR/4-6 

7 GE.18-04056 

 لرطفولة الوطنةة اتسرتافةجةة أ() 

 وطنيرررررة اسررررررتاتيجية أول لتطررررروير املبرررررادرة زمرررررام أبخرررررذ للطفولرررررة الوطنيرررررة اللجنرررررة قامررررر  -14
 مرررع ابلشرررراكة و لرررك 2013 سررربتمرب، 11 يف اطالقهرررا مت والررري (2)هلرررا العمرررل وخطرررة ،(1)للطفرررل
 مررا مضرري بعررد البحرررين، يف املتحرردة األمررم برررانم  ومكتررب اخللرري  منطقررة يف اليونيسررف مكتررب
 املعنيرة اجلهرات مجيرع اشتمل  الشركاء من جمموعة مع املشرت  العمل من سنوات اخلمس يقارب

 أجرررل مرررن يعملرررون الرررذين واخلررررباء األكررراد يني إ  ابإلضرررافة احلكوميرررة، وغرررري احلكوميرررة ابلطفولرررة
 لالتفاقيررة، األربعررة املبررادئ علررى االسرررتاتيجية هررذه ارتكررزت أمررورهم. أوليرراء ومررع ومعهررم األطفررال
 فررريهم مبرررا البحررررين، مملكرررة أرض علرررى يعيشرررون ممرررن األطفرررال مجيرررع حيررراة جوانرررب مجيرررع وتغطررري
  عشر. الثامنة سن بلوغهم قبل حىت الوالدة منذ األجانب، األطفال

 اإلعلية ذوي لألشخلص الوطنةة اتسرتافةجةة )ب( 
 حقرررروق اتفاقيررررة علررررى التصررررديق فررررور اإلعاقررررة  وي لألشررررخا  الوطنيررررة اللجنررررة قامرررر  -15

 (3)اإلعاقررررة  وي لألشررررخا  وطنيررررة اسرررررتاتيجية تطرررروير علررررى ابلعمررررل اإلعاقررررة  وي األشررررخا 
 احلقرر  كمررا  2012 يف االسرررتاتيجية هررذه وأطلقرر  اإليررا ي املتحرردة األمررم مكتررب مررع ابلتعرراون

 وطنية. عمل خبطة

  العمل: وخطة لرشبلب الوطنةة اتسرتافةجةة )ج( 
 هلرررا التابعرررة العمرررل وخطرررة (4)للشرررباب الوطنيرررة االسررررتاتيجية مرررن الثانيرررة املرحلرررة تطررروير مت -16

 اخلررباء مرن جمموعرة مرع وابلتعراون البحررين يف اإليرا ي املتحردة االمرم بررانم  مكترب مع ابلشراكة
 الشررباب سررن االسرررتاتيجية حترردد األو ، النسررخة هرري وكمررا الشررباب. تنميررة جمررال يف واملختصررني

 أقل إ  15 من العمرية املرحلة يف الطفولة سن مع متقاطعة أيضا جيعلها ما ،عاماا  30-15 من
 .عاماا  18 من
 التنمويرة األهرداس بتحقيرق يتعلرق فيما متميزة نتا   اململكة حتقيق إ  التنوي  جيدر كما -17

 نسررربة وختفررري  املررردقع، الفقرررر علرررى القضررراء تشرررمل والررري املتحررردة األمرررم مرررن املعتمررردة املسرررتدامة
 التعلريم علرى والبنرات البنرني من األطفال مجيع حصول وضمان اجلو ، من يعانون الذين السكان

 واجلررررامعي، والثررررانوي واإلعرررردادي االبترررردا ي التعلرررريم يف اجلنسررررني بررررني الفرررروارق وإزالررررة االبترررردا ي،
 اإلجنابيرررة، الصرررحة خررردمات إاتحرررة وتعمررريم العمرررر، مرررن اخلامسرررة دون األطفرررال وفيرررات وختفررري 
 نقررص مرررض فررريوس انتشررار معرردالت وختفرري  الرروالدة، أثنرراء األمهررات وفيررات معرردل وختفرري 
  لررك. إ  حيترا  مررن جلميرع الفررريوس هرذا مررن العرال  إاتحررة وتعمريم )اإليرردز(، املكتسرب املناعرة
 وجتراوز حتقيرق إ  سراعية أ را كمرا  مواعيردها، قبرل املسرتدامة التنميرة أهرداس اململكة حقق  وقد
 (.2030) عام يف هلا احملدد الزمي املوعد حلول قبل األهداس بقية

__________ 

 .للطفولة الوطنية لالسرتاتيجية الكرتونية وصلة (1)

 .للطفولة الوطنية االسرتاتيجية عمل خلطة الكرتونية وصلة (2)
 .اإلعاقة  وي لألشخا  الوطنية لالسرتاتيجية الكرتونية وصلة (3)
 .للشباب الوطنية لالسرتاتيجية الكرتونية وصلة (4)

http://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/Kids%20strategy%202.pdf
http://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/childhoodplans.pdf
http://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/Disabled-people-strategy.pdf
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 التنميرة مؤشرر يف العرامل حرول دولرة 188 بني من 47 املرتبة البحرين مملكة احتل  كما -18
 ان 2016 لعررام التقريررر أكررد حيرر  ،UNDP اإليررا ي املتحرردة األمررم برررانم  عررن الصررادر البشرررية
 .1990 عام منذ البشرية التنمية مؤشر يف متزايدة مستو ت شهدت البحرين

 التنميرررة  ات الررردول ضرررمن مركزهرررا علرررى حترررافظ مررراتزال البحررررين مملكرررة ان التقريرررر وبرررنّي  -19
 متوسرط وبلرو  احمللي، النات  من مرتفع فرد نصيب على كذلك  احلفا  مع جدا، املرتفعة البشرية
 .سنة 14.5 الدراسة سنوات متوسط وبلو  سنة، 76.7 الوالدة عند املتوقع العمر

 التقريرررر لتطررروير املتحررردة األمرررم مرررع ابلتعررراون الترررام التزامهرررا البحررررين مملكرررة أكررردت كمرررا -20
 حبلررول املسررتدامة التنميررة ألهررداس التررام للتحقيررق منهررا سررعيا البحرررين يف البشرررية للتنميررة الثالرر 
 البشررررية "التنميرررة شرررعار حيمرررل والرررذي 2016 التقريرررر إطرررالق حفرررل خرررالل و لرررك ،2030 عرررام

 .البحرين مملكة يف مرة ألول و لك للجميع"،

 اهلرردس إ  وصرروال املسررتدامة التنميررة أهررداس لتلبيررة جاهرردة البحرررين مملكررة تسررعى كمررا -21
 بنراء للجميرع، األساسرية اخلردمات أرقرى وتقردمي املرواطنني معيشرة مسرتو  حتسرني وهو اال األمسى
 االقتصررررادية الرؤيررررة يف صررررياغتها مت والرررري العاليررررة واالنتاجيررررة والتنافسررررية االسررررتدامة معررررايري علررررى

 مررن الكثررري أهرردافها يف الرؤيررة هررذه تضرراهي حيرر  احلكومررة، عمررل وبرررانم  2030 إ  للبحرررين
  املستدامة. للتنمية األلفية أهداس

 ألكثرر جردا املرتفعرة البشررية التنميرة  ات الردول فئرة ضرمن البحررين بقاء ابلذكر واجلدير -22
 كافرة  ويف املررأة متكرني  لرك يف مبرا الشراملة، التنمية على تركيزها خالل من و لك سنوات، 8 من

 قرينااررا علررى السرربق يف يضررعها ممررا التحتيررة والبررى والصررحة التعلرريم خرردمات وتطرروير احليرراة نررواحي
 املنطقة. يف

 اإلنمللن حلقوق وطنةة لؤسملة نشلءاب ا تعرقة اخلتللةة التوصةلت لر 15  يم الفقر   
 هري والي اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة إبنشاء 2014 لسنة (26) رقم قانون صدر -23

 جهرررراز أي رقابررررة أو إلشررررراس خاضررررعة غررررري وهرررري وإداري، مررررايل ابسررررتقالل تتمتررررع رقابيررررة جهررررة
 العرررررررام اللجنرررررررة تعليرررررررق مرررررررع ينسرررررررجم ممرررررررا املؤسسرررررررة، عمرررررررل اسرررررررتقاللية يؤكرررررررد الرررررررذي حكرررررررومي،

 حقرروق ومحايررة تعزيررز يف اإلنسرران حلقرروق املسررتقلة الوطنيررة املؤسسررات دور بشررأن (2002)2 رقررم
 املؤسسرررة عمرررل آليرررة برسرررم عشرررر أحرررد أعضرررا   وعررردد املؤسسرررة مفوضررري جملرررس يسرررتقل الطفرررل.
 إجراءااا. حتديد وكذلك وتوقيتها مهامها ممارستها وكيفية

 مناقشرررة بعرررد الصرررادرة والتوصررريات (2011) الطفرررل حقررروق جلنرررة توصررريات علرررى وبنررراء -24
 بتعرررديل (5)2016 لسرررنة (20) رقرررم بقرررانون املرسررروم صررردر ،2012 يف الشرررامل الررردوري التقريرررر
 حيرر  االنسران، حلقرروق الوطنيرة املؤسسرة إبنشرراء 2014 لسرنة (26) رقرم القررانون أحكرام بعر 
 مرررع وتوافقهرررا الوطنيرررة املؤسسرررة اسرررتقاللية علرررى ليؤكرررد املؤسسرررة مفوضررري جملرررس تشررركيلة عررردل 
 خيرررول وحبيررر  اإلنسررران، حقررروق ومحايرررة لتعزيرررز الوطنيرررة املؤسسرررات مبركرررز املتعلقرررة ابريرررس مبرررادئ
 قانونيرراا  اسررتقالالا   نحهررا كمررا  اإلنسرران، حقروق ومحايررة تعزيررز جمررال يف واسررعة صررالحيات املؤسسرة
 املشررورة وتقرردمي الشرركاو  وتلقرري لرصررد أوسررع سررلطة املؤسسررة القررانون مررنح كمررا  وماليرراا. وإدار ا 
__________ 

  .2016 لسنة (20) رقم لقانون الكرتونية وصلة (5)

http://www.legalaffairs.gov.bh/134563.aspx?cms=q8FmFJgiscJUAh5wTFxPQnjc67hw%2Bcd53dCDU8XkwhyDqZn9xoYKj9VR2Z8U4p6UJMvYbSLKVAhbEqfMeL7OpA%3D%3D#.WRP0ufmGMdU
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 حقرروق النتهررا  موقعرراا  يكررون أن برر  يشررتب  عررام مكرران لكررل امليدانيررة ابلررز رات والقيررام القانونيررة
 قراراارا اخترا  سرلطة جانرب إ  للمعلومرات، للوصرول أوسرع إمكانيرة منحهرا عرن فضالا  اإلنسان،

 املؤسسرة، وأعضراء ر ريس تعني احلكومة أن من وابلرغم أخر . جهة أي من تدخل أو أتثري دون
  عملها. آليات أو براجمها أو خططها يف تتدخل وال احلد  لك عند تقف أ ا إال

 جنررد للمؤسسررة، اإلداري اهليكررل ضررمن لألطفررال خمصصررة إدارة وجررود عرردم مررن وابلرررغم -25
 اإلنسران حلقوق الوطنية املؤسسة إبنشاء 2009 لسنة (46) رقم امللكي االمر ديباجة مقدمة ان

 (16) رقررررم بقررررانون املرسرررروم علررررى االطررررال  بعررررد جرررراء االمررررر هررررذا أن علررررى اإلشررررارة علررررى تررررنص
 آليررررات اسررررتحدث  أ ررررا كمررررا  الطفررررل حقرررروق اتفاقيررررة إ  البحرررررين انضررررمام بشررررأن 1991 لسررررنة

 دون مباشرر بشركل عنهم ينوب من أو األطفال عن الصادرة الشكاو  تلقي يف مستقلة ووسا ل
  األطفال.  لك يف مبا األشخا  شكاو  معاجلة من التحقق وكذلك احلكومية األجهزة تدخل

 مسررراعدة وطلبرررات شررركاو  2017 يونيرررو إ  2011 برررني األعررروام يف املؤسسرررة تلقررر  -26
  ابنتهرا . ادعراءات على تركزت شكو  83 بلغ  عام 18 من أقل أشخا  من قانونية ومشورة
 تفاصرريل امللحررق يف رقررم اجلرردول يوضررح القانونيررة. للمشررورة أو للمسرراعدة طلبرراا  44 تلقرر  كمررا
  (1 رقم )جدول الشكاو . هذه

 لروزارة لرتظرمرلت العللرة األللنرة انشرلء مت االنسران، حلقروق الوطنية املؤسسة ا  إضافة -27
 (6)2013 لسرررنة (35) رقررم ابملرسررروم املعرردل 2012 لسرررنة (27) رقررم املرسررروم مبوجررب الداخليررة

 بفحرررص يتعلرررق فيمرررا اتم ابسرررتقالل ومهامررر  صرررالحيات   رررارس وماليرررا إدار  مسرررتقل جهررراز وهرررو
 ضرد سرنة 18 مرن األقرل األشرخا  فئرة فيهرا مبرا كافرة  العمريرة الفئرات مرن إلي  املقدمة الشكاو 

 بسرربب أو أثنرراء أو مبناسرربة مررؤم لفعررل أحرردهم ارتكرراب حررال يف الداخليررة وزارة منتسرري مررن أي
 الختررررا  الفحررررص عنرررر  اسررررفر مبررررا ابإلجررررراءات املختصررررة اجلهررررة وإبررررال  الختصاصررررهم ممارسررررتهم
 واملشركو الشركو  صراحب ابرال  مرع الشكو ، صحة ثبوت حال والتأديبية اجلنا ية اإلجراءات

 اليها. خلص الي والنتا   الشكاو  لفحص املتخذة اخلطوات ببيان حق  يف

 حقرروق وزارة واختصاصررات مسررئوليات اسررناد مت: اخلل جةررة ىلرروزا   اتنملررلن حقرروق ا ا   -28
 وزارة إ  االنسرران وحقرروق االجتماعيررة التنميررة وزارة مسررؤوليات ضررمن سررابقاا  كانرر   والرري اإلنسرران
، 2016 لسررنة( 68) رقررم مبرسرروم اإلنسرران حلقرروق ختصصررية عامررة إدارة إنشرراء خررالل مررن اخلارجيررة
 وإبررداء إليهررا حتررال الرري اإلنسرران حبقرروق املتعلقررة واملسررا ل األمررور يف واملشررورة الرررأي بتقرردمي وختررتص
 طرفراا  تكرون أن اململكرة ترغرب والري اإلنسان حبقوق املتعلقة الدولية االتفاقيات مشروعات يف الرأي
 يف املشرراركة وكررذلك املختصررة، واجلهررات ابلرروزارة القانونيررة الشررؤون إدارة مررع ابلتنسرريق و لررك فيهررا،
 وتقررد ها الدوليرة االتفاقيرات مبوجرب اإلنسرران حقروق عرن البحررين مملكررة تعردها الري التقرارير إعرداد
 تقرارير علرى الرردود وإعرداد ابلروزارة القانونيرة الشؤون إدارة مع ابلتنسيق املعنية، الدولية الرصد هليئات

 وموافراة املختصرة اجلهرات مع ابلتنسيق اململكة، يف اإلنسان حقوق أوضا  عن األجنبية احلكومات
 ومتابعررررة الدولررررة يف اإلنسرررران حقرررروق مبسررررتجدات اخلررررار  يف والقنصررررلية الدبلوماسررررية الدولررررة بعثررررات
 إطررار يف تعقررد الرري واألنشررطة االجتماعررات ومتابعررة ودوليرراا، حمليرراا  اإلنسرران حبقرروق املتعلقررة القضررا 

 خارجهررا أو الرروزارة يف املعنيررة اجلهررات إلشرررا  والتنسريق اجملررال نفررس يف والدوليررة اإلقليميررة املنظمرات
__________ 

 .للتظلمات العامة األمانة ملوقع الكرتونية وصلة (6)

http://www.ombudsman.bh/
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 حقررروق ابنتهاكرررات واملتعلقرررة اخلرررار  مرررن تررررد الررري الشررركاو  إحالرررة إ  إضرررافة األعمرررال، هرررذه يف
 خردمات مرن لالسرتفادة الالزمة واملقرتحات اخلطط وإعداد ومتابعتها املختصة اجلهات إ  اإلنسان

 متثرررل كمرررا.  اإلنسررران حقررروق جمرررال يف الدوليرررة املنظمرررات تقررردمها الررري الفنيرررة واملسررراعدة االستشرررارة
 .اإلنسان حبقوق عنيةامل والدولية واإلقليمية احمللية املؤمترات يف اخلارجية وزارة اإلدارة

 اسررررتافةجةة لررروا   ىلتخصرررة  ا تعرقرررة اخلتللةرررة التوصرررةلت لرررر 17  يرررم الفقرررر   
  الطفل حقوق إلعملل

 ووزارات مؤسسرات لكرل العامرة البنرود علرى الدولرة ميزانيرة إعرداد يف املتبرع املرنه  يعتمرد -29
 وجرر  علررى للطفررل املوجهررة الررربام  مجيررع تشررمل الرري ميزانيررة ختصرريص يطبررق مل اآلن إ  اململكررة.

 وتقيريم الطفولرة بررام  علرى اإلنفراق ملخصصرات الردقيق التحديرد يف صرعوبة خيلرق ممرا اخلصو ،
  بيررران يف واملمكنرررة املناسررربة الطررررق توظيرررف سررربل اململكرررة سرررتبح  وتتبعررر . اإلنفررراق لرررذلك األثرررر
 علرررى السرررنوية امليزانيرررة مرررن يصررررس مرررا وحتديرررد االتفاقيرررة، مبرررادئ إلنفرررا  املخصصرررة املررروارد كفايرررة

 األطفررال علرى امليزانيرة صررس لنرواحي لألثرر تتبرع نظررام يوجرد ال أنر  مرن وابلررغم انر  اال األطفرال.
  سرواء لألطفرال املخصصرة اخلردمات علرى لإلنفراق سرنوية ميزانيرات البحررين مملكة ترصد حتديدا،
 و لرك احملردود الردخل  وي مرن األسرر وخصوصاا  خارجها أو احلاضنة واألسر االسرة داخل كان
 للجنررة العررام التعليررق للطفولررة الوطنيررة اللجنررة عرضرر  كمررا  وغريهررا. شررهرية ماليررة مررنح خررالل مررن
 مرررن 4 ابملرررادة واملتعلقرررة الطفرررل حقررروق إلنفرررا  عامرررة ميزانيرررات ختصررريص حرررول (2016)19 رقرررم

 إ  حيتررا  أنرر  وحيرر  املوضررو . لدراسررة النررواب مبجلررس املاليررة واللجنررة املاليررة وزارة علررى االتفاقيررة
  اليونيسف. مبكتب االستعانة على االتفاق مت فنية، مساعدة

 جلمررررت لركزيررررة آلةررررة إبنشررررلء وا تعرقررررة اخلتللةررررة التوصررررةلت لررررر 19  يررررم الفقررررر   
 وحترةرهل األطفلل حول البةلانت

 املركرزي اجلهراز دمر  عن الناجتة اهليئة وهي اإللكرتونية، واحلكومة املعلومات هيئة ختتص -30
 احلكومرة مرع (2011 يف والثالر  الثراين املردم  لتقريرهرا البحررين مملكرة تقردمي )وق  للمعلومات
 اإللكرتونيرة. واحلكومرة املعلومرات هيئرة لتصربح 2015 لسرنة 69 رقرم املرسوم مبوجب اإللكرتونية

 املواليرررد وبيررراانت السررركاين التعرررداد عرررن بيررراانت إعرررداد بررر ، تعرررى مرررا ضرررمن مرررن اهليئرررة هرررذه تعرررى
 البحررين مملكرة سركان أفرراد جلميرع احليويرة البيراانت مرن وغريهرا األسررة ونفقرات والطرالق والزوا 

 العمريرررة الفئرررة يف ابلسررركان املتعلقرررة األساسرررية ابلبيررراانت وحترررتفظ املتبعرررة الدوليرررة املعرررايري وحبسرررب
 جتميررع فيرر  ويررتم املركررزي. السرركاين السررجل بيرراانت قاعرردة يف إليهررا اإلشررارة مترر  والرري (0-18)

 مهتمرة جهرة أي وابسرتطاعة الروالدة، اتريرخ من وآيل آين بشكل هلم اخلاصة األساسية اخلصا ص
( حبسرررب 18-0ابحلصرررول علرررى معلومرررات عرررن األطفرررال طلرررب اسرررتخرا  جرررداول فئرررة األطفرررال )

لتعلرررريم وأعلررررى اخلصررررا ص الد وغرافيررررة األساسررررية )كالسررررن، والنررررو  والتوزيررررع اجلغرررررايف وااللتحرررراق اب
مستو  تعليمي ... اخل( من السجالت اإلدارية. كما ويتم تزويد اجلهات  ات العالقرة بنسرخة مرن 
هرذا السرجل كرلس حسرب اختصاصر  و لرك لتروفري اخلردمات اخلاصرة هبرم. أمرا فيمرا يتعلرق ابلبيراانت 

جلها املركررررزي. املترررروفرة يف السررررجالت اإلداريررررة للرررروزارات األخررررر ، فيررررتم ارسرررراهلا للهيئررررة لتغذيررررة سرررر
وابلنسررربة للبيررراانت واملؤشررررات الررري حتترررا  إ  تنفيرررذ مسررروح متخصصرررة مرررن اجلهرررات  ات العالقرررة، 
 والرري ال  كررن رصرردها مررن السررجالت اإلداريررة )كاملؤشرررات اخلاصررة حبررق الطفررل يف الراحررة ووقرر 



CRC/C/BHR/4-6 

11 GE.18-04056 

 واإلحصررا ي الفرري الرردعم تقرردمي يف احلكوميررة اجلهررات مررع تعرراون علررى اهليئررة فررإن إخل(، الفرررا ...
 متخصصرررا تررردريبا املؤشررررات هررذه بيررراانت حتليرررل علرررى القررا مني وتررردريب املسررروحات هرررذه لتنفيررذ

 وغريها. كاليونيسف  الدولية أو احمللية ابخلربات ابالستعانة
 واملتعلقررة املتخصصررة البيرراانت مررن قاعرردة بترروفري اإلسررهام يف املرردين اجملتمررع ينشررط كمررا -31

  1995 ديسرررمرب يف افتتاحررر  مت والرررذي والطفرررل املررررأة معلومرررات مركرررز أتسررريس مت فقرررد ابلطفرررل.
 وأتيت تنفيرررذها. علرررى ابلبحررررين واألمومرررة الطفرررل رعايرررة مجعيرررة دأبررر  الررري اهلامرررة املشررراريع كأحرررد
 ابملرررأة اخلاصررة البيرراانت حررول البحرررين مملكررة خبدمررة تقرروم معلومررات شرربكة ترروفري يف املركررز أمهيررة

 واالقتصادية. واالجتماعية والصحية الرتبوية اجملاالت يف والطفل

 هبل والتوعةة اتففليةة ىلنشر ا تعرقة اخلتللةة التوصةلت لر 23  يم الفقر   

 مبررادئ نشررر برررام  لتطرروير اخلطرروات مررن مجلررة اختررا  إ  للطفولررة الوطنيررة اللجنررة سررع  -32
 اللجنررررة وتنفرررذ واملناسررربة. الفعالرررة ابلوسرررا ل واألربعرررني الثانيرررة ملادارررا تطبيقررراا  وأحكامهرررا االتفاقيرررة
 واملؤسسرة الطفرل، محايرة ومركرز اإلعرالم شرؤون وزارة مثرل: الشرركاء، مع التعاون عرب  لك الوطنية
 املختصررة احلكوميررة غررري املنظمررات مررع وابلتعرراون والتعلرريم الرتبيررة ووزارة اإلنسرران، حلقرروق الوطنيررة
 توسرريع يف التشرراركي الررنه  هررذا أمثررر وقررد الطفولررة. لتنميررة البحرينيررة اجلمعيررة مثررل الطفررل، حبقرروق
 التايل: يف النشر هذا ومتثل أوسع، بصورة وأحكامها االتفاقية مبادئ نشر

 مجيررررع علررررى وزعرررر  االتفاقيررررة مررررن نسررررخة آالس عشرررررة طباعررررة مت 2012 يف (أ) 
 بعضررها خمتلفررة مطبوعررات إنتررا  مت كمررا  االجتماعيررة. واملراكررز الناشررئة مراكررز ويف البحرررين مرردارس
 مرردارس علررى مجيعهررا وزعرر  وقررد واألسررر، للمهنيررني موجهررة وأدلررة االتفاقيررة، مررن مبسررطة نسررخ

 ؛األولية الصحية الرعاية ومراكز الطفولة ومراكز واألسر اململكة

 اجملتمررع أفررراد توعيررة بغرررض األنشررطة مررن ابلعديررد حكوميررة جهررات عرردة تقرروم (ب) 
 جهررروداا  تقررردم والررري اإلعرررالم شرررؤون وزارة هبرررا تقررروم الررري املسرررتمرة الرررربام  أبرزهرررا الطفرررل، حبقررروق
 واملختصررررني اخلرررررباء مررررع ولقرررراءات والتلفزيونيررررة اإل اعيررررة واحلرررروارات النرررردوات تنظرررريم عرررررب منتظمررررة
 مرررن االتفاقيرررة، يف الرررواردة األطفرررال حقررروق املثرررال سررربيل علرررى تتضرررمن عررردة جمررراالت يف واملعنيرررني
 املبكررررر واالكتشرررراس اجملتمررررع، يف ودجمهررررم اخلاصررررة، االحتياجررررات  وي األطفررررال حقرررروق ضررررمنها
 هررررذه تركررررز األطفررررال. معاملررررة وسرررروء األطفررررال ضررررد والعنررررف واملشرررراركة، احلرررروار وثقافررررة لإلعاقررررة،
 الطفررل. حقرروق تفعيررل يف األطفررال مررع العرراملني واملهنيررني الوالرردين دور علررى واحلرروارات النرردوات
 مواضيع طرح  حي  الصم  حاجز كسرت  مبواضيع التلفزيون طالعنا املواضيع تلك إ  إضافة
 لعررض مرضرى مرع ومقابلرة االيدز مرض انتقال طرق املثال سبيل على "التابو". من اعتربت طاملا

 "اضررطراب عررن حرروار أجررري كمررا  والعررال . املرررض مررع ورحلررتهم أطفرراهلم ومررع أسرررهم يف معرراانام
 ؛واجملتمع واألسرة املدرسة يف كأطفال  "املرضى" معاانة إ  واالستما  اجلندرية" اهلوية

 ومررن للطفولررة، الوطنيررة االسرررتاتيجية عمررل خطررة إطررار يف البحرررين إ اعررة تتبررى (ت) 
 املنصررو  واحلقرروق واملبررادئ القرريم تنميررة إ  تسررعى براجميررة سياسررة ابالسرررتاتيجية، التوعيررة أجررل
 احلقروق هرذه فهرم لتعزيز منوعة برام  بتبي البحرين وإ اعة تلفزيون سعى وقد االتفاقية. يف عليها
  الربام : هذه أهم هنا نستعرض ومتزنة، وسهلة شيقة بصورة
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 :الترفزيونةة الربالج
 والررررررري 2016و 2015 يف البحررررررررين تلفزيرررررررون علرررررررى عرضررررررر  الررررررري الرررررررربام  

 بعضرررها يف وشرررار  عرررام، بشررركل اجملتمرررع إ  ابإلضرررافة واملختصرررني املهتمرررني اسرررتهدف 
 أنفسهم: األطفال

 يف ويعررراد الصرررباح يف يقررردم يرررومي بررررانم  وهرررو حبررررير: هرررا ىلررررانلج -1 
 الفرررتة يف بتقد رر  قررام الرري الررربام  أهررم ومررن اجلمهررور. عمرروم ويسررتقطب املسررا ية الفرررتة

 عرررن وتقريرررر الررروطي، ودوره الطفرررل مسررررح التوحرررد، طفرررل مرررع التعامرررل كيفيرررة  السرررابقة،
  واألمومة. الطفل لرعاية القصرية القصة مسابقة

 حبقررروق تتعلرررق مواضررريع علرررى ويشرررتمل األسرررري لملتشرررل ك ىلررررانلج -2 
 ضررررد و"العنررررف احلديثررررة"، التكنولوجيررررا مررررن أبنا نررررا علررررى حنررررافظ "كيررررف مثررررل األطفررررال
 الطفرل و"توعية األطفال"، على املتحركة الرسوم و"أتثري واجلسدي("، )اللفظي األطفال
 و"املواطنرررررة األطفرررررال"، عنرررررد النفسرررررية الرتبيرررررة و"أساسررررريات اجلنسررررري"، التحرررررر  بطررررررق

 واالنتماء(". الوطن )حب واألطفال

 وفعرةمةررة وفرىلويررة فرفةهةررة ولتنوعررة لتخصصررة أسرربوعةة أخررر  ىلرررالج -3 
 و"نب ". كوم"،  دوت )جديد("و"أطفال يديد "فرجينا مثل اأنفسهم األطفال فيها يشار 

 :اإلذاعةة الربالج
 الررري النقرررا  وهررري للطفولرررة الوطنيرررة االسررررتاتيجية مرررن 4/3/2 للنقرررا  اسرررتجابة 

 اإل اعرة قامر  السرليمة، الصرحية احليراة أيا  وحتسني الصحي الوعي ز دة إ  تطرق 
  املتخصص: األسبوعي الصحي الربانم  بتقدمي

 استضرراس حيرر  الصررحة وزارة مررع ابلتعرراون و لررك احلةررل " أكملررري" -1 
 الصرحية املشركالت مواضريع إ  وتطررق املتخصصرني واالستشراريني األطبراء مرن العديد
 إ  وصروال هلرا احللرول إجيراد أو منهرا التخفيرف سربل ومناقشرة واألمومة ابلطفولة اخلاصة
 عررب حبررين(   اخلرري )صرباح اليرومي الرربانم  اجلانرب هرذا إ  تطررق كما  عليها. القضاء

 األسبوعية. الصحة وزارة ورسا ل اللقاءات

 والرري 8/7 النقرا  للطفولرة الوطنيرة االسرررتاتيجية عمرل خطرة علرى بنراء -2 
 األنشررطة يف مشرراركتهم وتوسرريع اخلاصررة والفئررات اإلعاقررة  وي دمرر  جمملهررا يف تناولرر 
 بيرد" "يرداا  برانجمري سرنوات ثرالث مرن أكثرر مد  على اإل اعة خصص  فقد والربام ،

 واالحتياجررررات اإلعاقررررة بررررذوي يتعلررررق مررررا كررررل  ملناقشررررة خصصررررا اللررررذان و"موجررررودون"،
 وترروعيتهم املعنيررني وأسررر واملعاهررد املراكررز يف املختصررني املسررؤولني استضررافة عرررب اخلاصررة،
 العديرد اجلانرب هرذا تناولر  كمرا  الصرحيحة، والنفسرية الصرحية التنشرئة وطريقرة بدورهم

 حبرين".   اخلري "صباح برانم  حلقات من

 17/18 النقرررا  للطفولرررة الوطنيرررة االسررررتاتيجية عمرررل خطرررة علرررى بنررراء -3 
 تقرردم اخلصرو  هرذا ويف اجملرراالت. وخمتلرف اإلعرالم يف األطفررال مشراركة بردعم املتعلقرة
 توعويرة مسرابقة وهري "#هاشتا "، بعنوان سنوية رمضانية مسابقة دا مة بصورة اإل اعة



CRC/C/BHR/4-6 

13 GE.18-04056 

 اجملرررراالت شررررىت يف األطفررررال وعرررري ز دة إ  ارررردس، %100 بنسرررربة لألطفررررال خمصصررررة
 املشراركة علرى وحتفرزهم اإل اعرة مع التواصل يف قدراام وتنمي لديهم الثقة وتعزز احلياتية

 .التشجيعية اجلوا ز تقدمي عرب

 األطفلل لت العللرني ىلتد يب ا تعرقة اخلتللةة التوصةلت لر 25  يم الفقر   

 اتجتملعةة: والتنمةة العمل وزا    

 11 رقررم قرررار صرردار وقررد االجتماعيررة. والتنميررة العمررل وزارة إلشررراس احلضررانة دور ختضررع -33
 دور واشررررتاطات ومواصرررفات معرررايري نظرررام إصررردار وتبعررر  احلضرررانة دور انشررراء بشرررأن 2014 لسرررنة

 دور يف العرامالت املربيرات تسرتهدس تدريبيرة ور  الروزارة وتقردم وظا فهرا. وشرغر ومرافقهرا احلضانة
 إ  ارردس كمررا  املبكرررة. الطفولررة مرحلررة يف لألطفرال الالزمررة الرعايررة ترروفري يف كفرراءان  لرفررع احلضرانة

 منها: الطفل، احتياجات وتلبية لفهم وأمهات مربيات من األطفال مع املتعاملني ايئة
 ؛اإلجيابية العادات تكتسب كيف  
 ؛الطفل مع التعامل فن 

 ؛طفلي وأسئلة اان 

 ؛وأقنعي حاورين  

 تربيي جناح من جناحي. 

 التعرةمةة: ا ؤسمللت   التد يب  
 إطررررار يف منتسرررربيها جلميررررع املناسررررب الترررردريب إاتحررررة علررررى والتعلرررريم الرتبيررررة وزارة حتررررر  -34

 التالية: اإلجراءات الوزارة تتخذ اإلطار هذا ويف الطلبة، لرعاية واملؤهلة املتخصصة الكوادر إعداد
 احلكوميررررة، املررردارس يف املختلفررررة الدراسرررية املراحرررل ومعلمررررات معلمررري تررردريب (أ) 

 والررررربام  العمررررل وور  األنشررررطة مررررن جمموعررررة يف األطفررررال ر ض معلمررررات إشرررررا  عررررن فضررررالا 
  ات اجلهررات مررع ابلتنسرريق الطلبررة مررع والتعليمرري الرتبرروي للتعامررل املهنيررة كفرراءام  لرفررع التدريبيررة
 ؛األطفال بر ض معلم  400 تدريب 2015/2016 الدراسي العام خالل مت إ  العالقة،

 التعامرررل وكيفيرررة الطفرررل، نفرررس بعلرررم تتعلرررق املعلمرررني كليرررة  يف مقرررررات تررردريس (ب) 
 ؛ ميدانياا  الكلية هبذه امللتحقني تدريب إ  إضافة األطفال، شرحية مع والتعليمي الرتبوي

 واالجتمراعي النفسري ابلتوجي  للعناية واالجتماعي النفسي اإلرشاد مركز انشاء (ت) 
 يتولرررون طالبررة أو طالررب 250 لكررل املرردارس كررل  يف اجتمرراعي مرشررد وجررود إ  إضررافة للطلبررة،
 بشأ ا. األسرة مع والتواصل السلوكية املشكالت وحل االجتماعي اإلرشاد

 الداخرةة: وزا     التد يب  

 ز دة علررى وحتررر  اجملرراالت كافررة  يف الرروزارة منتسرري مجيررع تثقيررف الداخليررة وزارة تعتمررد -35
 الطفررررل حقرررروق ابتفاقيررررة والتوعيررررة الطفررررل حقرررروق  لررررك يف مبررررا االنسرررران حقرررروق جمررررال يف الرررروعي
 املتخصصة النظرية ابملواد سواء مبباد ها الداخلية وزارة منتسي من األطفال مع املتعاملني وتدريب
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 أبداء قيرررررامهم علرررررى للحرررررر  و لرررررك اخلارجيرررررة، البعثرررررات إ  ابإلضرررررافة العمليرررررة، التررررردريبات أو
 املررواطنني أمررن علررى واحلفررا  الرروطن ومكتسرربات مقرردرات محايررة حنررو السررامية ورسررالتهم واجبرراام
 بررررام  تنفيرررذ مت حيررر  العدالرررة. وحتقيرررق للقرررانون الصرررحيح التنفيرررذ ظرررل يف وسرررالمتهم واملقيمرررني
 اخلصرررو  وجرر  وعلررى الدوليررة، املعرررايري كافررة  وتطبيررق العررام النظرررام قواعررد علررى للترردريب موسررعة
 والسياسررررية املدنيررررة للحقرررروق الرررردويل والعهررررد التعررررذيب مناهضررررة واتفاقيررررة الطفررررل حقرررروق اتفاقيررررة

 تتنرررراول العررررام. األمررررن بقرررروات للعرررراملني االنسرررران حقرررروق مفرررراهيم لرتسرررريخ البحرينيررررة والتشررررريعات
 (4-2) جداول التدريبية. الربام  تفاصيل التقرير هذا من (227و 226) رقم الفقراتن

 ا دين اجملتمت لت ابلتعلون ا تعرقة اخلتللةة التوصةلت لر 27  يم الفقر   

 مررن العديررد تنشررط كمررا  ومررؤثر. وقرروي فاعررل كبررري  مرردين مبجتمررع البحرررين مملكررة تتمتررع -36
 عامرررة اإلنسررران حقررروق تعزيرررز شرررأ ا مرررن الررري والرررربام  االنشرررطة وتنفيرررذ إبعرررداد املؤسسرررات تلرررك

 جرادة خطروات الدولرة اخترذت الطفرل، حقروق جلنرة توصرية مع وانسجاماا  خاصةا. الطفل وحقوق
 يف العاملررررة احلكوميررررة غررررري املرررردين اجملتمررررع ومنظمررررات واجلمعيررررات املؤسسررررات تشررررجيع سرررربيل يف

 الرررربام ، تنفيرررذ يف الشرررريك دور بلعرررب الطفرررل، حبقررروق العالقرررة  ات اجملررراالت مجيرررع يف اململكرررة
  الطفل. جمال يف املتخصصني واخلرباء اخلربات متتلك املؤسسات هذه أن حي 

 بتأسرريس االجتماعيررة والتنميررة العمررل وزارة قامرر  الرردور، هررذا أبمهيررة البحرررين مررن وا رراانا  -37
 عرررن عبرررارة مرررنح ختصررريص إ  ابإلضرررافة ،2006 عرررام األهليرررة" املنظمرررات لررردعم الررروطي "املركرررز

 حررال ويف هبررا. تتقرردم الرري براجمهررا لتنفيررذ االهليررة املؤسسررات هررذه عليهررا تتنررافس ماليررة خمصصررات
 علررى حتصررل وكررذلك اللوجسررتية املعرروانت كافررة  تقرردمي يررتم الررربام ، ابقرررتاح اجلمعيررات هررذه مبررادرة

 فرروز احلصررر ال املثررال سرربيل علررى ونررذكر املشرراريع. تلررك تنفيررذ علررى تعينهررا الرري املاديررة املعرروانت
 عررن 2011 لعررام األهليررة للمنظمررات املاليررة املررنح برررانم  جبررا زة الطفولررة لتنميررة البحرينيررة اجلمعيررة
 التعرراون جملررس برردول اإلعاقررة مررن الوقايررة يف املرردين اجملتمررع ومنظمررات هيئررات "دور مررؤمتر مشرررو 
 اإلعاقرة قضرية وإدرا  لنفسر ، املعاق نظرة وتغيري لإلعاقة اجملتمع نظرة تغري إ  يهدس ."اخلليجي

 اخلرردمات وصررول وأتمررني هلررا، الالزمررة العتمرراداتا وترروفري العربيررة احلكومررات أولررو ت سررلم علررى
 ودراسرات أحبراث إعرداد إ  إضافة كانوا،  حيثما املعاقني األطفال إ  والتأهيلية والرعا ية الصحية
 توعيررة وبرررام  اإلعاقررة، عررن املبكررر الكشررف بررربام  واالهتمررام واإلعاقررة، الطفولررة جمررال يف خاصررة
  .منها للحد اإلعاقة أبسباب واجملتمع األسرة

 اتففليةة( لر 1 )ا ل   الطفل فعريف -اثلثلا  

  الطفل ىلتعريف وا تعرقة اخلتللةة التوصةلت لر 29 الفقر   
 مرررع ليتررروا م سرررنة 18 إ  الرررزوا  سرررن رفررع يف كبررررياا   حترررد ا  تواجررر  البحررررين مملكرررة تررزال ال -38

 جمتمعري. وأخرر  ديري أسراس علرى يفسرر مرا منهرا أحد، على ختفى ال ألسباب و لك االتفاقية،
 اجلهرود تبرذل البحررين مملكرة زالر  ومرا األطفرال. زوا  منرع يف التردر  ابتبرا  اململكرة تعمرد وهلذا

 مرررن بررربع  التمترررع مرررن حتررررمهم قرررد والررري األطفرررال زوا  علرررى املرتتبرررة ابلتبعرررات للتوعيرررة املكثفرررة
 االتفاقية. يف عليها املنصو  حقوقهم
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 يف هرم مرن األطفرال زجيرات عدد يف تراجع هنا  أبن نالحظ اإلحصاءات، إ  وابلنظر -39
 أبن اجلرررررداول وتبرررررني .2012 يف 46 مرررررن 37 إ  اخنفضررررر  حيررررر  ،2016 يف عامرررررا 15 سرررررن

 برني مقامسرة عشرر السرابعة سرن يف اإلانث الطفرالت برني يقرع األطفرال زوا  مرن العظمرى الغالبية
 (.9-5 رقم )جدول البحرين. يف املقيمة اجلاليات وبنات البحرينيات

 واالوقراس اإلسرالمية والشئون العدل وزير من قرار صدر تدرجيياا، الزوا  سن يرفع وحىت -40
 ابألحروال املتعلقرة احملرررات توثيق وأحكام الشرعيني املأ ونني ال حة بشأن 2016 لسنة (1) رقم

 يقرل أال وتوثيقر  الرزوا  عقرد إلجرراء "يشررت  أنر  علرى منر  (12) املرادة يف نرص الرذي الشخصية
 علرى احلصرول الشأن  وي طلب على بناء وجيوز العقد، وق  سنة عشرة س  عن الزوجني سن
 مررن التحقررق بعررد عشرررة السادسررة دون هررم ملررن الررزوا  إبجررراء املختصررة الشرررعية احملكمررة مررن إ ن

  السرعة". وج  على املشورة غرفة يف عنها يصدر قرار مبوجب الزوا  مال مة

 تقرل الري الفتراة ترزو  أال علرى منر ، 02 املرادة ترنص الرذي األسررة قرانون مرؤخراا  صدر م -41
 .الزوا  مالءمة من التأكد بعد الشرعية احملكمة من إب ن إال ميالدية سنة 16 عن عمرها

 اتففليةة( لر 12و 6و 3و 2 )ا وا  عللة لبل ئ - اىلعلا  

 التمةةز عد  ()أ 
  اخلتللةة التوصةلت لر 31 الفقر   

 رفررع يف وكررذلك املررواطنني جلميررع املسرراواة حتقيررق يف كبررريا  شرروطا البحرررين مملكررة قطعرر  -42
 (2002) البحررين مملكرة دسرتور مرن الثالر  البراب مرن (18) املرادة ترنص الفتيرات. ضد التمييز
 احلقررررروق يف القرررررانون لرررررد  املواطنرررررون ويتسررررراو  اإلنسرررررانية، الكرامرررررة يف سواسرررررية "النررررراس علرررررى

 فرررال الررردين". أو اللغرررة أو األصرررل أو اجلرررنس بسررربب  لرررك يف بيرررنهم متييرررز ال العامرررة، والواجبرررات
 سرربب أي أو اجلررنس بسرربب الفعليررة، املمارسررة يف وال القررانون يف األشررخا  بررني متييررز أي يوجررد
  اإلعاقة. ضمنها ومن آخر

 املختلفررة اخلرردمات وصررول سررهولة علررى  لررك يررنعكس الصررغرية، البحرررين ملسرراحة ونظررراا  -43
 حقهم بكامل والقر ، املدن يف وبنات بنني األطفال يتمتع ولذلك يسر. بكل كلها  مناطقها إ 
 مجيرع يف طفرل كرل  يرتمكن حير  املثرال، سربيل علرى التعلريم، يف متسراوية فر  على احلصول يف

 وبرررنفس الرررثالث مبسرررتو اا املررردارس تتواجرررد حيررر  التعليميرررة، املؤسسرررة إ  الوصرررول مرررن املنررراطق
 وابلنسربة املردن. يف مثلهرا القرر  يف التمردرس سرن يف هرم من األطفال عدد مع والتناسب النسبة
 يف وكرذلك عقرود منرذ التعلريم يف التسرجيل يف اجلنسرني برني املسراواة البحررين حققر  فقد للفتاة،
 اإلطالق. على تذكر مسألة البحرين يف الطفلة ضد التمييز يعد مل حي  األخر ، اجملاالت

 (2) املررادة وحسرب فرالبحرين املررياث، يف واألنثرى الررذكر برني التمييرز مسرألة يف يتعلرق فيمرا -44
 ...". للتررشريع، ر يسري مصردر اإلسرالمية والشرريعة اإلسرالم، الدولرة "ديرن علرى ترنص الدسرتور من

 وبررذلك اإلسررالمية" الشررريعة حتكمرر  مكفررول حررق "املرررياث علررى: منرر  "د" فقرررة (4) املررادة وتررنص
  اإلسالمية. الشريعة يف للحكم الرتكة توزيع خيضع
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 حبرريي غرري وأب حبرينيرة ألم املولرودين األطفرال ضرد ابلتمييرز اللجنة بقلق يتعلق فيما اما -45
 األطفرال حيصرل أن تبنير  عند يقضي قانون مشرو  ُقدم فقد البحرينية، اجلنسية على حصوهلم يف

 هرررذا إعرررداد وقررر  التشررريعية السرررلطة أمرررام املداولررة رهرررن اآلن وهرررو البحرينيررة. أمهرررم جنسرررية علررى
 البحرينيرررة املررررأة ابنررراء معاملرررة بشرررأن 2009 لسرررنة 35 رقرررم قرررانون صررردر وأن سررربق كمرررا  التقريرررر.
 وبعرر  والتعلرريم والصررحة اإلقامررة برسرروم يتعلررق مررا كررل  يف البحرررينيني معاملررة أجنرري مررن املتزوجررة
 احلكومية. الرسوم

 الفضرى الطفل لصلحل )ب( 
 الفضرى الطفل مبصلحل ا تعرقة اخلتللةة التوصةلت لر 33  يم الفقر   

 الطفرررل ملصررراحل األولويرررة 2012 لسرررنة الطفرررل وقرررانون 2017 لسرررنة األسررررة قرررانون يرررويل -46
 مرن املسرتمدة والنفقرة والواليرة احلضرانة مبسرا ل املتعلقرة النزاعرات وف  القرارات اخّتا  يف الفضلى
 خبصررو  األسرررة قررانون تناوهلررا الرري البنررود أهررم ومررن ويرروه. الطفررل حيرراة يف املررؤثرة القانونيررة املررواد

 62 مررررن )املررررواد وتنشررررئت  ورعايترررر  وتربيترررر  الطفررررل احتياجررررات تلبيررررة االعتبررررار بعررررني أخررررذه الطفررررل
 بعرررد احلضرررانة احكرررام يف اساسررري كضرررابط  الطفرررل مصرررلحة األسررررة قرررانون اعتررررب كمرررا  (.67 ا 

 حكررررم تنفيررررذ األسرررررة قررررانون ومنررررع (.139 ا  123 مررررن )املررررواد الزوجيررررة احليرررراة عررررر  انفصررررال
 تررتم أن فرررض كمررا  العنررف. اجررواء عررن وإبعرراده الطفررل نفسررية علررى حفاظررا جررربا والررز رة احلضررانة
 (.139 )املادة نفسياا  الصغرية أو ابلصغري يضر ال وزمان مكان يف الز رة

 املرادة يف اإلصرالحية العدالة قانون مشرو  حدد للطفل، الفضلى املصلحة على وحرصاا  -47
 يتعني الي التدابري من جمموعة ووضع للخطر، عرضرُ امل للطفل حالة عشر إحد  من  عشر الثانية

 العقرروابت عررن عوضرراا  حررده، علررى طفررل لكررل الفضررلى للمصرراحل مراعرراة الطفررل حررق يف اختا هررا
  األحداث. قضاء من خ(-217) رقم الفقرة يف  لك تفاصيل نورد التقليدية.

 العررام للمبرردأ الكامررل واإلعمررال االحرررتام أتمررني يف جررادة خطرروات اململكررة اختررذت كمررا -48
 مؤسسرات هبرا تقروم الري ابألطفرال تتعلرق الري اإلجرراءات مجيرع يف الفضلى الطفل مبصاحل املتعلق
 السررررلطات عررررن الصررررادرة والقرررررارات اإلجررررراءات ومجيررررع اخلاصررررة، أو العامررررة االجتماعيررررة الرعايررررة
  الشخصية. ابألحوال اخلاصة املسا ل معاجلة إطار يف ابألطفال تتعلق الي واحملاكم اإلدارية

 وإجررراءات احلضررانة أبحكرام األول، االعتبررار للطفرل الفضررلى املصرراحل إبيرالء يتعلررق فيمرا -49
 بسررحب األحررداث حمكمررة لقاضرري ابلتوصررية االجتماعيررة والتنميررة العمررل وزارة تقرروم فيهررا، البرر ّ 

 الوالرررردين مررررن احلضررررانة سررررحب أو اآلخررررر، إ  الطفررررل وتسررررليم األمررررر أوليرررراء أحررررد مررررن احلضررررانة
 املتخصصرررة الررردور إلحرررد  الطفرررل وتسرررليم مجيعرررا هرررؤالء مرررن بسرررحبها أو لألقرررارب، وتسرررليمها
 األول االعتبرررار إيرررالء ضررمان أجرررل مرررن الطفررل، معاملرررة الوالرردين إسررراءة مرررن الترريقن عنرررد ابلدولررة
 وأثناءه. القرار صدور قبل رأي  وأخذ الفضلى، الطفل ملصاحل
 أهليرررة شررررو  مبراعررراة و لرررك الالزمرررة األمهيرررة للطفرررل الفضرررلى املصررراحل مبررردأ  رررنح كمرررا -50

 لالحتضان. املناسبة األسر اختيار يف احلاضنني
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  والنمو والبقلء احلةل    احلق (ت) 

 اإلمنلئةرررة لملرررتو  ل عررررى ابحلفرررل  ا تعرقرررة اخلتللةرررة التوصرررةلت لرررر 34 الفقرررر   
 35 لر و)ج( و)ب( )أ( ا رففعة

 األطفرررال وفيرررات مرررن احلرررد يف جناحهرررا علرررى البحررررين مبملكرررة اللجنرررة اشرررادة مرررن ابلررررغم -51
 يف التقريررررررين برررررني الفررررررتة يف للسرررررنوات الصرررررحية املؤشررررررات أن مرررررن وابلررررررغم النفاسرررررية، والوفيرررررات

 مملكررررررة يف احليويررررررة اإلحصرررررراءات يف ملموسرررررراا  تطرررررروراا  هنررررررا  أبن توضررررررح 2016-2011 الفرررررررتة
 (2013) عرام حري مولرود 1000 لكرل 7.6 الرضرع األطفرال وفيات معدل بلغ حي  البحرين،
 2014 عررام يف الرضررع وفيررات معرردل يف طفيفررة ز دة لرروحظ ولكررن (.2000) عررام 8.6 مقابررل
 مرررن العديرررد إبجرررراء الصرررحة وزارة قامررر  املؤشررررات، هرررذه قرررراءة علرررى وبنررراءا  .10.4 بلرررغ حيررر 

 هرررذه خرررالل مرررن اتضرررح وقرررد املعررردل. هرررذا يف االرتفرررا  هرررذا أسرررباب علرررى للوقررروس االجرررراءات
  اخلد . املواليد أعداد يف الز دة إ  األو  ابلدرجة ايعازه  كن  لك أبن االجراءات

 مرن األو  السرنة يف ترتكرز الرضع وفيات أعداد يف الز دة أبن البياانت هذه توضح كما -52
 وفيرررات )معررردل أسررربو  مرررن األقرررل الررروالدة حرررديثي األطفرررال وفيرررات معررردل يف وخصوصرررا العمرررر
  التالية: لألسباب وترجع املبكرة(، االجنة

 بلغررر  حيررر  اخلرررد (، )املواليرررد املبكررررة الررروالدة معررردالت يف الرررز دة اسرررتمرار (أ) 
 ؛2010 بعام مقارنة 2014 عام ٪38 الز دة نسبة

 مجلرررة مرررن الطبيعررري الررروالدي الررروزن عرررن وز رررم يقرررل الرررذين األطفرررال نسررربة ز دة (ب) 
 ؛2010 بعام مقارنة 2014 عام ٪31 بنسبة األحياء املواليد

 املبكررة الروالدة إ  يرؤدي قرد ممرا جنرني مرن أبكثرر احلوامرل االمهات عدد ز دة (ت) 
 ؛األعلى يف  كر كما   لك على املرتتبة الصحية واملخاطر الطبيعي الوزن عن املولود وزن ونقص

 االمهرررات عررردد ز دة إ  يرررؤدي ممرررا االخصررراب، وسرررا ل اسرررتخدام يف الرررز دة (ث) 
 ؛األعلى يف  كر كما  بذلك املتعلقة واملشاكل جنني من أبكثر احلوامل

 1000 لكررررل 9.1 إ  اخلامسررررة سررررن دون األطفررررال وفيررررات معرررردل اخنفرررراض ( ) 
 2014 عررام يف ارتفاعرراا  شررهد أنرر  إال .2000 عررام يف 11.4 مقابررل 2013 عررام يف حرري مولررود
  حي. مولود 1000 لكل 12 إ 

 أسرباب معاجلرة أجرل مرن اجلهود من العديد الصحة وزارة بذل  املعطيات هذه على وبناء -53
 :يلي فيما اجلهود هذه نوجز البقاء، يف حلقهم ومحاية الرضع األطفال وفيات معدل ارتفا 

 الرررروالدة حلررررديثي املقدمررررة الصررررحية الرعايررررة وتطرررروير مسررررتو  رفررررع علررررى العمررررل (أ) 
 أبحردث الطري السرلمانية مبجمرع املركرزة العنايرة وحردة وجتهيز حتدي  خالل من اخلد  واألطفال
 ؛العاملية للمواصفات املطابقة الطبية واألجهزة التقنيات

 التعامرل علرى قرادرة عرايل وتردريب ومهرارة كفراءة   ات مؤهلرة طبية كوادر  توفري (ب) 
 تسررررتهدس الرررري العلميررررة والررررور  احملاضرررررات تكثيررررف إ  إضررررافة األطفررررال، مررررن الفئررررة هررررذه مررررع

 ؛واألطباء املمرضات
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 محرررد امللرررك مبستشرررفى الررروالدة حرررديثي ابألطفرررال القصرررو  العنايرررة وحررردة إنشررراء (ت) 
 إ  إضررافة األطفررال هررؤالء مررن أكرررب عرردد السررتيعاب و لررك سررريراا، 34 علررى حتترروي والرري اجلررامعي

 حير  ابململكرة، اخلرد  ابألطفرال للعنايرة الر يسري املركرز يعرد والرذي الطري السلمانية جممع يف تلك
 يعررد والررذي للرروالدة حفررص جررد ومستشررفى البحرررين دفررا  قرروة ومستشررفى سررريراا، 50 علررى حيترروي
 سريراا؛ 21 وب  واخلد  الوالدة حديثي األطفال من املستقرة احلاالت تستقبل مساندة وحدة

 مرن اخلرد  ابألطفرال العنايرة ووحدة العدو  مكافحة جلنة بني التعاون تكثيف (ث) 
 اإلصرررراابت عررردد يف ملموسررراا  اخنفاضررراا  أمثرررر والرررذي الوحررردة يف العررردو  أسرررباب مرررن احلرررد أجرررل

 ؛النخري القولوين املعوي اباللتهاب
 عررن ملخررص يرفررع حيرر  دوريررة، بصررفة والوفيررات املرضررية املضرراعفات مناقشررة ( ) 

 املرضرريات جلنررة ا  منهررا الررتخلص أو التقليررل علررى تسرراعد الرري واآلليررات وأسررباهبا احلرراالت هررذه
 ؛املركزية اللجنة ا  ترفعها بدورها والي القسم، يف والوفيات

 والررذي عررام كررل  مررن نرروفمرب شررهر يف اخلررد  لألطفررال العرراملي ابليرروم االحتفررال (ح) 
 وتنظرريم لررديهم، الصررحي الرروعي ز دة هبرردس اخلررد  األطفررال أمررور ألوليرراء فعاليررات علررى يرتكررز
 ؛اخلد  لفئة الصحية اخلدمات مقدمي بني والوعي الصحي التثقيف لز دة علمي ملتقى

 عرضررة األكثررر احلوامررل لألمهررات الشرراملة الصررحية الرعايررة تقرردمي يف االسررتمرار (خ) 
  املستطا . بقدر املبكرة الوالدة منع على تساعد الي األدوية وتوفري املبكرة للوالدة
 للرررربام  التمويرررل مرررن احلاليرررة املسرررتو ت علرررى ابحلفرررا  اللجنرررة بتوصرررية يتعلرررق فيمرررا امرررا -54

 علرى البحررين مملكرة حرر  علرى اللجنرة اطرال  نرود ومحرايتهم، وصرحتهم األطفال بتعليم املتعلقة
 العامرررة امليزانيرررة مرررن املخصصرررات وز دة واحلما يرررة والتعليميرررة الصرررحية اخلررردمات متويرررل اسرررتدامة
 يلي: ما خالل من  لك ويتضح واملشاريع الربام  لتنفيذ والكافية الالزمة

 احلكوميررررة امليزانيررررة إمجررررايل مرررن الصررررحة لرررروزارة املخصصرررة امليزانيررررة نسرررربة ارتفرررا  (أ) 
 ؛2010 عام يف 7.4 ب مقارنة 2014 عام 7.7 إ  املشاريع( )يشمل

 مليرون 274.4 املشراريع( )تشرمل 2014 لعرام الصحة وزارة مصروفات بلغ  (ب) 
 ؛2010 يف حبريي دينار مليون 196.3 ب مقارنة حبريي دينار

  برررررررررني مرررررررررا ٪192.16 بنسررررررررربة الصرررررررررحة لررررررررروزارة املتكرررررررررررة املصررررررررراريف تزايررررررررردت (ت) 
 188,308 ب مقارنرررة دينرررار مليرررون 262,753 حررروايل 2014 بعرررام وبلغررر  (2001-2012)

 ؛(2010) عام يف دينار مليون

 (7,869.6) 2010 عرام اإلمجرايل احمللري النرات  من الفرد نصيب متوسط بلغ (ث) 
 يف ونقرص جهرة مرن العالجية ابلتكاليف ارتفاعاا  هنا  أن إال 2014 عام (9,682) إ  ووصل
 ؛أخر  جهة من الصحي التمويل بدا ل

 2011 يف 275,782,074مرررررن والتعلررررريم الرتبيرررررة لررررروزارة املخصصرررررة امليزانيرررررة ز دة ( ) 
 و لررك للمشرراريع املخصصررة امليزانيررة يف اخنفرراض هنررا  يكررون وقررد .2016 يف 337,524,032 إ 

 نسرربة وارتفعرر  املتكررررة. املصررروفات ميزانيررة يف كبرررية  ز دة هنررا  أنرر  إال التحتيررة، البنيررة الكتمررال
 .(10 رقم )جدول العام هذا إ  2013 منذ %9 إ  2011 يف %8 من والتعليم الرتبية ميزانية
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 االضرررررطراابت أتثرررررريات مرررررن األطفرررررال حبمايرررررة اخلاصرررررة ) (35 ابلتوصرررررية يتعلرررررق فيمرررررا -55
 األطفرال مرع املتعراملني الصرحيني واألخصرا يني األمرن قروات الترزام وضمان الشوار ، يف السياسية
 الوطنيرة االسررتاتيجية إطرار يف أبن  اللجنة اخطار البحرين مملكة تود وإبنفا ها، االتفاقية أبحكام
 عمرررل ملنظومرررة عرررام إطرررار وتعرررد البحررررين، مبملكرررة للطفرررل تصرررا  سررررتاتيجيةا أول وهررري للطفولرررة،
 االتفاقية. عليها بني  الي الر يسية املبادئ على وترتكز الطفل احتياجات خمتلف لتلبية متكاملة

 علرى البحررين يف الطفل مساعدة احلماية، يف احلق حمور يف منها اخلامس اهلدس تضمن -56
 اخلرررالس حررل أسرراليب مهررارات وتنميرررة العنررف ونبررذ التسررامح قررريم وتنميررة األزمررات مررع التكيررف
  احلوار. وفن والتواصل

 الطفرررررل قررررانون صرررردر فقررررد الطفررررل، حقرررروق اتفاقيررررة ببنررررود البحرررررين التررررزام منطلررررق مررررن -57
 ويررو آمنررة ببيئررة ومتتعرر  حقوقرر  كافررة  علررى حصررول  للطفررل يكفررل والررذي 2012 لسررنة (37) رقررم

 واملظاهرات. كاملسريات  السياسية األنشطة يف استغالل  عدم للطفل يكفل كما  سليم، صحي

 االجررررام أشررركال خمتلرررف يف الطفرررل اسرررتغالل "حيظرررر أنررر  علرررى (59) املرررادة نصررر  وقرررد -58
 أبعمررال القيررام علررى وحتريضرر  فيرر  والكراهيررة التعصررب أفكررار زر   لررك يف مبررا املررنظم وغررري املررنظم
 يف األطفرررال اسرررتغالل حيظرررر أنررر  "علرررى القرررانون مرررن (60) املرررادة نصررر  كمرررا  والرتويرررع". العنرررف

 سياسياا". منها الغرض يكون الي واملظاهرات واملسريات التجمعات

 فقررد املررادتني. هبراتني االخررالل علرى يرتتررب مرا ابلعقرروابت املتعلرق الثررامن البراب بررني وقرد -59
 القرررانون هرررذا مرررن (59) املرررادة أحكرررام خيرررالف مرررن كرررل  يعاقرررب "...، لرررىع (68) املرررادة نصررر 
 كمرا  العقروبتني". هراتني إبحرد  أو دينرار ألرف عرن تزيرد ال وغرامرة سرنة عرن تقل ال مدة ابحلبس
 اخرررر، قرررانون أي يف عليهرررا منصرررو  أشرررد عقوبرررة أبي االخرررالل "دون علرررى (69) املرررادة نصررر 
 وغرامرة سرنة عن تقل ال مدة ابحلبس القانون هذا من (60) املادة أحكام خيالف من كل  يعاقب

 العقوبتني". هاتني إبحد  أو دينار ألف عن تزيد ال

 ا رو ية: احلوا ث  

 حيرر  عامليررا، املرتفعررة النسررب مررن البحرررين يف املروريررة احلرروادث بسرربب الوفيررات نسرربة تعررد -60
 (11) اجلردول إ  وابلنظرر. سرنة 29-15 برني العمريرة الفئرة يف وخاصة الوفيات مجلة من٪ 7.3 بلغ
 يف حالرررررة 21 بلغرررر  حيررررر  19-15 مررررن العمريررررة الفئرررررة يف الوفيررررات حرررراالت تركرررررزت أبنرررر  جنررررد

 لرنفس العمريرة الفئرة نفرس يف اخلطرورة البالغرة اإلصراابت بلغر  بينما 2016-2011 من السنوات
 وتقليرل املروريرة، احلروادث ضرحا  مرن احلد على العمل وهبدس(. 12)جدول  حالة 181 السنوات

 تنرت  الري اخلطررة اإلصراابت عردد تقليرل جانرب إ  سرنو ، احلروادث هرذه عرن الناجتة الوفيات عدد
 أرواح علرررى وللحفرررا . توعويرررة وأخرررر  قانونيرررة منهرررا عررردة إجرررراءات ابخترررا  اململكرررة عمررردت عنهرررا،

"جيررروز  انررر  علرررى( 2014) لسرررنة 23 رقرررم قرررانون مرررن( 39) املرررادة نصررر  املركبرررة، داخرررل األطفرررال
: إ ا يومررراا  سرررتني علرررى تزيرررد وال يومررراا  ثالثرررني عرررن تقرررل ال ملررردة إدار ا  القيرررادة رخصرررة سرررحب لرررإلدارة

 ". هبا األمامية املقاعد يف ابلركوب العاشرة سن دون لألطفال املركبة قا د مساح"

 حررروادث مرررن األطفرررال حلمايرررة الالزمرررة التررردابري البحررررين مملكرررة تتخرررذ  لرررك إ  إضرررافة -61
 املركبرررات، قيرررادة علرررى القرررانوين السرررن يبلغررروا مل الرررذين األطفرررال وحماسررربة متابعرررة يف تتمثرررل الطررررق

 التوعويررة احلمرالت بتعزيرز القيرام الداخليرة بروزارة املرررور إدارة تترويّل  كمرا  مرنهم. املخرالفون وحياسرب
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 مراحلهرا مبختلرف املدارس مع ابلتواصل تقوم املرور إدارة فإنّ  الصدد وهبذا األطفال. لد  املرورية
 ضررمن املررروري التوعرروي املررنه  إدخررال إ  إضررافة التوعويرر ، الفعاليررات وتنظرريم احملاضرررات إللقرراء
  كرررن املررررور" "أطفرررال أسرررم حتررر  خانرررة علرررى املررررور إدارة صرررفحة حتتررروي كمرررا  الدراسرررية. املنررراه 
 الطرق. استخدام ممارسات لتوضيح فيها الدخول

 أبنواعهرا املروريرة احلروادث نسربة خفر  يف البحرين مبملكة للمرور العامة اإلدارة وتسعى -62
 أعرداد وصرل  حير  القرانون، تنفيرذ محرالت تصاحبها مستمرة توعوية محالت خالل من و لك

 659و ألرررف 39 برررر برررز دة سررريارة 808و ألرررف 544 البحررررين شررروار  علرررى املرخصرررة السررريارات
 الثقافرررررة إدارة سرررررعي إ  يرجرررررع و لرررررك اخنفضررررر  احلررررروادث معررررردالت أن إال ،2013 يف سررررريارة
 األطفررال لررر ض املررروري "املررنه  منهررا: عرردة توعويررة مروريررة مشرراريع بتنفيررذ للمرررور العامررة ابإلدارة
 السرليم، النقرل مشررو  السليم، العبور مشرو  املرورية، الروضة مشرو  واملرور(، املواصالت )خربة
 .الثانوية للمرحلة املستمرة املرورية التوعية مشرو  اهلوا ية، للدراجة السليم االستخدام مشرو 

 مبناسرربة عرردة فعاليررات للمرررور العامررة اإلدارة اقامررة التوعويررة احلمررالت هررذه ضررمن ومررن -63
 واملقيمني للمواطنني جا بة سياحية جزيرة يف مرورية قرية أول تدشني ومنها اخلليجي املرور أسبو 
 تفررراعلي جرررو خللرررق واررردس واسرررعة ومبسررراحات املنطقرررة مسرررتو  علرررى األو  وتعرررد اململكرررة وزوار

 مروريرررة سرررينما أول إبقامرررة الفعاليرررات فيهرررا وتنوعررر  العمريرررة الشررررا ح خمتلرررف مرررع مرررروري توعررروي
 أمهيرة تعكرس زاويرة لتدشرني الشرركات إحرد  مرع التعاقرد مت كمرا  لألطفرال. مروريرة  هنية وألعاب
 حرررزام لررربس وأمهيرررة مرررروري حرررادث وقرررو  حلظرررة واختبرررار حيرررة جتربرررة السرررا ق خبررروض مررراناأل حرررزام
 أبجررزاء لتعررريفهم مروريررة عالمررات ووضررع لألطفررال متكاملررة سرراحة وختصرريص عدمرر ، مررن األمرران
 وآمنة. صحيحة بطريقة بقياداا املتعلقة املرورية واآلداب القواعد وتعليمهم اهلوا ية الدراجة

 األطفلل آ اء احرتا  (ث) 

 لنهل و)ب( )أ( عرى والر  اخلتللةة التوصةلت لر 37  يم الفقر   
 مرررن خيصررر  مرررا كرررل  يف آرا ررر  وحتررررتم يسرررتمع ان يف الطفرررل حرررق املختلفرررة اجلهرررات تكفرررل -64

 االختصا . حسب جهة كل  تنفذها الي والتدابري اإلجراءات خالل من و لك شئون،

 الوطنيرررة اللجنرررة إبعررردادها قامررر  الررري للطفولرررة، الوطنيرررة االسررررتاتيجية إعرررداد إطرررار ففررري -65
 أبمرررورهم يتعلرررق مرررا كرررل  يف واولرررو ام اجتاهررراام ومعرفرررة األطفرررال إ  االسرررتما  وبغررررض للطفولرررة،
 طفرل 6840 يقرارب مرا شرار  الطفرل، حقروق اتفاقيرة يف علير  املنصرو  حبقوقهم متتعهم ومد 

 مبرن اجلغرافيرة واملنراطق واالجتماعيرة االقتصرادية اخللفيرات خمتلرف ومرن العمريرة الفئات خمتلف من
 االعاقرررات  وي مرررن واألطفرررال البحررررين يف تعررري  الررري واألجنبيرررة العربيرررة اجلاليرررات أطفرررال فررريهم

 يف واالحررداث احلمايررة ومراكررز الرعايررة مراكررز يف واألطفررال االسرررية البيئررة مررن احملرررومني واألطفررال
 آرا هررم عررن خالهلررا األطفررال عرررب عرردة خمتلفررة اكنأمرر يف عقرردت حواريررة، وجلسررات لقرراءات عرردة
 علرى الطفرل بقردرة إ راانا  والرور  اللقراءات هرذه وأتر  الرسرم. ضرمنها من وسا ل عدة طريق عن

 مجيرع ومر يات واحتياجات طموحات االسرتاتيجية تعكس أن وضرورة واملباشرة، الفاعلة املشاركة
 اجلوانب. مجيع من األطفال



CRC/C/BHR/4-6 

21 GE.18-04056 

 واإلمهررال والعنررف اإلسرراءة لضررحا  الطفررل محايررة مركررز اسررتقبال فعنررد احلمايررة، دور يف امررا -66
 الشرركو  موضررو  يف التحقررق علررى االجتماعيررة اخلدمررة مقررّدمي مررن القررا مون يعمررل األطفررال، مررن
 توجير  يف التعامرل مهرارات اسرتعمال مرع واخلصوصرية، والسررية ابألمران إحاطتر  بعرد  ات  الطفل من

 .وغريه اللعب أو" العنف عن"التعبري  برانم  ضمن الرسم خالل من أي ،ر  عن لإلفصاح الطفل

 حير  األسررة، إطرار داخل علي  عنف وقو  حالة يف للطفل االستما  على  لك وينسحب -67
 موضرو  ويعطرى. الوالردين انفصرال عنرد وخاصرة برأير  واالعتداد ل  اإلنصات يف االجراءات نفس تتبع
 إ  فير  متسربّرباا أو للعنرف مصردراا أحدهم كان  إ ا والسيما قصو  أمهية والدي  أحد حضانة بني ختيريه
 . املعنف الطفل احتضان موضو  يف القضا ي الفصل أو الشكو  أسباب إزالة حني

 الثررانوي املسررتو  يف الطلبررة جمررالس تشرركيل مت األطفررال ا  االسررتما  وهبرردس املدرسررة، يف -68
 بتنظررريم الرتبيرررة وزيرررر عرررن قررررار صررردر 2007 ويف .2003 جملرررالس انتخررراابت اول أجريررر  حيررر 
 "مشررراركة: إ  اجملرررالس هرررذه اررردس واخلاصرررة. الرمسيرررة للمررردارس تعليمرررات إبصررردار اجملرررالس هرررذه
 مرع يتعرارض ال ومبرا ابلطلبرة اخلاصرة ابجلوانرب يتعلرق فيمرا القررارات واخترا  املدرسة ادارة يف الطلبة

 املدرسررة" يف التطرروير عمليررات يف واملعلمررني االمررور اوليرراء جملررس مررع الفاعلررة و"املشرراركة نظامهررا"
 االخر". الرأي واحرتام البناء احلوار وروح الد قراطية املمارسات و"تنمية

 (اتففليةة لر)أ( 37و 17-13و 8و 7)ا وا   ا دنةة واحلر ت احلقوق -خللمللا  

 واجلنملةة اتسم ()أ 
 اد البحرينةررة اجلنملررةة نقررل ىلشررلن لرجنررة اخلتللةررة التوصررةلت لررر 39  يررم الفقررر   

 أبجلنب ا تزوجلت البحرينةلت األلهلت أطفلل
 اجلنسررية قررانون تعررديل بشرأن التشررريعي اجمللررس علررى حاليراا  معررروض قررانون مشرررو  هنرا  -69
 لضرروابط وفقرراا  البحرينيررة اجلنسررية أجنرري مررن املتزوجررة البحرينيررة أبنرراء مررنح مبوجبرر  خيررول حنررو علررى

 السرلطات كافرة  مرع للمررأة األعلى اجمللس يعمل كما  الفئة. هذه حقوق حتفظ موضوعية، ومعايري
  الزجيرات. هرذه مثرل يف األطفرال حقروق حلمايرة ضرماانا  هرذا القرانون مشررو  بتبري للتعجيل املعنية
 خاصررراا  اهتمامرراا  أجنرري مرررن املتزوجررة البحرينيررة املرررأة أبنررراء ملررف للمرررأة األعلرررى اجمللررس يررويل كمررا

 اخلدمات على حلصوهلم الالزمة التدابري اختا  يف مسامهتهم خالل من أوضاعهم لتحسني ويسعى
 املواطنون. منها يستفيد الي األساسية

 الاانملرلنةة أو القلسرةة العقوىلرة أو ا عللررة ضرروب لرر غرري  أو التعذيب -سل سلا  
  ا هةنة أو

 لرجنة اخلتللةة التوصةلت لر 43  يم الفقر   
 طفرل أي تعررض عردم لضرمان الالزمرة التردابري اخترا  علرى الفقررة هذه يف اللجنة أوص  -70

 هررررذا ويف املهينررررة. أو الالإنسررررانية أو القاسررررية العقوبررررة أو املعاملررررة أشرررركال مررررن غررررريه أو للتعررررذيب
 بصرررفة واألحرررداث عامرررة بصرررفة اإلنسررران حقررروق محايرررة علرررى اململكرررة حرررر  إطرررار ويف اإلطرررار
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  ات اجلهرات عرن الصرادرة والقررارات البحررين مملكة وقوانني الدستور مواد تضمن  فقد خاصة،
 التايل: النحو على احلماية تلك يكفل ما االختصا 

 تثبررر  حررىت برررئ املررتهم أن علررى البحررررين مملكررة دسررتور مررن 20 املررادة نصرر  (أ) 
 مراحرل مجيرع يف الردفا  حرق ملمارسرة الضررورية الضرماانت فيهرا لر  ترؤمن قانونية حماكمة يف إدانت 

 لكررل يكررون أن وجيررب معنررو ا  أو جسررمانياا  املررتهم إيررذاء وحيظررر للقررانون وفقرراا  واحملاكمررة التحقيررق
 ؛ للقانون وفقاا  مكفول التقاضي وحق مبوافقت  عن  يدافع حمام جبناية متهم

 الصررررادر البحررررريي العقرررروابت قررررانون مررررن 232و 208 مررررن املرررراداتن تضررررمن  (ب) 
 عامرة خبدمرة مكلرف شرخص أو عام موظف كل  معاقبة على 1976 لسنة (15) بقانون مبرسوم

 جسرد ا  سرواء شرديدة معاانة أو شديد أمل عمداا  احلق شخص أو عامة خبدمة مكلف شخص أو
 علرررى آخرررر شرررخص مرررن أو منررر  احلصرررول بغررررض سررريطرت  حتررر  أو حيتجرررزه بشرررخص معنرررو ا  أو

 أو آخر شخص أو هو ارتكب  أن  يف يشتب  أو ارتكب  عمل على معاقبت  أو اعرتاس أو معلومات
 أي مرررن التمييررز علررري يقرروم األسرررباب مررن سررربب ألي أو آخررر شرررخص أو هررو اكراهررر  أو ختويفرر 
 ؛عليها املنصو  التعذيب جرا م بشأن التقادم مدة تسري ال وأن  نو ،

 أنشرررأ 2016 لسرررنة (69) رقرررم االجتماعيرررة والتنميرررة العمرررل وزيرررر قررررار مبوجرررب (ت) 
 لسروء املعرضرني األطفرال شرئون ومتابعة وإيواء تقييم يتو  لكي الطفل محاية مركز القانون مشرو 
 ؛ املعنية اجلهات قبل من ولعا الام هلم تقدم الي اخلدمات وتنسيق املعاملة

 والتحررررررر ت الترررررردقيق إدارة وهرررررري الداخليررررررة برررررروزارة جديرررررردة إدارة اسررررررتحدث   (ث) 
 وخترتص الرذكر السرالف للتظلمرات العامرة األمانرة إبنشراء اخلرا  بقانون املرسوم مبوجب الداخلية

 العرام األمرن قروات أعضراء ضرد جهرة ألي املقدمة الشكاو  وفحص ومراجعة بتلقي اإلدارة هذه
 ؛املؤم الفعل ارتكاب عن مسؤولياام نطاق يف

 الفئررة مررن النررزالء فصررل علررى" نصرر  توصررية للتظلمررات العامررة األمانررة قرردم  ( ) 
 كمرا  املختلفرة". احتياجراام يلي بشكل ملعاملتهم وسا ل إجياد مع سنة، 18 إ  15 من العمرية

 والترردريب للتأهيرل انصرر "مركرز يف سررنة 18 إ  15 فروق مرا العمريرة الفئررة مرن النرزالء اشررا  يرتم
 ؛17/9/2015 بتاريخ رمسياا تدشين  مت الذي املهي"

 القررررار مبوجرررب الشررررطة لرجرررال السرررلو  مدونرررة إبصررردار الداخليرررة وزارة ابدرت (ح) 
 السررلو  وقواعررد العامليررة املمارسررات أفضررل مررن مسررتنبطة وهرري 2012 لسررنة (14) رقررم الرروزاري
 العامرررة اجلمعيررة قبررل مررن واجملررازة املتحرردة األمررم عرررن الصررادرة القررانون إنفررا  عررن املسررئولني بشررأن
 أهرررم مرررن حيررر  واملسرررا لة، واملسررراواة والعدالرررة الشرررفافية مبرررادئ تعزيرررز أجرررل مرررن املتحررردة، لألمرررم

  املعاملة. ضروب من غريه أو للتعذيب املطلق احلظر املدونة هذه عليها نص  الي الواجبات

 اجلهات وبع  القضا ية للهيئة البحرينية التشريعات منح  ابلشكاو ، يتعلق فيما أما -71
 النرزالء ومقابلرة الشركاو  وتلقري معلنرة وغرري معلنرة برز رات القيرام احلقوقيرة واملؤسسات احلكومية
 املعاملرة أو للتعرذيب واحملبوسرني النرزالء تعررض عردم لضرمان و لرك والتأهيل اإلصالح مبؤسسات
 بشررأن 2015 لسرنة 131 رقررم القررار مرن 74 املررادة نصر  حير  ابلكرامررة، واحلاطرة الالإنسرانية
 العررام والنا ررب التمييررز حمكمررة "لررر يس علررى والتأهيررل اإلصررالح مؤسسررة لقررانون التنفيذيررة الال حررة
 الكرررب  املدنيررة احملكمررة ور رريس الكرررب  اجلنا يررة احملكمررة ور رريس العليررا االسررتئناس حمكمررة ور رريس
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 وتفتيشرررررها املراكرررررز ز رة - اختصاصررررر  يف كرررررل  - العرررررام النا رررررب ووكرررررالء العقررررراب تنفيرررررذ وقاضررررري
 التحقيرق وقاضري العامرة النيابة أوامر مجيع أن من والتأكد هبا، اخلاصة السجالت على واالطال 
 هبا". املبني الوج  على املراكز تلك يف تنفيذها يتم القضا ية واألحكام

 علرررى منررر  األو  املرررادة نصررر  حيررر  2013 لسرررنة 61 رقرررم مبرسررروم مفوضرررية إنشررراء مت -72
 مبراقبررررة وختررررتص "... واحملتجررررزين( السررررجناء حقرررروق )مفوضررررية تسررررمى مسررررتقلة مفوضررررية "تنشررررأ

 املمكرن من الي األماكن من وغريها واحملتجزين األحداث رعاية ومراكز التوقيف ومراكز السجون
 أوضررا  مررن التحقررق هبرردس النفسررية، واملصررحات كاملستشررفيات  األشررخا  احتجرراز فيهررا يررتم أن

 الالإنسرررانية املعاملرررة أو للتعرررذيب تعرضرررهم عررردم لضرررمان يتلقو رررا، الررري واملعاملرررة النرررزالء احتجررراز
  اتمة". واستقاللية وشفافية وحيادية حبرية مهامها املفوضية ومتارس ابلكرامة احلاطة أو

 حقررروق مبرررادئ احررررتام تعزيرررز جمرررال يف الرا ررردة اإلجرررراءات ضرررمن املفوضرررية إنشررراء جررراء -73
 عالقرة  ات مسرتقلة مؤسسرات إنشراء جانرب يف سريما وال البحرين مملكة انتهجتها الي اإلنسان
 مبثابرة وهري العرريب العرامل مسرتو  على نوعها من األو  املفوضية وتعد اإلنسان. حقوق مبجاالت

 لضرمان واحملبوسرني النرزالء مرع للتعامرل متطرورة رؤيرة ضرمن عملهرا مترارس فعالة، وطنية وقا ية آلية
 املهينرررة أو سررانيةالالإن أو القاسرررية العقوبررة أو املعاملررة ضرررروب مررن وغررريه للتعرررذيب تعرضررهم عرردم
 ز رة عشررة ابثنري املفوضرية وقام  هلم. اجملتمعي الدم  وإعادة والتأهيل اإلصالح مفهوم ولدعم
 األحرررداث رعايرررة ملراكرررز معلنرررة غرررري ز رة منهرررا واالحتجررراز، االحتيررراطي واحلررربس السرررجون ملقرررار
 االطررال  و كررن مفصررل تقريررر يف نتا جهررا ونشرررت ،2015 ينرراير 20 إ  18 مررن الفرررتة خررالل
 .(7)املفوضية موقع ز رة خالل من علي 

 ودراسرررتها اإلنسررران حبقررروق املتعلقرررة الشررركاو  اإلنسررران حلقررروق الوطنيرررة املؤسسرررة تتلقرررى -74
 فعررال، بشرركل متابعتهررا مررع االختصررا  جهررات إ  منهررا احالترر  تررر  مررا وإحالررة فيهررا، والبحرر 

 تسرويتها يف املعاونرة أو اختا ها، يف ومساعدام اإلتبا  الواجبة ابإلجراءات الشأن  وي تبصري أو
 وإجرررراء اإلنسررران، حقررروق انتهاكرررات حررراالت برصرررد املؤسسرررة خترررتص كمرررا  املعنيرررة. اجلهرررات مرررع

 وحقرروق االنسرران حقرروق لرصررد املتبعررة األصررول وفررق امليدانيررة ابلررز رات والقيررام الررالزم، التقصرري
 الصررررحية والرررردور العماليررررة التجمعرررراتو  االحتجرررراز وأمرررراكن اإلصررررالحية املؤسسررررات يف األطفررررال

 النتهرا  بر  املتواجردون يتعررض قرد مكراانا  يكرون أن يف يشرتب  آخرر عرام مكران أي أو والتعليمية،
 إ  الراميرررة ابملبرررادرات تتعلرررق الررري املقرتحرررات تقررردمي مرررع أطفرررال أو راشررردين كرررانوا  سرررواء حلقررروقهم

 االنتها . وفعل تتناسب بعقوبة املنتهكني وحماسبة االنتهاكات تلك وقف

 البدنةة العقوىلة  

 اخلتللةة ا احظلت لر 45  يم الفقر   

 األسر :    

 مجيرررع مرررن األطفرررال حبمايرررة تتعلرررق جز يرررة علرررى للطفولرررة الوطنيرررة سررررتاتيجيةاال اشرررتمل  -75
 ترؤّمن وبررام  مبرادرات على هبا امللحقة العمل خطة اشتمل  كما  املعاملة، وسوء العنف أشكال
__________ 

  .للتقرير الكرتونية وصلة (7)
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 إ  ايضرررراا  ارررردس كمررررا  الظررررروس مجيررررع يف والنفسررررية والعقليررررة اجلسرررردية األطفررررال سررررالمة احرررررتام
 اشررررررتمل   لرررررك، إ  إضررررررافة األطفرررررال. معاملرررررة إسرررررراءة أشررررركال مرررررن وغررررررريه العنرررررف مكافحرررررة

 الوقايرة أوهلمرا جرز ني، علرى الوقايرة قسرم يف االسرري العنرف مرن املررأة حلماية الوطنية االسرتاتيجية
 مرررن عرررددا اخترررذت وعليررر  وابنا هرررا. املررررأة  لرررك ويشرررمل حدوثررر  قبرررل ألسرررريا العنرررف مرررن األوليرررة
 ألسرراليب والرررتوي  األطفررال ضررد البدنيررة العقوبررة السررتخدام املرردمرة ابآلاثر الرروعي لررز دة الترردابري
 األسرررة، أفررراد مهررارات لتنميررة التوعيررة برررام  يف املبررادرات هررذه ومتثلرر  والتأديررب. للتنشررئة بديلررة

 مشراكلهم حرل يف ومسراعدام االسررة أفرراد برني والفعرال اإلجيرايب التواصرل مهرارات تنميرة فيها مبا
 مررن االجتماعيررة والتنميررة العمررل وزارة يف والطفولررة األسرررة إدارة تقرردمها الرري واالجتماعيررة النفسررية
 اإلرشرررراد ومكاتررررب الطفررررل محايررررة ومركررررز البحرررررين منرررراطق يف املنتشرررررة االجتماعيررررة املراكررررز خررررالل

 السليمة. الرتبية أساليب عن لألسرة املوجهة التلفزيونية الربام  إ  إضافة األسري،

 التعرةمةة: ا ؤسمللت    
 قررررانون مبوجررررب و لررررك واخلاصررررة العامررررة التعليميررررة املؤسسررررات يف حمظررررورة البدنيررررة العقوبررررة -76

 كمرررا  1992/1-168/549 رقرررم املرسررروم يف التعلررريم وزارة أصررردرت  الرررذي املررردارس، يف االنضررربا 
 العامرررل الفريرررق تقريرررر يف لألطفرررال البدنيرررة العقوبرررة أشررركال مجيرررع إل ررراء العامليرررة املبرررادرة اليررر  أشرررارت
 .(A/HRC/WG.6/1/BHR/3 6 March 2008) األو  الدورة يف الشامل الدوري ابالستعراض املعي

 اخلاصرررة التعليميرررة املؤسسرررات علرررى والرقابرررة اإلشرررراس علرررى والتعلررريم الرتبيرررة وزارة تعمرررل -77
 املرسررروم أحكرررام بتنفيرررذ التزامهرررا لضرررمان واإلداريرررة الرتبويرررة النررراحيتني مرررن األطفرررال ر ض ومنهرررا
 الصرادرة والقررارات اخلاصرة والتدريبيرة التعليميرة املؤسسرات بشرأن 1998 لسنة (25) رقم بقانون
 ومرن املعاملرة. وسروء للعنرف رضر تع عردم ضرمان مرع آمنرة ببيئرة الطفرل متترع يضرمن مبرا لر ، تنفيذاا 
 علرى النفسري أو البردين العقراب أنروا  مرن نو  أي ممارسة مطلق بشكل الوزارة حتظر املنطلق هذا

 ابلطفولررة، املتعلقررة والقرروانني اللرروا ح مجيررع يف ومصرراحل  الطفررل محايررة لضررمان تسررعى وإ ررا الطلبررة،
 ويف املرردارس، طلبررة مجيررع حنررو وجرر  أكمررل علررى والرتبرروي التعليمرري واجبهررا أداء علررى منهررا حرصرراا 
 األتية: اإلجراءات الوزارة تتخذ اإلطار هذا

 فيهرا حتضرر والتعليميرة اإلداريرة اهليئرات علرى تروز  وأدلرة وكتيبرات نشرات إصدار 
 تعميمررات إصرردار إ  إضررافة الطلبررة، علررى النفسرري او البرردين العقرراب اسررتخدام

 ؛األمر هذا حتظر

 ارتكاهبرا حال يف الطلبة ضد البدين العقاب استخدام ضمنها ومن املخالفات رصد 
 يف ورد ملررا وفقرراا  مرتكبهررا وجمررازاة الطلبررة علررى التعليميررة أو اإلداريررة اهليئررات قبررل مررن

 ؛التنفيذية وال حت  املدنية اخلدمة بقانون امللحق واجلزاءات املخالفات جدول

 تربويررة معاجلررة التعليميررة املؤسسررة داخررل النظاميررة او السررلوكية املخالفررات معاجلررة 
 اردس والري وتعرديالاا، املدرسي االنضبا  ال حة يف ورد ملا وفقاا  عقابية وليس
 كمرا  .هبرا املرغروب واملمارسرات الرذايت االنضربا  وغررس الطلبرة سرلو  تعديل ا 

 السليم الرتبوي التقدير على يعتمد الذي السلو  عال  ا  الال حة هذه ادس
  املعاجلات. تلك مجيع يف ومصلحت  الطفل محاية يضمن مبا
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 الرعلية:  و     
 الرعايررة فاقرردي لألطفررال للدولررة التابعررة الرردار وهرري بتلكررو" لرردار" الررداخلي النظررام يررنص -78

 وقد درجتها. كان   ومهما منها الغرض كان  مهما اتما، حظرا البدنية العقوبة حظر على األسرية
 بعرد املمرضرات إحرد  فصرل مت فقد الدار. موظفي من اثنني جتاه رادعة إجراءات اختا  مؤخراا  مت
 الفنيرررني أحرررد خررردمات عرررن االسرررتغناء مت وكرررذلك خفيفرررة، دفعرررة األطفرررال أحرررد بررردفع قامررر  أن

  لك. من أقل يف الدار تتهاون وال خفيفة. لضربة بتعريض  األطفال أحد بعقاب لقيام 

 ا18 ا رل   لرر 2و 1 والفقررنن ا5 )ا ل   البديرة والرعلية األسرية البةئة -سلىلعلا  
 لررر 4 والفقررر  ا25 وا ررل   ا21 اد 19 ولررر ا11 اد 9 لررر وا ررروا 
 اتففليةة( لر 39 وا ل   ا27 ا ل  

 األسرية البةئة  
 اتسرية ا شو   لراكز انشلء ىلشأن اخلتللةة ا احظلت لر 48 الفقر   

 املوزعرررة االجتماعيرررة املراكرررز مجيرررع يف 2007 مرررايو يف األسرررري اإلرشررراد مكاترررب افتتررراح مت -79
 إ  هبررم لالرتقرراء اجملتمررع، افررراد كافررة  احتياجررات لتلبيررة البحرررين مملكررة وحمافظررات منرراطق مجيررع علررى
 املشرركالت نسرربة وخفرر  األسررري، واالسررتقرار والرضررا والسررعادة النفسررية الصررحة مسررتو ت أعلررى

 متكررنهم الرري الفعالررة اإلجيابيرة ابملهررارات اجملتمررع أفررراد وتزويرد الزوجيررة واخلالفررات األسرررية والصرراعات
 صررردر كمرررا  .وحضرررارات  واجملتمرررع البحرينيرررة األسررررة بنررراء علرررى واحملافظرررة الرررالزم ابالسرررتقرار التمترررع مرررن

 الشررعية احملراكم امرام اإلجرراءات قرانون احكرام بعر  بتعرديل 2015 لسرنة 22 رقرم بقانون املرسوم
 .الشرعية احملاكم امام الدعو  رفع قبل األسري التوفيق مكتب ا  ابللجوء املتقاضني الزم والذي
 لتلبيرة متعرددة وبررام  خردمات االجتماعية املراكز ضمن األسري اإلرشاد مكاتب تقدم -80

 يف األسررررة دور تفعيرررل شرررأ ا مرررن ووقا يرررة إيا يرررة خررردمات وتشرررمل البحرررريي اجملتمرررع احتياجرررات
 يتعررض الري املشركالت عال  يف املسامهة إ  ابإلضافة املعاصرة واملشكالت التحد ت مواجهة

 مرررع اللعرررب ابسرررتخدام واإلرشررراد واجلمررراعي الفرررردي اإلرشررراد تقررردمي خرررالل مرررن األسررررة أفرررراد هلرررا
 قيرررقحت هبررردس و لرررك والتنفيذيرررة الشررررعية للمحررراكم النفسررري الررررأي إبرررداء إ  ابإلضرررافة األطفرررال
 .بينهم األسري والتوافق واالستقرار السعادة

 الرربام  مرن العديرد ويقردم اجملرال هرذا يف فعرال بشركل للمررأة األعلى اجمللس يسهم كما -81
 بردأت مراحرل. ثالثرة علرى الرزوا  على للمقبلني األسري التوافق مهارات حول والتدريبية التوعوية
 اجلامعررررات يف الشررررباب وأيضررررا الثانويررررة املرررردارس يف اجلنسررررني مررررن األطفررررال بتوعيررررة االو  املرحلررررة
 طفررل 4000 مررن أكثررر واسررتهدس تعليميررة ومؤسسررة مدرسررة 44 يف الررربانم  هررذا طبررق حيرر 
 والتعليم. الرتبية وزارة مع ابلتعاون و لك
 برروزارة التعليميررة ابملؤسسررات العرراملني االجتمرراعيني األخصررا يني مررن جمموعررة ترردريب مت -82

 اسررتمرارية لضررمان االسررري التوافررق مهررارات علررى للترردرب وأتهرريلهم إلعرردادهم والتعليميررة الرتبيررة
 الرروعي لنشررر التوعويررة احلقيبررة إبعررداد للمرررأة األعلررى اجمللررس قررام  لررك ا  ابإلضررافة املعرفررة. نقررل

 .البحررين مملكرة يف اإلعدادية املرحلة وطالبات لطالب البحرينية املرأة لنهوض الوطنية اخلطة مبفاهيم
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 عشرر بعردد أو  كمرحلرة  والتعلريم الرتبيرة وزارة مرع مشرت  كمشرو   التوعوية احلقيبة تطبيق مت وقد
 خرالل و لرك الرتبرويني االخصا يني قبل من خاصة ومدرسة بنات( 5و بنني 5) اعدادية مدارس
 مجيررع يف احلقيبررة تطبيررق تعمرريم وسرريتم للمشرررو . اثنيررة كمرحلررة  ،2017-2016 الدراسرري العررام

  اململكة. يف أبكملها اإلعدادية املرحلة لتغطي املدارس

 البديرة الرعلية  

 لرفتةرلن ىلديررة أسرية وىلةئة احلملية فوفري ىلشأن اخلتللةة ا احظلت لر 50 الفقر   
 متةةز  ون والفتةلت

 الدولرة قامر  حير  العا ليرة، بيئتر  مرن احملروم للطفل بديلة أسرية ورعاية محاية البحرين تضمن -83
 حكمهرم يف ومرن األيترام األطفرال لرعايرة العامرة السياسرات بوضع االجتماعية والتنمية العمل بوزارة ممثل 
 ومشروهلم األبروين، جمهرويل مرن اخلاصة الظروس  ات االجتماعية والفئات االسري للعنف املتعرضني ومن

 .احلاضنة األسر داخل رعايتهم متابعة أو اإليوا ية، واملؤسسات الدور عرب واإلصالح والرتبية ابلرعاية

 ىلتركو:  ا   
 لررروزارة اتبعرررة اجتماعيرررة مؤسسرررة وهررري، 10/7/1984 يف الطفولرررة لرعايرررة بتلكرررو دار افتتحررر  -84

 حرىت املتصردعة األسرر وأطفرال واأليترام الوالردين جمهرويل األطفرال رعايرة هبردس االجتماعيرة والتنمية العمل
 السررنوات يف وخاصررة بتلكررو دار مررن األطفررال حضررانة علررى البحرينيررة االسررر وتقبررل. عشررر اخلامسررة سررن

 2012 مررررن االعرررروام يف طفلررررة 16و الررررذكور مررررن أطفررررال 10 احتضرررران مت وقررررد. العمررررر مررررن األو  الررررثالث
 .املاضية اخلمس السنوات يف حضانتهم مت  الذين األطفال أعداد( 13)رقم  اجلدول ويوضح. 2016 إ 

 ا ركةة: اخلريية ا ؤسملة  
 تقرررروم بتلكررررو، دار يف األسرررررية الرعايررررة فقرررردوا ممررررن لألطفررررال املقدمررررة الرعايررررة إ  إضررررافة -85

 بكفالة 2001 أغسطس 14 يف صدر ملكي أمر مبوجب أتسس  والي امللكية اخلريية املؤسسة
 هرم بينمرا األطفرال هلرؤالء الكاملة الرعاية تقدمي هنا ابلكفالة واملقصود الوالدين. فقدوا ممن االيتام

 األرامررل إبضررافة اثين ملكرري امررر صرردر م املمترردة. اسرررهم يف أو الوالرردين أحررد كنررف  يف يعيشررون
 جنلر  ويترو  للمؤسسرة الفخريرة الرائسرة امللرك جاللرة يترو  املؤسسرة. خدمات من املستفيدين ا 

 واسرتقباهلم ز رارم يف تتمثل امللك من شخصية برعاية األيتام هؤالء وحيظى األمناء. جملس رائسة
 أجلهم. من املقامة الفعاليات رعاية ا  ابإلضافة دورية بصورة
 واملعررايري للشرررو  وفقرراا  املسررتحقة األسررر مررن واألرامررل األيتررام كفالررة  علررى املؤسسررة تعمررل -86

 جلميرع املاديرة املسراعدات تقردمي إ  إضافة شهرية، مبالغ هلم وتصرس املؤسسة، قبل من املعتمدة
 وشررهر واألضررحى الفطررر عيرردي مبناسرربة امللكيررة اخلرييررة املؤسسررة لررد  املسررجلني واأليتررام األرامررل
 منهررا عرردة خرردمات املؤسسررة تقرردم كمررا  املدرسررية. احلقيبررة مسررتلزمات إ  إضررافة املبررار  رمضرران
 تتعلرق نفسرية مشركالت أي مرن يعاين ملن اجملانية النفسية االستشارة تقدم حي  النفسي، الدعم
 ظرروس مرع اإلجيرايب التكيرف علرى واألرامرل األيترام مساعدة على اإلرشاد مركز خالل من ابلفقد
 تررررواجههم قررررد أو تررررواجههم الرررري النفسررررية والضررررغوطات الصررررعوابت تررررذليل يف ومسرررراندام الفقررررد

 .واالجتماعي النفسي توافقهم تنمية سبيل يف مستقبالا 
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 املقاعرد من عدد وتوفري املدرسية احلقيبة توفري يف متمثال التعليمي الدعم املؤسسة وتقدم -87
 و لرك اخلرا ، القطرا  ومؤسسرات والشركات الروضات مع ابلتعاون الروضات يف لأليتام اجملانية
 املررردارس يف لأليترررام آخرررر جمررراين عررردد وختصررريص سرررنو ا  عليهرررا حتصرررل الررري املقاعرررد عررردد حبسرررب
 تقروم لظرروفهم مراعراة وأيضرا اخلرا . القطا  ومؤسسات والشركات املدارس مع ابلتعاون اخلاصة
 التعليميرررة. املعاهرررد خرررالل مرررن النها يرررة لالمتحررراانت اسرررتعدادهم يف يعررراو م مرررن بتررروفري املؤسسرررة

 واخلاصررة احلكوميررة اجلامعررات يف ٪80 علررى للحاصررلني مقعرردا 50 خيصررص الدراسررة ا رراء وبعررد
  اخلا . القطا  ومؤسسات الشركات تدعمها أخر  مقاعد إ  ابإلضافة

 املكفررولني لأليتررام اجملرراين والعررال  االستشررارة تقرردمي علررى امللكيررة اخلرييررة املؤسسررة تعمررل -88
 جمانيرة عالجيرة خردمات تقردمي خرالل مرن اخلاصرة والعيرادات املستشرفيات مرن عردد يف قبلها من
 .للمستفيدين املناسب الصحي التثقيف وتقدمي الطبية، واملعدات األجهزة وتوفري خمفضة، أو

 الررررربام  تنظرررريم خررررالل مررررن لأليتررررام واملهرررراري االجتمرررراعي ابجلانررررب املؤسسررررة اررررتم كمررررا -89
 لالرتقررررراء املهاريرررررة الررررردورات وتنظررررريم السرررررنة، مررررردار وعلرررررى الربيرررررع إجرررررازة ويف الصررررريفية واألنشرررررطة

 وهوا ام. مواهبهم وتنمية بشخصياام

 واإلمهلل: اتعتداء  
 األسري العنف  نت شللل يلنون ىلشأن اخلتللةة ا احظلت لر 52 الفقر   

 والررررذي األسررررري العنررررف مررررن احلمايررررة بشررررأن (8)2015 لسررررنة (17) رقررررم قررررانون صرررردر -90
 اإليرررذاء إ  ابإلضرررافة واجلنسررري والنفسررري اجلسررردي اإليرررذاء مرررن األسررررة افرررراد محايرررة علرررى يشرررمل

 والتنميررة العمررل )وزارة الرروزارة يف تنشررأ أن علررى منرر  (2) املررادة يف القررانون نررص كمررا  االقتصررادي.
 األسرررري اإلرشررراد خررردمات تقررردمي علرررى تعمرررل األسرررري اإلرشررراد إدارة تسرررمى إدارة االجتماعيرررة(

 .االسري االرشاد مكاتب أو مراكز من عدد يتبعها األسري العنف جمال يف والتوعية

 وقررررد. للطفولررررة الوطنيررررة االسرررررتاتيجية اعررررداد مهمررررة للطفولررررة الوطنيررررة اللجنررررة تولرررر  كمررررا -91
 أشرركال  بكافررة العنررف مررن احلمايررة يف الطفررل حررق أتمررني علررى اشررتمل  وقررد. 2013 يف أطلقتهررا
 العنررررف مررررن للحررررد التاليررررة الترررردابري واختررررا  اخلرررردمات تقرررردمي علررررى الرررروزارة وتعمررررل. االسررررتغالل ومررررن

 : التايل النحو على اختصاص ، حسب كل  الرمسية املؤسسات كافة  مع والتنسيق ابلتعاون األسري،
 مرررع ابلتعررراون االسرررري، العنرررف وآاثر مبخررراطر العرررام الررررأي توعيرررة علرررى العمرررل (أ) 

 ؛ احمللية الصحافة فيها مبا اإلعالم، شؤون ووزارة املختلفة األهلية املراكز
 والتأهيررل والعررال  األسررري اإلرشرراد خرردمات عررن وافيررة معلومررات ونشررر ترروفري (ب) 

 ؛ تقدمها الي واجلهات عليها احلصول وكيفية واإليواء

 مثررل األسررري العنررف جرررا م يف عليرر  املعتررد  إليررواء الالزمررة اإليررواء دور ترروفري (ت) 
 األمران" "دار وكرذلك العنرف، ضرحا  لألطفرال واحلماية الدعم يقدم والذي الطفل" محاية "مركز
 ومركررررز "ود"، مركررررز األسررررري االرشرررراد مراكررررز إ  ابإلضررررافة وأطفرررراهلن املعنفررررات السرررريدات إليررررواء

 خردمات تروفر الي املدين اجملتمع ملؤسسات التابعني األسري" للعنف يتيم "عايشة ومركز "مودة"،
__________ 

 .األسري العنف من احلماية بشأن 2015 لسنة 17 رقم لقانون الكرتونية وصلة (8)

http://www.legalaffairs.gov.bh/73093.aspx?cms=q8FmFJgiscJUAh5wTFxPQnjc67hw%2Bcd53dCDU8XkwhyDqZn9xoYKj4Ss6Tb6dWu9qtryIYF1Rz4WjHef%2FcY%2Fpw%3D%3D#.WaQisncjGRs
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 أتهيرررل إعرررادة وخررردمات األسررررة أفرررراد لكافرررة والصرررحي واالجتمررراعي والنفسررري األسرررري اإلرشررراد
 ؛ علي  واملعتد  املعتدي

 مررن يرفرع مرا ومتابعرر  احلاجرة دعر  إ ا علير  للمعتررد  القانونيرة املسراعدة تروفري (ث) 
 ؛ احملاكم جلسات يف عنها ممثل حضور خالل من األسري ابلعنف تتعلق جنا ية دعاو 

 ارأت  إ ا القصرررو  الضررررورة حالرررة يف الدا مرررة أو املؤقترررة البديلرررة الرعايرررة تررروفري ( ) 
 ؛للطفل الفضلى املصلحة يشكل  لك أبن املختصون

 ؛العا لة يف األطفال بقية وضع تقييم لدراسة أخصا يني تعيني (ح) 

 ؛ أسرت  يف الطفل إدما  إلعادة وايئتهم والعا لة الطفل أتهيل (خ) 

 ؛واجتماعياا  ونفسياا  وتربو ا  دراسياا  احلالة متابعة (د) 

 للمروظفني األسرري العنرف جمرال يف متخصصرة وحماضررات تدريبيرة بررام  تقدمي ( ) 
 ؛ العامة النيابة وموظفي وللقضاة القانون هذا إبنفا  املكلفني

 األسرري العنرف مرن للحرد منهرا والوقايرة األسرري ابلعنف املتعلقة البياانت نشر (ر) 
 ؛ واخلصوصية الشخصية احلرية  س ال مبا

 .األسري العنف حاالت عن والشكاو  البالغات لتلقي ساخن خط ايئة (ز) 

 وفقررراا  األسرررري العنرررف ضرررحا  لألطفرررال العامرررة النيابرررة يف احلمايرررة إجرررراءات تررروفر كمرررا -92
 ابآليت: العامة النيابة وتلتزم األسري، العنف قانون ألحكام

 إ ا إال وهويتر  امسر  عرن اإلفصراح وعردم األسرري العنرف واقعرة عرن املبلرغ محاية (أ) 
 ؛ لك القضا ية اإلجراءات تطلب 

 هرذه برني ومرن البال ، تلقيها فور وأطراف  ابلبال  املتعلقة البياانت كافة  إثبات (ب) 
 ؛ إليهم امتداده أو أمامهم أو األطفال على العنف وقو  مد  البياانت

 أسرري عنف علي  يقع الذي الطفل بنقل أو ر الطفل بعال  فورية أوامر إصدار (ت) 
 ؛لذلك احلاجة دع  إ ا املمكنة وابلسرعة فوراا  اإليواء دور إحد  إ 

 هرذه ومرن عمومراا، األسرري للعنف املتعرضني محاية أوامر حبسب النيابة إصدار (ث) 
 ؛علي  املعتد  في  املوجود املكان أو احلماية مكان من االقرتاب ومنع التعرض، منع األوامر

 .حلمايت  أسرت  خار  علي  املعتد  بنقل مسبباا  مؤقتاا  قراراا  النيابة إصدار ( ) 

 البحرينيررة للمرررأة الثالرر  الرروطي املررؤمتر عررن صرردر فقررد األسرررة، مبحرراكم يتعلررق فيمررا أمررا -93
 مبرررى إبنشررراء توصررريات للمررررأة األعلرررى اجمللرررس ر يسرررة البحررررين ملرررك قرينرررة رعايرررة حتررر  واملنعقرررد
 ودعمهرا التوصريات هرذه سراند وقرد األسررة. كيران  خصوصية على للحفا  األسرة حملاكم مستقل
 التعجيررل أجررل مررن بقرروة األعلررى اجمللررس ويرردفع األسرررة. كيرران  عررن الرردفا  يف وانشررطات انشررطون
 اجلاللررة صرراحب مررن أمررر 2016 نرروفمرب يف صرردر احلرررا ، هررذا إثررر علررى احملرراكم. هررذه إبنشرراء
 األسررررية الشررررعية القضرررا  خصوصرررية يراعررري األسررررية للمحررراكم مسرررتقل مبرررى بتخصررريص امللرررك
 األخرر  احملراكم عرن منفصرل بشكل األسرة حماكم مبى تدشني حاليا وجيري إجراءااا. يف ويسرّ 
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 الضررررورية املسرررتلزمات كافرررة  فيررر  تتررروافر واالوقررراس. السرررالمية والشرررئون العررردل وزارة مرررع ابلتعررراون
 تعزيررز ويكفررل االسرررة، وخصوصررية النزاعررات هررذه خصوصررية يكفررل مبررا االسرررية النزاعررات ملعاجلررة

 االسرررية التنفيررذ وحمكمررة االسرررية احملرراكم مررن كرراس  عرردد املبررى يتضررمن حيرر  االسررري االسررتقرار
 .لألسرة املساندة االخر  املرافق وكافة االسري التوفيق ومكتب

 آلنة(: طفولة أجل )لر 998 الطفل ولمللند  جند  خط  

 خرط افترتح الوقرو  وشريك او واقرع عنرف عرن ابإلبرال  العنرف من األطفال محاية أجل من -94
 الرررواردة املكاملرررة مجيرررع اسرررتقبال اخلرررط ابشرررر حيررر ، 2011 ديسرررمرب 27 يف الطفرررل ومسررراندة جنررردة

 اهليكرررل ضرررمن يقرررع الطفرررل ومسررراندة جنررردة خرررط كرررون  الطفرررل محايرررة مركرررز مبرررى موقرررع مرررن والصرررادرة
 يلترزم طفرل، لكرل جمانيراا  هاتفيراا  خطراا  الطفرل ومسراندة جنردة خرط ويعترب. الطفل محاية ملركز التنظيمي
 اخلدمرة هرذه تتروافر. امسر   كر عدم يف املتصل رغبة وتقدير واحرتام التامة ابلسرية طرف  على العاملون

 سروء أو لعنرف تعرضر  عرن لإلبرال  الطفرل قبرل مرن االتصراالت تلقري يرتم حير  الساعة، مدار على
 واالجتماعيررة النفسررية املسرراندة وتقرردمي النشررط واالسررتما  اإلرشرراد خدمررة يرروفر كمررا.  خطررر أو معاملررة
 تقرردمي إ  إضررافة لررذلك، احلاجررة اسررتدع  إ ا املعنيررة للجهررات احلرراالت وحتويررل للطفررل اهلرراتف عرررب

 التررردخل يرررتم كمرررا.  لألسررررة القانونيرررة املشرررورة وتقررردمي ابلطفرررل املعنيرررني أو لألسرررر اهلاتفيرررة االستشرررارات
 . العنف وقو  ملنع التحر  بضرورة املختص استشعر وإ ا الطار ة احلاالت يف الطفل إلنقا  السريع
 واحلررررد الوقايرررة بغيرررة اهلادفرررة الرررربام  مرررن العديررررد بتنظررريم الطفرررل محايرررة مركرررز يقررروم كمرررا -95

 مرررن خمتلفرررة، فئررات تسرررتهدس مجيعهرررا وخارجهررا األسررررة داخررل يقرررع الرررذي العنررف علرررى والقضرراء
 يف املقدمرة الرربام  عدد زاد وقد وغريهم. األحداث مراكز ونزالء أمورهم وأولياء أنفسهم األطفال
 بغيررة وايررا األطفررال، ضررد العنررف مشرركلة تفرراقم ابلضرررورة  لررك يعكررس وال املنصرررمني. العرراميني
 الربام . هذه من املستفيدين نطاق توسيع
 حنرررو الوالررردين لرررد  الررروعي رفرررع يف مسرررتمرة جبهرررود جهرررات عررردة يف ممثلرررة اململكرررة تقررروم -96

 الوالرردين توعيررة تسررتهدس وإعالميررة تثقيفيررة محررالت الدولررة وشررهدت أطفرراهلم. جترراه مسررؤولياام
 التلفزيونيررة القنرروات وخصوصرراا  الدولررة أجهررزة عرررب  لررك ويررتم الطفررل، حبقرروق عررام بشرركل واجملتمررع
  التعليمية. املؤسسات وكذلك واإل اعية

 الررربام  مررن العديررد بتقرردمي املثررال، سرربيل علررى االجتماعيررة، والشررؤون العمررل وزارة وتقرروم -97
 الررردعم وظروفهرررا أوضررراعها تسرررتوجب الررري لألسرررر وخصوصررراا  األسررررية التنميرررة جمرررال يف واألنشرررطة
 اخلالفرررات ومواجهرررة األسررررة تكررروين أبسرررس اجلنسرررني مرررن للرررزوا  املتقررردمني وتثقيرررف واملسررراندة،

 إ  الرربام  هذه وادس منها. احلد يف واإلسهام الطالق مشكالت معاجلة على والعمل األسرية
  أطفاهلم. جتاه األسرة بدور التوعية

 الرري اجلهررات أنشررط مررن للمرررأة األعلررى اجمللررس يعررد واالسرررتاتيجيات، اخلطررط جمررال ويف -98
 اجمللررس يف البحرينيررة املرررأة لنهرروض الوطنيررة االسرررتاتيجية إدارة وختررتص االسرررة. محايررة علررى تعمررل
 االسررتقرار دور حررول الرروعي لنشررر العامررة تسررتهدس الرري ابلررربام  للتوعيررة اخلطررط وإعررداد ابلرصررد
 والررتوي  األسررة أفرراد برني العنرف نبذ مفاهيم تعزيز وكذلك األسرة، أفراد مجيع على وأثره االسري
 يقرردم كمررا  أخرر . جهررة مرن وأطفرراهلم األزوا  وبرني جهررة مرن برربع  بعضرهم األزوا  بررني للحروار
 واالستشرارات االسررية، االستشرارات خردمات للمررأة األعلرى ابجمللرس املررأة ومعلومرات دعم مركز

 واالجتماعي. النفسي لدعموا القانونية
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 وقسررم القانونيررة اخلرردمات وقسررم األسرررية االستشررارات قسررم قبررل مررن الررربام  هررذه تنفررذ -99
  (:2013-2016) من الفرتة خالل الربام  هذه أبرز من واملشاريع. الربام 

 ابلتعررراون للشررراكيات واالجتماعيرررة األسررررية ابلقضرررا  توعويرررة قانونيرررة حماضررررات (أ) 
 ؛حماضرة 16 يقارب ما احملاميني مكاتب مع

 احملافظات مع ابلتعاون و لك حديثاا  واملتزوجني الزوا  على للمقبلني حماضرات (ب) 
 ؛امرأة 70 ومبشاركة األربع

 ؛إرشادي( )كتيب الزوا  على املقبلني دليل إصدار (ت) 
 إ اعررري بررررانم  يف فقررررة 25 يقرررارب مرررا تقررردمي مت حيررر  توعويرررة فقررررات تقررردمي (ث) 

 ؛البحرين إب اعة
 ؛البحرين إب اعة اخلري صباح بربانم  فقرات 7 تقدمي ( ) 
 دا رررررم بشررررركل والشررررررعي النفسررررري املسررررراند الررررردعم برررررربانم  إرشرررررادية مقرررررابالت (ح) 

 ؛املركز على للمرتددات
 مررع ابلتنسرريق الثانويررة املرردارس مررن لعرردد األسرررية الثقافررة جمررال يف توعويررة ور  (خ) 

 ؛الداخلية وزارة

  االسرة. احكام قانون حول توعوية رسا ل (د) 

 توعيرة يف فاعرل بردور والطفرل ابألسررة الصرلة  ات املردين اجملتمرع مؤسسرات تسرهم كما -100
 الرري املختلفررة املشرركالت علررى التعرررس يف ومسرراعدام السررليمة الرتبيررة مبهررارات الوالرردين وإرشرراد
 الررري اجلهرررات مرررن العديرررد يوجرررد كمرررا  برررذلك، خاصرررة بررررام  عررررب احللرررول وتقررردمي أطفررراهلم تواجررر 

 احتياجررات تلبيررة مررن لتمكينهررا اقتصرراد ا  اخلصررو  وجرر  علررى واملرررأة األسرررة مسرراندة تسررتهدس
 ومستقرة. وآمنة سليمة اسرية بيئة توفري يف حتماا  يسهم مما املادية، اطفاهلا
 لضررحا  حصررراا  ختصررص الدولررة برعايررة مؤقتررة إيررواء دور بفررتح اللجنررة بتوصررية يتعلررق وفيمررا -101
 املؤقرر  لإليررواء دار وهرري 2006 عررام األمرران دار افتترراح مت فقررد واالعتررداء، واإلمهررال املنررزيل العنررف
 برني البحررين مملكرة يف اجملتمعيرة للشرراكة يو جا ومتثل وأطفاهلن، األسري للعنف للمتعرضات اجملاين
 قبرررل مرررن إبشرررراس وتررردار االختصرررا ،  ات األهليرررة واجلمعيرررات االجتماعيرررة والتنميرررة العمرررل وزارة
 . األهلي القطا  مبادرات من وهو االسري العنف لضحا  يتيم عا شة مركز افتتح كما  .أهلية مجعية

 23 وا روا ا 18 ا رل   لر 3 والفقر ا 6)ا ل    والرعلية األسلسةة الصحة -اثلنلا 
 اتففليةة( لر 27 ا ل   لر 3-1 والفقرات ا26و 24و

 بررررني الفرررررتة يف الصررررحي املسررررتو  علررررى االجنررررازات مررررن العديررررد البحرررررين مملكررررة حققرررر  -102
 منها: نورد الدوريني، التقريرين

 38 رقررم بقررانون مبرسرروم الصررحية واخلرردمات املهررن لتنظرريم الوطنيررة اهليئررة إنشرراء (أ) 
 واخلردمات املهرن نظرم تطبيرق مراقبرة إ  واردس الصرحة لوزارة الرقايب الذرا  لتكون 2009 لسنة

 والفاعليرررة والسرررالمة العاليرررة الكفررراءة يضرررمن مبرررا تطويرهرررا سررربل واقررررتاح البحررررين مبملكرررة الصرررحية
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 الشخصررية القررانون منحهررا وقررد اخلررا ، أو احلكررومي القطررا  يف سررواء اخلرردمات، هررذه تقرردمي يف
 اختررا  يف اسررتقالليتها عليرر  يرتتررب مررا وهررو واإلداري املررايل ابالسررتقالل التمتررع هلررا وأقررر االعتباريررة
 قبررل مررن احلكوميررة الرقابررة ظررل يف القررانون إ هررا خوهلررا الرري اختصاصررااا ممارسررة بشررأن القرررارات

 ؛للصحة األعلى اجمللس قبل من وحالياا  سابقاا  الصحة وزير
 وأسررندت 2013 لسررنة 5 رقررم امللكرري ابملرسرروم للصررحة األعلررى اجمللررس إنشرراء (ب) 

 الصررحية الوطنيررة االسرررتاتيجية وضررع مقرردمتها ويف الصررحي للنظررام أمهيررة  ات اختصاصررات إليرر 
 ؛واخلاصة احلكومية واجلهات الوزارات مع تنفيذها ومتابعة

 2016 نررروفمرب يف عنررر  اإلعرررالن مت والرررذي الكنررردي االعتمررراد علرررى احلصرررول (ت) 
 الرعايررة وحصررل  الررذهي ابملسررتو  الكنرردي االعتمرراد علررى الطرري السررلمانية جممررع حصررل حيرر 

 ؛البالتيي ابملستو  االعتماد على األولية الصحية
 مت ملرا امترداداا  تعتررب والي (2015-2018) الصحة حتسني اسرتاتيجية تدشني (ث) 

 وبرررررام  ومشرررراريع مبررررادرات مررررن 2014-2011 الصررررحية البحرررررين أجنرررردة مررررن واجنررررازه حتقيقرررر 
 ؛الصحية اخلدمات مستو  وحتسني رفع إ  أدت تطويرية

 هبررردس 2012 عررام يف (I-Seha) الصررحية للمعلومرررات الرروطي النظررام تدشررني ( ) 
 املعلومررات وترروفري الصررحة برروزارة الصررحية املرافررق مجيررع يررربط موحررد الكرررتوين صررحي نظررام إنشرراء

 لكرل يصربح حبير  البحررين يف الصرحية الرعايرة خردمات مقدمي جلميع ابملرضى اخلاصة الصحية
 موحد. الكرتوين صحي ملف مستخدم

 اإلعلية ذوو األطفلل  

 و)و( و)ه( و) ( و)ج( و)ب( و)أ( اخلتللةة التوصةلت لر 54 الفقر   
، 2011 سرربتمرب يف اإلعاقررة  وي االشررخا  حقرروق اتفاقيررة علررى البحرررين مملكررة صررادق  -103
. االجتماعيررة والشررؤون العمرل وزيررر برائسرة اإلعاقررة  وي األشرخا  لشررؤون العليرا اللجنررة تشركيل ومت

 إطالقهررررا ومت اإلعاقررررة  وي لألشررررخا  الوطنيررررة االسرررررتاتيجية إعررررداد يف اللجنررررة شرررررع   لررررك وفرررور
 شررررارف  والرررري اإلعاقررررة  وي األشررررخا  حلقرررروق األول التقريررررر إعررررداد يف شرررررع  كمررررا.  2012 يف

 .احلايل العام  اية قبل اإلعاقة  وي األشخا  حقوق للجنة لتقد   متهيداا  من  االنتهاء على اللجنة

 اإلعليلت ذوي األطفلل عر ا بكر الكشف  
 إجررررراء ضرررررورة علررررى 2004 لسررررنة الررررزوا  قبررررل ابلفحررررص املتعلررررق( 11) رقررررم قررررانون يررررنص -104

( 3) رقرم املرادة علير  ترنص كمرا  الرزوا ، يف الراغبني جلميع إلزامياا  يكون وأن الزوا  قبل الطي الفحص
 .القانون من

 - يقومروا أن الطي الفحص إبجراء املختصني األطباء على "جيب (4) املادة تنص كما -105
 علررى املقبلررني الطرررفني إ  واإلرشرراد والنصرريحة العررون بتقرردمي - الطرري الفحررص نتررا   إ  اسررتناداا 
 متكرافئني غرري طررفني لرزوا  نتيجرة اصرحاء غرري أطفرال والدة لرتاليف القرانون هرذا ويهردس .الرزوا 
 أحررردمها إلصرررابة نتيجرررة الرررزوا  بعرررد ابلرررزوجني تلحرررق أن  كرررن الررري املخررراطر مرررن والتقليرررل صرررحياا 
 اخلطرية. أو الوراثية األمراض أبحد
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 الطفولررة إعاقررات عررن املبكررر الكشررف يف مهررم برردور األوليررة الصررحية الرعايررة مراكررز تقرروم -106
 يرتم كمرا  سرنوات، مخرس وحرىت شرهرين عمر من يبدأ والذي لألطفال الدوري الفحص خالل من

 ويف الطفررل، ويررو بتطررور املتعلقررة املشرراكل علررى للتعرررس املدرسررة قبررل مررا عمررر يف األطفررال فحررص
 مبجمررررع والنمررررو التطررررور عيررررادة إ  الطفررررل حتويررررل يررررتم ابلتطررررور متعلقررررة مشرررركلة اكتشرررراس حالررررة

 النفسي. الطب مبستشفى والناشئة األطفال وحدة إ  أو الطي السلمانية

 الطررب مبستشررفى والناشررئة األطفررال وحرردة خررالل مررن الذهنيررة اإلعاقررة حرراالت تقيرريم يررتم -107
 تقررروم كمرررا(.  6-18) العمريرررة للفئرررة العامرررة الصرررحة إلدارة الترررابع املدرسرررية الصرررحة وقسرررم النفسررري
 . املبكرة الطفولة ملرحلة أبنواعها اإلعاقة حاالت بتقييم الطي السلمانية مبجمع والتطور النمو وحدة
 يف افتتاحر  مت والرذي اإلعاقة وتقييم لتشخيص كانو  علي بن عبدهللا مركز إنشاء مت كما -108
 مرن اإلعاقرة لرذوي متكاملرة خردمات يقردم والذي الشامل اإلعاقة جممع من كجزء  2014 يونيو

 متعررررردد فريرررررق برررر  ويعمرررررل االجتماعيررررة والتنميرررررة العمررررل ووزارة الصرررررحة وزارة بررررني التعررررراون خررررالل
 احلركيرررة العقليرررة، اجلسررردية، أبنواعهرررا اإلعاقرررة حررراالت وتشرررخيص تقيررريم أجرررل مرررن التخصصرررات

 والسمعية. والبصرية

 إ  اردس الي اإلجراءات من عدد بتنفيذ الصحة بوزارة الصحية اخلدمات قسم خيتص -109
 التايل: يف نوجزها اإلعاقة، عن املبكر الكشف وبرام  الصحية اخلدمات توفري

 وأتمررني الصررحي، والتثقيررف والتوعيررة والتشررخيص املبكررر الكشررف برررام  وضررع (أ) 
 ؛اإلعاقة جمال يف واملتخّصص املبّكر التدخل وسا ل

 واخلررردمات الرررربام  وتطررروير والتأهيليرررة والعالجيرررة التشخيصرررية اخلررردمات تررروفري (ب) 
 ؛اإلعاقة بذوي النهوض أجل من القا مة الصحية

 أنواعهررا مبختلررف اإلعاقررة جمررال يف املتخصصررة الصررحية البشرررية الكرروادر ترروفري (ت) 
 ؛ دورية بصورة وأتهيلها وتدريبها

 اإلعاقرررررة إ  ترررررؤدي الررررري األسرررررباب علرررررى للتعررررررس الطبيرررررة الدراسرررررات إعرررررداد (ث) 
  الدولة. يف املعنية اجلهات على وتعميمها منها الوقاية وسبل وتداعيااا

 التعامرل مرن املروظفني لتمكرني الرربام  مرن عردد هنرا  التدريبيرة، ابلرربام  يتعلرق فيما اما -110
 الطرررب مبستشرررفى والناشرررئة األطفرررال قسرررم قبرررل مرررن هلرررا التنسررريق يرررتم اإلعاقرررة،  وي األطفرررال مرررع

 املسرتمرة والشرراكة تعاون ا  إضافة منها، العامة الصحة إبدارة املدرسية الصحة قسم إ  النفسي
" والتوحررررد الذهنيررررة لإلعاقررررة البحرينيررررة "اجلمعيررررة مثررررل العالقررررة  ات واجلمعيررررات املؤسسررررات مررررع

 منها: احلاجة، حسب التدريبية الور  لتقدمي احلركة" وفر  االنتباه لنقص البحرينية و"اجلمعية
 يف للعرراملني اإلعاقررة  وي األطفرال عنررد السرلوكية املشرركالت مرع التعامررل كيفيرة 

 ؛والتعليم الرتبية بوزارة الدم  صفوس
 ؛التوحد حاالت مع التعامل كيفية 

 كيفيرررة  علرررى االجتماعيرررة التنميرررة ووزارة والتعلررريم الرتبيرررة وزارة مرررن املعنيرررني تررردريب 
 .السلوكية واالضطراابت حاالت مع التعامل
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 أقصررى لتحقيررق املرروارد وختصرريص التسررهيالت كافررة  ترروفري علررى البحرررين مملكررة حرصرر  -111
 (74) رقرم القرانون مرن 7 املرادة نصر  وقد املرافق. مجيع يف اإلعاقة  وي لألطفال ممكن اندما 
 إعاقرة خمصرص اإلعاقة  و الشخص  نح أبن  املعاقني وتشغيل وأتهيل رعاية بشأن 2006 لسنة
 لشررؤون العليررا اللجنررة موافقررة بعررد الرروزير مررن قرررار هبررا يصرردر الرري واألوضررا  للشرررو  طبقرراا  شررهر ا 

 الرسررروم مرررن تعفرررى انررر  علرررى القرررانون نفرررس مرررن 8 املرررادة نصررر  كمرررا  االعاقرررة.  وي األشرررخا 
 الالزمرررة والتعويضرررية والتقنيرررة والتعليميرررة والطبيرررة التأهيليرررة واألجهرررزة األدوات أبنواعهرررا والضررررا ب
  عليها. حصوهلم تيسري على الوزارة وتعمل االعاقة  وي لألشخا 

 أسرراس علررى 2012  ايررة يف شرراملة تشخيصررية دراسررة والتعلرريم الرتبيررة وزارة قامرر  كمررا -112
 اردس .2017-2013 لألعروام اخلاصرة للرتبيرة الوطنيرة االسررتاتيجية وإطالق تطوير مت نتا جها

 يف مسرجلني هرم ممرن اخلاصرة االحتياجرات  وي مرن لألطفرال الدعم تقدمي إ  االسرتاتيجية هذه
 هلرم شرامل تعلريم تروفري أجرل مرن ولرذويهم وطفلرة طفرل 10913 عرددهم والبالغ البحرين مدارس

 التعليمية. واملراكز املدارس يف

   العرللرني وا هنةرني اتعليرة ذوي لر األطفلل أتهةل   واتهري احلكولي القطلعني جهو   
 اإلعلية: جملل
  وي األطفررال وأتهيررل ترردريب، جمررال يف مبررادرات بتقرردمي حكوميررة، جهررات عرردة تقرروم -113
 نوضرح طبيعيرة. بصورة حياام ممارسة من األطفال هؤالء لتمكني معهم العاملني واملهنيني اإلعاقة

 اجلهات: هذه جهود بع  التالية الفقرات يف

 اتجتملعةة والشؤون العمل وزا    

 الشللل: لرتخلطب الفل سي شةخلن لركز  
 تتبع حكومية مؤسسة وهو 1997 عام الشامل للتخاطب الفارسي شيخان مركز افتتح -114
 السرمعية االعاقرة لرذوي والتعليمية التأهيلية اخلدمات كافة  لتقدمي االجتماعية والتنمية العمل وزارة
 بررردأت الررري التأهيرررل مبركرررز السرررمعي العجرررز لوحررردة امترررداد وهرررو اإلعررردادي، الثالررر  الصرررف حرررىت

 واألطفررال القوقعررة زراعررة لعمليررات اخلاضررعني األطفررال املركررز يسررتهدس .1980 عررام يف خدماترر 
 عشر. السادسة سن إ  سنوات ثالث سن من السمعية االعاقة  وي

 ضرعاس األطفال لتأهيل فاعل دور أبداء الشامل للتخاطب الفارسي شيخان مركز يقوم -115
 يف االعتيررررادي الدراسرررري التحصرررريل علررررى قررررادرون هررررم مررررن السررررمعية اإلعاقررررة  وي ومررررن السررررمع
  طبيعيررة. بصررورة التعليمرري نشرراطهم ممارسررة مرن ومتكيررنهم واجتماعيرراا، ومسعيرراا  لغررو ا  العاديررة املردارس
 جمررال يف قرردراام وتطرروير كفاءااررا  ورفررع ابملركررز العاملررة الكرروادر ترردريب" علررى املركررز حيررر  كمررا
 املراكررز مررن يعررد والررذي املركررز، أهررداس عليرر  تررنص كمررا  السررمعية" االعاقررة  وي األطفررال أتهيررل
 إضررافة .التعرراون جملررس دول ابقرري مررن األطفررال ويسررتقطب العربيررة، اخللرري  دول منطقررة يف الرا رردة

 أبنرررا هم، مرررع والتعامرررل التخاطرررب كيفيرررة  علرررى األطفرررال أسرررر تررردريب إ  املركرررز يهررردس  لرررك إ 
 للرتبيررة متكامررل برررانم  طريررق عررن السررليمة الصررحية العررادات واكتسرراب الصررحي الرروعي وتنميررة
 .واحلوادث األمراض من والوقاية الصحية
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 اإلعلية: ذوي جملل   العللرة األهرةة التأهةرةة لرمراكز اتكل يفي التأهةل لنح ىلرانلج  
 اإلعاقررررة  وي األشررررخا  مررررن للطلبررررة األكرررراد ي التأهيررررل مررررنح بررررربانم  الرررروزارة ابدرت -116

 جملرررس قررررار اإلعاقرررة  وي األشررخا  وأتهيرررل رعايرررة بشرررؤون املختصررة األهليرررة ابملراكرررز امللتحقررني
 ورفرررع اإلعاقرررة  وي األشرررخا  ومتكرررني أتهيرررل أبمهيرررة منهرررا وإ ررراانا  (.2058-01) رقرررم الررروزراء
 التشرغيلية امليزانيرة مرن خمصصرة ماليرة منح الربانم  يقدم اجملتمع. يف إبدماجهم يسمح مبا مهاراام
 دراسررة خرالل مرن ،2010 عرام املشرررو  بردأ وقرد الالرحبيرة، األهليررة للمؤسسرات الدراسرية للسرنة
 ميزانيتهرا تكلفرة بلغ  وقد املادي، دعملل حاجتها ومعاينة اإلعاقة جمال يف العاملة املراكز أوضا 

 الررروزارة اجتهررردت احلرررني  لرررك ومنرررذ دينرررار، ألرررف 200و مليرررون 2010/2011 عرررام التقديريرررة
 دعررم علررى حصررل  حيرر  املراكررز، هلررذه التشررغيل تكرراليف لتغطيررة حكررومي دعررم علررى للحصررول

 علررررررى % 48 بنسرررررربة وصرررررررفت  دينررررررار ألررررررف 500 إ  يصررررررل 2010/2011 الدراسرررررري للعررررررام
 العررام وكررذلك 2011/2012 الدراسرري للعررام احلكررومي الرردعم وتضرراعف أهلياررا، مركررزاا 12 عرردد

 املراكررررررررز علرررررررى صررررررررف  ومت دينرررررررار ألرررررررف 200و مليرررررررون إ  ليصرررررررل ،2012/2013 الدراسررررررري
 جلميرع التشغيلية امليزانية من ٪100 الدعم نسبة لتصل جاهدة الوزارة وتعمل كما  ،%84 بنسبة
 التأهيلية. األهلية املراكز

 وحدك(: )لملت اإلعلية ذوي األشخلص خدللت لركز  
 الرعا يرررة اخلررردمات أوجررر  بتقررردمي يعررري مركرررز وهرررو ،2007 ديسرررمرب 12 يف املركرررز افترررتح -117

 إعاقتهم. فئات مبختلف اإلعاقة  وي لألشخا  واملهنية والتأهيلية

 مركررز عليهررا يعتمررد الرري النمو جيررة الررربام  أبرررز مررن الرروظيفي" "التمكررني برررانم  ويعترررب -118
 خرالل مرن اإلعاقرة،  وي األشرخا  توظيرف عمليرات تردعيم على فكرت  وتقوم وحد ( )لس 
 العمرل فرر  إجيراد علرى ومسراعدام املختلفرة املهرارات وإكسراهبم قردراام وتنميرة لتطروير تدريبهم
  ومتابعتهم. املال مة،

 اتهرةة: ا راكز  
  لألطفررال وخاصررة اإلعاقررة جمررال يف فاعلررة أهليررة ومجعيررات مرردين مبجتمررع البحرررين تزخررر -119
 أجلهررم. ومررن معهررم والعرراملني أمررورهم وأوليرراء األطفررال لرردي والكفرراءة الرروعي رفررع يف تسررهم كمررا

 اجلهات: هذه أبهم قا مة والتايل

 ؛وأصدقا هم املعاقني امور ألولياء البحرينية اجلمعية (أ) 
 ؛اخلاصة للرتبية إياء مركز (ب) 

 ؛اخلاصة للرتبية األمل معهد (ت) 

 ؛اخلاصة للرتبية البحرينية املؤسسة (ث) 

 ؛للتوحد الرشاد مركز ( ) 

 .Down Syndrome Care Centre "داون" متالزمة أبطفال العناية مركز (ح) 
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 البحرررررين مملكررررة تقريررررر مررررن (257) الفقرررررة يف اليرررر  مشررررار هررررو كمررررا  العمررررل وزارة برررردأت -120
 عرررايل منطقرررة يف لإلعاقرررة شرررامل جممرررع إنشررراء علرررى (CRC/C/BHR/2-3) والثالررر  الثررراين الررردوري
 واحرد جغررايف حمريط ضرمن االحتياجرات لرذوي والتأهيرل املتكاملرة الرعايرة أوجر  تروفري إ  يهدس
 صرررعواباا ختطررري يف ملعاونتهرررا اإلعاقرررة حلررراالت واالجتماعيرررة النفسرررية االستشرررارات بتررروفري خيرررتص

 يوفر كما  اجملتمع، يف السليم االندما  حتقيق على يساعدها مبا واالجتماعية، النفسية ومشكالاا
 اإلجيابيرة ابلسربل التعريرف خرالل مرن ومساعداا اإلعاقة  وي األشخا  ألسر والتوجي  اإلرشاد
 بتكلفررة. اجملتمررع حمرريط ويف املنررزل داخررل اإلعاقررة حرراالت مررع والصررحيح السررليم ابلتعامررل الكفيلررة
 املنطقرة، يف نوعر  من األول أن  ابملركز واجلديد حبرينياا. ديناراا  ألف ما ة وأربع ماليني مخسة قدرها
 للرردعم مركررزا إ  إضررافة التوحررد، ومركررز السررمعية، املتعررددة اإلعاقررة مركررز علررى اشررتمال  حيرر  مررن

 التعلريم مركرز يضرم كمرا  اخلليجري". التمويرل "بير  قبل من اجملمع هذا  ول واالجتماعي. النفسي
 مسررتمرا ترردريبيا برانجمررا املركررز هررذا ينفررذ اخلليجرري. التمويررل بيرر  أيضررا ببنا رر  ترررب  الررذي والترردريب
 األشرررخا  مراكرررز يف امليررردانيني وللعررراملني وأسررررهم اإلعاقرررة  وي لألشرررخا  موجهرررا ومتواصرررال

 علميررة تبرراوك إلكرتونيررة مكتبررة يضررم كمررا  واخلاصررة، واألهليررة احلكوميررة القطاعررات يف اإلعاقررة  وي
 وتترريح واملختصررني الدارسررني ولتعررني كمراجررع  إليهررا لالسررتناد اجلميررع أمررام تترراح ونشرررات ودور ت
  .عليها االطال  اإلعاقة  وي واألشخا  اإلعاقة بشئون للمهتمني

 اإلعاقرة  وي األطفرال مجيرع حقوق البحرين مملكة تكفل أبن اللجنة بتوصية يتعلق فيما -121
 أن مررررن لتمكيررررنهم الررررالزم الرررردعم ومررررنحهم والتمييررررز، واإلقصرررراء لالعتررررداء التعرررررض مررررن لوقررررايتهم
 األطفررال مجيررع حقرروق تكفررل البحرررين مملكررة فررأن اجملتمررع، يف ونشررطني كرراملني  أعضرراء يصرربحوا
 قررررررانون مررررررن اخلررررررامس البرررررراب افرررررررد وقررررررد اإلعاقررررررة.  وي األطفررررررال ضررررررمنهم ومررررررن متييررررررز برررررردون
 مررن 31 املررادة وتررنص وأتهيلرر . وتعليمرر  اإلعاقررة  وي مررن الطفررل رعايررة حررول (2012) الطفررل
 األطفررال جلميررع املقرررة احلقرروق بررنفس التمتررع يف اإلعاقررة  وي مررن الطفررل "حررق علررى البرراب نفررس
  و للطفررل تقرردم أبن الدولررة وتلتررزم وضررع . يقتضرريها الرري ابحلقرروق التمتررع  لررك إ  ابإلضررافة ولرر 

 نفسر  علرى لالعتمراد السربل لر  توفر وأن والتعليمية والنفسية والصحية االجتماعية الرعاية اإلعاقة
 التأهيررل يف احلررق اإلعاقررة  وي مررن للطفررل الدولررة وتكفررل اجملتمررع. يف ومشرراركت  اندماجرر  وتيسررر

 التغلرررب مرررن لتمكينررر  واملهنيرررة والتعليميرررة والطبيرررة والنفسرررية االجتماعيرررة اخلررردمات علرررى واحلصرررول
  إعاقت ". عن النامجة اآلاثر على
 بوضرررع االعاقرررة  وي فئرررة رعايرررة مهمرررة هبرررا تنرررا  والررري املختصرررة، الرمسيرررة اجلهرررات وتقررروم -122
 حيررراام ممارسرررة مرررن ومتكيرررنهم وأتهررريلهم تررردريب، جمرررال يف عررردة مبرررادرات وتنفيرررذ العمرررل خطرررط
 شررررىت يف املشرررراركة فررررر  وايئررررة األطفررررال مررررن غررررريهم مررررع اجملتمررررع يف وإدمرررراجهم طبيعيررررة، بصررررورة

اجملررراالت الثقافيرررة والتعليميرررة والر ضرررية، وتنميرررة قررردراام إ  أقصرررى إمكررران، و لرررك اعرتافارررا ابملبرررادئ 
( مررن االتفاقيررة والرري تررنص 30العامررة التفاقيررة حقرروق األشررخا   وي اإلعاقررة وابألخررص املررادة )

الر ضرررة، علرررى حرررق مشررراركة األشرررخا   وي اإلعاقرررة يف احليررراة الثقافيرررة وأنشرررطة الرتفيررر  والتسرررلية و 
( حرول حقروق األطفرال  وي اإلعاقرة. وإ راانا مرن الروزارة 2006( لسرنة )9وتعليق اجلنة العرام رقرم )

ا ألهررداس الرروزارة االسرررتاتيجية  ابختررا  كافررة الترردابري الالزمررة إلنفررا  هررذه البنررود مررن االتفاقيررة وتنفيررذا
 والتأهيليررررة ماعيررررةاالجت الرررردم  خرررردمات تطرررروير بشررررأن الثالرررر  االسرررررتاتيجي اهلرررردس وابألخررررص
 إلدمررررا  االعاقررررة لررررذوي "سررررلوة" اندي انشرررراء يف الرررروزارة ابدرت فقررررد اإلعاقررررة،  وي لألشررررخا 
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 التررأهيلي الرردور إكمررال إ  ارردس صررباحية، أتهيليررة جمتمعيررة أنديررة يف اإلعاقررة  وي األشررخا 
 األشررخا  دمرر  خررالل مررن واخلاصررة واألهليررة احلكوميررة التأهيليررة املراكررز يف املقرردم واالجتمرراعي

 بعررد صررباحية أنديررة يف فررراغهم وقرر  واسررتغالل قرردراام تطرروير مواصررلة يف الررراغبني اإلعاقررة  وي
 بررام  يف االلتحراق مرن يتمكنروا مل الرذين دمر  إ  ابإلضرافة املختلفة. التأهيل مراكز من خترجهم
 ملرررحلتهم مناسرربة بيئررة يف التأهيررل إلعررادة الفرصررة اعطررا هم وحماولررة نشررأام منررذ املختلفررة التأهيررل
 العمرية.
 االكاد يرة امكانيراام تطروير يف تسرهم والري مليروهلم والقريبرة املسرلية األنشرطة النرادي ويقردم -123

 .اجلنسني من مستفيد 80 للنادي االستيعابية الطاقة تبلغ حي  االجتماعية، ومهاراام

 نشرر إ  اردس وبرام  محالت بتنظيم اإلعاقة  وي لألشخا  العليا اللجنة تقوم كما -124
 وتنشررط هلررم. احلمايررة ترروفري وابلتررايل دجمهررم أجررل مررن والررربام  االنشررطة يف املشرراركة أبمهيررة الرروعي

  وي األشرخا  ومناصررة حقروق عرن الردفا  يف املتخصصرة واجلمعيات املدين اجملتمع مؤسسات
 لتنفيرذ احلقروق وانتهرا  للتهمي  عرضة األكثر الفئة ابعتبارهم األطفال فئة من ابألخص اإلعاقة
 أمرورهم أوليراء وإبشررا  اإلعاقرة  وي حبقوق للتوعية واهلادفة النوعية والربام  االنشطة من العديد
 كافة.  واجملتمع وأسرهم

  وي األشرررخا  مرررع االعاقرررة  وي لألشرررخا  العليرررا اللجنرررة فرررإن أخرررر ، جهرررة ومرررن -125
 وبررام  مرواد إبعرداد تقروم االعرالم شرؤن هيئرة مرع وابلشراكة األطفال، فيهم مبن أنفسهم، اإلعاقة
 اجملتمررررع، يف ومسررررامهون قررررادرون أب ررررم اإلعاقررررة  وي األشررررخا  لصررررورة للرررررتوي  ارررردس توعويررررة
 تشررجيع طريررق عررن اآلخرررين األشررخا  مجيررع هبررا يتمتررع الرري واحلررر ت احلقرروق بررنفس يتمتعررون

 مبردأ هلم يكفل حنو على اإلعاقة  وي األشخا  صورة عرض على اإلعالم وسا ط أجهزة مجيع
 الصرحيح االنردما  هلرم يضرمن وبشركل اجملتمرع يف فعالرة كفئرة  الفرديرة واحلقوقيرة اجملتمعية الشراكة

 جمتمعهم. يف

 اإلعاقرة.  وي واألشرخا  اإلعاقرة تتنراول والري الثقافيرة والفعاليات املؤمترات تعقد كما -126
 املثال: سبيل على

 يف افترررتح والرررذي اإلعليرررة: ذوي لألشرررخلص اخلرةجررري ا ملررررحي ا هرجرررلن (أ) 
 ؛2013 ديسمرب 10-3 من واستمر الوزراء جملس ر يس مسو ان ب من برعاية الثالثة نسخت 

 مملكرة مسرتو  علرى اجلرا زة بردأت اإلعليرة: إلىلردا  انصرر الشرة  مسرو جلئز  (ب) 
 يف اخلليجري املستو  على لتصبح آفاقها اتسع  م ومن ،2012 العام األو  دوراا يف البحرين
 الثقرايف اجملرال يتعلرق الر ضري الثقرايف، العلمري، ثالثة: اجلا زة جماالت .2013 العام الثانية دوراا
 واالعاقرة والتوحرد الردماغي والشرلل والبصررية والسرمعية واحلركيرة واجلسردية الذهنيرة االعاقرة لفئات

 ر )الرسررم التشرركيلية والفنررون الشررعر( ر املقررال ر الروايررة ر )القصررة االدبيررة الفنررون جمررال يف املزدوجررة
 فئرات يشرمل الر ضي اجملال اما الضو ي. والتصوير املسرحية والفنون واملوسيقى النح ( ر اخلزس
 الدماغي. والشلل والبصرية والسمعية واحلركية اجلسدية اإلعاقة
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 الصحةة واخلدللت الصحة  
 جلمةررررت الصررررحةة احلللررررة ىلتحملررررني ا تعرقررررة اخلتللةررررة التوصررررةلت لررررر 56 الفقررررر   

 الد  ىلفقر اإلصلىلة لعدتت وخفض األطفللا
 بدراسررة العامررة الصررحة إبدارة التغذيررة قسررم قررام اللجنررة، مررن الصررادرة التوصررية علررى بنرراءاا  -127

 أطفررال بررني احلديررد نقررص بسرربب الرردم فقررر انتشررار مررد  خالهلررا مررن تبررني الرري 2012 عررام يف
 بفقررر املصررابني األطفررال نسرربة يف اخنفرراض تبررني فقررد سررنة (18-6) عمررر بررني واملررراهقني املرردارس
 الفئرررة يف األطفرررال عنرررد النسررربة اخنفضررر  حيررر  ،2005 يف أجرررري الرررذي ابملسرررح مقارنرررة الررردم

 يف األطفرال وعنرد 2012-2011 عرام ٪25 إ  2005 عرام ٪29 مرن سرنة 14- 6 العمرية
 .2012-2011 يف 18.9 إ  2005 عام ٪22.7 من اخنفض  18-14 العمرية الفئة
 و لرك املواليرد، لرد  ٪75 دون ما إ  املنجلي الدم فقر مبرض االصابة نسبة اخنفض  -128
 خالل: من الصحة وزارة قبل من املبذولة اجلهود بفضل

 ؛ الزوا  قبل الفحص برانم  (أ) 

 ؛ الوالدة عند املواليد فحص (ب) 

 ؛ الثانوية املدارس طلبة فحص (ت) 

 .للسكلر العاملي ابليوم االحتفال (ث) 

 وختفري  الردم فقرر من للوقاية كبرية  جهوداا  التغذية قسم يف ممثلة الصحة لوزارة كان  وقد -129
 التايل: خالل من حدوث  معدل

 2001 عرررررام بررررردأ والرررررذي الفوليرررررك ومحررررر  ابحلديرررررد الطحرررررني دعرررررم مشررررررو  (أ) 
 ويف املشررو  هرذا لتطبيرق املستمر ابلتقييم التغذية قسم ويقوم العاملية، الصحة منظمة مع ابلتعاون

 تطبيق من للتأكد األغذية مراقبة قسم مبساعدة الرصد لنظام وتقييم حتدي  عمل مت 2009 عام
 ؛ الدقيق ملطاحن البحرين شركة قبل من الطحني دعم

 اليها؛ احلاجة حالة يف الفوليك، ومح  احلديد مكمالت احلوامل األمهات إعطاء (ب) 

 املخصصررة االجتماعيررة والفعاليررات التثقيفيررة واحملاضرررات التوعويررة احلمررالت عمررل (ت) 
 اجملتمع؛ أفراد لد  الوعي لز دة

 وهرو 2014 فربايرر يف الطري السلمانية مبجمع الوراثية الدم أمراض مركز افتتاح (ث) 
 أبعلرررى إنشررراؤه ومت سرررريراا  90 بسرررعة الوراثيرررة الررردم ألمرررراض املنطقرررة يف عالجررري طررري مركرررز أكررررب

 تقرررردم متنوعررررة ختصصررررية وعيررررادات والطرررروارئ للحرررروادث قسررررماا  وضررررم والفنيررررة التقنيررررة املسررررتو ت
 )السكلر(. املنجلي الدم فقر مرضى خصوصاا  للمرضى وتشخيصية عالجية خدمات



CRC/C/BHR/4-6 

GE.18-04056 38 

 الطبةعةة الرضلعة  

 وجبمرررت الطبةعةرررة لررضرررلعة وطنةرررة جلنرررة إبنشرررلء ا تعرقرررة اخلتللةرررة التوصرررةلت لرررر 58 الفقرررر   
 العاية ذات البةلانت
 الطبيعيرة. الرضاعة تشجيع أجل من اململكة جهود هنا نستعرض التوصية هلذه استجابة -130
 بردأت الطبيعيرة، الرضراعة وتشرجيع دعرم علرى الصرحة وزارة يف ممثلرة البحررين مملكرة حرص  فقد

 الطبيعيرة، الرضراعة ومحايرة لتشجيع اسرتاتيجية لوضع 1992 عام الطبيعية الرضاعة جلنة بتشكيل
 منظمرررة أقرارررا الررري لألطفرررال الصرررديقة ابملستشرررفيات الدوليرررة املبرررادرة وتطبيرررق تبررري طريرررق عرررن م

 ويف الناجحررررررة، الطبيعيررررررة للرضررررراعة العشررررررر اخلطررررروات تنفيررررررذ عرررررررب واليونيسررررريف العامليررررررة الصرررررحة
 املستشرررفيات مسرررمى الصرررحة بررروزارة الصرررحية واملراكرررز الررروالدة مستشرررفيات منحررر  1993 عرررام

 واليونيسيف. العاملية الصحة منظمة قبل من للطفل الصديقة
 يف األم لنب لبدا ل اجملاين التوزيع مبنع لسنة (7) رقم وزاري قرار إصدار مت العام نفس يف -131

 بقررانون املرسرروم إلصرردار األسرراس لبنررة مثابررة القرررار هررذا كرران  وقررد الصررحية. واملراكررز املستشررفيات
 تبعهرررا م األم. لرررنب بررردا ل وترررروي  وتسرررويق اسرررتعمال علرررى الرقابرررة بشرررأن 1995 لسرررنة (4) رقرررم

 وتسرررويق اسرررتعمال علرررى للرقابرررة جلنرررة تشررركيل بشرررأن 1996 لسرررنة (5) رقرررم وزاري قررررار اصررردار
 الدولية. املدونة أحكام تنفيذ ومتابعة والتنسيق ابإلشراس ختتص األم لنب بدا ل وتروي 
 وتسررويق اسررتعمال علررى الرقابررة وضرروابط شرررو  تنظرريم بشررأن قرررار مشرررو  رفررع مررؤخراا  مت -132
 يف إحالتر  مت حير  الروزراء، جملس ر يس مكتب ا  الصحة وزيرة قبل من األم لنب بدا ل وتروي 
 القانونية. للشؤون الوزارية اللجنة إ  2017 مارس يف الوزراء جملس جلسة
 ابتبررا  االلتررزام مررن للتأكررد زمنيررة فرررتات علررى التعرراميم مررن العديررد الصررحة وزارة أصرردرت -133
 املستشرررررفيات يف تنفيرررررذه ومتابعرررررة الررررروزاري ابلقررررررار االخرررررالل وعررررردم األم بررررردا ل تسرررررويق قرررررانون

 التسروق وأمراكن الصريدليات خلرو مرن والتأكرد االعالميرة املرواد ويف واخلاصرة احلكوميرة والعيادات
 األم. لنب لبدا ل تسوق إعالنية ملصقات من

 تطبيرق من للتأكد للرتكيز الوالدة مبستشفيات الطبيعية للرضاعة املصغرة اللجنة تشكل  -134
 مررد  ورصررد ابلدولررة الرروالدة مستشررفيات يف التطبيررق هررذا مررد  وتقيرريم الطبيعيررة الرضرراعة سياسررة
 القرررابالت لتررردريب خطرررط ووضرررع هبرررا الطبيعيرررة الرضررراعة مسرررتو  وتقيررريم األم اللجنرررة مرررع تعاو رررا

 الطبيعية. الرضاعة مستو  رفع أجل من واملمرضات القانونيات

 إ  أشرررهر 6 ملررردة يوميررراا  سررراعتني مرررن لألمهرررات هبرررا املسرررموح الرضررراعة سررراعات متديرررد -135
  يوماا. 60 إ  يوماا  45 من الوضع إجازة ومتديد سنتني، ملدة يومياا  ساعتني

 مت الطبيعيررررة ابلرضرررراعة الرررروعي رفررررع يف اهتمامهررررا علررررى التأكيررررد يف الرررروزارة مررررن وحرصررررا -136
 الردعم لتقردمي الروالدة مبستشفيات الطبيعية للرضاعة منسقة وظيفة 2009 أكتوبر ايف استحداث
 الرضررراعة وتشرررجيع دعرررم جمموعرررة تشررركل  كمرررا  والنفررراس. الررروالدة أجنحرررة يف العملررري واإلرشررراد
 طلررب حالررة ويف لررديهن، الصررعوابت وتررذليل الطبيعيررة الرضرراعة علررى األمهررات لتسرراعد الطبيعيررة
 مرن هبرن االتصرال قا مرة علرى احلصرول لرألم  كرن الطبيعيرة الرضراعة عرن االستفسار أو املساعدة

 الوالدة. أجنحة أو احلوامل عيادة
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 يف الطبيعيرة الرضراعة خردمات تقدمي يف والطفولة األمومة رعاية خدمات جهود وتستمر -137
 الطبيعيررة الرضرراعة علررى األمهررات بتشررجيع وتعررى الرروالدة وبعررد احلوامررل لألمهررات الصررحية املراكررز
 فيها: يتم والي لألطفال الصديقة املستشفيات خالل من
 ؛مباشرة الوالدة بعد ابلرضاعة البدء على األم تشجيع (أ) 
 مشرراكل مررع التعامررل وطريقررة الطبيعيررة الرضرراعة بفوا ررد احلوامررل األمهررات توعيررة (ب) 

 املطلوبررررة والتغذيررررة خرررراط  اعتقرررراد أي وتصررررحيح الصررررناعية الرضرررراعة اسررررتخدام وخمرررراطر الرضرررراعة
 ؛والرضاعة احلمل خالل

 الرروالدة وبعررد الرروالدة قبررل مررا احلوامررل لألمهررات للثرردي الرردوري فحررص اجررراء (ت) 
 ؛األمراض من األم خلو من لالطمئنان

 سرتة أول يف شرراب أو طعرام إضافة دون فقط الطبيعية الرضاعة على التشجيع (ث) 
 ؛الطفل عمر من أشهر

 الطبيعيررة الرضرراعة متابعررة مررع الطفررل عمررر مررن أشررهر سررتة بعررد الفطررام تشررجيع ( ) 
 ؛األقل على سنتني لعمر

 .الصحية املراكز يف ل  اإلعالانت وضع ومنع الصناعي احلليب على التشجيع عدم (ح) 

 العديررد بعمررل الصررحة برروزارة التغذيررة قسررم مررع ابلتعرراون الصررحة تعزيررز إدارة قامرر  كمررا -138
 الطبيعيرة، الرضراعة أبمهية التوعية أجل من النقا  وحلقات االستشارية واجللسات احملاضرات من

 أمهيررة توضررح ر يسرري بشرركل األمهررات تسررتهدس وارشررادية توعويررة كتيبررات  طباعررة إ  ابإلضررافة
  ايضاا. لألم وإيا للرضيع ليس وفوا دها الطبيعية الرضاعة
 ورشرة لألطفال الصديقة واملستشفيات الطبيعية ابلرضاعة اخلاصة التغذية قسم أقام كما -139
 قررانون وتطبيررق لألطفررال الصررديقة املستشررفيات مبررادرة "تفعيررل عنرروان حترر  معتمرردة تدريبيررة عمررل
 العرررامليني اسرررتهدف  ،2016 عرررام يف األم" لرررنب بررردا ل وترررروي  وتسرررويق اسرررتعمال علرررى الرقابرررة

 االقليمررري املنسرررق وقررردمها واخلرررا  احلكرررومي القطررراعني يف واألمومرررة الطفولرررة جمرررال يف الصرررحيني
 االوسط. الشرق يف IBFAN ملنظمة

 الرضراعة تواجر  الري الصرعوابت تذليل يف الصحة وزارة تبذهلا الي اجلهود كل  من ابلرغم -140
 خلردمات ابلنسربة التحد ت من بع  تواج  زال  ال أ ا إال عليها، األمهات وتشجيع الطبيعية
 منها: الطبيعية، الرضاعة

 الصررررحي الرررروطي النظررررام يف الطبيعيررررة الرضرررراعة عررررن بيرررراانت إدرا  مررررن ابلرررررغم (أ) 
 ؛منهجية غري بصورة يتم مازال البياانت مجع أن اال ،I-Seha للمعلومات

 البحررررين يف الطبيعيرررة الرضررراعة وضرررع عرررن ودراسرررات حبررروث إجرررراء إ  احلاجرررة (ب) 
 ؛واألمهات احلوامل بني الوعي مد  وقياس

 العمرررررل أمررررراكن يف الطبيعيرررررة الرضررررراعة لتيسررررري خاصرررررة مرافرررررق تررررروفري يعرررررد كمررررا (ت) 
 رأسررها وعلررى حتقيقرر ، فررر  مررن تقلررل الرري العوامررل مررن العديررد لتشررابك و لررك األكرررب التحرردي
 مرن املمارسرة هرذه صرعوابت لتذليل عدة جهات مع والتنسيق التعاون من فالبد السا دة. الثقافة
 الغاية. هذه حتقيق أجل
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 ا راهقني صحة  

 اخلتللةة ا احظلت لر 60 الفقر   

 حرالتهم لتعزيرز للمرراهقني موجهرة بررام  بوضرع الفقرة هذه يف اللجنة لتوصيات استجابةا  -141
 اخلمررررور ومعرررراقرة املخرررردرات وتعرررراطي اإلجنابيررررة الصررررحة مبسررررا ل التثقيررررف  لررررك يف مبررررا الصررررحية،
 يف  لررك متثررل وقررد واليررافعني الشررباب بصررحة كبرررياا   اهتمامرراا  الصررحة وزارة أولرر  لقررد والترردخني.

 وبرفرع الصحية املراهقني بقضا  تعى والي 1996 عام يف والشباب املراهقني صحة جلنة تشكيل
 مؤسسررات مررن املعنيررني األطررراس مجيررع ومبشرراركة السرركان مررن الفئررة هلررذه الصررحي الرروعي مسررتو 
 املرررراهقني صرررحة تعزيرررز يف تشررركيلها منرررذ اللجنرررة أعضررراء جهرررود تعرررددت وقرررد ة.وأهليررر حكوميرررة
 للعيرادة ابإلضرافة 2012 عرام والشرباب املرراهقني لصرحة أخرر  عيرادة افتتراح مت حير  والشباب

 املررراهقني لصررحة األول العررريب املررؤمتر بتنظرريم اللجنررة قامرر  كمررا  2009 عررام يف افتتاحهررا مت الرري
 اخلليجيرررة للجنرررة األول االجتمرررا  وعقررردت ،2006 يونيرررو يف البحررررين مملكرررة استضرررافت  والرررذي
 .2010 عام والشباب اليافعني لصحة

 للوضررع وحتليررل شررامل حبرر  إجررراء مت فقررد العامليررة الصررحة منظمررة مررع التعرراون جمررال ويف -142
 SARA) اإلقليميرررة البحررر  أداة ابسرررتخدام البحررررين مبملكرررة والشرررباب اليرررافعني لصرررحة الرررراهن

(situational and response analysis tool العامليرة الصرحة ملنظمرة اإلقليمري املكترب مرن املعتمردة 
 األوسط. للشرق

 املركرررز علرررى حررراز والرررذي الصرررحة لررروزارة االلكررررتوين املوقرررع ضرررمن )شررربابيات( انشررراء مت -143
 مرن للمرراهقني الصرحيحة الصرحية املعلومة تقدمي إ  ويهدس اخلليجي االعالم مسابقة يف األول
 جلنررة هبررا تقرروم الرري واالنشررطة الررربام  ومتابعررة الصررحية واستفسرراراام أسررئلتهم مررع التفاعررل خررالل
 .(9)املراهقني صحة

 الروطي الرربانم  تنفيرذ مت فقرد املرراهقني صرحة لتحسرني الصرحة وزارة اسرتاتيجية وضمن -144
 اليرررافعني صرررحة خررردمات ويتضرررمن والتعلررريم الرتبيرررة وزارة مرررع ابلشرررراكة و لرررك املدرسرررية، للصرررحة
 الضررروء تسررلط والرري والعالجيرررة الوقا يررة واخلرردمات الرررربام  مررن جمموعررة علرررى وتشررتمل والشررباب

 والعرررال  اإلرشررراد تقررردمي أجرررل مرررن اإلختطرررار وعوامرررل الضرررارة للسرررلوكيات املبكرررر الكشرررف علرررى
 لقسررررم التنظيمرررري اهليكررررل حترررر  والشررررباب املررررراهقني صررررحة لررررربانم  منسررررق تعيررررني ومت املناسررررب.
 لبحررر  والتعلررريم الرتبيرررة ووزارة الصرررحة وزارة برررني تنسررريقية جلنرررة هنرررا  أن كمرررا  املدرسرررية. الصرررحة
  التعليمية. املناه  يف االجنابية والصحة الصحية املواضيع تضمني بينها من والي املشرتكة املواضيع

 ألوليرراء دوري بشرركل حماضرررات املدرسررية الصررحة بقسررم النفسررية الصررحة جمموعررة وتقرردم -145
 العرردواين والسررلو  الررتعلم وصررعوبة العنرراد مثررل النفسررية واملشرراكل السررلوكيات عررن والطلبررة األمررور

 الصرررحية املراكرررز يف الصرررحة تعزيرررز ادارة تقررردمها متنوعرررة حماضررررات إ  إضرررافة النطرررق، وصرررعوابت
 وكيفيرررة واليافعرررات واليرررافعني لألطفرررال ةالعضررروي ابلصرررحة تتعلرررق األمرررور وأوليررراء للطلبرررة واملررردارس
 .معها التعامل

__________ 

 .شبابيات ملوقع وصلة (9)
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 اخلليجرري ابليرروم االحتفررال يررتم واليررافعني األطفررال بصررحة الرروعي مسررتو  رفررع أجررل ومررن -146
 صرحي موضرو  اختيرار يتم عام، كل  من سبتمرب 30 يف والشباب اليافعني وصحة املدرسية للصحة
 .وخارجها املدرسة داخل تثقيفية ور  ضمنها من حول ، الفعاليات وتنظم ابليافعني متعلق
 املرررررأة لنهرررروض الوطنيررررة االسرررررتاتيجية يف احليرررراة" جررررودة "أثررررر ركررررز الفترررراة، علررررى وللرتكيررررز -147

 والنفسرررية العضررروية اجلوانرررب جبميرررع وخمرررتص للطالبرررات موجهرررة الرررربانم  مرررن عررردد علرررى البحرينيرررة
  الالزمة. احلياتية واملهارات

 مررن عرردد لتنفيررذ خطررة وضررع  والرري والشررباب اليررافعني صررحة جمموعررة تشرركيل مت كمررا -148
 الصررحية وابأليررا  عررام بشرركل ابلصررحة والطالبررات الطلبررة وعرري ز دة إ  مجيعهررا ارردس الررربام 
 :أبرزها اللجنة، امام نستعرض التحديد وج  على اإلجنابية والصحة

 "كربان" والشبلب الةلفعني لد  والبروغ اتجنلىلةة الصحة حتملني ىلرانلج )أ( 
 يهرردس ودانرر (. )راشررد شخصررية خررالل مررن 2014 يف كررربان  برررانم  وتنفيررذ تصررميم مت -149
 التعريرررف خرررالل مرررن والشرررباب اليرررافعني لرررد  والبلرررو  االجنابيرررة الصرررحة حتسرررني ا  الرررربانم  هرررذا

 الري واالجتماعيرة والنفسرية اجلسرمية التغرريات أهرم وتوضريح شررح طريق عن و لك البلو ، مبرحلة
 املدرسررية الصررحة عمررل طرراقم الررربانم  هررذا بتنفيررذ يقرروم العمريررة. ملرحلررة هررذه يف اليررافعون يواجهررا
 واملختلفرة الشريقة الوسرا ل تستخدم كما  املدرسية. الصحة ممرضات وأتهيل تدريب على واشتمل
 عرررن بعيررردا املرحلرررة هرررذه عررري  يف لتعيرررنهم واالرشرررادات النصرررا ح لتمريرررر اليرررافعني هلرررؤالء واملناسررربة
 والعمررل ،2016-2015 لعررام املسررتهدفة املرردارس مررن ٪75 تغطيررة مت وقررد واملنزلقررات. املخرراطر
 مجيررع يف الثانويررة املرحلررة يف الطلبررة مجيررع إ  ليصررل واسررتكمال  الررربانم  تطرروير علررى حاليرراا  جرراري
 أكررب عردد تردريب علرى الرربانم  يعمرل  لرك ولتحقيق استدامت . تضمن وبصورة البحرين مناطق
 أهرررم مرررن اليرررافعني. صرررحة جمرررال يف التأهيرررل مسرررتو  ورفرررع املؤهلرررة الكررروادر لرررز دة املختصرررني مرررن

 الربانم : عليها يشتمل الي احملاور

 ؛واسباهبا اجلسمية التغيريات 
 ؛ معها التعامل وكيفية النفسية التغيريات 
 ؛ البدين والنشا  الغذا ية االحتياجات 
 ؛الشباب حب/واالسنان الشعر نظافة/الشخصية النظافة 
 األصدقاء( اختيار/ال تقول كيف/الشكل )تقبل حياتية مهارات. 

  والثلنوية اتعدا ية لرمرحرة لرمملتجدير الشللل ا رحري الفح  )ب( 
 االعداديرررة املررررحلتني يف املسرررتجدين للطلبرررة الصرررحية احلالرررة معرفرررة إ  الرررربانم  يهررردس -150

 حتصررريلهم علرررى سرررلباا  يرررؤثر قرررد صرررحتهم يف احنرررراس أو اعرررتالل ألي املبكرررر واالكتشررراس والثانويرررة
 والسرمع النظرر وسالمة صحة فحص خالل من و لك خارجها حياام أو املدرسة داخل العلمي
 إ  يهرردس كمررا  اجلسررم. كتلررة  وقيرراس الرردم يف اهليموجلرروبني نسرربة وفحررص واألسررنان الفررم وصررحة
 والعرررادات كالتررردخني  املراهقرررة مرحلرررة يف وخاصرررة وإجيررراابا  سرررلباا  املتررروفرة الصرررحية العرررادات دراسرررة
 اخلاصرررة واملعلومرررات ابحلقرررا ق وتزويررردهم األمرررر وويل والطالبرررة للطالرررب الصرررحية والتوعيرررة الغذا يرررة
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 املرضرية احلراالت متابعرة يرتم كمرا  منهرا. السلي وجتنب االجيايب وتشجيع املؤثرة والعوامل بصحتهم
 تنفيرذ مت وقرد للطلبرة. والنفسية واالجتماعية الصحية ابحلالة اخلاصة البياانت كافة  وتوثيق اخلاصة
 2012 عرام يف الصرحية املراكرز يف للفحص والتعليم الرتبية وزارة يف املعنيني مع ابلتنسيق الربانم 

 املرحلرررررة يف املسرررررتجدين علرررررى تنفيرررررذه بررررردأ 2014 عرررررام ويف اإلعداديرررررة املرحلرررررة يف للمسرررررتجدين
 وزارة وتفخرررر والتعلررريم. الرتبيرررة وزارة مرررن الفحرررص الزاميرررة موافقرررة علرررى احلصرررول مت كمرررا  الثانويرررة.
 األخررية اللمسرات وضرع اآلن وجراري املسرتهدفة الفئة من ٪75 التغطية نسبة بلغ  أبن الصحة
 الرررررروطي الررررررربانم  ضررررررمن الصررررررحية املراكررررررز يف املرحلرررررري الفحررررررص خدمررررررة ادرا  إجررررررراءات علررررررى

 .I-SEHA للمعلومات

  اتعدا ي( والثلين اتول )ا ملتو  اتعدا ية ا رحرة طربة فطعةملت استكملل ىلرانلج )ج( 
 إ  اضافةا . حديثا الناشئة واألمراض املعدية األمراض ضد احلماية تعزيز إ  الربانم  يهدس -151
 . املدارس وطالبات طلبة بني األمراض انتشار من واحلد املعدية األمراض ضد التحصني نسبة رفع

 احلكولةة. ا دا   وطللبلت لطربة الفقري والعمو  النظر فح  ىلرانلج )ح( 
 احلالرة تردهور ملنرع الفقرري العمود ابحنراس املصابني للطلبة املبكر التشخيص إ  يهدس -152

 املدرسرررة داخرررل املقدمرررة والعنايرررة اخلدمرررة حتسرررني إ  يسرررعى كمرررا  الطالرررب. صرررحة علرررى وأتثريهرررا
 النظر. ضعف وحاالت الفقري العمود ابحنراس املصابني للطلبة

 Y-Peer) الدولةة األيران فثقةف شبكة لت ابلتعلون الصحي اجمللل   األيران فثقةف ىلرانلج )خ( 

Education)  
 يف ومردرابت مردربني تردريب لرربانم  األو  التدريبيرة الورشرة املدرسرية الصحة قسم نظم -153
 الرتبيررررة وزارة مررررع ابلتنسرررريق و لررررك ،2016 مررررايو يف الصررررحي اجملررررال يف األقررررران تثقيررررف برررررانم 
 لتقرردمي التواصررل مهررارات واكسرراهبم واإلانث الررذكور الطلبررة مررن جمموعررة أتهيررل مت حيرر ، والتعلرريم
  أقرا م. على االجيايب والتأثري الصحية التوعية
 مررن البحررين يف 2008 عرام يف عملهرا بردأت األقرران تثقيرف شربكة إن ابلرذكر واجلردير -154
 األقرران تثقيرف جمرال يف تعمرل دوليرة شبكة وهي آنذا ، والر ضة للشباب العامة املؤسسة خالل
 فقررردان مبررررض توعيرررة إ  إضرررافة اإلجنابيرررة، والصرررحة واملخررردرات الكحرررول تعررراطي أخطرررار حرررول
 خمتلررف مررن دولررة 48 يف حاليرراا  الشرربكة تعمررل وخمرراطره. انتقالرر  وكيفيررة )االيرردز( املكتسررب املناعررة
  حكومية. مؤسسة يف الشبكة احتضن  الي الوحيدة الدولة البحرين مملكة وتعد العام احناء

 واكسرراهبم اختيررارهم مت الررذين الطلبررة هررؤالء متابعررة علررى املدرسررية الصررحة قسررم وحيررر  -155
 املعلومرة توصريل مرن لتمكيرنهم هلم الالزمني والعلمي املادي الدعم وتقدمي جديدة اضافية مهارات
 املرحلرة يف املردربني ضرمن مرن ليصربح واملقردرة املعرفرة يبدي من واختيار ألقرا م السليمة الصحية
 دا ررررة تتسرررع حرررىت والشرررباب األطفرررال مرررن أخرررر  جمموعرررة يررردرب أن مهماتررر  مرررن يكرررون املقبلرررة

 الطلبة. من ممكن عدد أكرب ليشمل الربانم  هذا من االستفادة
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 التدخني: لكلفحة  
 يف التبررررغ مكافحررررة بشررررأن العامليررررة الصررررحة منظمررررة اتفاقيررررة إ  البحرررررين مملكررررة انضررررم  -156
 اسرتخدام يف البردء مرن احلرد بغرض التبغ لقوانني دولية أجندة وضع إ  ادس والي 2007 عام
 مرررن للحرررد ترمررري تررردابري إ  املعاهررردة أحكرررام وتنقسرررم اسرررتخدام . عرررن اإلقرررال  وتشرررجيع التبرررغ

  التبغ. منتجات عرض من للحد ترمي وتدابري التبغ، منتجات على الطلب
 (8) رقررررررم بقررررررانون مرسرررررروم وصرررررردر االتفاقيررررررة بنررررررود تنفيررررررذ علررررررى العمررررررل برررررردأ  ا  حررررررني -157
 مكافحررة جلهررود قويررة دفعررة شرركل حيرر  أبنواعرر ، والتبررغ الترردخني مكافحررة بشررأن 2009 لسررنة

 برائسرة أبنواعر  والتبرغ التردخني ملكافحرة الوطنيرة اللجنرة تشركيل سراهم كمرا  اململكرة، يف التدخني
 هبرا تقروم الري االجرراءات تعزيرز يف احلكومية القطاعات خمتلف عن ممثلني تضم والي الصحة وزير
 اسرتاتيجية تبن  قد التدخني ملكافحة الوطنية اللجنة أبن ويذكر التدخني. ملكافحة الصحة وزارة

(MPOWER)  اململكة. يف التدخني مكافحة جلهود كأساس  
 األطفرررررال برررررني التبرررررغ اسرررررتهال  مبكافحرررررة خاصررررراا  اهتمامررررراا  البحررررررين مملكرررررة أولررررر  وقرررررد -158

 15-13 مرن العمريرة للفئرة الشرباب برني التبغ لتعاطي العاملي البح  نتا   فبحسب واملراهقني.
 بلغررر  اجلنسرررني برررني التبرررغ اسرررتهال  نسررربة فرررإن ،2003 عرررام يف البحررررين يف أجرررري الرررذي سرررنة
 اململكرة يف املنتشرة البيع نقا  من مباشرة السجا ر بشراء قاموا هؤالء نصف وأن ٪23.3 آنذا 

 هرذه مقارنرة وعنرد سرنهم. صغر رغم السجا ر لبيعهم البا ع من معارضة أي يلقوا مل منهم ٪75و
 نسرررربة اخنفررراض تبرررني ،2015 عررررام يف املسرررح نفرررس إجررررراء اعرررادة أظهرارررا الرررري ابلنترررا   األرقرررام

 نقررا  مررن املنتجررات هررذه بشررراء يقومررون الررذين نسرربة ارتفعرر  بينمررا ،٪17.7 إ  التبررغ اسررتهال 
 السجا ر. منتجات لبيعهم البا ع من معارضة أي يلقوا مل منهم ٪60 ،٪66 إ  البيع
 وحتديررداا  والتبررغ الترردخني مكافحررة قررانون بنررود تنفيررذ علررى املراقبررة تشررديد مت فقررد وعليرر  -159
 تقرل ملرن التبغ بيع حظر القانون يتضمن حي  األطفال، بني التبغ استهال  نسبة خبف  املتعلقة
 ارتيراد حظرر إ  ابإلضرافة التبرغ، بيرع عمليرة يف اسرتخدامهم حظرر وكذلك سنة 18 عن اعمارهم

 إدخررررال القررررانون حيظررررر كمررررا  للترررردخني. املخصصررررة األمرررراكن سررررنة 18 عررررن أعمررررارهم تقررررل مررررن
 بغررض سرواء أطفرال ألعراب أو كحلرو ت  ومنتجاتر  للتبرغ دعايرة أو إعرالانا  تتضرمن الي املنتجات

 اململكررة إ  اآلليررة التبررغ بيررع أجهررزة وإدخررال اسررترياد وحيظررر كانرر .  وسرريلة أبي عرضررها أو بيعهررا
  كرن بطريقرة ومنتجاتر  التبرغ وعررض املنفرردة السجا ر بيع حظر إ  ابإلضافة فيها، استعماهلا أو

 املشرتي. قبل من مباشرة الي  الوصول
 تفتررري  برررز رات العامرررة الصرررحة إبدارة والتبرررغ التررردخني مكافحرررة جمموعرررة مفتشرررو ويقررروم -160
 ويف القررانون، بتنفيررذ االلتررزام مررن للتأكررد التبررغ تقرردم الرري واألمرراكن البيررع نقررا  مجيررع علررى دوريررة
 الختررا  العامررة النيابررة إ  املخررالفني وحتويررل قضررا ي ضرربط حمضررر حتريررر يررتم خمالفررة أي ضرربط حررال

 حبقهم. املناسبة االجراءات
 التبرررغ عرررن اإلقرررال  خررردمات تقررردمي علرررى جاهررردة الصرررحة وزارة تعمرررل أخرررر  جهرررة مرررن -161
 املواعيرررد حجرررز يف األولويرررة اعطررراؤهم يرررتم حيررر  األطفرررال وابألخرررص التوقرررف يف الرررراغبني جلميرررع

 والطي. املعنوي الدعم حي  من العيادة يف املتاحة الوسا ل بكل اإلقال  على ومساعدام
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 املررررردارس يف االجتمررررراعيني واملشررررررفني املدرسرررررية الصرررررحة ملمرضررررري دورات أقيمررررر  كمرررررا -162
 عرن اإلقرال  يف الرراغبني للطلبرة والنصريحة العون تقدمي على تدريبهم مت حي  واخلاصة، احلكومة

 حالتهم. ملتابعة العيادات مع والتنسيق التبغ
 املرررتددين بررني التبررغ عررن االقررال  نسرربة بلغرر  2015 عررام  ايررة يف إنرر  ابلررذكر واجلرردير -163
 ممترازة نسربة وهري سرنة. 18 عرن أعمرارهم تقرل مرن برني ٪39.5 التبرغ عرن االقال  عيادات على

  العيادة. لنجاح كمؤشر  جيدة نسبة ٪25 نسبة تعترب الي العاملية ابلنسب مقارنة
 مكافحررررة جمررررال يف كبرررررية  جهرررروداا  العامررررة الصررررحة إبدارة ممثلررررة الصررررحة لرررروزارة كرررران  كمررررا -164

 أمهها: التقرير هذا يف نستعرض واالدمان التدخني
 خررالل مررن واإلدمرران الترردخني ملكافحررة واملشررورة للتوعيررة مسررتدام برررانم  وضررع (أ) 

 ؛واألندية واملدارس الصحية املراكز

 ؛واإلدمان ابلتدخني العالقة  ات اجلهات بني التنسيق (ب) 

 مركرررز يف اجلنوبيرررة وهررري: حمافظرررات ثرررالث يف التررردخني مكافحرررة عيرررادات فرررتح (ت) 
 البحررين بنرك مركرز يف احملررق وحمافظرة الصحي احلورة مركز يف العاصمة وحمافظة ابلرفا  كانو  محد

 ؛احلد يف الصحي والكوي 

 التررررردخني عرررررن اإلقرررررال  )عيرررررادة التررررردخني ملكافحرررررة املتنقلرررررة العيرررررادة تدشرررررني (ث) 
 ؛األولية( الصحية الرعاية يف التدخني مكافحة وجمموعة

 ؛ومضاره التدخني عن للتوعية ابلصحة املختصة احمللية املعارض يف املشاركة ( ) 

 عررراد دوحررة يف مفترروح يرروم خررالل مررن التبررغ ملكافحررة العرراملي ابليرروم االحتفررال (ح) 
 ؛واطفاهلم العا الت من كبري  عدد يتواجد حي 

 عيرررررادة يف والعررررراملني الصرررررحية الرعايرررررة يف للعررررراملني تدريبيرررررة عمرررررل ور  عقرررررد (خ) 
 ؛التدخني عن اإلقال 

 خاصرررررة تعليميرررررة مرررررواد إدخرررررال أجرررررل مرررررن والتعلررررريم الرتبيرررررة وزارة مرررررع التنسررررريق (د) 
 املدرسررية واألنشررطة املنرراه  يف الصررحية احليرراة وأيررا  املعديررة غررري األمررراض مكافحررة مبوضرروعات

 ؛مبكرة سن ويف ودا م، منهجي بشكل

 لتعرررررررريفهم واليافعرررررررات واليرررررررافعني لألطفرررررررال موجهرررررررة توعويرررررررة محرررررررالت تنفيرررررررذ ( ) 
 معها. التعامل وكيفية هبم اخلاصة والنفسية العضوية الصحية ابملشكالت
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 (اتففليةة لر 31و 29و 28)ا وا   والتثقةفةة الرتفةهةة واألنشطة التعرةم -نسعلا  
  الفقر  )ه(و و) ( و)ج( و)ب( )أ( والنقلط اخلتللةة التوصةلت لر 62 الفقر   

 ا هين والتوجة  التد يب ذلك   مبل التعرةما  

 األطفلل:   ض  
  الرمسري األساسري التعلريم ضرمن املدرسرة قبرل مرا التعليم ادما  أمهية البحرين مملكة تدر  -165
 هنرررا  زالررر  مرررا انررر  اال البحررررين، ململكرررة والثالررر  الثررراين التقريرررر مرررن 213 الفقررررة تناولتهرررا كمرررا

 امليزانيرررة يف كبررررية  ز دة إ   لرررك حيترررا  حيررر  املرررادي، العامرررل أمههرررا  لرررك، حتقيرررق تعيرررق عوامرررل
 األخررر . املعوقررات كررل  تررذليل إ  تسررعى ال البحرررين مملكررة أن هررذا يعرري وال للتعلرريم. املخصصررة

 التعلررريم ضرررمن التعليميرررة املرحلرررة هرررذه السرررتيعاب خطتهرررا اسرررتكمال مرررن تنتهررري ان وا  ا رررا برررل
 يف املدرسررة قبررل مررا تعلرريم ترروفر الرري اخلاصررة املؤسسررات وتقيرريم ومتابعررة ابإلشررراس تقرروم الرمسرري،
 التأكرد يرتم حبير  الوزاريرة، واألنظمرة واللروا ح القروانني عليهرا ترنص ملا وفقاا  البحرين، مناطق مجيع
 أجل . من أنشأت الذي اهلدس حتقيق على قدراا من

 وتطلرب االطفرال ر ض لفرتح الرتاخريص مرنح يف صرارما نظامرا والتعلريم الرتبية وزارة تتبع -166
 والتأكرد الروضرة أوضرا  مراجعرة بعرد سرنوات، ثرالث كل  رخصها جتديد الر ض هذه إدارات من
 الرردفا  مررن كررل  موافقررة علررى احلصررول  لررك يف مبررا املعررايري، مجيررع واحرررتام الشرررو  كافررة  ترروافر مررن

 متنحهرررا للتجديرررد، الشررررو  اسرررتيفاء يف الرررر ض هرررذه تعثرررر حرررال ويف واملررررور. والبلرررد ت املررردين
 جتديرد مرؤخراا  مت وقرد عليها. املستمر اإلشراس مع أوضاعها، وتصحيح لتعديل كافية  مهالا  الوزارة

 يف عاملررة روضررة (42) إ  إضررافةا  كامررل،  بشرركل أوضرراعها عرردل  روضررة (75) لعرردد الرتخرريص
 متابعررة اسررتمرار جانررب إ  أوضرراعها، تصررحيح كمالاسررت جيررري ولكررن أصررالا، ومرخصررة امليرردان
  (.15-14 رقم )اجلداول .قا ماا  ترخيصها مازال روضة (16) أوضا  الوزارة
 ر ض معلمررررررات لتأهيرررررل التدريبيرررررة الرررررربام  إبعرررررداد األطفرررررال ر ض إدارة تعمرررررل كمرررررا -167

 التمويرل وصرندوق البحررين جبامعرة الطفولرة دراسرات مركرز مرع والشرراكة ابلتنسريق و لك األطفال
 علرررى التررردريب طريرررق عرررن اجملرررال هرررذا يف للخررروض امليررردان يف هرررم مرررن مسررراعدة بغررررض "متكرررني"
 اآليت: النحو على الربام  هذه ونفذ الذايت، التعلم منه  تطبيق

 التمهةدي: التد ييب الربانلج -أوتا   
 الثالررررر  للمسرررررتو  األطفرررررال لرررررر ض التعليميرررررة اخلرررررربات مرررررنه  حرررررول تررررردريي بررررررانم  -168

 األطفرررال وخصرررا ص الروضرررة مبرحلرررة التعريرررف علرررى يركرررز األطفرررال ر ض ملعلمرررات )التمهيررردي(
 اخلررررربات مررررنه  علررررى التأكيررررد مررررع املختلفررررة األطفررررال ر ض منرررراه  دراسررررة إ  ابإلضررررافة فيهررررا،

 أهداف : من املناسبة، والتعلم التعليم واسرتاتيجيات األنشطة وتعريف التعليمية
 ؛املدرسة قبل ما مرحلة يف لألطفال النما ية اخلصا ص على التعرس (أ) 

 املنفصرررلة، املرررواد مرررنه  النشرررا ، )مرررنه  األطفرررال ر ض منررراه  علرررى التعررررس (ب) 
 ؛إخل( ... منتسوري منه  التعليمية، اخلربات منه 
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 والوسررررا ل واالسرررررتاتيجيات األنشررررطة وبيرررران التعليميررررة، اخلررررربات مررررنه  دراسررررة (ت) 
 ؛الطفل أداء وتقييم الذايت التقييم وطرق التعليمية

 امللعرررب، )احللقرررة، األطفرررال ر ض خلرررربات للتخطررريط املتبعرررة األسررراليب تنميرررة (ث) 
 ؛األخري( اللقاء التعليمية، األركان الوجبة،

 ؛األطفال ر ض مرحلة يف والتعلم التعليم اسرتاتيجيات تنمية ( ) 

 املواطنة(. العربية، اللغة )الر ضيات، املوارد تعلم اسرتاتيجيات تنمية (ح) 

 ا ملتمر: التد ييب الربانلج -اثنةلا   

 ابخلرربة التعريرف علرى يركرز التعليميرة، اخلرربات منه  تنفيذ إجراءات حول تدريي برانم  -169
 بررردء يرررا   بعررر  تنفيرررذ مرررع للخرررربة واليرررومي األسررربوعي والتخطررريط األطفرررال، حيررراة يف وأمهيتهرررا
 أهداف : من اخلربة، أنشطة

 ؛األطفال حياة يف وأمهيتها التعليمية اخلربات مجيع على التعرس (أ) 
 ؛اخلربات من خربة لكل واليومي األسبوعي التخطيط أساليب تنمية (ب) 

 ؛التعليمية اخلربات من خربة كل  أنشطة من يا   بع  تنفيذ (ت) 

 ؛(إخل...  العربية اللغة)الر ضيات،  الروضة لطفل املواد تدريس على القدرة اكتساب (ث) 

 .الروضة لطفل تعليمية وسا ل إعداد على القدرة تنمية ( ) 

 واإلعرررردادي االبترررردا ي التعلرررريم ترررروفري بضررررمان املتعلقررررة )ب( ابلتوصررررية يتعلررررق فيمررررا امررررا -170
 علررى حتررر  والتعلرريم الرتبيررة وزارة فررإن متييررز، دون األطفررال جلميررع إلزاميررة وبصررورة جمرراانا  والثررانوي
  املرررواطنني. غرررري ومرررن املرررواطنني مرررن األطفرررال، جلميرررع اجملانيرررة احلكوميرررة التعليميرررة اخلررردمات إاتحرررة
 التعلررريم مرحلرررة هرررو األساسررري "التعلررريم ان علرررى التعلررريم قرررانون مرررن األو  املرررادة عليررر  ترررنص كمرررا

 سرنوات تسرع ومرداا الطفرل لروالدة املريالدي التراريخ حسرب السادسرة سرن من تبدأ الي اإللزامي
 عمره". من عشرة اخلامسة سن ببلوغ  اإللزام وينتهي األقل على دراسية
 مادي مقابل دون للجميع جماانا  التعليم فرصة إاتحة ضمان التعليم إلزامية مفهوم يتجاوز -171
 وإ  مرن آمنرة جمانيرة مواصالت توفري إ  ليصل الطفل أمر ويل على يفرض مباشر غري أو مباشر

 قرررد الررري وغريهرررا املدرسرررية األنشرررطة بعررر  رسرروم مثرررل املباشررررة، غرررري األخرررر  والتكررراليف املدرسررة
 املدرسرية اإلدارة تتكفرل كمرا  التعلريم. يف حبقهرم التمترع مرن األطفال بع  حرمان يف سبباا  تشكل
 التعليم جمانية إ  إضافة احملدود. الدخل  وي من األسر من لألطفال جماانا  املدرسي الزي بصرس

 احلكومية. التعليمية مؤسسااا ضمن الثانوي التعليم جمانية البحرين مملكة تضمن األساسي،
 يف منتشررة وتكون مال م جغرايف موقع يف التعليمية املؤسسات هذه بتوفري اململكة وتلتزم -172
 عشرررة مررن أكثررر فيهررا يررتعلم أن "بشررر  مدرسررة والتعلرريم الرتبيررة وزارة وترروفر البحرررين. منرراطق مجيررع

 .2005 لسنة (27) رقم التعليم قانون من االو  املادة حسب نظامياا" تعليماا  طالب

 التحراقهم طريرق عرن و لرك تعلريمهم، مواصرلة مرن اإليوا يرة الدور أطفال متكني يتم كما -173
 ويقبررل علير ، حصررل الرذي املسررتو   لرك لرر  وحيتسرب سررابقاا  وصرفها مت الرري الردور تلررك مبردارس

  التعليم. مواصلة من الطالب  لك لتمكني والتعليم الرتبية وزارة مبدارس يلي  الذي املستو  يف
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 بفررض اقررتاح بتقردمي 2017 ابريرل شرهر يف التشرريعية السرلطة أعضاء من عدد قام وقد -174
 للطالررب امريكرري( دوالر 1000 عررن بقليررل )أكثررر حبرينيررا دينررارا 400 سررنو ا  تبلررغ تعليميررة رسرروم
 بلبلرة أحردث ممرا ،16000 وعرددهم احلكوميرة املردارس يف املسجلني اجلاليات أبناء على الواحد

 والتعلريم الرتبيرة وزيرر دعرا ممرا البحرينيرة األسرر وكذلك البحرين، يف واملقيمة الوافدة األسر مجو  يف
 ممرن األطفرال جلميرع األساسري التعلريم جمانيرة مرع يتعارض كون   ل  ابلتصدي البحريي العام والرأي
 الطفل. حقوق ابتفاقية التزاماا  البحرين ارض على يعيشون

 ميزانيررة ختصرريص البحرررين حكومررة تواصررل الطفررل، حقرروق جلنررة توصرريات مررع انسررجاماا  -175
 أعررررداد يف سررررنو ا  املطررررردة للررررز دة تلبيررررة سررررنو ا  جديرررردة مرررردارس وفررررتح لبنرررراء و لررررك للتعلرررريم أكرررررب

 وتردريبهم املعلمرني وتروفري املردارس جتهيرز مرن  لرك علرى يرتترب ومرا والوافدين البحرينيني األطفال
 ارتفعر  حير  مطررد، بشركل التعلريم خمصصرات رفرع يف الدولرة واستمرت املتطلبات. من وغريها
  التقرير(. هذا من  -54 )الفقرة ملحو . بشكل املخصصة امليزانية
 التعلريم تنويرع علرى البحررين مملكرة حرصر  فقد املهي، التدريب فر  بتوفري يتعلق فيما -176

 الثررررانو ت تلررررك خرجيرررري ايئررررة ويررررتم العمررررل. سرررروق واحتيررررا  الدولررررة، احتياجررررات وفررررق الثررررانوي
 مهنررة يف االخنررا  يف الطالررب لرغبرة تلبيرةا  الفنيررة، واملعاهرد التقنيرة والكليررات ابجلامعرات لاللتحراق

 ثرالث هبرا الدراسة مدة املدرسة. بعد مباشرة العمل بسوق لاللتحاق أو منها، التخر  بعد حمددة
  لتشمل: الثانوي التعليم مسارات تتعدد دراسية. سنوات

 ؛العام الثانوي التعليم (أ) 
 ؛والصناعي الفي التعليم (ب) 

 .الديي التعليم (ت) 

 بترروفري البحرررين مملكررة قامرر  والفتيررات، للفتيرران املهرري الترردريب فررر  بترروفري يتعلررق فيمررا -177
 وأربررع للبنررات صررناعية مرردارس ثررالث توجررد كمررا  للبنررني. واثنترران للبنررات جتاريررة فنيررة مرردارس أربعررة

 أكثررر. مرردارس فررتح يسررتدعي وال حمرردود والصررناعي الفرري التعلرريم علررى اإلقبررال أن حيرر  للبنررني،
 (2016) 6666 هبرا والدارسرات الدارسرني عردد وبلرغ البحررين منراطق على موزعة املدارس هذه
 فيهرررا يتخصرررص سرررنوات، ثرررالث إ  الصرررناعية املررردارس يف الدراسرررة متترررد التخصصرررات. مجيرررع يف

  عامة. األو  تكون بينما الثانية السنة يف والطالبات الطلبة

 الصررناعي املسررار يف أمررا التجرراري. املسررار يف والفتيرران للفتيررات الدراسررية املنرراه  تتوحررد -178
 وهي: ختصصات، عدة هنا 

 ؛السيارات حمركات (أ) 
 ؛املكي التشغيل (ب) 

 ؛والفربكة اللحام (ت) 

 ؛الديزل حمركات (ث) 

 ؛والتكييف التربيد ( ) 

 ؛املصانع صيانة (ح) 
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 ؛الكهرابء (خ) 

 ؛االلكرتونيات (د) 

 ؛احلاسوب وصيانة تقنيات ( ) 

 ؛النقال اهلاتف تقنيات (ر) 

 ؛الطبية االجهزة صيانة (ز) 

 ؛املكتبية االجهزة (س) 

 .واالتصاالت املعلومات وتقنية املتعددة الوسا ط ( ) 

 مهررا أثنررني، علررى الفتيررات ختصصررات وتقتصررر للفتيرران. مترروافرة التخصصررات هررذه مجيررع -179
 دراسرررة يف الفتيرررات رغبرررة لعررردم و لرررك احلاسررروب"، وصررريانة "وتقنيرررات الطبيرررة" االجهرررزة "صررريانة

  الذكور. على جماالاا يف العمل يقتصر حي  األخر ، التخصصات

 التعلريم ضرمن املتخصصرة املسرارات هرذه مرن والتعلريم الرتبيرة وزارة تروفره مرا إ  ابإلضافة -180
 يف العرام النظرام يف الثانويرة املردارس يف للطلبرة التردريب تقدمي على "إجناز" مؤسسة تقوم الثانوي،

  األعمال. إدارة جمال

 البحرير: اجنلز  
 أثنررراء اقتصررراد ا  الشرررباب لتمكرررني تسرررعى را ررردة رحبيرررة غرررري مؤسسرررة هررري إجنررراز مؤسسرررة -181

 اخلررررا  القطررررا  إشرررررا  أمهيررررة البحرررررين" "إجنرررراز أدركرررر  وقررررد ،2005 يف إنشرررراؤها مت الدراسررررة.
 شررراكات أتسرريس خررالل مررن االقتصررادي النجرراح حتقيررق مررن الشررباب متكررني يف أهرردافها لتحقيررق

 .إداراا جمللس وضمهم الرا دة املؤسسات من عدد مع اسرتاتيجية
 املررردارس يف تنفيرررذه يرررتم الرررذي "الشرررركة" بررررانم  هرررو البحررررين إجنررراز بررررام  وأكررررب أهرررم -182

 كون   الالحمدود لإلبدا  فرصة للطلبة الربانم  يوفر حي  األكاد ي، املنه  من كجزء  واجلامعات
 بتأسرريس الطررالب خاللرر  مررن يقرروم الطلبررة، حيرراة يف مهمررة وجتاريررة اقتصررادية جتربررة ليكررون صررمم

 الطررالب تزويررد يررتم كمررا  اخلررا ، القطررا  مررن مرشرردين متطرروعني إشررراس حترر  اخلاصررة شررركتهم
 .املستقبل يف انجحني أعمال رجال ليصبحوا وتشجيعهم الالزمة ابملهارات

 وإبررررراز لإلبرررردا  لتحفيررررزهم التنافسررررية ابملشرررراركة املرررردارس لطلبررررة اجملررررال افسرررراح يررررتم كمررررا -183
 ابسرم واملعروفرة إجنراز تنظمهرا الري اإلقليميرة املسرابقة ضرمن و لرك املتميرزة، االقتصرادية مشاريعهم
 ويرررتم .دراسرررية سرررنة كرررل  مرررن األول الفصرررل يف األعمرررال" را ررردي للشرررباب العررررب "إجنررراز مسرررابقة
 "الشرركة" بررانم  ويسهم .اإلقليمية املسابقة هذه يف احمللي املستو  على الفا زة الفرق مجيع تكرمي
 األساسرية املفراهيم على 22و 16 بني م أعمارهم ترتاوح الي واجلامعات املدارس طلبة تعريف يف

 للشررباب العرررب "إجنرراز مسررابقة العرررب" "إجنرراز نظمرر  وقررد واالقتصرراد. األعمررال ور دة للتجررارة
 "إجنرررراز مؤسسررررة مررررع ابلتعرررراون، 2016 نرررروفمرب شررررهر يف املنامررررة العاصررررمة يف األعمررررال" را رررردي

 انجحرررني قرررادة وإعرررداد خلرررق علرررى املبرررادرة هرررذه اررردس حيررر  والتعلررريم، الرتبيرررة ووزارة البحررررين"
 .ومبتكرين ملهمني
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 لرررر دة املهررري التعلررريم تعزيرررز يف البحررررين إجنررراز مؤسسرررة مرررع والتعلررريم الرتبيرررة وزارة تتعررراون -184
 التدريب يف وطالبة طالب 90.000 من أكثر مشاركة مت اآلن، وإ  البحرين. مملكة يف األعمال

 األساسرررية األعمرررال مهرررارات وتطررروير املشررراريع وتنظررريم وظيفيرررة فرررر  علرررى احلصرررول كيفيرررة  علرررى
 املتزايررررد الطلررررب مواكبررررة إ  ابإلضررررافة اخلاصررررة، مشرررراريعهم وتشررررغيل لبرررردء املاليررررة الثقافررررة وتعزيررررز

 علررى والتعلريم الرتبيررة وزارة مرع ابلتعراون البحرررين إجنراز وتعمررل اخلرا . القطرا  ِقبررل مرن للمهرارات
 إلعرررداد البحررررين مملكرررة يف جامعرررة 12و مدرسرررة 187 مرررن ألكثرررر األعمرررال ر دة بررررام  إيصرررال
 مرن املتطروعني مرن متنوعرة جمموعرة يرد علرى و لك سنو ا  وطالبة طالب 20,000 من أكثر وأتهيل
 .تقريباا  متطو  3500 عددهم يبلغ اخلا  القطا 

 التعرةم أهداف  
 حقررروق إبدمرررا  واملتعلقرررة )أ( الفقررررة اخلتاميرررة املالحظرررات مرررن 63 الفقررررة يف ورد وفيمرررا -185

 يشررهد وتطررويره التعلرريم حترردي  برررأن القررول فرريمكن الدراسررية، املنرراه  يف الطفررل وحقرروق اإلنسرران
 اإلنسران حلقروق العراملي لإلعرالن األساسية املبادئ تكريس ابجتاه متواصالا  وعمالا  واضحاا مسعى

 يف الفرررر  وتكرررافؤ الررررأي، حريرررة احررررتام مثرررل اململكرررة، تتبنررراه الرررذي الرررد قراطي الرررنه  ظرررل يف
 وضرررمان اإلنسررران حقررروق مفررراهيم غررررس خرررالل مرررن االجتماعيرررة، الشررررا ح كرررل  ورعايرررة التعلررريم،
 جامعرررة إطرررار يف والتعلرريم، الرتبيرررة وزارة أسرررهم  وقررد والواجبرررات. احلقررروق هلررذه اليوميرررة املمارسررة
 تقرررارير مرررن اسرررتفادت كمرررا  الغررررض. هلرررذا العربيرررة اخلطرررة إعرررداد مراحرررل خمتلرررف ويف العربيرررة الررردول
 والتعلرريم الرتبيررة وزارة وشرركل  اإلنسرران. حقرروق علررى للرتبيررة العربيررة اخلطررة بينهررا مررن خمتلفررة دوليررة
 حقروق علرى للرتبيرة وطنيرة خطرة إلعرداد (2009/ن   م/1280) رقرم وزاري قررار مبوجب فريقا

 :إ  الفريق وتوصل اإلنسان،
 ؛اإلنسان حقوق على للرتبية مرجعي إلطار تصور إعداد (أ) 
 ؛الفريق لعمل طريق خريطة وضع (ب) 

 ؛اإلنسان حقوق على للرتبية اسرتاتيجية خطة مشرو  إعداد (ت) 

 االنسان. حقوق حول تدريبية عمل وور  برام  اعداد (ث) 

 حقررروق علررى الرتبيررة حررول 2010 ابريررل مرررن األول يف األو  العمررل ورشررة نفررذت وقررد -186
 وتوضرريح املدرسررية املؤسسررة يف العاملررة األطررراس مجيررع لررد  البنرراء احلرروار ثقافررة وإرسرراء اإلنسرران

 يف شرررار  وقرررد اإلنسررران. حقررروق علرررى الرتبيرررة خطرررة تطبيرررق يف والتعلررريم الرتبيرررة وزارة إدارات أدوار
 الرتبوي. لاجملا يف واملختصني الرؤساء من قياد  70 الورشة هذه

"املدرسررررة  مشرررررو  عررررن والتعلرررريم الرتبيررررة وزارة أعلنرررر ، 2014/2015 الدراسرررري العررررام ويف -187
 الرذي املواطنرة مرنه  تعزيرز يف الروزارة جلهرود استكماالا  أييت والذي"، اإلنسان وحقوق للمواطنة املعززة
 محررد امللررك جلاللررة اإلصرالحي املشرررو  روافررد أحررد ويعتررب، 2005-2004 العررام منررذ تطبيقرر  جيرري
 وانبثررق والتسررامح التعرراي  قيمرري علررى املشرررو  هررذا يُركررز. البحرررين مملكررة ملررك خليفررة آل عيسررى بررن
 . القيمتني هاتني لتعزيز يو جية جمتمعات إ  املدارس لتتحول وعاملية حملية حاجة من

 اإلعداديررة يثرررب )مدرسررة إعداديررة مرردارس أربررع يف املشرررو  هررذا اطلررق جتريبيررة وكمرحلررة -188
 ومدرسررة للبنررني اإلعداديررة عفرران بررن عثمرران مدرسررة للبنررات، اإلعداديررة كلثرروم  أم مدرسررة للبنررات،
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 معلررررم 600 يقررررارب مررررا ترررردريب مت املشرررررو ، جنرررراح ولضررررمان للبنررررني(. اإلعداديررررة الغررررزايل اإلمررررام
  لررك يف مسررتخدمني والتسررامح التعرراي  قرريم علررى املدرسرري اجملتمررع يف آخرررين وأعضرراء ومعلمررة
 الالزمرررة املهرررارات املعلمرررني إكسررراب ليرررتم اليونسررركو منظمرررة مرررن قرةرُ املررر التدريبيرررة التعليميرررة احلقيبرررة
 التعليميرة البيئرة جتهيرز مت  لرك، حتقيق وألجل والالصفية. الصفية األنشطة يف القيم هذه لتوظيف

 املشرو . لتطبيق مهيأة لتكون األربعة التجربة مدارس يف
 البحررين مملكرة يف الرتبويرة املنظومة ضمن املواطنة مادة تدريس خالل من الوزارة وتطمح -189
 هرررذا يتضرررمن  مرررا وكرررل الرررن ء، لرررد  وممارسرررتها املواطنرررة قررريم يكررررس وعررري تنميرررة يف املسرررامهة إ 

 قوانني يف هبا معرتس هي كما  اإلنسان وحقوق والد قراطية ابحلرية تتصل ومفاهيم قيم من الوعي
 هررذه توظيررف يعررزز ممررا البحرررين، عليهررا صررادق  الرري الدوليررة االتفاقيررات ويف وتشررريعااا اململكررة
 إليرر  ينتمررون الررذي للعررامل أفضررل اسررتيعاب يف يسررهم كمررا  اآلخرررين، مررع والعرري  للتواصررل املبررادئ
 التايل: على املواطنة منه  ويتضمن لإلنسانية. غى يشكل والذي والعرقي والديي الثقايف بتنوع 

 الد قراطية؛ ومبادئ والتضامن والعدل احلرية مثل املواطنة مصطلحات اكتساب (أ) 
 ؛السياسية ابملؤسسات تعريف (ب) 

 ؛السياسي للنظام األساسية النصو  تعريف (ت) 

 .واحرتامها والسياسية االجتماعية للحياة أساسية قواعد تعريف (ث) 

 وبعررد بدايررة. كنقطررة  اإلعداديررة املرحلررة ضررمن اإلنسرران وحقرروق املواطنررة منرراه  أدرجرر  -190
 االبتدا يررة املرحلررة منرراه  ضررمن أُدرجرر  م ومررن تنقيحهررا مت الدراسررية، املرحلررة تلررك يف جناحهررا
 .2015-2014 الدراسي العام من ابتداءا 

 وافشررراء والتعررراي  التسرررامح قررريم تعرررزز الررري واأللعررراب األنشرررطة مرررن عررردداا  املشررررو  طررررح -191
 أبرزها: من السالم،

 يف وأمهيترر  التسررامح مفهرروم حتديررد إ  يهرردس الررذي نرتقرري" "ابلتسررامح نشررا  (أ) 
 اللغويرة املصرطلحات مرن جمموعرة اكتسراب إ  ابإلضرافة ككرل،  اجملتمع يف وقيمت  املدرسية احلياة

 ؛التسامح لقيم املعززة واأللفا 
 يوضرررررع حيررررر  األدوار تبرررررادل إ  ويهررررردس لثقافتنرررررا" إغنررررراء "تسررررراحمنا نشرررررا  (ب) 

 األدوار تبرررادل يرررتم م وتقررريم افعالررر  وردود مشررراعره خالهلرررا مرررن تقررراس خمتلفرررة مواقرررف يف الطالرررب
 ؛  لك يف املناقشة وتبدأ

 برني املتبرادل االحررتام تنميرة إ  يهردس والرذي الثقافات" بني "التسامح نشا  (ت) 
 حواريررة جلسررات علررى النشررا  هررذا ويشررتمل والتسررامح، السررلم ثقافررة وإشرراعة الثقافررات، خمتلررف

 .متعددة جمموعات بني

 (31 )ا ل   الثقلفةة واألنشطة الفراغ وويت الرتفة   
 الثقافيرة ابلنشاطات اهتماما الدولة تويل الثقافية واالنشطة والرتفي  الفرا  أوقات جمال يف -192

 احتياجررررات بتلبيررررة حكوميررررة أجهررررزة عرررردة وتقرررروم .والشررررباب األطفررررال تسررررتهدس الرررري والرتفيهيررررة
  ابرزها: والربام ، االنشطة هذه بتوفري واليافعني األطفال
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 اتجتملعةة: والتنمةة العمل وزا   -1 
 والعمررل األطفررال شخصررية لنمررو املال مررة البيئررة ترروفري إ  ارردس: والنلشررئة ألطفررللا أنديررة -193
 تقررردمي خرررالل مررن فيررر ، فررراعلني أعضرراء ليكونررروا اجملتمررع يف انررردماجهم وتسرررهيل مررواهبهم صرررقل علررى
 هرذه تعمرل. والثقافيرة والدينيرة والر ضرية والعلميرة والفنيرة األدبية اجملاالت يف املتنوعة الربام  من حزمة

 الفرتترررني يف العرررام مررردار علرررى اململكرررة حمافظرررات علرررى املوزعرررة االجتماعيرررة املراكرررز خرررالل مرررن األنديرررة
 .والتعليم الرتبية وزارة مع ابلتعاون املدارس لطلبة الربام  من العديد تقدم كما.  واملسا ية الصباحية

 جمرراالت عرردة تتنرراول واملكثفررة املتنوعررة الررربام  مررن حزمررة عررن عبررارة :الصررةفي النشررلط -194
 معسرركر منهررا الصرريفية املعسرركرات تقرردم كمررا  .18-7 العمريررة للفئررة األطفررال اهتمامررات ضررمن

 السالم". "فرسان معسكر بعنون األزمات آاثر مع للتعامل لألطفال
 اإلقليمررررري العلمررررري املعررررررض مثرررررل السرررررنوية العلميرررررة املعرررررارض يف األطفرررررال يشرررررار  كمرررررا -195

 العلرررررروم يف والشررررررباب األطفررررررال فرررررررا  أوقررررررات لشررررررغل العلميررررررة "املنظمررررررة تنظمرررررر  الررررررذي والعرررررراملي
 ضمنها من العلمية املسابقات والناشئة األطفال اندي وينظم امللس (. )منظمة - والتكنولوجيا"

 . "الروبوت" مسابقات

 ".والنلشئة لألطفلل العوضي شريفة "ان ي  
 مرررن بررردعم الررروزارة أنشرررأت املركرررزي، النرررادي مبثابرررة يكرررون لألطفرررال مميرررز اند لتررروفري سرررعيا -196
  ويتضررمن لألطفررال ايئترر  مت الررذي املنطقررة مسررتو  علررى الوحيررد وهررو النررادي هررذا اخلررا  القطررا 
 سرررباحة ومحررام ومالعررب قاعررات مرررن واحررد سررقف حترر  الرررربام  مجيررع لتقرردمي التجهيررزات كافررة

 ومفترروح اليهررا الوصررول يسررهل منطقررة يف النررادي موقررع اختررري وقررد األخررر . املرافررق مررن والعديررد
  إلي . لالنتساب قيود توجد وال األطفال جلميع

 والر ضة: الشبلب شؤون وزا   -2 
 فررررررتة يف والرتفيهيرررررة الر ضرررررية األنشرررررطة عرررررن املسرررررؤولة الرمسيرررررة اجلهرررررة الشرررررباب وزارة تعرررررد -197

 العمريررة الفئررة االنشررطة هررذه تسررتهدس. الصرريفية واإلجررازات الرمسيررة والعطررل الدراسرري اليرروم بعررد مررا
 املنتشررة الشربابية واملراكرز اند ا  52 عرددها يبلغ والي الر ضية األندية خالل من و لك 29-9 من
 مملكررررررة لرؤيررررررة مواكبررررررة. واجتماعيرررررراا  ثقافيرررررراا  مركررررررزاا  35 عررررررددها والبررررررالغ البحرررررررين منرررررراطق مجيررررررع يف

 للشررباب الوطنيررة االسرررتاتيجية والر ضررة الشررباب شررئون وزارة اطلقرر ، 2030 االقتصررادية البحرررين
 املتحررردة االمرررم بررررانم  مرررع ابلتعررراون 2015-2010 الثانيرررة النسرررخة م 2009-2005 لألعررروام
 للشررباب االسرررتاتيجية خطتهررا اطلقرر  كمررا.  30-15 مررن العمريررة الفئررة اسررتهدفتا واللترران اإليررا ي،
 مرررررن %40 مرررررن أكثرررررر وتسرررررتهدس( 2018 إ  متديررررردها)مت  2016-2012 لألعررررروام والر ضرررررة
 (.30-9) العمرية الفئة احلسبان يف اخذان ما ا ا 2014 عام إحصا يات حسب السكان
 الطفولررة قطررا  تنميررة إ  ارردس كثرررية  إجيابيررة مبررادرات ظهرررت االسرررتاتيجية إطررالق منررذ -198

 تتكامرل كمرا  والتحرد ت. الفرر  حير  مرن ملحرو  بشركل القطا  هذا يو إ  أدت والشباب
 مررررن العديررررد يف األطفررررال مشرررراركة تعزيررررز يف األخررررر  الرررروزارات مررررع الشررررباب شررررؤون وزارة جهررررود

 التايل: يف نوردها والربام  االنشطة
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 (سنة 25-15) (سنة 14-9) :فئتني ا  مقسمة :2030 شبلب لدينة  
 األهرررررررداس مرررررررع إجيابيررررررراا  التفاعررررررل يف والشرررررررباب لألطفرررررررال فرصررررررة املشررررررررو  هرررررررذا يترررررريح -199

 الطلبرة ايئرة إ  الرربانم  يهدس .2030 للمملكة االقتصادية الرؤية ومع للحكومة االسرتاتيجية
 طريررررق عررررن لررررديهم األعمررررال ر دة فكررررر وتعزيررررز العمررررل سرررروق يف اإلجيابيررررة للمشرررراركة والشررررباب
 مبرررا اختصاصررراام تنويرررع حنرررو وجرررذهبم الترمرررريز، أسرررباب مررررن ومتكيرررنهم جرديرررردة مرهررررارات إكسررراهبم
 4 يف تدريي برانم  354 حوايل سنوات7 خالل الربانم  قدم العمل. سوق واحتياجات يتماشى
 15,605 ووفررر حيرر  و"اإلعررالم" و"الفنررون" والتكنولوجيررا" و"العلرروم القررادة" "إعررداد هرري جمرراالت
 املاضية. سنوات7 الر خالل والشباب االطفال أمام تدريبية فرصة

 لملمو : صوفكم  
 (سنة 29-15) :العمرية الفئة
 التواصررررل خررررالل مررررن والشررررباب األطفررررال آراء إ  االسررررتما  أجررررل مررررن أخررررر  مبررررادرة -200

 بدايررة قبررل السررنوي الررربانم  هررذا طرررح مت حيرر  مسررتمر، وبشرركل منظمررة بصررورة معهررم والتحرراور
 مرررن واالسرررتفادة آرا هرررم إ  لالسرررتما  معهرررم للتواصرررل دا مرررة كقنررراة  األنشرررطة مرررن القادمرررة الررردورة

 املشراركني جممرو  بلرغ التنفيذية. صوراا يف الوزارة عمل خطة ضمن وإدراجها ومبادراام أفكارهم
 يف ومشرررررراركة مشررررررار  1003 متتاليرررررة سررررررنوات 3 مرررررد  علررررررى مسرررررمو " "صرررررروتكم بررررررانم  يف

 لألنشررررطة وتقيرررريمهم البحرررررين يف والشررررباب األطفررررال توجهررررات ملعرفررررة اخلاصررررة الرتكيررررز جمموعرررات
 األصعدة. كافة  على املستقبلية تطلعاام لتحقيق القادمة لألنشطة ومقرتحاام وتطلعاام السابقة

 :Red Carpet الر لهرجلن  
 (سنة 25-15) :العمرية الفئة
 والشررباب األطفررال إبنتاجهررا يقرروم القصرررية لألفررالم مهرجرران وهررو 2015 يف تقد رر  مت -201
 281 حروايل املاضرية سرنوات األربرع خرالل الرربانم  يف شرار  تدريبيرة. دورات يف مشراركتهم بعد

 وشابة. شاب

 الشبليب: لإلىلدا  العل ةة محد ىلر انصر جلئز   
 (سنة 14-29) :العمرية الفئة
 جمراالت يف العرامل دول ومرن البحررين مرن املبرد  والشرباب األطفرال تسرتقطب جرا زة هي -202

 العامليرة. بنسرختها انطلقر  وبعردها 2012 العرام يف خليجيرة نسخة يف اجلا زة تقدمي مت متعددة.
 دولة. 112 من مشار  5773 إ  املشاركني عدد وصل األخرية نسختها يف

 "فقد ":  
 (سنة 15-18) :العمرية الفئة
 ايئرة إ  ر يسي بشكل ويهدس الثانوية املدارس وطالبات طالب يستهدس برانم  هو -203

 البيئررة يف الفررر  واكتشرراس لررديهم األعمررال ر دة ثقافررة خلررق طريررق عررن العمررل لسرروق الشررباب
 املنرررازل، صررريانة منهرررا: التدريبيرررة، واألنشرررطة الفعاليرررات مبختلرررف إبشرررراكهم يقررروم حيررر  احمليطرررة،
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 وصرل الطربخ. ومهرارات املواقرع وبنراء التصرميم ومهارات االلية احلواسب وصيانة السيارات صيانة
 .2014 يف ومشاركة مشار  300 إ  الربانم  يف شاركوا اللذين الطلبة عدد

 واآلاث  لرثقلفة البحرير هةئة -3 
 املردارس طلبرة من االطفال فئة تستهدس االنشطة من جمموعة واآلاثر الثقافة هيئة تقدم -204
 األنشطة: هذه أهم من العام. مدار علي

 أنكريوا لت   ون أكتشف (أ) 
 12-7 مرن طفرل 30 فير  شار  أسبو  ملدة صيفي كنشا   2009 عام النادي انطلق -205
 وترفيهيررة تعليميررة أنشررطة علررى حيترروي متكررامال مشررروعاا  ليصرربح تطررويره مت 2014 عررام ويف سررنة.

 رسرررم ور  أقيمررر  كمرررا  البحررررين. قلعرررة يف وينفرررذ املسرررا ية الفررررتة يف األطفرررال يسرررتقطب وثقافيرررة
 تعلررم حيرر  انكررريو"، مررع دملررون "اكتشررف وورشررة السرررياميك علررى "جلجررام " حيرراة شخصررية
 عليها. واحملافظة إسعافها وكيفية االثرية القطع عن التنقيب طريقة األطفال

 البحرير صةف (ب) 
 حرررافالا  برانجمارررا التحديرررد وجررر  علرررى واألطفرررال للعا لرررة البحررررين صررريف مهرجررران خيّصرررص -206

 الررربانم  حيرراكي والتشررويق، املتعررة مررن إطررار   يف ليقررّدمها والتعليميررة الثقافيررة واألنشررطة ابلفعاليررات
 االكتشاس. وحب ابملعرفة وشعفهم األطفال خميلة كامل  شهر   مدار وعلى

 خنول لدينة (ت) 
 صررريف فعاليرررة ضرررمن خنرررول" "مدينرررة أمههرررا والرررربام  االنشرررطة مرررن العديرررد اهليئرررة تطررررح -207

 "مدينرررة يف املخصرررص األطفرررال ركرررن ويضرررمّ  الصررريفية. العطلرررة يف يكرررون والرررذي السرررنوي البحررررين
 والتكنولوجيرررا الفنرررون اليدويرررة، األعمرررال حرررول اجملانيرررة التعليميرررة العمرررل ور  مرررن جمموعرررةا  خنّرررول"

 ثقافيرة عروضارا الرركن يستضريف كمرا  اإلبداعيرة. اجملراالت مرن ووغريهرا والطهري واملسررح واملوسيقى
 اآلالس الررربانم  هررذا ويسررتقطب واملسررابقات. القصررص وسرررد األفررالم إ  ابإلضررافة مميررزة، وفنيررة
 كامل.  شهر مد  على األطفال من

 لركتلب: الدويل البحرير لعرض (ث) 

 لتحفيرزهم فرصرةا  خالهلرا مرن يروفر والناشئة، لألطفال مساحةا  من  نسخة   كل  يف خيصص -208
 متنوعررة ومسررابقاتس  وفنيررة ثقافيررة عررروضس  املسرراحة تلررك ضررمن تقررام كمررا  واملطالعررة، القررراءة علررى

  عامة. وأنشطةس 

 الثقلفة:  ىلةت (ج) 
 األطفال، ملشاركة اركان فيهما ختصص واللذان" الثقافة"ربيع و السنوي الرتاث مهرجان يقام -209

 معرررررض مثررررل الرررروطي واملتحررررف البحرررررين قلعررررة متحررررف يف تقررررام الرررري املؤقتررررة املعررررارض ا  ابإلضررررافة
 .دملون حضارة يف البحرين اتريخ على خالهلا من األطفال يتعرس اآلاثر بني ما رحلة وهي"اتيلوس" 
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 ) (-)ب(37و 40و 39و 38و 30و 22)ا وا   اخللصة احلملية فداىلري -علشراا  
 اتففليةة( لر 36-32و

 األطفلل عمل ذلك   مبل اتيتصل يا اتستغال  
 األطفررررلل عمررررل عرررررى ابلقضررررلء ا تعرقررررة اخلتللةررررة ا احظررررلت لررررر 66 الفقررررر   

 )ب(و)أ(  اتستغايل
 التنفيررذ مررن للتحقررق اخلررا  القطررا  علررى ابلتفترري  االجتماعيررة والتنميررة العمررل وزارة تقرروم -210

 واألحرروال الشرررو  حتديررد بشررأن (10)2013 لسررنة( 23) رقررم العمررل وزيررر لقرررار والفعررال الصررحيح
 واخلطرررة الشرراقة واألعمررال والصررناعات املهررن وكررذلك األحررداث تشررغيل لتنظرريم األخررر  والظررروس

 ملراحررل تبعرراا  األخالقرري سررلوك  أو سررالمت  أو احلرردث بصررحة تضررر الرري أو فيهررا تشررغيلهم حيظررر الرري
 كاملررة  سررنة عشرررة مثرراين عررن سررنهم تقررل الررذين األحررداث تشررغيل القرررار حظررر فقررد. املختلفررة السررن

 تقررل الررذين األحررداث تشررغيل حظررر علررى منرر ( 2) املررادة يف القرررار نررص كمررا  وصررناعة مهنررة 42 يف
 تعرررررض الرررري األعمررررال تلررررك ا  إضررررافةا  سررررابقاا، احملظررررورة املهررررن مجيررررع يف سررررنة 16 عررررن أعمررررارهم
 مشرررروعة غرررري أنشرررطة ملزاولرررة اسرررتخدامهم أو اجلنسررري أو النفسررري أو البررردين لالسرررتغالل األحرررداث

 .مجيعها أو ميكانيكية أو بيولوجية أو كيميا ية  أو فيز  ية خماطر إ  فيها التعرض يتم الي األعمالو 
 الطرري الفحررص إجررراء األحررداث تشررغيل قبررل العمررل صرراحب علررى القرررار فرررض كررذلك -211

 العمررل لنررو  تبعرراا  الصررحية وليرراقتهم سررالمتهم مررن للتأكررد ابلعمررل التحرراقهم قبررل علرريهم االبترردا ي
 كررل  علررى ايضرراا  فرررض كمررا  العمررل، صرراحب نفقررة علررى الفحررص هررذا وجيررر  إلرريهم، يسررند الررذي

 مبعرفتر ، علير  الردوري الطري الكشرف لتوقيرع يلرزم مرا يتخذ أن احلدث تشغيل بعد عمل صاحب
 األمرررراض مرررن خلررروه مرررن للتأكرررد و لرررك خدمتررر ، انتهرراء عنرررد وكرررذلك األقرررل، علرررى عرررام كرررل  مرررة

 تثبر  األحروال مجيرع ويف مسرتمرة، بصرفة الصرحية لياقتر  علرى واحملافظة العمل إصاابت أو املهنية
 للحدث. الصحية ابلبطاقة الطي الكشف نتا  

 منهررا بدقررة، رقابيررة جهررة كررل  مسررئولية حترردد الرري اإلجررراءات مررن عرردد القرررار حيرردد كمررا -212
 التفترررري  خررررالل مررررن املهنيررررة، والسررررالمة التفترررري  قسررررمي عرررررب االجتماعيررررة والتنميررررة العمررررل وزارة

 خرررالل مرررن الصرررحة وزارة هبرررا تقررروم الررري اإلجرررراءات ا  ابإلضرررافة للمنشررر ت، واملسرررتمر الررردوري
 وبعده. التشغيل قبل الفحص
 اإلجرراءات هرذه تسرجل ومل اجلنسرني مرن واملرواطنني األجانب على القرار إجراءات تنفذ -213
 االحررداث لتشررغيل حالررة أي برصررد تقررم مل ايضرراا  املرردين اجملتمررع مؤسسررات ان كمررا  خروقررات، أي

 املذكور. للقرار خمالفة

__________ 

  .2013 لسنة 32 رقم العمل وزير لقرار وصلة (10)

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30294#.WRG53lN96Rs
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 اجلنملي واتعتداء اجلنملي اتستغال  
 حتملررني اد  رردف ىلرررالج لصررةلغة وا تعرقررة اخلتللةررة ا احظررلت لررر 68 الفقررر   

 لألطفلل اجلنملي اتستغال وضت
 كبرري  بفرارق حالرة 428 حروا  2016 يف الطفرل محايرة ملركرز الرواردة احلراالت عردد بلغ -214
 يف االرتفررا  سرربب ويرجررع حالررة. 257 بلغرر  والرري 2012 خررالل املسررجلة احلرراالت عرردد عررن
 بتقررارير تسررتعني اصرربح  الرري كاحملكمررة  أكرررب بشرركل املتعاونررة اجلهررات تفاعررل إ  احلرراالت عرردد

 بشرركل املنتدبررة االخصررا ية دور تفعيررل يف واملتمثررل والتعلرريم الرتبيررة ووزارة الشرررطة، ومراكررز املركررز،
 للتبليرغ املركرز علرى اإلقبرال علير  ترترب اجملتمرع ثقرة املركرز اكتسراب إ  األسرباب ترجرع كمرا  أكرب.
 مررن املركررز وخرردمات برردور اجملتمعرري وعيالرر ازد د إ  إضررافة ،حتفررظ برردون االعتررداء حرراالت عررن

 اسررتفاد حماضرررة 56 يقررارب مررا 2013 عررام خررالل وبلغرر  املركررز قرردمها الرري احملاضرررات خررالل
 قررد الررذي االسررتغالل أبشرركال عامررة بصررورة واأُلسررر اجملتمررع وعرري وازد د شررخص، 2043 منهررا

 حرررراجز لكسررررر نتيجررررة العامررررة، املسرررراحات ويف األطفررررال ور ض املرررردارس يف أطفرررراهلم لرررر  يتعرررررض
 (.16 رقم )جدول عليها اإلعالمي ابلرتكيز املمارسات هذه مثل عن الصم 
 مررن للمتابعررة حباجررة الرري ابحلرراالت اخلاصررة التقررارير إبرسررال املركررز قررام أخررر ، جهررة مررن -215
 ابإلضرافة العامة، للنيابة تقريراا  18و الشرعية للمحاكم تقارير 10 منها أخر ، رمسية جهات قبل
 العوضرررري شررررريفة ومركررررز للشرررررطة امللكيررررة واألكاد يررررة الربيطرررراين الثقررررايف اجمللررررس مررررع التعرررراون ا 

 .والتعليم الرتبية ووزارة العسكري واملستشفى العامة والنيابة الداخلية ووزارة والناشئة لألطفال

 اجلسرردي، أو اجلنسرري أو النفسرري لإليررذاء تعرضرروا الررذين لألطفررال خدماترر  املركررز يقرردم -216
 اسررتطا  فقررد. والنررو  السررن وفئررة اإليررذاء لنررو  وفقرراا  إليرر  الررواردة احلرراالت مررع املركررز تعامررل حيرر 
 للعنرررف املتعرضرررني مرررن حالرررة (73) الشرررديد اإلمهرررال نرررو  مرررن حالرررة (37) مرررع يتعامرررل ان املركرررز

 للعنررررف املتعرضررررني مررررن حالررررة (107) اجلسرررردي للعنررررف املتعرضررررني مررررن حالررررة (324) النفسرررري
 133 بواقرع سرنوات 15-11 برني تررتاوح الري تلرك تعنيفراا  األكثرر العمريرة الفئة وكان  اجلنسي.
 5-0 مررن العمريررة الفئررة م ومررن حالررة 207 بلغرر  سررنة 10-6 مررن العمريررة الفئررة تليهررا حالررة،
 احلررراالت عررردد فبلرررغ سرررنة 18–16 مرررن العمريرررة للفئرررة ابلنسررربة أمرررا حالرررة، 90 وبلغررر  سرررنوات

 (.17 رقم )جدول حالة 11 منها

 األحداث يضلء ا ا    

 و)و( و)ه( و)ج( و)ب( )أ( والتوصةلت اخلتللةة ا احظلت لر 69 الفقر   
 بغيرررة اجتماعيرررات أبخصرررا يات دعمررر  ومت النفسررري، الررردعم قسرررم العامرررة النيابرررة أنشرررأت -217
  لررك يسررتلزم  ومررا معرر  التحقيررق بسرربب الضررحية الطفررل هلررا يتعرررض قررد نفسررية مضررار أيررة ترراليف

 قرد مرا جتنرب وكرذلك  اكرتر ، يف أخرر  مررة واستدعا ها اإلجرامية الواقعة سرد إعادة من اإلجراء
 االعتبرارات هرذه ضروء ويف نفسرية. ألضررار وتعرضر  ختوفر  احتمرال مرن ابجلاين مواجهت  عن ينشأ
 بوسررا ل مررزودة نفسررياا، الطفررل يهيرر  حنررو علررى معرردة حتقيررق غرفررة بتخصرريص العامررة النيابررة قامرر 
 املتهم. مع الشخصية املواجهة دون بُعد عن املواجهات إجراء من متكن تقنية
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 البيران سرالفة والتعليمرات القرانون ضروء يف واحلردث للطفرل القضا ية املعاملة إجياز  كن -218
 يلي: فيما
 نيابررة هري متخصصرة نيابرة ابحلردث املتعلقرة اجلنا يرة الردعاو  يف ابلنظرر خترتص (أ) 

 بصرررردد أبنرررر  احلرررردث تشررررعر ال الرررري واألدوات ابلوسررررا ل ومررررزودة مؤثثررررة وهرررري والطفررررل، األسرررررة
 ؛اعتيادية غري إجراءات

 الردعم قسم منهم يتألف ممن أخصا ية حبضور احلدث املتهم مع التحقيق جير  (ب) 
 بتقبرررل لررر  يسرررمح مبرررا نفسرررياا  وايئتررر  الطفرررل مرررع التعامرررل لتسرررهيل و لرررك العامرررة، ابلنيابرررة النفسررري
 احلررردث بشرررأن متتابعرررة تقررراريراا  االجتماعيرررة األخصرررا ية وتقررردم نفسرررياا. وملؤازرتررر  التحقيرررق جمرررر ت
 ؛التحقيق فرتة خالل

 احتياطيررراا  احلررردث حررربس اإلطرررالق علرررى العامرررة للنيابرررة جيررروز ال للقرررانون، وفقررراا  (ت) 
 عليرر  الررتحفظ أمررر يف للنظررر األحررداث حمكمررة علررى عرضرر  هررو هلررا مررا وكررل التحقيررق،  مررة علررى

 يكررون ملررن أو وتربيترر ، لرعايترر  عليرر  الوصرراية أو الواليررة لرر  مررن أو أبويرر  أحررد إ  بتسررليم  و لررك
 األحروال حسرب وللمحكمرة  ُكرر، مرن يوجرد مل إن علي  يؤمتن ملن أو أسرت  أفراد من لذلك أهالا 

 أسرربو  عرن تزيرد ال ملردة االجتماعيرة الرعايرة مؤسسررات إحرد  احلردث إبيردا  أتمرر أن والظرروس
 ؛للتجديد قابلة

 بقرانون عليهرا املنصرو  ابلضرماانت احلدث مع التحقيق أثناء العامة النيابة تلتزم (ث) 
 حملاميرر  والسررماح مناسرربة، وظررروس مكرران ويف اتمررة حريررة يف أقوالرر  مسررا  وأمههررا اجلنا يررة، اإلجررراءات

 النيابرررة أعضررراء أن كمرررا.  التحقيرررق سررررية علرررى واحلفرررا  دفاعررر ، إبرررداء مرررن ومتكينررر  التحقيرررق حبضرررور
 .التحقيق مبجر ت نفسياا  أتثره من حتسباا  سن ، حداثة الطفل مع التحقيق عند يراعون

 ابتفاقيرررة والتزامررراا  لألطفرررال احلمايرررة مرررن مزيررردا لتقررردمي البحررررين مملكرررة سرررعي اسرررتمرار ويف -219
 يف اإلصرررالحية ابلعدالرررة اخلاصرررة القررروانني مرررن عررردة بدراسرررة العررردل وزارة قامررر  الطفرررل، حقررروق
 علرى للوقروس الردول تلرك ز رة متر  وكرذلك اجملرال. هرذا يف متقدمرة تعرد الري الردول من العديد

 املتميرزين الردوليني اخلررباء بربع  االسرتعانة إ  إضرافة التشرريعات، تلرك تطبيرق ودراسة تشريعاام
 اإلصررررالحية للعدالرررة قرررانون مشررررو  إبعرررداد الرررروزارة قامررر  بعررردها اإلصرررالحية. العدالرررة جمرررال يف

 قرانون أحكرام علرى جذريرة تعرديالت املشررو  يتضرمن حير  املعاملة سوء من ومحايتهم لألطفال
 التعديالت: تلك أبرز ومن .2012 لسنة (37) رقم ابلقانون الصادر الطفل

عاملررررة سرررروء مررررن الطفررررل حبمايررررة اخلررررا  السررررابع البرررراب إلغرررراء (أ) 
ُ
 مررررن ابلكامررررل امل

 ؛2012 لسنة 37 القانون
 اجلر ة؛ ارتكاب وق  ميالدية سنة عشرة مخسة إ  للطفل اجلنا ية املسئولية سن رفع (ب) 

 الررررردعاو  يف ابلفصرررررل غريهرررررا دون خترررررتص اململكرررررة يف للطفرررررل حمررررراكم إنشررررراء (ت) 
  ميالديرة سرنة عشررة مخرس أعمرارهم جتراوزت ممرن األطفرال يرتكبها الي اجلرا م عن الناشئة اجلنا ية
 مجيررع يف للمختصررني الر يسرري التشرركيل يف يتضررمن أن ُمراعرراة مررع اجلر ررة، ارتكرراب وقرر  كاملررة
 ويكررون النسررا ي، العنصررر التشرركيل هررذا ضررمن يتضررمن أن علررى اجتمرراعيني خرررباء الطفررل حمرراكم

 وجوبياا؛ احملاكمة جلسات حضورهم
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 يسرمح بشرأنِِ ، الصرادرة األحكرام كافرة  علرى الطعن يف الطفل حق على ِحرصاا  (ث) 
 للطفررل الكرررب  احملكمررة مررن الصررادرة األحكررام علررى ابالسررتئناس ابلطعررن اجلديررد القررانون مشرررو 

 الصررادرة األحكررام علررى ابلطعررن يسررمح كمررا  اجلنا يررة، االسررتئنافية احملكمررة أمررام اجلنررا ت مررواد يف
 للطفل؛ الكرب  احملكمة أمام للطفل الصغر  احملكمة من

 قاضرررري مررررن تتررررألف للطفولررررة"، القضررررا ية "اللجنررررة ُتسررررمى جلنررررة املشرررررو  أنشررررأ ( ) 
 اجمللرس برتشريحهما يقروم للطفرل املتخصصرة العامرة النيابرة أعضراء وأحد للطفل، الصغر  احملكمة
 الرعايررررررة مؤسسررررررة يف تنعقررررررد أن الّلجنررررررة وهلررررررذه االجتمرررررراعيني. اخلرررررررباء وأحررررررد للقضرررررراء، األعلررررررى

 ؛ لك مصلحت  اقتض  إن املعي، الطفل فيها املود  املستشفى أو االجتماعية

 إصررررالحية ترررردابري القررررانون مشرررررو  مررررن عشررررر احلاديررررة املررررادة تبنرررر  األو ، للمرررررة (ح) 
 الرتحكم علرى القردرة أفقرده آخر مرض أي أو عقلي أو نفسي مبرض املري  الطفل حق يف إلعماهلا

 ؛2012 لسنة 37 القانون يف هبا معموالا  كان  الي العقوابت عن ِعوضاا  مطلقة بصفة تصرفات  يف
 منر  عشرر الثانيرة املرادة يف املشررو  حدد للطفل، الفضلى املصلحة على حرصاا  (خ) 

عرض للطفل حالة عشر احد 
ُ
 حرق يف اختا هرا يتعرني الري التدابري من جمموعة ووضع للخطر، امل

 اللرروم، توجيرر  التأنيررب، )الترروبيخ، الترردابري تلررك أهررم ومررن التقليديررة، العقرروابت عررن ِعوضرراا  الطفررل
 شررخص أي أو عليرر  اجملرري مررن االعتررذار عنرر ، املسررئول أو أمررره ويل إ  الطفررل تسررليم التحررذير،

 مرن غرريهم مرن أو أقاربر  مرن راشرد شرخص إشرراس حت  الطفل وضع أفعال ، سوء من سلباا  أتثر
 الترردريب برررام  أبحررد الطفررل إحلرراق القضررا ي، االختبررار حترر  الطفررل وضررع املررؤمتنني، األشررخا 
 يف ابحلضرور الطفرل إلرزام معينة، حمال أو أماكن ارتياد حظر  لك، حالت  استوجب  مىت والتأهيل
 االجتماعرررات بعررر  حضرررور علرررى املواظبرررة أو معينرررة، هيئرررات أو أشرررخا  أمرررام حمرررددة أوقرررات

  لرك، يسرتوجب مبررض مصراابا  كران  إ ا املتخصصة املستشفيات أحد يف الطفل إيدا  التوجيهية،
 ابلتنميرة املختصرة للوزارة التابعة االجتماعية الرعاية مجعيات أو مؤسسات إحد  يف الطفل إيدا 

 لتأهيلر ، مناسرب مركز يف اإليدا  يكون معاقاا  الطفل كان  فإ ا قبلها، من املعتمدة أو االجتماعية
 عشررة مخرس سرن  جتراوز الرذي الطفرل تكليرف التطوعيرة، األنشطة بع  يف ابملشاركة الطفل إلزام
 ابلبقراء الطفرل إلرزام حترددها، الري للمردة العامرة، للمنفعرة مقابرل دون األعمال ببع  ابلقيام سنة
 حمردد جغررايف نطراق يف الواحرد اليوم يف ساعة عشرة اثني على تزيد وال ساعتني عن تقل ال لفرتة
 أمرره ويل وإشرراس رقابرة حتر  فير  ومكوثر  منزلر  مبارحرة بعدم الطفل إلزام من ، اخلرو  علي  حيظر
 ؛معينة لفرتة عن  املسئول أو

 مررررن 30 املررررادة أوردت الطفررررل، علررررى توقيعهررررا اجلررررا ز ابلعقرررروابت يتعلررررق فيمررررا (د) 
 املرتهم علرى املؤبرد ابلسرجن وال ابإلعردام احلُكرم جواز عدم أبرزها: من جوهرية تعديالت املشرو 
 سررن  جترراوز الررذي الطفررل ارتكررب وإ ا اجلر ررة، ارتكرراب وقرر  عشرررة الثامنررة سررن  تتجرراوز مل الررذي

 املؤقر  ابلسرجن علير  حيكرم املؤبرد، السرجن أو اإلعردام عقوبتهرا جر رة عمرره مرن عشررة اخلامسة
 ابحلربس. علير  حيكرم املؤقر  السرجن عقوبتهرا اجلر رة كانر   فرإن األقرل، على سنة ملدة احلبس أو
 للمحكمرة جيروز احلربس، عقوبتهرا جر رة سرنة عشررة مخس سن  جتاوز الذي الطفل ارتكب إ ا أما
 .الذكر سالفة التدابري أبحد علي  حتكم أن

 مركررز يف تواجرردهم اثنرراء ابسررتطاعتهم فإنرر  قضررا ية، إلجررراءات األطفررال مواجهررة حالررة ويف -220
 املبرررى داخرررل يوميررراا  الر ضرررية التمرينرررات ممارسرررة  كرررنهم كرررذلك  برررذويهم، االتصرررال األحرررداث رعايرررة
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 ارتيادهررررا علررررى احلرررردث ويشررررجع الكتررررب مبختلررررف جمهررررزة مكتبررررة إ  إضررررافة الر ضررررية، الصررررالة ويف
 يف ومتخصصررة مؤهلررة الترردريس كرروادر  فررإن والعمررل واملهررارات الررتعلم أنشررطة إ  وابلنسرربة. ابنتظررام
 واالجتماعيرررات النفسررريات االخصرررا يات برررني تنسررريق وهنرررا . املهرررارات واكتسررراب التعلررريم أسررراليب

 .الدراسة يف االستمرار على ويشجع تعليم  مواصلة  كن  كما.  احلدث ياء يضمن مبا واملدرسات

 منفصررررلة احتجرررراز أمرررراكن ترررروافر عرررردم مررررن )ه(69 الفقرررررة يف اللجنررررة لقلررررق واسررررتجابة -221
 الرري املفاجئررة الررز رة علررى وبنرراء أبنرر  نفيررد عامرراا،18و 15 بررني أعمررارهم ترررتاوح الررذين لألطفررال
 للرجرال، املركرزي جرو بسرجن النرزالء وأتهيرل اصرالح مركز ا  للتظلمات العامة األمانة هبا قام 
 قامر  وتوصريات مبالحظرات تقريرر برفرع الرز رة فريرق قرام ،2013 سربتمرب 5-3 من أ م 3 ملدة

 الفئرررة مرررن النرررزالء "فصرررل نصررر  توصرررية ضرررمنها مرررن ،2013 سررربتمرب 25 بتررراريخ بنشرررره األمانرررة
 وزارة وقامر  املختلفرة". احتياجراام يلري بشركل معراملتهم وسرا ل إجيراد مرع (،18-15) العمرية

 مركرررز يف اجلديررردة املبررراين يف منفصرررلة عنرررابر ختصررريص ومت مباشررررة التوصرررية هرررذه بتنفيرررذ الداخليرررة
  (.18-15) العمرية الفئة يف للنزالء اجلاس احلوض
 العامررة األمانررة فررإن األطفررال، شرركاو  لتلقرري فعالررة مسررتقلة آليررة وجررودب يتعلررق فيمررا امررا -222

 حمتجررز أو احتيراطي حمبروس أو نزيرل أي مرن املسراعدة وطلبرات الشركاو  بتلقري تقروم للتظلمرات
 مررن واالحتجرراز االحتيرراطي احلرربس أمرراكن أو والتأهيررل اإلصررالح مراكررز مررن مركررز أي يف موجررود

 األكررررب الفئرررة مرررن وكرررذلك  ويهرررم، مرررن أو سرررنة( 15-7) األحرررداث فئرررة فيهرررا مبرررا عمريرررة فئرررة أي
  ويهم. من أو سنة( 15-18)

 (18-15) الفئرة فيرا مبرا عمريرة، فئرة أيرة من احتياطيا حمبوس أو نزيل أو حدث ألي و كن -223
 :يلي مما أي   حدوث حال يف شكو  تقدمي

 الداخليرة وزارة منتسري مرن أي   مرن نرو  أي مرن مرؤم فعرل علير  وقرع أن  يدعي (أ) 
 ؛الختصاصاام ممارستهم بسبب أو أثناء أو مبناسبة

  لرك يكرون وقرد السرابق البنرد يف إلير  املشرار للفعل نتيجة سلباا  أتثر أن  يدعي (ب) 
 ؛للخطر التعري  أو الضرر أو اخلسارة أشكال من شكل على

 ؛بنفس  الفعل  لك شهد أن  يدعي (ت) 
 . ويهم( من أحد )أي سبق مما أي   عن وكيل (ث) 

 األمانة: إ  بشكاويهم للتقدم اآلتية الطرق إحد  استخدام السابقة للفئات و كن -224

 مقار يف املوجودة للتظلمات العامة لألمانة التابعة الشكاو  صناديق استخدام (أ) 
 ؛االحتجاز أو احلبس

 ؛complaints@ombudsman.bh :اإللكرتوين الربيد عرب إلكرتونياا الشكو  إرسال (ب) 
 ؛للتظلمات العامة األمانة ملقر الشخصي  ويهم احلضور (ت) 
  . التررررررايل: العنرررررروان علررررررى العررررررادي الربيررررررد عرررررررب الشرررررركو  اسررررررتمارة إرسررررررال (ث) 

 ؛البحرين مملكة 23452 ب:
 .الرمسية العمل أوقات يف 13308888 اهلاتفي: الرقم على االتصال ( ) 
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 طلبررررات مررررن عرررردد للتظلمررررات العامررررة األمانررررة إ  وردت 2016و 2015 العررررامني ويف -225
 يف موضرررح هرررو كمرررا  (18-15) ومررن عامررراا( 15 مرررن )أقرررل األحررداث مرررن والشررركاو  املسرراعدة
 تطلبر  الداخليرة، وزارة منتسري قبل من مؤم فعل حبدوث الشكاو  تعلق  (.18) رقم اجلدول
 املتبعرة، العمرل أنظمة أو القرارات أو القوانني ملخالفتهم حقهم يف املشكو ضد قانوين إجراء اختا 
 سرروء مثررل: التشررغيلية العمررل وخطرروات اإلجررراءات يف تظهررر قررد الرري الفجرروات حتديررد فيهررا ويررتم

 الغري. جسم سالمة على واالعتداء املعاملة

 كافرة  يف الروزارة منتسري مجيرع تثقيرف تعتمرد الداخليرة وزارة فرإن ابلتدريب يتعلق فيما اما -226
 أو املتخصصررة النظريررة ابملررواد سررواء االنسرران حقرروق جمررال يف الرروعي ز دة علررى وحتررر  اجملرراالت

 واجبررراام أبداء قيرررامهم علرررى للحرررر  و لرررك اخلارجيرررة البعثرررات إ  ابإلضرررافة العمليرررة التررردريبات
 واملقيمررني املررواطنني أمررن علررى واحلفررا  الرروطن ومكتسرربات مقرردرات محايررة حنررو السررامية ورسررالتهم
 موسررررعة برررررام  تنفيررررذ مت حيرررر  العدالررررة، وحتقيررررق للقررررانون الصررررحيح التنفيررررذ ظررررل يف وسررررالمتهم
 التعرذيب مناهضرة اتفاقيرة وخاصرة الدوليرة املعرايري كافرة  وتطبيرق العرام النظرام قواعرد علرى للتدريب
 االنسرران حقرروق مفرراهيم لتسرريخ البحرينيررة والتشررريعات والسياسررية املدنيررة للحقرروق الرردويل والعهررد
 اآليت: يف وتتمثل العام األمن بقوات للعاملني

 حقررروق محايرررة تعزيرررز أجرررل مرررن متخصصرررة قانونيرررة تدريبيرررة دورات وتنفيرررذ تنظررريم (أ) 
 وضررررروابط واالحتجررررراز والتفتررررري  والقرررررب  واالسرررررتيقاس العرررررام النظرررررام جمرررررال يف والسررررريما االنسررررران
 الداخلية؛ لوزارة السنوية التدريب خطة ضمن دور  تنفيذها ويتم النارية، واألسلحة القوة استخدام

  مثل: أكاد ية برام  للشرطة امللكية األكاد ية تنفيذ (ب) 

 واألمنيررة واإلداريرة اجلنا يرة العلرروم يف املاجيسرتري بررام  يف أساسررية مرادة تضرمني 
 اإلنسرراين الرردويل والقررانون الرردويل القررانون يف االنسرران حقرروق محايررة مررادة وهرري

 خررررالل مررررن األمررررن رجررررال لررررد  اإلنسرررران حقرررروق ثقافررررة تعزيررررز هبرررردس و لررررك
 واإلقليمرري والرروطي الررديي املسررتو  علررى ومحايتهررا احلقرروق هررذه مباهيررة التعريررف
 العامررررررة واحلررررررر ت احلقرررررروق محايررررررة ضرررررروء يف األمرررررري األداء وضرررررروابط والرررررردويل
 ؛والقضا ية والقانونية الدستورية الضماانت على الرتكيز مع للمواطنني

 األول الردبلوم وهرو كامرل،  دراسري عام ملدة ويعقد االنسان حقوق دبلوم استحداث 
 .االنسان حقوق بثقافة يتعلق ما مجيع يف الدقيق التخصص حي  من نوع  من

إضررررافة إ   لررررك تعمررررل النيابرررررة العامررررة بشرررركل دا ررررم ومرررررن خررررالل املشرررراركة يف املرررررؤمترات  -227
والنررردوات وور  العمرررل واحملاضررررات علرررى إعرررداد وتررردريب أعضرررا ها واالرتقررراء بكفررراءاام القانونيرررة 
وقدراام االجتماعية مبا  كنهم من التعامل مع الطفل. تضمن  التعليمرات املوجهرة ألعضراء النيابرة 

ة التعررراون والتنسررريق مرررع اجلهرررات املعنيرررة بشرررئون الطفرررل وتقررردمي كافرررة أوجررر  الررردعم واملسررراندة ضررررور 
 .حيقق مصلحت  ويوفر محايت ، وحىت  كن الوقوس على األسلوب األمثل يف التعامل مع  مبا

    


