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  :متهيد   * 
 برعاية ضحايا اجلرمية ، ومل يكن املـؤمتر الـسابع لألمـم         يهتمام العامل يتزايد اال         

" م وتناول موضوع    ١٩٨٥املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني والذي عقد يف ميالنو عام           
أول اهتمام عاملي ذا املوضوع ، بل نستطيع أن نقرر أن ضحايا اجلرمية             " ضحايا اجلرمية   

ن تفكري املشرعني منذ فجر التاريخ وحىت اآلن ، غري أن الدراسة            كانت متثل جانباً هاماً م    
من يكونون ؟ كيف يظهرون ؟ وحتت أي ظروف ؟ والفـرق بـني              : املتكاملة للضحايا   

ضحايا اجلرمية وضحايا األمراض والعاهات واحلروب والكوارث وأوجه الشبة بينهم مجيعاً           
  .قد بدأت تظهر يف الثالثينات من القرن السابق 

    فمنذ ذلك التاريخ بدأ علم الضحايا حيتل مكانة وسط اهتمامـات العلـوم األمنيـة               
واالجتماعية واإلنسانية ، وبدأت ميادين دراسته يف التحديد وظهوره كميدان مستقل قد            

   -:آثار جمموعة من االهتمامات واملشكالت املتضاربة أحياناً منها 
وما تثريه هذه القضية من جـدل       .. يا ؟    كيف حنصل على البيانات املتعلقة بالضحا      •

حول مناهج الدراسة وأدوات البحث ، وما تنطوي عليه عملية مجع البيانات مـن              
 .احتماالت التعرض للتضليل أو التهويل من جانب بعض الضحايا 

 ما هي اخلصائص املميزة للضحايا ، وما نوع العالقات وأشكال التفاعل وحمدداتـه              •
 يها من خالل دراسة ارم وضحيته ؟اليت ميكن الوصول إل

 يكونون  – ذوي مسات معينة     – إىل أي مدى يصدق الزعم القائل بأن بعض األفراد           •
 عرضة لالعتداء وأن ترتكب ضدهم أفعال إجرامية ؟

 غال أي مدى يسهم الضحية يف إحداث اجلرمية ؟ إما عن طريق التورط فيها مباشرة                •
ا أحياناً أو عن طريق إثارة الغري الرتكاا أو تنبيههم الرتكا. 

ما الدور الذي يؤديه الضحية يف مطاردة ارم أو مالحقته ؟ كيف ميكننا تعويـضه                •
ورعايته ومحايته إذا ما  تعرض لضرر من جراء هذا اجلهد املعاون ألجهزة الـشرطة          

 والعدالة اجلنائية ؟ وما هي احلماية من التعرض ألضرار الحقة هلذه املطاردات ؟
 

ومجلة القول أنه يف معظم اتمعات املعاصرة تويل اهتمام متزايد حنو فئة ضـحايا              
م ، وأنـشئت أول  ١٩٧٣اجلرمية ، كما انعقد أول مؤمتر علمي لضحايا اجلرمية عام         
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م ، ١٩٧٦ عـام  – Victim logy –جملة علمية متخصصة بضحايا اجلرميـة  
ادميية متخصصة يف ضحايا    كذلك أدخلت عدة جامعات غربية وعربية مقررات أك       

اجلرمية ورعايتهم  ، كما قامت اجلمعية الدولية لعلم الضحايا بنشاط علمي مكثف             
يف هذا اال ، وحتددت يف ضوء هذا االهتمام ثالث اجتاهات حول رعاية وعلـم               

  :ضحايا اجلرمية 
ويقـوم   يهتم بعلم ضحايا اجلرمية ، أو علم الضحايا اجلنائي ،            :االجتاه األول      * 

بدراسة الوضع القانوين للضحايا ومسام الشخصية وعالقام مبرتكيب اجلـرائم ،           
ومدى كفاءة جهاز العدالة اجلنائية ، وظهور اهتمام للباحثني بدراسـة الـضحية             

  . املباشرة والضحية غري املباشرة 
ضحايا " يهتم بالشمول جلميع الضحايا على املستوى اإلنساين        : االجتاه الثاين      * 

  .ويسمى بعلم الضحايا العام " اجلرائم واتمع والكوارث الطبيعية 
يشمل مجيع الضحايا يف نطاق احلياة االجتماعية ويسمى علم         :  الثالث   هاالجتا   * 

  " .ضحايا اتمع " الضحايا االجتماعي 
  

ويركز قانون  ة ،     وتم الورقة البحثية الراهنة باالجتاه الشمويل يف رعاية ضحايا اجلرمي             
 على جوهر اجلرمية باعتبارها واقعة ضارة مبصاحل اتمع األساسية واليت           العقوبات البحريين 

  . محاها املشرع يف قانون العقوبات ورتب عليها أثراً جنائياً متمثالً يف العقوبة
وقد ينشأ عن اجلرمية ضرر عام يصيب أفراد اتمع ككل ، يضاف إىل ذلـك ضـرر             

وقلما أوىل املشتغلون بالعلوم اجلنائية      ،   اص يصيب األشخاص باعتبارهم ضحايا للجرمية     خ
اهتمامهم باين عليهم أو ضحايا اجلرمية بالرغم مما هلؤالء الضحايا من أمهيـة بالغـة يف                
اجلرمية وخاصة دورهم يف وقوع اجلرمية أو تسهيلها ومتكني اجلاين من ارتكاا وكـذلك              

ات التحقيق واحملاكمة يف إقامة الدليل على ارتكاب اجلاين جلرميته وذلك           مساعدم لسلط 
  .عن طريق اإلدالء بأقواهلم وشهادم يف التحقيقات أو أمام احملاكم 

أما ما جيب توفريه هلؤالء الضحايا من عدالة وإنصاف ومحاية ورعاية بعـد ارتكـاب                
ساعدة هلم يف مجيع مراحـل اإلجـراءات        اجلرمية وإشراكهم يف الدعوى اجلنائية وتوفري امل      

بل اقتضائها وتعويض هؤالء الضحايا عما حلقهم من أضرار        سالقانونية وإعالم حبقوقهم و   
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مادية أو أدبية من جراء وقوع اجلرمية ، وغري ذلك من ألوان احلماية والرعايـة ، فممـا                  
وتشجيع باعتبـار أن    الشك فيه أن كل ذلك يعترب نظرة إنسانية نبيلة جديرة بكل تقدير             

هؤالء الضحايا أو ذويهم أول من يقع عليهم القدر األكرب من األضرار واآلثـار الـسيئة                
  .النامجة عن اجلرمية 

  

ولقد أثارت  ،  راء أول من اهتمت حبقوق ضحايا اجلرمية        غوتعترب الشريعة اإلسالمية ال       
ة خاصة يف ظل العوملة وثـورة       مشكلة ضحايا اجلرمية اهتماماً متزايداً يف السنوات األخري       

   .علوماتاالتصاالت وامل
  
  

 ة احملاور األساسية التالي   ويف ضوء ما سبق فإن الورقة البحثية الراهنة سوف تتناول         *    
:  

  .ماهية ضحايا اجلرمية   :  األولاحملور
  .دور الشرطة يف محاية حقوق ضحايا اجلرمية   :  احملور الثاين

  .البالغ ومرحلة مجع االستدالالت  :أوالً                 
  .الرعاية الالحقة لضحايا اجلرمية  :ثانياً                 
   .اجلرميةالرؤى املستقبلية لوزارة الداخلية حلماية حقوق ضحايا   :احملور الثالث
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  احملور األول
  

  ماهية ضحايا اجلرمية
  

قاً إلعالن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا       طب" ضحايا اجلرمية   " يقصد مبصطلح       
 ،  ١٩٨٥  عـام   ديسمرب ١اجلرمية وإساءة استعمال السلطة الصادر عن األمم املتحدة يف          

 العقلي أو  الذين أصيبوا بضرر فردياً أو مجاعياً رمبا يف ذلك الضرر البدين   أولئك األشخاص 
 احلرمان بدرجة كبرية يف التمتـع حبقـوقهم         أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية أو      

األساسية عن طريق أفعال أو حاالت إمهال ، تشكل انتهاكاً للقوانني اجلنائيـة النافـذة               
  .املفعول يف الدول األعضاء مبا فيها القوانني اليت حترم اإلساءة اجلنائية الستعمال السلطة 

  

بصرف النظر عمـا إذا كـان       وميكن اعتبار شخص ما ضحية مبقتضى هذا اإلعالن             
مرتكب الفعل قد مت معرفته أو القبض عليه أو مقاضاته أو إدانته أم ال ، وبصرف النظـر                  
عن العالقة األسرية بينه وبني الضحية ، ويشمل مصطلح الضحية أيضاً العائلـة املباشـرة             

ة للضحية ومن يعوهلم مباشرة واألشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل ملـساعد            
الضحايا يف حمنتهم أو ملنع اإليذاء عنهم وتنطبق األحكام الواردة يف اإلعالن على اجلميـع           
دون متييز من أي نوع كالتمييز بسبب العرق واللون واجلنس والـسن واللغـة والـدين              
واجلنسية والرأي السياسي أو غريه من املعتقدات أو املمارسة الثقافية وامللكية واملولـد أو              

  .سري أو األصل العرقي أو االجتماعي أو العمر املركز األ
  

وجيب التنويه إىل أمهية التمييز بني ضحايا الظروف االجتماعية واإلمهال والرعونة وبني                
ضحايا اجلرمية ، مبعىن أن اجلاين مرتكب الفعل اإلجرامي ال ميكن اعتباره مـن ضـحايا                
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الجتماعية واليت قد تكـون مـن        الظروف ا   طائفة ضحايا   يندرج حتت   قد اجلرمية ولكنه 
 إال أنه ميكن اعتبار أسرة اجلاين من ضحايا اجلرمية إذ كان هـو   ،  أسباب ارتكابه للجرمية  

  .العائل املباشر هلم
  

حواه كال من اين عليه     ف فإن مصطلح ضحية اجلرمية يشمل يف        ،وترتيباً على ما تقدم         
 وقد يكـون    باعتدائهعليه هو من قصده اجلاين       اجلرمية ، حيثُ يقصد باين       منواملتضرر  

حيث جيب أن يكون للشخص املعنوي أهلية اإلدعـاء         ‘ شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً      
  .وأن يكون قد حلقه ضرر من اجلرمية 

أما املتضرر من اجلرمية فقد يكون أحد ورثة اين عليه أو أحد دائنيه ، كما لو سببت                     
 املباشر لورثته أو إصابته بعاهة أقعدته عن العمل أو قللت من كسبه ومل              اجلرمية وفاة العائل  

يكن لديه ما يسدد ديونه منه إال عمله ، فال شك أن ورثة اـين عليـه ودائنيـه هـم                     
 اجلرمية أي شخص قد يـصاب       من اجلرمية ، كما يتضمن مفهوم املتضرر        منن  واملتضرر

  .األذى عنهم بضرر نتيجة التدخل ملساعدة الضحايا ملنع 
  

وجتدر اإلشارة إىل أن اإلعالن الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرميـة ومعاملـة                
 بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لـضحايا اجلرميـة   ١٩٨٥ارمني املنعقد يف ميالنو   

وإساءة استعمال السلطة يتضمن تسهيل اسـتجابة اإلجـراءات القـضائية واإلداريـة             
  :تياجات الضحايا بإتباع اآليت حال

  

وبالطريقة اليت يبـت    ،  تعريف الضحايا بدورهم ونطاق اإلجراءات وتوقيتها وسريها        . ١
مر يتعلق جبرائم خطـرية وحيثمـا طلبـوا هـذه     ا يف قضاياهم ، والسيما إذا كان األ       

 .املعلومات 
  

 يف االعتبـار    هم وأخـذها يف   قإتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قل       . ٢
املراحل املناسبة من اإلجراءات ، حيثُ  تكون مصاحلهم عرضـة للتـأثري وذلـك دون                

 . الصلة يا يتمشى ونظام القضاء الوصي ذإجحاف باملتهمني ، ومب
  

 .توفري املساعدة املناسبة للضحايا من مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية . ٣
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زعاج الضحايا إىل أدىن حد ومحاية خصوصيام        إىل اإلقالل من إ    ؤدي  اختاذ تدابري ت  . ٤
الً عن سالمة أسرهم والشهود املتقدمني لـصاحلهم   ضعند االقتضاء ، وضمان سالمتهم ف     

 .من التخويف واالنتقام 
  

 القضايا وتنفيذ األوامر واألحكـام الـيت        يفجتنب التأخري الذي ال لزوم له يف البت         . ٥
 .تقضى مبنح تعويضات للضحايا 

  
  
  

  
  ور الثايناحمل

  

  دور الشرطة يف محاية حقوق ضحايا اجلرمية
  

 يقابلهم الضحايا نتعترب الشرطة بصفة عامة أول املمثلني لنظام العدالة اجلنائية الذي    
عقب حدوث اجلرمية ، ويتوقع هؤالء الضحايا الكثري من قبل الشرطة ، فهم يريدون منهم 

وأن يقوموا أيضاً بعمل اإلسعافات األولية يف   ،أن يستجيبوا بسرعة ملكاملات االستغاثة
فالضحايا يعتمدون على الشرطة لقبول سردهم لألحداث لكي يقوموا بتوجيه . احلال

أسئلة كاملة مكتملة ، واكتشاف غموض اجلرمية ، والقبض على ارم والوصول إىل 
   . احملاكمة اجلنائيةأثناء مرحلة التحقيقات أواحلقيقة ومجع األدلة اليت تقود إىل اإلدانة 

  

 والشعور باإلحباط جتاه الشرطة إذا تأخروا يف غاية األسىوقد يصبح الضحايا يف     
الوصول إىل مكان البالغ أو مل يصدقوا اامام أو فشلوا يف القبض على ارمني أو 

  الوصول إىل حقيقة الواقعة 
حلديثة يف بناء القدرات الذاتية لرجل  البحريين مواكبة املستجدات الذا يشهد الواقع األمين

الشرطة يف جمال محاية حقوق اإلنسان والضحية وصون حرياته األساسية ، وأصبح يف 
طليعة اهتمام األمن نشر املعرفة املرتبطة حبقوق اإلنسان وضحايا اجلرمية يف أذهان ونفوس 
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ختلفة باعتبارها رجال الشرطة ، لتنمية قدرام وإكسام كل جديد يتصل بآلياا امل
  :الدعامة األساسية لتحقيق األمن واالستقرار يف اتمع من خالل ما يلي

  

تدريس مادة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية باألكادميية امللكية للشرطة ضمن . ١
 العلوم الشرطية األساسية ، وكذلك تدريسها ضمن برامج الدورات التدريبية مقررات

وذلك . الوزارة لرجال الشرطة مبختلف فئام ودرجام ورتبهم الشرطية اليت تنظمها 
ل م يضمن اإلملام الكاامن أجل زيادة حجم املعرفة باجلوانب املتصلة حبقوق اإلنسان ومب

  . بني الشرطة واجلمهوروتدعيم أواصر الثقةبتنفيذ الشرعية أثناء ممارسة العمل الشرطي ، 
اته األساسية ، ضمن مسابقات األحباث إدراج موضوعات حقوق اإلنسان وحري. ٢

األمنية سواء كان ذلك على املستوى احمللي واليت تنظمها األكادميية امللكية للشرطة أو 
  .وزارة الداخلية أو على الصعيد اإلقليمي اخلاص بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

حقوق اإلنسان بالتنسيق إعداد الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية يف موضوعات . ٣
مع املؤسسات العلمية املتخصصة ، واستثمار حبوث املنظمات الدولية األمنية يف جمال 

 . األساسية يف تعميق وتوثيق الدراسات الشرطية واألمنية هحقوق اإلنسان وحريات
  

 إيفاد رجال الشرطة يف بعثات تدريبية متقدمة مبراكز التدريب الدولية املعنية حبقوق. ٤
اإلنسان ومنها املركز الرئيس لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان جبنيف واملعهد الدويل حلقوق 

فضالً عن املشاركة يف املؤمترات الدولية واإلقليمية ) فرنسا ( اإلنسان مبدينة ستراسبورج 
والقومية ، واالستفادة من نتائجها وتوصياا يف تطوير و حتديث آليات العمل األمين 

لوعي العام لدى رجال الشرطة عن كيفية أداء واجبهم يف إطار احترام حقوق لتنمية ا
 .اإلنسان 

  

تقييم املواقف األمنية ذات الصلة حبقوق اإلنسان واليت جيب أن تتماثل مع الواقع أو . ٥
على األقل تلك اليت يشهدها الواقع األمين ، وتدريب الطلبة الدارسني باألكادميية امللكية 

ها هلم ح االلتزام باحلدود اليت رمسها هلم القانون يف استعمال السلطات اليت أباللشرطة على
، وقيامهم بالواجبات اليت ألقاها القانون على عاتقهم مع التركيز على حث املتدربني على 

 . معاملة اجلمهور والتيسري عليهم يف إطار القواعد املعمول ا يف اخلدمات األمنية نحس
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 حتت البحوث األمنية باألكادميية امللكية للشرطةعلمي مستحدث مبركز إنشاء قسم . ٦
توضع ضمن اختصاصاته العلمية موضوعات ) العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان ( مسمى 

 .العدالة اجلنائية بأطرافها املتعددة وجماالا املختلفة 
  

 التفصيل وذلك لقى الضوء على دور الشرطة يف محاية ضحايا اجلرمية بشئ مننوسوف 
  :عن النحو التايل 

  

  .البالغ ومرحلة مجع االستدالالت والتحقيق   :أوالً
  

  

 .الرعاية الالحقة لضحايا اجلرمية   :ثانياً  
  
 

  البالغ ومرحلة مجع االستدالالت والتحقيق: أوالً
  

ميثل البالغ من الوجهة اجلنائية إخبـار الـسلطات املختـصة بـالتحقيق أو مجـع                    
أو على وشك الوقوع أو أن هناك أدلة أو قرائن علـى            ، ت عن جرمية وقعت     االستدالال

  .وجود نية أو اتفاق أو عزم على ارتكاا أو وجود شك أو خوف من أا ارتكبت
  

وجيب على رجل الشرطة مبجرد وصول البالغ إليه على أية صورة أو من أي طريق أن                   
لى حقوق اين عليهم أو الضحايا وذلك من        يتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة للحفاظ ع     

خالل إثبات مجيع اإلجراءات املتخذة من خالل حمضر مجع االسـتدالالت ، وعليـه أن               
يتحقق من كل كلمة تضمنها البالغ من خالل التحري والتمحيص ومجع األدلة ، وإختاذ              

ة حىت يعرف مدى    اإلجراءات التحفظية الالزمة للمحافظة على اآلثار املادية مبسرح اجلرمي        
  .ما ينطوي عليه البالغ من صدق أو كذب

  

كما جيب على احملقق أيضاً أال يتأثر مبا جاء يف البالغ أو يتسرع ويكون فكـرة عـن           
فكثرياً ما يتضح أن البالغ مبالغ فيه أو أن االام كيدي يقصد بـه              ، القضية قبل فحصها    

ويعترب الـبالغ   ، قاً مبا جاء فيه من معلومات       اإلساءة إىل املبلغ ضده أو أنه ال صحة إطال        
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اخليط األول يف مرحلة مجع االستدالالت ، ومنه يستطيع احملقق التأكد من وقوع اجلرميـة               
وعمـا إذا  ، وزمنها ومكاا وكيفية ارتكاا أو أسباب اجلرمية وأركاا املادية واملعنويـة      

  .كان هناك اشتراك أو حتريض
  

وضحايا اجلرائم اليت تتصل بالعرض ، ىل أن ضحايا اجلرائم بصفة عامة     وجتدر اإلشارة إ      
يكونون على درجة عالية من التوتر واحلرية واالرتباك واخلجـل          ، واألخالق بصفة خاصة  

وتزداد هذه االنفعاالت إذا وقعت هذه اجلـرائم   ، عند عرض جتربتهم املريرة على الشرطة       
 هذه احلالة يتوقف على مدى جسامة االعتـداء         فضال عن أن استمرار   ، يف نطاق األسرة    
ودرجة حساسية اين عليه وسابقة تعرضه لالعتداء وعدد مرات تردده          ، وبشاعة التنفيذ   
  .على الشرطة

  

وجيب على رجال الشرطة أن يكونوا على وعي تام ذه احلقيقة العلمية ،  ويقتـضي                    
وتفهمهـم  ، وتفاعلهم مع معاناتـه     ، ذلك منهم أن يشعروا ضحية اجلرمية مبشاركتهم        

وعليهم ، وأن يظهروا له محاسهم حنو السعي إىل مساعدته للوصول إىل حقوقه            ، لقضيته  
أو السخرية مـن قـصور      ، أن يبتعدوا عن إظهار الشماتة فيه أو اللوم على حسن نواياه            

  .بهعقليته أو سذاجة طبيعته أو ينقلوا إليه انفعاالم اليت تدل على سوء الظن 
  

و يلتزم أيضا رجال الشرطة بتسهيل االستجابة الحتياجات هؤالء الضحايا عن طريق                
وعليهم أن يوفروا مكانـاً  ، اختاذ التدابري اليت ترمي إىل اإلقالل من إزعاجهم إىل أدىن حد   

مناسباً النتظارهم حال عرض بالغام وينتقلوا إىل مكان إقامتهم الستكمال إجـراءات            
  . خاصة بالنسبة للمرضى وكبار السناالستدالل

  

ومن واجب احملقق أيضا أال يرفض بالغاً يقدم إليه من جمهول أو يهمل ما يـصل إىل                     
فضالً عما فيـه  ، فان يف ذلك خطورة كبرية على احلقيقة واألمن العام على السواء   ، علمه

ئمني علـى إنفـاذ     من اإلخالل بالواجب وإضعاف ثقة أفراد اتمع وأملهم يف عون القا          
  .القانون
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ومن املناسب أن يتم سؤال األطفال يف وجود ويل أمر الطفل أو أحد أقاربه وأن يـتم                    
سؤاله بطريقة خالية من اجلدية والصرامة أو اإلحياء بأمر من األمور ومع مراعـاة قـدرة                

  .الطفل الفردية على التمييز والفهم
  

عند سؤال احلدث الطريقة اليت تساعده على التعبري   ومن املالئم أن خيتار رجال الشرطة           
، ويف جمال معاملة جرائم العنف أو اجلرائم اجلنسية       ، بتلقائية عما يراد االستفسار منه عليه       

وأن يؤمنـوا   ، عليهم أن يقدروا احلالة النفسية والعصبية اليت يكون عليها هؤالء الضحايا            
  .ابأن ذلك أمر طبيعي للحالة اليت تعرضوا هل

  

يتعني على رجل الشرطة أن يأخذ      ، وعند سؤال الضحية وخاصة يف جرائم االغتصاب            
يف االعتبار حالة الصدمة أو اهلسترييا اليت قد تؤدي بالضحية إىل إعطاء تقرير عن اجلرميـة                

وعلى رجل الشرطة أن يكون على دراية كافية لتقييم كل عنصر مـن             ، يتسم بالغموض   
 وما جاء بأقوال الشهود مع األخذ يف االعتبار الوسيلة املستخدمة يف            عناصر رواية الضحية  

ارتكاب اجلرمية والربط بني الفروض واملعطيات والنتائج واألدلة املتحصل عليها حىت يصل            
إىل كيفية تصور وقوع اجلرمية األمر الذي يؤدي إىل كشف مالبسات اجلرمية والوصـول              

  .إىل احلقيقة
  

شرطة عدم توجيه األسئلة يف هذه القضايا أمام أحد األشـخاص           كما جيب على رجال ال    
الذي يشعر الضحية جتاهه باحلرج أو الرغبة يف التحفظ وبصفة عامة أية أسئلة تزيد مـن                

  .معاناته وآالمه وإحراجه
  

ويرتبط حبق ضحايا اجلرمية حق آخر على جانب كبري من األمهية هو احلق يف حرمـة                    
 طريق محايته من كل متطفل يريد الكشف عن أمور ترى الضحية            حياته اخلاصة وذلك عن   

 ) ٢٦( أن مصلحتها تقتضي سترها ويؤكد ذلك االجتاه الدستور البحريين املعدل يف مادته   
والربقية واهلاتفية واإللكترونيـة مـصونة      ، حرية املراسلة الربيدية    " منه حيث تنص على     

الت أو إفشاء سريتها إال  يف الضرورات الـيت          فال جيوز مراقبة املراس   ، وسريتها مكفولة   
  ".ووفقاً لإلجراءات والضمانات املنصوص عليها  ، نيبينها القانو
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 ) ٤٦(كما تضمن قانون اإلجراءات اجلنائية البحريين الصادر مبرسوم بقـانون رقـم                 
ين م يف نصوص متفرقة منه ما يفيد اهتمام املشرع البحريين حبماية حقوق ا            ٢٠٠٢لسنة  

  :عليه ، ولقد متثلت هذه احلماية فيما يلي
  

إذا كانت القاعدة العامة هي أن النيابة العامة وحدها متلك مالءمـة حتريـك ورفـع                . ١
فإن املشرع البحريين قد خرج عن تلك القاعدة بأن أورد قيوداً حتد من             ، الدعوى اجلنائية   

د أن النيابة العامة ال متلك مباشـرة        ومؤدى هذه القيو  ، حرية النيابة العامة يف هذا الصدد     
حيـث  ، سلطاا التقديرية يف مالءمة حتريك ورفع الدعوى إال بعد زوال تلك القيـود              

عدم جواز رفع الدعوى اجلنائيـة إال       ، من قانون اإلجراءات اجلنائية      ) ٩( تضمنت املادة   
أو إىل  ،  النيابة العامة  بناء على شكوى شفهية أو كتابية من اين عليه أو وكيله اخلاص إىل            

الزنا واالمتناع عن تسليم الصغري والفعل      : أحد مأموري الضبط القضائي يف اجلرائم اآلتية      
 ٣٦٤يف مواده من  ( املخل باحلياء مع أنثى والسب والقذف الذي تضمنه قانون العقوبات           

  .وذلك على سبيل املثال ) ٣٦٦من 
  

منح املضرور من اجلرمية حـق اللجـوء إىل          يضاف إىل ذلك أن املشرع البحريين قد         .٢
القضاء اجلنائي أو املدين مطالباً بالتعويض عن الضرر الذي أصابه ، ولقد راعى املـشرع               

 من اجلرمية مصلحة يف نظر دعواه املدنية أمام  القاضي اجلنائي نظراً             رالبحريين أن للمتضر  
  .لةملا يتمتع به القضاء من حرية يف اإلقناع ويف تقييم األد

 من اجلرمية هذا احلق حىت ولو كانت النيابة العامـة   روجدير بالذكر، أنه يكون للمتضر       
، وغين عن البيان أن دور الشرطة يدعم هـذا االجتـاه             ،   مل تباشر أي إجراء يف الدعوى     

حيث يلتزم رجال الشرطة عند تداول األوراق اليت حتمل وقائع القـبض وملفاـا بـني                
مبعـىن أال يـتم     ، ختلفة عدم البوح ذه الوقائع أو إطالع الغري عليها        اجلهات الشرطية امل  

كشفها لطرف ثالث أي كل شخص من غري األشخاص املعنيني مباشـرة بالفـصل يف               
  .القضية

  

إال يف حـدود مـا      ، كما جيب على رجل الشرطة مراعاة عدم تقييد حرية الضحايا           . ٣
رجل الشرطة أن مينع الضحية مـن مبارحـة         تسمح به القوانني ، وتطبيقاً لذلك ال حيق ل        



١٣ 
 

مكانه حمل احلادث إىل أي مكان آخر يريده أو أن يستبقونه مبراكز الشرطة على غري رغبة                
أو أن يلزموه باإلقامة يف مكـان معـني     ، منه يف البقاء دف اإلسراع يف إاء اإلجراءات       

 يرغب هو يف ذلـك أو أن        أو أن يقوموا بتفتيشه إذا مل     ، حبجة تسهيل عملية االتصال به      
يكرهوه على إجراء جتارب فنية ال يرتضيها حىت ولو اقتضت مصلحة البحث عن احلقيقة              

وللضحية بصفة عامة أن    .  منه عينات بقصد حتليلها ما مل يأذن بذلك        اأو أن يأخذو  ، ذلك  
اله وجيب تأجيل سؤ  ، إذا تطلب التحقيق امتداد سؤاله ملدة طويلة        ، حيصل على فترة للراحة   

كما ال جيوز إعطـاؤه عقـاقري       ، إذا كان يف وضع أو على حال ال ميكنه من إبداء أقواله             
ختديرية أو إخضاعه جلهاز كشف الكذب حتت ذريعة التحقيق من صدق شكواه وبصفة             
عامة ال جيوز إخضاعه ألية مؤثرات ميكن أن تنال من حريته الشخصية أو تعريضه بغـري                

  .اطر جسمانية أو عقليةداع أو دون موافقته ألية خم
  

كما ينبغي على رجل الشرطة فور تلقيه البالغ حبدوث العمل اإلجرامـي أن يهـب                .٤
لنجدة ومساعدة الضحايا واستدعاء سيارات اإلسعاف إلسعافهم من اإلصـابات الـيت            
خلفها العدوان قبل أن تؤدي إىل نتائج قد يتعذر تداركها وذلـك ألن دور الـشرطة ال                 

ولكنه ميتد ليشمل تقدير ظروفهم ومحاية سالمتهم       ،  مساع أقوال الضحايا     ينحصر فقط يف  
وحيام ومن جهة أخرى أال يسمحوا مبغادرة الضحية مركز الشرطة وهو يف وضع غـري               

ويدعم هذا احلق أيـضاً     . مؤمن من حيث السالمة وان يراعوا الظروف اخلاصة بالضحية        
 اجلرمية اليت وقعت عليه من ديدات اجلنـاة         محاية أسر ضحايا اجلرمية وشهود اإلثبات يف      

 هؤالء الشهود ، وينبغي أن متتد هذه احلماية أيضاً للخرباء           دبإيقاع األذى أو أي فعل إليفا     
واألطباء الذي يكون هلم دور يف إظهار حقوق الضحايا وأيضاً القضاة الذين يباشـرون              

 التزام الشرطة بإخطـار اجلهـات       الدعوى باإلضافة إىل احملامني ، ويتفرع عن ذلك أيضاً        
  .املختصة اليت ميكن أن تنقذ أموال الضحايا من اخلطر إذا كان هناك أخطار ددها

  

وجيب يف النهاية على رجل الشرطة إاء املقابلة مع الضحية بنفس العناية اليت مت ـا                . ٥
 بتـدوين كـل     وبنهايتها يتأكد رجل لشرطة أنه قام     ، ختطيط وجتهيز أي جزء من املقابلة     

  .املعلومات على الوجه الصحيح حىت ميكن تقييم هذه املعلومات واختاذ القرار السليم
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  الرعاية الالحقة لضحايا اجلرمية: ثانياً
  

لذا تقـوم إدارة    ، تعترب أسرة اجلاين من ضحايا اجلرمية إذا كان هو العائل املباشر هلم                 
 يف هذا اال باعتبارها أحد اجلهات الشرطية        اإلصالح والتأهيل مبملكة البحرين بدور هام     

املسئولة عن إعادة تأهيل اجلناة لكي يكونوا مواطنني صاحلني يف اتمع ومـساعدم يف              
البحث عن األعمال املناسبة هلم دف احلصول على العائد املادي املالئم لإلنفاق علـى              

  .أسرهم باعتبارهم من ضحايا اجلرمية 
جمموعة املـساعدات واخلـدمات املاديـة       ، اية الالحقة للمفرج عنهم     و يقصد بالرع      

والنفسية وجمموعة اإلرشادات والتوجيهات اليت تبذل للمفرج عنهم بقـصد إصـالحهم            
  .وإعادة تكيفهم مع اتمع

  

حيث يتمثل الدور املادي يف املـساعدات       ، وللرعاية الالحقة دور مادي وكذا نفسي           
ات القائمة على الرعاية الالحقة سواء كانت مساعدات مادية مباشرة أو           اليت تقوم ا اجله   

  .مثل البحث عن عمل مناسب وتقدمي العون للمفرج عنه وألسرته، غري مباشرة 
  

أما الدور النفسي الذي تنطوي عليه الرعاية الالحقة للمحكوم عليه الذي خيرج عنـد               
ويعمق هذا الشعور عنده أن أفراد      ، اجلرمية  إنتهاء مدة العقوبة بشعور أنه موصوم بوصمة        

ويف أن األسرة كثرياً ما     ، اتمع غالباً ما يتنكرون ويتجنبون أو على األقل ال يرحبون به            
فيجد نفـسه   ، جر الزوجة زوجها كما أنه قد يبتعد عن أبنائه خشية أن يالحقهم عاره              

رج عنه رعايـة ومعونـة علـى        ويف هذه الظروف إذا مل يلق املف      ، بدون عمل وبال أهل     
  .مواجهة مطالب احلياة فإنه غالباً ما يعود مرة أخرى إىل ارتكاب اجلرمية

ولقد تطور مفهوم الرعاية الالحقة من خالل تطور نظرة اتمع إىل اـرم يف ظـل                    
والذي ينطلق من فكرة إنسانية مضموا أن الشخص الذي         ، مذهب الدفاع االجتماعي    

، مية هو ضحية ظروف اجتماعية معينة وهي اليت دفعته إىل طريق االحنـراف              ارتكب اجلر 
األمر الذي يتطلب زيادة العناية بإصالح ارم دف إعادة اندماج املفرج عنه مرة أخرى              

  .داخل اتمع
  

  :ودف الرعاية الالحقة إىل حتقيق هدفني رئيسيني وذلك على النحو التايل
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  هدف إجتماعي إنساين .١

ويتمثل ذلك يف الرعاية االجتماعية للمفرج عنهم ومعاونتهم يف احلصول على فـرص                 
  .عمل للكسب الشريف

  هدف أمين وقائي .٢
يعترب العمل األساسي بالشرطة هو منع اجلرمية قبل وقوعها وضبط اجلناة بعد وقوعهـا                

ف االجتماعية هلا دور يف     وغالباً ما تكون الظرو   ، وتقدميهم للعدالة وتنفيذ العقوبة عليهم      
لذا جيب أن تتضافر جهود مجيع املؤسسات املدنية ذات الـصلة           ، ارتكاب اجلاين جلرميته    

الن عودة املفرج عنه    ، لرعاية املفرج عنهم عقب تنفيذ العقوبة املقررة للجرمية اليت اقترفها           
اقبة من ارمني الضحايا    إىل اجلرمية قد يدفع أفراد أسرته إىل االحنراف مما خيلق أجياالً متع           

  .اجلدد
  

وجتدر اإلشارة إىل أن للشرطة دوراً كبرياً يف مساعدة ضحايا جـرائم االجتـار غـري               
كما أن التعـاطي يـضر      ، فهذا االجتار يضر بالدولة واملواطنني       ، تاملشروع يف املخدرا  

 هنـا دور  ويظهـر ، بالفرد نفسه فيذهب عقله وميرض بدنه ويذهب مباله ويشتت أسرته           
الشرطة واضحاً يف مكافحة هذه اجلرمية من ناحية ومساعدة املتعاطي على العـالج مـن               

حيث يتم إيداعه مبركز طيب متخصص منشأ هلذا الغرض لعالجه بناء على            ، ناحية أخرى   
حكم جنائي على أن تقرر احملكمة املختصة حبث حالته مرة أخرى لتقرر مدى إمكانيـة               

من الشرعية اإلجرائية وكذا شرعية التنفيذ العقايب املقـررة يف هـذا            اإلفراج عنه يف إطار     
  .الشأن

  

أنشأت وزارة الداخلية أول مركز لرعاية      ، ويف جمال رعاية األحداث مبملكة البحرين           
 مركزاً متطوراً يـضم     ١٩٨٤ مث أنشأت الوزارة يف عام       ١٩٧٣األحداث يف سبتمرب عام     

وتنقسم رعاية األحـداث يف البحـرين إىل   . دث املودع معظم اخلدمات اليت حيتاجها احل    
  .قسمني رعاية مؤسسية ورعاية غري مؤسسية
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ومعظم األحداث اجلناحني واملعرضني للجنوح خيضعون للرعاية غري املؤسسية حيـث               
حيرص العاملون مع األحداث يف مديرية الشرطة النسائية على رعاية احلدث وتقييم سلوكه      

إذ هذا النوع من الرعاية أكثر فعالية يف معظم         ، الطبيعية وسط أسرته وجمتمعه   وهو يف بيئته    
كمـا أن   ، فاحلدث يشعر بالطمأنينة النفسية واألمان وهو وسط أسرته         ، حاالت اجلنوح   

استعداده إىل تقومي سلوكه أكرب إذا ما تضافرت جهود األسرة مع العاملني يف جمال رعاية               
  .األحداث

  

إلقاء الضوء بشيء من اإلجياز عن الرعاية غـري املؤسـسية والرعايـة             وسوف نقوم ب      
   :املؤسسية املقدمة لألحداث

  : الرعاية غري املؤسسية 

تتوىل هذا النوع من الرعاية مديرية الشرطة النسائية بالتعاون مـع وحـدة رعايـة                    
التـسول   ( األحداث بوزارة العمل والشئون االجتماعية ،ففي حاالت التعرض لالحنراف        

تقـوم  ) أو بيع سلع تافهة ، اهلروب من معاهد التعليم ، املروق من سـلطة الوالـدين                 
األخصائية االجتماعية مبكتب الشرطة النسائية بتسليم إنذار خطي إىل ويل أمر احلـدث             
إلعطاء ابنه أو ابنته الرعاية واالهتمام الكافيني حىت ال يتكرر تواجد احلدث يف إحـدى               

ض لالحنراف مرة أخرى ، وترسل نسخة من اإلنذار إىل وحدة األحـداث             حاالت التعر 
بوزارة العمل والشئون االجتماعية ، حيث يتوىل العاملون ذه الوحدة متابعته ورعايتـه             
وتذليل أي عقبات تعوق تقومي سلوكه ، وإذا ما تكرر تواجد احلدث يف إحدى حاالت               

نذار ، حيال أمر احلدث مرة أخـرى إىل         التعرض لالحنراف بعد مرور ستة أشهر على اإل       
الشرطة النسائية واليت تتخذ اإلجراءات الالزمة لعرض قضية احلدث على قاضي حمكمـة             

  . األحداث عن طريق وحدة الرعاية االجتماعية لألحداث 
  :الرعاية املؤسسية   

 وهي آخر حل يلجأ إليه العاملون مع األحداث املنحـرفني واألحـداث املعرضـني                 
  .لالحنراف لتجنب ابتعاد احلدث عن أسرته إال إذا اقتضت مصلحته ذلك 
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ويقوم العمل يف مركز رعاية األحداث على نظام األسر ويتم توزيع األحداث على األسر              
  .املختلفة وفقاً للسن ودرجة االحنراف 

وتتوىل األخصائيات االجتماعيات باملركز تقدمي كافة أنـواع اخلـدمات االجتماعيـة            
حداث منذ اللحظة األوىل لدخوهلم املركز ، وتستمر هذه الرعاية حىت خـروجهم ،              لأل

وجبانب هذا النوع األساسي والرئيسي للرعاية توجد برامج ثقافية وتعليميـة وترفيهيـة             
  . كذلك برامج للرعاية الالحقة دوبرامج للرعاية الطبية ، كما توج

  
  : اخلية أهداف مركز رعاية األحداث التابع لوزارة الد

رعاية األحداث املنحرفني وتقدمي مجيع اخلدمات االجتماعية والنفسية والـصحية            .١
والتربوية الالزمة لكل حدث من أجل مساعدته على التغلب على عوامل احنرافه ، كمـا               
حياول تقوية الروابط األسرية بني احلدث وأسرته إىل جانب توثيق عالقة العاملني باملركز             

تقدمي العون هلا إذا أمكن واستلزمت احلاجة إىل ذلك لتكون قادرة علـى             بأسرة احلدث و  
  .استقبال ورعاية احلدث بعد خروجه 

  

رعاية األحداث املعرضني لالحنراف الذين ال يوجد هلم عائل ، حيث أن عدم رعايتهم       . ٢
قد يدفعهم إىل التشرد والتسكع يف الطرقات وخمالطة ارمني واملبيـت خـارج املـرتل               

    .فترات طويلة ل

 ختصيص جناح منفصل لألحداث املنحرفني أو املعرضني لالحنراف والذين يـدخلون          . ٣
املركز بغرض استكمال التحقيق أو متهيداً لتقدميهم إىل حمكمة األحداث يف حالة اخلوف             
من ارتكابه لفعل منحرف قبل موعد حماكمته نتيجة لظروفه البيئية الـسيئة أو يف حالـة                

  .ث ومبيته يف الطرقات أو مع ارمني و املنحرفنيتشرد احلد
  

  :الرعاية املقدمة للحدث يف املركز 
يستقبل املركز األحداث الذكور واإلناث الذي مل تتجاوز أعمارهم  مخسة عشر سنة                 

حيث تقوم األخصائيات االجتماعيات يف املركز بوضع خطة عالجية لكل حدث يـدخل         
ة األحداث ، وذلك بعد دراسة خمتلف جوانـب الظـروف     املركز كمودع من قبل حمكم    

االجتماعية احمليطة به ، باإلضافة إىل األمناط السلوكية اليت يتصف ا ، ويتم تنفيذ اخلطـة                
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 الربامج التعليمية والثقافية ، الـربامج الترفيهيـة ، بـرامج    (العالجية من الربامج املختلفة   
اليت تقدم للحدث خالل تواجده باملركز بالتعاون مع مجيـع األشـخاص            ) الرعاية الطبية 

  .الذين سيتولون تنفيذ هذه الربامج
  

  الرعاية الالحقة للحدث املنحرف
ول احلدث مركز الرعايـة     تبدأ برامج الرعاية الالحقة للحدث منذ اللحظة األوىل لدخ            

من خالل تقوية صلته بأسرته وإعداد األسرة الستقبال احلدث بعد  خروجه من املركز ،               
ويتحقق  ذلك من خالل تشجيع األسرة على زيارة ابنهم يف املركز مـرة يف األسـبوع                 
والسماح للحدث باملبيت مع األسرة يومي اخلميس واجلمعة إذا كان سـلوكه  جيـداً               

  .سرة استعدادها لتحمل مسئولية احلدث خالل هذين اليومني وأبدت األ
  

وتقوم األخصائية االجتماعية املسئولة عن احلدث بزيارة األسرة مع احلدث أحيانا أو                
بدونه لتقوية عالقة احلدث باألسرة وإزالة أي شوائب قد تؤثر على هذه العالقة  ،كمـا                

األسرة بالطريقة السليمة ملعاملـة احلـدث       تقوم األخصائية خالل هذه الزيارات بتوعية       
  .وضرورة إعطائه االهتمام الكايف ومتابعة مجيع أموره املعيشية 

  

وقبل موعد خروج احلدث من املركز تقوم األخصائية بـإجراءات إحلاقـه بإحـدى                  
مدارس وزارة التربية والتعليم القريبة من مرتله إذا كان يرغب يف مواصـلة  الدراسـة أو                 

ث له عن عمل مناسب إذا كان يرغب يف العمل ، وبعد االنتهاء من هذه اإلجراءات                البح
  .يقدم تقرير كامل عن احلدث إىل قاضي حمكمة األحداث مع طلب إاء إيداعه 

  

وبعد خروج احلدث من املركز تقوم األخصائية االجتماعية بزيارته يف املرتل واملدرسة                
لالطمئنان عليه وحماولة حل املشاكل اليت تعترضه وقـد  أو مكان العمل مرة كل أسبوعني  

حتول دون تكيفه مع اتمع احمليط به، باإلضافة إىل إجراء االتصاالت اهلاتفية الدائمة مـع               
إدارة املدرسة أو مكان العمل للتأكد من مواظبة احلدث وحـسن سلوكه،فاالتـصاالت             

اإلدارة يف املدرسة أو العمل ملتابعـة       الدائمة تعكس اهتمام األخصائيات باحلدث مما يدفع        
  .احلدث واالهتمام به وإبالغ األخصائيات بأخباره أول بأول
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وبعد مضي ستة أشهر على املتابعة ، إذا وجدت األخصائية االجتماعية بأن احلـدث                  
استقر يف بيئته بشكل جيد تقلل من االتصاالت اهلاتفية و جتعلها  كل أسبوعني وتباعـد                

ارات لتصبح كل شهر مرة وملدة ثالثة أشهر، مث كل شهرين إىل أن تتأكد متامـا                بني الزي 
  .من حسن سلوك احلدث واستقراره على هذا السلوك

  

وخالصة القول ، أن الشرطة تستطيع القيام بدور كبري يف هـذه الرعايـة الالحقـة                    
 ، ل هذه اهليئاتباالشتراك مع اهليئات املختصة األخرى أو وحدها يف حالة عدم وجود مث        

وجدير بالذكر أن اإلدارة العامة للمباحث واألدلة اجلنائية تقوم بتوجيه وتنسيق اجلهـود             
حلماية اآلداب العامة ومكافحة اجلرمية وإجراء التحريات الالزمة عن األنشطة اليت مـن             
شأا اإلخالل باألمن وضبط اجلرائم اهلامة اليت تقع يف هذا الشأن ، وتنـسيق جهـود                

جهزة املكافحة مع إدارة الرعاية الالحقة إلعادة تأهيل املفرج عنهم وخاصة يف جـرائم              أ
البغاء، حيث إا مشكلة اجتماعية  ذات أبعاد سلبية صحياً وأخالقياً ، وترجع أسـباب               
ضحايا جرائم البغاء إىل التنشئة االجتماعية غري السليمة والتفكك األسري ونقص القـيم             

  .الدينية
  

ف اجلهود املبذولة من الشرطة بصفة عامة فيما يتعلق بالرعاية الالحقة لـضحايا             ود    
اجلرمية تقدمي كافة املساعدات املادية والنفسية هلم دف تأهيلهم وإعادة اندماجهم مـرة             
أخرى يف داخل اتمع ، كما يدعم ذلك بث الثقة بني ضحايا اجلرمية ووزارة الداخليـة                

عورهم بالرضا التام وإبداء رغبتهم للمعاونة واملساعدة يف كشف         األمر الذي يؤدي إىل ش    
  . مالبسات اجلرمية
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  احملور الثالث
  

  الرؤى املستقبلية لوزارة الداخلية
  حلماية حقوق ضحايا العنف األسري

  

جتدر اإلشارة إىل أنه قبل التطرق إىل احلديث عن الرؤى املستقبلية لوزارة الداخلية     
ق ضحايا العنف األسري ، البد أن نلقى الضوء بشيء من اإلجياز على مفهوم حلماية حقو

 ةالعنف ضد املرأة ، وكذا االعتداءات الواقعة على األطفال وما تقوم به املؤسسات الرمسي
واجلمعيات األهلية من جمهودات مضنية يف هذا اال ، وأمهية الدور الفعال لوزارة 

  .ت ، ورؤيتها املستقبلية ملواجهة العنف األسريالداخلية  للحد من هذه احلاال
و ال يقتصر مفهوم العنف ضد املرأة على األذى اجلسدي فقط وإمنا يتسع ليشمل كل                   

ما قد يطال املرأة ويتسبب يف أذاها جسدياً ومعنوياً ، ولقد عرف إعالن القـضاء علـى      
 بأن العنف   ١٩٩٣املتحدة عام   العنف ضد املرأة الصادر بتوصية من اجلمعية العامة لألمم          

أي عمل مبين على أساس النوع ، والذي يؤدي أو احتمال أن يؤدي إىل              " ضد املرأة هو    
أذى مادي أو جنسي أو معنوي أو معاناة للمرأة ويشمل التهديد ذه األفعال واإلكراه أو 

ـ   "  احلرمان من احلرية سواء كان حدوثه يف احلياة العامة أو اخلاصة             وء هـذا   وعلى  ض
التعريف ، فإن اإلعالن تضمن األشكال واحلاالت اليت تقع ضمن حاالت العنف ضـد              
املرأة حبيث مشلت كل أنواع العنف املادي واجلنسي واملعنوي الذي حيصل يف األسرة ، أو               
يف اتمع ويشمل الضرب واالغتصاب أثناء احلياة الزوجية ، ومجيع العادات واألعـراف             

أا إحلاق األذى باملرأة ، وتشمل حاالت العنف ضد املرأة األعمـال            السائدة اليت من ش   
القائمة على استغالل املرأة أو التحرش اجلنسي ا أثناء العمل أو يف املعاهد التعليمية وأي               
مكان آخر كما تشمل جتارة الرقيق األبيض باملرأة والدعارة اإلجبارية والعنف الذي قـد            

  .ميارس من قبل الدولة 
فعلى سبيل املثال ، جند أن سلطة الزجر والتأديب والضرب املقررة لدى الـزوج إن                   

خرجت الزوجة عن طاعته أو منعت عنه حقاً من حقوقه املـشروعة ، تعطـي شـرعية                 
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  وعلى الزوجة أن تثبت التعسف والضرر يف استخدام الزوج هلذا احلق فقط ، أما          ١قانونية
الرغم من أن املشرع أوالها أمهية بالغة حيـث تـصل           بالنسبة جلرمية االغتصاب ، فعلى      

من قانون العقوبات املعـدل     ) ٣٤٤(العقوبة إىل السجن املؤبد واإلعدام طبقاً لنص املادة         
وبالنظر إىل آثار االغتصاب االجتماعية على املرأة الضحية وأسرا ، وموقف اتمع منها             

 ، حيث تبتغـي األوىل منـه        ٢إىل ارم ، فإن الكثري من احلاالت تنتهي بتزويج الضحية         
اهلروب من الفضيحة ، ويأمن الثاين اخلالص من العقوبة ويف النهاية تصبح الضحية ضحية              

  .لعنف جديد ، طاملا شهدته احملاكم الشرعية بالبحرين
  

وبالنظر إىل التشريعات البحرينية ، جند أا مل ختصص جزءاً يتناول جترمي العنف ضد                  
خصوصاً باعتبار أن هذه اجلرائم تندرج بشكل تلقائي حتت الفصل اخلاص جبـرائم             املرأة  

االعتداء على األشخاص يف قانون العقوبات الذي يتناول جرائم االعتداء علـى سـالمة              
اجلسم وعلى العرض وجرائم االغتصاب اليت قد تصل عقوبتها إىل حد عقوبة اإلعدام ، مما              

ن املرأة ، كما أن اجلمعيات النسائية يف اململكة تلعـب           يشكل رادعاً مهماً لرد العنف ع     
دوراً فعاالً يف هذا اال ، ويف هذا اإلطار وقع الس األعلى للمرأة مذكرة تفاهم مـع                 
مركز بتلكو لرعاية حاالت العنف األسري الذي تديره اجلمعية البحرينية ملناهضة العنـف            

 التوعوية وتبادل اخلـربات واملعلومـات       األسري وعقد الدورات التدريبية وورش العمل     
  .املتعلقة حباالت العنف األسري 

  

ولقد اختذت جمموعة من التدابري ملواجهة مشكلة العنف ضد املرأة ، إذ أنـشأ الـس                  
األعلى للمرأة مركزاً لتلقي الشكاوي اخلاصة بالنساء والعمل عليها ، إضـافة إىل إنـشاء         

افظات اململكة اخلمس ، وتأيت يف مقدمة أهـداف املركـز   مكاتب تابعة هلذا املركز يف حم 
رصد حاالت العنف املوجه ضد املرأة واقتراح احللول والبدائل هلذا النوع من القضايا اليت              
تتعرض إليها املرأة البحرينية ومتابعتها ، كما أن هناك اخلطوط اهلاتفية الساخنة اليت تتلقي              

ة املناسبة ، إضافة إىل تيسري احلصول على املساعدة         شكاوي النساء وتتعامل معها بالطريق    

                                                
"  وقع الفعل استعماًال لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف إذاال جریمة "من قانون العقوبات البحریني على انھ ) ١٦(تنص المادة  1

 من األعراف المتفق علیھا والسائدة في ًا جزءباعتبارھاوحًا نحو قبول بعض أشكال العنف ضد المرأة األمر الذي جعل الباب مفت
 .المجتمع البحریني

 .من قانون العقوبات البحریني ) ٣٥٣(أنظر المادة  2
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القانونية اانية للمرأة ، وكذلك أيضاً أصدر الس األعلى للمرأة دليالً خاصاً بإجراءات             
التقاضي أمام احملاكم الشرعية ليكون عوناً للمرأة يف خمتلف القضايا الشرعية اليت متـسها،              

فية التصرف إزاء هذه احلاالت وكيفيـة إثبـات         خصوصاً فيما يتعلق حباالت العنف وكي     
العنف أمام احملاكم الشرعية ، كما مت إنشاء مركز إليواء النساء املعنفات أسـرياً يـضمن       
للمرأة املعنفة مكاناً حتصل فيه على الرعاية الالزمة واإلرشاد والتوعية الضرورية يف حـال              

لس األعلى للمرأة برناجماً عملياً     تعرضها للعنف أو الطرد من بيت الزوجية ، كما وضع ا          
لتوعية املرأة بآليات العنف املوجه إليها جبميع أشكاله والذي تضمن عقد ورشة عمل عن              

 مبناسبة اليوم العاملي للقضاء على      ٢٠٠٥مناهضة العنف األسرى يف الربع األخري من العام         
راكـز االجتماعيـة    العنف ، وقد شارك يف هذه الورشة عدد من موظفي احملافظات وامل           

وأعضاء اجلمعيات األهلية ، إضافة إىل عدد من أولياء أمور طلبة املدارس ، هذا باإلضافة               
إىل االنتهاء من إعداد دراسات بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز البحرين للدراسـات             

    .والبحوث عن العنف املوجه ضد املرأة 
 لتأهيل القضاة وتدريبـهم قبـل تـوليهم         ويف ذات اإلطار ، مت إنشاء معهد قضائي           

ملناصبهم وسينعكس ذلك إجياباً على كيفية تعامل القضاة املؤهلني بشكل صـحيح مـع              
كما حرصت وزارة الداخلية علـى زيـادة أعـداد           ،   القضايا املتعلقة بالعنف ضد املرأة      

 بشأن  ٢٠٠٥ لسنة   ٤٠الشرطة النسائية ، ولقد توجت اجلهود الرمسية بإصدار قانون رقم           
تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات أمام احملاكم الشرعية الصادر باملرسوم بقانون رقـم             

 بناًء على توصية الس األعلى للمرأة بذلك ، والذي أدى إىل ختفيـف              ١٩٨٦ لسنة   ٢٦
اإلجراءات املتبعة أمام احملاكم الشرعية مبا يكفل يسر التقاضي أمـام احملـاكم الـشرعية               

  .ل مستعجل ببعض القضايا الشرعية امللحة كنفقة الزوجة وتسليم الصغري والفصل بشك
  

 أما على صعيد النشاط األهلي قد اختذت جمموعة من اإلجراءات كان من أبرزهـا                  
 أسرياً يتبع أحدمها إلحدى اجلمعيات النـسائية والثـاين          تإنشاء مركزين إليواء املعنفا   

معيتان جبهد كبري يف نشر الوعي باتمع مبوضوع        جلمعية حقوقية ولقد سامهت هاتان اجل     
العنف ضد املرأة من خالل وسائل اإلعالم املختلفة ومن خالل الكثري من ورش العمـل               
والندوات وعقد دورات تدريبية لتهيئة الكوادر الالزمة للتعامل مع تلك احلاالت ، وجدير             
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د مؤمتر العنف يف شهر يناير عـام        بالذكر أنه يف إطار التعاون املشترك األهلي والرمسي عق        
مبملكة البحرين وبتنظيم من منظمة العفو الدولية والشراكة اتمعية وحتت رعايـة            ٢٠٠٥

  .رئيسة الس األعلى للمرأة 
  

 االجتماعية بالبحرين إنشاء إدارة متخصصة باألسرة تركـز         نكما تعتزم وزارة الشؤو     
 باألسرة البحرينية ، حيث تركـز علـى دور          على القيام بأنشطة خمتلفة وجديدة للنهوض     

يف مـساندة األنـشطة     ) مجعية ضة فتاة البحرين وأوال النـسائية        ( املؤسسات األهلية   
  .احلكومية تعزيزاً ملبدأ الشراكة اتمعية بني القطاعني الرمسي واملدين 

ديد مـن   وعلى اجلانب اآلخر، فلقد تالحظ ازدياد ظاهرة العنف ضد األطفال يف الع              
الدول وقد يرجع ذلك إىل انتشار الفضائيات اإلباحية وعدم احترام براءة األطفال ، وقلة              
الوازع الديين لدى اآلباء ، وترك األطفال لفترة طويلـة يف البيـت بـسبب عمـل األم         
والتفكك األسري، ووجود اخلدم يف املنازل اخلليجية وانتشار اهلواتـف احملمولـة لـدى      

د يستخدموه استخداماً سيئاً والعديد من األسباب األخرى اليت جعلـت           األطفال الذين ق  
وهناك حترشات بني األهل واألقارب وكل ذلك بـسبب التفكـك           . هذه الظاهرة تنتشر  

  .             األسري واإلدمان على املخدرات 
  

وترتيباً على ما تقدم ، فإن وزارة الداخلية مبملكة البحـرين حتـرص علـى اختـاذ                     
إلجراءات القانونية الكفيلة حبماية مجيع املواطنني دون متييز يف اجلنس بني ذكر أو أنثـى               ا

ودون متييز يف السن بني طفل وشاب وكهل ، حيث تقوم باختاذ اإلجراءات القانونية فور               
تلقيها أي بالغ أو شكوى من حدوث اعتداء على أي شخص بدءاً من حتريـر احملاضـر             

 األطراف وعرض اين عليهم على اجلهات الطبية املختصة وعرض          الالزمة واستدعاء مجيع  
  .األوراق واألطراف على النيابة العامة الختاذ اإلجراءات بشأا 

  

كما تعتزم وزارة الداخلية اختاذ اإلجراءات الالزمة واليت جيري العمل على تطبيقهـا             
  : حالياً حيث تتلخص فيما يلي 

النساء الاليت يتعرضن للعنف ، حيث أن الوزارة يف طـور           إنشاء مركز حلماية وإيواء     . ١
  :إنشائه حتت إدارة الشرطة النسائية وذلك لتحقيق األهداف التالية 
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  .وأطفاهلن  اإليواء املؤقت للنساء املتضررات. أ
 .توفري احلماية الالزمة هلن وألطفاهلن . ب
فـاهلن ومحايتـهن     تقدمي الرعاية والعناية الصحية والنفسية للمقيمات وأط       .جـ

  . ومساعدن وإرشادهن قانوناً طوال مدة إقامتهن يف املركز 
دراسة خمتلف حاالت العنف املوجه ضد النساء واقتراح احللول البديلة الوديـة            . د

  . والتوفيقية املناسبة ملعاجلة املشكالت القائمة واحلد منها 
إذا مل يتم التوصل إىل حلول      اختاذ اإلجراءات الالزمة بشأن اإليواء يف املركز        . هـ
 للمرأة املتضررة ، وذلك بعد قيام إدارة املركز بدراسة كل حالـة علـى               ةتوفيقي
  . حدة
تنفيذ اإليواء باملركز يف احلاالت اليت تقرر فيها احملكمة ذلك أو بناء على طلب              . و

 املختص  من النيابة العامة ، أو بناء على أمر كتايب من وزير الداخلية أو من احملافظ              
 .  

  

جيري العمل على إنشاء مبىن إضايف إىل الوحدة العقابية للنساء تراعى فيـه املعـايري               . ٢
  : الدولية املتطلبة يف هذا اخلصوص واالشتراطات اخلاصة حبقوق اإلنسان ومنها ما يلي 

  . إجياد أماكن ملمارسة األنشطة الرياضية املختلفة . أ
املكان املخصص إليداع الرتيالت السـتقبال      جتهيز أماكن زيارة منفصلة عن      . ب

  . أبنائهن يف الزيارة 
جتهيز أماكن لتدريب الرتيالت على احلرف املناسبة مبا يكفل معـه تـوفري              . جـ

  . مصدر دخل هلن اثر قضائهن مدة العقوبة املقضى ا 
كافة جتهيز عيادة طبية وتعيني طبيبة مقيمة ا يعاوا عدد من املمرضات لتقدمي             . د

  . أوجه الرعاية الطبية للرتيالت 
  

جيري العمل كذلك على تعيني أخصائية اجتماعية للوحدة العقابية النسائية إدراكاً من . ٣
  .وزارة الداخلية بأمهية العامل النفسي واإلنساين يف املنظومة العقابية 
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جلهات املعنية تعمل الوزارة على تنظيم وعقد أي لقاءات أو اجتماعات أو ندوات مع ا. ٤
باململكة أو مؤسسات اتمع املدين وذلك وصوالً إىل حتقيق أفضل السبل والوسائل للحد 

  .من آثار جرائم العنف ضد املرأة 
  

بدأت مديرية الشرطة النسائية يف إنشاء مكتب محاية الطفل والذي يتبع وحدة الرعاية . ٥
 خربة يف جمال التعامل مع األطفال االجتماعية لألحداث، وترأسه أخصائية اجتماعية هلا

واألحداث ، ومن أهم مهام هذا املكتب متابعة قضايا االعتداءات املختلفة على األطفال 
واختاذ اإلجراءات الالزمة بالتنسيق مع اجلهات املعنية املختلفة حلماية األطفال من االعتداء 

الزمة من الطفل يف أجواء ودية أو سوء املعاملة ، ويتوىل املكتب احلصول على املعلومات ال
  .مناسبة بعيداً عن اإلجراءات والشكليات الرمسية 

  
تسعى مديرية الشرطة النسائية بالتعاون مع املختصني مراجعة مجيع القوانني اليت ختص . ٦

الطفل للتأكد من مالءمتها لبنود اتفاقية حقوق الطفل ، وذلك متهيداً للسعي إلجراءات 
  .ات الالزمة التعديالت واإلضاف

  

وجتدر اإلشارة إىل أن انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل     
لسنة ) ١٦( باملرسوم بقانون رقم ١٩٨٩اليت اعتمدا اجلمعية العامة يف نوفمرب عام 

تتخذ الدول األطراف مجيع " منها على أن ) ١(البند ) ١٩( حيث تنص املادة ١٩٩١
 التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال التدابري

العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال أو 
 )الوالدين(إساءة املعاملة أو االستغالل ، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية وهو يف رعاية الوالد 

" . عليه أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته ) األوصياء القانونيني(أو الوصي القانوين 
منها على أن تتعهد الدول األطراف حبماية الطفل من مجيع ) ٣٤(كما تضمنت املادة 

أشكال االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي وهلذه األغراض تتخذ الدول األطراف بوجه 
  : املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع خاص ، مجيع التدابري

  .محل أو إكراه الطفل على ممارسة أي نشاط جنسي غري مشروع . أ
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االستخدام االستغاليل لألطفال يف الدعارة أو غريها من املمارسات اجلنسية . ب
  .غري املشروعة 

 .ةاالستخدام االستغاليل لألطفال يف العروض واملواد الداعر. جـ
 

كما عاجلت االتفاقية يف مادا التاسعة والثالثون  اختاذ الدول األطراف كل التدابري     
املناسبة لتشجيع التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي للطفل الذي يقع 
ضحية أي شكل من أشكال اإلمهال أو االستغالل أو اإلساءة أو التعذيب أو أي شكل 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو املهنية أو املنازعات املسلحة ، آخر من أشكال 
وجيرى هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه يف بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته 

  .وكرامته 
  

ويف إطار اجلهود املبذولة من احلكومة البحرينية لالهتمام حبقوق الطفل ، فلقد انضمت     
حرين إىل الربوتوكولني االختياريني بشأن اشتراك األطفال يف الصراعات املسلحة مملكة الب

وبيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال امللحقني باتفاقية األمم املتحدة 
 ) ٨( م ، حيث نصت املادة ٢٠٠٤لسنة  ) ١٩( حلقوق األطفال وذلك بالقانون رقم 

ي امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال من الربوتوكول االختيار
   - : واملواد اإلباحية عن األطفال على ما يلي 

تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا  .١
ية املمارسات احملظورة مبوجب هذا الربوتوكول يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية اجلنائ

  :كما يلي 
االعتراف بضعف األطفال الضحايا وتكييف اإلجراءات جلعلها تعترف  .أ

  .باحتياجام اخلاصة مبا يف ذلك احتياجام اخلاصة كشهود 
إعالم األطفال الضحايا حبقوقهم ودروهم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها  .ب

  .وتقدمها وبالبت يف قضاياهم 
ضحايا واحتياجام وشواغلهم والنظر فيها السماح بعرض آراء األطفال ال .ج

أثناء الدعاوى اليت متس مصاحلهم الشخصية بطريقة تتماشى مع القواعد اإلجرائية 
  .للقانون الوطين 
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توفري خدمات املساندة املالئمة لألطفال الضحايا طيلة سري اإلجراءات القانونية  .د
.  

اذ التدابري الالزمة وفقاً محاية خصوصيات وهوية األطفال الضحايا ، واخت .هـ
للقانون الوطين لتجنب النشر غري املناسب ملعلومات ميكن أن تفضى إىل التعرف 

  .على هؤالء األطفال الضحايا 
القيام يف احلاالت املناسبة ، بكفالة سالمة األطفال الضحايا وأسرهم والشهود  .و

  .الذين يشهدون لصاحلهم من التعرض للتخويف واالنتقام 
تفادى التأخري الذي ال لزوم له يف البت يف القضايا وتنفيذ األوامر أو القرارات  .ز

  .اليت متنح تعويضات لألطفال الضحايا 
  

تكفل الدول األطراف أال حيول عدم التيقن من عمر الضحية احلقيقي دون بدء  .٢
  .التحقيقات اجلنائية مبا يف ذلك التحقيقات الرامية إىل حتديد عمر الضحية 

 
تكفل الدول األطراف إايالء االعتبار االمسي للمصلحة العليا للطفل لدى تعامل النظام  .٣

القضائي اجلنائي مع األطفال الذين يقعون ضحايا للجرائم الوارد ذكرها يف هذا 
  .الربوتوكول

  
تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة اليت تكفل التدريب املالئم وخاصة التدريب  .٤

 والنفسي لألشخاص الذين يتعاملون مع ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب هذا القانوين
  .الربوتوكول 

  
تتخذ الدول األطراف يف احلاالت املالئمة ، التدابري الرامية إىل محاية أمن وسالمة  .٥

هؤالء األشخاص أو املؤسسات أو العاملني يف جمال وقاية ومحاية وتأهيل ضحايا هذه 
  .اجلرائم

  



٢٨ 
 

 شئ يف هذه املادة يفسر على حنو يضر حبقوق املتهم يف حماكمة عادلة ونزيهة أو ال .٦
  .يتعارض مع هذه احلقوق 

  

ويف إطار هذه اجلهود التشريعية من قبل احلكومة البحرينية يف ظل االهتمام حبقوق الطفل 
ل ما فال نستطيع أن ننكر اجلهود املبذولة من الشرطة يف هذا اال حيث تقوم بتنفيذ ك

تفرضه عليها القوانني واللوائح والقرارات واألوامر واألنظمة من واجبات ومعاونة سلطات 
من املرسوم ) ١(الدولة يف تأدية وظائفها وفق أحكام القانون طبقاً ملا جاء باملادة رقم 

 بشأن ٢٠٠٢لسنة ) ٣٧( واملعدل مبرسوم بقانون رقم ١٩٨٢لسنة ) ٣(بقانون رقم 
  .م قوات األمن العا

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  اخلامتة والتوصيات
  

ويف ختام هذه الدراسة جند أن رجال الشرطة هلم دور أساس وفعال يف جمال تنفيذ ما     
متخضت عنه اجلهود الدولية عند مباشرم لوظائفهم يف جمال مكافحة اجلرمية والكشف 

سان األساسية عنها وأن وفاء أجهزة الشرطة مبسؤولياا هو رهن باحترامها حلقوق اإلن
للضحايا ، حىت ال ينحصر اهتمامهم بضحايا اجلرمية إال يف نطاق كوم مصدراً 
للمعلومات للكشف عن اجلاين األمر الذي يتطلب قيام أجهزة الشرطة بإحاطة ضحايا 
اجلرمية بسياج من الرعاية ، هو أحق به حىت ال يقترن ضرر اجلرمية الواقع عليه ضرر آخر 

  .إمهال أمره هو التخلي عنه و
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  :وترتيباً على ما تقدم نقترح التوصيات التالية فيما يتعلق برعاية حقوق ضحايا اجلرمية
ينبغي معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم ، مبا حيقق هلم الوصول إىل آليات  .١

 العدالة واحلصول على اإلنصاف الفوري وفقا ملا تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق
  .بالضرر الذي أصام 

  

ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية املخصصة لدعم ضحايا اجلرمية  .٢
تكون مواردها من مصادر متعددة متثل الدولة ومؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص 

  .ونسبة من الغرامات اليت تفرض كعقوبات على املدانني يف القضايا اجلنائية 
  

نبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خالل ي .٣
  .الوسائل احلكومية والطوعية واتمعية واحمللية بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به 

  

اختاذ التدابري الالزمة من قبل الشرطة للمحافظة على خصوصية ضحايا اجلرميـة مثـل     . ٤
. عرفة رقم اهلاتف وعنوان حمل اإلقامة اخلـاص بـضحية اجلرميـة           عدم السماح للمتهم مب   

  .باإلضافة إىل تأمينهم وكفالة األمن ألفراد أسرهم وشهود الواقعة 
  

تفعيل التنسيق والتعاون بني الشرطة وأجهزة الدولة األخرى واليت تقدم ومـساعدات            . ٥
  .وقهممبا يضمن حسن معاملة الضحايا وحصوهلم على حق، لضحايا اجلرمية

  
ونشر التوصيات املقترحة من خالهلا     ، تشجيع األحباث العلمية اخلاصة بضحايا اجلرمية       . ٦

  .واالستفادة منها يف وضع اخلطط الوقائية اليت توفر أفضل السبل حلماية الضحايا
  

إدخال مادة علم الضحية ضمن برامج العلوم اجلنائية وأن تصبح مـادة أساسـية يف               . ٧
  . وأكادميية الشرطة امللكيةة باملعاهد التدريبية والدورات التدريبياملناهج الدراسية

  

ضرورة التنسيق بني اإلعالم األمين ووسائل األعالم األخرى الوطنية بعدم نشر أمسـاء             . ٨
  .وصور الضحايا وخاصة يف جرائم العرض وجرائم االعتداءات اجلنسية
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 وحقوق الضحية يف األوساط العلميـة       نشر الثقافة القانونية حبقوق اإلنسان وحرياته       . ٩
ووسائل اإلعالم وذلك دف تنمية الوعي األمين بني الناس مبا حيصنهم من الوقوع ضحايا         

  .للجرمية ، وتدعيم الوعي بفلسفة العمل الشرطي 
  

مواكبة االجتاهات الدولية املعاصرة فيما يتعلق بأسلوب الرعاية الالحقـة للمجـين             .١٠
  .عليهم 

  

 الشرطة مبساعدة األشخاص الذين يقعون ضحية إدمان املخدرات بتيسري إحلاقهم قيام. ١١
وكذا متابعة حالة املدمنني الذين يتم عالجهم يف املصحات بعد انتهاء           ، باملراكز العالجية   

  .فترة العالج
  

االستفادة من التجارب السابقة لبعض الدول الرائدة يف هذا اال ملساعدة وتأهيـل             . ١٢
  .يا وتطبيق ما يتالئم منها مع ظروف جمتمع مملكة البحرينالضحا

  

، إعداد دليل باإلجراءات القانونية من قبل إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخليـة             . ١٣
يكون يف خدمة أعضاء قوات األمن العام باململكة ملساعدم على التعامل مـع جـرائم               

  .العنف األسري
  

ت اجلنائية املتعلقة بضحايا اجلرمية ومقارنتها من خالل عدة         ضرورة متابعة اإلحصائيا  . ١٤
سنوات خمتلفة للوقوف على مدى ارتفاع أو اخنفاض نسبة ضحايا اجلرمية ودراسة أسباا             
يف كل جرمية على حدة وذلك دف وضع السياسات األمنية واخلطط املالئمة ملواجهـة              

  .حايا اجلرميةهذه اجلرائم واختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة ض
  
تفعيل نظام البصمة حبيث ختزن فيها معلومات  الشخص منذ الطفولة ويضاف هلا أي . ١٥

حتديث من معلومات وحينما توجد بصمات يف أي موقع ميكن االستدالل عليه مباشـرة              
ومعرفة عنوانه وتفاصيل حتركاته إىل جانب االستفادة من التصوير احلراري اليت تعمل مع             

 ملدة طويلة يف املواقع اليت تكون خطرة كاملمرات واملنعطفـات يف بعـض              حركة اجلسم 
األسواق وغريها من األماكن اليت ميكن االستفادة منها يف تصوير الكامريا لوقائع احلـدث              
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وكذلك أجياد خطوط ساخنة لإلبالغ     ، يف حد ذاته وحتديد ارم أو ارمني بوقت قصري          
بكل جدية للحد من اجلرائم ووضع نظام ملتابعة اـرمني  عن أي اشتباه ومتابعة املوضوع      

أو من هلم تاريخ إجرامي ومراقبتهم وفق نظام ذكي يستطيع أن حيدد املستهدفني دون أن               
  .ينظر خبصوصية األبرياء أو يتعدى عليهم

  

دعم اجلمعيات األهلية والرمسية بإعادة تأهيل الـضحايا مـن املتخصـصني بعلـم              . ١٦
 وعلم النفس والقانون ليتمكن األعضاء من وضع بـرامج          ةدمة االجتماعي االجتماع واخل 

  .إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي لضحايا اجلرمية وفقاً ملا هو متبع يف أغلب دول العامل 
 

تأهيل رجل الشرطة تأهيالً سليماً من خالل تدريبه وتوعيته باحتياجات الـضحايا            . ١٧
يفية التعامل معهم بشفافية فيما يتعلق بنطاق اإلجـراءات         وتيسري اإلجراءات القانونية وك   

  .وتوقيتها وسريها مع ضرورة االستماع ألوجه نظر الضحايا ودواعي قلقهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائمة المراجع
  المراجع العامة : أوالً 

ة ، ورقـة    اإلجراءات الدولية حلماية ضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلط       : إبراهيم حممد العناين     .١
 .م ١٩٨٩عمل مقدمة إيل الندوة الدولية حلماية ضحايا اجلرمية ، أكادميية الشرطة املصرية ، 
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تعويض اين عليه عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب ، دار           : أمحد شوقي ، عمر أبو خطوة        .٢
 .م ١٩٩٢النهضة العربية ، القاهرة ، 

رمية ، القاهرة ، املنظمة الدولية العربيـة للـدفاع          الدفاع االجتماعي ضد اجل   : أمحد فتحي سرور     .٣
 .م ١٩٩٦االجتماعي ، 

احلق يف احترام احلياة اخلاصة ، احلق يف اخلصوصية ، دراسة مقارنة ، دار              : حسام الدين األهواين     .٤
 .م ١٩٧٨النهضة العربية ، القاهرة ، 

ألويل دار النهضة العربيـة ،      ضمانات حرمة احلياة اخلاصة يف اإلسالم ، الطبعة ا        : حسين اجلندي    .٥
 .  م ١٩٩٣القاهرة ، 

شكوى اين عليه ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كليـة الدراسـات العليـا ،                : سعود موسي    .٦
 .م ١٩٩٠أكادميية الشرطة املصرية ، 

 ، جامعة البحرين    ١الوجيز يف قانون اإلجراءات اجلنائية البحريين ، ط       : سعيد حسب اهللا عبد اهللا       .٧
 .م ٢٠٠٥، 

إعالنات األمم املتحدة بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة اجلنائيـة وإسـاءة            : شريف بسيوىن    .٨
 .م ١٩٨٩استعمال السلطة ، أكادميية الشرطة ، 

احلقوق والواجبات الدولية يف عامل متغري ، املبادئ الكربى والنظام الدويل اجلديد ،             : علي إبراهيم    .٩
 .م ١٩٩٧دار النهضة العربية ، 

مشكالت اين عليهم يف جرائم االعتداء النفسي ، الفيوم ، املؤمتر العلمي            : علي حسني زيدان     .١٠
 .م ٢٠٠٦لكلية اخلدمة االجتماعية ، 

اخلدمة االجتماعية يف جمال الدفاع االجتماعي ، القاهرة ، مكتبـة زهـراء             : ماهر أبو املعاطي     .١١
 .م ٢٠٠٢الشرق ، 

 الدول عن تعويض اين عليهم يف القانون اجلنـائي واإلداري           أساس مسئولية : حمسن العبودي    .١٢
 .م١٩٩٩والشريعة اإلسالمية عام 

جملـة  ، املبادئ التوجيهية حلماية ضحايا اجلرمية يف التشريعات العمومية         : حممد أبو العال عقيدة      .١٣
  .م ١٩٩٢يناير ، العلوم القانونية واالقتصادية 

، القاهرة ، مكتبة عني مشـس ،        " النظرية واملمارسة   " ي  الدفاع االجتماع : حممد حممود عويس     .١٤
 .م٢٠٠٤

حتليل سياسات الرعاية لضحايا اجلرمية ، القاهرة ، املؤمتر العلمـي لكليـة             : مىن حممود عويس     .١٥
 . م ٢٠٠٣اخلدمة االجتماعية ، جامعة حلوان 



٣٣ 
 

فولـة  إستراتيجية التشبيك كمدخل لتفعيل دور مجعيـات رعايـة الط         : وجدي حممد بركات     .١٦
ملواجهة ظاهرة العنف ضد األطفال يف عصر العوملة ، حبث منشور ، جملة الطفولة ، مملكة البحرين                 

 .م٢٠٠٨، يناير 
  

  القوانني: ثانياً 
   م٢٠٠٢دستور مملكة البحرين املعدل الصادر  -
  ١٩٧٦لسنة ) ١٥(قانون العقوبات البحريين الصادر باملرسوم بقانون رقم  -
  ٢٠٠٢لسنة ) ٤٦(ائية الصادر مبرسوم بقانون رقم قانون اإلجراءات اجلن -
 بشأن  ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٧( املعدل باملرسوم بقانون رقم      ١٩٨٢لسنة  ) ٣(مرسوم بقانون رقم     -

 .قوات األمن العام 
 بشأن انضمام مملكة البحرين إيل اتفاقية األمم املتحدة     ١٩٩١لسنة  ) ١٦(مرسوم بقانون رقم     -

  ١٩٨٩معية العامة يف نوفمرب عام حلقوق الطفل اليت اعتمدا اجل
 بشأن انضمام مملكة البحرين إيل الربوتوكولني االختيـاريني  ٢٠٠٤لسنة  ) ١٩(القانون رقم    -

بشأن اشتراك األطفال يف الصراعات املسلحة وبيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحيـة             
 .عن األطفال امللحقني باتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل

  
   املقاالت من واقع املواقع اإللكترونية: الثاً ث

  دائرة املدعي العام لنيو ساوث ويلز، ـ حقوقك كضحية للجرمية 
vcb/au.gov.nsw.lawlink.www 

  ـ دور اين عليه يف اجلرمية
http://adpolice.gov.ae/ar/?   

جامعـة  ، بادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال الـسلطة           ـ إعالن بشأن امل   
، نيويورك  ، األمم املتحدة   ، الد األول   ، جمموعة صكوك دولية    ، مكتبة حقوق اإلنسان    ، منيسوتا  
  ٥٣٦ ص A.94.xiv-vol.1,part1رقم املبيع  ، ١٩٩٣

   ٢٠٠٥شرطة أبو ظيب ، اجلرمية ـ مركز الدعم االجتماعي ودوره يف مساعدة ضحايا 
مركز ، مركز عفت اهلندي لإلرشاد االلكتروين      ، ـ مركز إليواء النساء املتعرضات للعنف وأطفاهلن        

  املعلومات 
http://www.ehcconline.org/information_center/wmview.php?      

  " األمن والتأهيل"حباجة إيل " اخلطف واالغتصاب"ـ فتيات ما بعد 
http://www.musanadah.com/index.php?     

http://adpolice.gov.ae/ar/
http://www.ehcconline.org/information_center/wmview.php
http://www.musanadah.com/index.php
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   ـ لنعمل معاً من أجل أسرة خالية من العنف
http://www.nesasy.org/content/view/390/98/ 

  
  البحرين ، جملة العلوم االجتماعية ، حالة تطبيقية ، ـ العنف ضد املرأة 

http://www.swmsa.com/modules.php? 
العدد ، صحيفة الوقت البحرينية ،  جترمي العنف ضد النساء ـ التشريعات البحرينية تفتقد نصوص

   ٢٠٠٨ مارس ٨ ، ٧٤٧
http://www.alwaqt.com/saveart.php? 

  

http://www.nesasy.org/content/view/390/98/
http://www.swmsa.com/modules.php
http://www.alwaqt.com/saveart.php

