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  دراسة األمين العام لألمم المتحدة
  المتعلقة بمسألة العنف ضد األطفال

  البحرینمملكة استبيان 
  

 
  اإلجابة على االستبيان

  
ل في وزارة الصحة            المحروس،فضيلة  . د: جهة التنسيق  ة      رئيس لجنة حمایة الطف  و عضو اللجن

   البحرین-الوطنية للطفولة 
ارة   ع استش امي عي م تاذ المح لمان   األس راهيم س ى إب تاذ وس يد  األس ر الس امي ناص أن   المح  بش

  .الجوانب القانونية
  :االستبيانأجزاء 

  . اإلطار القانوني)أوًال ( 
  . اإلطار المؤسسي والموارد الالزمة للتصدي للعنف ضد األطفال)ثانيــًا(
  . دور المجتمع المدني في التصدي للعنف ضد األطفال)ثالثـــًا(
  .فال بوصفهم أطرافًا فاعلة في التصدي للعنف األط)رابعــًا(
  . السياسات والبرامج الهادفة إلى التصدي للعنف ضد األطفال)خامسًا(
  . جمع البيانات وتحليلها وإجراء البحوث المتعلقة بها)سادسًا(
  . التوعية والدعوة والتدریب)سابعــًا(

  

  تقدیم اإلجابات
  

  اإلجابة باللون األزرق
  
  

  
Paulo Sergio Pinheiro  
UNOG – OHCHR 
CH – 1211 Geneva 10 
Telefax: 41 22 917 90 22  

: mail-eorg.Jconnors@ohchr  
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  استبيــــــــان
  
  

   اإلطار القانوني-أوًال

  
  الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

  
 اتفاقية  البحرین علىتوقيع أسفر عنها لتي و ا بالعنف ضد األطفالالمتعلقةتطورات ال -1

 : حقوق الطفل
a.  ها لجنة التخطيط لحمایة الطفل من ن انبثقت عالطفل وتم تشكيل لجنة حقوق

جهات حكومية و آل ال التي ضمت ممثلين عن  واإلهمالسوء المعاملة و 
 من سوء المعاملة و لحمایة الطفل وضعت اللجنة خطة عمل أهلية مختلفة و

 . منظمة الصحة العالميةعم من بدذلك
b.  1999تم تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة في یوليو.          
c.  البحرینحاالت متعلقة بالعنف ضد األطفال أشارت فيها المحاآم في ال توجد 

      .إلى المعایير الدولية أو اإلقليمية لحقوق اإلنسان
  
  

  األحكام القانونية بشأن العنف ضد األطفال
  

 : مملكة البحرین على األصعدة التالية في العنف ضد األطفالأشكالتناول آيفية  -2
 

a. األسرة أساس المجتمع ، قوامها الدین و  "أ إلى -تشير المادة الخامسة: دستورال
األخالق و حب الوطن ، یحفظ القانون آيانها الشرعي ، و یقوي أواصرها و 

عى النشء ، و یحميه من قيمها ، و یحمي في ظلها األمومة و الطفولة ، و یر
آما تعنى الدولة . االستغالل و یقيه اإلهمال األدبي و الجسماني و الروحي

 . خاصة بنمو الشباب البدني و الخلقي و العقلي
  

b. الوطنيةتشریعاتال  :  
 و 1976 لعام  لمملكة البحرینقانون العقوبات و قانون اإلجراءات الجنائية

إلیذاء الجسدي و االعتداء لحدث و االية تتعلق باالمواد الت: التعدیالت الالحقة
  :الجنسي

   
ال مسئولية على من لم یجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب  :32مادة 

  . وتتبع في شأنه األحكام المنصوص عليها في قانون األحداثللجریمة،الفعل المكون 
  

ن األعذار المخففة مع مراعاة الحاالت التي نص عليها القانون یعد م  :70مادة 
آذلك حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم یتم الثامنة عشرة ، وارتكاب 
الجریمة لبواعث أو غایات شریفة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني 

  .عليه بغير حق 
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 یعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض للخطر طفال لم یبلغ السابعة من :320مادة 
أو شخصا عاجزا عن حمایة نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل  عمره،

  .ذلكغيره على 
  .الناسوتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجریمة في مكان خال من 

وإذا نشأ عن الجریمة موت المجني عليه أو إصابته بعاهة مستدیمة دون أن یعمد 
لضرب المفضي إلى الموت أو الجاني إلى ذلك ، عوقب بالعقوبة المقررة لجریمة ا

  .إلى العاهة المستدیمة حسب األحوال 
وإذا وقعت الجریمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من 

  .مشدداالمكلف بحفظه عد ذلك ظرفا 
  

   :324مادة 
ساعده  ى ارتكاب الفجور أو الدعارة ، أو آل من حرض ذآرا أو أنثى عل– 1

  .ة آانت یعاقب بالحبس على ذلك بأیة طریق
 إذا آانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة آانت العقوبة الحبس مدة – 2

  .سنواتال تجاوز خمس 
  

  :325مادة 
 آل من حمل ذآرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طریق –1

وز اإلآراه أو التهدید أو الحيلة یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجا
  .سنواتسبع 

  فإذا آانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة آانت العقوبة الحبس مدة – 2
  .ال تقل عن ثالث سنوات وال تجاوز عشر سنوات

  
یعاقب بالسجن مدة ال تزید على سبع سنين من اعتدى على سالمة جسم   :336مادة 

  .الموت غيره بأیة وسيلة ، ولم یقصد من ذلك قتال ولكنه أفضى إلى 
 عد ذلك ظرفا 333وإذا توافر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 

  ).إذا آان من أصول الجاني(مشددا 
  

یعاقب بالسجن مدة ال تزید على سبع سنين من أحدث بغيره عمدا عاهة   :337مادة 
  .مستدیمة

 عد ذلك ظرفا 333وإذا توافر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 
مشددا ، وتتوافر العاهة المستدیمة إذا أدت اإلصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو 
بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيال آليا أو 

  .جزئيا بصورة دائمة 
  .ویعتبر في حكم العاهة آل تشویه جسيم ال یحتمل زواله 

  
السجن مدة ال تزید على خمس سنين من اعتدى على سالمة  یعاقب ب:338مادة 

  .جسم غيره بأیة وسيلة وأفضى االعتداء إلى عاهة مستدیمة دون أن یقصد إحداثها 
تكون العقوبة السجن مدة ال تزید على عشر سنوات إذا توافر أحد الظروف المبينة  و

 تخدیر، حالة سكر أو  أو آان الجاني تحت تأثير،333في الفقرة الثانية من المادة 
  .34وذلك مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة األخيرة من المادة 
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  .یعاقب بالسجن المؤبد من واقع أنثى بغير رضاها  :344مادة 

وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد إذا آانت المجني عليها لم تتم السادسة 
  .عشرة

  .ابعة عشرةو یفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم الر
  
  

یعاقب بالسجن مدة ال تزید على عشرین سنة من واقع أنثى أتمت   :345مادة 
  .برضاهاالرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة 

ویعاقب بالحبس لمدة ال تزید على عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة 
  .برضاهاولم تتم الحادیة والعشرین 

  
 ال تزید على عشر سنوات من اعتدى على عرض  یعاقب بالسجن مدة :346مادة 

  .رضاهشخص بغير 
  .عشرةوتكون العقوبة السجن إذا آان المجني عليه لم یتم السادسة 
  .و یفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم یتم الرابعة عشرة

  
یعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة و لم   :347مادة 

  .برضاهین یتم الحادیة و العشر
  

یعتبر ظرفا مشددا في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من   :348مادة 
  -:الفصلهذا 

 إذا آان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو مالحظته أو ممن – 1
  .ذآرهملهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم 

ين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أو رجال الدین  إذا آان الجاني من الموظف– 2
  .ستغل مرآزه أو مهنته أو الثقة بهأو األطباء أو معاونيهم وا

 إذا ساهم في اقتراف الجریمة شخصان فأآثر تعاونوا في التغلب على مقاومة – 3
  .المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل به

  .الجریمةاسلي نتيجة ارتكاب  إذا أصيب المجني عليه بمرض تن– 4
  .الجریمة إذا حملت المجني عليها أو زالت بكارتها بسبب – 5
  

تكون العقوبة اإلعدام إذا أفضت إحدى الجنایات المنصوص عليها في   :349مادة 
  .إلى موت المجني عليها) 344(المادة 

عليها في و تكون العقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد إذا أفضت الجنایات المنصوص 
  .إلى موت المجني عليه) 346 ،345( المادتين 

  
 ال یحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في  :353مادة 

 فإذا آان قد صدر عليه .عليهاالمواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني 
  .ائيةالجنحكم نهائي قبل عقد الزواج یوقف تنفيذه وتنتهي آثاره 

 
c. العرف المحلي ال یشجع على مقاضاة و لي أمر الطفل لدى : القانون العرفي

 .استخدامه العقاب الجسدي المؤذي للطفل
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 : بشأن ما یلي في مملكة البحرینتفاصيل عن أیة أحكام تشریعية خاصة -3
 

ال                 • ي، واإلصابة أو األذى واإلهم الوقایة من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والعقل
  ال توجد: أو المعاملة المهملة، واالعتداء الجنسي

ع أشكال العنف     • ال من جمي ة األطف ا ذآر أعاله في   : حمای انون  آم ات و ق انون العقوب ق
 .البحرین  لمملكةاإلجراءات الجنائية

ال توجد تشریعات خاصة       : سبل االنتصاف، بما فيها التعویض، لألطفال ضحایا العنف          •
ذاء           بالطفل وحده بل أن األحكام      خاضعة لإلطار العام في التعویض عن األضرار لدى إی

 .   أو طفال آانأي شخص من قبل أي شخص آخر بالغا
ال • ي العنف ضد األطف ى مرتكب ي ُتفرض عل ات الت انون  : العقوب ي ق ا ذآر أعاله ف آم

 .العقوبات و قانون اإلجراءات الجنائية لمملكة البحرین
 .ال توجد أحكام تشریعية خاصة: تأهيلهمإعادة إدماج األطفال ضحایا العنف و •
 

ا                 -4 ا فيه ف، بم ع أشكال العن اول جمي یرجى تبيان ما إذا آانت أیة أحكام تشریعية محددة تتن
ة،         ة المهمل ال أو المعامل ابة أو األذى واإلهم ي، واإلص ي والنفس دني والجنس ف الب العن

  :واالستغالل الجنسي، ضد األطفال التي تحدث في
ات و               :لمنزلا/ إطار األسرة    • انون العقوب ا ذآر أعاله في ق انون خاص إال آم ال یوجد ق

 .قانون اإلجراءات الجنائية لمملكة البحرین
سواء آانت رسمية أو   ( المدارس ودور الرعایة والتعليم في مرحلة ما قبل سن الدراسة        •

انون              : ) غير رسمية، وحكومية أو خاصة     ال یوجد قانون خاص إال آما ذآر أعاله في ق
 .العقوبات و قانون اإلجراءات الجنائية لمملكة البحرین

دارس العسكریة • ات و   : الم انون العقوب ي ق ر أعاله ف ا ذآ انون خاص إال آم د ق ال یوج
 .قانون اإلجراءات الجنائية لمملكة البحرین

ة                 • ة والصحة والصحة العقلي ة الداخلي ة واإلقام ال  : المؤسسات بما فيها مؤسسات الرعای
ة                   یوجد قانون  انون اإلجراءات الجنائي ات و ق انون العقوب  خاص إال آما ذآر أعاله في ق

 .لمملكة البحرین
از أو السجون  • ق االحتج ك مراف ي ذل ا ف ام بم ام الع انون والنظ اذ الق د  : إطار إنف ال یوج

ة              ة لمملك قانون خاص إال آما ذآر أعاله في قانون العقوبات و قانون اإلجراءات الجنائي
 .البحرین

ة            األح • اطق الریفي انون      : ياء والشوارع والمجتمع المحلي، بما في ذلك في المن ال یوجد ق
ة         ة لمملك راءات الجنائي انون اإلج ات و ق انون العقوب ي ق اله ف ر أع ا ذآ اص إال آم خ

 .البحرین
ا ذآر أعاله في               : ) الرسمية وغير الرسمية  ( أماآن العمل    • انون خاص إال آم ال یوجد ق

 .ون اإلجراءات الجنائية لمملكة البحرینقانون العقوبات و قان
ية  • ق الریاض ة والمراف انون      : الریاض ي ق اله ف ر أع ا ذآ اص إال آم انون خ د ق ال یوج

 .العقوبات و قانون اإلجراءات الجنائية لمملكة البحرین
 

 العقاب البدني لألطفال في أي بيئة، بما في ذلك في األسرة، محظورًا حظرًا صریحًا              هل -5
ام المحاآم عن              . قانونيفي نظامكم ال   ویرجى تقدیم تفاصيل عن أیة جهات متاحًا للدفاع أم

دیم معلومات                   ك في األسرة ویرجى تق ا في ذل الذین یوقعون عقابًا بدنيًا على األطفال، بم
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ك                       ا في ذل ال، بم ى األطف دنيًا عل ًا ب عن الجزاءات المطبقة على أولئك الذین یوقعون عقاب
 ال یوجد : في األسرة

  
 بوصفه حكمًا قضائيًا في حالة أو باإلعدام/سمح بالعقاب البدني ولقانون الجنائي ی اهل -6

 من قانون  32 ةالماد :ارتكاب جرائم من جانب أشخاص دون سن الثامنة عشرة
 مسئولية على من لم یجاوز الخامسة عشرة من  تضع ال ،آما أشير لها أعاله العقوبات

 وتتبع في شأنه األحكام المنصوص عليها في مة،للجریعمره حين ارتكاب الفعل المكون 
حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم یتم  70المادة  تعتبر  و .قانون األحداث
  .من األعذار المخففةالثامنة عشرة 

 
ریعات -7 ة الالتش ي المملك ة و ف ة البلطج اول صراحة ممارس ى  تتن ير إل ن تش التحرش  لك

واد المشار     الجنسي ة          في الم انون اإلجراءات الجنائي ات و ق انون العقوب ا أعاله في ق إليه
 .لمملكة البحرین

  
ك،              المملكةالطریقة التي تعالج بها في       -8 ا في ذل ة، بم  الممارسات التقليدیة الضارة أو العنيف

رائم الشرف   ال أو ج اث وزواج األطف ان اإلن ال ال الحصر، خت بيل المث ى س ادة  : عل الم
ات334 انون العقوب ن ق رائم   م رین تخفض ج ة البح ة لمملك راءات الجنائي انون اإلج  و ق

ان          . الشرف من جنایة إلى جنحة     اث، ال توجد تشریعات خاصة بخت ا بالنسبة لسن       اإلن  إم
انون       زواجال ى         واألمر  یحدده  ال یوجد ق د عل د یعق ذي ق دیر القاضي الشرعي ال ود لتق  یع

 .الفتاة لدى وصولها سن البلوغ
  

 بالحبس من فاجأ زوجه متلبسا بجریمة الزنا فقتله وشریكه في الحال یعاقب:    334مادة  
  .أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة 

  .ویسري هذا الحكم على من فاجأ أحد أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجریمة الزنا 
  .وال یجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من یستفيد من هذا العذر 

  
ال             یرجى   -9 تقدیم معلومات عن انطباق أحكام محددة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد األطف

ال    وء واألطف و اللج نهم ملتمس ن بي ية، وم دیمي الجنس واطنين وع ر الم ال غي ى األطف عل
دیم تفاصيل             كوإذا آانت ال تنطبق أح    . المشردون ال، یرجى تق ام محددة على أولئك األطف

 . یطبق على الجميع بدون تمييزالقانون: عن الحمایة الموفرة لهم
 

 :فوارق في تعریف العنف واإلطار القانوني المنطبق عليه وفقًا لما یليال -10
ات ،        347 ،   346 ،   345  ،    344نعم وفقآ للمواد    : جنس الضحية  • ان  من قانون العقوب ف

  . اشد بكثير من االعتداء على عرض الذآراألنثىعقوبة االعتداء على عرض 
واد     ما صغر السن آلما آانت العقوبة أشد      آل: سن الضحية    •  346 ،   345  ،    344 وفقآ للم

 .  من قانون العقوبات347، 
ال                • ى سبيل المث ك ، عل ل    ال العالقة بين الضحية ومرتكب الجرم، بما في ذل  الحصر ، قت

ا     داء الجنسي داخل األسرة        الرضع ، وسفاح المح ددا حسب        : رم واالعت ا مش ر ظرف یعتب
ه   لعقاب البدنيإما بالنسبة ل . انون العقوبات  من ق  1-348المادة    فال توجد قوانين خاصة ب

 وجود    في قانون العقوبات  و العرف الجاري أن ال تصل للمحاآم و إذا و صلت و ثبت                
 .إیذاء شدید للطفل فان األحكام تأتي مخففة إذا آان الجاني ولي أمر الطفل
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ؤخرًا لإلطار             -11 املة جرت م ة ش انوني بهدف التصدي للعنف         معلومات عن أي مراجع  الق
انون          : ضد األطفال  داد مشروع ق ى إع تعمل اللجنة الوطنية للطفولة في الوقت الحالي عل

ة و   وء المعامل ن س ل م ة الطف ى     لحمای انيين عل ن البرلم ة م ل مجموع ا تعم ال آم اإلهم
 .مشروع مماثل

  
ر ال              -12 يم أث ة تقي ة   یرجى تقدیم معلومات عن أیة دراسات ومسوح أجریت بغي دابير القانوني ت

 .ال توجد: للتصدي للعنف ضد األطفال
  

  المحاآم المكلفة بمعالجة العنف ضد األطفال
  

ال                    -13 ة معالجة العنف ضد األطف دآم بمهم یرجى تحدید دوائر السلك القضائي المكلفة في بل
ذا      ي ه ددة ف ؤولية مح ل مس داث تتحم رة أو األح اآم األس ت مح ا إذا آان ان م ى بي ویرج

  .ال توجد دوائر خاصة : المضمار
  

  الحد األدنى للسن عند ممارسة الجنس
  

معلومات عن أي حد أدنى للسن یشترط تشریعيًا لكي تكون الموافقة على ممارسة الجنس               -14
ان                   . موافقة مقبولة قانوناً   ات عن الفتي ذه السن بالنسبة للفتي ارق في ه اك ف وهل  . وهل هن

لغيري عن أولئك الذین یمارسون الجنس       تختلف هذه السن بالنسبة لمن یمارسون الجنس ا       
 .ال توجد: المثلي

  
ذآور                 -15 اث وال زواج بالنسبة لإلن ا سن    : یرجى تقدیم معلومات عن الحد األدنى لسن ال عرف

 .البلوغ هو السن المقبول للزواج في المحاآم الشرعية
  

  االستغالل الجنسي لألطفال
  

ن  -16 ة م ى الوقای ة إل رى الرامي دابير األخ ریعات والت اري التش ي التج تغالل الجنس  االس
ة األخرى              واد  : لألطفال، بما في ذلك عن طریق البغاء واألنشطة الجنسية غير القانوني الم

 .  من قانون العقوبات330 – 324
  ال توجد: وسائل ضمان عدم تجریم األطفال الذین یقعون ضحية هذا االستغالل

ال     التشریعات أو التدابير األخرى الرامية إلى حظر جميع           واالتجار أشكال بيع األطف
 .  من قانون العقوبات330 – 324المواد : بهم، بما في ذلك من جانب والدیهم

  
  -:سنواتیعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس   :326المادة 

 آل من یعتمد في حياته ذآرا آان أو أنثى بصفة آلية أو جزئية على ما یكسبه من ممارسة – 1
  .الفجور أو الدعارة

آل من یعتمد في حياته ، آليا أو جزئيا ، على ما یكسبه غيره من ممارسة الفجور أو الدعارة  – 2
وذلك بتأثيره فيه أو سيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور أو الدعارة سواء آان ذلك 
بالحصول على ماله برضائه وبدون مقابل أم آان بالحصول عليه بصفة إتاوة مقابل حمایته 

  .بل عدم تعرضه له أو مقا
  . آل من یحمي شخصا یمارس الفجور أو الدعارة لقاء منفعة أیا آانت – 3
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إذا آان الجاني في المواد الثالث السابقة زوجا للمجني عليه أو آان من أصوله أو   :327المادة 
ى من المتولين تربيته أو رعایته أو ممن لهم سلطة عليه فتضاعف العقوبة في حدیها األدن

  .واألقصى بحيث ال تزید على خمس عشرة سنة
  
  :328المادة 

 آل شخص أنشأ أو أدار محال للفجور أو الدعارة أو عاون بأیة طریقة آانت في إنشائه أو – 1
  .إدارته یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزید على خمس سنوات 

 واألثاث وذلك دون إخالل بحقوق  ویحكم بإغالق المحل ومصادرة ما یضبط فيه من األمتعة– 2
  . الغير حسن النية

 ومحل الدعارة أو الفجور في حكم هذه المادة هو آل مكان یستعمل عادة لممارسة دعارة – 3
  .الغير أو  فجوره 

  
   :329المادة 

 آل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعاوة یعاقب بالحبس مدة ال – 1
  .تجاوز سنتين 

 ویعتبر من قبيل التحریض آل إعالن بدعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت – 2
  .األنظار إلى  ذلك

  
  :330المادة 

  -:تقوم الشرطة عند ضبط الواقعة باآلتي 
 بإحالة مرتكب الفجور أو الدعارة للكشف الطبي فإذا تبين أنه مریض بمرض تناسلي أمرت – 1

  .مأوى عالجيا حتى یتم شفاؤه المحكمة المختصة بإیداعه 
 بالتحفظ على األثاث واألمتعة الموجودة بالمحل المدار للفجور أو الدعارة وبغلق ذلك المحل – 2

  .ووضع األختام عليه 
وال یسلم المحل الذي صدر أمر بإغالقه ووضع األختام عليه وال األمتعة واألثاث الموجودة 

  .ة بذلك أو قضى نهائيا ببراءة المتهم به إال إذا صدر حكم من المحكمة المختص
  

  
  المواد اإلباحية والمعلومات الضارة

  
ال         -17 ا األطف تغل فيه ي ُیس ة الت واد اإلباحي اج الم ر إنت رى لحظ دابير األخ ریعات والت التش

ة ضوابط     . ولحظر حيازتها ونشرها   ویرجى على وجه الخصوص تقدیم معلومات عن أی
ة   : و تعمم عن طریق اإلنترنيت       أ/على المواد اإلباحية التي تنتج و      واد اإلباحي بصورة   الم

ال ،             أن ، بدون    عامة ى استغالل األطف ادة       تنص صراحة عل انون     355 حسب الم  من ق
 .العقوبات

 
ن       -18 ال م ة األطف ة لحمای ادئ توجيهي ریعات أو مب ة تش ن أی ات ع دیم معلوم ى تق یرج

ال       ائط اإلع ق وس ن طری ل ع ي ُتنق واد الت ارة والم ات الض ت  المعلوم بكة اإلنترني م وش
ادة         : الخوأشرطة الفيدیو واأللعاب اإللكترونية،      ة حسب الم انون     355بصورة عام  من ق

 .العقوبات
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یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنتين وبالغرامة التي ال تجاوز مائتي دینار أو   :355المادة 

 نقل أو عرض بقصد بإحدى هاتين العقوبتين من طبع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو
االستغالل أو التوزیع أو العرض آتابات أو رسوما أو صورا أو أفالما أو رموزا أو غير ذلك من 

  . األشياء إذا آانت مخلة باآلداب العامة 
ویعاقب بالعقوبة ذاتها من أعلن عن شئ من األشياء المذآورة أو أرشد عن طریقة الحصول   

  .عليها 
  

  علقة بالعنف ضد األطفالالتزامات اإلبالغ المت
  

ات ذات الصلة عن                  -19 الغ الهيئ التشریعات أو اللوائح أو التوجيهات اإلداریة التي تقتضي إب
ات           ع البيئ ة وجود تشریعات        . جميع أشكال العنف ضد األطفال وإیذائهم في جمي وفي حال

ى ج                     ان ُیشترط عل ا إذا آ ان م ع  أو لوائح أو توجيهات إداریة تقضي باإلبالغ یرجى تبي مي
ب      ة فحس ة معين ات مهني اتق فئ ى ع اإلبالغ عل زام ب ذا االلت الغ أم أن ه واطنين اإلب . الم

  .وجدتال : ویرجى تقدیم تفاصيل عن أیة عقوبات توقع على من یخالفون االلتزام باإلبالغ
  

  إجراءات تقدیم الشكاوي
  

ع أشكال العنف                    -20 ق بجمي ا یتعل یرجى تقدیم معلومات عن أیة إجراءات لتقدیم الشكاوى فيم
  :ضد األطفال التي ترتكب في 

  .المنزل/ األسرة  •
سواء آانت رسمية أو     " المدارس ودور الرعایة والتعليم في مرحلة ما قبل سن الدراسة            •

 " .غير رسمية ، وحكومية أو خاصة 
 .المدارس العسكریة •
ة   المؤسس • ة الداخل ة واإلقام ق الرعای ا مراف ا فيه ة، بم ا والخاص ة منه ات ، الحكومي

 .والمرافق الصحية ومرافق الصحة العقلية
 .سياق إنفاذ القانون والنظام العام، بما في ذلك في مرافق االحتجاز أو السجون •
 .األحياء والشوارع والمجتمع المحلي ، بما في ذلك في المناطق الریفية •
 ) .الرسمية منها وغير الرسمية( ل أماآن العم •
 .الریاضة والمرافق الریاضية •

  . ال یوجد في أي من المؤسسات المذآورة أعاله
 

تفادة من                       -21 ون عنهم االس ذین ینوب ال أو األشخاص ال دور األطف یرجى تبيان ما إذا آان بمق
ذه اإلجراءات ا إذا آانت المعو. ه ان م ا یرجى تبي هينآم وافرة لتس ة مت دیم ة القانوني ل تق

 .ال توجد: الشكاوى، وآذلك الظروف التي ُتتاح فيها المعونة القانونية
  

یرجى وصف الخطوات التي تم اتخاذها للتوعية بإمكانية تقدیم شكاوى بشأن العنف ضد                 -22
 .ال توجد: األطفال
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ا          إثباتيهیرجى تقدیم معلومات عن أیة قواعد إجرائية أو          -23 دعاوى فيم ع ال  قد تنطبق على رف
ا جاءت في        المطبقة على الكبار   تنطبق اإلجراءات العامة  : ق بالعنف ضد األطفال   یتعل  آم

 .قانون اإلجراءات الجنائية
 

ة مرتكبي               -24 النتيجة المعتادة للشكاوى المتعلقة بالعنف ضد األطفال مثل التعویض، أو معاقب
ف ة أو   : العن ولي الرعای د مت ل اح ن قب ازل م ة أو التن ة األدل دم آفای ة لع ة إذا التبرئ اإلدان

 . فال توجدتأهيل مرتكبي العنف، أو العالج األسريإما األحكام ب. آانت األدلة آافية
  

ال     -25 ا األطف دان فيه ي ُی ة الت دعاوى القانوني ادة لل ة المعت ن النتيج ات ع دیم معلوم یرجى تق
ل          مثل السجن، أو الع   (  بارتكاب العنف    وأحداث ع، أو تأهي ة المجتم قوبة الجسدیة، أو خدم

 :قانون األحداث  المواد التالية منحسب .)كب العنف، أو العالج األسريمرت
  

  :  1مادة 
یقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم یتجاوز سنة خمس عشرة سنة ميالدیة آاملة وقت 

  .ارتكابه الجریمة أو عند وجوده في إحدى حاالت التعرض لالنحراف
  

   6مادة 
  -: ما بأحد التدابير اآلتيةیحكم على الحدث الذي یرتكب جریمة

  .التوبيخ -1
  .التسليم -2
االلتحاق بالتدریب المهني في الجهات التي یصدر بتحدیدها قرار من وزیر العمل  -3

  .والشئون االجتماعية
  .اإللزام بواجبات معينة -4
  .االختبار القضائي -5
  . الحكومية أو الخاصةاالجتماعيةاإلیداع في إحدى مؤسسات الرعایة  -6
  . المستشفيات المتخصصةاإلیداع في إحدى -7

  
   14مادة 

 من هذا القانون لعدم وجود المراآز 12، 9، 8إذا تعذر تنفيذ التدابير المشار إليها في المواد 
 الحكومية أو الخاصة أو لعدم وجود االجتماعيةالمخصصة للتدریب المهني أو مؤسسات الرعایة 

ار القضائي أو لم یقم بالواجبات من یقبل استالم الحدث، وآذلك إذا فشل الحدث في االختب
 تدبير آخر بدال منها یعرض اتخاذالمفروضة عليه بمقتضى المادة العاشرة من هذا القانون وتعذر 

ویلتزم المرآز .  األمر على المحكمة لتأمر بإیداعه مرآز رعایة األحداث التابع لوزارة الداخلية
  .سالفة الذآرالمذآور بالمدد والنظم المشار إليها في المواد ال

وتتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية اإلشراف على هذا المرآز وتنفيذ األحكام التي صدرت 
في شأن الحدث واتخاذ آل ما تراه لتطویر المرآز بما في ذلك تقسيم األحداث إلى فئات حسب 

  .التدابير المحكوم بها ومراقبتهم في سلوآهم وإعداد ملف خاص لكل منهم
  

   16مادة 
یجب أن یكون للحدث المتهم بارتكاب جنایة محام یدافع عنه، فإذا لم یكن قد اختار محاميا ندبت 
له المحكمة محاميا تتحمل الدولة أتعابه التي تقدرها المحكمة على أن یرجع بها على الحدث إذا 

  .آان ذا مال
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   34مادة 
 ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة

  .یجاوزها رفع قسم اإلدعاء األمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إلعادة النظر فيه وفقا للقانون
 من هذا 24وفي هذه الحالة یوقف تنفيذ الحكم، ویجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 

اق رسمية أنه جاوز الخامسة عشرة رفع وإذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت بأور.  القانون
  . المبين بالفقرة األولىوعلى النحاإلدعاء األمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه 

  
  

   اإلطار المؤسسي والموارد المخصصة-ثانيًا
          للتصدي للعنف ضد األطفال

  
ة الهدف من هذا الجزء هو معرفة ما إذا آانت توجد في             وم بتنسيق       البحرین    مملك مؤسسة تق

ة             ة والحمای مل الوقای ي تش ال، الت د األطف العنف ض ق ب ا یتعل ات فيم ددة القطاع طة المتع األنش
  .واالنتصاف وإعادة اإلدماج والتأهيل

  
هل هناك أیة سلطات أو هياآل أو آليات حكومية، بما في ذلك على المستوى االتحادي أو                  -26

ات  توى الوالی ات، أو / مس ًا   المقاطع ل حالي ي، تتحم توى المحل دي أو المس توى البل المس
  مسؤولية التصدي للعنف ضد األطفال؟

ل في وزارة الصحة و         . 1:  مؤسستين  على الصعيد الرسمي توجد     نعم،   ة الطف ة حمای  لجن
ال        1991 المشكلة بقرار وزاري من وزیر الصحة منذ عام        اء أطف  وتضم في عضویتها أطب

انيي    ات          و طبيب ع    نو أطباء نفس ة و ممرضة و أخصائيات اجتماعي ة      .  ائل وم عمل اللجن یق
ل للقضاء إذا          ة و التحوی ة و النفسية و االجتماعي ة الطبي دیم الرعای يم الحاالت و تق ى تقي عل

  . تطلب األمر ذلك
ل        حمایة الطفل في وزارة الصحة     ل  التخطيط لجنةو قامت    ة الطف ة لحمای  بوضع خطة وطني

   )1مرفق رقم(من سوء المعاملة و اإلهمال 
ة    . 2 ي وزارة الداخلي ل ف ة الطف ب حمای ب : مكت ع مكت ل  یتب ة الطف ة   حمای دة الرعای  لوح

ة التأسيس    في وزارة الداخلية   االجتماعية لألحداث  ولى .   و هو ال زال في مرحل مكتب   و یت
ل   ة الطف ك         حمای ال و ذل ة و اإلهم وء المعامل ون لس ذین یتعرض ال ال ة األطف ام متابع مه

     .ع مكاتب الشرطة النسائية في مراآز الشرطةبالتعاون م
ى                       د عل ال تؤآ ة و اإلهم ل من سوء المعامل وعلى الرغم من أن الخطة الوطنية لحمایة الطف
ضرورة التنسيق بين الطرفين إال انه ال توجد برتوآوالت مكتوبة و ملزمة لضمان التنسيق               

  .لطموح لذلك فالعمل المشترك موجود و لكن أقل من ابين الطرفين
  

  هل هناك سلطة حكومية رئيسية معهود إليها بمسؤولية التصدي للعنف ضد األطفال؟ -27
    .لجنة حمایة الطفل في وزارة الصحة و مكتب حمایة الطفل في وزارة الداخلية

  
ى وجه          محددةأو بشریة   /هل هناك أیة موارد مالية و      -28  یخصصها بلدآم للتصدي للعنف عل

  .ال توجد  العموم؟
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ة و هل یخصص   -29 وارد مالي ة م دآم أی ددةأو بشریة /بل ى التصدي  مح ة إل  لألنشطة الرامي
ة       للعنف ضد األطفال؟   وارد مالي ا .  حددة مال توجد م وارد البشریة  أم  فهي ال تتجاوز    الم

ذي یشكل عبئ إضافي                    أصابع اليد و هي    ل ال ة الطف   غير متفرغة للعمل في مجال حمای
رى    ية األخ ئوليات األساس اف للمس م  المنایض ة به ئولين      ،ط ض المس ره بع ل و یعتب  ب

  .مضيعة للوقت
  

هل توفر الجهات المانحة الدولية أو الثنائية موارد لبلدآم من أجل أنشطة التصدي للعنف      -30
  ضد األطفال؟

  .ال توجد
  

هل یقدم بلدآم أیة مساعدات لجهود البلدان األخرى من أجل التصدي لمشكلة العنف ضد                 -31
  األطفال؟
  .ال توجد

  
ين مظالم                       ذا آانت  -32 ة أو أم ل لجن وق اإلنسان، من قبي ة لحق دآم مؤسسة وطني  توجد في بل

ا                     ى وجه الخصوص، هل له ل عل وق اإلنسان للطف حقوق اإلنسان، أو مؤسسة ُتعنى بحق
  أي دور أو أي اختصاص في مجال العنف ضد األطفال، بما في ذلك تلقي الشكاوى؟

ة    لحيث تتلقى     : الجمعية البحرینية لحقوق اإلنسان    ة الرصد و المتابع ان  بعض    في جن األحي
كاوى ول ش اح    ح م افتت ا ت ات المختصة آم ا للجه ف األسري و تحوله ة العن ز الكرام مرآ
ذیب      لتأهيل ایر   في  ضحایا العنف و التع ل ا     2005 ین دم المشورة و التأهي ذي یق لنفسي  و ال

عمل موجه بالدرجة     ، و لقد بدأ العمل مرة واحدة في األسبوع و ال           لضحایا العنف و التعذیب   
  .األولى للبالغين

  
ة  -33 ة معين ة هياآل برلماني اك أی ل اللجان الخاصة(هل هن لمعالجة قضية العنف ضد ) مث

  األطفال؟
  .ال توجد

  
  هل اتخذت أیة مبادرات برلمانية مؤخرًا للتصدي للعنف ضد األطفال؟ -34

م،  ل نع انون للطف رح بق اك مقت ا.  هن اركآم اء الل   و یش ع أعض انيون م ة برلم ة الوطني جن
  .للطفولة في وضع قانون وطني لحمایة الطفل من سوء المعاملة و اإلهمال

  
   دور المجتمع المدني في التصدي للعنف ضد األطفال-ثالثًا

  
العنف ضد                 الهدف من هذا الجزء هو التماس معلومات عن أنشطة المجتمع المدني المتصلة ب

  األطفال
دني ال       -35 دآم،              یرجى وصف مبادرات المجتمع الم ال في بل ة للتصدي للعنف ضد األطف هام

ة،        ( بما في ذلك أنواع المؤسسات ذات الصلة         ة، والرابطات المهني آالمؤسسات األآادیمي
ا ا تواالتحادی ائية، واالتحادی ة    ت النس ات الدیني ة، والجمعي ات األهلي ة، والجمعي  الطالبي

ال،       ات العم باب، ونقاب ال والش ا األطف ي یتزعمه ات الت حاب  والمجموع ات أص ومنظم
ة   ة الدولي ر الحكومي ات غي ة، والمنظم ة الوطني ر الحكومي ات غي ل، والمنظم م ) العم وأه
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ا     طلع به ي تض طة الت ل     ( األنش ة والتأهي وث، والوقای ة، والبح دعوة، والتوعي ال ال أعم
وارد          وفير الم ) ومعالجة األطفال الذین لحق بهم األذى بسبب العنف، وتوفير الخدمات، وت

. 
  

ة ةالجمعي ة الطفول ة لتنمي ة : البحریني ا هي التوعي ي تضطلع به م األنشطة الت ث  ،  وأه  حي
د          وبقامت الجمعية    رعایة آریمة من صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العه

ة         و د   ) اليونيسف ( بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفول ؤتمر تحت شعار       بعق ة  "م حمای
ة وا     ل من سوء المعامل ز التشریعات       الطف ة األسرة و تعزی ر حمای ال عب ك في  "إلهم ، وذل

ؤتمر        و.   في البحرین    2001 أآتوبر   22-20الفترة ما بين   د شارك في الم  مشارآًا   375 لق
ات  وزارات والجامع ين من ال احثين والمهتم رة واالختصاص والب ومشارآة من ذوي الخب

ة  ة الخليجي ات األهلي اتوالجمعي ة والمنظم ة  الوطنوالعربي ة العربي ات اإلقليمي ة والهيئ ي
   .والدولية المعنية بالطفولة واألسرة

ي     ة، وه اور اآلتي ل غطت المح ات عم بع جلس ي س ؤتمر ف ات الم ت فعالي د : وانتظم رص
ة،                 بباتها، اإلعالم واإلنترنت والثقاف ظاهرة سوء المعاملة واإلهمال في الوطن العربي ومس

ة، التصدي             التقييم والمصاحبات والعواقب لظاهرة سو     ة من سوء المعامل ة، الوقای ء المعامل
وء       ن س ال م ة لألطف ؤمن الحمای ي ت تراتيجيات الت ط واالس ریعات، والخط اهرة والتش للظ

ة ؤتمر .  المعامل ي الم دمت ف ي ق دد األوراق الت غ ع د بل ة39وق ًا ودراس ن خالل  و.  بحث م
دد     عرض الدراسات والبحوث وما دار حولها من المناقشات وحوارات، خ              ؤتمر بع رج الم

اور   ق المح يات وف ن التوص ةم ة الخمس ي  : اآلتي يط ف ال التخط يق، مج ال والتنس  مج
ریعات، ة  التش ال الثقاف الم،  مج ث   واإلع دریب والبح يم والت ال التعل ي، و مج ال العلم مج

  ).2المرفق رقم  (األسرة والمجتمع والتدخل العالجي
ة          لج الجمعية البحرینية لتنمية الطفولة   آما شكلت    وانين المتعلق نة تعكف حاليا على دراسة الق

ل          انون للطف ة              بالطفل و لوضع تصورات حول ق ة الوطني ة عضوا في اللجن ا إن الجمعي  آم
  .للطفولة

  
،  و التثقيف المجتمعي     التوعيةهي  وأهم األنشطة التي تضطلع بها       :النسائية  البحرین جمعية

ال   حول سو    سنة 16 حتى عمر    ألطفالو تثقيف ا  والبحوث،   ة و اإلهم من خالل   ء المعامل
  .info.free-be.wwwعبر موقعها االلكتروني " آن حرا"برنامج 

  
ى نشر       و 2004في دیسمبر     تشكلت  : ة العنف األسري  ناهضالجمعية البحرینية لم     تهدف إل

دیم    العنف األسري    توفير الدعم لضحایا    عبر توعية األهل و      اإلیذاءوالوقایة من    الوعي  بتق
   .ي و تصبو الجمعية إلى تشكيل مأوى مؤقت لحمایة ضحایا العنف األسريالدعم النفس

  
  

ه  -36 ذي تقدم دعم ال ع  ةحكومالال ادرات المجتم يق مب ة لتنس ود المبذول طة والجه ذه األنش  له
ادي المحدود             :  المدني والمبادرات الحكومية   وي و الم دعم المعن ة ال دا تقدم الحكوم ا  ج  إم
ا دود أیض و مح يق فه ة  و ال یرالتنس ات الحكومي ي المؤسس املين ف وح الع ى لطم  أوق
 .  مؤسسات المجتمع المدني

 
ال            -37 خالل العشر سنوات    : الدور الذي تلعبه وسائط اإلعالم في التصدي للعنف ضد األطف

ع و       ي المجتم ادة وع ي زی ا ف ب دورا متعاظم رین تلع ي البح دأت الصحافة ف رة ب األخي
ال             ة و إهم ال المسئولين حول ظاهرة سوء معامل ال في آسر            األطف  و ساهمت بشكل فع

ى وسائط اإلعالم     و لكن من المآخذ      .حلقة الصمت  ة، البحث     : عل اد الدق السطحية و افتق
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ة   تؤدي إلى  و عن اإلثارة و السبق الصحفي التي تطغى على الهدف التوعوي           تدني المهني
و البحرین           . في التغطية  ون و رادی د     " الرسمي " آما قام تلفزی دة ن دیم ع ات    بتق وات و حلق

 .حواریة حول موضوع اإلساءة لألطفال
  

   دور األطفال آأطراف فاعلة في التصدي للعنف-رابعًا
  

  ُیقصد بهذا الجزء الحصول على معلومات عن أنشطة األطفال في التصدي للعنف
  
ذ ورصد                  -38 معلومات عن إشراك األطفال واستشارتهم في عملية تصميم األنشطة وفي تنفي

 .ال توجد :سات الرامية إلى التصدي للعنف ضدهمالبرامج والسيا
  

ة            -39 ة الخاصة المنطبق ة أو اإلثباتي مشارآة األطفال، إن وجدت، في وضع القواعد اإلجرائي
ال                   العنف ضد األطف ق بجلسات االستماع ذات الصلة ب  :على الدعاوى القضائية فيما یتعل

 .ال توجد
  

ى      یرجى ذآر مقدار ونوع الموارد المتاحة لدعم مشار   -40 ة إل ال في األنشطة الرامي آة األطف
 . ال توجد:التصدي للعنف ضد األطفال

  
   سياسيات وبرامج التصدي للعنف ضد األطفال-خامسًا

  
السياسة الشاملة لمعالجة العنف ضد األطفال هي تلك التي تتناول مختلف أشكال العنف ضد                 

ى    ف عل ا العن دث فيه ي یح ات الت ع البيئ ي جمي ق ف ال، وتنطب ا، وتتضمن عناصر األطف اختالفه
ادة       ل وإع حایا، وتأهي ة للض ة واالجتماعي ية والقانوني ة والنفس اعدة الطبي ة والمس ة والحمای الوقای

ال العنف               ة بمرتكبي أعم دخالت المتعلق رامج         . إدماج الضحایا، والت ذه السياسة عن الب ز ه وتتمي
ارة من العنف ضد األطف        ات سكانية     المحددة التي تتناول أنواعًا فرعية مخت ى فئ ا عل ال أو تأثيره

  .وبيئات محددة
  هل لدى حكومتكم سياسة شاملة تتعلق بالعنف ضد األطفال؟ -41

عت  ةوض يطلجن حة   ل  التخط ي وزارة الص ل ف ة الطف حة    حمای ة الص ن منظم دعم م   و ب
ال     ة و اإلهم وء المعامل ن س ل م ة الطف ة لحمای ة وطني ة خط م(العالمي ق رق وال   ، ) 1مرف

  .م خاصة بنوع الجنس تتضمنها تلك السياسة أیة أحكاتوجد
ذها     -42 ددة تنف رامج مح از ب ر إلنج دعم المباش وفر ال ومتكم أو ت دم حك ل تق رىه ات أخ  هيئ

  ال توجد وترمي إلى الوقایة من العنف ضد األطفال والتصدي له؟
ة،            اوین إلكتروني اریر موجزة، أو عن إذا آان الجواب نعم، یرجى تقدیم ما هو متوافر من تق

ك باستخدام               بش أن هذه البرامج، وتبيان البيئات وأنواع العنف التي تعالجها هذه البرامج، وذل
  :الجدول الوارد أدناه

الممارسات التقليدیة  اإلهمال  النفسي الجنسي  الجسدي  
  الضارة

 غير ذلك

              المنزل/ األسرة 
              المدارس

              المؤسسات
اء ع / األحي             المجتم
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  المحلي
              أماآن العمل
              إنقاذ القانون
              غير ذلك

  
ى مكافحة العنف                      -43 رامج التي تهدف إل ذه السياسات والب هل تقوم حكومتكم برصد تأثير ه

 ال توجد ضد األطفال؟
  

ا یخص العنف ضد                       -44 دولي فيم ى الصعيد ال قة عل هل تشارك حكومتكم في أیة أنشطة منس
ة           شارآت رئيسة لجنة حمایة    األطفال؟  الطفل في وزارة الصحة في تأسيس الشبكة العربي

ارك    ا تش ال آم ال األطف ة و إهم وء معامل ن س ة م يللوقای بكة   ف ي الش ل ف ادة العم  و  قي
  .ISPCAN  الجمعية الدولية للوقایة من سوء معاملة و إهمال األطفالعضویة

  
   جمع البيانات، وعمليات التحليل، والبحوث-سادسًا

  
العنف ضد                   یهدف هذا الجزء إ    ة ب نظم المعلومات وللمعلومات المتعلق ام ل دیم عرض ع لى تق

دخالت        دها، والت ات ورص يط السياس الم، وتخط راض اإلع تخدامها ألغ ن اس ي یمك ال الت األطف
  .القانونية والبرامجية بشأن العنف ضد األطفال

ة أو غي                  -45 ذاء أو األوبئ ك  هل أجریت في السنوات الخمس األخيرة أیة مسوح بشأن اإلی ر ذل
  .ال توجد من المسوح المستندة إلى السكان بشأن أیة أشكال للعنف ضد األطفال في بلدآم؟

  
دین                         -46 ع الوال ابالت م ى المق ة عل ة قائم ى نطاق صغير أو بياني هل أجریت أیة دراسات عل

م      (نعم واألطفال بشأن إیذاء األطفال بعنف؟     ال في البحرین         – 3المرفق رق ة األطف  حمای
وء المعام  ن س ة م وث   -ل ات و البح رین للدراس ز البح ة مرآ م    دراس ق رق  – 4و المرف

ل  ؤتمرأوراق عم ول ح    م ة ح ة الطفول ة لتنمي ة البحریني ل  الجمعي ة الطف وء  مای ن س  م
 ).المعاملة واإلهمال

  
أن تجري ،                        -47 ة ب هل أجرت حكومتكم على مدى السنوات الخمس الماضية ، أو آلفت جه

  .ال توجد عنف ضد األطفال؟أیة مشاریع بحوث علمية عن مشكلة ال
  

ة للتصدي للعنف ضد    -48 دابير القانوني ر الت أن أث ت بش اك دراسات أو مسوح أجری ل هن ه
  .ال توجد األطفال؟

  
ذین                   -49 ال ال ات األطف ع وفي ات رسمية في جمي ومتكم نظام إلجراء تحقيق دى حك هل یوجد ل

  .دال توج ُیعرف أو ُیشتبه في أن العنف ربما یكون قد لعب أي دور فيها؟
  

ة    -50 اریر منتظم ة تق ر أی ل ُتنش ال ( ه بيل المث ى س نویة عل ائي  ) س وجز اإلحص تصف الم
  .ال توجد للوفيات المعروف أو المشتبه في أنها نجمت عن العنف یتحراها ذلك النظام؟
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وطني             -51 وجز ال ا        إذا آانت حكومتكم تنشر تقاریر عن الم ات المعروف أو المشتبه أنه للوفي
اریر         ناجمة عن العنف، یرجى ذآ     ات ألغراض وضع التق ة البيان یرجى  ( ر طریقة تجزئ
  ) :التأشير على آل بند ینطبق

    الجنس
    السن
    اإلثنية

اة  ة الوف ر  ( طریق ار ، غي ل ، انتح ة قت جریم
  )معروفة

  

اة    ة للوف باب الخارجي ة ،  ( األس لحة الناری األس
  )الخنق ، إلخ 

  

    )العنوان ( الموقع الجغرافي للحادث 
    )المنزل ، المدرسة ، إلخ( قوع الحادث مكان و

    وقت وتاریخ الحادث
    العالقة بين الضحية ومرتكب الحادث

    :غير ذلك
 

 2000یرجى ذآر العدد اإلجمالي لحاالت العنف ضد األطفال التي أبلغ عنها في األعوام             -52
  .2003 و 2002 و 2001و 

  
ا        -53 ق بمختلف           یرجى ذآر العدد اإلجمالي لإلدانات القضائية والح ا یتعل ا فيم غ عنه الت المبل

نوات  ي الس ال ف د األطف جلة ض ف المس رائم العن ات ج  و 2002 و 2001 و 2000فئ
2003. 

  
   التوعية والدعوة والتدریب-سابعًا

  
دریب ذات                           دعوة وللت ة ولل ة أنشطة للتوعي ذا الجزء هو جمع معلومات عن أی الهدف من ه

  .م اضطلعت بهاصلة بالعنف ضد األطفال قد تكون حكومتك
ة أخرى بشن، حمالت   -54 رة، أو آلفت جه ومتكم في السنوات الخمس األخي هل شنت حك

ل في وزارة       نعم  للتوعية بالعنف ضد األطفال وللوقایة منه؟        ة الطف ة حمای حيث قامت لجن
الصحة تنفيذا لخطة حمایة الطفل و بالتنسيق مع عدة جهات أهلية بعقد عدة ورش عمل و           

تهدفت ال دوات اس ائيين   ن ين و األخص ين و المدرس حيين و اإلعالمي ين الص مهني
ات   اء و األمه اعيين و اآلب د  .االجتم ة  و لق ة آاف ت تغطي دیة و    تم اءة الجس كال اإلس أش

 .الجنسية و النفسية و اإلهمال
  

ا       يآيف ُنشرت الرسائل التي تنطو     -55 ى آل      (  عليها الحمالت ومعلوماته یرجى التأشير عل
  ؟)بند ینطبق 

  +  عالم المطبوعةوسائط اإل
  +  اإلذاعة

  +  التلفزیون
  -  المسرح
  +  المدارس
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    غير ذلك
 

دریب               -56 رامج ت ة ب دیم أو رعای ى مدى السنوات الخمس الماضية تق هل تولت حكومتكم عل
  في مجال العنف ضد األطفال، أو آلفت جهة بذلك؟

ذا        إذا آان الجواب نعم، یرجى تبيان أي المجاالت التالية تناولها آخر بر             دریبي من ه امج ت ن
د       ( القبل وأي المجموعات من مقدمي الرعایة تلقت هذا التدریب           ى آل بل یرجى التأشير عل

  ) .ینطبق
 العقوبات  التأهيل االنتصاف  الحمایة  الوقایة  

ة  المهن الطبي تغلون ب ن ( المش وم
بينهم أطباء األطفال، والممرضات     
اء   يون وأطب اء النفس واألطب

  )األسنان

+  +  +  +  +  

  -  -  -  -  -  ممارسو الصحة العامة
اعيون  ائيون االجتم األخص

  والنفسيون
+  +  +  +  +  

ائمين  ن الق رهم م ون وغي المدرس
  بالتعليم

+  +  +  +  +  

اآم  و المح نهم ( موظف ن بي وم
  )القضاة

-  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  الشرطة
  -  -  -  -  -  مسئولو السجون

الموظفون المعنيون بالجانحين من      
  األحداث
  و المؤسساتموظف

          

  +  +  +  +  +  األوصياء/ اآلباء 
            )یرجى التحدید ( غيرهم 

  نعم(+): 
  ال): -(
  


