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 (CRC/C/BHR/Q/2-3)على قائمة املسائل    حلكومة البحرين    اخلطيةردود  ال    
تقرير البحرين املوحد اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين  يف بالنظر املتعلقة
 (CRC/C/BHR/2-3) والثالث

 األول اجلزء    
  (CRC/C/BHR/Q/2-3)  من قائمة املسائل١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

مت االنتهاء من مناقشة بنود قانون الطفل مبجلس الشورى بعد أن مت إحالته من جملس               -١
 عامـة   ويتضمن املشروع أحكاماً  . هالنواب، واملشروع حالياً بصدد استكمال مراحل إصدار      

تتعلق بالرعاية الصحية للطفل، والرعاية االجتماعية، والرعاية التعليميـة التثقيفيـة،            وفصوالً
والرعاية البديلة واحلماية من أخطار املرور، ورعاية الطفل املعاق وتعليمه وتأهيله، واملعاملـة             

  .اجلنائية لألطفال، ومحاية األطفال من سوء املعاملة واالعتداء اجلنسي واجلسدي

   من قائمة املسائل٢املسائل املثارة يف الفقرة الرد على     

  البدنية العقوبات    
توافقاً مع ما جاء باالتفاقية فقد نص املـشرع البحـريين يف قـانون األحـداث                  -٢

 على كافة التدابري اليت حتمي األطفال يف نزاع مع القانون، فقد أكد أن الطفل               ١٩٧٦ لسنة
ا ذو خطورة اجتماعية تتطلب تقوميه ومحايتـه مـن           وإمن دون اخلامسة عشرة ال يعترب جمرماً     

االحنراف، كما تناول يف قانون العقوبات مدى العقوبات اليت ميكن توقيعها علـى احلـدث               
عتـد  اومدى مالءمتها هلذه املرحلة العمرية، فحظر عقوبة اإلعدام والسجن مدى احلياة كما             

. منة عشر باعتباره عذر خمفف للعقوبةحبداثة سن املتهم الذي جاوز اخلامسة عشر ومل يتم الثا     
كما ركز املشرع على االهتمام بالتأهيل البدين والنفسي للحدث وإعادة إدماجه يف اجملتمـع              
ولتحقيق ذلك فقد ركز املشرع على إنشاء مؤسسات اجتماعية ، تكون تبعيتـها إىل وزارة               

 نسائية تتلقـى دورات     التنمية االجتماعية، على أن يتم التعامل مع احلدث من جانب شرطة          
  .تدريبية مستمرة يف علم النفس والبحث االجتماعي والتعامل مع القاصرين

  الزواج سن    
إن املبادئ اليت تضمنتها االتفاقية تتفق مع املبادئ املقررة يف الدستور البحريين ومن               -٣

األسرة " بأن   من املادة اخلامسة حيث بينت هذه الفقرة      ) أ( الدستور يف الفقرة     هذلك ما أورد  
أساس اجملتمع، قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، حيفظ القانون كياهنا الشرعي ويقـوي           
أواصرها وقيمها، وحيمي يف ظلها األمومة والطفولة ويرعى النشء وحيميه مـن االسـتغالل              

ع نه يتمت إهذا فضالً عن أن الطفل بكونه إنسان ف       ". ويقيه اإلمهال األديب واجلسماين والروحي    
 .بكل ما ورد يف الدستور من حقوق تتناسب ومرحلته العمرية
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وملا كان الدستور البحريين ينص على أن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس للتـشريع           -٤
بصفة عامة، فمفاد ذلك أن كافة املصادر األخرى من وطنية أو إقليمية أو دولية جيـب أن                 

ا فيها بطبيعة احلال التشريعات اليت تقرها       ختالف يف أي من نصوصها الشريعة اإلسالمية مب        ال
الدولة واملتعلقة حبقوق وحريات اإلنسان وعلى األخص تلك املتعلقة باألحوال الشخـصية            

ومن هذا املنطلق يلزم أن تكون التـشريعات      . كالزواج والطالق والبنوة واألسرة بصفة عامة     
وري مما جيعل الرجوع إىل األحكام      الوطنية اليت تصدرها البحرين متوافقة مع هذا النص الدست        

 ضرورياً إلظهار ما حوته تلك الـشريعة مـن نظـام            اًالشرعية يف جمال حقوق اإلنسان أمر     
متكامل يصلح ألن يكون مصدراً وأساساً لتلك احلقوق وال بد هنا أن نـشري أن أحكـام                 

ملبـدأ الـذي    الشريعة اإلسالمية قد بنيت على تبين مبدأ املصلحة الفضلى للطفل وهو ذات ا            
 .اعتمدته االتفاقية الدولية يف هذا اخلصوص

 / أيلـول  ٢٣وصدر قرار وزاري عن وزيـر العـدل والـشؤون اإلسـالمية يف                -٥
ال جيوز عقد   : " الذي ينظم عقد قران اإلناث ممن هن دون سن اخلامسة عشر           ٢٠٠٧ سبتمرب

سنة وقت العقـد،     ١٨ سنة وسن الزوج     ١٥الزواج واملصادقة عليه ما مل يكن سن الزوجة         
مل يكن مثة ضرورة ملحة تربر الزواج ملن هم أقل من هذه السن وبشرط احلصول يف هذه                  ما

 ."احلالة على إذن من احملكمة املختصة

من قانون أحكـام    " التوثيق واإلذن بالزواج  " باملطلب الرابع    ١٨كما نصت املادة      -٦
  : على التايل٢٠٠٩لسنة  ٩١ القسم األول الصادر مبوجب القانون رقم - األسرة

تزوج الصغرية اليت يقل سنها عن ست عشرة سنة مبوافقة احملكمة الشرعية            "  
  ."بعد التحقق من مالئمة الزواج

  العمل نس    
 يتعلق فيما وذلك االتفاقية أوردهتا اليت النصوص مع البحرينية القوانني أحكامتتوافق    -٧
  .بالعمل لاللتحاق السن الدنيا تحديدب
  :بالتايل القيام ٢٢ املادة مبوجب األعضاء الدول االتفاقية لزمتأو  -٨

 ؛بالعمل لاللتحاق أدىن عمر حتديد •

 ؛وظروفه العمل لساعات مناسب نظام وضع •

  .املادة هذه إنفاذ لضمان جزاءات أو عقوبات فرض •
وقد جاء قانون العمل يف القطاع األهلي البحريين متوافقاً مع تلك املبـادئ حيـث       -٩

الباب الثامن منه حتديد عمر أدىن لاللتحاق بالعمل مقرراً حظر تـشغيل أو تـدريب              تضمن  
  .الصبية دون سن أربعة عشر سنه كاملة

 سنة  ١٦-١٤كما وضع قانون العمل أحكام خاصة لتشغيل املرحلة العمرية ما بني              -١٠
ـ            ًءفجعلها استثنا  صناعات  ومقصورة على بعض األعمال دون اآلخر فال جيوز تشغيلهم يف ال
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أما عن ساعات العمل فال جيوز تشغيلهم فعلياً ملدة تزيد عن           . واملهن اخلطرة واملضرة بالصحة   
ست ساعات يف اليوم الواحد يتخللها فترة راحة أو أكثر لتناول الطعام ال تقل عن سـاعة                 
حبيث ال يشتغل احلدث أكثر من أربع ساعات متصلة، كما ال جيوز تكليفه بساعات عمـل                

أو تشغيله يف أيام الراحة وال جيوز أن تقل اإلجازة السنوية عن شهر كامـل كمـا                 ضافية  إ
  . على أساس القطعة أو اإلنتاجهجيوز حتديد أجر ال

وقد قرر قانون العمل جزاءات على خمالفة أحكام تشغيل احلدث تطبق على صاحب               -١١
ـ    ـ املنشأة أو صاحب العمل وأيضاً على الويل أو الوصي الذي تـسبب يف ت  ةشغيله باملخالف

  .ألحكام القانون

   من قائمة املسائل٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  اسم له يكون وأن اجلنسية اكتساب يف الطفل حقوق    
 من االتفاقية عن حقوق الطفل يف أن يكون له اسم ويف اكتـساب              ٧حتدثت املادة     -١٢

 وتعديالته مؤكداً على هذا احلق فنص       ١٩٦٣وقد جاء قانون اجلنسية البحريين لعام       . اجلنسية
 :على حاالت ثالث يعترب فيها الطفل حبرينياً

  ؛الوالدة عند حبرينياً أبوه يكون أن  )أ(  
 من والدته، على أن يكون جمهول األب أو مل تثبـت            حبرينيةأن تكون أمه      )ب(  

  نسبته ألبيه قانوناً؛
 اللقيط مولوداً فيها ما مل يثبت       إذا ولد يف البحرين ألبوين جمهولني، ويعترب        )ج(  
  .العكس
ر يف حال حصول والدهم علـى       كما منح القانون اجلنسية البحرينية لألطفال القصّ        -١٣

اجلنسية البحرينية مع أحقيتهم خالل سنة من بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم األصـلية،             
  .رينيةويسرى ذلك أيضاً على كل من يولد لألب احلاصل على اجلنسية البح

كما حرصت الدولة على تنظيم بطاقات السجل السكانية واحلماية القانونية الـيت              -١٤
  .تكفلها حلماية نسب الطفل ووقائع احلالة الشخصية له

 بشأن معاملة زوجة البحريين غري البحرينيـة        ٢٠٠٩ لسنة   ٣٥وصدر القانون رقم      -١٥
لبحريين يف بعض الرسـوم املقـررة علـى         وأبناء البحرينية املتزوجة من غري حبريين، معاملة ا       

تعامل زوجة البحريين غـري     : "اخلدمات احلكومية، حيث نصت املادة األوىل منه على ما يلي         
البحرينية وأبناء البحرينية املتزوجة من غري حبريين معاملة املواطن البحريين يف كل ما خيـص               

 ورسوم اإلقامة، شريطة اإلقامـة      الرسوم املقررة على اخلدمات احلكومية الصحية، والتعليمية      
  ."الدائمة يف مملكة البحرين
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واختذ اجمللس األعلى للمرأة بعض اإلجراءات والتدابري املؤقتة حلني تعـديل قـانون               -١٦
دراسة الطلبات اخلاصة بأبناء البحرينية املتزوجة من أجنيب والتوافـق   : اجلنسية متثلت يف التايل   

  .لها مبوجب توجيهات جاللة امللك املفدىبشأهنا مع اللجنة اليت مت تشكي
ر تأشرية  ، فقد أجيز منح أبناء البحرينية القصّ      ٢٠٠٩ لسنة   ٣٥وتنفيذاً للقانون رقم      -١٧

. ، وذلك بكفالة والدهتم البحرينية باجملـان      )االلتحاق(دخول سواء للزيارة أو اإلقامة الدائمة       
ها باجملان مىت كانوا ملـتحقني بأحـد        كما أجيز منح أبنائها الراشدين تأشرية دخول بكفالت       

ومت تيسري  . مراحل التعليم املختلفة، وكذلك احلال بالنسبة للبنات الراشدات غري املتزوجات         
منح األبناء غري املقيمني إقامة ميسرة غري مشروطة وملدة أطول عند رغبتهم بزيارة اململكـة               

  .حسب اإلجراءات املتبعة

   من قائمة املسائل٤ الفقرة الرد على املسائل املثارة يف    
قامت اللجنة بالتعاون مع اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي علـى إعـداد               -١٨

تقرير أوضاع الطفل يف البحرين والذي يركز على التحديات ومواطن الضعف يف اخلدمات             
  .لطفل الوطنية لاالستراتيجيةاملقدمة للطفولة يف البحرين والذي ارتكزت على نتائجه 

ف وبرنـامج  يوتعمل اللجنة الوطنية للطفولة يف مملكة البحرين وبالتعاون مع اليونيس           -١٩
 الوطنية للطفل يف مملكة البحرين وهي يف        االستراتيجيةاألمم املتحدة اإلمنائي على وضع وثيقة       

يف وقد مت تصنيف بنود االتفاقية الدولية حلقوق األطفال وجتميعها          . آخر مرحلة من املشروع   
 : وهياالستراتيجيةأربع حماور تتضمنها 

  ؛والنماء البقاء يف احلق حمور •
  ؛القدرات وبناء التعليم يف احلق حمور •
  ؛احلماية يف احلق حمور •
  .التمييز وعدم املشاركة يف قاحل حمور •
 إىل  على تقرير حتليل أوضاع الطفولة والذي مت حتديثه اسـتناداً          االستراتيجيةوترتكز    -٢٠

واملؤشرات واملعلومات إضافة إىل نتائج احللقات النقاشية اليت مت تنظيمهـا مـع    اإلحصاءات  
ممثلني من األطفال ممثلني عن مجيع شرائح اجملتمع البحريين إضافة إىل املعنـيني عـن قطـاع         

 واألخذ بأفكـارهم    االستراتيجيةالطفولة يف مملكة البحرين وذلك هبدف إشراكهم يف وضع          
ولتحقيق ذلك  . يت تعنيهم والوقوف عند احتياجاهتم وحتديد أولوياهتم      رائهم حول األمور ال   آو

 :مت تنظيم حلقات نقاشية مع

  ؛األطفال املعنفون وأولياء األمور •
  ؛األطفال ذوي اإلعاقة وأولياء األمور •
  ؛أطفال اجلاليات العربية واألجنبية وأولياء األمور •
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  ؛األطفال املوهوبون وأولياء األمور •
ومعنيون ممثلون عن مؤسسات اجملتمع املدين واجلمعيات األهلية،      أطفال ومسؤولون    •

األحداث، واللجنة العليا لشؤون املعاقني، ومركز محاية الطفل، ودار الكرامة، ودار    
  .رعاية الفتيان، واملؤسسة اخلريية امللكية، ووزارة التربية والتعليم

وضـاع الطفـل ومـن مث     يف تقريـر أ وقد انصبت نتائج احللقات النقاشـية أوالً        -٢١
  . الوطنية للطفلاالستراتيجية

   من قائمة املسائل٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
واللجنة الوطنية ) اليونيسيف(عقد اجتماع بني كل من منظمة األمم املتحدة للطفولة         -٢٢

تمع املدين  للطفولة واليت تضم يف عضويتها ممثلني عن القطاع احلكومي والقطاع اخلاص واجمل           
ولكن تأخر  . يف مملكة البحرين ملناقشة مشروع إنشاء آلية مركزية مسؤولة عن مجع البيانات           

قـرب فرصـة    أوتأمل اللجنة باستئناف املشروع يف      . استكمال التباحث بسبب عدة عوامل    
 .قادمة

   من قائمة املسائل٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
، وهو أعلى سـلطة يف      ٤٦نية حلقوق اإلنسان بأمر ملكي رقم       مت إنشاء اهليئة الوط     -٢٣

 يعينون بأمر ملكي، وتتشكل اهليئة من رئـيس ونـائيب            عضواً ٢٣الدولة تضم يف عضويتها     
 ممثلني من مؤسسات اجملتمع املدين املعنيني حبقوق اإلنسان ومن           عضواً ٢٠الرئيس إضافة إىل    

  . املعنيني بالشأن السياسيمهنيني كأطباء وحمامني وقانونيني إضافة إىل

  اإلنسان حلقوق الوطنية اهليئةاختصاصات  أهم    
وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف اململكة، واقتراح            •

 ؛اآلليات والوسائل اخلاصة لتحقيقها

دراسة التشريعات والنظم املعمول هبا يف اململكة واليت تدخل ضمن جماالت حقوق             •
نسان والتوصية بالتعديالت اليت تراها مناسبة هبذا الشأن، خاصة فيمـا يتعلـق             اإل

باتساق هذه التشريعات مع التزامات اململكة الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، كما           
 ؛يكون هلا التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة حبقوق اإلنسان

ون التعليم ؤجهزة املختصة بشالعمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان بالتعاون مع األ    •
والتنشئة واإلعالم والتثقيف، وكذلك التعريف بالوسائل املتاحة حلمايـة حقـوق           

 ؛اإلنسان

إبداء الرأي واملقترحات والتوصيات الالزمة فيما يعرض عليهـا مـن الـسلطات       •
 ؛واجلهات املختصة، بشأن املسائل املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
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لنصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية املتعلقـة مبـسائل         مة ا ءحبث مال  •
حقوق اإلنسان وتقدمي املقترحات والتوصيات إىل اجلهات املختصة يف كل ما من            
شأنه تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ودعمها وتطويرها إىل حنو أفضل، مبا يف ذلك             

 ؛ املعنية حبقوق اإلنسانالتوصية باالنضمام إىل االتفاقيات اإلقليمية والدولية

 املتعلقة حبقوق اإلنسان، ودراستها وإحالة ما ترى املؤسسة إحالته          ىتلقي الشكاو  •
منها إىل جهات االختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبـصري ذوي الـشأن              

تباع ومساعدهتم يف اختاذها، أو املعاونة يف تـسويتها مـع           الباإلجراءات الواجبة ا  
 ؛اجلهات املعنية

لتعاون مع املنظمات الدولية واجلهات اإلقليمية والوطنية واملؤسسات ذات الصلة          ا •
يف البلدان األخرى املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وذلك مبا يسهم يف حتقيق             

 ؛أهداف املؤسسة وتنمية العالقة هبذه اجلهات واملنظمات

رير اليت تلتـزم الدولـة      االتقالتعاون والتنسيق مع األجهزة املعنية يف الدولة بإعداد          •
بتقدميها دورياً، تطبيقاً التفاقيات دولية خاصة حبقوق اإلنسان، والتعريـف هبـذه          

 ؛التقارير بوسائل اإلعالم املناسبة

عقد املؤمترات وتنظيم الندوات واملشاركة يف احملافل الدولية واحمللية ويف اجتماعات            •
ئل حقوق اإلنـسان، وإجـراء البحـوث        املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية مبسا    

 ؛والدراسات يف هذا الشأن

 ؛املؤسسة وأنظمة بأهداف املتصلة واملطبوعات النشرات إصدار •

إصدار ونشر تقارير عن تطور جهود مملكة البحرين يف جمال حقـوق اإلنـسان               •
 ؛واألوضاع الوطنية ذات الصلة

 مبا يف ذلك اإلعـداد      اإلسهام يف دعم القدرات ذات الصلة مبجال حقوق اإلنسان         •
الفين والتدريب للعاملني يف مؤسسات اململكة ذات العالقـة باحلريـات العامـة             
وباحلقوق السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية وبتطبيق القانون وذلك لرفع         

 ؛كفاءاهتم

 .إصدار تقرير سنوي يرفع للملك عن أوضاع حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين •

  ةامليزاني    
 .حبريين دينار ٧٥ ٠٠٠ ب تقدر للدولة العامة امليزانية من ميزانية رصد مت •

  أجهزهتا    
 .تنفيذي رئيس يرأسها العامة األمانة إىل باإلضافة) عضو ٢٣ (األعضاء •

ال توجد وحدة معنية حبقوق الطفل يف اهليئة، إال أن هناك جلان نوعية خاصة بالطفل                -٢٤
  .واملرأة واملعوقني
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   من قائمة املسائل٧املسائل املثارة يف الفقرة رد على     
. تعترف مملكة البحرين بالدور اهلام الذي يضطلع به اجملتمع املدين يف عملية التنميـة               -٢٥

 يف مرحلـة تنفيـذ       رئيسياً وتعد اجلمعيات املعنية بالطفولة وهيئات وحقوق اإلنسان مكوناً       
باإلضافة إىل ذلك   . اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان    يف اللجنة الوطنية للطفولة و     االتفاقية وممثالً 

مت إنشاء مركز وطين لدعم املنظمات األهلية من أهم اختصاصاهتا تدريب، وتأهيل الكـوادر             
العاملة يف اجملال األهلي ويقدم الدعم املادي واللوجسيت والفين جلميع املنظمات العاملـة يف              

 .جمال الشباب والطفولة

  الثاين ءاجلز    
  رد على املسائل املثارة يف اجلزء الثاين من قائمة املسائلال    

 ولوائحها اجلديدة القوانني أو القوانني مشاريع )أ(  

  :كالتايل وهي الطفل محاية تعزيز شأهنا من اليت املقترحات من عدد توجد  -٢٦
  :بأن القانون من األوىل املادة نصت: ٢٠٠٨ لسنة ١ رقم باألشخاص االجتار قانون  •

عترب اجتاراً باألشخاص جتنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من             ي"  
هم دون الثامنة عشرة أو من هم يف حالة ظرفية أو شخصية ال ميكـن معهـا                 

حرية اختيارهم، مىت كان ذلك بغرض إساءة اسـتغالهلم        االعتداد برضائهم أو  
غ من العمر مثـاين  ويفترض علم اجلاين بالسن احلقيقية للمجين عليه الذي مل يبل      

  ".عشرة سنة
 ؛األطفال على االعتداء حاالت لبحث حكومية جلنة إلنشاء برغبة اقتراح •

مت إقرار مادة يف قانون الطفل بشأن تشكيل جملس إدارة يضم يف عضويته ممثلني من             •
مجيع وزارات الدولة ذات العالقة بالطفل ومؤسسات اجملتمع املدين لبحث حاالت           

 طفال؛االعتداء على األ

 ؛)الطفل حبماية اخلاصة البنود من العديد املشروع تضمن (الطفل قانون مشروع •

 ؛سنة ١٨ إىل سنة ١٥ من احلدث سن رفع بنوده أهم من األحداث قانون مشروع •

ملـنح اجلنـسية ألبنـاء      ( من قانون اجلنسية     ١-) ٧(اقتراح قانون بتعديل املادة      •
 ؛)البحرينية املتزوجة بأجنيب

عاملة البحرينية املتزوجة من أجنيب يف حصوهلا على اخلدمات الصحية          صدر قرار مب   •
والتعليمية وغريه معاملة البحرينية املتزوجة من حبريين وقد حصل أبناء عـدد مـن         

 . اجلنسية البحرينية علىالبحرينيات املتزوجات من أجنيب
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 املؤسسية اإلصالحات أو ووالياهتا اجلديدة املؤسسات )ب(  

  : يلي مبا ختتص واليت للطفولة، الوطنية اللجنة تبعية نقل ٢٠٠٧ العام يف مت •
ختتص اللجنة بكافة األنشطة واألمور ذات الصلة بالطفولة، والعمل علـى         "  

تنمية الطفولة يف كافة مراحلها العمرية تربوياً واجتماعياً وثقافياً ونفسياً، وهلـا يف             
 :سبيل حتقيق أغراضها القيام ميا يلي

 تطـوير  على بالطفولة املعنية اجلهات تساعد للطفولة وطنية جيةاستراتي وضع •
  ؛الطفل حقوق وتضمن ختدم اليت وبراجمها مشروعاهتا وتعزيز

  ؛اجملاالت خمتلف يف للطفولة التشريعية احلماية لتوفري السعي •
التنسيق بني خمتلف األجهزة احلكومية واملؤسسات األهلية لتحقيق التكامـل           •

  ؛يف جمال اختصاصهاوتاليف االزدواجية 
السعي لتعزيز الروابط والعالقات مع كافة اهليئات األهلية املعنية بالطفولة يف            •

  ؛مملكة البحرين
رصد ودراسة املشاكل واالحتياجات األساسية للطفولة واقتـراح احللـول           •

املناسبة هلا مبا يف ذلك رفع التوصيات بشأهنا إىل اجلهات الرمسية املختـصة يف         
  ؛ينمملكة البحر

التعاون مع املنظمات واهليئات العربية والدولية املختـصة العاملـة يف جمـال          •
  ؛الطفولة واالستفادة من خرباهتا وبراجمها لتحقيق أهدافها

العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة يف مملكـة              •
 املعنية احلكومية البحرين والسعي إىل متابعة حتديثها بالتنسيق مع كافة األجهزة

 ؛واألهلية

 إنشاء املركز الوطين حلماية الطفل، وهو مؤسسة رعايـة          ٢٠٠٧مت يف العام     •
 إدارة الرعاية االجتماعية حلمايـة      -اجتماعية تتبع وزارة التنمية االجتماعية      

 سنة ومحايتهم من كافة أشكال سوء املعاملة واإلمهال         ١٨األطفال حىت سن    
 والنفسي، حاالت االعتداءات اجلنسية، حـاالت       حاالت اإليذاء اجلسدي  (

  :واليت من أهدافها). اإلمهال الشديد
  ؛اجملتمع ويف األسرية بيئته يف اإليذاء من الطفل محاية •
  ؛احلماية خدمات وتقدمي التحقيق أثناء التأذي من الطفل محاية •
  ؛والعائلة للطفل والدعم اخلدمات تقدمي •
  ؛املستطاع قدر بيئته يف لالطف إبقاء أجل من العائلة تأهيل •
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 ؛املسؤولية وحتميله املعتدي من اجملتمع محاية •

  .البديلة الرعاية مركز إنشاء •
 الـيت ختـتص     ٢٠٠٧تشكيل جلنة شؤون املرأة والطفل يف جملس الشورى عـام            •

 :يلي مبا

دراسة ومراجعة مدى مالءمة التشريعات النافذة ذات الصلة باملرأة والطفل مع    •
 ؛االتفاقيات الدولية املصادق عليها

دراسة كل ما حيال إىل اللجنة من مشروعات القوانني، واقتراحات القوانني،            •
ومجيع املوضوعات املتعلقة واخلاصة باملرأة والطفـل، ورفـع تقاريرهـا إىل            

 ؛اجمللس

 ؛والطفل املرأة بشؤون يتعلق فيما األخرى املختصة اللجان إىل لرأيا تقدمي •

متابعة التوصيات والقرارات احملالة من الشعبة الربملانية اليت تصدر عن املؤمترات  •
 ؛الربملانية ذات العالقة باملرأة والطفل

تشكيل جملس أمناء ملتابعة قضايا األطفال املتعرضني للعنف األسري واجملتمعي حتت            •
مظلة وزارة التنمية االجتماعية يضم يف عضويته ممثلني عن مجيع وزارات الدولـة             

 ؛واجملتمع املدين ذات العالقة

 ؛)٩٨٨ (الطفل مساندة جندة خط •

 ؛العلمية واملراكز والناشئة األطفال أندية إنشاء •

بيت بتلكو لرعاية الطفولة لرعايـة األطفـال        "تطوير اخلدمات املقدمة من خالل       •
 ؛"سريأل للعنف ااملتعرضني

 بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان      ٤٦ أمر ملكي رقم     ٢٠٠٩صدر يف العام     •
 ).مت اإلشارة إىل اختصاصات املؤسسة يف البند السادس من اجلزء األول(

 السياسات والربامج وخطط العمل املستحدثة يف اآلونة األخرية ونطاقها ومتويلها  )ج(  

ة اخلطة الوطنية لتنفيذ اسـتراتيجية النـهوض بـاملرأة          وضع اجمللس األعلى للمرأ    •
، حيث اشتملت على سبع حماور منـها        ٢٠٠٧البحرينية اليت مت إطالقها يف العام       

حمور األسرة، وحمور الصحة، وحمور التعليم والتدريب والـيت اشـتملت علـى             
ـ            وفري استراتيجيات عديدة يف جمال تأمني محاية الطفلة، وتنمية سلوك املراهقة، وت

الرعاية والتربية الشاملة يف مرحلة الطفولة املبكرة، وتوفري التعلـيم املدرسـي ذو             
النوعية العالية للفتاة يف مرحلة التعليم األساسي، وتعزيز صحة الطفلة والفتـاة يف             

 ؛السن املدرسية
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 ؛للطفل الوطنية االستراتيجية •

امالً حلماية األطفال من    االستراتيجية الوطنية لذوي اإلعاقة واليت تتضمن فصالً ك        •
  .ذوي اإلعاقة

 مؤخراًصكوك حقوق اإلنسان اليت متت املصادقة عليها  )د(  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وذلـك يف              •
 ؛٢٠٠٧ سنة

 ؛٢٠٠٦ سنة يف والسياسية املدنية حلقوق اخلاص باالدويل العهد •

 ؛٢٠٠٢ سنة يف املرأة ضد يزيالتم أشكال مجيع على القضاء اتفاقية •

انضمت البحرين إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع           •
شراك األطفال يف   إاألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وب        

  .املنازعات املسلحة

  الثالث اجلزء    
  من قائمة املسائل١ء الثالث، الفقرة الرد على املسائل املثارة يف اجلز    

 املتاحة األخرى واملعلومات واإلحصاءات البيانات    

تكفل مملكة البحرين حق حصول البحرينيني واملقيمني على جمانية الرعاية الصحية يف              -٢٧
  .املراكز واملستشفيات احلكومية وتلقي التعليم يف املدارس احلكومية إىل املرحلة الثانوية

 ٥٠ ٠٠٠ ا وقد حرصت وزارة التنمية االجتماعية على ختصيص ميزانية وقدرها         كم  -٢٨
 دوالر ٥٠ ٠٠٠دوالر أمريكي للجنة الوطنية للطفولة، باإلضافة إىل ختصيص ميزانية وقدرها 

 دوالر  ٥٠ ٠٠٠باإلضافة إىل   . أمريكي لوضع االستراتيجية الوطنية للطفل يف مملكة البحرين       
أما ميزانية قطاع تنميـة الطفولـة   . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  أمريكي أخرى مسامهة من     

 مليون دوالر أمريكي سنوياًً شاملة أندية األطفال والناشـئة واملركـز            ١,٣تقدر ما يقارب    
  .العلمي
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   من قائمة املسائل٢الرد على املسائل املثارة يف اجلزء الثالث، الفقرة     
  املدرسي قبل بالتعليم حقنيامللت لألطفال املئوية النسبة )أ(  

 )٢٠٠٩-٢٠٠٠( العقد األول من األلفية الثالثة -إحصائيات مملكة البحرين 

  /٢٠٠٠  ٢٠٠٠  /١٩٩٩  التعليم واخلدمات التعليمية
٢٠٠١  

٢٠٠١/  
٢٠٠٢  

٢٠٠٢/  
٢٠٠٣  

٢٠٠٣/  
٢٠٠٤  

٢٠٠٤/  
٢٠٠٥  

٢٠٠٦  ٢٠٠٥/٢٠٠٦/  
٢٠٠٧  

٢٠٠٧/  
٢٠٠٨  

٢٠٠٨/٢٠٠٩  
  ١٥ ٤٤٣  ١٣ ٦٩٩  ١٣ ٤٥٥  ١٢ ٧٥٢  ١٢ ٤٠٦  ١٢ ٤٤٢  ١١ ٧٠٢  ١١ ١٤٥  ١٠ ٨٠٢  ١٠ ٤٧٤  لطالب ا-  )١(احلضانات ورياض  ٠١-١
  ٩٩٣  ٨٦٦  ٨٥٤  ٨١٤  ٨٢٥  ٨٢٢  ٨٠٤  ٧٦٢  ٧٣٩  ٧٢١   املدرسون-  )اخلاصة(األطفال   ٠٢-١
  ٨٣٩  ٧٤٦  ٧٣٧  ٧٢٣  ٧٢٠  ٧١٥  ٧١٣  ٦٩١  ٦٩٦  ٦٣٣  الفصول -    ٠٣-١
  ١٣٥  ١٢٤  ١٣٤  ١٣٤  ١٣٨  ١٣٥  ١٣٤  ١٣٣  ١٣٩  ١٣٥   عدد احلضانات ورياض األطفال-      ٠٤-١
 ١٧٧ ٧٥١  ١٧٣ ١٠٣  ١٦٨ ١٧٠٠٥٤ ٧٦٥  ١٦١ ٢٥١  ١٥٨ ٠٠٧  ١٥٣ ٧٧١  ١٥٠ ٠٥٤  ١٤٦ ٠٦٧  ١٤٣ ١١٨   اجلملة-  )٢(الطالب يف املدارس  ٠١-٢
  ١٢٥ ٦١٤  ١٢٥ ٥٨٠  ١٢٤ ٨٥٢ ١٢٩ ١١٠  ١٢٣ ٢٣٧  ١٢٢ ٣٥٦  ١٢٠ ٣٣٥  ١١٨ ١٢٩  ١١٥ ٨١٨  ١١٤ ٦٦٩  احلكومية -  احلكومية واخلاصة  ٠٢-٢
  ٥٢ ١٣٧  ٤٧ ٥٢٣  ٤٣ ٢٠٢  ٤١ ٦٥٥  ٣٨ ٠١٤  ٣٥ ٦٥١  ٣٣ ٤٣٦  ٣١ ٩٢٥  ٣٠ ٢٤٩  ٢٨ ٤٤٩   اخلاصة-    ٠٣-٢
  ١٥ ٣٧٨  ١٤ ٤٨١  ١٤ ٠٢٠  ١٣ ٤٦٥  ١٣ ٠٠٨  ١١ ٩٥٥  ١١ ٠٤٧  ٩ ٩٧٠  ٨ ٩٦١  ٨ ٤٩٠   اجلملة-  )٢(املدرسون يف املدارس  ٠١-٣
  ١٢ ٠٥٤  ١١ ٤٧٩  ١١ ١١٧  ١٠ ٨٣٦  ١٠ ٥١٣  ٩ ٧٦٧  ٩ ٠٠٦  ٧ ٩٤٦  ٧ ١٧٢  ٦ ٨٠٩   احلكومية-  احلكومية واخلاصة  ٠٢-٣
  ٣ ٣٢٤  ٣ ٠٠٢  ٢ ٩٠٣  ٢ ٦٢٩  ٢ ٤٩٥  ٢ ١٨٨  ٢ ٠٤١  ٢ ٠٢٤  ١ ٧٨٩  ١ ٦٨١   اخلاصة-    ٠٣-٣
  ٦ ٥٣٦  ٦ ٣٩٧  ٦ ٢٤٩  ٦ ٣١٢  ٥ ٩٥٢  ٥ ٧٦٧  ٥ ٥٦٧  ٥ ٣٦٧  ٥ ٢٠٦  ٥ ٠٥٥   اجلملة-  )٢(الفصول يف املدارس  ٠١-٤
  ٤ ٣٢٦  ٤ ٣٥٥  ٤ ٣٥٢  ٤ ٤٩٥  ٤ ٣٠١  ٤ ٢٤٠  ٤ ١٤٣  ٤ ٠١٣  ٣ ٩٠٣  ٣ ٨٤٣   احلكومية-  احلكومية واخلاصة  ٠٢-٤
  ٢ ٢١٠  ٢ ٠٤٢  ١ ٨٩٧  ١ ٨١٧  ١ ٦٥١  ١ ٥٢٧  ١ ٤٢٤  ١ ٣٥٤  ١ ٣٠٣  ١ ٢١٢   اخلاصة-    ٠٣-٤
  ٢٦٨  ٢٦٧  ٢٦٤  ٢٥٩  ٢٥٨  ٢٥١  ٢٤٣  ٢٤١  ٢٣٥  ٢٣٣   اجلملة-  عدد املدارس  ٠١-٥
  ٢٠٣  ٢٠٤  ٢٠٤  ٢٠٣  ٢٠٣  ١٩٩  ١٩٦  ١٩٥  ١٩٣  ١٩٣   احلكومية-  احلكومية واخلاصة  ٠٢-٥
  ٦٥  ٦٣  ٦٠  ٥٦  ٥٥  ٥٢  ٤٧  ٤٦  ٤٢  ٤٠   اخلاصة-    ٠٣-٥
  ...١ ١٠٦ ١٥٠٩ ٠٣٩ ٩٦٠٢٩٧ ٤٢٥  ٨٨٨ ٨٢٤  ٨٢٣ ٧٤٤  ٧٦٤ ٥١٩  ٦١٠ ٥٥٤  ٦٦١ ٣١٧  ٦٣٧ ٥٨٢  إمجايل السكان  
  ...  ١٥٦  ١٦٢  ١٧٨  ١٨١  ١٩٢  ٢٠١  ٢١١  ٢٢١  ٢٢٤  )ألف من السكان(عدد الطالب لكل   ٠٠-٦
  ١٢  ١٢  ١٢  ١٣  ١٢  ١٣  ١٤  ١٥  ١٦  ١٧  جلملة ا-  عدد الطالب لكل مدرس  ٠١-٧
  ١٠  ١١  ١١  ١٢  ١٢  ١٣  ١٣  ١٥  ١٦  ١٧   احلكومية-    ٠٢-٧
  ١٦  ١٦  ١٥  ١٦  ١٥  ١٦  ١٦  ١٦  ١٧  ١٧   اخلاصة-    ٠٣-٧
  ٢٧  ٢٧  ٢٧  ٢٧  ٢٧  ٢٧  ٢٨  ٢٨  ٢٨  ٢٨   اجلملة-  عدد الطالب لكل فصل  ٠١-٨
  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٣٠  ٣٠   احلكومية-    ٠٢-٨
  ٢٤  ٢٣  ٢٣  ٢٣  ٢٣  ٢٣  ٢٣  ٢٤  ٢٣  ٢٣  ة اخلاص-    ٠٣-٨
  ٦٦٣  ٦٤٨  ٦٣٧  ٦٥٩  ٦٢٥  ٦٣٠  ٦٣٣  ٦٢٣  ٦٢٢  ٦١٤   اجلملة-  عدد الطالب لكل مدرسة  ٠١-٩
  ٦١٩  ٦١٦  ٦١٢  ٦٣٦  ٦٠٧  ٦١٥  ٦١٤  ٦٠٦  ٦٠٠  ٥٩٤   احلكومية-    ٠٢-٩
  ٨٠٢  ٧٥٤  ٧٢٠  ٧٤٤  ٦٩١  ٦٨٦  ٧١١  ٦٩٤  ٧٢٠  ٧١١   اخلاصة-    ٠٣-٩

  .يشمل الطالب واملدرسني والفصول يف مرحليت احلضانة ورياض األطفال يف املدارس اخلاصة)  ٢(   .ضانة ورياض األطفال املسجلني يف املدارس اخلاصةال يشمل األطفال يف مرحليت احل)  ١(
  .غري متوفر) -) (ال يوجد(... 
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  والثانوية االبتدائية املرحلتني أكملوا الذين لألطفال املئوية النسبة )ب(  
يف التعليم احلكومي حسب املرحلـة ونـوع التعلـيم واجلـنس            عدد الطلبة والفصول    

٢٠٠٥/٢٠١٠  
  عدد الفصول  عدد الطلبة

  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  نوع التعليم  املرحلة
  ٢ ١٨١  ١ ٠٩٤  ١ ٠٨٧  ٦١ ٣٦٦  ٣١ ٤٣٥  ٢٨ ٨٢١  عام  
 االبتدائية  ٤٣    ٤٣  ١ ٣١٠    ١ ٣١٠  ديين  
  ٢ ٢٢٤  ١ ٠٩٤  ١ ١٣٠  ٦٢ ٦٦٦  ٣١ ٤٣٥  ٣١ ٢٣١  اجملموع  
  ١ ٠٢٤  ٥٠٨  ٦١٨  ٣١ ٧٤٠  ١٥ ٩٨٨  ١٦ ٧٤٢  عام  
 اإلعدادية  ١٦    ١٦  ٤٣٧    ٤٨٧  ديين  
  ١ ٠٤٠  ٥٠٨  ٦٣٢  ٣٢ ١٧٧  ١٥ ٩٩٨  ١٦ ١٧٩  اجملموع  
  ٨  ٣  ٦  ٣٢٩  ١٣٧  ١٨٢  علمي  
  ٦  ٢  ٣  ١٧٦  ٨٤  ٨١  أديب  
  ٢٨  ١٤  ١٤  ١ ٠٨٧  ٤٩٤  ٦٨٣  جتاري  

  ٧٨١  ٤٨٨  ٢٨٨  ٢٥ ٧٦٢  ١٤ ٩٥٩  ٦ ٨١٣  توحيد املسارات
  ١٨٥    ١٨٦  ٤ ٠٨٤    ٤ ٠٨٤  صناعي  
  ١٨    ١٨  ٣٧٢    ٣٧٢  تدريب مهين  
  ٣٤  ١٢  ٢٢  ٨٢٨  ٣٠٨  ٦١٨ التلمذة املهنية  
  ٦    ٦  ١٣٣    ١٣٣  ديين  

  الثانوية

  ١ ٠٧٨  ٥٢٤  ٦٦٢  ٣٠ ٧٨٠  ١٦ ٩٨٣  ١٤ ٧٨٧  اجملموع  
  ٤ ٣٤٠  ٢ ١٢٨  ٢ ٢١٤  ١٢٥ ٦٠٣  ٦٣ ٣٨٦  ٦٢ ٢٠٧  اجملموع الكلي

 نسبة املئوية لألطفال املسجلني يف برامج تعليمية وتدريبية غري رمسيةال  )ج(  

 .يف املائة والناشئة األطفال مركز يف امللتحقني األطفال نسبة •

 .يف املائة الشبايب اإلبداع ومركز الثقايف سلمان مركز يف امللتحقني األطفال نسبة •

 نسبة املعلمني للتالميذ وعدد التالميذ يف كل صف  )د(  

 .)تقوم وزارة التربية بتوفري هذه اإلحصاءاتس(

  من قائمة املسائل٣الرد على املسائل املثارة يف اجلزء الثالث، الفقرة     

 .)ستقوم وزارة العمل بتوفري هذه املعلومات(
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   من قائمة املسائل٤الرد على املسائل املثارة يف اجلزء الثالث، الفقرة     

  السن حسب عليهم اجملين    
 وتشكل هذه الفئة  ١٤-١٢ز سن اجملين عليهم من الذكور واإلناث ما بني سن           يترك  -٢٩

 يف املائة مقارنة بالفئات العمرية األخرى، حيث أعداد الذكور تفـوق أعـداد       ٤٨ما نسبته   
 يف املائة من حيث العـدد       ٢٦ سنة وتشكل ما نسبته      ١١-٩اإلناث تليها الفئة العمرية من      

  .الكلي

  جلنسا حسب عليهم اجملين    
  .واإلناث للذكور األوىل املرتبة يف ١٤-١٢ العمرية تأيت الفئة •

  العمرية الفئة حسب واإلناث الذكور من عليهم اجملين سن    

  الذكور - أوالً    
  ؛سنة ١٤-١٢ العمرية الفئة تأيت األوىل املرتبة يف •
  ؛سنة ١١-٩ العمرية الفئة تأيت الثانية املرتبة يف •
  ؛سنوات ٨-٧ العمرية لفئةا تأيت الثالثة املرتبة يف •
  .سنة ١٥ العمريـة الفئة تأيت الرابعة املرتبة يف •

  اإلناث - ثانياً    
  ؛سنة ١٤-١٢ العمرية الفئة تأيت األوىل املرتبة يف •
  ؛سنة ١٥ العمرية الفئة تأيت الثانية املرتبة يف •
  ؛سنة ١١-٩ العمرية الفئة تأيت الثالثة املرتبة يف •
  .سنوات ٨-٧ العمرية لفئةا تأيت الرابعة املرتبة يف •

  اجلنسية حسب عليهم اجملين    
 الغالبيـة  هـذه  وتشمل  يف املائة  ٨٩ ةبنسب املواطنني من هم عليهم اجملين غالبية إن •

  ؛واإلناث الذكور
 ؛ يف املائة٨ بنسبة الثانية املرتبة يف العرب يأيت •

  . يف املائة٣ فنسبتهم األجانب عليهم اجملين أما •
ية األطفال اجملين عليهم هم من البحرينيني، حيث تفوق نسبة الذكور           نالحظ أن غالب    -٣٠

.  يف املائـة ١٩ يف املائة بينما بلغت نسبة اإلنـاث         ٨١نسبة اإلناث، إذ بلغت نسبة الذكور       
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 تصنيفهم يف املرتبـة     يتفيما يتعلق بعدد األطفال اجملين عليهم من اجلنسية العربية، الذي يأ           أما
وفيما خيص األجانب، الذي    .  يف املائة  ١٠ يف املائة واإلناث     ٩٠الذكور  الثانية، فتمثل نسبة    

 تصنيفهم يف املرتبة الثالثة واألخرية، فإن نسبة الضحايا من الذكور تفوق نسبة الضحايا              يتيأ
  .من اإلناث

  احملافظات حسب عليهم اجملين    

  الشمالية احملافظة    
وتـبني أن   .  طفالً ١٧١محافظة الشمالية،   بلغ عدد األطفال اجملين عليهم بالنسبة لل        -٣١

 يف املائة، حيث تأيت احملافظة الشمالية يف الترتيب         ٨٢نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث بنسبة       
  .األول من حيث عدد األطفال اجملين عليهم من بني حمافظات اململكة

   العاصمة حمافظة    
 طفالً ويأيت ترتيبها الثالث من      ٥٩بلغ عدد األطفال اجملين عليهم يف حمافظة العاصمة           -٣٢

 يف املائة أي يفـوق عـدد        ٦٣ ونسبة عدد الذكور بلغت      .حيث عدد األطفال اجملين عليهم    
  . يف املائة٣٧اإلناث اليت بلغت نسبتهن 

  الوسطى احملافظة    
تأيت احملافظة الوسطى يف املرتبة اخلامسة واألخرية من بني احملافظات من حيث عـدد        -٣٣

 يف املائة بينما بلغـت نـسبة        ٩٤ وبلغت نسبة عدد الذكور       طفالً ٣٢ين عليهم   األطفال اجمل 
  . يف املائة٦اإلناث 

  اجلنوبية احملافظة    
تضح لنا بأن احملافظة اجلنوبية تأيت يف الترتيب الثاين بعد احملافظة الشمالية من بـني               ا  -٣٤

ـ    طفالً ٦٢حمافظات اململكة يف عدد األطفال اجملين عليهم          أي  ٨٧غ عـدد الـذكور       إذ بل
  . يف املائة١٣ وتشكل ما نسبته ٨ يف املائة وعدد اإلناث ٨٧نسبته  ما

  احملرق حمافظة    
حمافظة احملرق تأيت يف املرتبة الرابعة من حيث عدد اجملين عليهم وأن عدد الـذكور                 -٣٥

 يف  ٩١ثل  يفوق عدد اإلناث بعدة مرات، وأن نسبة الذكور اجملين عليهم يف حمافظة احملرق مت             
  . يف املائة فهي من نصيب اإلناث٩املائة أما 

  االعتداء نوع حسب عليهم اجملين    
عتداء اجلسدي على األطفال يف املرتبة األوىل ونسبة الذكور املعتـدى  االتأيت جرائم     -٣٦

 . يف املائة٦٤ حيث تبلغ نسبة الذكورعليهم تفوق نسبة اإلناث 
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عتداء اجلـسدي ونالحـظ أن   اليف املرتبة الثانية بعد اعتداء اجلنسي الوتأيت جرائم ا    -٣٧
 .نسبة الذكور املعتدى عليهم جنسياً أعلى من نسبة اإلناث

 املعتدىاألطفال  و جسدياً عليهم املعتدى األطفالو عليهم اجملين طفالألل  املبلّغ عنه  عددال    
  )بالغني قبل منو أطفال قبل من (جنسياً عليهم
 يف املائة وهي النـسبة  ٤٩عتداء اجلسدي يف احملافظة الشمالية   االتشكل نسبة قضايا      -٣٨

 يف املائة، أما حمافظة احملرق واحملافظـة        ١٩األعلى بني احملافظات تليها احملافظة اجلنوبية بنسبة        
، أمـا   ) يف املائة  ١١(والوسطى  )  يف املائة  ١٥احملرق  (الوسطى فالنسب بينها متقاربة تقريباً      

  . يف املائة٦يت يف الترتيب األخري وتشكل ما نسبته حمافظة العاصمة فتأ
عتـداء  الرتفاع نسبة جـرائم ا    اوتأيت احملافظة الشمالية يف الترتيب األول من حيث           -٣٩

 يف املائة تليها حمافظة العاصـمة مث        ٥٠اجلنسي على األطفال بني احملافظات إذ بلغت نسبتها         
  ). يف املائة٥(لكل منهما وأخرياً احملرق ) ائة يف امل٩(تتساوى النسبة يف الوسطى واجلنوبية 

عتداءات اجلسدية على األطفال تأيت يف املرتبة األوىل وأن غالبية اجملين           الوتبني لنا أن ا     -٤٠
  . عليهم هم من فئة الذكور

عتداء اجلنسي على األطفال يف املرتبة الثانية وفئة الذكور هي الفئة األكثـر             الويأيت ا   -٤١
ـ            تعرضاً لالعت  ا ال تـصل إىل     داء وذلك ال يعين عدم وجود جمين عليهن إناث لكن يعتقد أهن

  .مرحلة الشكوى

  من قائمة املسائل٥الرد على املسائل املثارة يف اجلزء الثالث، الفقرة     

  الطفل حلماية البحرين مركز    
 عنو حبسب الطفل حلماية البحرين مركز من واملستفيدين للعنف املتعرضني األطفال عدد

  ٢٠٠٩ لعام والنوع السن وفئات اإلساءة
  الفئات العمرية

  ١٨-١٦  ١٥-١١  ١٠-٦  ٥-صفر
  اجملموع  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  نوع اإلساءة

 ٢٧ صفر صفر ٣ ٤ ٥ ٦ ٣ ٦ شديد إمهال

 ٨ صفر صفر ٤ ٢ ١ ١ صفر صفر نفسي عنف

 ٣٢ صفر صفر ٨ ٧ ٤ ٦ صفر ٧ جسدي عنف

 ٧٠ ١ صفر ١١ ١٠ ٧ ٢٢ ٨ ١١ جنسي عنف

 ١٣٧ ١ صفر ٢٦ ٢٣ ١٧ ٣٥ ١١ ٢٤ اجملموع

 ١٣٧ ١ ٤٩ ٥٢  ٣٥ الكلي اجملموع
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 فئات حبسب الطفل حلماية البحرين مركز من واملستفيدين للعنف املتعرضني األطفال عدد
  ٢٠٠٩ لعام والنوع واحملافظة السن

  احملافظات
  اجلنوبية  شماليةال  الوسطى  العاصمة  احملرق

 اجملموع  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  فئات السن
 ٣٥ ١ ١ ٦ ٥ ٢ ١٠ صفر ١ ٢ ٧ ٥-صفر

 ٥٠ ٢ صفر ٥ ١١ ٦ ٨ صفر ٧ ٢ ٩ ١٠-٦

٤٦ ١ ١ ٧ ٥ ٤ ١٠ ٤ ١ ٧ ٦ ١٥-١١ 

 ٦ صفر صفر ٣ صفر ٣ صفر صفر صفر صفر صفر ١٨-١٦

 ١٣٧ ٤ ٢ ٢١ ٢١ ١٥ ٢٨ ٤ ٩ ١١ ٢٢ اجملموع

 ١٣٧ ٦ ٤٢ ٤٣ ١٣ ٣٣ الكلي اجملموع

 نوع حبسب الطفل حلماية البحرين مركز من واملستفيدين للعنف املتعرضني األطفال عدد
  ٢٠١٠ لعام والنوع السن وفئات اإلساءة

  فئات السن
  ١٨-١٦  ١٥-١١  ١٠-٦  ٥-صفر

  اجملموع  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  نوع اإلساءة
 ١٩ صفر صفر ٢ ٢ ٢ ٥ ٤ ٤ إمهال شديد
 ٦٠ ١ ١ ٦ ١٦ ٩ ١٥ ٦ ٦ عنف نفسي

 ١٢٣ ١ صفر ١٠ ٤٦ ٧ ٣٥ ١٢ ١٢ عنف جسدي
 ٧١ صفر صفر ١٢ ١٤ ١٣ ١٧ ١٠ ٥ عنف جنسي

 ٢٧٣ ٢ ١ ٣٠ ٧٨ ٣١ ٧٢ ٣٢ ٢٧ اجملموع
 ٢٧٣  ٣  ١٠٨  ١٠٣  ٥٩ اجملموع الكلي

 األعـوام  خـالل  الطفـل  محاية مبركز األطفال هؤالء عليها حصل اليت اخلدمات
٢٠١٠- ٢٠٠٩   
  عدد احلاالت  نوع اخلدمة  الرقم
  ٣٦٩  واجتماعي أسري إرشاد  - ١
  ١٦٨ تأهيل وإعادة النفسي اإلرشاد  - ٢
  ٣٨ مدرسية متابعة  - ٣
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  األيتام لرعاية امللكية اخلريية املؤسسة

  الفتيان رعاية دار
  ٢٠١١ مارس/آذار الفتيان رعاية دار أبناء عدد

 ذكور
١٤ 

  الطفولة رعاية دار
  ٢٠١١ مارس/آذار ،الطفولة رعاية دار يف األبناء عدد

 ذكور إناث
١٧ ٢ 

 اجملموع
١٩ 

  من قائمة املسائل٦الرد على املسائل املثارة يف اجلزء الثالث، الفقرة     

ـ  الفترة خالل األحداث رعاية مركز على املترددين األحداث ألعداد إحصائية  ن م
  ٢٠١٠سبتمرب/أيلول إىل ٢٠٠٨ عام

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  السنة
 اجلنس اجلنس اجلنس

  مالرق
نوع القضية الـيت أودع أو      

  املالحظات  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  بسببها احلدث وقف
   صفر ٤ صفر ٢ صفر  ١٩ السرقة ١
   ١ ٧ صفر ٧ صفر  ١ االعتداء واملشاجرة ٢
   صفر ٢٣ صفر ٥ صفر  ١ اإلتالف ٣
   صفر صفر صفر فرص ٢  صفر اهلروب من املرتل ٤
   ١ صفر ٢ صفر ٤  ١١ القضايا األخالقية ٥
   صفر صفر ٢ صفر ٠  ٢ احلماية ٦
   صفر صفر صفر صفر ٠  صفر مفقود ٧
   صفر ٢ ١ ٦ ٢  ٤ التعرض لالحنراف ٨
   صفر صفر صفر ٢ صفر  ٣ قضايا مرورية ٩

   صفر ١ صفر ١ صفر  ٦ قضايا أخرى ١٠
 كلياجملموع ال ٢ ٣٧ ٥ ٢٣  ٨  ٤٧  اجملموع

  ١٢٢  ٣٩  ٢٨  ٥٥  اجملموع بالسنة
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   ٢٠١٠ عام اجلاحنني األحداث قضايا إحصائية
  عدد القضايا املرفوعة إىل احملاكم  عدد القضايا املنتهية باإلدارة

 حمفوظة مؤجلة مربأة مدانة  مرفوضة ضد جمهول  متصاحلة  املتهمنيعدد األحداث  جنح األحداث
 -- ٤ -- -- -- -- -- ٤ االعتداء البليغ

 -- ٤١ -- ١ ٢٨ -- ٦ ٧٦ االعتداء العادي 
 -- ١ -- -- -- -- -- ١ حماولة التعدي
 -- -- -- -- -- -- ١٥ ١٥ حماولة االنتحار

  ٤ -- -- ١ -- -- ٥ هتك العرض بالقوة أو اإلكراه
 -- ١٠ -- ١ -- -- -- ١١ )اللواط(االعتداء على العرض 

 -- ٣ -- -- ٣ -- ١ ٧ حماولة اللواط
األفعال املخلة باحلياء والتحريض 

 الفسق على    
١ -- -- -- -- -- ١ -- 

 -- ٦ -- -- ٢ -- ٣ ١١ خمالفة اآلداب العامة
 -- ٥ -- -- ١ -- -- ٦ االعتداء على احلرية 

 -- ١ -- -- -- -- -- ١ اخلطف
 -- ١ -- -- ١ -- -- ٢ التهديد

 -- ١٠ -- -- ٤ -- -- ١٤ القذف والسب
 -- ٤ -- -- ١ -- ١ ٦ السرقة باإلكراه

 -- ٣ -- -- ٦ -- -- ٩ الشروع يف السرقة 
 -- ١٥ -- -- ٢ -- ١ ١٨ )السلب(السرقة يف الطريق العام 

 -- ٤ -- -- ٤ -- -- ٨ ) السطو(السرقة يف املساكن 
  السرقة من احملالت التجارية 

 )السطو(    
١ ١ -- -- ٣ -- ٢ ٧ 

 -- ٣ -- -- ١ -- -- ٤ ت األخرىالسرقة يف احملال
 -- ٢٠ -- -- ١٢ -- -- ٣٢ اإلتالف 

 -- ١ -- -- -- -- -- ١ أعمال الشغب 
 -- ٢ -- -- -- -- -- ٢ التعدي على املوظفني

 -- ١ -- -- -- -- -- ١  املوظفني إهانة
 -- ٢ -- -- ١ -- -- ٣ احلرق اجلنائي 

 -- -- -- -- -- -- ١ ١ الشروع يف احلرق 
 -- ١ -- -- -- -- -- ١ قضايا مرورية 

 -- ٣ -- -- -- -- -- ٣ التسول 
  من سلطة سيء السلوك ومارقاً

 وليه  والده أو    
٧ -- -- ٦ -- ١ ١٤ -- 

  خمالفة املعرضني لالحنراف 
 واملشتبه هبم     

٢ -- -- ١ -- -- ٣ -- 

 -- ٢ -- -- -- -- -- ٢ جنح أخرى
 ١ ١٥٨ -- ٢ ٧٧ -- ٣١ ٢٦٩ اجملموع

  .وزارة الداخلية: املصدر
        


