االفتتاح الرسمي
لمجمع محاكم األسرة

تقديم
لقد جاء صدور األمر الملكي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة
البحرين حفظه اهلل ورعاه ،بتخصيص مبنى للمحاكم األسرية يراعي خصوصية القضايا األسرية
ويس ّرع في إجراءاتها ،ليستكمل هذا المشروع الهام الجهود الوطنية في حفظ حقوق األسرة
البحرينية وضمان استقرارها استنادا لما ورد في الدستور ،السيما المادة الخامسة منه التي تعتبر «
األسرة أساس المجتمع ،قوامها الدين واألخالق وحب الوطن ،يحفظ القانون كيانـها الشرعي ،ويقوي
أواصرها وقيمها ،ويحمي في ظلها األمومة والطفولة ،ويرعى النشء ،ويحميه من االستغالل ،ويقيه
اإلهمال األدبي والجسماني والروحي».
وبمبادرة ومباركة كريمة من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة
ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل ،تم فصل مقر المحاكم األسرية
ليكون معلمًا قضائيًا نوعيًا يأخذ في االعتبار مكانة األسرة البحرينية ،وليساهم في رفع مستويات
استقرارها ويحافظ على خصوصيتها ،ويضمن لجميع أفرادها سهولة الوصول للعدالة عبر تبسيط
اجراءات التقاضي ،ولتكون هذه المحاكم الساحة القضائية المؤهلة والمناسبة الحتواء الخالفات
االسرية عن طريق تفعيل دور االرشاد والتوفيق األسري بعيدًا عن ساحات المحاكم األخرى .حيث
يضم المبنى قاعات محاكم االسرة بمختلف درجاتها ،ومحكمة التنفيذ ،ومكتب التوفيق األسري
وصندوق النفقة ،ومكاتب لبحث قضايا االسرة وقضايا الحضانة وشؤون الطفل ،ومكتب لشؤون
االرشاد االسري ،وكافة المرافق والخدمات المساندة لألسرة والمراعية لطبيعة المنازعات االسرية.
وقد تفضلت صاحبة السمو الملكي االميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة باالفتتاح الرسمي لمجمع
محاكم االسرة بالحنينية ،في يوم االربعاء الموافق  24يناير .2018

إنجاز بحريني جديد
إن افتتاح مجمع محاكم األسرة الجديد يمثل إنجازًا بحرينيًا ،يجسد أحد معالم التطور الذي شهدته
المنظومة العدلية ،في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البالد حفظه اهلل ورعاه.
ويأتي هذا تجسيدًا لاللتزام بتعزيز منظومة حماية كيان األسرة البحرينية وتدعيم استقرارها
باعتبارها أساس المجتمع ،وهو ما تجلى بدعم غير محدود من صاحبة السمو الملكي األميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس األعلى للمرأة قرينة عاهل البالد المفدى.
إن وجود مجمع عصري لمحاكم األسرة ،يضم تحت سقف واحد الخدمات القانونية المرتبطة بقضايا
األسرة ،سيعزز من فاعلية إجراءات العدالة وتيسيرها أمام األطراف كافة .واألهم هو استمرار العمل
من أجل توفير اآلليات األكثر قدرة على التعامل مع مشكالت األسرة واستيعاب متطلباتها.
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه منظومة قضاء األسرة والخدمات المساندة تطويرات مهمة ،أبرزها
إصدار قانون موحد لألسرة يعكس اآلراء الفقهية المشهورة ،والتعديل التشريعي الذي أوجب عرض
المنازعات على مكتب التوفيق األسري قبل وصولها للمحاكم إفساحًا لمجال حلها وديًا ،وفتح باب
الطعن في األحكام الشرعية أمام محكمة التمييز.
وهنا ،فإن الوزارة تؤكد المضي وبالتعاون الوثيق مع المجلس األعلى للقضاء ،بغية إيجاد المبادرات
الفعالة الهادفة إلى ضمان التطوير المستمر للمنظومة القضائية ،وخاصة فيما يتعلق بتطوير
النظم اإلجرائية لمحاكم األسرة ،وتنمية دور الوساطة كإحدى الوسائل البديلة الناجحة في تسوية
المنازعات من خالل مكتب التوفيق األسري والذي ستتم توسعة نطاق عمله بالتعاون مع وزارة
العمل والتنمية االجتماعية.
كذلك يولي معهد الدراسات القضائية والقانونية اهتمامه الخاص بتعزيز برامج التدريب القانوني
المتخصص في موضوعات األسرة بجميع أبعادها القانونية واالجتماعية والنفسية ،وذلك من خالل
دراسة الواقع ومراجعة اإلجراءات وتحديد المتطلبات األساسية لمبادرات التطوير.

خالد بن علي بن عبداهلل آل خليفة
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

محطات وإنجازات

2009

صدور قانون أحكام األسرة (القسم األول)

2015

فتح باب الطعن في األحكام الشرعية أمام محكمة التمييز

2015

إلزامية عرض المنازعات األسرية على مكتب التوفيق األسري قبل إحالتها للمحاكم

2016

إصدار الئحة تنظيمية جديدة لعمل المأذونين

2016

تحديد سن الزواج بأن ال يقل عن  16سنة للزوجين

2017

إصدار قانون األسرة الموحد

2018

االفتتاح الرسمي لمجمع محاكم األسرة الجديد

خدمات متكاملة تحت سقف واحد
أصدر حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى في العام  2016أمر
جاللته بتخصيص مبنى للمحاكم األسرية ،في ضوء دعم توصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة
البحرينية ،وبما يوفر بيئة متكاملة أكثر خصوصية لألسرة.
ويضم المجمع الجديد جميع الخدمات العدلية المعنية بمنظومة األسرة ،بهدف تيسير اإلجراءات أمام
المحامين والمتعاملين ،وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لألسرة والمجتمع.
وتبلغ مساحة مجمع محاكم األسرة قرابة  8آالف متر مربع ،ويتكون من  3طوابق ،تشمل  16محكمة،
ويضم مكتب التوفيق األسري ،وقسم تسجيل الدعاوى الشرعية والشؤون القانونية ،والهبات
والفرائض ،والتنفيذ الشرعي ،وصندوق النفقة ،وكذلك كل ما يتعلق بخدمات شؤون المحاكم
الشرعية ومنها خدمة إصدار وثيقة عقد الزواج وجميع اإلثباتات الشرعية واإلشهادات باختالف أنواعها.
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قانون األسرة
حققت مملكة البحرين في العام  2017إنجازًا جديدًا بصدور قانون األسرة الموحد بإجماع وطني تمثل
في إرادة المجلس التشريعي ،مضيفًا بذلك نقلة مهمة على صعيد تطوير المنظومة القانونية
المعنية باألسرة باعتبارها الحجر األساس لبناء المجتمع وازدهاره.
وجاء هذا القانون بعد نقاش مجتمعي مستفيض ،عكس مدى ضرورته المستمدة من واقع حاجات
األسرة البحرينية ،ومتطلبات تعزيز المنظومة الخاصة بحماية كيان األسرة وتدعيم تماسكها ،مع
األخذ باالعتبار اآلثار السلبية المترتبة على األطفال نتيجة المشكالت األسرية وسبل الحد منها وحصر
نطاقها ألقصى درجة ممكنة.
ويتكون قانون األسرة الذي تم مراجعته من قبل لجنة شرعية جرى تشكيلها بأمر ملكي ،من 141
والمعتبرة ،مقدمًا بذلك إضاءة علمية على حجم المشتركات
مادة عكست اآلراء الفقهية المشهورة ُ
الفقهية بين المذاهب اإلسالمية وبما يحفظ الخصوصية المذهبية.
وشكلت الخبرة القضائية البحرينية المتراكمة والممتدة لعقود طويلة ،مصدر إثراء مهم في عملية
صياغة نصوصه المستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة.

درجات محاكم األسرة (الشرعية)

أوال :قاضي
اإلجراءات

ويتكون من قاضيين إجراءات :
 -1قاضي اإلجراءات 1
 -2قاضي اإلجراءات 2

وتتكون من  7دوائر :

ثانيا ً:
المحاكم
الصغرى

 -1المحكمة الصغرى األولى

 -5المحكمة الصغرى الخامسة

 -2المحكمة الصغرى الثانية

 -6المحكمة الصغرى السادسة

 -3المحكمة الصغرى الثالثة

 -7المحكمة الصغرى السابعة

 -4المحكمة الصغرى الرابعة

وتتكون من  4دوائر :
ثالثا ً :المحاكم
الكبرى

رابعا ً :محاكم
االستئناف العليا

خامسا ً:
محكمة التنفيذ

 -1المحكمة الكبرى األولى

 -3المحكمة الكبرى الثالثة

 -2المحكمة الكبرى الثانية

 -4المحكمة الكبرى الرابعة

وتتكون من دائرتين :
 -1محكمة االستئناف العليا األولى
 -2محكمة االستئناف العليا الثانية

وتتكون من دائرة واحدة والذي تختص بنظر تنفيذ األحكام الصادرة
عن محاكم األسرة (الشرعية) :
 -محكمة التنفيذ األولى

مكتب التوفيق األسري
أنشئ مكتب التوفيق األسري في العام  2001بوزارة العدل بالشراكة مع المجلس األعلى للمرأة،
ليتولى تقديم المساعدة بهدف الوصول إلى حلول ودية بين أطراف المنازعات األسرية ،وذلك قبل
إحالتها للمحاكم الشرعية.
وتعزيزًا لدور مكتب التوفيق األسري باعتباره أداة أساسية في تسوية المشكالت األسرية ،فقد صدر
المرسوم بقانون رقم  22لسنة  2015بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات أمام المحاكم الشرعية،
والذي أوجب تحويل القضايا الشرعية التي يجوز فيها الصلح إلى مكتب التوفيق قبل عرضها على
المحاكم بغرض إفساح المجال أمام تسويتها وديًا.
و ُيشكل اختصاص المكتب عام ً
ال مساعدًا للقضاء ،حيث يركز جهوده على تقديم اإلرشاد األسري
ورفع الوعي االجتماعي ودراسة أسباب الخالفات الزوجية بغية التوصل إلى حلول مرضية للطرفين،
بما يسهم في الحفاظ على كيان األسرة والتقليل من األضرار السلبية في حال حصول الطالق
وخاصة على مستقبل األبناء عبر السعي لتضمين أي اتفاق المسائل المتعلقة بالسكن والحضانة
والنفقة.
وبالنظر إلى نتائج جهد التسوية الفعلي يتبين الدور الحيوي الذي يمثله المكتب في تسوية الكثير
من الخالفات األسرية و تحجيم آثارها المحتملة على البيئة السليمة لألطفال والناشئة.

آلية سير العمل في مكتب التوفيق األسري
أ وال :أ نواع الطلبات المحالة الى المكتب بموجب القرار
الوزاري رقم ( )47لسنة 2016
دعاوى التطليق
بكافة أ نواعها بما
في ذلك طلب الخلع

النفقات واألجور

حضانة الصغير
ورويته
وحفظه ٔ
وضمه واالنتقال به

نفقة المتعة

االعتراض على
إنذار الطاعة

مسكن الزوجية

دعاوى المهر

وغيرها من دعاوى
االحوال الشخصية
للوالية على النفس

ثانيا :تقديم طلب التسوية بمكتب
تشكيل الدعاوى والمنازعات االسرية
• نسخة من عقد الزواج
• نسخة من وثيقة الطالق (في حالة الطالق)

المستندات
المطلوبة

• االوراق الثبوتية الشخصية
(بطاقة الهوية  ،نسخ من شهادات الميالد لألبناء ٕان وجدوا)
		
• ٔاي ٔاوراق ٔاو مستندات ضرورية ومتعلقة بالنزاع
• التوكيل الرسمي في حال كان مقدم الطلب وكيل طالب التسوية

البيانات
الشخصية

• كتابة الرقم الشخصي والعنوان بشكل كامل وصحيح
• العنوان الكامل والصحيح للطرف الثاني ورقم الهاتف
• على صاحب الطلب بيان موضوع الخالف ؤاسبابه وطلباته
ٔا -طالب التسوية (سيزودك الموظف المعني مباشرة عند تقديم الطلب بموعد

تبليغ الطرفين
بموعد الجلسة

ومكان المقابلة واسم الباحث المعني بالطلب)
ب -المطلوب التسوية معه (سوف يتم تبليغك بخطاب مع علم الوصول ومكان
المقابلة واسم الباحث المعني بالطلب)
ج -تحدد جلسة التسوية خالل مدة ٔاقصاها ٔ 5ايام من تاريخ تقديم الطلب

ثالثا :جلسة التسوية

في حال حضور الطرفين يقوم الباحث باإلجراءات التالية:

 -1سيقوم الباحث باستقبال طالب التسوية لــ :
ٔاخذ بياناته ومعلومات عن الخالف القائم بينه وبين المطلوب التسوية معه.

 -2سيقوم الباحث باستقبال المطلوب التسوية معه لــ :
ٔاخذ بياناته ومعلومات عن الخالف القائم بينه وبين مقدم الطلب.

 -3يحق لمحامي أ ي طرف المشاركة بجلسة التسوية
بشرط ٔان يكون لديه توكيل بالصلح.

رابعا :نتيجة التسوية
في حال التوصل إلى صلح أ و تسوية
• يحرر المكتب محضرًا بهذا الشأن ببنود االتفاق
يوقع من قبل الطرفين ومن قبل الباحث
المك ّلف بالحالة.
• يتم اعتماد االتفاق كسند تنفيذي يحمل
الصفة الرسمية ،ويستلم كل طرف نسخة منه.
• بالتسوية أو بالصلح ينتهي النزاع بشكل
كامل  ،فال يجوز رفعه مرة أخرى أمام القضاء ،
كما ال يجوز الطعن بالصلح أو التسوية  ،ألنها
تصبح باتة وقطعية بقوة القانون ودون حاجة
ألي اجراءات خاصة.

في حال عدم التوصل إلى صلح أ و تسوية
• يحرر المكتب تقريرًا يدون الباحث فيه أسباب
الخالف ويتم توقيع كل طرف على أسبابه.

• يس َّلم التقرير إلى صاحب الطلب أو وكيله
مرفق به الطلبات من أجل رفع دعوى بمكتب
تقديم الدعاوى الشرعية.

مالحظات هامة
في حال عدم حضور أحد األطراف أو كالهما بعد االعالن  ،يجوز إعالنه مرة
أخرى خالل مدة أقصاها يومان  ،فإذا لم يحضر يعتبر رافض للتسوية
 -1في حال تكرار غياب المطلوب التسوية معه مرتين والتزام طالب التسوية
يعتبر رافض للتسوية ويعطى تقرير بذلك.

 -2في حال تكرار غياب طالب التسوية مرتين وإلتزام المطلوب التسوية معه
بالحضور يلغى الطلب ويعطى المطلوب التسوية معه تقرير يثبت حضوره.

صندوق النفقة
ُيعتب ــر صن ــدوق النفق ــة ال ــذي ص ــدر قان ــون بإنش ــائه الع ــام  ، 2005ه ــو األول م ــن نوع ــه عل ــى مس ــتوى
دول مجل ــس التع ــاون ل ــدول الخلي ــج العربي ــة.
ـد الصنــدوق آليــة مؤسســية اجتماعيــة تهــدف إلــى التعامــل مــع مشــكلة تأخــر صــرف النفقــة أو
ويعـ ُ
االمتنــاع عــن دفعهــا ممــا يترتــب عليــه تهديــد كيــان األســرة واســتقرارها.
ويتولـــى الصنـــدوق مجلـــس إدارة يتكـــون مـــن القطاعيـــن الحكومـــي واألهلـــي ،ويختـــص بصـــرف
النفقـــة فـــي الحـــاالت اآلتيـــة:

 -1المنتفعون من البحرينيين الذين صدرت لصالحهم أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها.
 -2المنتفعـون مـن البحرينييـن الذيـن أقامـوا دعـاوى بشـأن تقريـر نفقـة لهـم ولما يفصل
فيهـا ،ويقـدر الصنـدوق نفقـة مؤقتـه لـكل منهـم من واقـع ظـروف كل حالة علـى حدة.
 -3المنتفعـون مـن أوالد الزوجـات البحرينيـات الذيـن ال يحملـون الجنسـية البحرينيـة،
شـريطة إقامتهـم الدائمـة فـي مملكـة البحريـن ويقـدر الصنـدوق ظـروف كل حالـة علـى حـدة.
كذلــك أجــاز القانــون صــرف نفقــة مؤقتــة يقدرهــا الصنــدوق لــكل حالــة علــى حــدة ،علــى أن يقــوم
الصنــدوق باســترداد جميــع النفقــات المصروفــة مــن المحكــوم عليهــم بموجــب حكــم النفقــة.

آلية سير العمل في مكتب صندوق النفقة
البداية
النفقة المؤقتة

النفقة الدائمة

بعد استالم المستندات المطلوبة

بعد استالم المستندات المطلوبة

إعداد تقرير قانوني واجتماعي

اعداد تقرير قانوني

احالة الطلب الى لجنة نظر الطلبات
للبت في موضوع صرف النفقة
مباشرة صرف النفقة عند الموافقة
او حفظ الملف في حال الرفض

الفئة المستهدفة

المطلقة

الزوجة

األوالد

الوالدين

كل من تجب لهم
النفقة أو من ينوب
عنهم قانونا ً

