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 الفهر�س

ال�صفحة املو�صوع 
9 املقدمة 

11 خطة عمل للإ�صرتاتيجية الوطنية للطفولة )2017-2013( 
12 املحور الأول: احلق يف ال�صحة والبقاء 
19 املحور الثاين: الطفل يف التعليم والنماء وبناء القدرات 
28 املحور الثالث: احلق يف احلماية 
34 املحور الرابع: احلق يف امل�صاركة وعدم التمييز 
40 الفريق الإداري للم�صروع 

املقدمة
جاءت ال�ضرتاتيجية الوطنية للطفولة )2013 – 2017( كثمرة لأربع �ضنوات من اجلهود املت�ضافرة من اجلهات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين 
واملنظمات الدولية. وقد مت التفاق بني هذه اجلهات اإىل �ضرورة و�ضع خطة عمل وطنية تعمل على تنفيذ التو�ضيات التي متخ�ضت عنها ال�ضرتاتيجية 

وحتقيق الأهداف املرجوة منها. 

لتحقيق هذه  التنفيذية  لو�ضع اخلطة  املختلفة  العمل من اجلهات  فريق  اجتمع  ال�ضرتاتيجية،  لكل حمور من حماور  الهداف  النتهاء من حتديد  بعد 
ل اجتماعات مكثفة وور�ش عمل وحلقات نقا�ضية.  الهداف وذلك بعد حتديد الولويات من امل�ضاريع والربامج من خلاِ

ترتجم خطة العمل الوطنية هذه الروؤية امل�ضرتكة واملبادئ الأ�ضا�ضية الواردة يف الوثيقة اإىل اطار عمل ملمو�ش وقابل للتحقيق يهدف اإىل النهو�ش بقطاع 
الطفولة، حيث تقر ال�ضرتاتيجية الوطنية للطفولة )2013-2017( باأن التنفيذ الفعال لها ي�ضتدعي نوعًا جديدًا من التفكري واملمار�ضة العملية. وعليه 
ا�ضتكملنا بناء هذه اخلطة والتي ترتكز على الأربعة حماور الرئي�ضة التي بنيت عليها ال�ضرتاتيجية وهي: احلق يف ال�ضحة والبقاء، واحلق يف التعليم وتنمية 
القدرات، واحلق يف احلماية، واحلق يف امل�ضاركة وعدم التمييز، وما يندرج حتت هذه املحاور من ق�ضايا فرعية. كما عمدنا اأن تلحق هذه اخلطة بالوثيقة 
حتديد  مع  التنفيذ  واآليات  وامل�ضاريع  الربامج  حتدد  الطفولة،  بقطاع  املعنية  للجهات  اإر�ضاديًا  ودليًل  موحدًا  عمل  اإطار  لتكون  للإ�ضرتاتيجية  الرئي�ضية 

املوؤ�ضرات والإطار الزمني وامليزانية املتوقعة للربنامج التنفيذي خلل الأعوام اخلم�ش القادمة )2013 – 2017(.

اما الآن وقد ا�ضتكملنا �ضياغة هذه اخلطة، �ضن�ضعى من خلل اللجنة الوطنية للطفولة وبالتعاون مع منظمات الأمم املتحدة بقدر ما يتاح من امكانات اىل 
العمل مع جميع اجلهات على تنفيذ اأولوياتها من امل�ضاريع والربامج املوجهة للأطفال كافة يف مملكة البحرين من خلل توفري الدعم الفني.

ول ي�ضعنا يف هذا املجال ال التوجه بال�ضكر لكل من �ضاهم معنا يف اإعداد هذه الوثيقة الهامة ومتمنني جلميع اجلهات التوفيق يف  حتقيق الرفاه  لكل طفل 
يعي�ش على اأر�ش بلدنا الغالية. 

اللجنة الوطنية للطفولة
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خطة عمل للإ�صرتاتيجية الوطنية للطفولة )2017-2013(
هدف عام جلميع املحاور: 

واحلماية  والتعليمية  ال�ضحية  املجالت  يف  �ضاملة  موؤ�ضرات  على  ت�ضتمل  الأطفال  عن  وبيانات  معلومات  قاعدة  وبناء  ور�ضد  معلومات  نظام  تطوير   
الجتماعية

امليزانية املقرتحة )د.ب(املدة الزمنيةاملوؤ�ضراتاجلهة امل�ضئولةاآلية العمل 

 DevInfo اإن�ضاء قاعدة بيانات
ت�ضتمل على موؤ�ضرات �ضحة وتعليم 

وحماية الأطفال 

اللجنة الوطنية للطفولة- 
وزارة ال�ضحة- وزارة الرتبية 

والتعليم- وزارة التنمية 
األجتماعية  اجلهاز املركزي 
للمعلومات- وزارة الداخلية 

– وزارة العدل وال�ضوؤون 
الإ�ضلمية وزارة حقوق الن�ضان

- حتديد البيانات 
املطلوبة من كل جهة

- قاعدة بيانات حمدثة 
- اكتمال عملية تدريب 

امل�ضئولني عن هذا النظام 
من اجلهات املختلفة 
-النتهاء من ادراج 
النظام �ضمن انظمة 

اجلهات املعنية واملذكور 
يف اجلهات امل�ضاركة

يناير 2013
ابريل 2013
يونيو 2013

20,000
)للتدريب(

)حتتاج لتقييم من اجلهاز 
املركزي للمعلومات 

والت�ضالت(

تنفيذ امل�ضح العنقودي متعدد 
املوؤ�ضرات )MICS( لتوفري بيانات 

وموؤ�ضرات حول �ضحة وتعليم 
وحماية الأطفال واملراأة الأم

- اللجنة الوطنية للطفولة
- اجلهاز املركزي للمعلومات 
- منظمات الأمم املتحدة  

  )UNICEF(

- حتديث بيانات امل�ضح 
MICS-2000 30000�ضبتمرب 2013العنقودي

اإعداد وثيقة اأولية ت�ضمل تعريف 
حمدد جلميع فئات الأطفال 

وم�ضكلتهم واملتغريات الجتماعية 
والقت�ضادية املوؤثرة يف حياتهم

- اللجنة الوطنية للطفولة  
املجتمع املدين

- اجلهاز املركزي للمعلومات 
والت�ضالت

- درا�ضة وطنية �ضاملة 
جلميع فئات الطفال 
مرتكز على درا�ضة 

م�ضحية على عينة ممثلة 
عن املجتمع البحرين

2017-201350000
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املحور الأول: احلق يف ال�صحة والبقاء
الهدف الأول:  تطوير نظام املعلومات والر�صد وبناء قاعدة معلومات وبيانات ملقدمي اخلدمة ال�صحية

امليزانية املقرتحة املدة الزمنيةاملوؤ�صراتاجلهة امل�صئولةاآلية العمل  
)د.ب(

1.1
زيادة التعاون مع وزارة الرتبية 

والتعليم يف توفري املعلومات 
ال�ضحية اللزمة لطلبة املدار�ش

- وزارة ال�ضحة
- وزارة الرتبية والتعليم

- حتديد املعلومات املطلوب 
توفرها من وزارة ال�ضحة

- تو�ضيح اآلية التعاون
مت الر�ضدم�ضتمرة

1.2

و�ضع نظام ر�ضد وموؤ�ضرات 
وطنية للم�ضاكل املتعلقة 

بال�ضحة الإجنابية والبلوغ 
والأمرا�ش املنقولة جن�ضيا 

- وزارة ال�ضحة
- �ضبكة تثقيف الأقران

)UNFPA(

- موؤ�ضرات ومعلومات 
حمدثة لزمة

- احل�ضول على نظام ر�ضد 
للموؤ�ضرات

20135000

الهدف الثاين: زيادة الوعي ال�صحي بالأمرا�س وامل�صكلت ال�صحية اخلا�صة بالطفولة والأمومة

2.1

تعزيز برامج التوعية املجتمعية 
املعنية باأ�ضاليب احلياة ال�ضحية  

ال�ضليمة، واحلد من انت�ضار 
العادات ال�ضارة

- وزارة ال�ضحة
- هيئة �ضئون الإعلم

- وزارة التنمية الجتماعية 
- ال�ضحف اليومية

- املجتمع املدين

- خطة وطنية متكاملة 
لربامج التوعية املجتمعية 

املراد تنفيذها
-الو�ضول اإىل اتفاق على 

تنفيذ هذه اخلطة من قبل 
جميع اجلهات

 –  2013
2016

10,000 د.ب
�ضنويا

)40 الفا(

2.2

تنفيذ حملت توعوية موجهة 
للأطفال واليافعني واليافعات 
لتعريفهم بامل�ضكلت ال�ضحية 

الع�ضوية والنف�ضية اخلا�ضة بهم 
وكيفية التعامل معها

وزارة ال�ضحة - هيئة �ضئون 
الإعلم- وزارة التنمية 

الجتماعية - ال�ضحف اليومية 
- املجتمع املدين – وزارة 

الرتبية والتعليم

-حملت توعية يف املراكز 
الجتماعية واملدار�ش وعرب 
و�ضائل الت�ضال والتوا�ضل 

املختلفة

201372,948
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2.3
ا�ضتمرار دعم حملت التوعية 
والك�ضف املبكر لأمرا�ش الدم 

الوراثية

-وزارة ال�ضحة
- هيئة �ضئون الإعلم

- وزارة التنمية الجتماعية 
-  ال�ضحف اليومية

- املجتمع املدين

-برامج توعية خمتلفة 
للمقبلني على الزواج للعدول 
عنه عند وجود نتيجة عدم 

التكافوؤ. 
-خف�ش ن�ضبة املواليد 

امل�ضابني بالأمرا�ش الوراثية 
اىل الن�ضف

ر�ضد يف ميزانية م�ضتمرة
الوزارة

2.4

اإدخال مواد تعليمية خا�ضة 
مبو�ضوعات ال�ضحة الإجنابية 

والبلوغ والأمرا�ش املنقولة 
جن�ضيا وال�ضلوكيات ال�ضحية 

يف املناهج والأن�ضطة املدر�ضية 
ب�ضكل منهجي ودائم، ويف �ضن 

مبكرة.

- وزارة ال�ضحة
- وزارة الرتبية والتعليم
- �ضبكة تثقيف الأقران 

)UNFPA(

-اعتماد هذه املوا�ضيع يف 
-2013-2017املناهج الدرا�ضية

الهدف الثالث: خف�س معدلت وفيات الأمهات والأطفال دون اخلام�صة

3.1

توفري وتاأهيل الكوادر ال�ضحية 
لرعاية الأمهات احلوامل 

والكت�ضاف املبكر للأمرا�ش 
املزمنة اأثناء احلمل التي تزيد 
من خماطر الوفاة اأثناء احلمل 

والولدة

- وزارة ال�ضحة
- جامعة اخلليج العربي

-اح�ضاءات دقيقة بالأمرا�ش 
املزمنة لدى المهات

-برنامج متكامل لتاأهيل 
الكوادر من اطباء اجلامعات 
الطبية واأطباء العائلة بن�ضبة 

50%
-زيادة يف اعداد القابلت 

القانونيات 
-خف�ش ن�ضبة خماطر الوفاة 

اثناء احلمل والولدة

2013

)وعند 
احلاجة(

2014

72000
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3.2

تنفيذ حملة توعوية باأهمية 
املتابعة ال�ضحية للأمهات 

احلوامل خلل فرتة احلمل 
وبعد الولدة وخ�ضو�ضا للأمهات 

ذوي احلمل اخلطر

- وزارة ال�ضحة
- وزارة التنمية الجتماعية

 - املجتمع املدين
- هيئة �ضئون الإعلم
- ال�ضحف اليومية

- مثقف �ضحي يف جميع 
املراكز ال�ضحية 

خطة توعوية وطنية
-خف�ش ن�ضبة وفيات المهات 

اىل الن�ضف بحلول 2017
- حتديد املوا�ضيع للحملة 

التوعوية
- زيادة عدد احلملت 

التوعوية يف املراكز ال�ضحية 
وامل�ضت�ضفيات

دوريا
-2013
2017

5,000
�ضنويا

3.3

ال�ضتمرار يف توفري كافة 
التطعيمات الإلزامية جمانا 

وح�ضب تو�ضيات منظمة ال�ضحة 
العاملية

وزارة ال�ضحة
قانون باإلزامية التطعيم

رفع تغطية التطعيمات اىل 
100%

-2013
2017

2 مليون دينار �ضنويا
2,224,386.722

3.4

تنظيم حملة وطنية مركزة  
وور�ش توعوية م�ضتمرة من اأجل 

التعريف باأهمية التطعيمات 
الدورية للأطفال وخماطر 

اإهمالها

- وزارة ال�ضحة
- وزارة التنمية الجتماعية 

-املجتمع املدين
- هيئة �ضئون الإعلم
- ال�ضحف اليومية

- زيادة ن�ضبة التغطية 
بالتطعيمات

حملت توعوية نوعية مكثفة 
وم�ضتمرة

-نظام حوافز للمدار�ش التي 
ا�ضتكملت التطعيمات لكل 

طالب 
-ارتفاع ن�ضبة الطفال 

املطعمني 
-تغطية جلميع املدار�ش 

مبمر�ش اأو ممر�ضة 

-2013
2017

مت الر�ضد للربامج يف 
ميزانية وزارة ال�ضحة
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3.2

تنفيذ حملة توعوية باأهمية 
املتابعة ال�ضحية للأمهات 

احلوامل خلل فرتة احلمل 
وبعد الولدة وخ�ضو�ضا للأمهات 

ذوي احلمل اخلطر

- وزارة ال�ضحة
- وزارة التنمية الجتماعية

 - املجتمع املدين
- هيئة �ضئون الإعلم
- ال�ضحف اليومية

- مثقف �ضحي يف جميع 
املراكز ال�ضحية 

خطة توعوية وطنية
-خف�ش ن�ضبة وفيات المهات 

اىل الن�ضف بحلول 2017
- حتديد املوا�ضيع للحملة 

التوعوية
- زيادة عدد احلملت 

التوعوية يف املراكز ال�ضحية 
وامل�ضت�ضفيات

دوريا
-2013
2017

5,000
�ضنويا

3.3

ال�ضتمرار يف توفري كافة 
التطعيمات الإلزامية جمانا 

وح�ضب تو�ضيات منظمة ال�ضحة 
العاملية

وزارة ال�ضحة
قانون باإلزامية التطعيم

رفع تغطية التطعيمات اىل 
100%

-2013
2017

2 مليون دينار �ضنويا
2,224,386.722

3.4

تنظيم حملة وطنية مركزة  
وور�ش توعوية م�ضتمرة من اأجل 

التعريف باأهمية التطعيمات 
الدورية للأطفال وخماطر 

اإهمالها

- وزارة ال�ضحة
- وزارة التنمية الجتماعية 

-املجتمع املدين
- هيئة �ضئون الإعلم
- ال�ضحف اليومية

- زيادة ن�ضبة التغطية 
بالتطعيمات

حملت توعوية نوعية مكثفة 
وم�ضتمرة

-نظام حوافز للمدار�ش التي 
ا�ضتكملت التطعيمات لكل 

طالب 
-ارتفاع ن�ضبة الطفال 

املطعمني 
-تغطية جلميع املدار�ش 

مبمر�ش اأو ممر�ضة 

-2013
2017

مت الر�ضد للربامج يف 
ميزانية وزارة ال�ضحة

الهدف الرابع: زيادة الوعي بالأمرا�س غري املعدية وعوامل الختطار واحلد من اآثارها القت�صادية املجتمعية , وحت�صني اأمناط احلياة  ال�صحية 
ال�صليمة

4.1

الك�ضف املبكر عن عوامل 
الختطار والأمرا�ش غري املعدية 
من خلل فح�ش �ضحي �ضامل 
ملجاميع م�ضتهدفة من الطلبة 

)الأطفال واليافعني(

- املراكز ال�ضحية )وزارة 
ال�ضحة(

- وزارة الرتبية والتعليم

- اآلية وا�ضحة وملزمة 
وميزانية لفح�ش طلبة املدار�ش 

يف الإعدادي والثانوي
- ارتفاع عدد الطلبة امل�ضمولني 

بالفح�ش ال�ضحي

-2013
2017

80,000

4.2
ادراج الن�ضاط البدين كمادة 
اأ�ضا�ضية ب�ضاعات معتمدة يف 

املنهج ا لدرا�ضي
- وزارة ال�ضحة

- وزارة الرتبية والتعليم

-ازدياد مقررات الن�ضاط 
البدين يف املدار�ش

-اعتماد الن�ضاط البدين كمادة 
ا�ضا�ضية الزامية 

-2013
2017-

حت�ضني نوعية الأغذية املقدمة 4.3
يف املقا�ضف املدر�ضية

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة ال�ضحة

- نظام تقييم الأغذية يف 
املق�ضف املدر�ضي

- تقارير دورية عن نوعية 
الغذية

-توافر اغذية �ضحية يف 
املقا�ضف املدر�ضية 

-2013
2017

مت الر�ضد �ضمن 
ميزانية وزارة ال�ضحة

4.4
تنفيذ برامج وحملت توعوية 
ميدانية واإعلمية حول عوامل 

الختطار وو�ضائل جتنبها

- املجتمع املدين
- هيئة �ضئون الإعلم

- وزارة ال�ضحة

- خطة عمل حملية وخليجية 
لربنامج التوعية بالمرا�ش 

غري املعدية
-زيادة عدد الربامج التي مت 

تنفيذها

دوري
-2013
2017

مت الر�ضد �ضمن
خطة احلملة اخلليجية 

املوحدة للتوعية 
بالأمرا�ش غري معدية
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4.5

و�ضع برنامج للتوعية وامل�ضورة 
ملكافحة التدخني والإدمان من 

خلل املراكز ال�ضحية واملدار�ش 
والأندية، والتن�ضيق بني اجلهات 
ذات العلقة بالتدخني والإدمان

- وزارة الرتبية والتعليم 
- وزارة التنمية الجتماعية 

- وزارة الداخلية
- وزارة ال�ضحة
- املجتمع املدين

- خطة عمل لربنامج التوعية
- مدار�ش خالية من التدخني 

وخا�ضة مدار�ش الولد
- عيادات ملكافحة التدخني

يف انحاء اململكة
- ازدياد عدد الربامج التي مت 

تنفيذها

دوري
مت الر�ضد �ضمن 

ميزانية وزارة ال�ضحة

4.6

اإدخال خدمة اخلط ال�ضاخن 
لتقدمي امل�ضورة  واحللول 

اللزمة للم�ضاكل الناجمة عن 
اإتباع اأمناط غري �ضحية

- وزارة ال�ضحة
-  اللجنة الوطنية للطفولة

-توافر خدمة اخلط ال�ضاخن 
لتقدمي امل�ضورة على مدار 

ال�ضاعة
مت الر�ضد �ضمن م�ضتمر

ميزانية وزارة ال�ضحة

4.7

تقدمي خدمات التوعية وامل�ضورة 
اخلا�ضة بالتغذية من خلل 
املراكز ال�ضحية وعيادات 
التغذية وال�ضحة املدر�ضية 

- وزارة ال�ضحة
- وزارة الرتبية والتعليم

-ارتفاع عدد املراكز ال�ضحية 
املتوفر لديها خدمة اخلط 

ال�ضاخن 

-2013
2017
دوري 

وم�ضتمر

30,000
�ضنويا

4.8

اإدخال مواد تعليمية خا�ضة 
مبو�ضوعات مكافحة الأمرا�ش 

غري املعدية واأمناط احلياة 
ال�ضحية يف املناهج والأن�ضطة 
املدر�ضية ب�ضكل منهجي ودائم، 

ويف �ضن مبكرة

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة ال�ضحة

- اللجنة الوطنية للطفولة

- توفر مواد تعليمية خا�ضة 
مبو�ضوعات مكافحة الأمرا�ش 

غري املعدية واأمناط احلياة 
ال�ضحية يف املناهج والأن�ضطة 

املدر�ضية

-2013
2017
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4.7
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اخلا�ضة بالتغذية من خلل 
املراكز ال�ضحية وعيادات 
التغذية وال�ضحة املدر�ضية 

- وزارة ال�ضحة
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-ارتفاع عدد املراكز ال�ضحية 
املتوفر لديها خدمة اخلط 

ال�ضاخن 

-2013
2017
دوري 

وم�ضتمر

30,000
�ضنويا

4.8

اإدخال مواد تعليمية خا�ضة 
مبو�ضوعات مكافحة الأمرا�ش 

غري املعدية واأمناط احلياة 
ال�ضحية يف املناهج والأن�ضطة 
املدر�ضية ب�ضكل منهجي ودائم، 

ويف �ضن مبكرة

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة ال�ضحة

- اللجنة الوطنية للطفولة

- توفر مواد تعليمية خا�ضة 
مبو�ضوعات مكافحة الأمرا�ش 

غري املعدية واأمناط احلياة 
ال�ضحية يف املناهج والأن�ضطة 

املدر�ضية

-2013
2017

4.9

خدمات الوقاية الثانوية مثل 
خدمات الك�ضف الطبي ل�ضمان 
الكت�ضاف املبكر عن الأمرا�ش 

وم�ضاعفاتها
-الربامج املطبقة للوقاية- وزارة ال�ضحة

- والإح�ضائيات
2013
2017

119,000
125,952

4.10
دعم الربامج ال�ضحية التي 

تنفذ من قبل موؤ�ض�ضات املجتمع 
املدين

- وزارة ال�ضحة
- املجتمع املدين

- برامج نوعية بالتعاون مع 
مت الر�ضدم�ضتمرموؤ�ض�ضات املجتمع

4.11

تعزيز دور القطاع اخلا�ش 
والأهلي يف تنفيذ برامج ال�ضحة 

املجتمعية �ضمن ال�ضراكة 
الفاعلة بني الدولة وموؤ�ض�ضتها 

املدنية

- وزارة ال�ضحة
- القطاع اخلا�ش
- املجتمع املدين

- متكني

-نظام راقي حلفز موؤ�ض�ضات 
املجتمع املدين يف تنفيذ برامج 

ال�ضحة املجتمعية
مت الر�ضدم�ضتمر

تفعيل ال�ضراكة املجتمعية 4.12
ملكافحة الأمرا�ش غري املعدية 

- وزارة ال�ضحة
- املجتمع املدين

- زيادة يف عدد الربامج املعدة 
مت الر�ضدم�ضتمربالتعاون مع موؤ�ض�ضات املجتمع

4.13
تدعيم و�ضائل املراقبة واملتابعة 
والتقييم اخلا�ضة بالأمرا�ش 

غري املعدية
وزارة ال�ضحة

- اكتمال حتديد املعلومات 
املطلوبة

- وجود اآلية متقدمة لنظام 
الرت�ضد 

- اكتمال موؤ�ضرات التطبيق

1000�ضنويا

الهدف اخلام�س: الوقاية من الإ�صابات واحلوادث

5.1

تنفيذ برامج توعوية  للأطفال 
واليافعني واأ�ضرهم حول طرق 
الوقاية والإ�ضابة من احلوادث 

)حوادث الطرق، الوقوع، الغرق، 
الت�ضمم، احلروق(

- وزارة الداخلية
- وزارة التنمية الجتماعية  

-وزارة ال�ضحة
- املجتمع املدين

- هيئة �ضئون الإعلم

-النتهاء من حتديد عدد 
الربامج اللزم تقدميها

-ارتفاع عدد الربامج املقدمة 
-خف�ش ن�ضبة حوادث الطفال 

اىل الثلث

مت الر�ضد �ضمن م�ضتمر
ميزانية وزارة ال�ضحة
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توعية الأمهات باحلوادث 5.2
املنزلية وكيفية الوقاية منها

- وزارة ال�ضحة 
-وزارة التنمية الجتماعية

- وزارة الداخلية 
- املجتمع املدين 

-هيئة �ضئون الإعلم ال�ضحف

-حتديد عدد الربامج اللزم 
تقدميها

مت الر�ضد �ضمن م�ضتمر-ارتفاع عدد الربامج املقدمة
ميزانية وزارة ال�ضحة

5.3

تنظيم حملت ت�ضتهدف الأهل 
عن املخاطر ال�ضحية حلوادث 

الطرق بالتن�ضيق مع اإدارة املرور 
بوزارة الداخلية

- وزارة الرتبية والتعليم 
- وزارة التنمية الجتماعية 

- وزارة ال�ضحة 
- وزارة الداخلية

- هيئة �ضئون الإعلم
- ال�ضحف اليومية

- املجتمع املدين

-حتديد عدد الربامج اللزم 
تقدميها

-عدد الربامج التي مت تقدميها
-2013
2017
�ضنويا

10,000

5.4
اإدخال الوقاية من الإ�ضابات 

واحلوادث �ضمن املناهج 
التعليمية يف املدار�ش

وزارة ال�ضحة-وزارة الرتبية 
والتعليم- وزارة الداخلية

النتهاء من اإدخال الوقاية من 
الإ�ضابات واحلوادث �ضمن 
املناهج التعليمية يف املدار�ش

يحدد بالتن�ضيق مع م�ضتمرة
وزارة الرتبية والتعليم

تقدمي الدورات التدريبية 5.5
اخلا�ضة بالإ�ضعافات الأولية

-وزارة التنمية الجتماعية  
- املجتمع املدين
- وزارة ال�ضحة

- )الهلل الأحمر(

-اكتمال و�ضع خطة عمل 
للدورات التدريبية

-ارتفاع عدد الربامج التي مت 
تنفيذها

دوري
مت الر�ضد �ضمن 

ميزانية وزارة ال�ضحة

5.6

مراجعة واقرتاح التعديل على 
القوانني التي ت�ضمن حماية 

الأطفال من الإ�ضابة بحوادث 
الطرق واحلوادث املرورية

- الربملان
- اللجنة الوطنية للطفولة

- وزارة الداخلية
- وزارة ال�ضحة

-قوانني ت�ضمن زيادة وقاية 
20135000الطفال من احلوادث

تفعيل القوانني احلالية املعنية 5.7
بتنظيم املرور

- وزارة الداخلية
- وزارة ال�ضحة

-نظام مراقبة مدى تفعيل 
القوانني احلالية

-2013
2017

تر�ضد بالتعاون مع 
ادارة املرور
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5.6

مراجعة واقرتاح التعديل على 
القوانني التي ت�ضمن حماية 

الأطفال من الإ�ضابة بحوادث 
الطرق واحلوادث املرورية

- الربملان
- اللجنة الوطنية للطفولة

- وزارة الداخلية
- وزارة ال�ضحة

-قوانني ت�ضمن زيادة وقاية 
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تفعيل القوانني احلالية املعنية 5.7
بتنظيم املرور
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املحور الثاين: احلق يف التعليم والنماء وبناء القدرات
الهدف الأول:  تنمية الطفولة املبكرة )من الولدة اإىل ثماين �صنوات( من خلل تطوير بنية منظومة مرحلة التعليم ما قبل املدر�صة

امليزانية املقرتحةاملدة الزمنيةاملوؤ�صراتاجلهة امل�صئولةاآلية العمل 

1.1

اإعداد اإ�ضرتاتيجية وطنية 
متكاملة للطفولة املبكرة مبنية 
على درا�ضة حول الو�ضع القائم 

للطفولة املبكرة يف اململكة

- اللجنة الوطنية للطفولة
- وزارة الرتبية والتعليم

- الت�ضديق على 
ا�ضرتاتيجية الطفولة 

ومتابعة تنفيذها
2013 10,000

1.2

جعل مرحلة التعليم ما قبل 
املدر�ضة )ريا�ش الأطفال 

من عمر 4-6 �ضنوات( �ضمن 
املرحلة الإلزامية للتعليم يف 

اململكة

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة التنمية الجتماعية

- جعل التعليم ما قبل 
الدرا�ضة )ريا�ش الأطفال( 

الزامي ومناق�ضته يف 
املجل�ش الت�ضريعي 

201410,000 

زيادة ن�ضبة الأطفال امللتحقني 1.3
بريا�ش الأطفال 

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة التنمية الجتماعية

- اإعداد اإح�ضائية بعدد 
الأطفال امللتحقني بريا�ش 

الأطفال 
20,000 م�ضتمر

1.4
تطوير معايري تاأ�ضي�ش 

وترخي�ش ريا�ش الأطفال ودور 
احل�ضانة

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة التنمية الجتماعية

- اكتمال درا�ضة معايري 
تاأ�ضي�ش تخ�ض�ش ريا�ش 

الأطفال 
2013 10,000

1.5
تطوير منهاج ملرحلة ريا�ش 

الأطفال وفقا للمعايري الدولية 
احلديثة

- النتهاء من تطوير منهاج - وزارة الرتبية والتعليم
15,000 2014ريا�ش الأطفال 

1.6

ت�ضميم وتنفيذ برنامج وطني 
تدريبي للعاملني يف جمال 

تعليم ورعاية الطفولة املبكرة 
مت�ضل مبنظومة معايري مهنية 
وم�ضار مهني للعاملني يف هذا 

املجال

- وزارة الرتبية والتعليم
-  وزارة التنمية الجتماعية 

- جامعة البحرين
- كلية املعلمني

- عدد احل�ضانات التي 
مت تقييمها والتعرف على 

خمرجاتها
- ارتفاع ن�ضبة املعلمات 
امل�ضتفيدات اىل 100%

2017 - 201320,000
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تطوير نظام اعتماد م�ضتقل 1.7
يتبع هيئة �ضمان جودة التعليم

هيئة �ضمان جودة التعليم 
والتدريب

- اكتمال نظام العتماد 
 20,000 دي�ضمرب 2012التابع لهيئة �ضمان اجلودة 

1.8
تطوير موؤ�ضرات منائية 

للأطفال يف مرحلة الطفولة 
املبكرة

اللجنة الوطنية للطفولة
UNICF

- التاأكد من اإعداد 
اختبارات منائية للأطفال 
يف مرحلة الطفولة املبكرة 

10,000 يونيه 2013

1.9
مراجعة معايري تاأ�ضي�ش 

وترخي�ش ريا�ش الأطفال دور 
احل�ضانة.

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة التنمية الجتماعية

- اكتمال تقييم مناق�ضة 
معايري الأ�ضي�ش و ترخي�ش 

لدور حل�ضانة ريا�ش 
الأطفال 

20,000 دي�ضمرب 2013

1.10
ا�ضتحداث تخ�ض�ضات جديدة 

يف اجلامعات البحرينية يف 
جمال تنمية الطفولة املبكرة

- اللجنة الوطنية للطفولة
- جامعة البحرين

- كلية املعلمني

- وجود تخ�ض�ضات تنمية  
الطفولة يف اجلامعات 

البحرينية 
2013 100,000 

الهدف الثاين: الهتمام بالفئات اخلا�صة من الأطفال والعمل على تنمية قدراتهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية. 

2.1

ن�ضر الوعي بالفروق الفردية 
بني الأطفال و�ضرورة 

مراعاتها وفق الأ�ضاليب 
الرتبوية احلديثة

- وزارة الرتبية والتعليم
- املنظمات الأهلية

- التاكد من ن�ضر الوعي 
بذوي احلالت اخلا�ضة يف 

املجتمع 
10,000اأكتوبر 2012

2.2

الهتمام بالتعرف على 
املوهوبني واملبدعني ورعايتهم 

يف جمال التفوق العقلي 
والإبداع، والفنون الت�ضكيلية 
والب�ضرية والأدائية والقيادة 

والتفوق الأكادميي

- وزارة الرتبية والتعليم 
- وزارة التنمية الجتماعية 

- النتهاء من قاعدة 
البيانات للطلبة املوهوبني و 
تفعيل دور مركز املوهوبني 

يف ا�ضتقطاب النا�ضئة
 

12,000دي�ضمرب 2012
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2.3

الهتمام بالأطفال من ذوي 
�ضعوبات التعلم وذوي ت�ضتت 
النتباه والندفاعية وفرط 
الن�ضاط والذين يعانون من 

التوحد 

- جامعة البحرين
-وزارة الرتبية والتعليم

- وزارة التنمية الجتماعية
- موؤ�ض�ضات املجتمع املدين 

املتخ�ض�ش

-النتهاء من الختبارات 
الت�ضخي�ضية للتعرف على 

احلالت اخلا�ضة 
- تطوير اأ�ضاليب ت�ضخي�ش 

اأنواع �ضعوباتهم والعمل على 
تطوير البيئة التعليمية مبا 

يتلءم مع قدراتهم.

200,000 يونيه 2013

2.4

الهتمام بالأطفال ذوي 
ال�ضطرابات العاطفية 

وامل�ضكلت النف�ضية والعمل 
على حلها عن طريق توفري 

الإر�ضاد النف�ضي املنا�ضب يف 
املدار�ش ويف مراكز الإر�ضاد 

الأ�ضري

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة التنمية الجتماعية 

- وزارة ال�ضحة
- موؤ�ض�ضات املجتمع املدين 

املتخ�ض�ش

- ازدياد عدد املخت�ضني 
بالأطفال من ذوي 

ال�ضطرابات يف املدار�ش 
واملراكز

- النتهاء من و�ضع خطة 
وطنية حلل م�ضاكل الطلبة 

النف�ضية و العاطفية 

200,000م�ضتمر
مت الر�ضد �ضمن 

ميزانية وزارة ال�ضحة

2.5
الهتمام بتاأهيل الأحداث 
ودرا�ضة م�ضكلتهم والعمل 

على حلها
- النتهاء من و�ضع خطة - وزارة التنمية الجتماعية

 201310,000- 2014تاأهيل الأحداث 

2.6

تدريب العاملني يف جمال 
الفئات اخلا�ضة وتاأهيلهم على 
احدث الطرق للتعامل مع هذه 

الفئة

- وزارة التنمية الجتماعية
- وزارة الداخلية

- التاأكد من تاأهيل العاملني 
201320,000- 2014يف جمال الإعاقة 

2.7

اإجراء الدرا�ضات والبحوث 
حول الأطفال ذوي الفئات 

اخلا�ضة من قبل اجلامعات 
ومراكز البحوث

جامعة البحرين
- جامعة اخلليج العربي

- اجلهاز املركزي للمعلومات 
والت�ضالت

- النتهاء من الدرا�ضات 
املتمحورة حول الفئات 

اخلا�ضة 
2014 -2013

40,000
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2.8

اإدراج التخ�ض�ضات الأكادميية 
باجلامعات يف جمال الفئات 

اخلا�ضة مثل املوهوبني 
و�ضعوبات التعلم

- جامعة البحرين
- كلية املعلمني

- التن�ضيق مع اجلهات 
احلكومية و اجلامعات 

لتحديد احتياجات �ضوق  
العمل وت�ضجيع النخراط يف 

التخ�ض�ضات

2015500,000 

الهدف الثالث: دمج الأطفال من ذوي الإعاقة يف املدار�س احلكومية واخلا�صة

3.1

تعديل ت�ضميمات املدار�ش 
القائمة وفقا للمعايري الدولية 

املتعارف عليها لت�ضهيل 
ال�ضتعمال املادي ملرافقها من 

الأطفال واليافعني من ذوي 
الإعاقة

- اللجنة العليا ل�ضوؤون املعاقني
-وزارة الرتبية والتعليم

- وزارة الأ�ضغال

- النتهاء من تهيئة املباين 
املدر�ضية مبا يتننا�ضب مع 
احتياجات دوي  الإعاقة 

وفق املعايري الدولية 
 300,000 م�ضتمر

3.2
تعزيز قدرات ومهارات 
املعلمني يف التعامل مع 

الطلب من ذوي الإعاقة
-جامعة البحرين 

املعلمني – كلية 
- التاأكد من تاأهيل املعلمني 
 201330,000 - 2014العاملني  مع ذوي الإعاقة 

3.3
توعية الأطفال الآخرين 

باحتياجات الأطفال من ذوي 
الإعاقة

- وزارة الإعلم
- وزارة التنمية الجتماعية

- وزارة الرتبية والتعليم
- املنظمات الأهلية

- اللجنة العليا ل�ضئون املعاقني

- النتهاء من ن�ضر الربامج 
االتوعوية حول ثقافة 
الإعاقة يف املوؤ�ض�ضات 

التعليمية 
-زيادة عدد امل�ضتفيدين 

%7 �ضنويًا من اأعداد اأطفال 
البحرين

2014 - 2013
10,000
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3.4

تو�ضيع وتطويع املرافق اخلا�ضة 
للأطفال من ذوي الإعاقة 
مبا يتنا�ضب مع جميع اأنواع 

الإعاقات

وزارة الأ�ضغال
- وزارة البلديات

- اللجنة العليا ل�ضئون املعاقني

-النتهاء من توفري مبان 
اآمنة تتوفر فيها مقومات 
الأمن وال�ضلمة وجمهزه 

باحتياجات الطلبة من ذوي 
الإعاقة 

-و�ضع املنحدرات املائلة يف 
املرافق البلدية

-تخ�ضي�ش مواقف 
ل�ضيارات املعاقني يف موقف 
ال�ضيارات اخلا�ضة باملرافق 

البلدية
-تخ�ضي�ش دورة مياه 
للمعاقني يف احلدائق 

الوطنية

2016 

2014 -2013

500,000

 للمن�ضاأة   400
الواحدة

 للمن�ضاأة   400
الواحدة

 للمن�ضاأة  2000
الواحدة

3.5

التن�ضيق بني اجلهات ذات 
العلقة باعتماد برنامج اإعادة 
التاأهيل املجتمعي للأطفال من 

ذوي الإعاقة
- �ضياغة الربنامج األتاأهيلي اللجنة العليا ل�ضئون املعاقني

200,000 2013للأطفال من ذوي الإعاقة 

الهدف الرابع: توفري تعليم اأ�صا�صي وثانوي ذي نوعية جّيدة, متوافق مع املعايري الوطنية والعاملية, ومبا يوفر البيئة التعليمية احلا�صنة للطلبة من 
خلل مبادرات اإ�صلح التعليم

حت�ضني معايري البيئة الرتبوية 4.1
وزارة الرتبية والتعليماملدر�ضية

- التاكد من معايري البيئة 
املدر�ضية وفق املوا�ضفات 

الدولية 
2013 10,000
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4.2

تفعيل النظام التدريبي 
للمعلمني والإداريني لتدريبهم 

على اأ�ضاليب التدري�ش 
الت�ضاركية املتمحورة حول 

الطالب وتطبيق التعليم املوجه 
لكت�ضاب املهارات 

- كلية املعلمني
- وزارة الرتبية والتعليم

- النتهاء من الربنامج 
التدريبي للهيئات الإدارية 

و التعليمية فيما يتعلق 
بالطالب 

 15,000 م�ضتمر

4.3

ت�ضجيع القطاع اخلا�ش على 
ال�ضتثمار يف التعليم الأ�ضا�ضي 
واملهني لربط خمرجات هذه 

املرحلة باحتياجات �ضوق 
العمل

-متكني
- وزارة الرتبية والتعليم

- التاأكد من ن�ضر الوعي يف 
القطاع اخلا�ش لل�ضتثمار 

يف قطاع التعليم 
2013 8000 

4.4

تفعيل دور جمال�ش الطلبة يف 
املدار�ش وتفعيل دور الطلبة 

يف التخطيط للأن�ضطة 
اللمنهجية واإدارتها

- وزارة الرتبية والتعليم
- التاأكد من فاعلية 

جمال�ش الطلبة يف املجتمع 
املدر�ضي 

20,000 م�ضتمر

4.5
ا�ضتقطاب الكوادر الوطنية  

من الذكور للنخراط يف مهنة 
التعليم

- وزارة الرتبية والتعليم
- التاأكد من ن�ضر الوعي 

ل�ضتقطاب الكوادر الوطنية 
للنخراط يف جمال التعليم 

2013 5000 

تعديل ال�ضورة النمطية للنوع 4.6
وزارة الرتبية والتعليمالجتماعي يف املناهج

- التاأكد من الق�ضاء على 
ال�ضورة النمطية  القائمة 

على النوع الجتماعي 
واأ�ضاليب التدري�ش يف 

الكتب الدرا�ضية 

2013 5000 



25

تنويع التعليم الثانوي وت�ضعيبه 4.7
وربطه ب�ضوق العمل

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة العمل

- متكني

- التاأكد من جودة 
خمرجات التعليم والتدريب 
�ضمن اإ�ضرتاتيجية وطنية 
وربطها باحتياجات �ضوق 

العمل 

2013 10,000 

4.8

و�ضع مبادرات لتح�ضني البيئة 
املدر�ضية باعتبارها بيئة 

حمفزة للتعليم وعن�ضر جذب 
للطلب

وزارة الرتبية والتعليم
- بيئة ومباين مدر�ضية 

تتوائم مع املقايي�ش الدولية 
للمباين املدر�ضية

2013 100,000 

4.9

تاأ�ضي�ش نظام متكامل 
ل�ضتخدامات تقنية املعلومات 
والت�ضال يف التعليم وتوفري 
املتطلبات التقنية اللزمة يف 

البيئة املدر�ضية

- اجلهاز املركزي للمعلومات
- وزارة الرتبية والتعليم

- النتهاء من توفري 
اخلدمة التعليمية واعتماد 

الكتاب اللكرتوين وحت�ضني 
الأن�ضطة التدري�ضية مبا 

يتلءم وم�ضتويات اجلودة و 
اإدارة اجلودة 

2016 1000,000

4.10

بناء قدرة الأطفال يف املهارات 
احلياتية لتقلي�ش الفجوة بني 
ما تقدمه املوؤ�ض�ضة التعليمية 

وبني ما يحتاجه الطلبة 
مل�ضاعدتهم على احلياة 

ب�ضورة اأف�ضل وبناء م�ضتقبلهم 
)مثل مهارات الت�ضال وحل 
امل�ضكلت والتفكري التحليلي 

ومهارات التفاو�ش(عمل 
مبادرات وبرامج هادفة 

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة الإعلم

- جامعة البحرين

- التاأكد من ن�ضر الوعي 
حول اأهمية املهارات 
احلياتية يف التعليم 

وتعزيزمهارات البتكار و 
الإبداع من خلل جائزة 
جلنة  تطوير التعليم و 

التدريب 

 20,000 م�ضتمر
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4.11
درا�ضة احتياجات دور املدر�ضة 

التنموي بهدف و�ضع خطة 
اإ�ضرتاتيجية للتطوير

- وزارة الرتبية والتعليم
- مركز البحرين للدرا�ضات 

ال�ضرتاتيجة والطاقة

- حتديد احتياجات 
املدر�ضة التنموي مع 

اجلهات ذات الخت�ضا�ش 
- م�ضتمر

الهدف اخلام�س: تطوير اآليات موؤ�ص�صية تهدف اإىل ا�صتيعاب املت�صربني واملعر�صني للخطر )ذوي الإعاقة, املحرومني من البيئة الأ�صرية, الأحداث...
الخ( وت�صجيعهم على العودة اإىل املوؤ�ص�صات التعليمية البديلة وال�صتمرار فيها.

5.1

تعزيز ال�ضراكة املجتمعية 
واملدر�ضية لتمكني النا�ضئة 

من الإعادة واللتحاق 
بالدرا�ضة من خلل الدورات 
املكثفة والربامج التدريبية 
والأكادميية واملهنية، ورفع 

الكفاءة املهنية للمعلمني للعمل 
بفاعلية مع الأطفال املعر�ضني 
للخطر معتمدين على املعايري 

الدولية يف هذا املجال

- وزارة الرتبية والتعليم
- كلية املعلمني

- جامعة البحرين

- التوا�ضل مع موؤ�ض�ضات 
املجتمع املدين واأرباب 
العمل للتاأكد من تنفيذ 

اخلطة التدريبية والتاهيلية  
يف امل�ضانع وال�ضركات 

والقطاعات القت�ضادية 

 10,000 م�ضتمر

5.2
توفري بيئة ملئمة ل�ضتيعاب 

الحتياجات اخلا�ضة للأطفال 
املعر�ضني للخطر

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة التنمية الجتماعية

- وزارة الداخلية

- التاأكد من معايري البناء 
يف املدار�ش واملراكز 

ال�ضبابية والأماكن العامة 
ل�ضتيعاب الأطفال 
املعر�ضني للخطر 

2013 10,000 

5.3
تعزيز م�ضاركة القطاع اخلا�ش 

وتكثيفها يف توفري فر�ش 
التعليم والتدريب

- القطاع اخلا�ش
- متكني

- وزارة الرتبية والتعليم

- اكتمال خطة التنمية 
املهنية يف خمتلف جمالت 
العمل من خلل الربنامج 

لتلمذه املهنية اأثناء 
الدرا�ضة 

2015 50,000 
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4.11
درا�ضة احتياجات دور املدر�ضة 

التنموي بهدف و�ضع خطة 
اإ�ضرتاتيجية للتطوير

- وزارة الرتبية والتعليم
- مركز البحرين للدرا�ضات 

ال�ضرتاتيجة والطاقة

- حتديد احتياجات 
املدر�ضة التنموي مع 

اجلهات ذات الخت�ضا�ش 
- م�ضتمر

الهدف اخلام�س: تطوير اآليات موؤ�ص�صية تهدف اإىل ا�صتيعاب املت�صربني واملعر�صني للخطر )ذوي الإعاقة, املحرومني من البيئة الأ�صرية, الأحداث...
الخ( وت�صجيعهم على العودة اإىل املوؤ�ص�صات التعليمية البديلة وال�صتمرار فيها.

5.1

تعزيز ال�ضراكة املجتمعية 
واملدر�ضية لتمكني النا�ضئة 

من الإعادة واللتحاق 
بالدرا�ضة من خلل الدورات 
املكثفة والربامج التدريبية 
والأكادميية واملهنية، ورفع 

الكفاءة املهنية للمعلمني للعمل 
بفاعلية مع الأطفال املعر�ضني 
للخطر معتمدين على املعايري 

الدولية يف هذا املجال

- وزارة الرتبية والتعليم
- كلية املعلمني

- جامعة البحرين

- التوا�ضل مع موؤ�ض�ضات 
املجتمع املدين واأرباب 
العمل للتاأكد من تنفيذ 

اخلطة التدريبية والتاهيلية  
يف امل�ضانع وال�ضركات 

والقطاعات القت�ضادية 

 10,000 م�ضتمر

5.2
توفري بيئة ملئمة ل�ضتيعاب 

الحتياجات اخلا�ضة للأطفال 
املعر�ضني للخطر

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة التنمية الجتماعية

- وزارة الداخلية

- التاأكد من معايري البناء 
يف املدار�ش واملراكز 

ال�ضبابية والأماكن العامة 
ل�ضتيعاب الأطفال 
املعر�ضني للخطر 

2013 10,000 

5.3
تعزيز م�ضاركة القطاع اخلا�ش 

وتكثيفها يف توفري فر�ش 
التعليم والتدريب

- القطاع اخلا�ش
- متكني

- وزارة الرتبية والتعليم

- اكتمال خطة التنمية 
املهنية يف خمتلف جمالت 
العمل من خلل الربنامج 

لتلمذه املهنية اأثناء 
الدرا�ضة 

2015 50,000 

5.4
اإعداد الأ�ضرة وتعزيز دورها 

وتقدمي الدعم الرتبوي اللزم 
لها

- وزارة الرتبية والتعليم
- التاأكد من تنفيذ الربامج 
حول الرعاية الوالدية ومنو 

وتطور الطفل 
2013 10,000 

5.5

ن�ضر الثقافة املجتمعية حول 
التعامل مع املعر�ضني للخطر 
من خلل املوؤ�ض�ضات التعليمية 
احلكومية واخلا�ضة وو�ضائل 

الإعلم وغريها

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة التنمية الجتماعية

- هيئة �ضئون الإعلم

- النتهاء من ن�ضر الوعي 
حول املعر�ضني للخطر 

من خلل ال�ضتفادة من 
املنظمات الدولية التي 

تعتني بالطفولة 

2013 
15,000

زيادة القيمة املقررة حل�ض�ش 5.6
- التاأكد من زيادة ح�ض�ش - وزارة الرتبية والتعليمالرتبية الريا�ضية

 5000 2013الرتبية الريا�ضية 
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املحور الثالث: احلق يف احلماية
الهدف الأول:  توعية الفئات املعنية يف املجتمع ب�صكل عام بحقوق الأطفال واحلق يف ح�صول الأطفال على هذه احلقوق وال�صتمتاع بها.

امليزانية املقرتحةاملدة الزمنيةاملوؤ�صراتاجلهة امل�صئولةاآلية العمل 

1.1

ن�ضر ثقافة حقوق الطفل 
من خلل اإعداد خطط 
اإعلمية توعوية بحقوق 

الأطفال ون�ضرها بني املجتمع 
وكذلك توعيتهم مبا تن�ش 

عليه التفاقية الدولية حلقوق 
الطفل

- وزارة التنمية الجتماعية
- وزارة الثقافة

- هيئة �ضئون الإعلم
- وزارة الرتبية والتعليم

- املجتمع املدين
- ال�ضحف اليومية

-اكتمال خطط اإعلمية 
توعوية بحقوق الطفال

-عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعية التي تعقد 

زيادة عدد امل�ضتفيدين 
%10 �ضنويًا

)2017-2013(30,000

1.2

اإعداد برامج تدريبية 
وتوعوية حول حقوق الطفل 
لكل �ضناع القرار ووا�ضعي 

ال�ضيا�ضات، والقيادات 
العاملة يف ال�ضرطة 

والق�ضاة،  والإعلميني 
يف الإذاعة والتلفزيون 

وال�ضحافة، واأئمة امل�ضاجد 
وقيادات املجتمع املدين 

والقطاع اخلا�ش 

جميع اجلهات املذكورة يف اآلية 
العمل

-خطة تدريبية يف مواقع 
العمل يف املوؤ�ض�ضات 
احلكومية  �ضنويا مع 
الحتفال بيوم الطفل 

العربي

10,000م�ضتمر

تب�ضيط اتفاقية حقوق الطفل 1.3
وبثها يف و�ضائل الإعلم.

- اللجنة الوطنية للطفولة
- وزارة التنمية الجتماعية
 - الهيئة الوطنية حلقوق 

الإن�ضان
- املجتمع املدين

- منوذج مب�ضط للتفاقية 
معتمد من اليون�ضف 

يرتجم اىل برامج اذاعية 
وتلفزيونية

201350,000
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1.4

تكثيف الأن�ضطة التوعوية 
حول حقوق الطفل يف جميع 

موؤ�ض�ضات التن�ضئة الجتماعية 
وعلى م�ضتوى املحافظات 

واملراكز والقرى

- وزارة التنمية الجتماعية
- املحافظات

- هيئة �ضئون الإعلم

-خطة اعلمية حول تكثيف 
الن�ضطة التوعوية بحقوق 

الطفل
- عدد الربامج العلمية 

الن�ضطة التوعوية التي 
تطرح �ضنويًا حول حقوق 

الطفل

2017  -  201350,000

الهدف الثاين: اإيجاد كادر متخ�ص�س وموؤهل وباأعداد كافية للتعامل مع ق�صايا حماية الطفل )املعلمني, والأخ�صائيني الجتماعيني, والعاملني 
ال�صحيني, وال�صرطة والق�صاة(

2.1

تدريب العاملني يف موؤ�ض�ضات 
التعليم الر�ضمي التي يلتحق 
بها الأطفال، اأو يف الف�ضول 
التي تن�ضاأ خ�ضي�ضًا لهم يف 

اإطار تعليم غري ر�ضمي

- وزارة الرتبية والتعليم 
الجتماعية التنمية  – وزارة 

-عدد الربامج التي تطرح 
�ضنويًا

- ن�ضبة امل�ضتفيدين من 
التدريب �ضنويًا

100,000دوريًا

2.2

رفع م�ضتوى املهارات عند 
مقدمي اخلدمات من معلمني 
وعاملني اجتماعيني وعاملني 

�ضحيني لكت�ضاف حالت 
الإ�ضاءة والتعامل معها واإحالته

-جامعة البحرين
- جامعة اخلليج العربي 

- وزارة ال�ضحة
 – وزارة التنمية الجتماعية  

- وزارة الرتبية والتعليم

- خطة تدريبية 
للأخ�ضائيني 

-النتهاء من تدريب 
الأخ�ضائيني العاملني 
مبركز حماية الطفل

)2014-2013(60,000

2.3

تدريب مدربني مهنيني 
وموؤهلني، للتعامل مع 

امل�ضكلت والتحديات التي 
تواجه الأطفال قادرين على 
التعامل ال�ضليم مع الأطفال 

لإك�ضابهم القدرة على مواجهة 
احلياة ب�ضكل �ضليم

- جامعة البحرين للجنة 
الوطنية للطفولة

-رفع اعداد املدربني املهنني 
يف جمال الطفولة

اأكتوبر 2013
يونيو 
2012

)�ضنويًا(

20,000
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2.4

تدريب وتاأهيل مراقبني 
اجتماعيني للتعامل مع 

الأطفال والأحداث يف نزاع مع 
القانون واأ�ضرهم يف بيئتهم 
الطبيعية يف حالة يف اإعادة 

الأطفال اإىل اأ�ضرهم

- جامعة البحرين
- وزارة التنمية الجتماعية 

- جامعة اخلليج العربي
- رفع اعداد املراقبني 
الجتماعني املدربني 

دوريًا
)2014-2013(30,000

الهدف الثالث: تعزيز النظم الوطنية حلماية الطفل التي ت�صتمل على جمموعة القوانني وال�صيا�صات والأنظمة واخلدمات ا للزمة يف جميع 
القطاعات اخلا�صة بالرعاية الجتماعية, والتعليم, وال�صحة, والأمن والعدل لدعم الوقاية والت�صدي للمخاطر املت�صلة بحماية الطفل.

3.1

اإ�ضدار ت�ضريعات تن�ش على 
ت�ضديد العقوبات على من تثبت 

اإدانته باأي �ضكل من اأ�ضكال 
الإ�ضاءة �ضد الأطفال

- الربملان
- اللجنة الوطنية للطفولة

-ات�ضاق قانون حقوق الطفل 
مع روح اتفاقية حقوق الطفل 

والتفاقيات الدولية
�ضبتمرب -2013
نوفمرب 2013

4000
)م�ضت�ضارون حمليون 

ودوليون(

3.2

اإعداد اإطار وطني حول حماية 
الطفل والأ�ضرة يحدد اأدوار 
وم�ضوؤوليات جميع اجلهات 
احلكومية وغري احلكومية 
العاملة يف جمال حماية 

الطفل، مع تو�ضيح اإجراءات 
التبليغ والتحويل وال�ضتجابة 

والتاأهيل

- اللجنة الوطنية للطفولة
- وزارة التنمية الجتماعية

- مركز حماية الطفل
- وحدة حماية الطفل )وزارة 

ال�ضحة(

- اكتمال و�ضع الإطار 
الوطني حول حماية الطفل 

والأ�ضرة
-النتهاء من حتديد 

اإجراءات التبليغ والتحويل 
والتاهيل

3000�ضبتمرب 2014
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2.4

تدريب وتاأهيل مراقبني 
اجتماعيني للتعامل مع 

الأطفال والأحداث يف نزاع مع 
القانون واأ�ضرهم يف بيئتهم 
الطبيعية يف حالة يف اإعادة 

الأطفال اإىل اأ�ضرهم

- جامعة البحرين
- وزارة التنمية الجتماعية 

- جامعة اخلليج العربي
- رفع اعداد املراقبني 
الجتماعني املدربني 

دوريًا
)2014-2013(30,000

الهدف الثالث: تعزيز النظم الوطنية حلماية الطفل التي ت�صتمل على جمموعة القوانني وال�صيا�صات والأنظمة واخلدمات ا للزمة يف جميع 
القطاعات اخلا�صة بالرعاية الجتماعية, والتعليم, وال�صحة, والأمن والعدل لدعم الوقاية والت�صدي للمخاطر املت�صلة بحماية الطفل.

3.1

اإ�ضدار ت�ضريعات تن�ش على 
ت�ضديد العقوبات على من تثبت 

اإدانته باأي �ضكل من اأ�ضكال 
الإ�ضاءة �ضد الأطفال

- الربملان
- اللجنة الوطنية للطفولة

-ات�ضاق قانون حقوق الطفل 
مع روح اتفاقية حقوق الطفل 

والتفاقيات الدولية
�ضبتمرب -2013
نوفمرب 2013

4000
)م�ضت�ضارون حمليون 

ودوليون(

3.2

اإعداد اإطار وطني حول حماية 
الطفل والأ�ضرة يحدد اأدوار 
وم�ضوؤوليات جميع اجلهات 
احلكومية وغري احلكومية 
العاملة يف جمال حماية 

الطفل، مع تو�ضيح اإجراءات 
التبليغ والتحويل وال�ضتجابة 

والتاأهيل

- اللجنة الوطنية للطفولة
- وزارة التنمية الجتماعية

- مركز حماية الطفل
- وحدة حماية الطفل )وزارة 

ال�ضحة(

- اكتمال و�ضع الإطار 
الوطني حول حماية الطفل 

والأ�ضرة
-النتهاء من حتديد 

اإجراءات التبليغ والتحويل 
والتاهيل

3000�ضبتمرب 2014

3.3

اإعداد خطط عمل متكاملة 
للتعامل مع م�ضكلت الإ�ضاءة 

والإهمال وخدمات الدعم 
وامل�ضاندة للأطفال مع حت�ضني 
اأ�ضاليب املتابعة واملراقبة لتلك 

امل�ضكلت

- وزارة التنمية الجتماعية
- وزارة الداخلية

-اكتمال خطط عمل التعامل 
مع امل�ضكلت وال�ضاءة 

والهمال
- ازدياد خدمات الدعم 

وامل�ضاندة للأطفال

)2015-2013(

2016
10,000

3.4

تفعيل اآليات املراقبة املنتظمة 
ملوؤ�ض�ضات الرعاية والإ�ضلح 

ل�ضمان م�ضتويات منا�ضبة من 
احلماية والرعاية للأطفال 

املودعني

- وزارة الداخلية
- وزارة التنمية الجتماعية

-اإ�ضدار تقارير دورية حول 
مدى تفعيل اآليات املراقبة
-حت�ضن خدمات احلماية 
والرعاية للأطفال املودعني

متوفردوريًا

3.5

زيادة و�ضائل واأ�ضاليب الإبلغ 
عن الإ�ضاءة ب�ضرية واأمان مثل 

اخلطوط ال�ضاخنة وتوعية 
الأطفال والأ�ضر حول خدمات 
احلماية الجتماعية املتوفرة

- وزارة التنمية الجتماعية
- وزارة الداخلية

-ازدياد عدد واأنواع و�ضائل 
وا�ضاليب البلغ عن الإ�ضاءة
-ر�ضد لو�ضائل التبليغ عن 

حالت الإ�ضاءة 

2014 –  2013
20,000

متوفر

3.6

وجود نظام متكامل بني جميع 
اجلهات احلكومية والأهلية 
التي تعني بحماية الطفل 

للمتابعة واحلماية
-اللجنة الوطنية للطفولة

-خطة تن�ضيقية للجهات 
املعنية بحماية الأطفال 
�ضمن اللجنة الوطنية 

للطفولة

2017  - متوفر2013 

3.7

تعزيز اأنظمة التبليغ والت�ضجيل 
للأطفال الذين هم بحاجة 
حلماية )اإدماج املوؤ�ضرات 

العاملية حول ق�ضاء الأحداث 
واملوؤ�ضرات العاملية حول 

الأطفال يف مراكز الرعاية(

- اللجنة الوطنية للطفولة
- وزارة التنمية الجتماعية

- وزارة الداخلية
- مراكز حماية الطفل

-اكتمال عملية اإدماج 
املوؤ�ضرات العاملية حول ق�ضاء 
الحداث يف مراكز الرعاية 

والبدء بتطبيقها

2017  -  20135000
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الهدف الرابع: م�صاعدة الطفل يف البحرين على التكيف مع الأزمات, وتنمية قيمة الت�صامح ونبذ العنف, وتنمية مهارات اأ�صاليب حل اخللف و 
التوا�صل وفن احلوار

4.1

عمل برامج اإر�ضادية مل�ضاعدة 
الأطفال واأ�ضرهم على التكيف 

مع الآثار ال�ضلبية للأزمة 
الراهنة

-جامعة البحرين
- وزارة الرتبية والتعليم

-خطة وطنية ار�ضادية للحد 
من الثار ال�ضلبية للأزمة
-وجود برامج ار�ضادية

-تقارير دورية حول مدى 
تاأثري الربامج الر�ضادية 

على الأطفال

ابريل 2013 – 
متوفريونيو 2013

4.2

تدريب العاملني يف جمال 
الطفولة على تنمية قيم 

الت�ضامح ونبذ العنف وقبول 
الأخر املختلف لدى الأطفال

- معهد البحرين للتنمية 
ال�ضيا�ضية

- وزارة التنمية الجتماعية

- عدد الربامج والور�ش 
التدريبية 

- عدد امل�ضتفيدين �ضنويًا
متوفردوريًا

4.3

تدريب الأطفال على املهارات 
الجتماعية، واأ�ضاليب حل 
اخللف، واأ�ضاليب اإدارة 

الغ�ضب، يف املدار�ش، 
واملع�ضكرات ال�ضيفية، واأندية 

الأطفال والنا�ضئة، ومراكز 
الطفولة التابعة لوزارة التنمية 

الجتماعية

- جامعة البحرين
- وزارة التنمية الجتماعية 

- وزارة الرتبية والتعليم 

- عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعية التي تعقد باأندية 

الأطفال والنا�ضئة باملراكز 
الجتماعية

- زيادة عدد امل�ضتفيدين 
%7 �ضنويًا من اأعداد اأطفال 

البحرين

100,000دوريًا

4.4

ت�ضمني املناهج التعليمية 
مو�ضوعات ون�ضاطات �ضفية 

ول �ضفية عن الت�ضامح وحقوق 
الطفل ونبذ العنف وقبول 

الأخر املختلف

- وزارة التنمية الجتماعية
-اعتماد اأن�ضطة وخا�ضًة ل 
�ضفية حول حقوق الطفل 
ونبذ العنف يف املناهج 

املدر�ضية

يونيو
2013

-
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4.5

عمل ور�ش عمل لولياء اأمور 
الأطفال على اأ�ضاليب التن�ضئة 

ال�ضحيحة التي ت�ضاعد 
الأطفال على نبذا العنف 

وا�ضتخدام مهارات التوا�ضل 
الفعال

- وزارة التنمية الجتماعية

- عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعية التي تعقد باملراكز 

الجتماعية
- زيادة عدد امل�ضتفيدين 

�ضنويًا  10%

100,000م�ضتمر

4.6
تنفيذ برامج تلفزيونية موجهة 

للأطفال تعلمهم فن احلوار 
وقيم الت�ضامح وقبول الأخر 

- وزارة التنمية الجتماعية
- هيئة �ضئون الإعلم

-اكتمال وانطلق الربامج 
التلفزيونية التي تعزز 

احلوار والت�ضامح
200,000م�ضتمر

4.7

تنظيم برامج وفعاليات وطنية 
مكثفة تعزز قيم الت�ضامح 
وقبول الأخر عن طريق 

الألعاب ال�ضعبية وامل�ضاركة 
يف ن�ضاطات اإبداعية كالفن 

واملو�ضيقى للأطفال من جميع 
فئات املجتمع

- هيئة �ضئون الإعلم
- وزارة التنمية الجتماعية

 - املحافظات
- املجل�ش البلدي
- وزارة الثقافة

- عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعية التي تعقد باأندية 

الأطفال والنا�ضئة باملراكز 
الجتماعية

- زيادة عدد امل�ضتفيدين 
%7 �ضنويًا

50,000م�ضتمر
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املحور الرابع: احلق يف امل�صاركة وعدم التمييز
الهدف الأول:  تعزيز م�صاركة الأطفال ويف خمتلف املجالت

امليزانية املقرتحةاملدة الزمنيةاملوؤ�صراتاجلهة امل�صئولةاآلية العمل 

1.1

تعزيز املناهج الدرا�ضية 
وجميع الأن�ضطة واملراكز 

الجتماعية بالأن�ضطة املختلفة 
التي حتفز م�ضاركة الأطفال 
وخا�ضة يف جمال اإبداء الراأي

- وزارة الرتبية والتعليم
- املجتمع املدين

- وزارة التنمية الجتماعية

- عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعية التي تعقد باأندية 

الأطفال والنا�ضئة باملراكز 
الجتماعية

- زيادة عدد امل�ضتفيدين 
%7 �ضنويًا من اأعداد اأطفال 

البحرين

20,000م�ضتمر

1.2

زيادة وعي اأرباب الأ�ضر حول 
اأهمية م�ضاركة الأطفال يف 
القرارات الأ�ضرية وبخا�ضة 
القرارات التي لها �ضلة بهم

- وزارة التنمية الجتماعية
- هيئة �ضئون الإعلم

- املجتمع املدين

- عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعية التي تعقد باملراكز 

الجتماعية
- زيادة عدد امل�ضتفيدين 

%10 �ضنويًا

5000م�ضتمر

1.3

تعزيز م�ضاركة الأطفال 
يف اإدارة املرافق التعليمية 

والقرارات والأن�ضطة املوؤثرة 
يف حياتهم وم�ضتقبلهم

- وزارة الرتبية والتعليم

-اإيجاد جمال�ش طلبة يف 
جميع مدار�ش البحرين

لنتهاء من تطبيق برامج 
مدر�ضية تعزز م�ضاركة 

الطفال يف اإدارة املرافق 
التعليمية واتخاذ القرارات

2017  -  2013-

1.4
تقومي اأداء املجال�ش الطلبية 
يف املدار�ش يف جميع املراحل 
وتفعيل دورها لتحقيق اأهدافها

- وزارة الرتبية والتعليم
-تقارير دورية حول اداء 

املجال�ش الطلبية
-ازدياد عدد اأن�ضطة وفعالية 

املجال�ش الطلبية
-م�ضتمر
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1.5
زيادة وعي املعلمني والعاملني 

يف مراكز واأندية الطفولة حول 
حقوق الطفل

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة التنمية الجتماعية 

- اللجنة الوطنية للطفولة
- الهيئة الوطنية حلقوق 

الإن�ضان

- عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعية التي يف مراكز 

5000م�ضتمرواندية الطفولة 

1.6

تنفيذ حملت التوعية 
للوالدين واملعلمني ومتخذي 

القرارات لتح�ضني واجتاهاتهم 
و�ضلوكياتهم نحو م�ضاركة 

الأطفال

-اللجنة الوطنية للطفولة
- وزارة التنمية الجتماعية 

- وزارة الرتبية والتعليم
- املجتمع املدين

- هيئة �ضئون الإعلم

- جت�ضد اتفاقية حقوق 
الطفل على نطاق وطني 

من خلل و�ضائل الت�ضال 
والتوا�ضل الجتماعي

2017-201350,000

1.7

تعزيز مفهوم العمل التطوعي 
لدى الأطفال من خلل 

الربامج التطوعية يف املدر�ضة 
ومراكز واأندية الطفولة 
واملوؤ�ض�ضات ذات العلقة

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة التنمية الجتماعية

- املجتمع املدين

- عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعوية التي تعقد باأندية 
الأطفال والنا�ضئة باملراكز 

الجتماعية
- زيادة عدد امل�ضتفيدين 
اأعداد  من  �ضنويًا   7%

اأطفال البحرين

20,000م�ضتمر

الهدف الثاين: تعزيز دور الإعلم يف دعم م�صاركة الأطفال

2.1

زيادة امل�ضاحة للطفال 
واليافعني للم�ضاركة والتعبري 

عن اآرائهم وتي�ضري احلوار بني 
الأجيال يف الربامج الإعلمية

- هيئة �ضئون الإعلم
- ال�ضحف اليومية

- وزارة الرتبية والتعليم
- وزارة التنمية الجتماعية

20,000م�ضتمر- زيادة عدد امل�ضتفيدين
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2.2

تعزيز م�ضاركة الأطفال 
واليافعني واليافعات يف 
احلوارات الإعلمية يف 

الأن�ضطة املدر�ضية واملجتمعية

- هيئة �ضئون الإعلم
- وزارة التنمية الجتماعية 

 - وزارة الرتبية والتعليم

- عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعية التي تعقد باأندية 

الأطفال والنا�ضئة باملراكز 
الجتماعية

- زيادة عدد امل�ضتفيدين 
%7 �ضنويًا من اأعداد اأطفال 

البحرين

10,000م�ضتمر

2.3
جتربة الإذاعة املدر�ضية 

لدورها يف تعزيز الثقة بالنف�ش 
وتهيئة كوادر اإذاعية م�ضتقبلية

- وزارة الرتبية والتعليم
- هيئة �ضئون الإعلم

- ازدياد عدد الربامج 
-م�ضتمرالذاعية املدر�ضية

الهدف الثالث: تعزيز البحوث والدرا�صات يف جمال حق امل�صاركة وعدم التمييز

3.1

تخ�ضي�ش ركن للبحوث 
املتخ�ض�ضة يف م�ضاركة 

الطفال من خلل املراكز 
البحثية املتواجدة يف 

اجلامعات واملوؤ�ض�ضات 
التعليمية وال�ضحية وجميع 

املوؤ�ض�ضات ذات العلقة 
بالطفل واملراأة

- اللجنة الوطنية للطفولة
- جامعة البحرين

 - مركز البحرين للدرا�ضات 
ال�ضرتاتيجية

- اجلمعية البحرينية لتنمية 
الطفولة 

- مركز معلومات املراأة 
والطفل 

- منظمات الأمم املتحدة 
)UNICEF(

- ا�ضتحداث نظام حوافز 
جمزي لت�ضجيع الباحثني 
واملهتمني بت�ضليط ال�ضوء 

ومعاجلة امل�ضكلت التي مت 
حتديدها يف امل�ضح الوطني

-اق�ضام يف مراكز الدرا�ضات 
و�ضفحات ودوريات الكرتونية 

لن�ضر النتائج 

2014
و

2016
)جائزة كل 

�ضنتني(

)حتدد قيمة 
اجلائزة من قبل 

جلنة(

5000
)لطباعة 

الدرا�ضات(
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2.2

تعزيز م�ضاركة الأطفال 
واليافعني واليافعات يف 
احلوارات الإعلمية يف 

الأن�ضطة املدر�ضية واملجتمعية

- هيئة �ضئون الإعلم
- وزارة التنمية الجتماعية 

 - وزارة الرتبية والتعليم

- عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعية التي تعقد باأندية 

الأطفال والنا�ضئة باملراكز 
الجتماعية

- زيادة عدد امل�ضتفيدين 
%7 �ضنويًا من اأعداد اأطفال 

البحرين

10,000م�ضتمر

2.3
جتربة الإذاعة املدر�ضية 

لدورها يف تعزيز الثقة بالنف�ش 
وتهيئة كوادر اإذاعية م�ضتقبلية

- وزارة الرتبية والتعليم
- هيئة �ضئون الإعلم

- ازدياد عدد الربامج 
-م�ضتمرالذاعية املدر�ضية

الهدف الثالث: تعزيز البحوث والدرا�صات يف جمال حق امل�صاركة وعدم التمييز

3.1

تخ�ضي�ش ركن للبحوث 
املتخ�ض�ضة يف م�ضاركة 

الطفال من خلل املراكز 
البحثية املتواجدة يف 

اجلامعات واملوؤ�ض�ضات 
التعليمية وال�ضحية وجميع 

املوؤ�ض�ضات ذات العلقة 
بالطفل واملراأة

- اللجنة الوطنية للطفولة
- جامعة البحرين

 - مركز البحرين للدرا�ضات 
ال�ضرتاتيجية

- اجلمعية البحرينية لتنمية 
الطفولة 

- مركز معلومات املراأة 
والطفل 

- منظمات الأمم املتحدة 
)UNICEF(

- ا�ضتحداث نظام حوافز 
جمزي لت�ضجيع الباحثني 
واملهتمني بت�ضليط ال�ضوء 

ومعاجلة امل�ضكلت التي مت 
حتديدها يف امل�ضح الوطني

-اق�ضام يف مراكز الدرا�ضات 
و�ضفحات ودوريات الكرتونية 

لن�ضر النتائج 

2014
و

2016
)جائزة كل 

�ضنتني(

)حتدد قيمة 
اجلائزة من قبل 

جلنة(

5000
)لطباعة 

الدرا�ضات(

3.2

اإجراء ا�ضتطلعات الراأي 
حول اآراء الأطفال واأ�ضرهم 

ب�ضاأن الق�ضايا التي تخ�ضهم، 
واإ�ضراكهم يف كيفية حتديد 
امل�ضكلة والبحث عن حلول 
لها وا�ضتطلع تطلعاتهم 
وطموحاتهم وراأيهم يف 
اخلدمات املقدمة لهم

- اللجنة الوطنية للطفولة
- وزارة التنمية الجتماعية

- املجتمع املدين

-اجراء م�ضوح وا�ضتبيانات 
حول الق�ضايا املعنية بالأطفال

-خطة وبرامج لإ�ضراك 
الأطفال يف البحث وحل 

امل�ضكلت املعنية بهم
-توثيق نتائج ال�ضتطلعات 

لتكون اأ�ضا�ضًا للتخطيط 
للخدمات املقدمة

50,000دوريًا

3.3

تنمية قدرات الطفل يف جمال 
البحوث والدرا�ضات من خلل 
اإ�ضراكهم يف اإعداد البحوث 
والدرا�ضات لتنمية مهاراتهم 

البحثية

- وزارة التنمية الجتماعية
- وزارة الرتبية والتعليم

- اللجنة الوطنية للطفولة
- املجتمع املدين

- عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعية التي تعقد باأندية 

الأطفال والنا�ضئة باملراكز 
الجتماعية

- زيادة عدد امل�ضتفيدين 
%7 �ضنويًا من اأعداد اأطفال 

البحرين

20,000م�ضتمر

3.4

اإجراء الدرا�ضات العلمية حول 
م�ضاركة الأطفال يف اأ�ضرهم 
ومدار�ضهم واملجتمع ب�ضكل 

عام

- اللجنة الوطنية للطفولة
- وزارة التنمية الجتماعية

-جامعة البحرين
- جامعة اخلليج العربي

- املجتمع املدين

- زيادة اأعداد درا�ضات 
احلالة ور�ضائل املاج�ضتري 
والدكتوراه يف ق�ضايا الطفل

2016-2013-

الهدف الرابع: تو�صيع م�صاركة ال�صابات اليافعات وذوي الحتياجات اخلا�صة يف الأن�صطة

4.1

تنظيم حملت توعية للأهل 
وللمجتمع لزيادة تقبلهم 

م�ضاركة الأطفال وبالذات 
الإناث يف الأن�ضطة الثقافية 

والريا�ضية

- وزارة الإعلم
- املجتمع املدين

- وزارة التنمية الجتماعية

- عدد الربامج والور�ش 
التوعية التي تعقد باملراكز 

الجتماعية كل �ضنة
- عدد امل�ضتفيدين من 

الربامج التوعية
- اإ�ضتفادة ما ن�ضبته %10 من 

اأفراد املجتمع �ضنويًا.

5000م�ضتمر
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4.2

حملة توعية لت�ضجيع ذوي 
الحتياجات اخلا�ضة على 

امل�ضاركة املجتمعية الفاعلة، 
مع تو�ضيع قاعدة الربامج 
والأن�ضطة التي ميكن اأن 

ي�ضاركوا فيها

- هيئة �ضئون العلم الإعلم
- املنظمات الأهلية

- وزارة التنمية الجتماعية
- اللجنة العليا ل�ضئون املعاقني

- عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعية التي تعقد باأندية 

الأطفال والنا�ضئة باملراكز 
الجتماعية

- زيادة عدد امل�ضتفيدين 
%7 �ضنويًا من اأعداد اأطفال 

البحرين

5000م�ضتمر

4.3

مبادرة الوزارات والبلديات 
واجلهات ذات امل�ضداقية 

والتاأثري على رعاية ومواكبة 
الأن�ضطة اخلا�ضة بالأطفال 

من ذوي الحتياجات اخلا�ضة 
يف املدار�ش وال�ضاحات 
ال�ضعبية مب�ضاركة الأهل

- وزارة البلديات
- املحافظات

- اللجنة العليا ل�ضئون املعاقني
- وزارة التنمية الجتماعية

- وزارة الرتبية والتعليم

- حدائق ومنتزهات عامة 
مزودة باألعاب خا�ضة بذوي 

الحتياجات اخلا�ضة 
-توفري بع�ش مرافق جمهزة 

بال�ضروريات تراعي فيها 
الأبعاد الفراغات اللزمة 
مل�ضاعدة ذوي الحتياجات 
اخلا�ضة على ا�ضتخدامها 
وتوفريها مثل: • �ضناديق 

النفايات 
املاء  �ضرب  • م�ضادر 

املميزة  الإر�ضادية  • اللوحات 
بحروف  اإي�ضاح  • و�ضائل 

وكتابات )برايل (.

2015-2013

10,000
للوحدة

50,000 للمن�ضاأة 
الواحدة

2000 دينار بحريني 
للمن�ضاة الواحدة

4.4

تنويع الأن�ضطة اخلا�ضة 
بالفتيات تعترب مقبولة 

اجتماعيا، وزيادة عددها، 
وممار�ضتها ب�ضكل عادي 
وطبيعي وهادئ يف اأماكن 
الدرا�ضة واحلياة مب�ضاركة 
الأ�ضرة واجلهاز التعليمي

املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضباب 
والريا�ضة- املجل�ش الأعلى 

للمراأة- وزارة الرتبية 
والتعليم- وزارة التنمية 

الجتماعية

- عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعية التي تعقد باأندية 

الأطفال والنا�ضئة باملراكز 
الجتماعية

- زيادة عدد امل�ضتفيدات 
%7 �ضنويًا من اأعداد اأطفال 

البحرين

20,000م�ضتمر
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4.2

حملة توعية لت�ضجيع ذوي 
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الأطفال والنا�ضئة باملراكز 
الجتماعية

- زيادة عدد امل�ضتفيدين 
%7 �ضنويًا من اأعداد اأطفال 

البحرين

5000م�ضتمر

4.3
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الأن�ضطة اخلا�ضة بالأطفال 
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بال�ضروريات تراعي فيها 
الأبعاد الفراغات اللزمة 
مل�ضاعدة ذوي الحتياجات 
اخلا�ضة على ا�ضتخدامها 
وتوفريها مثل: • �ضناديق 

النفايات 
املاء  �ضرب  • م�ضادر 

املميزة  الإر�ضادية  • اللوحات 
بحروف  اإي�ضاح  • و�ضائل 

وكتابات )برايل (.

2015-2013

10,000
للوحدة

50,000 للمن�ضاأة 
الواحدة

2000 دينار بحريني 
للمن�ضاة الواحدة

4.4

تنويع الأن�ضطة اخلا�ضة 
بالفتيات تعترب مقبولة 

اجتماعيا، وزيادة عددها، 
وممار�ضتها ب�ضكل عادي 
وطبيعي وهادئ يف اأماكن 
الدرا�ضة واحلياة مب�ضاركة 
الأ�ضرة واجلهاز التعليمي

املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضباب 
والريا�ضة- املجل�ش الأعلى 

للمراأة- وزارة الرتبية 
والتعليم- وزارة التنمية 

الجتماعية

- عدد املحا�ضرات والور�ش 
التوعية التي تعقد باأندية 

الأطفال والنا�ضئة باملراكز 
الجتماعية

- زيادة عدد امل�ضتفيدات 
%7 �ضنويًا من اأعداد اأطفال 

البحرين

20,000م�ضتمر

الهدف اخلام�س: ت�صريع وتنظيم ت�صكيل هيئات اإدارة املوؤ�ص�صات التعليمية واملوؤ�ص�صات والأندية الريا�صية واأندية الأطفال ميثل فيها الأطفال 
وي�صاركون من خللها يف ت�صميم واإدارة الأن�صطة.  

5.1

ا�ضت�ضدار القرارات 
والتوجيهات والت�ضريعات من 
اجل تاأمني م�ضاركة الأطفال 

يف اإدارة املرافق

- الربملان 
- اللجنة الوطنية للطفولة
- وزارة الرتبية والتعليم

- وزارة التنمية الجتماعية
- املجتمع املدين

- لوائح تنظيمية ت�ضجع 
م�ضاركة الطفال يف املدار�ش 

والندية ومراكز الطفولة
2013-

5.2

تقييم جتربة املجال�ش 
الطلبية املنتخبة، وتطويرها 
وتعميمها على كافة املوؤ�ض�ضات 

التعليمية، وتو�ضيع نطاق 
م�ضوؤوليتها ب�ضكل متدرج 
وم�ضئول، بحيث ي�ضارك 

الأطفال اأنف�ضهم يف عملية 
التقييم

- وزارة الرتبية والتعليم
-درا�ضة عن مدى فاعلية 

جمال�ش الطلبة يف املدار�ش 
ومدى تاأثريها يف التح�ضيل 
املدر�ضي مب�ضاركة الطلبة 

5000اكتوبر 2013

5.3

ن�ضر جتارب ناجحة يف جمال 
م�ضاركة الأطفال من خلل 
و�ضائل الإعلم والندوات 
ولقاءات تبادل التجارب

- هيئة �ضئون الإعلم
- متكني

- جمل�ش التنمية القت�ضادية
- املجتمع املدين

- وزارة التنمية الجتماعية
- اللجنة الوطنية للطفولة

- برامج ت�ضلط على 
امل�ضاركات املحلية والدولية 
للأطفال يف �ضتى املجالت 

وعر�ضها اعلميًا
-م�ضتمر

5.4

تنظيم ا�ضت�ضارة وطنية 
�ضاملة يف موؤ�ض�ضات التعليم 
كافة ت�ضمل نظرة التلميذ 
والطلب والأهل واملربني 

اإىل املدر�ضة ودورها، وكيفية 
تطويرها

وزارة الرتبية والتعليم- جامعة 
البحرين- كلية املعلمني- 

اللجنة الوطنية للطفولة

- تاأ�ضي�ش لثقافة التقييم 
واملتابعة من اجل التطوير 

بتنظيم موؤمتر تربوي للتو�ضل 
اإىل تو�ضيات تتعلق بتطوير 
املدر�ضة ودورها يف اململكة

3000 �ضنويا2017-2013

 



40

الفريق الإداري للم�صروع

الأ�صتاذة اأمـل �صلمـان الدو�صـري
 ممثل اللجنة الوطنية للطفولة

رئي�ضة جلنة ال�ضرتاتيجية الوطنية للطفولة
الأ�صتاذ علي �صلمـان �صـالح 

ممثل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
 الأ�صتاذة لرا ح�صــني 

 UNICEF ممثل منظمة الأمم املتحدة للطفولة
فريق امل�صاندة:

الأ�ضتاذة منى يو�ضف عبد اللطيف
الأ�ضتاذة دلل �ضوار
الأ�ضتاذة ملى اجل�ضي

امل�صت�صارون:
الأ�ضتاذ حممود امل�ضري

امل�ضت�ضار القانوين
الدكتور �ضلح احلديدي

ال�صياغة
الأ�ضتاذ كـامل النـابل�ضي

ال�ضتاذة رنا طاهر

املكتب التنفيذي للجنة الوطنية 
للطفولة:

ال�ضتاذة اأمل الدو�ضري
د. جيهان العمران

الأ�ضتاذة فوزية املحرو�ش
ال�ضيخة نورة اخلليفة
الأ�ضتاذ خالد ا�ضحق 

فريق اإدارة الإ�صرتاتيجية:
الأ�ضتاذ علي ال�ضي�ضي

الأ�ضتاذة بهيجة الديلمي
الأ�ضتاذة نزيهة احللي

الأ�ضتاذة فوزية املحرو�ش
فريق خرباء املراجعة 

د. مرمي عذبي اجللهمة )حمور ال�ضحة 
والبقاء(

الأ�ضتاذ �ضعيد الفيحاين ) حمور امل�ضاركة وعدم 
التمييز(

الأ�ضتاذ علي اجلبل )حمور احلماية(

حمــور ال�صحة والبقاء
الرئي�ش

الدكتورة مرمي املل هرم�ش الهاجري
الأع�صاء:

الدكتورة منال العلوي
حمــور التعليم وبناء القدرات

الرئي�ش
الأ�ضتاذة بهيجة الديلمي

الأع�ضاء:
الأ�ضتاذة ليلى املل

الأ�ضتاذة مدينة ح�ضن طه
حمــور احلمايـة

الرئي�ش
الأ�ضتاذ عبداجلبـار اأحمد الطيب

الأع�ضاء:
الأ�ضتاذ علي  ح�ضني القطاف 

الأ�ضتاذة عايدة البلو�ضي
الأ�ضتاذ حممد �ضالح عبدو
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حمور امل�صـاركة وعدم التميز
الرئي�ش

الدكتور حممد الأن�ضاري
حتليل واقع الأطفال

)امل�ضاركون يف حلقات النقا�ش وور�ش العمل(
الأ�ضتاذة مي يو�ضف الدو�ضري

رئي�ضة مركز حماية الطفل
    الأ�ضتاذة مروة ديب كزبر

رئي�ضة دور الإيواء املوؤقتة
املقدم مرمي خليل خلفان

وزارة الداخلية
الأ�ضتاذ عبدالرحمن ح�ضن بوجريي

املوؤ�ض�ضة اخلريية  امللكية
امللزم عالية عبداهلل اأحمد

ال�صرطة الن�صائية ومركز الأحداث

امللزم اأمل �ضديق
 مديرة مركز رعاية الأحداث

الأ�ضتاذة دانة اأحمد
املوؤ�ص�صة اخلريية امللكية

الأ�ضتاذة زينب عبد اجلبار احللواجي
دارة الكرامة للرعاية الجتماعية

الأ�ضتاذ ح�ضن عبدالر�ضا من�ضور
دار رعاية الفتيان  

الأ�ضتاذة �ضمرية في�ضل �ضعود
دار الكرامة للرعاية الجتماعية

الأ�ضتاذة مي عبد العزيز عيدو
املوؤ�ص�صة العامة لل�صباب والريا�صة

الأ�ضتاذة �ضكينة عبدالكرمي
دار رعاية الطفولة
الأ�ضتاذة رنا ال�ضرييف
الأ�ضتاذة ع�ضمت حماد

مركز “ كن حرا”
الأ�ضتاذ عادل �ضلطان املطوع

املركز البحريني للحراك الدويل

الأطفال امل�صاركون يف حلقات نقا�س حتليل 
واقع الأطفال ممثلون عن:

اأندية الأطفال والنا�صئة بوزارة التنمية 
الجتماعية

مركز �صلمان الثقايف
مركز الإبداع

وزارة التنمية الجتماعية
مركز احلراك الدويل

جمعية نه�صة فتاة البحرين
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