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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )69( ل�سنة 2016
ب�ساأن مركز حماية الطفل

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012، وعلى الأخ�س املادة 

)43( منه،
وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2007 ب�شاأن تاأ�شي�س مركز البحرين حلماية الطفل،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2015 بت�شكيل جمل�س اإدارة مركز حماية الطفل،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية،

قرر الآتي:
مادة )1(

ين�شاأ  )مركز حماية الطفل( املن�شو�س عليه يف املادة )43( من قانون الطفل ال�شادر بالقانون 
رقم  )37( ل�شنة ليحل محل )مركز البحرين حلماية الطفل(.

مادة )2(
 يتبع مركز حماية الطفل اإدارة الرعاية الجتماعية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية، ويبا�شر 

كافة املهام وال�شالحيات الالزمة حلماية الطفل من �شوء املعاملة، مبا يف ذلك:
1- اتخاذ كافة التدابري املبا�شرة والعاجلة الالزمة حلماية الطفل من �شوء املعاملة.

�س ِمَن الأطفال ل�شوء املعاملة ِمَن النواحي ال�شحية والنف�شية والجتماعية  2- درا�شة حالت َمْن تعرَّ
والقت�شادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات املنا�شبة لها.

�س ِمَن الأطفال ل�شوء املعاملة ب�شفة دورية، يف حالة ت�شليمه اإلى الوالدين  3- متابعة حالت َمْن تعرَّ
اأو املتويلِّ رعايته.

ِمَن الأطفال ل�شوء املعاملة،  �س  ِلـَمْن تعرَّ العائلة ب�شورة عاجلة وموؤقتة  4- توفري رعاية بديلة خارج 
اأو  الوالدين  من  عليه  جن�شي  اعتداٌء  وقع  اإذا  اأو  باخلطر،  دة  مهدَّ الطفل  حياة  كانت  اإذا  وذلك 

املتويلِّ رعايته.
�س ل�شوء املعاملة وعائلته، مبا يكفل عودته اإلى اأ�شرته  5- اتخاذ كافة اإجراءات تاأهيل الطفل الذي تعرَّ
بحالة طبيعية ، مبا يف ذلك العالج والتاأهيل النف�شي والدورات التثقيفية والتعليمية وتنمية املهارات 
الجتماعية ومهارات حماية الذات لدى الطفل ومعاجلة الإدمان لدى الوالدين اأو املتويلِّ رعايته.

ي احلالت اأو ال�شكاوى املتعلقة ب�شوء املعاملة. 6- توفري خط �شاخن لتَلقِّ
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مادة )3(
يلغى القرار رقم )10( ل�شنة 2007 ب�شاأن تاأ�شي�س مركز البحرين حلماية الطفل.

مادة )4(
 على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره. 

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان 

�شدر بتاريخ: 8 �شــوال 1437هــ
املــــــــوافــــــق:13 يــوليـو 2016م


