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املقدمة

جاءت اال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة ( )2017 – 2013كثمرة لأربع �سنوات من اجلهود املت�ضافرة من اجلهات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين
واملنظمات الدولية .وقد مت االتفاق بني هذه اجلهات �إىل �ضرورة و�ضع خطة عمل وطنية تعمل على تنفيذ التو�صيات التي متخ�ضت عنها اال�سرتاتيجية
وحتقيق الأهداف املرجوة منها.
بعد االنتهاء من حتديد االهداف لكل حمور من حماور اال�سرتاتيجية ،اجتمع فريق العمل من اجلهات املختلفة لو�ضع اخلطة التنفيذية لتحقيق هذه
خلل اجتماعات مكثفة وور�ش عمل وحلقات نقا�شية.
االهداف وذلك بعد حتديد االولويات من امل�شاريع والربامج من اِ
ترتجم خطة العمل الوطنية هذه الر�ؤية امل�شرتكة واملبادئ الأ�سا�سية الواردة يف الوثيقة �إىل اطار عمل ملمو�س وقابل للتحقيق يهدف �إىل النهو�ض بقطاع
الطفولة ،حيث تقر اال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة ( )2017-2013ب�أن التنفيذ الفعال لها ي�ستدعي نوع ًا جديد ًا من التفكري واملمار�سة العملية .وعليه
ا�ستكملنا بناء هذه اخلطة والتي ترتكز على الأربعة حماور الرئي�سة التي بنيت عليها اال�سرتاتيجية وهي :احلق يف ال�صحة والبقاء ،واحلق يف التعليم وتنمية
القدرات ،واحلق يف احلماية ،واحلق يف امل�شاركة وعدم التمييز ،وما يندرج حتت هذه املحاور من ق�ضايا فرعية .كما عمدنا �أن تلحق هذه اخلطة بالوثيقة
الرئي�سية للإ�سرتاتيجية لتكون �إطار عمل موحد ًا ودلي ًال �إر�شادي ًا للجهات املعنية بقطاع الطفولة ،حتدد الربامج وامل�شاريع و�آليات التنفيذ مع حتديد
امل�ؤ�شرات والإطار الزمني وامليزانية املتوقعة للربنامج التنفيذي خالل الأعوام اخلم�س القادمة (.)2017 – 2013
اما الآن وقد ا�ستكملنا �صياغة هذه اخلطة� ،سن�سعى من خالل اللجنة الوطنية للطفولة وبالتعاون مع منظمات الأمم املتحدة بقدر ما يتاح من امكانات اىل
العمل مع جميع اجلهات على تنفيذ �أولوياتها من امل�شاريع والربامج املوجهة للأطفال كافة يف مملكة البحرين من خالل توفري الدعم الفني.
وال ي�سعنا يف هذا املجال اال التوجه بال�شكر لكل من �ساهم معنا يف �إعداد هذه الوثيقة الهامة ومتمنني جلميع اجلهات التوفيق يف حتقيق الرفاه لكل طفل
يعي�ش على �أر�ض بالدنا الغالية.
اللجنة الوطنية للطفولة
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خطة عمل للإ�سرتاتيجية الوطنية للطفولة ()2017-2013
هدف عام جلميع املحاور:
تطوير نظام معلومات ور�صد وبناء قاعدة معلومات وبيانات عن الأطفال ت�شتمل على م�ؤ�شرات �شاملة يف املجاالت ال�صحية والتعليمية واحلماية
االجتماعية
املدة الزمنية امليزانية املقرتحة (د.ب)
امل�ؤ�شرات
اجلهة امل�سئولة
�آلية العمل
 حتديد البياناتاملطلوبة من كل جهة
20,000
اللجنة الوطنية للطفولة-
يناير 2013
 قاعدة بيانات حمدثة(للتدريب)
وزارة ال�صحة -وزارة الرتبية
ابريل 2013
 اكتمال عملية تدريب�إن�شاء قاعدة بيانات DevInfo
والتعليم -وزارة التنمية
يونيو 2013
امل�سئولني عن هذا النظام
ت�شتمل على م�ؤ�شرات �صحة وتعليم
�أالجتماعية اجلهاز املركزي
من اجلهات املختلفة
وحماية الأطفال
(حتتاج لتقييم من اجلهاز
للمعلومات -وزارة الداخلية
االنتهاء من ادراجاملركزي للمعلومات
– وزارة العدل وال�ش�ؤون
النظام �ضمن انظمة
واالت�صاالت)
الإ�سالمية وزارة حقوق االن�سان
اجلهات املعنية واملذكور
يف اجلهات امل�شاركة
تنفيذ امل�سح العنقودي متعدد
 اللجنة الوطنية للطفولةامل�ؤ�شرات ( )MICSلتوفري بيانات  -اجلهاز املركزي للمعلومات  -حتديث بيانات امل�سح
30000
�سبتمرب 2013
العنقودي MICS-2000
 منظمات الأمم املتحدةوم�ؤ�شرات حول �صحة وتعليم
()UNICEF
وحماية الأطفال واملر�أة الأم
 درا�سة وطنية �شاملة اللجنة الوطنية للطفولة�إعداد وثيقة �أولية ت�شمل تعريف
جلميع فئات االطفال
املجتمع املدين
حمدد جلميع فئات الأطفال
50000
2017-2013
مرتكز على درا�سة
وم�شكالتهم واملتغريات االجتماعية  -اجلهاز املركزي للمعلومات
م�سحية على عينة ممثلة
واالت�صاالت
واالقت�صادية امل�ؤثرة يف حياتهم
عن املجتمع البحرين
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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

�آلية العمل

اجلهة امل�سئولة

امل�ؤ�شرات

 حتديد املعلومات املطلوبزيادة التعاون مع وزارة الرتبية
 وزارة ال�صحة1.1
توفرها من وزارة ال�صحة
والتعليم يف توفري املعلومات
 وزارة الرتبية والتعليم تو�ضيح �آلية التعاونال�صحية الالزمة لطلبة املدار�س
 م�ؤ�شرات ومعلوماتو�ضع نظام ر�صد وم�ؤ�شرات
 وزارة ال�صحةحمدثة الزمة
وطنية للم�شاكل املتعلقة
1.2
 �شبكة تثقيف الأقران احل�صول على نظام ر�صدبال�صحة الإجنابية والبلوغ
()UNFPA
للم�ؤ�شرات
والأمرا�ض املنقولة جن�سيا
الهدف الثاين :زيادة الوعي ال�صحي بالأمرا�ض وامل�شكالت ال�صحية اخلا�صة بالطفولة والأمومة
 وزارة ال�صحة هيئة �شئون الإعالم وزارة التنمية االجتماعية ال�صحف اليومية -املجتمع املدين

 خطة وطنية متكاملةلربامج التوعية املجتمعية
املراد تنفيذها
الو�صول �إىل اتفاق علىتنفيذ هذه اخلطة من قبل
جميع اجلهات

2.1

تعزيز برامج التوعية املجتمعية
املعنية ب�أ�ساليب احلياة ال�صحية
ال�سليمة ،واحلد من انت�شار
العادات ال�ضارة

2.2

تنفيذ حمالت توعوية موجهة وزارة ال�صحة  -هيئة �شئون
حمالت توعية يف املراكزالإعالم -وزارة التنمية
للأطفال واليافعني واليافعات
االجتماعية واملدار�س وعرب
لتعريفهم بامل�شكالت ال�صحية االجتماعية  -ال�صحف اليومية
و�سائل االت�صال والتوا�صل
الع�ضوية والنف�سية اخلا�صة بهم  -املجتمع املدين – وزارة
املختلفة
الرتبية والتعليم
وكيفية التعامل معها

املدة الزمنية

امليزانية املقرتحة
(د.ب)

م�ستمرة

مت الر�صد

2013

5000

– 2013
2016

2013

 10,000د.ب
�سنويا
( 40الفا)

72,948
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2.3

ا�ستمرار دعم حمالت التوعية
والك�شف املبكر لأمرا�ض الدم
الوراثية

2.4

�إدخال مواد تعليمية خا�صة
مبو�ضوعات ال�صحة الإجنابية
والبلوغ والأمرا�ض املنقولة
جن�سيا وال�سلوكيات ال�صحية
يف املناهج والأن�شطة املدر�سية
ب�شكل منهجي ودائم ،ويف �سن
مبكرة.

وزارة ال�صحة هيئة �شئون الإعالم وزارة التنمية االجتماعية ال�صحف اليومية املجتمع املدين وزارة ال�صحة وزارة الرتبية والتعليم� -شبكة تثقيف الأقران

برامج توعية خمتلفةللمقبلني على الزواج للعدول
عنه عند وجود نتيجة عدم
التكاف�ؤ.
خف�ض ن�سبة املواليدامل�صابني بالأمرا�ض الوراثية
اىل الن�صف
اعتماد هذه املوا�ضيع يفاملناهج الدرا�سية

م�ستمرة

2017-2013

ر�صد يف ميزانية
الوزارة

-

()UNFPA

الهدف الثالث :خف�ض معدالت وفيات الأمهات والأطفال دون اخلام�سة

3.1

توفري وت�أهيل الكوادر ال�صحية
لرعاية الأمهات احلوامل
واالكت�شاف املبكر للأمرا�ض
املزمنة �أثناء احلمل التي تزيد
من خماطر الوفاة �أثناء احلمل
والوالدة

 وزارة ال�صحة -جامعة اخلليج العربي

اح�صاءات دقيقة بالأمرا�ضاملزمنة لدى االمهات
برنامج متكامل لت�أهيلالكوادر من اطباء اجلامعات
الطبية و�أطباء العائلة بن�سبة
50%

زيادة يف اعداد القابالتالقانونيات
خف�ض ن�سبة خماطر الوفاةاثناء احلمل والوالدة

2013

(وعند
احلاجة)
2014

72000
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3.2

تنفيذ حملة توعوية ب�أهمية
املتابعة ال�صحية للأمهات
احلوامل خالل فرتة احلمل
وبعد الوالدة وخ�صو�صا للأمهات
ذوي احلمل اخلطر

 وزارة ال�صحة وزارة التنمية االجتماعية املجتمع املدين هيئة �شئون الإعالم -ال�صحف اليومية

3.3

اال�ستمرار يف توفري كافة
التطعيمات الإلزامية جمانا
وح�سب تو�صيات منظمة ال�صحة
العاملية

وزارة ال�صحة

3.4

تنظيم حملة وطنية مركزة
وور�ش توعوية م�ستمرة من �أجل
التعريف ب�أهمية التطعيمات
الدورية للأطفال وخماطر
�إهمالها

 وزارة ال�صحة وزارة التنمية االجتماعيةاملجتمع املدين هيئة �شئون الإعالم -ال�صحف اليومية

 مثقف �صحي يف جميعاملراكز ال�صحية
خطة توعوية وطنية
خف�ض ن�سبة وفيات االمهاتاىل الن�صف بحلول 2017
 حتديد املوا�ضيع للحملةالتوعوية
 زيادة عدد احلمالتالتوعوية يف املراكز ال�صحية
وامل�ست�شفيات
قانون ب�إلزامية التطعيم
رفع تغطية التطعيمات اىل
100%

 زيادة ن�سبة التغطيةبالتطعيمات
حمالت توعوية نوعية مكثفة
وم�ستمرة
نظام حوافز للمدار�س التيا�ستكملت التطعيمات لكل
طالب
ارتفاع ن�سبة االطفالاملطعمني
تغطية جلميع املدار�سمبمر�ض �أو ممر�ضة

دوريا
-2013
2017

-2013
2017

-2013
2017

5,000

�سنويا

 2مليون دينار �سنويا

مت الر�صد للربامج يف
ميزانية وزارة ال�صحة
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الهدف الرابع :زيادة الوعي بالأمرا�ض غري املعدية وعوامل االختطار واحلد من �آثارها االقت�صادية املجتمعية  ,وحت�سني �أمناط احلياة ال�صحية
ال�سليمة
4.1

الك�شف املبكر عن عوامل
االختطار والأمرا�ض غري املعدية
من خالل فح�ص �صحي �شامل
ملجاميع م�ستهدفة من الطلبة
(الأطفال واليافعني)

 املراكز ال�صحية (وزارةال�صحة)
 -وزارة الرتبية والتعليم

4.2

ادراج الن�شاط البدين كمادة
�أ�سا�سية ب�ساعات معتمدة يف
املنهج ا لدرا�سي

 وزارة ال�صحة -وزارة الرتبية والتعليم

4.3

حت�سني نوعية الأغذية املقدمة
يف املقا�صف املدر�سية

 وزارة الرتبية والتعليم -وزارة ال�صحة

4.4

تنفيذ برامج وحمالت توعوية
ميدانية و�إعالمية حول عوامل
االختطار وو�سائل جتنبها

 املجتمع املدين هيئة �شئون الإعالم -وزارة ال�صحة

 �آلية وا�ضحة وملزمةوميزانية لفح�ص طلبة املدار�س
يف الإعدادي والثانوي
 ارتفاع عدد الطلبة امل�شمولنيبالفح�ص ال�صحي
ازدياد مقررات الن�شاطالبدين يف املدار�س
اعتماد الن�شاط البدين كمادةا�سا�سية الزامية
 نظام تقييم الأغذية يفاملق�صف املدر�سي
 تقارير دورية عن نوعيةاالغذية
توافر اغذية �صحية يفاملقا�صف املدر�سية
 خطة عمل حملية وخليجيةلربنامج التوعية باالمرا�ض
غري املعدية
زيادة عدد الربامج التي متتنفيذها

-2013
2017

80,000

-2013
2017

-

-2013
2017

مت الر�صد �ضمن
ميزانية وزارة ال�صحة

دوري
-2013
2017

مت الر�صد �ضمن
خطة احلملة اخلليجية
املوحدة للتوعية
بالأمرا�ض غري معدية
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4.5

4.6

4.7

4.8

و�ضع برنامج للتوعية وامل�شورة
ملكافحة التدخني والإدمان من
خالل املراكز ال�صحية واملدار�س
والأندية ,والتن�سيق بني اجلهات
ذات العالقة بالتدخني والإدمان
�إدخال خدمة اخلط ال�ساخن
لتقدمي امل�شورة واحللول
الالزمة للم�شاكل الناجمة عن
�إتباع �أمناط غري �صحية
تقدمي خدمات التوعية وامل�شورة
اخلا�صة بالتغذية من خالل
املراكز ال�صحية وعيادات
التغذية وال�صحة املدر�سية
�إدخال مواد تعليمية خا�صة
مبو�ضوعات مكافحة الأمرا�ض
غري املعدية و�أمناط احلياة
ال�صحية يف املناهج والأن�شطة
املدر�سية ب�شكل منهجي ودائم،
ويف �سن مبكرة

 وزارة الرتبية والتعليم وزارة التنمية االجتماعية وزارة الداخلية وزارة ال�صحة -املجتمع املدين

 خطة عمل لربنامج التوعية مدار�س خالية من التدخنيوخا�صة مدار�س االوالد
 عيادات ملكافحة التدخنييف انحاء اململكة
 ازدياد عدد الربامج التي متتنفيذها

دوري

 وزارة ال�صحة -اللجنة الوطنية للطفولة

توافر خدمة اخلط ال�ساخنلتقدمي امل�شورة على مدار
ال�ساعة

م�ستمر

 وزارة ال�صحة -وزارة الرتبية والتعليم

ارتفاع عدد املراكز ال�صحيةاملتوفر لديها خدمة اخلط
ال�ساخن

 وزارة الرتبية والتعليم وزارة ال�صحة -اللجنة الوطنية للطفولة

 توفر مواد تعليمية خا�صةمبو�ضوعات مكافحة الأمرا�ض
غري املعدية و�أمناط احلياة
ال�صحية يف املناهج والأن�شطة
املدر�سية

-2013
2017

دوري
وم�ستمر
-2013
2017

مت الر�صد �ضمن
ميزانية وزارة ال�صحة

مت الر�صد �ضمن
ميزانية وزارة ال�صحة
30,000

�سنويا
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

خدمات الوقاية الثانوية مثل
خدمات الك�شف الطبي ل�ضمان
االكت�شاف املبكر عن الأمرا�ض
وم�ضاعفاتها
دعم الربامج ال�صحية التي
تنفذ من قبل م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين
تعزيز دور القطاع اخلا�ص
والأهلي يف تنفيذ برامج ال�صحة
املجتمعية �ضمن ال�شراكة
الفاعلة بني الدولة وم�ؤ�س�ستها
املدنية
تفعيل ال�شراكة املجتمعية
ملكافحة الأمرا�ض غري املعدية
تدعيم و�سائل املراقبة واملتابعة
والتقييم اخلا�صة بالأمرا�ض
غري املعدية

 -وزارة ال�صحة

الربامج املطبقة للوقاية -والإح�صائيات

2013
2017

119,000
125,952

 وزارة ال�صحة -املجتمع املدين

 برامج نوعية بالتعاون معم�ؤ�س�سات املجتمع

م�ستمر

مت الر�صد

 وزارة ال�صحة القطاع اخلا�ص املجتمع املدين -متكني

نظام راقي حلفز م�ؤ�س�ساتاملجتمع املدين يف تنفيذ برامج
ال�صحة املجتمعية

م�ستمر

مت الر�صد

م�ستمر

مت الر�صد

�سنويا

1000

 وزارة ال�صحة املجتمع املدينوزارة ال�صحة

الهدف اخلام�س :الوقاية من الإ�صابات واحلوادث
 وزارة الداخليةتنفيذ برامج توعوية للأطفال
واليافعني و�أ�سرهم حول طرق  -وزارة التنمية االجتماعية
وزارة ال�صحة 5.1الوقاية والإ�صابة من احلوادث
 املجتمع املدين(حوادث الطرق ،الوقوع ،الغرق،
 هيئة �شئون الإعالمالت�سمم ،احلروق)

 زيادة يف عدد الربامج املعدةبالتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع
 اكتمال حتديد املعلوماتاملطلوبة
 وجود �آلية متقدمة لنظامالرت�صد
 اكتمال م�ؤ�شرات التطبيقاالنتهاء من حتديد عددالربامج الالزم تقدميها
ارتفاع عدد الربامج املقدمةخف�ض ن�سبة حوادث االطفالاىل الثلث

م�ستمر

مت الر�صد �ضمن
ميزانية وزارة ال�صحة
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5.2

توعية الأمهات باحلوادث
املنزلية وكيفية الوقاية منها

 وزارة ال�صحةوزارة التنمية االجتماعية وزارة الداخلية املجتمع املدين-هيئة �شئون الإعالم ال�صحف

5.3

تنظيم حمالت ت�ستهدف الأهل
عن املخاطر ال�صحية حلوادث
الطرق بالتن�سيق مع �إدارة املرور
بوزارة الداخلية

 وزارة الرتبية والتعليم وزارة التنمية االجتماعية وزارة ال�صحة وزارة الداخلية هيئة �شئون الإعالم ال�صحف اليومية -املجتمع املدين

5.4

�إدخال الوقاية من الإ�صابات
واحلوادث �ضمن املناهج
التعليمية يف املدار�س

وزارة ال�صحة-وزارة الرتبية
والتعليم -وزارة الداخلية

5.5

تقدمي الدورات التدريبية
اخلا�صة بالإ�سعافات الأولية

وزارة التنمية االجتماعية املجتمع املدين وزارة ال�صحة( -الهالل الأحمر)

5.6

مراجعة واقرتاح التعديل على
القوانني التي ت�ضمن حماية
الأطفال من الإ�صابة بحوادث
الطرق واحلوادث املرورية

5.7

تفعيل القوانني احلالية املعنية
بتنظيم املرور

حتديد عدد الربامج الالزمتقدميها
-ارتفاع عدد الربامج املقدمة

حتديد عدد الربامج الالزمتقدميها
-عدد الربامج التي مت تقدميها

االنتهاء من �إدخال الوقاية من
الإ�صابات واحلوادث �ضمن
املناهج التعليمية يف املدار�س
اكتمال و�ضع خطة عملللدورات التدريبية
ارتفاع عدد الربامج التي متتنفيذها

م�ستمر

-2013
2017

مت الر�صد �ضمن
ميزانية وزارة ال�صحة

10,000

�سنويا

م�ستمرة

دوري

يحدد بالتن�سيق مع
وزارة الرتبية والتعليم
مت الر�صد �ضمن
ميزانية وزارة ال�صحة

 الربملان اللجنة الوطنية للطفولة وزارة الداخلية -وزارة ال�صحة

قوانني ت�ضمن زيادة وقايةاالطفال من احلوادث

2013

5000

 وزارة الداخلية -وزارة ال�صحة

نظام مراقبة مدى تفعيلالقوانني احلالية

-2013
2017

تر�صد بالتعاون مع
ادارة املرور
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املحور الثاين :احلق يف التعليم والنماء وبناء القدرات
الهدف الأول :تنمية الطفولة املبكرة (من الوالدة �إىل ثماين �سنوات) من خالل تطویر بنية منظومة مرحلة التعليم ما قبل املدر�سة

�آلية العمل
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

اجلهة امل�سئولة

�إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية
متكاملة للطفولة املبكرة مبنية
على درا�سة حول الو�ضع القائم
للطفولة املبكرة يف اململكة
جعل مرحلة التعليم ما قبل
املدر�سة (ريا�ض الأطفال
 وزارة الرتبية والتعليممن عمر � 6-4سنوات) �ضمن
 وزارة التنمية االجتماعيةاملرحلة الإلزامية للتعليم يف
اململكة
 اللجنة الوطنية للطفولة -وزارة الرتبية والتعليم

زيادة ن�سبة الأطفال امللتحقني
بريا�ض الأطفال

 وزارة الرتبية والتعليم -وزارة التنمية االجتماعية

امل�ؤ�شرات

املدة الزمنية

 الت�صديق علىا�سرتاتيجية الطفولة
ومتابعة تنفيذها

2013

 �إدخال التعليم ما قبلاملدر�سة (ريا�ض الأطفال)
الزامي ومناق�شته يف
املجل�س الت�شريعي

2014

 �إعداد �إح�صائية بعددالأطفال امللتحقني بريا�ض
الأطفال
 اكتمال درا�سة معايريت�أ�سي�س تخ�ص�ص ريا�ض
الأطفال

تطوير معايري ت�أ�سي�س
 وزارة الرتبية والتعليموترخي�ص ريا�ض الأطفال ودور
 وزارة التنمية االجتماعيةاحل�ضانة
تطوير منهاج ملرحلة ريا�ض
 االنتهاء من تطوير منهاجالأطفال وفقا للمعايري الدولية  -وزارة الرتبية والتعليم
ريا�ض الأطفال
احلديثة
ت�صميم وتنفيذ برنامج وطني
 عدد احل�ضانات التي وزارة الرتبية والتعليمتدريبي للعاملني يف جمال
مت تقييمها والتعرف على
تعليم ورعاية الطفولة املبكرة  -وزارة التنمية االجتماعية
خمرجاتها
 جامعة البحرينمت�صل مبنظومة معايري مهنية
 ارتفاع ن�سبة املعلمات كلية املعلمنيوم�سار مهني للعاملني يف هذا
امل�ستفيدات اىل 100%
املجال

امليزانية املقرتحة
10,000

10,000

م�ستمر

20,000

2013

10,000

2014

15,000

2017 - 2013

20,000
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1.7
1.8

تطوير نظام اعتماد م�ستقل
يتبع هيئة �ضمان جودة التعليم
تطوير م�ؤ�شرات منائية
للأطفال يف مرحلة الطفولة
املبكرة

 �ضمان جودة التعليموالتدريب
 -اللجنة الوطنية للطفولة

1.9

مراجعة معايري ت�أ�سي�س
وترخي�ص ريا�ض الأطفال دور
احل�ضانة.

 وزارة الرتبية والتعليم -وزارة التنمية االجتماعية

1.10

ا�ستحداث تخ�ص�صات جديدة
يف اجلامعات البحرينية يف
جمال تنمية الطفولة املبكرة

 اللجنة الوطنية للطفولة جامعة البحرين -كلية املعلمني

 اكتمال نظام االعتمادالتابع لهيئة �ضمان اجلودة
 الت�أكد من �إعداداختبارات منائية للأطفال
يف مرحلة الطفولة املبكرة
 اكتمال تقييم مناق�شةمعايري الأ�سي�س و ترخي�ص
لدور حل�ضانة ريا�ض
الأطفال
 وجود تخ�ص�صات تنميةالطفولة يف اجلامعات
البحرينية

دي�سمرب 2012

20,000

يونيه 2013

10,000

دي�سمرب 2013

2013

20,000

100,000

الهدف الثاين :االهتمام بالفئات اخلا�صة من الأطفال والعمل على تنمية قدراتهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية.
2.1

2.2

ن�شر الوعي بالفروق الفردية
بني الأطفال و�ضرورة
مراعاتها وفق الأ�ساليب
الرتبوية احلديثة
االهتمام بالتعرف على
املوهوبني واملبدعني ورعايتهم
يف جمال التفوق العقلي
والإبداع ،والفنون الت�شكيلية
والب�صرية والأدائية والقيادة
والتفوق الأكادميي

 وزارة الرتبية والتعليم -املنظمات الأهلية

 وزارة الرتبية والتعليم -وزارة التنمية االجتماعية

اعتماد برامج تدريبيةوتوعوية بني املعلمني
باحتياجات الفئات اخلا�صة
من االطفال
 االنتهاء من قاعدةالبيانات للطلبة املوهوبني و
تفعيل دور مركز املوهوبني
يف ا�ستقطاب النا�شئة

�أكتوبر 2012

دي�سمرب 2012

10,000

12,000
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

االهتمام بالأطفال من ذوي
�صعوبات التعلم وذوي ت�شتت
االنتباه واالندفاعية وفرط
الن�شاط والذين يعانون من
التوحد

االنتهاء من االختباراتالت�شخي�صية للتعرف على
 جامعة البحريناحلاالت اخلا�صة
وزارة الرتبية والتعليم وزارة التنمية االجتماعية  -تطوير �أ�ساليب ت�شخي�ص م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أنواع �صعوباتهم والعمل علىتطوير البيئة التعليمية مبا
املتخ�ص�ص
يتالءم مع قدراتهم.
 ازدياد عدد املخت�صنيبالأطفال من ذوي
 وزارة الرتبية والتعليم وزارة التنمية االجتماعية اال�ضطرابات يف املدار�سواملراكز
 وزارة ال�صحة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين � -إطالق خطة وطنية حللم�شاكل الطلبة النف�سية و
املتخ�ص�ص
العاطفية

االهتمام بالأطفال ذوي
اال�ضطرابات العاطفية
وامل�شكالت النف�سية والعمل
على حلها عن طريق توفري
الإر�شاد النف�سي املنا�سب يف
املدار�س ويف مراكز الإر�شاد
الأ�سري
االهتمام بت�أهيل الأحداث
ودرا�سة م�شكالتهم والعمل  -وزارة التنمية االجتماعية
على حلها
تدريب العاملني يف جمال
الفئات اخلا�صة وت�أهيلهم على  -وزارة التنمية االجتماعية
 وزارة الداخليةاحدث الطرق للتعامل مع هذه
الفئة
جامعة البحرين
�إجراء الدرا�سات والبحوث
 جامعة اخلليج العربيحول الأطفال ذوي الفئات
اخلا�صة من قبل اجلامعات  -اجلهاز املركزي للمعلومات
واالت�صاالت
ومراكز البحوث

يونيه 2013

م�ستمر

 اطالق خطة لت�أهيلالأحداث

2014 -2013

 وجود خطة للت�أهيلالدوري للعاملني يف جمال
الإعاقة

2014 -2013

 االنتهاء من الدرا�ساتاملتمحورة حول الفئات
اخلا�صة

2014 -2013

200,000

200,000

مت الر�صد �ضمن
ميزانية وزارة ال�صحة

10,000

20,000

40,000
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2.8

�إدراج التخ�ص�صات الأكادميية
باجلامعات يف جمال الفئات
اخلا�صة مثل املوهوبني
و�صعوبات التعلم

 جامعة البحرين -كلية املعلمني

 التن�سيق مع اجلهاتاحلكومية و اجلامعات
لتحديد احتياجات �سوق
العمل وت�شجيع االنخراط يف
التخ�ص�صات

الهدف الثالث :دمج الأطفال من ذوي الإعاقة يف املدار�س احلكومية واخلا�صة
تعديل ت�صميمات املدار�س
 االنتهاء من تهيئة املباينالقائمة وفقا للمعايري الدولية
 اللجنة العليا ل�ش�ؤون املعاقنياملدر�سية مبا يتننا�سب مع
املتعارف عليها لت�سهيل
3.1
وزارة الرتبية والتعليماحتياجات دوي الإعاقة
اال�ستعمال املادي ملرافقها من
 وزارة الأ�شغالوفق املعايري الدولية
الأطفال واليافعني من ذوي
الإعاقة
تعزيز قدرات ومهارات
 ت�أهيل املعلمني العاملنيجامعة البحرين3.2
املعلمني يف التعامل مع
مع ذوي الإعاقة
– كلية املعلمني
الطالب من ذوي الإعاقة
 االنتهاء من ن�شر الربامجاالتوعوية حول ثقافة
 وزارة الإعالمالإعاقة يف امل�ؤ�س�سات
 وزارة التنمية االجتماعيةتوعية الأطفال الآخرين
التعليمية
 وزارة الرتبية والتعليم 3.3باحتياجات الأطفال من ذوي
زيادة عدد امل�ستفيدين املنظمات الأهليةالإعاقة
ً
 اللجنة العليا ل�شئون املعاقني � 7%سنويا من �أعداد �أطفالالبحرين

2015

500,000

م�ستمر

300,000

2014 - 2013

30,000

2014 - 2013

10,000
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3.4

االنتهاء من توفري مبان�آمنة تتوفر فيها مقومات
الأمن وال�سالمة وجمهزه
باحتياجات الطلبة من ذوي
الإعاقة
و�ضع املنحدرات املائلة يفتو�سيع وتطويع املرافق اخلا�صة
وزارة الأ�شغالاملرافق البلدية
للأطفال من ذوي الإعاقة
 وزارة البلدياتتخ�صي�ص مواقفمبا يتنا�سب مع جميع �أنواع
 اللجنة العليا ل�شئون املعاقنيل�سيارات املعاقني يف موقف
الإعاقات
ال�سيارات اخلا�صة باملرافق
البلدية
تخ�صي�ص دورة مياهللمعاقني يف احلدائق
الوطنية

3.5

التن�سيق بني اجلهات ذات
 �صياغة الربنامج �ألت�أهيليالعالقة باعتماد برنامج �إعادة
 اللجنة العليا ل�شئون املعاقنيللأطفال من ذوي الإعاقة
الت�أهيل املجتمعي للأطفال من
ذوي الإعاقة

500,000

2016
2014 -2013

2013

للمن�ش�أة
الواحدة
للمن�ش�أة 400
الواحدة
للمن�ش�أة 2000
الواحدة
400

200,000

الهدف الرابع :توفري تعليم �أ�سا�سي وثانوي ذي نوعية ج ّيدة ،متوافق مع املعايري الوطنية والعاملية ،ومبا يوفر البيئة التعليمية احلا�ضنة للطلبة من
خالل مبادرات �إ�صالح التعليم
 التاكد من معايري البيئة 4.1حت�سني معايري البيئة الرتبوية
10,000
2013
املدر�سية وفق املوا�صفات
 وزارة الرتبية والتعليماملدر�سية
الدولية
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4.2

4.3

تفعيل النظام التدريبي
للمعلمني والإداريني لتدريبهم
على �أ�ساليب التدري�س
الت�شاركية املتمحورة حول
الطالب وتطبيق التعليم املوجه
الكت�ساب املهارات
ت�شجيع القطاع اخلا�ص على
اال�ستثمار يف التعليم الأ�سا�سي
واملهني لربط خمرجات هذه
املرحلة باحتياجات �سوق
العمل

 كلية املعلمني -وزارة الرتبية والتعليم

 االنتهاء من الربنامجالتدريبي للهيئات الإدارية
و التعليمية فيما يتعلق
بالطالب

م�ستمر

متكني -وزارة الرتبية والتعليم

 �إعداد برامج لن�شرالوعي يف القطاع اخلا�ص
لال�ستثمار يف قطاع التعليم

2013

4.4

تفعيل دور جمال�س الطلبة يف
املدار�س وتفعيل دور الطلبة
يف التخطيط للأن�شطة
الالمنهجية و�إدارتها

 -وزارة الرتبية والتعليم

4.5

ا�ستقطاب الكوادر الوطنية
من الذكور لالنخراط يف مهنة
التعليم

 -وزارة الرتبية والتعليم

4.6

تعديل ال�صورة النمطية للنوع
االجتماعي يف املناهج

وزارة الرتبية والتعليم

التقييم الدوري لفاعليةجمال�س الطلبة يف املدار�س
 الت�أ�سي�س لنظام حوافزيهدف �إىل ا�ستقطاب
ال�ستقطاب الكوادر الوطنية
لالنخراط يف جمال التعليم
 ت�ضمني املناهج الدرا�سيةاهمية مهنة التعليم
 الت�أكد من الق�ضاء علىال�صورة النمطية القائمة
على النوع االجتماعي
و�أ�ساليب التدري�س يف
الكتب الدرا�سية

م�ستمر

15,000

8000

20,000

2013

5000

2013

5000
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4.7

تنويع التعليم الثانوي وت�شعيبه
وربطه ب�سوق العمل

 وزارة الرتبية والتعليم وزارة العمل -متكني

2013

4.8

و�ضع مبادرات لتح�سني البيئة
املدر�سية باعتبارها بيئة
حمفزة للتعليم وعن�صر جذب
للطالب

 درا�سة خمرجاتالتعليم والتدريب �ضمن
�إ�سرتاتيجية وطنية وربطها
باحتياجات �سوق العمل

وزارة الرتبية والتعليم

 بيئة ومباين مدر�سيةتتوائم مع املقايي�س الدولية
للمباين املدر�سية

2013

4.9

ت�أ�سي�س نظام متكامل
ال�ستخدامات تقنية املعلومات
واالت�صال يف التعليم وتوفري
املتطلبات التقنية الالزمة يف
البيئة املدر�سية

 االنتهاء من توفرياخلدمة التعليمية واعتماد
 اجلهاز املركزي للمعلومات الكتاب االلكرتوين وحت�سنيالأن�شطة التدري�سية مبا
 وزارة الرتبية والتعليميتالءم وم�ستويات اجلودة و
�إدارة اجلودة

2016

4.10

بناء قدرة الأطفال يف املهارات
احلياتية لتقلي�ص الفجوة بني
ما تقدمه امل�ؤ�س�سة التعليمية
وبني ما يحتاجه الطلبة
مل�ساعدتهم على احلياة
ب�صورة �أف�ضل وبناء م�ستقبلهم
(مثل مهارات االت�صال وحل
امل�شكالت والتفكري التحليلي
ومهارات التفاو�ض)عمل
مبادرات وبرامج هادفة

 و�ضع خطة لن�شر الوعيحول �أهمية املهارات
احلياتية يف التعليم
وتعزيزمهارات االبتكار و
الإبداع من خالل جائزة
جلنة تطوير التعليم و
التدريب

 وزارة الرتبية والتعليم وزارة الإعالم -جامعة البحرين

م�ستمر

10,000

100,000

1000,000

20,000
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4.11

درا�سة احتياجات دور املدر�سة
التنموي بهدف و�ضع خطة
�إ�سرتاتيجية للتطوير

 وزارة الرتبية والتعليم مركز البحرين للدرا�ساتاال�سرتاتيجة والطاقة

 حتديد احتياجاتاملدر�سة التنموي مع
اجلهات ذات االخت�صا�ص

م�ستمر

-

الهدف اخلام�س :تطوير �آليات م�ؤ�س�سية تهدف �إىل ا�ستيعاب املت�سربني واملعر�ضني للخطر (ذوي الإعاقة ،املحرومني من البيئة الأ�سرية ،الأحداث...
الخ) وت�شجيعهم على العودة �إىل امل�ؤ�س�سات التعليمية البديلة واال�ستمرار فيها.
تعزيز ال�شراكة املجتمعية
واملدر�سية لتمكني النا�شئة
 التوا�صل مع م�ؤ�س�ساتمن الإعادة وااللتحاق
املجتمع املدين و�أرباب
بالدرا�سة من خالل الدورات
 وزارة الرتبية والتعليمالعمل للت�أكد من تنفيذ
املكثفة والربامج التدريبية
10,000
5.1
م�ستمر
 كلية املعلمنياخلطة التدريبية والتاهيلية
والأكادميية واملهنية ،ورفع
 جامعة البحرينيف امل�صانع وال�شركات
الكفاءة املهنية للمعلمني للعمل
والقطاعات االقت�صادية
بفاعلية مع الأطفال املعر�ضني
للخطر معتمدين على املعايري
الدولية يف هذا املجال
 درا�سة �شاملة ملعايريالبيئة املنا�سبة يف املدار�س
 وزارة الرتبية والتعليمتوفري بيئة مالئمة ال�ستيعاب
10,000
2013
 5.2االحتياجات اخلا�صة للأطفال  -وزارة التنمية االجتماعية واملراكز ال�شبابية والأماكن
العامة ال�ستيعاب الأطفال
 وزارة الداخليةاملعر�ضني للخطر
املعر�ضني للخطر
 اكتمال خطة التنميةاملهنية يف خمتلف جماالت
 القطاع اخلا�صتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص
50,000
2015
5.3
العمل من خالل الربنامج
 متكنيوتكثيفها يف توفري فر�ص
لتلمذه املهنية �أثناء
 وزارة الرتبية والتعليمالتعليم والتدريب
الدرا�سة
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 برامج دورية حولالرعاية الوالدية ومنو
وتطور الطفل

5.4

�إعداد الأ�سرة وتعزيز دورها
وتقدمي الدعم الرتبوي الالزم
لها

2013

 -وزارة الرتبية والتعليم

5.5

ن�شر الثقافة املجتمعية حول
التعامل مع املعر�ضني للخطر
من خالل امل�ؤ�س�سات التعليمية
احلكومية واخلا�صة وو�سائل
الإعالم وغريها

 وزارة الرتبية والتعليم وزارة التنمية االجتماعية -هيئة �شئون الإعالم

 االنتهاء من ن�شر الوعيحول املعر�ضني للخطر
من خالل اال�ستفادة من
املنظمات الدولية التي
تعتني بالطفولة

2013

5.6

زيادة القيمة املقررة حل�ص�ص
الرتبية الريا�ضية

 -وزارة الرتبية والتعليم

 ا�شتمال اجلدول املدر�سيعلى ح�ص�ص الرتبية
الريا�ضية

2013

10,000

15,000

5000
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املحور الثالث :احلق يف احلماية
الهدف الأول :توعية الفئات املعنية يف املجتمع ب�شكل عام بحقوق الأطفال واحلق يف ح�صول الأطفال على هذه احلقوق واال�ستمتاع بها.

�آلية العمل

1.1

1.2

1.3

اجلهة امل�سئولة

ن�شر ثقافة حقوق الطفل
من خالل �إعداد خطط
�إعالمية توعوية بحقوق
الأطفال ون�شرها بني املجتمع
وكذلك توعيتهم مبا تن�ص
عليه االتفاقية الدولية حلقوق
الطفل
�إعداد برامج تدريبية
وتوعوية حول حقوق الطفل
لكل �صناع القرار ووا�ضعي
ال�سيا�سات ،والقيادات
جميع اجلهات املذكورة يف �آلية
العاملة يف ال�شرطة
العمل
والق�ضاة ،والإعالميني
يف الإذاعة والتلفزيون
وال�صحافة ،و�أئمة امل�ساجد
وقيادات املجتمع املدين
والقطاع اخلا�ص
 وزارة التنمية االجتماعية وزارة الثقافة هيئة �شئون الإعالم وزارة الرتبية والتعليم املجتمع املدين -ال�صحف اليومية

تب�سيط اتفاقية حقوق الطفل
وبثها يف و�سائل الإعالم.

 اللجنة الوطنية للطفولة وزارة التنمية االجتماعية الهيئة الوطنية حلقوقالإن�سان
 -املجتمع املدين

امل�ؤ�شرات

املدة الزمنية

اكتمال خطط �إعالميةتوعوية بحقوق االطفال
عدد املحا�ضرات والور�شالتوعية التي تعقد
زيادة عدد امل�ستفيدين
� 10%سنوي ًا

()2017-2013

خطة تدريبية يف مواقعالعمل يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية �سنويا مع
االحتفال بيوم الطفل
العربي

م�ستمر

 منوذج مب�سط لالتفاقيةمعتمد من اليون�سف
يرتجم اىل برامج اذاعية
وتلفزيونية

2013

امليزانية املقرتحة

30,000

10,000

50,000
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1.4

تكثيف الأن�شطة التوعوية
حول حقوق الطفل يف جميع
م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية
وعلى م�ستوى املحافظات
واملراكز والقرى

 وزارة التنمية االجتماعية املحافظات -هيئة �شئون الإعالم

خطة اعالمية حول تكثيفاالن�شطة التوعوية بحقوق
الطفل
 عدد الربامج االعالميةاالن�شطة التوعوية التي
تطرح �سنوي ًا حول حقوق
الطفل

2017 - 2013

50,000

الهدف الثاين� :إيجاد كادر متخ�ص�ص وم�ؤهل وب�أعداد كافية للتعامل مع ق�ضايا حماية الطفل (املعلمني ،والأخ�صائيني االجتماعيني ،والعاملني
ال�صحيني ،وال�شرطة والق�ضاة)

2.1

2.2

2.3

تدريب العاملني يف م�ؤ�س�سات
التعليم الر�سمي التي يلتحق
بها الأطفال� ،أو يف الف�صول
التي تن�ش�أ خ�صي�ص ًا لهم يف
�إطار تعليم غري ر�سمي
رفع م�ستوى املهارات عند
مقدمي اخلدمات من معلمني
وعاملني اجتماعيني وعاملني
�صحيني الكت�شاف حاالت
الإ�ساءة والتعامل معها و�إحالته
تدريب مدربني مهنيني
وم�ؤهلني ،للتعامل مع
امل�شكالت والتحديات التي
تواجه الأطفال قادرين على
التعامل ال�سليم مع الأطفال
لإك�سابهم القدرة على مواجهة
احلياة ب�شكل �سليم

 وزارة الرتبية والتعليم– وزارة التنمية االجتماعية

عدد الربامج التي تطرح�سنوي ًا
 ن�سبة امل�ستفيدين منالتدريب �سنوي ًا

دوري ًا

جامعة البحرين جامعة اخلليج العربي وزارة ال�صحة– وزارة التنمية االجتماعية
 -وزارة الرتبية والتعليم

 خطة تدريبيةللأخ�صائيني
االنتهاء من تدريبالأخ�صائيني العاملني
مبركز حماية الطفل

()2014-2013

 جامعة البحرين للجنةالوطنية للطفولة

رفع اعداد املدربني املهننييف جمال الطفولة

100,000

60,000

�أكتوبر 2013

يونيو

2012

(�سنوي ًا)

20,000

30

2.4

تدريب وت�أهيل مراقبني
اجتماعيني للتعامل مع
الأطفال والأحداث يف نزاع مع
القانون و�أ�سرهم يف بيئتهم
الطبيعية يف حالة يف �إعادة
الأطفال �إىل �أ�سرهم

 جامعة البحرين وزارة التنمية االجتماعية -جامعة اخلليج العربي

 رفع اعداد املراقبنياالجتماعني املدربني

دوري ًا
()2014-2013

30,000

الهدف الثالث :تعزيز النظم الوطنية حلماية الطفل التي ت�شتمل على جمموعة القوانني وال�سيا�سات والأنظمة واخلدمات ا لالزمة يف جميع
القطاعات اخلا�صة بالرعاية االجتماعية ،والتعليم ،وال�صحة ،والأمن والعدل لدعم الوقاية والت�صدي للمخاطر املت�صلة بحماية الطفل.
3.1

�إ�صدار ت�شريعات تن�ص على
ت�شديد العقوبات على من تثبت
�إدانته ب�أي �شكل من �أ�شكال
الإ�ساءة �ضد الأطفال

3.2

�إعداد �إطار وطني حول حماية
الطفل والأ�سرة يحدد �أدوار
 اللجنة الوطنية للطفولةوم�س�ؤوليات جميع اجلهات
 وزارة التنمية االجتماعيةاحلكومية وغري احلكومية
 مركز حماية الطفلالعاملة يف جمال حماية
 وحدة حماية الطفل (وزارةالطفل ،مع تو�ضيح �إجراءات
ال�صحة)
التبليغ والتحويل واال�ستجابة
والت�أهيل

 الربملان -اللجنة الوطنية للطفولة

ات�ساق قانون حقوق الطفل�سبتمرب 2013-
مع روح اتفاقية حقوق الطفل
(م�ست�شارون حمليون
نوفمرب 2013
واالتفاقيات الدولية
ودوليون)
4000

 اكتمال و�ضع الإطارالوطني حول حماية الطفل
والأ�سرة
االنتهاء من حتديد�إجراءات التبليغ والتحويل
والتاهيل

�سبتمرب 2014

3000
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3.3

3.4

3.5

�إعداد خطط عمل متكاملة
للتعامل مع م�شكالت الإ�ساءة
والإهمال وخدمات الدعم
وامل�ساندة للأطفال مع حت�سني
�أ�ساليب املتابعة واملراقبة لتلك
امل�شكالت
تفعيل �آليات املراقبة املنتظمة
مل�ؤ�س�سات الرعاية والإ�صالح
ل�ضمان م�ستويات منا�سبة من
احلماية والرعاية للأطفال
املودعني
زيادة و�سائل و�أ�ساليب الإبالغ
عن الإ�ساءة ب�سرية و�أمان مثل
اخلطوط ال�ساخنة وتوعية
الأطفال والأ�سر حول خدمات
احلماية االجتماعية املتوفرة

 وزارة التنمية االجتماعية -وزارة الداخلية

اكتمال خطط عمل التعاملمع امل�شكالت واال�ساءة
واالهمال
 ازدياد خدمات الدعموامل�ساندة للأطفال

()2015-2013
2016

 وزارة الداخلية -وزارة التنمية االجتماعية

�إ�صدار تقارير دورية حولمدى تفعيل �آليات املراقبة
حت�سن خدمات احلمايةوالرعاية للأطفال املودعني

دوري ًا

 وزارة التنمية االجتماعية -وزارة الداخلية

ازدياد عدد و�أنواع و�سائلوا�ساليب االبالغ عن الإ�ساءة
ر�صد لو�سائل التبليغ عنحاالت الإ�ساءة

2014 – 2013

خطة تن�سيقية للجهاتاملعنية بحماية الأطفال
�ضمن اللجنة الوطنية
للطفولة

2017 - 2013

3.6

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

3.7

تعزيز �أنظمة التبليغ والت�سجيل
اكتمال عملية �إدماج اللجنة الوطنية للطفولةللأطفال الذين هم بحاجة
 وزارة التنمية االجتماعية امل�ؤ�شرات العاملية حول ق�ضاءحلماية (�إدماج امل�ؤ�شرات
االحداث يف مراكز الرعاية
 وزارة الداخليةالعاملية حول ق�ضاء الأحداث
والبدء بتطبيقها
 مراكز حماية الطفلوامل�ؤ�شرات العاملية حول
الأطفال يف مراكز الرعاية)

-اللجنة الوطنية للطفولة

10,000

متوفر

20,000

2017 - 2013

متوفر

متوفر

5000

32

الهدف الرابع :م�ساعدة الطفل يف البحرين على التكيف مع الأزمات ،وتنمية قيمة الت�سامح ونبذ العنف ،وتنمية مهارات �أ�ساليب حل اخلالف و
التوا�صل وفن احلوار

4.1

عمل برامج �إر�شادية مل�ساعدة
الأطفال و�أ�سرهم على التكيف
مع الآثار ال�سلبية للأزمة
الراهنة

جامعة البحرين -وزارة الرتبية والتعليم

4.2

تدريب العاملني يف جمال
الطفولة على تنمية قيم
الت�سامح ونبذ العنف وقبول
الأخر املختلف لدى الأطفال

 معهد البحرين للتنميةال�سيا�سية
 -وزارة التنمية االجتماعية

4.3

تدريب الأطفال على املهارات
االجتماعية ،و�أ�ساليب حل
اخلالف ،و�أ�ساليب �إدارة
الغ�ضب ،يف املدار�س،
واملع�سكرات ال�صيفية ،و�أندية
الأطفال والنا�شئة ،ومراكز
الطفولة التابعة لوزارة التنمية
االجتماعية

 جامعة البحرين وزارة التنمية االجتماعية -وزارة الرتبية والتعليم

4.4

ت�ضمني املناهج التعليمية
مو�ضوعات ون�شاطات �صفية
وال �صفية عن الت�سامح وحقوق
الطفل ونبذ العنف وقبول
الأخر املختلف

 -وزارة التنمية االجتماعية

خطة وطنية ار�شادية للحدمن االثار ال�سلبية للأزمة
وجود برامج ار�شاديةتقارير دورية حول مدىت�أثري الربامج االر�شادية
على الأطفال

ابريل – 2013
يونيو 2013

 عدد الربامج والور�شالتدريبية
 -عدد امل�ستفيدين �سنوي ًا

دوري ًا

 عدد املحا�ضرات والور�شالتوعية التي تعقد ب�أندية
الأطفال والنا�شئة باملراكز
االجتماعية
 زيادة عدد امل�ستفيدين� 7%سنوي ًا من �أعداد �أطفال
البحرين

دوري ًا

اعتماد �أن�شطة وخا�ص ًة ال�صفية حول حقوق الطفل
ونبذ العنف يف املناهج
املدر�سية

يونيو

2013

متوفر

متوفر

100,000

-
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4.5

4.6

4.7

عمل ور�ش عمل الولياء �أمور
الأطفال على �أ�ساليب التن�شئة
ال�صحيحة التي ت�ساعد
الأطفال على نبذا العنف
وا�ستخدام مهارات التوا�صل
الفعال
تنفيذ برامج تلفزيونية موجهة
للأطفال تعلمهم فن احلوار
وقيم الت�سامح وقبول الأخر
تنظيم برامج وفعاليات وطنية
مكثفة تعزز قيم الت�سامح
وقبول الأخر عن طريق
الألعاب ال�شعبية وامل�شاركة
يف ن�شاطات �إبداعية كالفن
واملو�سيقى للأطفال من جميع
فئات املجتمع

 عدد املحا�ضرات والور�شالتوعية التي تعقد باملراكز
االجتماعية
 زيادة عدد امل�ستفيدين� 10%سنوي ًا

م�ستمر

100,000

 وزارة التنمية االجتماعية -هيئة �شئون الإعالم

اكتمال وانطالق الربامجالتلفزيونية التي تعزز
احلوار والت�سامح

م�ستمر

200,000

 هيئة �شئون الإعالم وزارة التنمية االجتماعية املحافظات املجل�س البلدي -وزارة الثقافة

 عدد املحا�ضرات والور�شالتوعية التي تعقد ب�أندية
الأطفال والنا�شئة باملراكز
االجتماعية
 زيادة عدد امل�ستفيدين� 7%سنوي ًا

م�ستمر

 -وزارة التنمية االجتماعية

50,000
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املحور الرابع :احلق يف امل�شاركة وعدم التمييز
الهدف الأول :تعزيز م�شاركة الأطفال ويف خمتلف املجاالت
�آلية العمل

اجلهة امل�سئولة

1.1

تعزيز املناهج الدرا�سية
وجميع الأن�شطة واملراكز
االجتماعية بالأن�شطة املختلفة
التي حتفز م�شاركة الأطفال
وخا�صة يف جمال �إبداء الر�أي

 وزارة الرتبية والتعليم املجتمع املدين -وزارة التنمية االجتماعية

1.2

زيادة وعي �أرباب الأ�سر حول
�أهمية م�شاركة الأطفال يف
القرارات الأ�سرية وبخا�صة
القرارات التي لها �صلة بهم

 وزارة التنمية االجتماعية هيئة �شئون الإعالم -املجتمع املدين

1.3

تعزيز م�شاركة الأطفال
يف �إدارة املرافق التعليمية
والقرارات والأن�شطة امل�ؤثرة
يف حياتهم وم�ستقبلهم

 -وزارة الرتبية والتعليم

1.4

تقومي �أداء املجال�س الطالبية
يف املدار�س يف جميع املراحل
وتفعيل دورها لتحقيق �أهدافها

 -وزارة الرتبية والتعليم

امل�ؤ�شرات
 عدد املحا�ضرات والور�شالتوعية التي تعقد ب�أندية
الأطفال والنا�شئة باملراكز
االجتماعية
 زيادة عدد امل�ستفيدين� 7%سنوي ًا من �أعداد �أطفال
البحرين
 عدد املحا�ضرات والور�شالتوعية التي تعقد باملراكز
االجتماعية
 زيادة عدد امل�ستفيدين� 10%سنوي ًا
�إيجاد جمال�س طلبة يفجميع مدار�س البحرين
 االنتهاء من تطبيق برامجمدر�سية تعزز م�شاركة
االطفال يف �إدارة املرافق
التعليمية واتخاذ القرارات
تقارير دورية حول اداءاملجال�س الطالبية
ازدياد عدد �أن�شطة وفعاليةاملجال�س الطالبية

املدة الزمنية

م�ستمر

م�ستمر

2017 - 2013

م�ستمر

امليزانية املقرتحة

20,000

5000

-

-
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1.5

 وزارة الرتبية والتعليمزيادة وعي املعلمني والعاملني  -وزارة التنمية االجتماعية
يف مراكز و�أندية الطفولة حول  -اللجنة الوطنية للطفولة
 الهيئة الوطنية حلقوقحقوق الطفل
الإن�سان

1.6

اللجنة الوطنية للطفولةتنفيذ حمالت التوعية
للوالدين واملعلمني ومتخذي  -وزارة التنمية االجتماعية
القرارات لتح�سني واجتاهاتهم  -وزارة الرتبية والتعليم
 املجتمع املدينو�سلوكياتهم نحو م�شاركة
 هيئة �شئون الإعالمالأطفال

 ن�شر اتفاقية حقوق الطفلعلى نطاق وطني من خالل
و�سائل االت�صال والتوا�صل
االجتماعي

2017-2013

1.7

تعزيز مفهوم العمل التطوعي
لدى الأطفال من خالل
الربامج التطوعية يف املدر�سة
ومراكز و�أندية الطفولة
وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة

 عدد املحا�ضرات والور�شالتوعوية التي تعقد ب�أندية
الأطفال والنا�شئة باملراكز
االجتماعية
 زيادة عدد امل�ستفيدين� 7%سنوي ًا من �أعداد
�أطفال البحرين

م�ستمر

 وزارة الرتبية والتعليم وزارة التنمية االجتماعية -املجتمع املدين

 عدد املحا�ضرات والور�شالتوعية التي يف مراكز
واندية الطفولة

م�ستمر

5000

50,000

20,000

الهدف الثاين :تعزيز دور الإعالم يف دعم م�شاركة الأطفال

2.1

زيادة امل�ساحة لالطفال
واليافعني للم�شاركة والتعبري
عن �آرائهم وتي�سري احلوار بني
الأجيال يف الربامج الإعالمية

 هيئة �شئون الإعالم ال�صحف اليومية وزارة الرتبية والتعليم -وزارة التنمية االجتماعية

برامج حوارية تلفزيونية
م�ستمرة مب�شاركة االطفال
واليافعني
 �صفحات خم�ص�صةللأطفال واليافعني يف
اجلرائد اليومية

م�ستمر

20,000
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2.2

تعزيز م�شاركة الأطفال
واليافعني واليافعات يف
احلوارات الإعالمية يف
الأن�شطة املدر�سية واملجتمعية

 هيئة �شئون الإعالم وزارة التنمية االجتماعية -وزارة الرتبية والتعليم

 عدد املحا�ضرات والور�شالتوعية التي تعقد ب�أندية
الأطفال والنا�شئة باملراكز
االجتماعية
 زيادة عدد امل�ستفيدين� 7%سنوي ًا من �أعداد �أطفال
البحرين

م�ستمر

2.3

جتربة الإذاعة املدر�سية
لدورها يف تعزيز الثقة بالنف�س
وتهيئة كوادر �إذاعية م�ستقبلية

 وزارة الرتبية والتعليم -هيئة �شئون الإعالم

 ازدياد عدد الربامجاالذاعية املدر�سية

م�ستمر

10,000

-

الهدف الثالث :تعزيز البحوث والدرا�سات يف جمال حق امل�شاركة وعدم التمييز

3.1

تخ�صي�ص ركن للبحوث
املتخ�ص�صة يف م�شاركة
االطفال من خالل املراكز
البحثية املتواجدة يف
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
التعليمية وال�صحية وجميع
امل�ؤ�س�سات ذات العالقة
بالطفل واملر�أة

 اللجنة الوطنية للطفولة جامعة البحرين ا�ستحداث نظام حوافز مركز البحرين للدرا�سات جمزي لت�شجيع الباحثنياال�سرتاتيجية
واملهتمني بت�سليط ال�ضوء
 اجلمعية البحرينية لتنمية ومعاجلة امل�شكالت التي متالطفولة
حتديدها يف امل�سح الوطني
 مركز معلومات املر�أةاق�سام يف مراكز الدرا�ساتوالطفل
و�صفحات ودوريات الكرتونية
 منظمات الأمم املتحدةلن�شر النتائج
()UNICEF

2014

و

2016

(جائزة كل
�سنتني)

(حتدد قيمة
اجلائزة من قبل
جلنة)
5000

(لطباعة
الدرا�سات)
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3.2

�إجراء ا�ستطالعات الر�أي
حول �آراء الأطفال و�أ�سرهم
ب�ش�أن الق�ضايا التي تخ�صهم،
و�إ�شراكهم يف كيفية حتديد
امل�شكلة والبحث عن حلول
لها وا�ستطالع تطلعاتهم
وطموحاتهم ور�أيهم يف
اخلدمات املقدمة لهم

تنفيذ م�سوحات وا�ستبياناتحول الق�ضايا املعنية بالأطفال
خطة وبرامج لإ�شراك اللجنة الوطنية للطفولةالأطفال يف البحث وحل
 وزارة التنمية االجتماعيةامل�شكالت املعنية بهم
 املجتمع املدينتوثيق نتائج اال�ستطالعاتلتكون �أ�سا�س ًا للتخطيط
للخدمات املقدمة

دوري ًا

3.3

تنمية قدرات الطفل يف جمال
البحوث والدرا�سات من خالل
�إ�شراكهم يف �إعداد البحوث
والدرا�سات لتنمية مهاراتهم
البحثية

 وزارة التنمية االجتماعية وزارة الرتبية والتعليم اللجنة الوطنية للطفولة -املجتمع املدين

 ا�ستحداث م�سابقات �سنويةخم�ص�صة لالطفال يف جمال
البحوث

م�ستمر

3.4

�إجراء الدرا�سات العلمية حول
م�شاركة الأطفال يف �أ�سرهم
ومدار�سهم واملجتمع ب�شكل
عام

 اللجنة الوطنية للطفولة وزارة التنمية االجتماعيةجامعة البحرين جامعة اخلليج العربي -املجتمع املدين

 زيادة �أعداد درا�ساتاحلالة ور�سائل املاج�ستري
والدكتوراه يف ق�ضايا الطفل

2017-2013

50,000

20,000

-

الهدف الرابع :تو�سيع م�شاركة ال�شابات اليافعات وذوي االحتياجات اخلا�صة يف الأن�شطة

4.1

تنظيم حمالت توعية للأهل
وللمجتمع لزيادة تقبلهم
م�شاركة الأطفال وبالذات
الإناث يف الأن�شطة الثقافية
والريا�ضية

 عدد الربامج والور�شالتوعية التي تعقد باملراكز
 وزارة الإعالماالجتماعية كل �سنة
 املجتمع املدين عدد امل�ستفيدين منالربامج التوعية
 وزارة التنمية االجتماعية �إ�ستفادة ما ن�سبته  10%من�أفراد املجتمع �سنوي ًا.

م�ستمر

5000
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4.2

4.3

4.4

 عدد املحا�ضرات والور�شحملة توعية لت�شجيع ذوي
االحتياجات اخلا�صة على  -هيئة �شئون االعالم الإعالم التوعية التي تعقد ب�أندية
الأطفال والنا�شئة باملراكز
 املنظمات الأهليةامل�شاركة املجتمعية الفاعلة،
االجتماعية
 وزارة التنمية االجتماعيةمع تو�سيع قاعدة الربامج
 زيادة عدد امل�ستفيديناملعاقني
ل�شئون
العليا
اللجنة
والأن�شطة التي ميكن �أن
� 7%سنوي ًا من �أعداد �أطفال
ي�شاركوا فيها
البحرين
 حدائق ومنتزهات عامةمزودة ب�ألعاب خا�صة بذوي
االحتياجات اخلا�صة
توفري بع�ض مرافق جمهزةمبادرة الوزارات والبلديات
 وزارة البلدياتبال�ضروريات تراعي فيها
واجلهات ذات امل�صداقية
 املحافظاتالأبعاد الفراغات الالزمة
والت�أثري على رعاية ومواكبة
الأن�شطة اخلا�صة بالأطفال  -اللجنة العليا ل�شئون املعاقني مل�ساعدة ذوي االحتياجات
اخلا�صة على ا�ستخدامها
 وزارة التنمية االجتماعيةمن ذوي االحتياجات اخلا�صة
وتوفريها مثل� • :صناديق
 وزارة الرتبية والتعليميف املدار�س وال�ساحات
النفايات
ال�شعبية مب�شاركة الأهل
• م�صادر �شرب املاء
• اللوحات الإر�شادية املميزة
• و�سائل �إي�ضاح بحروف
وكتابات (برايل ).
 عدد املحا�ضرات والور�شتنويع الأن�شطة اخلا�صة
التوعية التي تعقد ب�أندية
امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب
بالفتيات املقبولة اجتماعيا،
الأطفال والنا�شئة باملراكز
وزيادة عددها ،وممار�ستها والريا�ضة -املجل�س الأعلى
االجتماعية
للمر�أة -وزارة الرتبية
ب�شكل عادي وطبيعي وهادئ
 زيادة عدد امل�ستفيداتوالتعليم -وزارة التنمية
يف �أماكن الدرا�سة واحلياة
� 7%سنوي ًا من �أعداد �أطفال
االجتماعية
مب�شاركة الأ�سرة واجلهاز
التعليمي
البحرين

م�ستمر

5000

10,000

2015-2013

للوحدة
 50,000للمن�ش�أة
الواحدة
 2000دينار بحريني
للمن�شاة الواحدة

م�ستمر

20,000
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الهدف اخلام�س :ت�شريع وتنظيم ت�شكيل هيئات �إدارة امل�ؤ�س�سات التعليمية وامل�ؤ�س�سات والأندية الريا�ضية و�أندية الأطفال ميثل فيها الأطفال
وي�شاركون من خاللها يف ت�صميم و�إدارة الأن�شطة.
 الربملانا�ست�صدار القرارات
 لوائح تنظيمية ت�شجع اللجنة الوطنية للطفولةمن
والت�شريعات
 5.1والتوجيهات
2013
م�شاركة االطفال يف املدار�س
 وزارة الرتبية والتعليماجل ت�أمني م�شاركة الأطفال
واالندية ومراكز الطفولة
 وزارة التنمية االجتماعيةيف �إدارة املرافق
 املجتمع املدينتقييم جتربة املجال�س
الطالبية املنتخبة ،وتطويرها
درا�سة عن مدى فاعليةوتعميمها على كافة امل�ؤ�س�سات
جمال�س الطلبة يف املدار�س
التعليمية ،وتو�سيع نطاق
5000
5.2
 وزارة الرتبية والتعليماكتوبر 2013
ومدى ت�أثريها يف التح�صيل
م�س�ؤوليتها ب�شكل متدرج
املدر�سي مب�شاركة الطلبة
وم�سئول ،بحيث ي�شارك
الأطفال �أنف�سهم يف عملية
التقييم
 هيئة �شئون الإعالم برامج ت�سلط على متكنين�شر جتارب ناجحة يف جمال
م�شاركة الأطفال من خالل  -جمل�س التنمية االقت�صادية امل�شاركات املحلية والدولية
5.3
م�ستمر
للأطفال يف �شتى املجاالت
 املجتمع املدينو�سائل الإعالم والندوات
وعر�ضها اعالمي ًا
 وزارة التنمية االجتماعيةولقاءات تبادل التجارب
 اللجنة الوطنية للطفولةتنظيم ا�ست�شارة وطنية
 ت�أ�سي�س لثقافة التقييم�شاملة يف م�ؤ�س�سات التعليم
وزارة الرتبية والتعليم -جامعة واملتابعة من اجل التطوير
كافة ت�شمل نظرة التالميذ
2017-2013
5.4
البحرين -كلية املعلمني -بتنظيم م�ؤمتر تربوي للتو�صل
� 3000سنويا
والطالب والأهل واملربني
�إىل تو�صيات تتعلق بتطوير
اللجنة الوطنية للطفولة
�إىل املدر�سة ودورها ،وكيفية
املدر�سة ودورها يف اململكة
تطويرها
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الفريق الإداري للم�شروع
الأ�ستاذة �أمـل �سلمـان الدو�سـري

ممثل اللجنة الوطنية للطفولة
رئي�سة جلنة اال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة

املكتب التنفيذي للجنة الوطنية
للطفولة:

ممثل منظمة الأمم املتحدة للطفولة UNICEF

اال�ستاذة �أمل الدو�سري
د .جيهان العمران
الأ�ستاذة فوزية املحرو�س
ال�شيخة نورة اخلليفة
الأ�ستاذ خالد ا�سحق

فريق امل�ساندة:

فريق �إدارة الإ�سرتاتيجية:

الأ�ستاذ علي �سلمـان �صـالح

ممثل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

الأ�ستاذة الرا ح�ســني

الأ�ستاذة منى يو�سف عبد اللطيف
الأ�ستاذة دالل �سوار
الأ�ستاذة ملى اجل�شي

امل�ست�شارون:

الأ�ستاذ حممود امل�صري
امل�ست�شار القانوين
الدكتور �صالح احلديدي

ال�صياغة

الأ�ستاذ كـامل النـابل�سي
اال�ستاذة رنا طاهر

الأ�ستاذة �أمل �سلمان الدو�سري
الأ�ستاذ علي ال�سي�سي
الأ�ستاذة بهيجة الديلمي
الأ�ستاذة نزيهة احللي
الأ�ستاذة فوزية املحرو�س

فريق خرباء املراجعة

د .مرمي عذبي اجلالهمة
(حمور ال�صحة والبقاء)
الأ�ستاذ �سعيد الفيحاين
( حمور امل�شاركة وعدم التمييز)
الأ�ستاذ علي اجلبل (حمور احلماية)

حمــور ال�صحة والبقاء

الرئي�س
الدكتورة مرمي املال هرم�س الهاجري

الأع�ضاء:

الدكتورة منال العلوي

حمــور التعليم وبناء القدرات
الرئي�س
الأ�ستاذة بهيجة الديلمي
الأع�ضاء:
الأ�ستاذة ليلى املال
الأ�ستاذة مدينة ح�سن طه

حمــور احلمايـة

الرئي�س
الأ�ستاذ عبداجلبـار �أحمد الطيب
الأع�ضاء:
الأ�ستاذ علي ح�سني القطاف
الأ�ستاذة عايدة البلو�شي
الأ�ستاذ حممد �صالح عبدو
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حمور امل�شـاركة وعدم التميز

املالزم �أمل �صديق
مديرة مركز رعاية الأحداث
الأ�ستاذة دانة �أحمد

حتليل واقع الأطفال

امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية

الرئي�س
الدكتور حممد الأن�صاري

(امل�شاركون يف حلقات النقا�ش وور�ش العمل)
الأ�ستاذة مي يو�سف الدو�سري
رئي�سة مركز حماية الطفل
الأ�ستاذة مروة ديب كزبر

دارة الكرامة للرعاية االجتماعية
الأ�ستاذ ح�سن عبدالر�ضا من�صور

دار رعاية الفتيان

الأ�ستاذة �سمرية في�صل �سعود

رئي�سة دور الإيواء امل�ؤقتة
املقدم مرمي خليل خلفان

وزارة الداخلية

امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة

ال�شرطة الن�سائية ومركز الأحداث

الأ�ستاذ عادل �سلطان املطوع

املركز البحريني للحراك الدويل

الأ�ستاذة زينب عبد اجلبار احللواجي

دار الكرامة للرعاية االجتماعية

الأ�ستاذ عبدالرحمن ح�سن بوجريي
امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية
املالزم عالية عبداهلل �أحمد

مركز “ كن حرا”

الأ�ستاذة مي عبد العزيز عيدو
الأ�ستاذة �سكينة عبدالكرمي

دار رعاية الطفولة

الأ�ستاذة رنا ال�صرييف
الأ�ستاذة ع�صمت حماد

الأطفال امل�شاركون يف حلقات نقا�ش حتليل
واقع الأطفال ممثلون عن:
�أندية الأطفال والنا�شئة بوزارة التنمية
االجتماعية
مركز �سلمان الثقايف
مركز الإبداع
وزارة التنمية االجتماعية
مركز احلراك الدويل
جمعية نه�ضة فتاة البحرين
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Bahrain Financial Harbor - West Tower
Tel: +973 17101865 Fax: +973 17104942

 البرج الغربي- مرف�أ البحرين المالي
+973 17104942 : فاك�س+ 973 17101865 هاتف

Web Site: www.social.gov.bh

www.social.gov.bh :الموقع الإلكتروني

E-mail: info@social.gov.bh

info@social.gov.bh :البريد الإلكتروني
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