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 املقدمة

 

ميثاق العمل الوطني والدستور والتشريعات  كفلها ثابتهوفق منطلقات مساعيها مملكة البحرين واصلت  

نية لنهوض املرأة ية الوطستراتيجيال اآليات عملية قائمة على بناء التحالفات والشركات لتنفيذ تباع باالنافذه، 

والتقدم املحرز في مجاالت عمل املرأة، وادماج احتياجاتها في املسار قياس االثر علمية لمنهجية  البحريينية وفق

 ناء مجتمع تنافس ي مستدام.بتكافؤ الفرص، لتحقيق شراكة متكافئة لئ بادالتنموي لضمان تطبيق املساواة وم

  

كافة الجهود الوطنية ذات الصلة من خالل  جمعتتشاركية نهجية مباعتماد هذا التقرير تم اعداد قد و  

بحسب املنهجية واآللية املطلوبة، لنقل الصورة الحقيقية املعلومات كافة البيانات و وتوفير  وتحديثمراجعة 

على كافة االصعدة الرسمية واالهلية الحاسمة االهتمام في مجاالت التي توضح التقدم املحرز على وضع املرأة 

  .2119عام الفي  الثالثتقديم التقرير  منذوذلك ومدى توافقها والتزامها في تنفيذ منهاج عمل بيجين، 
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في مجال تعزيز املساواة  0991الباب األول: تحليل عام لإلنجازات التي تحققت والتحديات التي صودفت منذ العام 

 وتمكين املرأة
 

: أهم ال 
ً
 0991 نجازات التي تحققت منذ عامأوال

دخلت مملكة البحرين مرحلة جديدة بطرح املشروع اإلصالاليي لحضالرة صالاحب الجاللالة امللالك حمالد بالن عيسال ف آل خليفالة ملالك 

، ولقالالالالد ضالالالالمت اليجنالالالالة التالالالالي اعالالالالدت 2115، واعالالالالالن ميثالالالالاق العمالالالالل الالالالالوطني فالالالالي ف رايالالالالر 5999مملكالالالالة البحالالالالرين حفعالالالاله   فالالالالي عالالالالام 

سالالبات املالالرأة البحرينيالالة باملشالالاركة فالالي مسالاليرة البنالالاء والتحالالديث الالالوطني علالالى مشالالروع امليثالالاق سالالت  خصالاليات نسالالائية. وتوالالالت مكت

 مختلف االصعدة، ومن ابرزها التالي:

 إنشاء آليات وطنية لضمان ودعم حقوق املرأة: .0

مباشالالالرة  ملسسم مملكسسسة البحسسرينيتبالالع  املجلسسسأل األعلسسر للمسسسرأة ، بإنشالالاء 2115( لسالالنة 11صالالدور األمالالر السالالامي رقالالالم ) -

 لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون املرأة. ويعت ر  املرجع 

( لتعزيالالالالز وتنميالالالالة وحمايالالالالة 13بموجالالالالب األمالالالالر امللكالالالالي رقالالالالم ) 2119إنشالالالالاء املؤسسالالالالة الوطنيالالالالة لحقالالالالوق اإلنسالالالالان فالالالالي عالالالالام  -

 حقوق اإلنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها واإلسهام في ضمان ممارستها. 

نعاليم وزارة شالؤون حقالوق االنسالان كجهالة معنيالة بالقطالاع الحقالو ي ، بت2152( لسالنة 33صدور األمر السالامي رقالم ) -

 لإلنسان في مملكة البحرين بالتعاون مع املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

 االستراتيجية الوطنية لنهوض املرأة:  .0

 2111ملالالالالالالالك مملكالالالالالالالة البحالالالالالالالرين فالالالالالالالي العالالالالالالالام  الجاللسسسسسسسة امللسسسسسسسم حمسسسسسسسد بسسسسسسسن ع  سسسسسسس   آل  ليفسسسسسسسةاعتمالالالالالالالد حضالالالالالالالرة صالالالالالالالاحب  -

الوطنيالالة للنهالالوض بالالاملرأة البحرينيالة فالالي سالالابقة تاريخيالالة باعتبارهالا أول اسالالتراتيجية نوعيالالة معنيالالة بشالالؤن االسالتراتيجية 
 املرأة تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي. 

املجلالالالال االعلالالالى للمالالالالرأة عملالالاله برةيالالالة واضالالالالحة وخطالالالة وطنيالالالة طموحالالاله لتنفيالالالالذ االسالالالتراتيجية الوطنيالالالة للنهالالالالوض دشالالالن  -

(، تالالالالم اعالالالالدادها بالشالالالالالراكة الفاعلالالالالة مالالالالع جميالالالالع مكونالالالالات املجتمالالالالع ومؤسسالالالالالاته 2152-2111)بالالالالاملرأة البحرينيالالالالة للفتالالالالرة 

 الدستورية. 

قالالالام املجلالالالال االعلالالالى للمالالالرأة بتقيالالاليم نتالالالائن الخطالالالة الوطنيالالالة للنهالالالوض بالالالاملرأة البحرينيالالالة وفالالالق منهجيالالالة  2152فالالالي العالالالام  -

 وخطالالالالة طموحالالالالة تتضالالالالمن
ً
آليالالالالات أكمالالالالر مواءمالالالالة لتطالالالالورات  علميالالالالة دقيقالالالالة ليبالالالالدأ انطالقتالالالاله الثانيالالالالة برةيالالالالة أكمالالالالر تطالالالالورا

الخطالالالة  2153املجلالالال فالالالي العالالام  اطلالالالقاملجتمالالع البحرينالالالي بشالالكل عالالالام، وتطالالور أوضالالالاع املالالرأة بشالالالكل خالالاص. ومالالالن ثالالم 
 االسستقرا  األسسر  آثار  تسعى الى ضمان تحقيالق  خمسةتتضمن و  (2122 -2153الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )

القالالائم كينهالالا مالالن متطلبالالات القالالدرة علالالى املسالالاهمة التنافسالالية فالالي مسالالار التنميالالة، للمالالرأة فالالي إطالالار التالالرابط العالالائلي، وتم

، بمالالالالالا يحقالالالالالق لهالالالالالا فالالالالالرص التميالالالالالز فالالالالالي األداء واالرتقالالالالالاء وإدمالالالالالاج احتياجالالالالات املالالالالالرأة فالالالالالي التنميالالالالالة تكسسسسسافر الفسسسسسر علالالالالى مبالالالالالدأ 
العمالالالل املؤسسالالال ي التكامالالالل مالالع الشالالالركاء والحلفالالالاء فالالالي . مالالالن خالالالالل السسستعلم مسسسدا ال يسسساةو جسسسودة حيا هسسسابخياراتهالالا نحالالالو 

 الوطني املتخصص في شئون املرأة.  ب ت الخبرةليكون املجلال االعلى للمرأة بالتالي 

 النموذج الوطني لدماج احتياجات املرأة في التنمية:  .3

تحالالالت شالالالعار دمالالالن احتياجالالالات املالالالرأة فالالالي بالالالرامن التنميالالالة  2151عقالالالد املالالالؤتمر الالالالوطني األول للمالالالرأة البحرينيالالالة فالالالي العالالالام  -

دور الجهالالالالود الوطنيالالالالة افالالالالرص متكافئالالالالة .. عدالالالالالة وتقالالالالدم ليجميالالالالعا، وأسالالالالفر عالالالالن إعالالالالالن النمالالالالوذج الالالالالوطني الشالالالالاملة .. 

 .في مسار التنمية يةإلدماج احتياجات املرأة البحرين

تشكيل اليجنة الوطنية ملتابعالة تنفيالذ هالذا النمالوذج برئاسالة صالاحبة السالمو امللكالي األميالرة سالبيكة بنالت إبالراهيم آل   -

 ال األعلى للمرأة.خليفة رئيسة املجل

إنشالالاء وحالالدات تكالالافؤ الفالالرص فالالي العديالالد مالالن الالالوزارات واملؤسسالالات الرسالالمية والقطالالاع الخالالاص والعمالالل املشالالتر  مالالع  -

 مسالتوى  علالى جالدواها الوحالدات وزارة املاليالة فيمالا بتعلالق باملوازنالات املسالتجيبة الحتياجالات املالرأة، ولقالد اثبتالت هالذه

 الالوزارات فياله يوجاله 2153سالبتم ر  59املدنيالة بتالاريخ  الخدمالة ديالوان القالرار مجلال صالدور  عالن اثمالر ممالا العملالي الواقع
 املؤسسالات هالذه فالي الفالرص تكالافؤ تحقيالق علالى طريالق هامالة خطالوة يعت الر ممالا الفالرص لتكالافؤ دائمالة لجالان تشالكيل الالى

 الفرص.  تكافؤ بمبادئ  عيوزيادة الو ثقافة االدماج ونشر 
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مرأة البحرينية تحت شعار اإدماج احتياجات املرأة فالي التنميالة .. وقفالة عقد املؤتمر الوطني الثاني لل 2153في العام  -

مراجعالالة وتقيالاليما، بهالالدع متابعالالة تنفيالالذ النمالالوذج الالالوطني إلدمالالاج احتياجالالات املالالرأة فالالي التنميالالة وإبالالراز أهالالم اإلنجالالازات 

رح تصالالور مطالالور والتحالديات لالنطالالالق منهالالا نحالالو رةيالالة مسالتقبلية فالالي ضالالوء املسالالتجدات املحليالالة والدوليالة.  وقالالد تالالم طالال

للنمالالوذج الالالوطني إلدمالالاج احتياجالالات املالالرأة، وتعت الالر النمالالخة الثانيالالة مالالن النمالالوذج تطالالور نالالوعي للنمالالوذج الالالوطني األول 
ومستجيب للتوجهات الوطنية في مجال االدماج ويؤكد على توزيع األدوار في التنفيذ بين قطاعات املجتمع وضالمان 

ثالالالر علالالالى الصالالالعيد الالالالوطني حيالالالث يؤمالالالل تنفيالالالذ النمالالالوذج بالتشالالالار  بالالالين املسالالالئولية الوطنيالالالة فالالالي السالالالعي نحالالالو تحقيالالالق األ

السالاللطتين التشالالريعية والتنفيذيالالة واملجتمالالع املالالدني والقطالالاع الخالالاص وبإشالالراع ومتابعالالة مالالن املجلالالال األعلالالى للمالالرأة، 
 والجهالالالالالات ذات العالقالالالالالة باملنعمالالالالالات اإلقليميالالالالالة والدوليالالالالالة. ويتكالالالالالون  النمالالالالالوذج الالالالالالوطني مالالالالالن أربعالالالالالة محالالالالالاور رئيسالالالالالية  الالالالالي

السياسات واملوازنات وإدارة املعرفة وقياس األثر حيث تم وضع اإلجراءات الالزمة وتحديد األدوار املتوقعة من كالل 

 الجهات ذات العالقة لتفعيل محاور النموذج الوطني. 

 االتفاقيات والتقا ير الدولية ذات العالقة باملرأة:   .2

قضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو( والتزمت إلى أتفاقية ال 2112انضمت مملكة البحرين في العام  -

حكالالام هالالالذه االتفاقيالالة علالالالى صالالعيد بالالرامن التوعيالالالة و اعالالداد التقالالالارير الرسالالمية الدوريالالة بشالالالأن متابعالالة تنفيالالالذ أبتنفيالالذ 
يالالالر مالالالواد االتفاقيالالالة، و متابعالالالة مالحعالالالات لجنالالالة السالالاليداو. وقالالالد ناقشالالالت مملكالالالة البحالالالرين تقريرهالالالا األول والثالالالاني والتقر 

وقالالالدمت التقريالالالر الرسالالالمي الثالالالالث  2113أكتالالالوبر  31التكميلالالالي الخالالالاص باتفاقيالالالة السالالاليداو امالالالام لجنالالالة السالالاليداو بتالالالاريخ 

ف راير  55، وتم مناقشته امام اليجنة املعنية بتاريخ 2155لتنفيذ اتفاقية السيداو في الوقت املحدد من شهر يوليو 
 ن قبل اليجنة واملعنيين. في جنيف حيث حصل التقرير على إشادة واسعة م 2151

ولجنالة تنفيذ التزامات مملكالة البحالرين الدوليالة أمالام مجلالال حقالوق االنسالان لاملجلال االعلى للمرأة في اطار متابعة  -

 في يناير مجلال السيداو، أصدر 
ً
خاذ االجراءات الدستورية والقانونية إلحالالة مشالروع قالانون بات 2151الوزراء قرارا

بعض مالالالواد اتفاقيالالالة القضالالالاء علالالالى جميالالالع أشالالالكال التمييالالالز ضالالالد املالالالرأة )السالالاليداو( بمالالالا ال لالالالصالالاليااة التحفعالالالات إعالالالادة ب

 السلطة التشريعية. إلى  ويحفظ سيادة الدولةيتعارض مع الشريعة اإلسالمية 

مملكالالالة البحالالالرين التقالالارير الدوليالالالة ذات الصالالاللة بوضالالالع املالالرأة ومالالالن ذلالالالك تقالالالارير مملكالالة البحالالالرين الدوريالالالة بشالالالأن  تقالالدم -

واالهالداع اإلنمائيالة األلفيالة وتقريالر التنميالة البشالرية  اء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو(أتفاقية القض
ومنهالاج عمالالل بيجالين. وتتضالالمن هالذه التقالالارير ملحالة عالالن اإلنجالالازات والتحالديات فالالي مجالال تعزيالالز املسالاواة بالالين الجنسالالين 

 وتمكين املرأة.  ومن هذه اإلنجازات، على سبيل املثال:

o  دولة 531بين  13، من أن ترتيب البحرين يصل إلى املرتبة 2153إليه تقرير التنمية البشرية، للعام  ما أشار ،
 .

ً
 مقارنة بكثير من الدول وأن البحرين تعت ر من بلدان التنمية البشرية املرتفعة جدا

ً
 عاليا

ً
 والذي يعت ر ترتيبا

o ستعراض لعشر سنواتا الصادر عن مكتب املنسق أشار تقرير إنجازات التنمية البشرية في مملكة البحرين اا
، إلى أن اقيم دليل التنمية البشرية ودليل تنمية النوع للبحرين مماثلة 2151املقيم لألمم املتحدة، في ف راير 

(، وهذا يعني إنه فيما يتعلق بالتنمية البشرية، ال يوجد تفرقة من حيث النوع في 1.391م )2119في عام 

 البحرينا.
o اشالالالالار ت( قريالالالالر املنعمالالالالة الدوليالالالالة للتعالالالالاون االقتصالالالالادي والتنميالالالالة لالالالالدول الشالالالالرق األوسالالالالط وأفريقيالالالالاMENA-OECD )

( حالالالالالالول املسالالالالالالاواة بالالالالالالين CAWTARم املعالالالالالالد بالتعالالالالالالاون مالالالالالالع مركالالالالالالز املالالالالالالرأة العربيالالالالالالة للتالالالالالالدريب والبحالالالالالالو  )2153للعالالالالالالام 

يا ان مملكة البحالرين الجنسين فيما يتعلق بالقوانين والسياسات العامة في دول الشرق األوسط وشمال افريق
جاءت في املركز االول فيما يتعلق بمشاركة املرأة فالي القطالاع العالام فالي املناصالب اإلداريالة الوسالطة وبنسالبة بل الت 

كما حققت الترتيب الثاني بعد تالونال بالين دول الشالرق األوسالط ،  التقرير  الدول املشاركة في% على مستوى 19

% حيث فاقت املتوسط 31ة القياديات في القطاع العام وبنسبة بل توشمال افريقيا )املينا( فيما يتعلق بنسب
 %.29.5لدول الشرق األوسط وشمال افريقيا )املينا( والتي بل ت 
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 إطالق الجوائز واملباد ات بهدف دعم وتمكين املرأة البحرينية:  .1

سالالالبيكة بنالالالت إبالالالراهيم ال خليفالالالة جالالالائزة صالالاحبة السالالالمو امللكالالالي األميالالالرة  2113املجلالالالال األعلالالالى للمالالالرأة فالالالي العالالالام  أطلالالق  -

لتمكالالين املالالرأة البحرينيالالة، وتمالالني كالالل سالالنتين ألفضالالل الالالوزارات واملؤسسالالات الحكوميالالة والخاصالالة املتميالالزة فالالي مجالالاالت 

 دعم وتمكين املرأة البحرينية العاملة. 

 مالالالالن العالالالالام  -
ً
 للمالالالالرأة البحرينيالالالالة، ويعت الالالالر مبالالالالادرة وطنيالالالالة ت 2113بالالالالدءا

ً
هالالالالدع الالالالالى تالالالالم تخصالالالاليص االول مالالالالن ديسالالالالم ر يومالالالالا

تسالالليط الضالالوء علالالى احالالدى املجالالاالت الهامالالة فالالي مسالاليرة عمالالل املالالرأة البحرينيالالة، والعمالالل علالالى ابالالراز االنجالالازات ورصالالد 

التحالالالالالديات والوقالالالالالوع علالالالالالى اهالالالالالم التالالالالالدابير التالالالالالي مالالالالالن شالالالالالأعها ان تسالالالالالاهم فالالالالالي تعزيالالالالالز  ودعالالالالالم مسالالالالاليرة املالالالالالرأة علالالالالالى مختلالالالالالف 

 االصعدة. 

شيخة حصة بنت سلمان آل خليفالة للعمالل الشالبابي التطالوعي لتعزيالز تم إطالق جائزة امل فور لها ال 2151في العام  -

 العمل التطوعي وتشجيع الشباب على اإلبداع والتميز  في خدمة املجتمع. 

تالالالم إطالالالالالق جالالالائزة صالالالاحبة السالالالمو امللكالالالالي األميالالالرة سالالالبيكة بنالالالت إبالالالالراهيم آل خليفالالالة لتمكالالالين املالالالرأة فالالالالي  2151فالالالي العالالالام  -

  .ني الجائزة كل أربع سنوات ألفضل جمعية سياسية وأخرى مهنيةالجمعيات املهنية والسياسية ، وتم

تالالم إطالالالق امتيالالاز الشالالرع لرائالالدة االعمالالال البحرينيالالة الشالالابة الالالذي يمالالني لرائالالدة العمالالل املشالالاركة فالالي  2155فالالي العالالام  -

فالالالالالي تنميالالالالالة االقتصالالالالالاد الالالالالالوطني، والتالالالالالي تجمالالالالالع بالالالالالين الريالالالالالادة فالالالالالي إدارة إحالالالالالدى املؤسسالالالالالات االقتصالالالالالادية الخاصالالالالالة والتميالالالالالز 

 النهوض بمسئوليتها االجتماعية نحو املجتمع. 

 ملجسسسساالت 01  بيجسسسين+02بيجسسسسين+  1بيجسسسين +تعهسسسدات مملكسسسسة البحسسسرين التسسسسي و دت فسسسي التقسسسسا ير الوطنيسسسسة   .6
ً
( وتنفيسسسسذا

 االهتمام ال اسمة الثني عشر الوا دة في منهاج عمل بيجين: 

 :5991املرأة منذ العام  نورد فيما يلي أبرز جهود مملكة البحرين الرامية إلى عهوض

o :املرأة والفقر 

 ليجميع، مجاني بشكل األساسية الخدمات توفير على تقوم البحرين في املعتمدة الحكومية إن السياسات  
ً
 وخصوصا

 وايرها، و ي ذات نوعية جيدة. الصحية واإلسكان والرعاية التعليم خدمات

 قدم االستحقاقات األسرية في مملكة البحرين من خالل
ُ
جهات متعددة وتحكمها تشريعات مختلفة ومن ذلك:  ت

التأمين ضد التعطل، العالوات االجتماعية على الرواتب، عالوة تحسين املستوى املعيش ي، الضمان االجتماعي، 

 كفالة األيتام واألرامل عن طريق املؤسسة الخيرية امللكية، بدل االسكان، مخصص لذوي االعاقة.

 الرتقاء باملكانة االقتصادية للمرأة عن طريق تقديم القروض والتسهيالت إلى جانب تتعافر الجهود الرسمية  ل
التدريب والتأهيل، باإلضافة إلى التشريعات والقرارات الداعمة وإطالق الخطة الوطنية لتنمية األسر املحتاجة 

 .  2111عام 

  البحريني للر ي به على املستوى  اإلنسانال تنحصر الجهود املبذولة في إطار تقديم الدعم بل يتعداها إلى تنمية

االجتماعي من خالل املشاريع وال رامن والخدمات كاملراكز االجتماعية الشاملة املخصصة لذوي اإلعاقة واملسنين 
 .وتأهيل والخدمات التنموية من تدريب

o :املرأة والتعليم 

 حيث دخل التعليم النعامي للمرأة تعت ر البحرين من أوائل الدول في املنطقة التي أولت التعليم اهتما ،
ً
ما مبكرا

 نحو تطوير نوعية 5923في عام 
ً
 في جميع مستويات التعليم، وتسعى اململكة حاليا

ً
 كبيرا

ً
، وحققت املرأة نجاحا

التعليم وتوسيع مجاالته لتشمل برامن متطورة تلبي االحتياجات التعليمية والتدريبية املتجددة واملتزايدة. وتشكل 
البحرينية النسب األعلى من الحضور في جميع املراحل التعليمية وحتف الجامعية وهذه النسب تحققت  املرأة

بفعل البيئة التشريعية الداعمة وال رامن واملشاريع التي تم تنفيذها في املجال التعليمي ومنها، مشروع جاللة امللك 

من ال رامن والتدابير التي ساهمت في تحقيق مملكة ملدارس املستقبل، وبرنامن املني الدراسية العاملية وايرها 
وتشير االحصائيات إلى أن نسبة الطالبات في مؤسسات التعليم العالي  ،راكز متقدمة في املجال التعليمالبحرين مل

(، كما بل ت نسبة خريجات التعليم العالي من 2152-2155%( في العام الدراس ي)35في اململكة ما مقداره )

 (. 2155-2151%( في العام الدراس ي)13املعاهد الحكومية )الجامعات و 
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 إنشاء قسم خاص ملتابعة  2113إلزامي للمرحلتين االبتدائية واالعدادية حيث تّم سنة  البحرين مملكة في التعليم

سنة(، ومتابعة املنقطعين عن الدراسة من نفال الفئة 51-3تنفيذ إلزامية التعليم ملن هم في سن اإللزام )

 رية، والعمل على إعادة إلحاقهم بالتعليم.العم

  للمراحل الحكومية املدارس في املنتعمين) من الجنسين( البحرينيين واير البحرينيين الطالب لجميع مجاني التعليم 
 الالزمة الدراسية الكتبوفير ت مع ،) سنة (6-18 العمرية للفئات ) والثانوية اإلعدادية الثال  )االبتدائية، الدراسية

   دراسية سنة كل بداية مع
ً
لكال الجنسين  الخاصة االحتياجات ذوي  لتعليم خاصة معاهد مقابل. وهنا  دون مجانا

وقد قامت مملكة البحرين بجهود عديدة لتحسين وتعزيز الخدمات  .خدمات طالبها من يحتاجه ما بكل مزّودة
عاقة للتعلم في املدارس الحكومية، كما أولت املقدمة لفئة ذوي اإلعاقة تتمثل في دمن الطلبة من فئة ذوي اإل 

 حيث تم تدشين مشروع تطوير التعليم الفني 
ً
 بال ا

ً
مملكة البحرين التعليم الفني واملنهي والصناعي للمرأة اهتماما

ني وإتاحة الفرصة للفتيات لاللتحاق ب رامن املسار التجاري من التعليم الف 2111واملنهي )التلمذة املهنية( في العام 
، الدبلوما الوطنية HNCواملنهي، كما تم الحاق الفتيات ب رامن دراسية ملا بعد الثانوية )الشهادة الوطنية العليا 

 (.  HNDالعليا 

  جامعة حكومية وخاصة واقليمية وأك ر تلك الجامعات  ي جامعة حكومية، كما  53يوجد في مملكة البحرين

،  12بكادر اكاديمي بلغ  2113ام ، في ع(BTC)أسست كلية البحرين للمعلمين 
ً
% منهم من حملة 15متخصصا

وفي العام نفسه، أنشئت الحكومة بوليتكنك البحرين؛ لدعم النمو االقتصادي وتوفير الخيارات  الدكتوراة.

 .املالئمة لسوق العمل من القوى العاملة البحرينية ذات الكفاءة في املجاالت التطبيقية واملهنية والتقنية

 عن منعومة للتعليم املستمر  إرساء 
ً
  عوضا

ً
كما وافقت على تطبيق  ،منعومة محو األمية املعتمدة سابقا

بخصوص عقد محو األمية وتعليم الكبار العالمي، التزاًما بما ورد في  2111الصادر في جنيف عام  522/11القرار

جهود على محو األمية األبجدية، بل (، ولم تقتصر ال2152-2113مقترح اليونسكو بشأن عقد محو األمية الدولي )
 ملحو األمية الحاسوبية. تمتد

 من اإلجراءات املساندة ومنها: عددوتسهيال لتنفيذ هذه ال رامن اتخذت اململكة 

 فتي رياض أطفال ألبناء األمهات امللتحقات بمراكز التكوين املستمر. -

 توفير املواصالت للدارسين واملعلمين وخاصة النساء منهم. -

 .2113/2111حدا  خدمة اإلرشاد النفس ي والتوجيه املنهي في العام الدراس ي است -

              تجريب مشروع محو األمية املعجل على شكل دورات تدريبية مكثفة. -

  مدارس )خمال مدارس ذكور وخمال إنا  ( موزعة  51على  2113تم تدشين برنامن تحسين أداء املدارس عام

خمال، ويتضمن ال رنامن مجموعة من املشاريع التي تمكن القيادة املدرسية والتربوية ج رافيا على املحافعات ال

وتطويرها، وتمكين املعلمين من املمارسات التربوية الحديثة من خالل أكاديميات التدريال، وتم رصد مؤشرات 
 اإلنجاز ب رض سد الفجوة بين الجنسين لتحقيق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص. 

o ص ة:املرأة وال 

  بالعنصر البشري وجعلته في مقدمة أولوياتها وذلك من خالل توفير أجود أنواع 
ً
 كبيرا

ً
أولت مملكة البحرين اهتماما

الخدمات الصحية وخدمات تحسين املستوى املعيش ي للمواطنين البحرينيين بشكل مجاني، حيث تتبنف الخطط 

وى من الرعاية الصحية لتعزيز الصحة بين الجنسين. واالستراتيجيات العاملية التي تهدع إلى تحقيق أعلى مست

كما تحعة املرأة بخدمات صحية خاصة بها تشمل خدمات الصحة اإلنجابية وخدمات رعاية الحوامل وما بعد 
الوالدة والفحص الدوري النسائي ورعاية املسنات والفحص قبل الزواج. مما ساهم إلى حد كبير في تحسن 

بوفيات األمهات واألطفال الرضع ومعدالت توقعات الحياة في مملكة البحرين وتحقيق املؤشرات الصحية الخاصة 

، لمجاألهداع اإلنمائية لأللفية. وقد ارتفع متوسط توقع الحياة عند الوالدة في ا
ً
تمع البحريني ارتفاعا ملموسا

العام ليجنسين فقد أرتفع إلى للمرأة، أما عن املعدل  13.5عاًما للرجل و  11.1م،  2152حيث بلغ املعدل في عام 

ترتيب متقدم من خالل نتائن ملكة البحرين لك حققت مبذ و ، 5911عاًما في عام  31.1عاًما مقارنة بال  11.3

في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية  الدول املتقدمةوأصبحت في مصاع تحليل مؤشرات القياس الدولية 
.
ً
 ونوعا

ً
 كما
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  اتيجيات والخطط التي خصت املرأة بمجموعة من املبادرات نذكر منها: استراتيجية تم إطالق مجموعة من االستر

(، الخطة الوطنية للوقاية من األمراض اير السارية )وتشمل أمراض القلب 2151-2155وزارة الصحة للفترة )

سنين في العام والشرايين وداء السكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفس ي املزمنة(، االستراتيجية الصحية للم

  (، استراتيجية تعزيز الصحة النفسية.2155-2151، االستراتيجية الوطنية للشباب )2155

o :املرأة والعنف 

  للقانون فإن اي فعل يرتكب من الزوج تجاه زوجته في اطار 
ً
إن قانون العقوبات يجرم العنف بكل أشكاله، ووفقا

ها اليجوء الى القضاء ملقاضاة الزوج وطلب الحكم بالعقوبة االسرة ينتن عنه ضرر فانه يحق للزوجة املجني علي
املقررة وفق القانون، كما أن قانون أحكام األسرة )القسم األول( قد حفظ حقوق املرأة عند التقاض ي في األمور 

الشرعية بما يحافظ على كياعها وكيان أبنائها، وقد حقق هذا القانون حماية كبيرة للمرأة منذ صدوره، كما 

على مشروع بقانون حماية األسرة من العنف، ويتضمن هذا  -من حيث املبدأ  -افقت السلطة التشريعية  و 
 املشروع، فيما يتضمنه، تعريف للعنف وصوره وأشكاله ومفرداته.

  توجد في مملكة البحرين العديد من مراكز اإلرشاد األسري والرعاية التي تقدم خدمات عدة تساهم في معالجة

ملعنفة، ومنها: مركز دعم املرأة باملجلال االعلى للمرأة، ومكاتب االرشاد االسري باملراكز االجتماعية، ودار املرأة ا
األمان التابعة لوزارة التنمية االجتماعية، وقسم الخدمة االجتماعية بإدارة املراكز الصحية، ومركز الدعم االسري 

يم لإلرشاد االسري، ومركز أوال للمساعدة القانونية التابع التابع لالتحاد النسائي البحريني، ومركز عائشة يت

لجمعية أوال النسائية، ومركز بتلكو لرعاية حاالت العنف األسري وهو مؤسسة أهلية، ومركز االيواء التابع 
 لجمعية حماية العمالة الوافدة.

 سية والقانونية واألسرية تم افتتاح مركز حماية الطفل كجهة حكومية ومركزية تقدم خدماتها الصحية والنف

لألطفال املتعرضين للعنف واالعتداء الجسدي أو النفس ي واإلهمال األسري كما يعنف املركز بتقديم خدمات 
 التقييم والتحقيق والعالج واملتابعة لألطفال ضحايا االعتداء الجسدي واإلهمال.

o  مشا كة املرأة في السلطة وصنع القرا: 

 ملناصب مع اصب قيادية منذ سبعينيات القرن املاض ي، وتسارعت وتيرة ش لها لتلك اش لت املرأة البحرينية من

توجد اليوم اربع نساء تش ل مناصب وزارية و ي وزيرة التنمية االجتماعية، وزيرة و  بداية العهد االصاليي،

ية منصب سفيرة ألول الثقافة، وزيرة شئون االعالم واالمين العام للمجلال االعلى للمرأة، وش لت املرأة البحرين

في دول مثل الواليات املتحدة االمريكية، اململكة املتحدة، جمهورية الصين الشعبية. كما  1999مرة في العام 
ش لت املرأة مناصب اقليمية ودولية،حيث انتخبت امرأة بحرينية كرئيسة ليجمعية العامة لألمم املتحدة في 

 تش ل وظائف رئيسة في االمم املتحدة والجامعة العربية. ، و 2113دورتها الحادية والستين في العام 

  بتولي عدد من 
ً
أثبتت املرأة البحرينية جدارتها في جميع املناصب القيادية التي تتوالها، وسجلت إنجازا جديدا

 بما في ذلك املحكمة الدستورية. 2113النساء ملنصب القضاء منذ العام 

 ملا كما يعت ر دعم مشاركة املرأة في عملي 
ً
ة صنع واتخاذ القرار من األهداع ذات األولوية في مملكة البحرين نعرا

يمثله من أهمية لتعزيز مركز املرأة البحرينية، حيث تم اعتماد منهجيات وبرامن عمل من شأعها ان تساهم في 
 رامنريع وباملبادرات واملشاحزمة من  2112تحقيق هذا الهدع، وقد أطلق املجلال األعلى للمرأة منذ العام 

لتدريب والتأهيل  تهدع إلى تمكين املرأة في مجاالت صنع واتخاذ القرار وبصورة خاصة في مجال التمكين ا

السياس ي وذلك لبناء وتنمية قدرتها لتبوء املناصب القيادية بالتعاون مع جهات اقليمية ودولية متخصصة في هذا 
 املجال.

  ( عضوة في 55، لتصل الى عدد )2111فيه ألول مرة في العام  نساء كعضوات 1وفي مجلال الشورى  تم تعيين

%، وتش ل احدى العضوات منصب النائب الثاني للرئيال، كما استطاعت املرأة 23 وبنسبة تقدر بال 2153العام 
 2155في العام  النواب، وخاضت االنتخابات التكميلية ملجلال 2113أن تش ل مقعد في مجلال النواب في عام 

الدائمة في %، وللمرأة البحرينية حضور الفت في أالب اليجان النوعية 51مقاعد فيه بنسبة  1م اليو وتش ل 

 مجلس ي النواب والشورى

  أحد املجالال البلدية.عضوية  فيباالنتخاب  واحدةمرأة افازت 
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o :املرأة واالقتصاد 

  ن وتراعي القواني الرجل، مع ساواةامل قدم على العمل في تمييز كمواطنة دون  املرأة حق 2002 في اململكة كفل دستور
االعتبار  في األخذ اململكة، مع إليها انضمت التي واملواثيق الدولية االتفاقيات وفق العاملة باملرأة الخاصة الحقوق 

شهدت مملكة البحرين في العقود املاضية تطورات ايجابية لدور املرأة في البحريني. وقد  املجتمع خصوصية
وقع أن تزداد مشاركة املرأة في سوق العمل خالل السنوات القادمة بوتيرة أسرع، ويعزو هذا االقتصاد ومن املت

التطور إلى ارتفاع نسبة تعليم املرأة خاصة وأن عدد النساء الحاصالت على مؤهالت جامعية اآلن يزيد عن عدد 
 الرجال. 

 ر البيانات إلى تزايد اتجاه املرأة للعمل في املرأة البحرينية مجال ريادة األعمال منذ الستينيات، كما تشي دخلت
القطاع الخاص. وتشيراالحصائيات إلى ارتفاع نسبة مشاركة املرأة البحرينية في القوى العاملة خالل الفترة 

 شركات القطاع الخاص في كما تبوأت املرأة البحرينية مناصب قيادية%. 33.1% إلى 59.1( من 5995-2151)
ادارة. واستطاعت اربع نساء الفوز في انتخابات مجلال ادارة ارفة تجارة  مجلال وعضو  كرئيسة تنفيذية،

% من عدد المجالت التجارية في 29. والجدير بالذكر أن املرأة البحرينية تمتلك 2151وصناعة البحرين في عام 
 .2152اململكة في العام 

  املبادرات حزمة من ملرأة في مملكة البحرين واملعنية بتمكين ااملؤسسات الوطنية الرسمية واير الرسمية أطلقت
باملهارات والتقنيات الالزمة لتكون قادرة على ها تزويدو لتدريب والتأهيل  تهدع إلى تمكين املرأة ا رامنواملشاريع وب

تأسيال أو إدارة مشاريع ص يرة أو الدخول في مجال ريادة األعمال، كما عملت تلك الجهات بالشراكة والتحالف 
جلال األعلى للمرأة الستكمال منعومة العمل االقتصادي بتوفير مشاريع تقدم الخدمات االستشارية مع امل

والتسهيالت الداعمة لتحقيق االستدامة ل رامن التمكين االقتصادي للمرأة. والجدير بالذكر أن نموذج مملكة 
ل بشهادة املنعمات االقليمية والدولية البحرين لريادة األعمال يعت ر احد أهم النماذج الدولية الناجحة في املجا

. كما تم تعديل واستحدا  عدد من التشريعات والخطط بما يصب في 
ً
 تعميم هذه التجربة اقليميا

ً
ويتم حاليا

 من الحقوق، نذكر أبرزها كاآلتي: إصدار قانون الخدمة املدنية، 
ً
مصيحة املرأة البحرينية العاملة ويكفل لها مزيدا

 القطاع األهلي، وقانون قوات األمن العام، وقانون المجل التجاري، وقانون الشركات التجارية.  وقانون العمل في

  تم تدشين مركز تنمية قدرات املرأة البحرينية ارياداتا، وهو مركز يوفر الحاضنات االقتصادية  2151وفي العام
والفنية والتقنية التي تحتاج إليها املرأة  املتكاملة التي تقدم كافة الخدمات اإلدارية واالستثمارية والتدريبية

. كما تم في نفال العام تدشين املحفعة املالية 2153للدخول في مجال ريادة األعمال، وافتتي رسميا في عام 
لصاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم وتمويل النشاط التجاري للمرأة البحرينية، 

ت التي تقدم القروض وخدمات التمويل امليسر لرائدات االعمال وتدار من قبل بنك اإلبداع و ي احد املبادرا
 للتمويل متنا ي الص ر، وبدعم من تمكين اصندوق العملا واشراع ومتابعة من املجلال األعلى للمرأة.

 إنجازات آ را تحققت في مجال تعزيز املساواة وتمكين املرأة: .7

والتقارير التي تهدع إلى دراسة أوضاع املرأة البحرينية في كافة املجاالت بما  البحو الدراسات و تم تنفيذ عدد من  -
 2111يتواكالالب مالالع متطلبالالات التنميالالة مثالالل: دراسالالة حالالول تالالأثير اتفاقيالالة التجالالارة الحالالرة التالالي تالالم االنضالالمام لهالالا فالالي عالالام 

رص والتحالديات، دراسالة أثالر تطبيالق الف 2113على وضع املرأة البحرينية، دراسة حول املرأة البحرينية في انتخابات 
، باإلضالافة إلالى إصالدارات منهالا دليالل اجالراءات 2152قانون أحكام األسرة االقسم األولا في القضالاء الشالرعي فالي عالام 

التقاضالال ي امالالام املحالالاكم الشالالرعية، كمالالا يالالتم بشالالكل مسالالتمر تنعالاليم بالالرامن التوعيالالة والتالالدريب والتثقيالالف باالتفاقيالالات 
 ذات الصلة املباشرة بشئون املرأة.  الدولية والقوانين املحلية

 . تحته املنضوية النسائية الجمعيات بتمثيل املعنية الجهة االتحاد النسائي البحريني، ويعد 2113أشهر في العام  -

تتمحالالالور  2131اطلالالالق  مجلالالالال التنميالالالة االقتصالالالادية رةيالالالة اقتصالالالادية بعيالالالدة املالالالدى ململكالالالة البحالالالرين  2113فالالالي العالالالام  -
( علالالالالالى ثالالالالالال  محالالالالالالاور 2151-2119وتالالالالالالم وضالالالالالع االسالالالالالتراتيجية االقتصالالالالالادية الوطنيالالالالالالة للفتالالالالالرة ) حالالالالالول الالالالالالوطن واملالالالالالواطن،

اسالالالالالتراتيجية و الالالالالي: االسالالالالالتراتيجية الحكوميالالالالالة، واالسالالالالالتراتيجية االجتماعيالالالالالة، واالسالالالالالتراتيجية االقتصالالالالالادية، تؤكالالالالالد هالالالالالالذه 
الخالالالاص واملجتمالالالالع االسالالالتراتيجية، علالالالى أن اململكالالالة سالالالوع تعمالالالالل علالالالى تحسالالالين مشالالالاركة املالالالرأة فالالالالي الحكومالالالة والقطالالالاع 

 املدني، باإلضافة إلى تعزيز دورها اقتصاديا واجتماعيا، خاصة في الوظائف القيادية.
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: أهم التحديات التي صادفت مملكة البحرين في مجال تعزيز املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة منذ عام 
ً
 0991ثانيا

 بين الجنسين وتمكين املرأة، اال انه توجد تحديات منها:بالرام من اإلنجازات التي تحققت في مجال تعزيز املساواة 

املزيالالالد مالالالالن ، االمالالالر الالالالذي يتطلالالالب إدمالالالاج احتياجالالالات املالالالرأة البحرينيالالالة فالالالي برنالالالامن عمالالالل الدولالالالةالتحالالالديات التالالالي واجهالالالت مراحالالالل  -

املجتمالالع التعالالاون والتنسالاليق بالالين جميالالع القطاعالالات املعنيالالة فالالي الالالوزارات واملؤسسالالات الحكوميالالة والقطالالاع الخالالاص ومؤسسالالات 

متابعالالالة تفعيالالالل تنفيالالالذ النمالالالوذج الالالالوطني إلدمالالالاج احتياجالالالات املالالالرأة ومقاربالالالة احصالالالائيات النالالالوع فالالالي الهياكالالالل التنعيميالالالة و  ،املالالالدني
 لوزارات ومؤسسات الدولة ورصد امليزانيات والتخطيط من خالل متابعة تفعيل امليزانيات املستجيبة الحتياجات املرأة.

الخاصالالة واألهليالالة فالالي تضالالمين وتنفيالالذ بنالالود الخطالالة الوطنيالالة لنهالالوض املالالرأة البحرينيالالة فالالي تفالالاوت تجالالاوب املؤسسالالات الرسالالمية و  -

 برامن عملهم.

تعالالدد مصالالادر البيانالالات واملعلومالالات بحسالالب النالالوع بالالين الجهالالات الرسالالمية وايالالر الرسالالمية ممالالا يصالالعب دقالالة عمليالالة التعالالرع علالالى  -

ناسبة لها، االمر الذي يؤكد على ضرورة الربط االلكتروني املشكالت التي تواجهها املرأة البحرينية وتحليلها ووضع الحلول امل
 وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تعتمد مقاربة النوع لرصد الواقع االجتماعي واالقتصادي للمرأة البحرينية.

ابة الزال هنالالا  عالالدد مالالن التحالالديات الصالالحية الهامالالة التالالي تالالؤثر علالالى صالالحة املالالرأة فالالي مملكالالة البحالالرين ويالالأتي علالالى قائمتهالالا اإلصالال -

بالالالاألمراض ايالالالر املعديالالالة و الالالي الالالالداء السالالالكري، وارتفالالالاع ضالالال ط الالالالدم، واإلصالالالابة بالسالالالرطان، ارتفالالالاع نسالالالبة اإلصالالالابة بفقالالالر الالالالدم 
 من التدابير واإلجراءات ملواجهة هذه التحديات سواء علالى مسالتوى العيالادات أو 

ً
الحديدي، وقد اتخذت وزارة الصحة عددا

ل وزارة الصالالالحة العمالالل علالالى اسالالالتمرار تحسالالين مسالالتوى الخالالالدمات الصالالحية املقدمالالالة األدويالالة أو ال الالرامن التعليميالالالة، كمالالا تواصالال

، وتعزيز برامن التوعية الصحية املواكبة لخطط التنمية الصحية والعمل على اتباع أنماط السلو  املعزز 
ً
 ونوعا

ً
للمرأة كما

األمالراض الوراثيالة املوجهالة ليجنسالين  لصحة املرأة، ورفع الوعي بأهمية الفحص الدوري للنساء، والتوسع في بالرامن مكافحالة

 و للمرأة بشكل خاص.

بالرام من جهود مملكة البحرين في مجال العنف ضد املرأة ومنها ما تمثل فالي إنشالاء دور اإليالواء، وتقالديم الخالدمات الالزمالة  -

ن االمالالر يتطلالالب ذلالالك فيهالالا، والتوجالاله نحالالو اسالالتراتيجية الوقايالالة بشالالكل مكثالالف مالالع االسالالتمرار فالالي اسالالتراتيجية العالالالج والالالدعم. فالالإ
تكثيالالالف عمليالالالات التوعيالالالة والتركيالالالز علالالالى التالالالدريب علالالالى السالالاللوكيات االجتماعيالالالة اإليجابيالالالة ليجنسالالالين ومنهالالالا سالالاللوكيات التوافالالالق 

 مالالالن مرحلالالالة التعلالالاليم األساسالالال ي، وذلالالالك بالتنسالالاليق والشالالالراكة مالالالع الجهالالالات 
ً
األسالالالري، ومهالالالارات إدارة الالالالذات وإدارة اآلخالالالرين، بالالالدءا

شبكة اجتماعية وطنية ملكافحة العنف. ومن األولويات الداعمة لهذا املجال السعي لإلسراع في  األخرى ذات العالقة ضمن

 إصدار قانون بشأن حماية األسرة من العنف.

 فالالالالالالي ظالالالالالالل النمالالالالالالو السالالالالالالكاني املطالالالالالالرد ومواجهالالالالالالة املسالالالالالالتجدات التكنولوجيالالالالالالة  -
ً
 وكيفالالالالالالا

ً
املحافعالالالالالالة علالالالالالالى مسالالالالالالتوى انتشالالالالالالار التعلالالالالالاليم كمالالالالالالا

 املتسارعة.

لتهيئالالالة املجتمالالالع لقبالالالول هالالالذا الشالالالق مالالالن خالالالالل التوعيالالالة بأهميالالالة بالالالذل املسالالالاعي وت، م األسالالالرة )القسالالالم الثالالالاني(نون احكالالالاايالالالاب قالالالا -

 إلصالدار قالانون احكالاإصداره. 
ً
م األسالرة كما نشير إلى إن هنا  اقتراح بقانون تقدم به عدد مالن أعضالاء مجلالال النالواب حاليالا

    .)القسم الثاني(

 ساواة بين الجنسين وتمكين املرأةالتي طرأت في مجال تعزيز امل ثالثا: التطو ات الدستو ية والتشريعات

 بما يضمن مزيد من الحقوق للمرأة البحرينية ومنها:التشريعات تم إصدار وتعديل عدد من 

 علر مستوا القوانين: -

 ( لسنة 21مرسوم بقانون رقم )بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء منعمة املرأة العربية 2112 

  بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص  2111( لسنة 55رقم ) اصدار قانون

 %. 1قبل الزواج مما ساهم في تخفيض نسبة اإلصابة بأمراض الدم الوراثية إلى 

  تعديل قانون جوازات السفر: )بإل اء املادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج الستخراج جواز سفر

 . 2111  -الزوجة( اي بما يسمي للمرأة املتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن من زوجها 
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 ( لسنة 53تعديل القانون رقم )بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية الصادر  2111

ت مساهمة املرأة املالية في االنفاق بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبا 5993( لسنة 51باملرسوم بقانون رقم )

 االسري أثناء فترة الزواج .

  2111 -تعديل قانون اإلجراءات أمام املحاكم الشرعية بإضفاء صفة االستعجال على قضايا األحوال األسرية 

 ( لسنة 21اصدار قانون رقم )في  بشأن التعليم الذي حدد اإلطار العام ألهداع والزامية ومجانية التعليم 2111

 البحرين . 

 بشأن التعليم العالي. 2111( لسنة 3قانون رقم ) اصدار 

 ( لسنة 31اصدار قانون رقم )2119( لسنة 33بإنشاء صندوق النفقة وكذلك تعديله بموجب قانون رقم ) 2111 

يطة بما يضمن انتفاع أبناء املرأة البحرينية املتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شر 

 إقامتهم في مملكة البحرين.

 ( لسنة 1قانون رقم )امليثالاق علالى بالتصديق على امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، اذ تنص املادة الثالثة من  2113

 لالالالالالذلك كالالالالالل دولالالالالالة طالالالالالرع 
ً
أن الرجالالالالالل واملالالالالالرأة متسالالالالالاويان فالالالالالي الكرامالالالالالة اإلنسالالالالالانية، والحقالالالالالوق والواجبالالالالالات، وتتعهالالالالالد تبعالالالالالا

زمة لتأمين تكافؤ الفرص واملساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتالع بجميالع الحقالوق كافة التدابير الال   باتخاذ

 الواردة في هذا امليثاق.

 ( لسنة 53مشروع بتعديل القانون رقم )بشأن الضمان االجتماعي بما يضمن مساواة أبناء البحرينية  2113

  املتزوجة بأجنبي مع البحرينيين في املساعدات االجتماعية.

 ( لسالالالنة 13قالالالانون رقالالالم )علالالالى انضالالالمام مملكالالالة البحالالالرين إلالالالى العهالالالد الالالالدولي الخالالالاص بالالالالحقوق املدنيالالالة  باملوافقالالالة 2113

 والسياسية

 ( لسنة 11قانون رقم )بإنشاء صندوق العمل، حيث ينص على أن يسعى الصندوق إلى تهيئة البيئة  2113

ملساهمة في إزالة املعوقات التي تحد من مشاركة املرأة في املناسبة لزيادة إدماج املرأة البحرينية في سوق العمل و ا

 القوة العاملة

 ( لسالالنة 51قالالانون رقالالم )باملوافقالالة علالالى انضالالمام حكومالالالة مملكالالة البحالالرين إلالالى العهالالد الالالدولي الخالالاص بالالالالحقوق  2111

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ( بشأن مكافحة اإلتجار باأل2113( لسنة )5اصدار القانون رقم ).خاص  

 ( لسنة 3قانون رقم )في شأن األوسمة، من  5913( لسنة 59بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 2113

حيث مني األوسمة املنصوص عليها في هذا القانون لكل من أسهم بشكل بارز وفعال في دعم املرأة وترسيخ مبادئ 

 لدولية املعنية بذلك.حقوق اإلنسان وفي انضمام اململكة إلى املنعمات والهيئات ا

 ( لسنة 3قانون رقم )( من قانون تنعيم معاشات و مكافآت التقاعد لضالباط و أفالراد قالوة 21بتعديل املادة ) 2119

، إذا تزوجالالالت األرملالالالة أو ماتالالالت انتقالالالل 5913( لسالالالنة 55دفالالالاع البحالالالرين واألمالالالن العالالالام الصالالالادر باملرسالالالوم بقالالالانون رقالالالم )

سالالتحقين للمعالاا بالتسالاوي فيمالالا بيالنهم، فالإن لالالم يوجالد أحالد مالالنهم آل إلالى صالالندوق نصاليهها إلالى أبنالالاء وبنالات املتالوفى امل

وإذا انتقالل نصاليب األرملالة فالي املعالالاا إلالى أبنالاء وبنالات املتالوفى أو آل إلالالى صالندوق التقاعالد بسالبب زواجهالا ثالالم  .التقاعالد

 ألحكالالام هالالالذا القالالالانون مالال
ً
 ترملالالت أو طلقالالالت مالالالن زوجهالالا األخيالالالر، اسالالالتردت نصالاليهها فالالالي املعالالالاا طبقالالالا

ً
ا لالالالم تسالالالتحق معاشالالالا

 عن زوجها األخير بعد وفاته بما يعادل نصيهها في املعاا وإال استردت الفرق 
ً
 .تقاعديا

  (لسنة 59اصدار القانون رقم )بإصدار قانون أحكام األسرة ) القسم األول( الذي ينعم العالقات األسرية 2119 ،

  في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطالق والحضانة.

  بشأن معاملة زوجة البحريني اير البحرينية وأبناء املرأة البحرينية املتزوجة  2119( لسنة 31القانون رقم )اصدار

من اير بحريني معاملة املواطن البحريني في بعض الرسوم املقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية 

 ورسوم اإلقامة.
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 ( لسنة 13أمر ملكي رقم )الوطنية لحقوق اإلنسان، نص على أن يراعى تمثيل املرأة في  بإنشاء املؤسسة 2119

 املؤسسة بشكل مناسب.

  ( من اتفاقية 21( من املادة )5باملوافقة على تعديل الفقرة ) 2151( لسنة 51صدر القانون رقم ) 2151وفي عام

( 99ة في جلستها العامة )وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم املتحدالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة  

 ( من االتفاقية.21( من املادة )5باملوافقة على تعديل الفقرة ) 5991ديسم ر  22املنعقدة في 

 ( لسنة 59اصدار القانون رقم )( من قانون التأمين االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون 31بتعديل املادة ) 2151

االبن وبناته وابناء البنت وبناتها اذا كان ابوهم متوفي او امهم  ، والتي تنص على ان أبناء 5913( لسنة 21رقم )

متوفاة او توفى اي منهما بعد استحقاق املعاا ينتقل اليهم نصيب ابيهم او امهم بشرط ان يكون ابناء البنت 

 املتوفاة وبناتها معتمدين في املعيشة على املؤمن عليه.

 ( لسالالالالالنة 11مرسالالالالالوم بقالالالالالانون رقالالالالالم )ض أحكالالالالالام قالالالالالانون الجمعيالالالالالات واألنديالالالالالة االجتماعيالالالالالة والثقافيالالالالالة بتعالالالالالديل بعالالالالال 2151

( 25والهيئالالالات الخاصالالالة العاملالالالة فالالالي ميالالالدان الشالالالباب والرياضالالالة واملؤسسالالالات الخاصالالالة الصالالالادر باملرسالالالوم بقالالالانون رقالالالم )

 ، بنصه على مشاركة املرأة في املجال الرياض ي بصورة عامة واألوملبي بصفة خاصة.5939 لسنة

 ( لسنة 22قانون رقم )بالتصديق على اتفاقية حقوق األ خاص ذوي اإلعاقة. 2155 

 ( لسالالالنة 23قالالالانون رقالالالم )( 3بتعالالالديل بعالالالض أحكالالالام قالالالانون قالالالوات األمالالالن العالالالام الصالالالادر باملرسالالالوم بقالالالانون رقالالالم ) 2152

، الالالالالذي قالالالالرر أن تعامالالالالل املالالالالرأة عضالالالالو قالالالالوات األمالالالالن العالالالالام معاملالالالالة املوظفالالالالة املدنيالالالالة فيمالالالالا يتعلالالالالق بإجالالالالازة 5932لسالالالالنة 

ن تمالالالني إجالالالازة وضالالالع براتالالالب كامالالالل مالالالع العالالالالوات والبالالالدالت مالالالن تالالالاريخ الوضالالالع  وأن تمالالالني املالالالرأة املسالالاللمة الرضالالالاعة، وأ

 عضو قوات األمن العام التي يتوفى زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل مع العالوات والبدالت .

 ( لعام 33قانون رقم )حكام الواردة في القانون بإصدار قانون العمل في القطاع االهلي بشأن سريان كافة اال  2152

 على النساء العامالت والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متف ما تماثلت اوضاع عملهم. 

 ( علالالى أن تلتالالالزم الدولالالالة بتقالالالديم الالالالدعم 32، يالالالنص فالالالي املالالالادة )2152( لسالالالنة 31قالالالانون رقالالم )لقالالانون الطفالالالل الصالالالادر با

ر الرعايالالالة الالزمالالالة لهالالالؤالء األطفالالالال فالالالي جميالالالع النالالالوايي املنصالالالوص واملسالالالاندة ألسالالالر األطفالالالال املعالالالاقين لتمكينهالالالا مالالالن تالالالوفي

 . وكذلك كل طفل ألم بحرينية متزوجة من أجنبي.عليها في املادة السابقة

 ( لسالالنة 1قالانون رقالم )بشالالأن الالئحالة الداخليالالة  2112( لسالنة 11بتعالديل بعالض أحكالالام املرسالوم بقالالانون رقالم ) 2153

ملالالالرأة والطفالالالل تخالالالتص بدراسالالالة مالالالدى مالءمالالالة التشالالالريعات النافالالالذة ذات ملجلالالالال الشالالالورى، الالالالذي أنشالالالأ لجنالالالة شالالالئون ا

الصالالالاللة بالالالالالاملرأة والطفالالالالالل مالالالالالع االتفاقيالالالالالات املصالالالالادق عليهالالالالالا، وكالالالالالل مالالالالالا يحالالالالالال إليهالالالالا مالالالالالن مشالالالالالروعات القالالالالالوانين واقتراحالالالالالات 

 القوانين وجميع املوضوعات ذات الصلة باملرأة والطفل

 ( لسنة 53قانون رقم )بشأن الضمان االجتماعي  2113( لسنة 53القانون رقم )بتعديل املادة التاسعة من  2153

رفع مبلغ املساعدة االجتماعية املمنوحة للمنتفعين من أحكامه بما فيهم أفراد األسر من االنا  واملطلقات 

 واألرامل واملهجورات والبنات اير املتزوجات.

 ( لسنة 11مرسوم رقم )التزام وسائل  ضمانمن اختصاصاتها و بإنشاء الهيئة العليا لإلعالم واالتصال،  2153

 اإلعالم واالتصال باالتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة بتعزيز دور املرأة في املجتمع وحماية حقوق الطفل.

 ( لسنة 52أمر ملكي رقم )بإنشاء وتنعيم 2155( لسنة 51بتعديل املادة الثانية من األمر امللكي رقم ) 2151 ،

عة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات املرأة في برنامن عمل الحكومة من حيث إضافة اليجنة الوطنية ملتاب

 الوزارات ذات العالقة باملوازنات والقوى العاملة في القطاع الحكومي والخاص واالقتصاد.

 علر مستوا القرا ات واللوائح والتعاميم الوزا ية: -

  ة تنسالاليق وتعالالاون مشالالتر  بالالين وزارتالالي التربيالالة والتعلالاليم والصالالحة تالالم اصالالدار أمالالر وزاري بتشالالكيل لجنالال 2112فالالي العالالام

اعتمالالالاد هيكالالالل تنعيمالالالي  2111لوضالالالع إسالالالتراتيجية ل رنالالالامن وطنالالالي للصالالالحة املدرسالالالية فالالالي مملكالالالة البحالالالرين.  وفالالالي العالالالام 
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لل رنالالامن الالالوطني للصالالحة املدرسالالية يشالالمل خالالدمات ممرضالالات الصالالحة املدرسالالية وخالالدمات الصالالحة النفسالالية والبالالدء 

 من خدمات ممرضات الصحة املدرسية و تدشين برنامن املدارس املعززة للصحة.بتنفيذ برنا

 ( لسنة 52قرار رقم )بشأن حق املرأة البحرينية في االنتفاع بالخدمات اإلسكانية والذي يمني بموجباله الحالق  2111

 للمرأة  املطلقة واالرملة بالتقدم بطلب ليحصول على الخدمات االسكانية.

 بمالالالا يضالالالمن ابالالالرام عقالالالد الالالالزواج وفقالالالا لألوضالالالاع والشالالالروط التالالالي  2111عمالالالل املالالالأذونين فالالالي العالالالام  صالالالدور الئحالالالة تنعالالاليم

 ( سنة للذكور.53( سنه لإلنا  و)51نص عليها القانون والتي حددت سن الزواج بالال )

 ( لسالالالالالنة 23قالالالالالرار رقالالالالالم )بشالالالالالأن الضالالالالالمان االجتمالالالالالاعي بإضالالالالالافة فئالالالالالة األرامالالالالالل واملطلقالالالالالات واملهجالالالالالورات واملالالالالالرأة ايالالالالالر  2113

 ملتزوجة إلى الفئات املستفيدة. ا

 ( لسالالنة 13قالالرار رقالالم )الالالذي يالالنص علالالى احتسالالاب توظيالالف كالالل بحرينيالالة بمثابالالة اثنتالالين للتشالالجيع علالالى توظيالالالف  2113

 املرأة البحرينية في سوق العمل. 

 ة صالالالالدور تعمالالالاليم عالالالالن وزارة املاليالالالالة بشالالالالأن االعتمالالالالادات واللالالالالوائي والتعليمالالالالات الخاصالالالالة بتنفيالالالالذ امليزانيالالالالة العامالالالالة للدولالالالال

 حالالالالالالالول تطبيالالالالالالالق مبالالالالالالالدأ تكالالالالالالالافؤ الفالالالالالالالرص وامليزانيالالالالالالالة املسالالالالالالالتجيبة 2152-2155للسالالالالالالالنتين املالالالالالالالاليتين )
ً
 خاصالالالالالالالا

ً
( تضالالالالالالالمن بنالالالالالالالدا

 الحتياجات املرأة.

 .قرار بشأن معاملة املرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماس ي فيما يتعلق بالبدالت والعالوات 

  وط الخاصالالالالة بتنعالالاليم مسالالالالائل الالالالالزواج بينهمالالالا فالالالالي عقالالالالد تعالالالديل وثيقالالالالة عقالالالالد الالالالزواج بمالالالالا يضالالالالمن للطالالالرفين إدراج الشالالالالر

الزواج وبصفة خاصة الشالروط التالي يجالوز للمالرأة تحديالدها كالسالكن والدراسالة وعمالل الزوجالة واملشالاركة املاديالة فالي 

 الحياة الزوجية.

 ( لسنة 53قرار  رقم )بشأن تحديد األحوال واألعمال واملناسبات التي ال يجوز فيها تش يل النساء لي 2153. 
ً
 ال

 ( لسنة 32قرار وزير العمل رقم )بشأن تحديد األعمال التي يحعر تش يل النساء فيها. 2153 

 ( لسالالنة 11قالرار مجلالالال الالالوزراء رقالالم )باعتمالالاد الئحالة تحديالالد الرواتالالب واملزايالالا الوظيفيالالة وضالالوابط اسالالتحقاقها  2153

وة االجتماعيالالالالة بمنحهالالالالا بالفئالالالالة للمالالالالوظفين الخاضالالالالعين لقالالالالانون الخدمالالالالة املدنيالالالالة فيمالالالالا يخالالالالص بتعالالالالديل سياسالالالالة العالالالالال 

الثانيالالة للموظفالالالات املتزوجالالالات أسالالالوة بالالالاملوظفين املتالالالزوجين، بمالالالا يضالالمن املسالالالاواة بالالالين الرجالالالل واملالالالرأة فالالالي العالالالالوة عنالالالد 

 الزواج.

  بإعادة صيااة ورفالع تحفعالات مملكالة البحالرين  2151يناير  59قرار مجلال الوزراء املوقر في جلسته املنعقد بتاريخ

حكالالالام الشالالالريعة اإلسالالالالمية علالالالى بعالالالض بنالالالود اتفاقيالالالة القضالالالاء علالالالى جميالالالع أشالالالكال التمييالالالز ضالالالد املالالالرأة بمالالالا ال يخالالالالف أ

وقالالالالالالرار املجلالالالالالالال باتخالالالالالالاذ االجالالالالالالراءات الدسالالالالالالتورية  ،2112لسالالالالالالنة  1)السالالالالالاليداو( املشالالالالالالار إليهالالالالالالا فالالالالالالي املرسالالالالالالوم بقالالالالالالانون رقالالالالالالم 

 والقانونية إلحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية،

 على االقتراح برابة من السادة النواب بإنشاء مركز رياض ي  2151يناير  59ال الوزراء املوقر بتاريخ موافقة مجل

 للمرأة.

  باملوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون  2151يناير  55قرار مجلال الوزراء املوقر بتاريخ

بناء املواطنة املتزوجة من أجنبي ضمن ، بما يسمي بمني الجنسية البحرينية أل 5933الجنسية البحرينية لعام

 لإلجراءات الدستورية والقانونية.
ً
 شروط ومعايير محددة، وإحالة املشروع إلى السلطة التشريعية وفقا

 

: امليزانيات املستجيبة الحتياجات املرأة
ً
   ابعا

فالالالي إدخالالالال مفهالالالوم إعالالالداد  2152و  2155بالالالدأت حكومالالالة مملكالالالة البحالالالرين اعتبالالالارا مالالالن دورة امليزانيالالالة فالالالي السالالالنتين املالالالاليتين  -

وتنفيالذ امليزانيالة، واسالتمرت فالي تعزيالز هالذا املفهالوم فالي دورات امليزانيالة  امليزانيات املستجيبة الحتياجات املالرأة خالالل إعالداد

 الالحقة.

بالالالدأت املرحلالالالة األولالالالى لتطبيالالالق مفهالالالوم إعالالالداد امليزانيالالالات املسالالالالتجيبة الحتياجالالالات املالالالرأة مالالالن خالالالالل تصالالالميم وتطالالالوير نمالالالالاذج  -

إعالداد امليزانيالالة املناسالالبة لحصالالر وتقالالدير امليزانيالات املسالالتجيبة الحتياجالالات املالالرأة، وذلالالك مالن خالالالل التعالالاميم التالالي تصالالدرها 
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وزارة املاليالالة إلعالالداد تقالالديرات امليزانيالالة فالالي بدايالالة كالالل دورة ميزانيالالة، باإلضالالافة إلالالى تقالالارير أداء تنفيالالذ امليزانيالالة الالالذي ييخالالص 

امليزانيالالات واألهالالداع املعتمالالدة لكالالل سالالنة ماليالالة، كمالالا تؤكالالد تلالالك التعالالاميم علالالى الالالوزارات مسالالتويات األداء الفعلالالي مقارنالالة ب

 والجهات الحكومية ملراعاة إعداد ميزانياتها في إطار التوجيهات التالية:

 .القدر املخصص من مجمل امليزانية الذي يستهدع ال رامن املخصصة للمرأة 

  ة أو الجهالالة الحكوميالالة )علالالى سالالبيل املثالالال عالالدد النسالالاء والرجالالال تكالالافؤ الفالالرص فيمالالا يتعلالالق بالالالتوظيف فالالي الالالوزار

 في املستويات الوظيفية املختلفة(. 

  .املخصصات من االعتمادات املوجهة الحتياجات وأولويات املرأة من الخدمات املختلفة 

  علالى سالبيل املخصصات من االعتمادات املوجهة إلى الخالدمات املسالاندة التالي تتطلههالا أولويالات العمالل النسالائي(

 املثال تشجيع إنشاء الحضانات في الوزارات والجهات الحكومية(. 

     تكالالافؤ الفالالرص فالالي املزايالالا املختلفالالة التالالي تقالالدمها الالالوزارات والجهالالات الحكوميالالة كأوجالاله اإلنفالالاق علالالى الالالدعم، أو

 .التدريب، أو التمكين االقتصادي

 لية بالتنسيق مع املجلال األعلى للمرأة بالخطوات التالية:إطار الخطوات التنفيذية لهذا املفهوم قامت وزارة املافي  -

  وتضالالالالمن  2151مالالالالارس  51والالالالالذي صالالالالدر بتالالالالاريخ  2153إعالالالالداد تعمالالالاليم تقريالالالالر أداء تنفيالالالالذ امليزانيالالالالة للسالالالالنة املاليالالالالة

 جداول تكافؤ الفرص، حيث ستقوم وزارة املالية بتجميعها ورفعها للمجلال األعلى للمرأة.

 ة بصالالالالالي ة التعليمالالالالالات والنمالالالالالاذج املقتالالالالالرح ادراجهالالالالالا ضالالالالالمن تعمالالالالاليم إعالالالالالداد امليزانيالالالالالة موافالالالالالاة املجلالالالالالال األعلالالالالالى للمالالالالالرأ

 2153و  2151للسنتين املاليتين 

  التواصالالل مالالع فالالالرق العمالالل املعنيالالالة فالالي املجلالالال األعلالالالى للمالالرأة لتنسالالاليق خطالالوات العمالالل لتطالالالوير مفالالاهيم امليزانيالالالة

 املستجيبة الحتياجات املرأة.

 
: آليات ال 

ً
 واملجتمع املدني وا  بين ال كومة امسا

 تتجلى اآلليات املذكورة أساسا، فيما قام به املجلال األعلى للمرأة من حيث:

توقيع املجلال واالتحاد النسائي البحريني مذكرة تفاهم تنص على تحقيق مبادئ الشراكة من خالل التعاون والتنسيق  -

ركة في عملية التنمية، ونشر الوعي بأهمية مشالاركة بين الطرفين في مجاالت النهوض باملرأة البحرينية وتمكينها من املشا
 املرأة بصورة فاعلة في الحياة العامة.

إنشالالالالالالاء لجنالالالالالالة التعالالالالالالاون بالالالالالالين املجلالالالالالالال والجمعيالالالالالالات واليجالالالالالالان النسالالالالالالائية ولجالالالالالالان املالالالالالالرأة ومجالالالالالالالال ادارة العمالالالالالالل النسالالالالالالائي فالالالالالالي  -

املشتركة املوجهة للمرأة والعمل على نقالل  مؤسسات املجتمع املدني، تهدع الى تعزيز التعاون في تنفيذ ال رامن واملشاريع
احتياجالالالات املالالالرأة البحرينيالالالة إلالالالى الجهالالالات الرسالالالمية مالالالن خالالالالل املجلالالالال األعلالالالى للمالالالرأة ليقالالالوم بالالالدوره فالالالي السالالالعي لالالالدى تلالالالك 

 الجهات لحل املشكالت وإزالة العقبات التي تواجه. 

: أوجه ال
ً
  تعاون املحلي واالقليمي والدوليسادسا

شالالالالراكات فاعلالالالالة علالالالالى األصالالالالعدة الدوليالالالالة واإلقليميالالالالة واملحليالالالالة ممالالالالا عالالالالزز انضالالالالمامها ودخولهالالالالا فالالالالي  حققالالالالت مملكالالالالة البحالالالالرين -

 وأن  دوليالالة وتوقيعهالالا ملالالذكرات تفالالاهم سالالاهمت بالالالدفع فالالي نجلالالة تعزيالالز التنميالالة اتفاقيالالات
ً
الوطنيالالة املسالالتدامة، خصوصالالا

. فعلالالالى الصالالالعيد
ً
 وطنيالالالا

ً
ين الالالالدولي واإلقليمالالالي، تالالالم التصالالالديق علالالالى االتفاقيالالالات الدوليالالالة بعالالالد االنضالالالمام إليهالالالا، تصالالالبي قانونالالالا

(. كما وقع املجلال األعلى للمرأة مذكرات تفالاهم 2155اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بحقوق األ خاص ذوي اإلعاقة )

( واليجنالالة االقتصالالادية واالجتماعيالالة ل ربالالي آسالاليا )اإلسالالكواAGFUND (2119 )مالالع كالالل مالالن برنالالامن الخلالالين العربالالي للتنميالالة 

( واتفاق عمل مع برنامن االمم املتحدة للتنمية 2155( ولجنة شئون املرأة في دولة الكويت )2151للمرأة )ومؤسسة دبي 
 UNIDO (2152 .)الصناعية 

أمالالالا علالالالالى الصالالالالعيد املحلالالالالي فقالالالالد تالالالم التوقيالالالالع علالالالالى عالالالالدد مالالالالن مالالالالذكرات التفالالالاهم واتفاقيالالالالات التعالالالالاون مالالالالع مؤسسالالالالات الدولالالالالة  -

وتحقيق الشراكة مع ، تفعيل آليات التعاون املشتر وذلك بهدع  املدني الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات املجتمع

إعالالالالداد ومناقشالالالالة التقالالالالارير الدوليالالالالة مالالالالن أجالالالالل أن تعكالالالالال هالالالالذه التقالالالالارير مالالالالا حققتالالالاله اململكالالالالة مالالالالن  مراحالالالاللهالالالالذه الجهالالالالات فالالالالي 
 إنجازات وما تواجهه من تحديات على جميع األصعدة.
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  االنجازات والتحديات( الهتمام ال اسمة في منهاج عمل بيجينالثاني: التقدم املحرز في تنفيذ مجاالت ا الباب
 

 
ً
 مععماالنجازات املتحققة، وثانيا النتائن املتحققة، وثالثا العقبات والتحديات الرئيسية، وذلك في نعرض في هذا الباب أوال

 العاملية وأثرها على املرأة.  املالية و مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين، ثم يستعرض االزمة االقتصادية 

 املرأة والفقر .0

: االنجازات املتحققة:
ً
 أوال

 : التدابير القانونية -أ 

 ( لسالالالالنة 3صالالالالدر القالالالالانون رقالالالالم )( مالالالالن قالالالالانون تنعالالالاليم معاشالالالالات ومكافالالالالآت التقاعالالالالد لضالالالالباط 21بتعالالالالديل املالالالالادة ) 2119

حيث تضمن هالذا القالانون،  5913نة ( لس55وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم )

( مالالالن قالالالانون تنعالالاليم معاشالالالات ومكافالالالآت التقاعالالالد لضالالالباط 21علالالالى سالالالبيل املثالالالال، فالالالي مادتالالاله األولالالالى اسالالالتبداال للمالالالادة )

وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام بما يضمن حق أبناء وبنات األرملة فالي انتقالال نصاليهها إلاليهم عنالد زواجهالا مالن 

عنالد موتهالا مالن ناحيالة، ومالن ناحيالة أخالرى فقالد ضالمن حقهالا فالي اسالترداد نصاليهها فالي املعالاا إذا اير والدهم املتالوفى أو 

 انتقل إلى أبناء وبنات املتوفى أو إلى صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت أو طلقت من زوجها األخير.

  ( لسالالالالنة  33صالالالالدر القالالالالانون رقالالالالم )بإنشالالالالاء صالالالالندوق  2111( لسالالالالنة  31بتعالالالالديل بعالالالالض أحكالالالالام القالالالالانون رقالالالالم )  2119

 .النفقة

 ( لسالنة 59صدر القالانون رقالم )بتعالديل بعالض أحكالام قالانون التالأمين االجتمالاعي الصالادر باملرسالوم بقالانون رقالم  2151

االبالن املتالوفى وأبنالاء وبنالات البنالت املتوفالاة علالى ، حيث جاء تعديل هذه املادة ليساوي أبناء وبنالات 5913( لسنة 21)

 لى املؤمن عليه. أن يكونوا معتمدين في معيشتهم ع

  بشأن تنعيم مزاولة النشاط اإلنتاجي من املنزل )املنزل املنتن(. 2151( لسنة 39رقم ) قرار 

 ( لسنة  11قرار رقم )بشأن تعديل جداول الرواتب في الخدمة املدنية.   2155 

 ( لسنة 11قرار رقم )معيش ي لبعض موظفي الخدمة املدنية ى بشأن مني عالوة تحسين مستو  2155   . 

  ( لسنة  31مرسوم رقم )بإنشاء الصندوق االجتماعي الوطني. 2155 

 ( لسنة 15قرار رقم )بشأن شروط وضوابط األسرة البديلة لكفالة املسن.   2152 

 ( لسنة 53صدور قرار رقم )بمني عالوة تعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي اإلعاقة.  2153 

 ( لسالنة 11قالرار مجلالالال الالالوزراء رقالالم )مالالاد الئحالالة تحديالالد الرواتالب واملزايالالا الوظيفيالالة وضالالوابط اسالالتحقاقها باعت 2153

للمالالالالوظفين الخاضالالالالعين لقالالالالانون الخدمالالالالة املدنيالالالالة فيمالالالالا يخالالالالص بتعالالالالديل سياسالالالالة العالالالالالوة االجتماعيالالالالة بمنحهالالالالا بالفئالالالالة 

د الثانيالالة للموظفالالالات املتزوجالالالات أسالالالوة بالالالاملوظفين املتالالزوجين، بمالالالا يضالالالمن املسالالالاواة بالالالين الرجالالل واملالالالرأة فالالالي العالالالالوة عنالالال

 الزواج.

  تخصالاليص عالالدد مقالالدر مالالن الوحالالدات اإلسالالكانية لفئالالة املطلقالالات واألرامالالل  2151ينالالاير  23قالالرار مجلالالال الالالوزراء بتالالاريخ

 واير املتزوجات في املشاريع اإلسكانية بحسب ظروع كل حالة.

  ال امالتال  مجلال الوزراء على اقتالراح نيالابي بعالدم حرمالان الالزوج مالن عالالوة ال الالء فالي حال وافق( 2151)عام ابريل في

.
ً
 تجاريا

ً
 زوجته سجال

 :السياسات واالستراتيجيات والخطط -ب 

 الشالروط،  نفالال ووفالق أسالوة بالرجالل الالبالد فالي التجاريالة البنالو  أحالد مالن قالرض علالى الحصالول فالي البحرينيالة  حالق املالرأة

 وتجدر اإلشارة إلى وجود بنو  تنموية تدعم املشاريع املتناهية للص ر  و ي كالتالي:

 مؤسسة مالية وتنموية متخصصة في تمويل وتنمية وهو  5995في عام  هتنمية الذي تم تأسيسبنك البحرين لل

 املؤسسات الص يرة واملتوسطة في مملكة البحرين. 
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  يهدع لدعم املشاريع املتناهية الص ر واألسر ذوي الدخل املحدود 2119بنك اإلبداع، الذي تأسال في ف راير ،

 من ربات البيوت والشباب.

  يوفر خدمات مبتكرة في مجال التمويل متنا ى الص ر وتوفير فرص 2151سرة الذي تم تأسيسه في بنك األ :

العمل والتوظيف الذاتي لألفراد وتعزيز مشاركة املرأة في التنمية املجتمعية وسد الفجوة النوعية في الحصول 

 على التمويل والقروض بين الذكور واإلنا .

 :الوطنيةال رامن واملشاريع و االجراءات  -ج 

  وذلك امتدادا ملشروع األسر املنتجة.2153للمشروعات املنزلية سنة  اخطوةاتدشين برنامن ، 

 رفع امليزانية الخاصة بالضمان االجتماعي. 

   التي ليال لها مصدر دخل كاع تعتمد عليه في معيشتها ومنها  لألسر املحتاجةإنشاء صندوق الضمان االجتماعي

البنت اير ت، املهجورات، كبار السن، أسر املمجونين، العاجزين عن العمل، اإلعاقة، األرامل، املطلقا األسرة،

 املتزوجة، الولد، اليتيم.

  تدشين املرحلة االولى ملشروع مساكن الذي يمني حق االنتفاع دون التملك ليخدمة االسكانية للمرأة التي ال

 تنطبق عليها شروط االنتفاع من الخدمات االسكانية.

 تم مني حق االنتفاع للمرأة البحرينية العازبة واملطلقة و األرملة اير الحاضنة أو الحاضنة ألبناء 2152 في سنة ،

 اير بحرينيين من خالل تعديل قرار اإلسكان باستحدا  الفئة الخامسة. 

  .تمني عالوة تحسين مستوى معيش ي للمستحقين من موظفي الدولة 

: النتائج املتحققة:
ً
 ثانيا

 في عام  12,328.2ناتن املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية إلى ارتفع ال 
ً
 بحرينيا

ً
  11,530.5بعد أن كان  2013دينارا

ً
دينارا

 في عام 
ً
 %.6.9، أي بزيادة نسبتها 2012بحرينيا

 2152 امع في دينارا بحرينًيا 9,311.0 إلى  ليصل الجارية باألسعار اإلجمالي القومي الناتن من الفرد نصيب معدل ارتفع 

 %.5.9أي بزيادة نسبتها ، 2155  عام في بحرينًيا دينارا 9,138.4 كان أن بعد

 51.1% للنساء و1.3أسرة وبنسبة  551531)عالوة االء املعيشة(  بلغ عدد األسر املستفيدة من برنامن الدعم املالي %

 .2151حتف ابريل  ال من اجمالي سكان مملكة البحرينللرج

 من 5.51% من النساء و5.13مستفيد، وبنسبة  53111من املساعدات االجتماعية ما مقداره  بلغ عدد املستفيدين %

 بإجمالي سكان مملكة البحرين 
ً
  .2151حتف ابريل الرجال مقارنة

 

 املرأة والتعليم .0

: االنجازات املتحققة:
ً
 أوال

 :التدابير القانونية -أ 

  بخصوص بعض الرسوم  -من هذا التقرير اب االول املذكور في الب- 2119( لسنة 31القانون رقم )عطفا على

معاملة زوجة البحريني اير البحرينية وأبناء املرأة البحرينية  تتم التعليميةاملقررة على الخدمات الحكومية 

 .املتزوجة من اير بحريني نفال معاملة املواطن البحريني

 ( لسنة 52مرسوم بقانون رقم )( لسنة 53املعدل باملرسوم بقانون رقم ) بإنشاء وتنعيم جامعة البحرين 5933

5999. 

 ( لسنة 31مرسوم رقم )بإنشاء وتنعيم كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، إذ تتولى الكلية تقديم  2113

 ال رامن التعليمية والتدريبية املواكبة للتوجهات االقتصادية للمملكة واحتياجات سوق العمل.
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 :ت والخططالسياسات واالستراتيجيا -ب 

 ( 2122 -2153ركالالز  املجلالالال االعلالالى للمالالرأة فالالي الخطالالة الوطنيالالة لنهالالوض املالالرأة البحرينيالالة )أثالالر الالالتعلم مالالدى  مالالن خالالالل

 وممارسالالاتها االنتاجيالالة بمالالا يعالالزز قالالدراتها التنافسالالية فالالي املجتمالالع تطالالوير كفاءتهالالاو ، التمكالالين املعرفالالي للمالالرأة علالالىالحيالالاة 

 )االقتصادية واالجتماعية( من خالل تأسيال آليات نقل وادارة املعرفة.في برامن التنمية ستدامة مشاركتها وا

 تحقيق الطموحات على املستوى الوطني دون أدنة تمييز بين  2131 راعت الرةية االقتصادية ململكة البحرين

 :التي ركزت على التعليم ومنها تلكالرجل واملرأة، 

 متكافئة ليحصول على التعليم 
ً
 .إعطاء الجميع فرصا

  حصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم يستطيعون من خالله مواصلة الحصول على

 املهارات املطلوبة؛ لتحقيق طموحاتهم.

  وتناولت اإلستراتيجية (2151-2155)اإلستراتيجية الوطنية لال خاص ذوي األعاقة تنفيذ في  ءالبدو تم تدشين ،

 عليم. عدد من املحاور منها محور التربية والت

 :ال رامن واملشاريع الوطنيةو االجراءات  -ج 

  
ً
 .طرحت وزارة التربية والتعليم مقرر خدمة املجتمع، وهو مقرر إلزامي الجتياز املرحلة الثانوية للبنين والبنات معا

 :تعمل وزارة التربية والتعليم على استمرار 

 و احتياجات سوق العمل. التوسع في التعليم و التدريب الفني و املنهي للفتيات بما يتناسب 

 الءم مع مقاربة النوع االجتماعيتحديث الخطط و املناهج الدراسية بما يت. 

 .توعية املرأة بالتخصصات املهنية املتطورة التي تتالءم مع متطلبات سوق العمل 

 .مع التكنولوجيا الحديثة 
ً
 تدريب املعلمين من الجنسين، ورفع كفاءاتهم تماشيا

  دمن ذوي االحتياجات الخاصة من الجنسين، وإدماجهم في التعليم النعامي ما أمكن. تعزيز التوجه نحو 

: النتائج املتحققة
ً
 :ثانيا

 ( 2152%( مقارنة بالفتيان خالل العام الدراس ي )11بل ت نسبة الفتيات في املرحلتين االبتدائية واإلعدادية والثانوية-

 نساء ووجود تكافؤ للفرص في التعليم.(، مما يعكال التجانال في السكان الرجال وال2153

 ( 2151-2115خالل الفترة الزمنية)  51انخفضت نسبة أمية املرأة والرجل)، بحسب بيانات التعداد العام للسكانو 

%( 1.3%( الى)1.3سنة( من) 21-51سنة فأكمر( خالل العشر سنوات املاضية، فبل ت هذه النسبة بين الشباب )

%( الى 1.1سنة فأكمر( فقد انخفضت من) 21%( بالنسبة للرجل، وللفئة العمرية)1.1( الى )%1.1بالنسبة للمرأة ومن )

 %( بالنسبة للرجل.9.3%( الى)51.1%( بالنسبة للمرأة ومن )3.2)

  تشكل املرأة البحرينية النسب األعلى من الحضور في جميالع املراحالل التعليميالة وحتالف الجامعيالة فالي مملكالة البحالرين فقالد

% من مجموع 13.21 2119/  2113خريجات جامعة البحرين في التخصصات املختلفة من العام الجامعي بل ت نسبة 

 م.2151/  2119% في العام الجامعي 11.13الخريجين، وارتفعت هذه النسبة إلى 

 ( 2151بل ت نسبة خريجات التعليم العالي من الجامعات واملعاهد الحكومية من اجمالي الخريجين للعام الدراس ي-

%( من 12.35%( تقريبا، متفوقات بذلك من ناحية العدد على الخريجين اللذين شكلوا )11.39( ما مقداره )2155

 خريجي تلك الجامعات.

  على الطالب في حصولهن على املني والبعثات الدراسية، حيث بل ت نسبة  -وبشكل ميحوظ-تفوقت الطالبات

%( فقط 31.35( مقابل )2113-2111%( للعام الدراس ي )39.39)الطالبات الحاصالت على هذه املني والبعثات 

(، اال ان الطالبات ما زلن 2152-2155للطالب. وبالرام من االنخفاض البسيط في هذه النسبة خالل العام الدراس ي )

ل ت في حصولهن على املني والبعثات الدراسية، ويؤكد ذلك ان متوسط الفجوة بين الجنسين بيشكلن النسبة االك ر 

 (.2152-2111%( تقريبا خالل االعوام الدراسية )31.15)
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 العام الطلبة املمجلين في  عدد إجمالي من % 11.2 يعادل ما مرحلة التعليم االساس ي في املمجالت الطالبات تشكل

 .2152/2153الدراس ي 

 للعام  13113 عددهم البالغ ةالطلب عدد إجمالي من طالبة 21111 باملدارس الخاصة إلى املمجالت الطالبات عدد ارتفع 

 12531والبالغ عددهم  الخاصة املدارس طلبة إجمالي من طالبة 23915 عددهن كان أن بعد م 2119/2151الدراس ي 

 م. 2113/2119 الدراس ي للعام وذلك

 ( عام 7911.بل ت نسبة البحرينيات الحامالت للشهادة الثانوية فأعلى ما مقداره )%ارها وبنسبة زيادة مقد 2151

%( بنسبة 11.31. فيما بل ت نسبة الحاملين للشهادة الثانوية فأعلى ما مقداره )2115%( تقريبا مقارنة بالعام 55)

. وبذلك يتضح بان نسبة زيادة الحامالت للشهادة الثانوية فأعلى قد 2115%( تقريبا مقارنة بالعام 9زيادة مقدارها )

 (.2151-2115الفترة الزمنية )في %( تقريبا 2فاقت نسبة زيادة الرجل بال)

 3131 عددهم البالغ الطلبة عدد إجمالي من طالبة 5131 بمعهد البحرين للتدريب إلى املمجالت الطالبات عدد ارتفع  

معهد البحرين للتدريب والبالغ عددهم  طلبة إجمالي من طالبة 5319 عددهن كان أن بعد م 2152/2153الدراس ي  للعام

 م. 2155/2152 راس يالد للعام وذلك 3315

 2152/2153حتف العام الدراس ي  2113/2119إلى املقاعد الدراسية منذ العام  نعدد الطالبات اللواتي تم إعادته :

 طالبة  521

  )مدارس. 1بل ت املدارس املطبقة للنعام تطوير التعليم الفني واملنهي )املسار التجاري للفتيات 

 م الّصادر عن اليونسكو أن مملكة البحرين قد حّققت نتائن 2151يجميع للعام بّين التقرير العالمي لرصد التعليم ل

 و ي كما يلي:EDI مشرفة للعام الثالث على التوالي في جميع املؤشرات والتي تيخص باختصار:

 ( 511نسبة تمدرس عالية في املرحلة االبتدائية و ي تناهز.)% 

 ( 91نسبة عالية من املساواة بين الجنسين.)% 

 (. 1,1ة تسرب منخفضة وأقل من )نسب% 

: العقبات والثغرات والتحديات الرئ سية
ً
  :ثالثا

 فما فوق  السعي إلى تضييق الفجوة بين الجنسين في نسب الحاصلين على الدكتوراه. 

 .االستمرار في املحافعة على نسبة انتشار التعليم، والحفاظ على جودته ونوعيته 

 

 املرأة والص ة .3

: االنجازات
ً
 املتحققة: أوال

 :التدابير القانونية -أ 

 ( لسنة 31عطفا على القانون رقم )بخصوص بعض الرسوم املقررة   -من هذا التقريراملذكور في الباب االول - 2119

تتم معاملة زوجة البحريني اير البحرينية وأبناء املرأة البحرينية املتزوجة من اير  الصحيةعلى الخدمات الحكومية 

 ة املواطن البحريني.بحريني نفال معامل

  بإنشاء الهيئة الوطنية لتنعيم املهن والخدمات الصحية. 2119( لسنة 33القانون رقم ) إصدار 

 ( لسنة 1مرسوم رقم )بإنشاء املجلال األعلى للصحة 2153. 

 ( لسنة 5قرار وزير الصحة رقم )بشأن تنعيم مهنة الشعاعيات افحص وعالجا الذي حدد اشتراطات السالمة  5991

ي مركز الفحص اإلشعاعي مقررا أنه في حالة تصوير النساء من املستحسن أن يكن في العشرة األيام األولى من الدورة ف

الشهرية عدا الحاالت التي ينصح بها الطبيب املعالج، وناصا على أنه يجب عدم تعريض املرأة الحامل وخاصة في 

 الت الضرورية وبعد استشارة الطبيب املعالج. األشهر األولى من الحمل لألشعة املؤينة إال في الحا
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 :السياسات واالستراتيجيات والخطط -ب 

 ( أثر جودة الحياة وذلك من 2122 -2153املجلال االعلى للمرأة في الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية ) تبنف

املرأة من التمتع بحياة كريمة  خالل االرتقاء بجوانب حياة املرأة الصحية والبيئية واالجتماعية والنفسية وتمكين

 وآمنة في جميع مراحلها العمرية وتعزيز السالمة الصحية والنفسية من خالل متطلبات تحسين جودة حياة املرأة.

   ضمن برنامن الحكومة والتي اشتملت على ستة  2151-2155تم وضع إستراتيجية وزارة الصحة  2151في العام

 ادرات التي خصت املرأة، ومنها، التوسع في خدمة الفحص الدوري للنساء.أهداع استراتيجية، وعدد من املب

   استراتيجية تعزيز الصحة النفسية. اطالقم تم 2119في العام 

   تشمل صحة الشباب واملراهقين.( والتي 2155-2151االستراتيجية الوطنية للشباب ) اطالقم تم 2119في العام 

  ومكافحتها منبثقة من إطار عمل منعمة  لوقاية من األمراض اير الساريةم تم اعتماد الخطة الوطنية ل2155في

 م.2155الصحة العاملية وإلتزاما من اململكة باإلعالن السياس ي الصادر عن األمم املتحدة في سبتم ر 

  تم اعتماد اإلستراتيجية الصحية للمسنين وخطتها التنفيذية املرتبطة بمؤشرات أداء محددة. 2155في 

 اء لجنة الحق في الصحة بوزارة الصحة تتولى مهام مراجعة استراتيجات وسياسات وزراة الصحة وضمان تم إنش

 توفير حقوق املرض ف والعدالة واملساواة في تقديم الخدمات الصحية.

  ,تم تشكيل لجان خاصة في وزارة الصحة للنهوض بصحة املرأة في مجاالت مختلفة كيجنة حماية املرأة من العنف

الفحص الدوري للمرأة وكذلك لجنة الصحة النفسية ولجنة االحتياجات الخاصة ولجنة مكافحة األمراض اير لجنة 

املعدية ولجنة صحة املراهقين. وقد وضعت هذه اليجان استراتيجيات ودالئل إرشادية للتعامل مع الحاالت مبنية 

 على ال راهين العلمية.

 :ال رامن واملشاريع الوطنيةو االجراءات  -ج 

 مشروع طبيق نعام امللف اإللكتروني في جميع املراكز الصحية واملستشفيات الحكومية.ت( I -Seha) 

  استمرار تقديم خدمات متميزة لرعاية النساء في فترة الحمل من فحوص دورية و تطعيم، وإمداد جميع النساء

فحص النساء الحوامل باألشعة فوق باألدوية الالزمة للوقاية من فقر الدم و هشاشة الععام مجانا. وتقديم خدمة 

 الصوتية و ذلك لضمان صحة األم و الجنين. 

 و بل ت نسبة النساء املستفيدات على مستوى املحافعات باململكة إفتتاح خمال عيادات للت ذية وعالج السمنة .

 % من جملة املراجعين.  84من هذه الخدمة 

 ز الصحية والتي تعني بتقديم العالج واملتابعة للمرض ف املصابين تم افتتاح عيادات األمراض املزمنة في جميع املراك

 باألمراض املزمنة من خالل تطبيق دالئل منعمة الصحة العاملية. 

 على اإلقالع حيث يتم توفير مختلف عالجات اإلقالع عن التدخين من الجنسين  تخصيص عيادة ملساعدة املدخنين

 .2153% في العام 55ن العيادةمجانيا. وبل ت نسبة اإلنا  املستفيدات م

   تقدم وزارة الصحة خدمات متميزة للمسنين عن طريق الوحدات املتنقلة للمسنين لتوفير الخدمات االجتماعية

% من إجمالي عدد املسنين  11.21لهذه الخدمة  2153والصحية املنزلية، حيث بلغ عدد املسنات املستفيدات لعام

ذ  برنامن الفحص الشامل للمسنين بدور رعاية الوالدين حيث بلغ عدد املسنات املمجلين بالخدمة . كما تم تنفي

حيث بلغ نسبة املسنات  % . وبرنامن األجهزة املعينة للمسنين باملنزل  11,39من ال رنامن   2153املستفيدات لعام 

 % . 31  من ال رنامن  2153املستفيدات لعام 

 ن خدمات صحية ونفسية ويتعامل مع الحاالت املحولة من املدارس والتي تم إفتتاح مركزين للصحة املدرسية يقدما

تعاني من مشاكل نفسية أو صعوبات في التعلم أو النطق ويعمل باملركز طاقم متخصص من وزارة الصحة ووزارة 

الى  2111بل ت عدد الزيارات ملركز خدمات الصحة املدرسية منذ ان باشر العمل في سبتم رو التربية والتعليم.  

(حالة جديدة، كما بل ت نسبة الفتيات املستفيدات من خدمات الصحة 5511( حالة منها )1113) 2151مارس 

 % من إجمالي املراجعين.11املدرسية 



  

19 

 

  تم إفتتاح عيادات للصحة النفسية بمراكز الرعاية األولية حيث بل ت نسبة اإلنا  املستفيدات من خدمات

 م.2153ملراجعين للعيادة في العام من جملة ا % 12الصحة النفسية 

 .توفير أدوية عالج األمراض اير السارية بجميع املراكز الصحية 

 .تم تش يل مراكز للعالج الطبيعي والتأهيلي في املحافعات الخمال 

  تنفيذ ورا عمل دورية للمقبلين على الزواج تتناول مهارات التواصل والتعامل وما يحتاجه الزوجين من مهارات في

 . حياتهم الزوجيةداية ب

  افتتاح عيادة الصحة الجنسية متخصصة لعالج املشاكل الجنسية بالرعاية األولية. حيث بل ت نسبة النساء

% للرجال استفادت منها املرأة 31% والجدير بالذكر أن النسبة املتبقية والتي تمثل 33املستفيدات من الخدمة 

 الزوجة. ن الرجال تم طلب حضور بشكل اير مباشر حيث أن جميع املراجعين م

  ،)تنفيذ الحملة الوطنية  للكشف املبكر عن عوامل الخطر املؤدية لإلصابة باألمراض اير السارية )أحمي قلبك

وتشمل هذه الحملة فحص العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة من قبل فريق صحي مكون من أطباء 

فحص السكر وض ط الدم والوزن والطول والدهون. كما تشمل  وممرضين ومثقفين صحيين، وتشمل الفحوصات

الحملة إعطاء اإلرشادات والتثقيف الصحي وتوجيه العاملين للمراكز الصحية، وقد بل ت نسبة النساء املستفيدات 

 وال زالت الحملة مستمرة.  2153حتف عهاية ديسم ر  % من النساء من جملة املفحوصين 46من هذه الحملة 

  اير السارية في املراكز الصحية.  الخطرة املؤدية لإلصابة باألمراضلعوامل لاملبكر عيادات مجانية للكشف إفتتاح

 .م2153% من جملة املفحوصين بالكشف املبكرفي هذه العيادات العام 31حيث بل ت نسبة النساء

 لتقدم خدمات الفحص  الصحيةسنة بكافة املراكز  31-21 إفتتاح عيادات مجانية لصحة املرأة في الفئة العمرية

سنة الالتي  31سنة الى  21املبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. حيث بل ت نسبة النساء في الفئة العمرية من 

% من النساء لفحص 3% من جملة النساء املفحوصين بالعيادة بينما خضع 53خضعن للفحص اإلكلينيكي 

    املاموارام.

 صية املجانية واألجهزة الحديثة باملراكز الصحية للكشف عن أورام الثدي ومن توفير مجموعة من الخدمات التشخي

 .  اهمها الكشف بإستخدام أشعة املاموجرام

 .تخصيص عيادة ألمراض الثدي بالرعاية الثانوية 

 .إفتتاح مركز أمراض الدم الوراثية 

 روس والنيموكوكال.مات جديدة على جدول التطعيمات الوطني وتشمل تطعيم الروتا فايعيإدخال تط 

  جاري العمل على دراسة إدخال تطعيم الوقاية من سرطان عنق الرحم(HBV)    سنة. 53للفتيات عمر 

 الزواج حيث تتم خدمات الفحص لجميع املقبلين على الزواج في  على للمقبلين واملشورة استمرت خدمات اإلرشاد

جمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية في برنامن فحص مملكة البحرين، كما تستمر وزارة الصحة بالتعاون مع ال

 الدم لطالب الصف الثاني الثانوي، في جميع املدارس الحكومية واملدارس الخاصة.

 .تم العمل على مبادرات إلدماج الصحة النفسية بالرعاية األولية 

 قديم العون واإلرشاد النفس ي يساهم قسم الخدمة اإلجتماعية بإدارة املركز  الصحية التابعة لوزارة الصحة بت

 واإلجتماعي للمرض ف املحولين من قبل االطباء. 

: النتائج املتحققة
ً
 :ثانيا

  سنة  13.5سنة للذكور و  11.1م لكال الجنسين )2155في عام  11.3ارتفع متوسط توقع الحياة عند امليالد إلى

 .2151في عام  11.3لإلنا (، مقارنة بال 

 واملجمعات  العيادات من العديد إلى باإلضافة  2152عام  51إلى   2113عام   53 من خاصةاملستشفيات ال عدد أرتفع

 املراكز الطبية.
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 الوطنية )بعد قطاع التعليم( إذ تمثل النساء  النسائية تستوعب العمالة التي القطاعات أك ر من الصحي القطاع يعت ر

ة إلى جملة القوى العاملة النسائية في الوزارة( عام  )نسبة النساء البحرينيات العامالت في وزارة الصح 13.1%

 م.2152

  مركزا صحيا موزعة على املحافعات الخمال، وجاري العمل على 23إلى  2153ارتفع عدد املراكز الصحية في عام 

 20,000وذلك ضمن خطة الحكومة إلنشاء مركز صحي لكل  2151إفتتاح مركزين صحيين في النصف الثاني من 

 د تم إدخال خدمات رعاية األمومة والطفولة في جميع املراكز الصحية.وق .نسمة

 في الوالدة عند الحياة توقع متوسط حيث إرتفع حققت البحرين تقدما ميحوظا في مجال صحة اإلمهات واألطفال 

 العام املعدل عن اأم لألنثف، 13.5و للذكر عاًما 11.1 ،2152 عام في املعدل بلغ ملموسا، حيث ارتفاعا البحريني تمعلمجا

 .5911 في عام عاًما 31.1 بال مقارنة عاًما 11.3 إلى أرتفع فقد ليجنسين 

 م ، 2155 عام في 51.5  بال مقارنة  2152مولود عام  ألف لكل  9  إلى حول الوالدة األجنة وفيات معدل من كل انخفض 

املواليد  معدل ، اما عن 2155عام  1.9ال مقارنة ب 3.1بلغ فقد مولود ألف لكل وقد انخفض معدل املواليد املوتة

  .م2152عام  مولود ألف لكل 512.3  الخدج

 لكل مائة ألف والدة حية   23.2ليصبي   2152والنفاس في عام   والوالدة الحمل أثناء األمهات وفيات نخفض معدلا

ف ومضاعفاته و أمراض تسمم وتتراوح أسباب الوفيات ما بين فقر الدم املنجلي والنزي ،أي بمعدل خمال وفيات فقط

 الحمل وارتفاع ض ط الدم.

 الوفيات و ي نسبة ثابتة خالل السنوات املاضية، وانخفض معدل  يي مولود ألف لكل   1.3 الرضع  بلغ معدل وفيات 

 م.2155عام في  9.3  بال مقارنة في يي مولود ألف لكل 9سنوات   الخمال دون  بين األطفال

 بال ، مقارنة م 2012 عام في 19,835  إلى ليصل الصحة قطاع في واملؤهلة املدربة والفنية الصحية الكوادر عدد أرتفع 

  .م 2009 عام في 10111

 2,135 بلغ قد القطاع الحكومي في العاملين األطباء عدد أن تبين م، 2152 عام إحصائيات بحسب  
ً
وبلغ  طبيبة/طبيبا

 طبيب  21.9بمعدل  أي م، 2009 لعام طبيبة/ طبيب   2,135ة بال مقارن 3,121 مجموعه ما أي الخاص، في القطاع 5,333

 السكان. من آالع 51 لكل

 السكان من آالع  51 لكل 1.1 بمعدل أي م 2152 في عام 113 الكلي العدد فبلغ األسنان ألطباء بالنسبة أما. 

 على التوالي من ٪ 31.1 و ٪ 11.2م  2152 عام الصحة وزارة في العامالت األسنان طبيبات/ الطبيبات نسبة بل ت 

أما بالنسبة للممرضين فقد بلغ العدد الكلي  على التوالي. .٪ 91 و ٪ 32 بل ت بحرنة وبنسبة لألطباء الكلي موعلمجا

آالع من السكان.  51.م لكل 15، و بمعدل 2119لعام  1953م في مملكة البحرين مقارنة ب  2152لعام  3,291

٪ ممرضة، وبنسبة بحرنه بل ت 91.1 لعامالت بوزارة الصحة من جملة املمرضينوبل ت نسبة املمرضات اإلنا  ا

13.% 

 11.1 م ، 2152 عام في املعدل بلغ ملموسا، حيث ارتفاعا البحريني تمعلمجا في الوالدة عند الحياة توقع متوسط أرتفع 

، 5911 في عام عاًما 31.1 بال مقارنة عاًما 11.3 إلى أرتفع فقد ليجنسين  العام املعدل عن أما لألنثف، 13.5 و للذكر عاًما

 م. 2152% عام 91.2  إلي الوالدة ( عندأكمر أو كجم 2.5 )بوزن الطبيعي الوزن ذوي  من املواليد وتقدر نسبة

 الوالدات  نسبة م. وبقيت 2119 لعام والدة حالة17,700    بالمقارنة  م 2152 لعام والدة 53,111 للوالدات الكلي العدد بلغ

 معدل .  ويصل2119% في العام 99.1مقارنة بال   2152% في العام 99.3ي تتم على أيدي عاملين صحيين مهرة الت

% قد تمت ت طيتها في الرعاية الصحية 39منها  %،511  الحوامل في جميع املؤسسات الصحية للنساء بالنسبة الت طية

 ما تتراوح فهي الحامل بشكل عام  للمرأة الحوامل عيادات ىعل التردد مرات عدد عن أما زيارات(.  1األولية )على األقل 

 الواحد. مما يعكال حجم الت طية لخدمات الحوامل في اململكة.  الحمل في مرات 1إلى  3 بين

  21حيث كانت   2119% ،  مقارنة بعام   23  2152بل ت نسبة الوالدة القيصرية من جملة الوالدات في العام ،%

% و ي نسبة ثابتة منذ العام 51أسبوع من الحمل واقل(  33دات املبكرة )املواليد املمجلين من كما بل ت نسبة الوال 
م،. كما انخفضت نسبة اإلجهاض من العدد الكلي للوالدات )نسبة اإلجهاض من العدد الكلي ليحوامل( إلى  2119
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 91 إلى الوالدة عند أكمر( أو كجم 2,1زن )بو  الطبيعي ذوي الوزن من املواليد م. كما بل ت نسبة2152% من العام 53.3

 .م2152 عام ٪

 م 2152 عام في للمستشفة الحوامل إلدخال األسباب الرئيسة بأن الصحة وزارة في والوالدة النساء قسم إحصائيات تبين 

، حمل  %3  بنسبة ليحمل املصاحب الدم ض ط ، ارتفاع %5.1بنسبة  الحمل سكري %، 51أمراض القلب بنسبة  ي 
 وتأتي بقية األسباب مثل فقر الدم املنجلي والنزيف الرحمي الناتن عن الحمل وايرها.  ، %5.1ارج الرحم خ

 2153% في العام 1.3فضت نسبة اإلصابة بفقر الدم املنجلي بين املواليد إلى نخأ . 

 ( املصابات أنخفضت نسبة الفتيات )ما نسبة الحامالت للمرض % أ35إلى  بفقر الدم املنجلي في عمر املرحلة الثانوية
 %.3فبل ت 

  وبل ت معدالت  ،2152( في عام  سنة 19 -51اإلنا  ) السكان من ألف مائة لكل 892.5 التلقائي اإلجهاض معدل لغب

اإلنا   السكان من ألف مائة لكل 7330.4  النفاس أو الوالدة أو الحمل ادخال الحوامل للمستشفيات بسبب مضاعفات

 شمل مستشفيين حكوميين ومستشفيين في القطاع الخاص (.)ت  ( سنة 19 -51)

  وذلك ألن أالب النساء الحوامل تلقين لقاح 31.3حوالي  2152بل ت نسبة الت طية بجرعتين أو أكمر عام %

 أو عن طريق حمالت التطعيم للمدارس ، فمن الطبيعي أن تنخفض نسبة تطعيمهم . التيتانوس في مرحلة الطفولة

 لكل مائة الف امرأة ، وبل ت نسبة الت طية لألطفال  1.2حوالي  2152ابة ليحصبة األملانية للمرأة عام بلغ معدل االص
 % .99.3( حوالي  MMR2في عمر خمال سنوات ) 

 كالتالي م 2153 عام في واألطفال للرضع بالتحصين الت طية نسبة بل ت: 

  والجرعة 93.9الديكي(  السعال/ التيتنوس/ االثالثي ضد )الدفتيري الجرعة الثالثة من التطعيم البكتيري ,%

النكاع( / األملانية الحصبة/ )الحصبة  الثالثي %، واللقاح الفيروس ي  99الثالثة من شلل األطفال حوالي 
 الثانية. ليجرعة % 99.3و ليجرعة األولى  511

  النزلية  املستديمة من الثالثة والجرعة %  98.96 فبل ت الوبائي ا ب ا الكبد التهاب من الثالثة ليجرعة بالنسبة أما

%. اما عن الجرعة الثالثة من اللقاح الوا ي من املكورات الرئوية   .998 اإلنفلونزا فئة ب( هيموفيلال فئة ابا )
 .99.1)النيموكوكل املدمن ( فقد بل ت حوالي 

  م 5935وتعت ر البحرين خالية من املالريا املحلية أو املستوطنة منذ العام  

 :
ً
 :العقبات والثغرات والتحديات الرئ سيةثالثا

 الصحية  تحدياتعلى الرام من اإلنجاز املتحقق في تحسين املؤشرات الصحية، إال أنه الزالت هنا  عدد من ال

اإلصابة باألمراض اير السارية )وتشمل أمراض  الهامة التي تؤثر على صحة املرأة في مملكة البحرين ويأتي على قائمتها

 ب والشرايين وداء السكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفس ي املزمنة(.القل

  رفع الوعي األسري بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية للوقاية من عوامل الخطر املؤدية لإلصابة باألمراض الحاجة إلى
 اير السارية.

  ر السادس من عمر الطفل.رفع الوعي بأهمية استمرار الرضاعة الطبيعية حتف الشهضرورة األستمرار في 

  رفع الوعي لدى املرأة بأهمية الكشف املبكر لألمراض اير السارية والفحص الدوري.ضرورة األستمرار في 

 .خفض معدالت الوفيات باألمراض اير السارية 

 استمرار الجهود في مجال خفض معدل فقر الدم الحديدي بين األطفال دون الخامسة والنساء الحوامل 

 سن التشريعات الالزمة للوقاية من األمراض اير الساريةلى الحاجة إ. 

 العنف ضد املرأة .2

: االنجازات املتحققة
ً
 :أوال
 :التدابير القانونية -أ 

 ( لسنة 59صدور القانون رقم )عند حفظ حقوق املرأة الذي  ،بإصدار قانون احكام االسرة )القسم االول( 2119

 .كياعها وكيان أبنائهاحافظ على األمور الشرعية كما  فيالتقاض ي 
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  ويتضمن هذا  -من حيث املبدأ  -السلطة التشريعية   عليهوافقت الذي العنف حماية االسرة من مشروع قانون

 تعريف للعنف وصوره وأشكاله. املشروع

  لسنة  51بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم بتعديل  2152لسنة  12إصدار قانون رقم

5913. 

  بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر باملرسوم بقانون  2152لسنة  13إصدار مرسوم بقانون رقم

 .2112لسنة  13رقم 

   لسنة  51بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم  2152لسنة  15إصدار قانون رقم

5913. 

   لسنة  13يل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر باملرسوم رقم بتعد 2152لسنة  11إصدار قانون رقم

2112 . 

  ( لسنة  15قرار رقم )بشأن تنعيم مراكز إيواء املجني عليهم في جرائم االتجار باأل خاص وضوابط اعتماد  2151

 الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم.

 :السياسات واالستراتيجيات والخطط - ب

  لإلرتقالالالالالالاء بواقالالالالالالع املالالالالالالرأة البحرينيالالالالالالة، بمالالالالالالا يضالالالالالالمن لهالالالالالالا  (2122-2153) وطنيالالالالالالة لنهالالالالالالوض املالالالالالالرأة البحرينيالالالالالالةالخطالالالالالالة التسالالالالالالعى

 االستقرار األسري في إطار الترابط العائلي وحماية املرأة من كافة أشكال العنف. 

  لداخليالالالة، تالالالم تشالالالكيل لجنالالالة مشالالالتركة بالالالين املجلالالالال األعلالالالى للمالالالرأة والجهالالالات الحكوميالالالة الرسالالالمية ذات العالقالالالة )وزارة ا

إلنشالالاء قاعالالدة بيانالالات موحالالدة لحالالاالت وزارة التنميالالة االجتماعيالالة، وزارة العالالدل والشالالئون االسالالالمية، وزارة الصالالحة(، 

علالالى تعريالالف للعنالالف وتصالالنيفاته املعتمالالدة تفالالاق تالالم االالبحالالرين، وقالالد العنالالف األسالالري مالالن النسالالاء والفتيالالات فالالي مملكالالة 

 وتوحيده مع الجهات املعنية. 
ً
 دوليا

 :ال رامن واملشاريع الوطنيةت و اءااالجر  - ج

   ملكافحالة العنالف واالدمالان  2151في العام 
ً
هالو برنالامن لجنالة مكافحالة العنالف واإلدمالان التابعالة لالوزارة و بالدأ برنالامن معالا

 الداخلية، ويهدع ال رنامن لحماية فئة الشباب والناشئة من مخاطر العنف واالدمان.

 بالالرامن توعويالالة عالالن قالالانون االتجالالار إلعالالداد شالالؤون األعالالالم ، وهيئالالة اخليالالةالتنسالاليق بالالين شالالعبة االتجالالار بالبشالالر بالالوزارة الد

بالبشر، وتوعية جميع العاملين بأجهزة إنفاذ القانون بأساليب معاملة ضحايا اإلتجار بالبشر قبل وأثناء وبعالد انتهالاء 

 التحقيق.

  قضالايا املالالرأةا علالالى ثالالال  مراحالالل، ، قالالدم املجلالالال األعلالى للمالالرأة برنالالامن تالالدريبي إلعالداد شالالبكة امالالدربين فالالي 2152فالي سالالنة

معالجة االتفاقيات ذات العالقة باملرأة مثل اتفاقيالة القضالاء علالى كافالة أشالكال التمييالز  حيث تضمنت إحدى املراحل

 .)السيداو( ضد املرأة

 دورات تدريبيالالالة ومنهالالالا دورة  حالالالول االسالالالتماع إلالالالى وقالالالدم مالالالن خاللالالالهاملجلالالالال االعلالالالى للمالالالرأة برنالالالامن الالالالدعم املسالالالاند  قالالالدم 

ضحايا العنالف الجنسال ي والجسالدي لستماع اال ، ودورة حول 2153ضحايا العنف االسري من النساء وذلك في اكتوبر 

 .2153والنفس ي من االطفال وذلك في نوفم ر 

 هدفت إلالى املطالبالة بضالرورة وضالع  2119البحريني مسيرة بعنوان النتحد إلعهاء العنفا في عام  نعم االتحاد النسائي

 القضاء على كل أشكال العنف األسري ووضع اآلليات الكفيلة للقضاء عليه.قوانين من أجل 

  فالي مالايو 
ً
ا التابع لجمعية البحرين النسائية مالؤتمرا

ً
بعنالوان ااالسالتراتيجيات الفعالالة لحمايالة  2119عقد مركز اكن حرا

 األطفال من االعتداء واالتجار على اإلنترنتا.

  التابعالالة لالتحالالاد النسالالائي البحرينالالي الحملالالة الصالاليفية  اهضالالة العنالالف األسالالري نعمالالت اليجنالالة األهليالالة ملن 2151فالالي يوليالالو

 .الخاصة للتوعية بالعنف األسري 
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 منهالالالااملجلالالالال األعلالالالى للمالالالرأة بالتعالالالاون مالالالع اليجنالالالة االقتصالالالادية واالجتماعيالالالة ل الالالرب أسالالاليا ااألسالالالكواا ورا تدريبيالالالة  نعالالالم 

( و ورشة عمالل للشالباب حالول آثالار العنالف األسالري 2119أكتوبر  1-1األسري ) ورشة عمل لإلعالميين حول آثار العنف

 (.2119اكتوبر  3-1)

  شاركت مملكة البحرين بالورشة التدريبية ااألطر التشريعية للتصدي لجميع أشكال العنف ضالد املالرأةا التالي عقالدت

 .2151أبريل  51-53بمقر األسكوا في الفترة من 

  مراكالز االرشالاد  وتعت الر ة بها مختلالف الجهالات بحسالب االختصالاص، املعني العنف ملكافحةالعديد من اآلليات تم انشاء

 .التي تقدم خدمات عدة تساهم في معالجة املرأة املعنفةاحدى هذه االليات والرعاية 

 وبرعايالالالة صالالالالاحبة السالالالمو امللكالالالالي األميالالالالرة  2119عنالالالد مفتالالالالرق الطالالالرق( فالالالالي مالالالالارس  ،أقامالالالة املالالالالؤتمر الالالالدولي )االتجالالالالار بالبشالالالالر

 خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة املجلال األعلى للمرأة. سبيكة بنت إبراهيم آل

: النتائج املتحققة
ً
 : ثانيا

  إلالالى أن عالالدد حالالاالت العنالالف األسالالري  2153خالالالل العالالام تبالالين احصالالائيات مركالالز دعالالم املالالرأة التالالابع للمجلالالال األعلالالى للمالالرأة

 )قضايا وحاالت(. 513التي يستقبلها املركز بل ت 

  مان التابع لوزارة التنمية االجتماعية، إلى أن عدد حاالت العنف البدني أو الجنس ي التي تشير إحصائيات دار األ

 املاضية بلغ 19-51استقبلتها الدار ضد النساء ضمن الفئة العمرية )
ً
 زوجعلى يد الحالة  25( خالل االثني عشر شهرا

صاالت حول حاالت التعرض للعنف تم افتتاح خط ساخن لتلقي االت ، كماالزوجأ خاص اير حالة على يد  13و

  األسري، وتحويلهم الى الجهات املختصة.

 :
ً
 :العقبات والثغرات والتحديات الرئ سيةثالثا

  (.الثانيقانون احكام األسرة )القسم اياب 

  عنالالالالالد السالالالالالعي إلالالالالالى تطبيالالالالالق اإلجالالالالالراءات  فالالالالالي الوسالالالالالط األسالالالالالري  املترتبالالالالالةتنالالالالالامي ثقافالالالالالة انعالالالالالدام الثقالالالالالة والخالالالالالوع مالالالالالن العواقالالالالالب

 ية القانونية في حاالت العنف ضد املرأة.الحكوم

  التخالالالوع مالالالن نعالالالرة املجتمالالالع والتالالالي يترتالالالب عليهالالالا مشالالالاكل اجتماعيالالالة واقتصالالالادية اخالالالرى والتالالالي تسالالالبب فالالالي الكتمالالالان حالالالاالت

 . والرضا بالعنف املوجه للمرأة

  إلى اآلن قانون حماية األسرة من العنفعتماد اعدم. 
 

 ة في السلطة وصنع القرا أمشا كة املر  .1

: االنجازات املتحققة:أو 
ً
 ال

 :التدابير القانونية -أ 

  حيالالالث أعطالالالت هالالالذه نالالالص كالالالل مالالالن امليثالالالاق والدسالالالتور والقالالالوانين البحرينيالالالة علالالالى مسالالالاواة املالالالرأة بالرجالالالل فالالالي جميالالالع املجالالالاالت

 القوانيين املرأة حق املشاركة السياسية.

  :السياسات واالستراتيجيات والخطط -ب 

  عملالاله مالالن خالالالل  مسالالؤولياتأهالالم ة إلالالى املناصالالب القياديالالة فالالي الدولالالة مالالن ضالالمن إيصالالال املالالرأ املجلالالال األعلالالى للمالالرأةيعت الالر

السياسالات وأوجالاله التوعيالالة املجتمعيالة والتالالدريب والخالالدمات التالي مالالن شالالأعها تمكالين املالالرأة مالالن الوصالول إلالالى مناصالالب صالالنع 

 واتخاذ القرار، ومن ذلك:

 ( لتحقيق األ2122-2153تسعى الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية ) ثر املستدام القائم على مبدأ تكافؤ

الفرص والتنمية من خالل ادماج احتياجات املرأة، وذلك ببناء القناعات الداعمة لترسيخ املمارسات في اطار 

وتوعية املجتمع بكافة حقوقها وواجباتها بما يحقق لها فرص التميز في العدالة وتوسيع الخيارات وتعزيز القدرات 

 ا في عملية صنع واتخاذ القرار.األداء ودعم مشاركته



  

24 

 

 ( وألول مرة وبشكل 2151 – 2151تضمن برنامن عمل الحكومة للدور التشريعي ،) توجهات ومسئوليات مباشر ،

 من خالل عدد من اآلليات واإلجراءات من 
ً
 واجتماعيا

ً
 وسياسيا

ً
تهدع الى مواصلة جهود تمكين املرأة اقتصاديا

 التنمية. دماج احتياجات املرأة فيإأهمها 

 :ال رامن واملشاريع الوطنيةو االجراءات  -ج 

 العالام والخالاص  جميالع القطاعالات:فالي  في إطالار الجهالود املبذولالة إليصالال املالرأة إلالى املناصالب القياديالة، ومواقالع صالنع القالرار

ئز التحفيزية، تنفيذ العديد من ال رامن واألنشطة واطالق املبادرات والجوااألعلى للمرأة لسعى املجلال  ؛املجتمع املدنيو 

 التي ساهمت في بناء عناصر تمكين رئيسية للمرأة البحرينية عززت من وجودها في مواقع صنع القرار ، ومن ذلك: 

  رئيسة  قرينة ملك مملكة البحريناإلعالن عن جائزة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

حرينية في مجال دعم وتعزيز مركزها في املؤسسات الرسمية ومؤسسات املجلال األعلى للمرأة، لتمكين املرأة الب

  .(2151 -القطاع الخاص )الدورة الثالثة ليجائزة 

 رئيسة قرينة ملك مملكة البحرين  اطالق جائزة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

( والتي تمني  2155عيات السياسية واملهنية )الدورة األولى لتمكين املرأة البحرينية في الجم املجلال األعلى للمرأة

 ألفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية تعمل على تعزيز دور املرأة في مؤسسات املجتمع املدني السياسية واملهنية.

  زت اعتمد على ثالثة محاور رئيسة ركو  2151تم تنفيذ برنامن التمكين السياس ي لدعم مشاركة املرأة في انتخابات

بخ رة وطنية واستطاع ان يحقق نجاح الفت في على التوعية والشراكة والتدريب النوعي الذي تم تنفيذه 

 ليستكمل اليوم تواجد أربع سيدات املرأة في ال رفة املنتخبة. 2155االنتخابات التكميلية في العام 

 ي مجال االختصاص من مؤسسات رسمية بالتعاون مع الشركاء فالق برنامن التمكين السياس ي للمرأة البحرينية طا

و ي التدريب محاور  خمال يرتكز ال رنامن علىحيث  . 2151-2155لألعوام   ومؤسسات مجتمع مدني معنية

 والتأهيل، والدعم اإلعالمي، والتهيئة االنتخابية، والتوعية االنتخابية، و التوثيق.

: النتائج املتحققة
ً
 :ثانيا

 اربالع ساليدات ، واسالتطاعت 2155واالنتخابالات التكميليالة  2151عالام  النيابيالة فالي النتخابالاتا فالي البحرينيالة املالرأة شالاركت

 املجالال البلدية.أحد مرأة إلى اال رملان ووصلت الوصول لقبة 

 عالام أمالين و  ،وزيالرة الدولالة لشالئون االعالالمالثقافالة،  وزيالرةاالجتماعيالة،  التنميالة وزيالرة: وزاريالة مناصالب ساليدات 1 تشال ل

 .للمرأة للمجلال األعلى

 2152امرأة بحرينية منصب املتحد  الرسمي باسم الحكومة عام  تش ل. 

  2112% في عام 51م، مقارنة بال 2153% لعام 21.1بل ت نسبة العضوات من إجمالي األعضاء في مجلال الشورى. 

  2112% في عام 1م، مقارنة بال 2153% لعام 51بل ت نسبة العضوات من إجمالي األعضاء في مجلال النواب. 

  م.2112% لعام 11.1، مقابل 2151% لعام 15ارتفعت نسبة مشاركة املرأة البحرينية في االنتخابات النيابية 

  وازداد عالالالالدد القاضالالالاليات ومالالالالن فالالالالي حكمهالالالالن بشالالالالكل 2113شالالالال لت املالالالالرأة البحرينيالالالالة ألول مالالالالرة منصالالالالب قاضالالالالية فالالالالي العالالالالام ،

 ة.( قاضي51(، ليصل الى )2153 -2113تدريجي خالل الفترة الزمنية )

  وزارة العالالدل والشالالئون اإلسالالالمية واألوقالالاع واملجلالالال األعلالالى  فالالي شالال لت املالالرأة البحرينيالالة مناصالالب فالالي مواقالالع صالالنع القالالرار

نسالالالالاء كأعضالالالالاء فالالالالي السالالالاللطة  3نسالالالالاء فالالالالي املجلالالالالال األعلالالالالى للقضالالالالاء، و 3كالالالالاآلتي:  2153للقضالالالالاء والنيابالالالالة العامالالالالة فالالالالي العالالالالام 

، لعالالدل والشالالئون االسالالالمية واألوقالالاعرأة فالالي منصالالب قيالالادي فالالي وزارة اامالال 51القضالالائية فالالي النيابالالة العامالالة، باإلضالالافة إلالالى 

 وعض في املجلال االعلى للقضاء.

  وارتفالالالع عالالالدد السالالالفيرات مالالالن مجالالالال تالالالولي املالالالرأة ملناصالالالب قياديالالالة فالالالي وزارة الخارجيالالالة وعلالالالى املسالالالتوى الالالالدولي واإلقليمالالالي، فالالالي

فالالالالي دول مثالالالالل الواليالالالات املتحالالالالدة االمريكيالالالالة،  سالالالفيرات حيالالالالث شالالالال لن مناصالالالههن 3ليصالالالالل إلالالالالى  2153إلالالالالى العالالالام  2119العالالالام 

للمناصالالالب االقليميالالالة والدوليالالالة، وفالالالي العالالالام . كمالالالا أعهالالالا اسالالالتطاعت أن تصالالالل املتحالالالدة، جمهوريالالالة الصالالالين الشالالالعبية اململكالالالة

( فالي القالاهرة، كمالا شال لت املالرأة البحرينيالة UNICمدير مركالز األمالم املتحالدة لإلعالالم )ش لت امرأة بحرينية منصب  2119
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 فالالي العالالام 2151-2153)بالالاالمم املتحالالدة منصالالب عضالالوة فالالي لجنالالة إتفاقيالالة حقالالوق الطفالالل 
ً
منصالالب  2152(، وشالال لت أيضالالا

رئيسالالالالة للهيئالالالالة شالالالال لت منصالالالالب  2153األمالالالالين العالالالالام املسالالالالاعد للشالالالالؤون االجتماعيالالالالة بجامعالالالالة الالالالالدول العربيالالالالة، وفالالالالي العالالالالام 

علالالى ملجلالالالال التعالالاون لالالالدول الخلالالالين العربيالالة، ورئيسالالالة مركالالز سالالاليدات األعمالالال العالالالرب واملسالالاللمات االستشالالارية للمجلالالالال األ 

شالال لت منصالالب عضالالالوة مجلالالال إدارة ضالالمان الجالالودة واالعتمالالالاد فالالي اتحالالاد الجامعالالالات  2151باالتحالالاد األوربالالي، وفالالي العالالالام 

واالمينالة العامالة  .فالي فرنسالا  World Chambers  Federationالعربية وعضالوة مجلالال إدارة اتحالاد االرع التجالارة العامليالة 

 العربية.منعمة العمل  – العربيةليجنة شئون عمل املرأة 

 :
ً
 بات والثغرات والتحديات الرئ سية: العقثالثا

 علالى   وقالدرتها باملر الحة تتعلالق تحالديات بالين مالاوتنوعالت  السياسالية املشالاركة فالي املالرأة تواجاله التالي التحالديات تفاوتالت

 املجتمالع قبالالول  مالدى فالالي تتمثالل خارجيالة وتحالديات ،ية متناميالة مالن خالالل العمالالل امليالدانيالتشالبيك وبنالاء خ الرة سياسالال

 السياس ي مشوارها بناء من املرأة لتتمكن املطلوبة للفرص املجتمعية القوى  اتاحة ومدى حضورها، ودعم املرأة ملشاركة

 .املجال هذا في املطلوبة الخ رة وينكوت

 لمناصب القيادية.لاملرأة  جوة في توليلتقليص الفالكفيلة اآلليات  استكمال 

 

 املرأة واالقتصاد .6

: االنجازات املتحققة:
ً
 أوال

 :التدابير القانونية -أ 

  بإصدار قانون العمل في القطاع االهلي بشأن سريان كافة االحكام الواردة في  2152( لعام 33قانون رقم ) صدور

 مييز بينهم متف ما تماثلت اوضاع عملهم. القانون على النساء العامالت والعاملين من الذكور دون ت

  التزام مملكة البحرين بأحكام العهد الدولي ليحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتي  تنص على ضمان

مساواة الذكور واإلنا  في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها في 

( من العهد الدولي ليحقوق املدنية والسياسية فيما يتعلق بكفالة الحقوق املدنية 2زام باملادة )العهد، وكذلك االلت

 والسياسية دون تمييز.

 ( لسالالالالنة 11القالالالرار رقالالالالم )فيمالالالالا يخالالالالص تعالالالالديل سياسالالالة العالالالالالوة االجتماعيالالالالة بمنحهالالالالا بالفئالالالالة الثانيالالالالة للموظفالالالالات  2153

  .ساواة بين الرجل واملرأة في العالوة عند الزواجاملتزوجات أسوة باملوظفين املتزوجين، بما يضمن امل

 ( لسالالالنة 512قالالالرار وزيالالالر التنميالالالة االجتماعيالالالة رقالالالم )بشالالالأن التالالالرخيص بتمالالالجيل جمعيالالالة شالالالبكة سالالاليدات أعمالالالال  2151

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 :السياسات واالستراتيجيات والخطط -ب 

 2153ذ الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )قيادة العمل الوطني في تنفي علىملجلال األعلى للمرأة ا يعمل-

( بمنهجية تعتمد الشمولية وتميز األداء املؤسس ي، والتأكيد على التقييم املستمر لقياس أثر الخطة في 2122

االرتقاء بواقع املرأة البحرينية، بما يضمن لها االستقرار األسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات 

رة على املساهمة التنافسية في مسار التنمية، مع العمل على تنويع وإثراء الخيارات االقتصادية واالجتماعية القد

 والتعليمية والتدريبية املتاحة لها بما يحقق لها فرص التميز في األداء واالرتقاء بجودة حياتها. 

  راة فالالالي مؤسسالالالات القطالالالاع الخالالالاص، نعالالالرا ملالالالا املجلالالالال االعلالالالى للمالالالرأة علالالالى تعزيالالالز مفهالالالوم إدمالالالاج احتياجالالالات املالالال  يعمالالالل

تشكله نسبة املرأة البحرينية العاملة في هذا القطاع الحيوي، وقد بالادرت بعالض املؤسسالات االقتصالادية باالهتمالام 

بمفهالالالالوم االدمالالالالاج سالالالالواء مالالالالن خالالالالالل ماتبينالالالاله نسالالالالب املشالالالالاركات فالالالالي جالالالالائزة صالالالالاحبة السالالالالمو امللكالالالالي االميالالالالرة سالالالالبيكة بنالالالالت 

ين املالرأة البحرينيالة والتالي تسالتهدع مؤسسالات القطالاع الخالاص ايضالا، او مالن خالالل جهودهالا ابراهيم آل خليفالة لتمكال

فالالي تضالالمين مبالالادئ تكالالافؤ الفالالرص فالالي سياسالالاتها وبيانالالات العالالاملين فيهالالا او مالالا تالالوفره مالالن خالالدمات مسالالانده لالالدعم عمالالل 

 املرأة العاملة. 



  

26 

 

 طار عمل ومنهجيات واضالحة تعالزز مالن مؤسسات القطاع الخاص لوضع إ بالسعي لدىاملجلال األعلى للمرأة   يقوم

تحقيالالق تكالالافؤ الفالالرص فالالي هالالذا القطالالاع وبمالالا يالالدعم تالالوفير الالالنعم والخيالالارات التالالي مالالن شالالأعها إتاحالالة الفالالرص املتكافئالالة 

أمالالام املالالرأة، والتالالروين للنمالالوذج الالالوطني إلدمالالاج إحتياجالالات املالالرأة وتعزيالالز الالالوعي حالالول تكالالافؤ الفالالرص مالالن خالالالل عقالالد 

سالالالالات القطالالالالاع الخالالالالاص. ووضالالالالعت اليجنالالالالة الوطنيالالالالة ملتابعالالالالة تنفيالالالالذ النمالالالالوذج الالالالالوطني عالالالالدة لقالالالالاءات توعويالالالالة مالالالالع مؤس

إلدماج إحتياجات املرأة خطة عمالل تحالدد مهالام القطالاع الخالاص ومسالئوليته الوطنيالة تجالاه تنفيالذ النمالوذج الالوطني 

 بما يكفل تفعيل اآلليات لذلك. 2151 – 2151خالل الفترة 

 :ال رامن واملشاريع الوطنيةاالجراءات و  -ج 

  أطلق املجلال األعلى للمرأة حزمة من برامن التدريب والتأهيل لعدد من املشاريع التي تهدع إلى تزويد املرأة

 باملهارات والتقنيات الالزمة لتكون قادرة على تأسيال أو إدارة مشاريع ص يرة أو الدخول في مجال ريادة األعمال.

  الستكمال مع املؤسسات املحلية والدولية الالزمة  والتحالفاتواصل املجلال األعلى للمرأة عقد الشراكات

منعومة العمل االقتصادي بتوفير مشاريع تقدم الخدمات االستشارية والتسهيالت الداعمة لتحقيق االستدامة 

 ل رامن التمكين االقتصادي للمرأة واملتمثلة في التالي:

 لدعم قرينة ملك مملكة البحرين يم آل خليفة املحفعة املالية لصاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراه

و ي احد املبادرات التي تقدم ، 2151يناير  23وتمويل النشاط التجاري للمرأة البحرينية والتي تم تدشينها في 

، بنك اإلبداع للتمويل متنا ي الص ر تدار من قبل و القروض وخدمات التمويل امليسر لرائدات االعمال 

 .ق العملااصندو  تمكينوبدعم من 

  2153مركز تنمية قدرات املرأة البحرينية ارياداتا، وتم افتتاحه في نوفم ر. 

  مع يوم املرأة البحرينية لعام نعم املجلال االعلى للمرأة املنتدى االقتصادي للمرأة البحرينية 
ً
والذي  2155تزامنا

 .(( حمل شعار )) املرأة البحرينية في التنمية االقتصادية ... شراكة وعطاء

 عدة مشاريع استثمارية للمرأة في مجاالت منها املواصالت واألزياء والتصوير، بدعم من  املجلال االعلى للمراة نفذ

 .صندوق العمل اتمكينا وبشراكة مع مؤسسات املجتمع املدني

: النتائج املتحققة: 
ً
 ثانيا

  عام 11ثم  2151% عام 13لى إ 2119% عام 12ارتفعت نسبة العامالت البحرينيات في القطاع العام من %

 .2153% عام 11وقد بل ت  2152% عام 13إلى  2155

  31.11إلى  2113% عام 29.1من في القطاع الخاص ارتفعت نسبة اإلنا  إلى إجمالي القوى العاملة البحرينية %

ام % ع29.33. وبل ت هذه النسبة 2155% عام 29.39وبل ت  2151% عام 31ثم استقرت عند   2119عام 

 .2153% عام 31.11وارتفعت حتف بل ت  2152

  عام  132ثم  2151عام  131إلى  2119عام  123ارتفع متوسط األجر لإلنا  البحرينيات في القطاع الخاص من

 .2153دينار في عام  133وقد بل ت  2152عام  119إلى  2155

  املينا»لشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث أكمر االقتصادات حرية في ا 53حصلت البحرين على املرتبة الال »

 ملؤشر التصنيف العالمي ليحرية االقتصادية 
ً
 .2151وفقا

  2151% في عام 11بل ت نسبة املتدربات إلى املتدربين في معهد البحرين للتدريب. 

  1، وذلك بفوز 2151% من عضوية مجلال إدارة ارفة تجارة وصناعة البحرين في العام 22تشكل املرأة نسبة 

 عضو. 53نساء لعضوية مجلال اإلدارة  باالنتخاب من أجمالي عدد االعضاء البالغ 

  اعداد املستفيدات من الدورات التدريبية و الوحدات اإلنتاجية في املراكز االجتماعية للفترة من يناير الى ديسم ر

 .(5111الفترة املسائية )  2153

 ت اإلنتاجية  في املراكز االجتماعية للفترة من يناير الى ديسم ر اعداد املستفيدات من الدورات التدريبية و الوحدا

 .(1311الفترة الصباحية ) 2153
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 ( 115عدد املستفيدات من  الوحدات اإلنتاجية في املراكز االجتماعية بحسب املركز لعام). 

 الفترة املسائية  2153سم ر اعداد املستفيدات من الدورات التدريبية في املراكز االجتماعية للفترة من يناير الى دي

(5159). 

  الفترة الصباحية  2153اعداد املستفيدات من الدورات التدريبية في املراكز االجتماعية للفترة من يناير الى ديسم ر

(1355.) 

 :
ً
 بات والثغرات والتحديات الرئ سية: العقثالثا

  التوفيق بين واجباتها األسرية وعملها في املجتمع الخدمات املساندة في بيئة العمل التي تكفل للمرأةزيادة وتحسين 

 في مجال القطاع الخاص.
ً
 وخصوصا

 التشريعات الالزمة لذلك. ايابانعمة مرنة للعمل الجزئي واملؤقت والعمل من املنزل و  إيجاد 

 

 املرأة والعالم .7

: االنجازات املتحققة:
ً
 أوال

 :التدابير القانونية -أ 

  كهيئة مستقلة تختص بإعداد ، 2153( لسنة 11االتصال بموجب املرسوم رقم )إنشاء الهيئة العليا لإلعالم و

مشروع الخطة الوطنية لإلعالم واالتصال، واإلشراع والرقابة على املحتوى اإلعالمي واإلعالنات، بما يضمن التزام 

 جتمع وحماية حقوق الطفل.وسائل اإلعالم باالتفاقيات الدولية والضوابط املهنية املتعلقة بتعزيز دور املرأة في امل

 % من مجموع أعضائها.13وتمثل املرأة نسبة 

  من قبل وزارة الدولة لشالؤون اإلعالالم وإحالتاله إلالى إعداد مشروع قانون جديد شامل ومتطو  لإلعالم واالتصال

إلعالالالم املشالالروع بعالد اعتمالاده تعزيالز حريالالة واسالتقاللية وسالائل ا ا، ومالن شالأن هالذ2151الساللطة التشالريعية فالي ف رايالالر 

واالتصالالالال، وتشالالالجيع اإلصالالالدارات الجديالالالدة فالالالالي الصالالالحافة واإلعالالالالم املرئالالالي واملسالالالالموع وااللكترونالالالي، ومالالالن بينهالالالا شالالالالؤون 

 املرأة، مع حعر اإلساءة إلى صورة املرأة أو التعدي على حقوق وحريات اآلخرين وسمعتهم.

  الم املرئالالالالي واملسالالالالموع ودليالالالالل م وإصالالالالدار ميثالالالالاق الشالالالالرع لإلعالالالال2152ينالالالالاير  21فالالالالي  الصسسسس فيا الشالالالالرعتدشسسسسين اميثسسسساق

م، متضمنين الضوابط املهنية واألخالقية الواجالب االلتالزام 2152يونيو  3السلو  اإلعالمي بهيئة شؤون اإلعالم في 

بهالالا فالالي جميالالع وسالالائل اإلعالالالم، ومالالن بينهالالا تحالالريم كافالالة أشالالكال التمييالالز ضالالد املالالرأة والعمالالل علالالى تحسالالين صالالورتها وعالالدم 

 است اللها.

 :تراتيجيات والخططالسياسات واالس -ب 

  الى ت يير الثقافة السائدة والصورة النمطية لدور  (2122 -2153)تسعى الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية

 املرأة في كافة املجاالت ومن ضمنها اإلعالم.

 ( لالرتقاء بالعنصر البشري ف2151-2155اطلقت هيئة شؤون اإلعالم االستراتيجية اإلعالمية لألعوام ،) ي املجال

 اإلعالمي، ولتعزيز مكانة املرأة ودورها في املجتمع.

 م، ومالالالالالالا تتضالالالالالالمنه مالالالالالالن سياسالالالالالالات واضالالالالالالحة وبالالالالالالرامن 2153-2153 سسسسسسس إقسسسسسسرا  وتنفيسسسسسسذ الخطسسسسسسة االسسسسسسستراتيجية العالميسسسسسسة

ايا ومبادرات متعددة إلبراز دور ومكانة املرأة في ال رامن اإلذاعية والتليفزيونية، وإنشاء قناة تليفزيونية خاصة بقض

املالالرأة، ومدينالالة للصالالناعات السالالمعية واملرئيالالة، ممالالا يفمالالح املجالالال أمالالام إنشالالاء قنالالوات وبالالرامن تلبالالي احتياجالالات املالالرأة، 

 عالالن التوجالاله نحالالو إنشالالاء مركالالز لإلعالالالم الالالدولي، وتأسالاليال اأكاديميالالة اإلعالالالم واالتصالالالا إلعالالداد وتأهيالالل املالالوارد 
ً
فضالالال

 البشرية.

 لى للمرأة وهيئة شؤون اإلعالم في نشر ثقافة إدماج احتياجات املرأة في تفعيل مذكرة التفاهم بين املجلال األع

برامن التنمية واستمرار العمل على زيادة تواجد املرأة في الهياكل التنعيمية للمؤسسات اإلعالمية بما يضمن 

 مشاركتها في مراكز صنع القرار.
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 -  التعالالالالاون لالالالالدول الخلالالالالين العربيالالالالة للسالالالالنوات  لالالالالدول مجلالالالالال متابعسسسسة تنفيسسسسذ اسسسسستراتيجية العمسسسسل العالمسسسسي املشسسسستر

(، والتي طرحتهالا منعمالة املالرأة العربيالة، بهالدع 2151-2119(، واالستراتيجية اإلعالمية للمرأة العربية )2151-2121)

إيجالالالاد دور إعالمالالالي مبالالالدع فالالالي تمكالالالين املالالالرأة واسالالالتثمار طاقاتهالالالا فالالالي تحقيالالالق التنميالالالة املسالالالتدامة، والتعالالالاطي الفعالالالال مالالالع 

 قضاياها.

 :ال رامن واملشاريع الوطنيةجراءات و اال  -ج 

  اإلعالم. واالتصال، وتأهيلهالا لالنالدماج  مجالتم تنفيذ العديد من املشروعات التدريبية واملبادرات لتمكين املرأة في

 في سوق العمل.

 تخصصالة تكثيف ال رامن اإلذاعية والتلفزيونية املعنية بقضايا املرأة، وبث فقرات توعوية وإعالنية وإنشاء وحدة م

 للعناية بقضايا املرأة واألسرة والطفل في برامن اإلذاعة والتلفزيون.

  قدم املجلال األعلى للمرأة برنامن تدريبي إلعداد شبكة امدربين في قضايا املرأةا على ثال  مراحل، تناولت املرحلة

 رنت.األولى صورة املرأة في اإلعالم وبشكل خاص في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون واالنت

  قام املجلال األعلى للمرأة بإجراء دراسة علمية حول اصورة املرأة في الدراما البحرينيةا بالتعاون مع جامعة

 البحرين ، وتم بناًء على ذلك عمل محاضرة توعوية ملسؤولي اإلعالم حول نتائن الدراسة.

 في مجال االعالما بالتعاون مع جامعة  قام املجلال األعلى للمرأة بإجراء دراسة علمية عن اواقع املرأة البحرينية

 . 2153البحرين سنة 

  ملوضالالالوع ااملالالالرأة واإلعالالالالما، ونفالالالذ فعاليالالالات ت الالالرز  2153خصالالالص املجلالالالال األعلالالالى للمالالالرأة يالالالوم املالالالرأة البحرينيالالالة فالالالي عالالالام

ن إسالالالهامات املالالالرأة فالالالي مختلالالالف وسالالالائل اإلعالالالالم، وتنعالالاليم مسالالالابقة االرالالالالي اإلعالمالالاليا، تالالالم خاللهالالالا تكالالالريم أفضالالالل ال الالالرام

 واملواد اإلعالمية بجميع أشكالها.

 والتوعية  تنعيم ملتقيات إعالمية لت يير الصورة النمطية حول املرأة، وتحسين صورتها في مختلف وسائل اإلعالم

 ، ومن بينها: بمفهوم النوع االجتماعي

  خارجيالالالالة األملانيالالالالة م بالالالالدعم مالالالالن وزارة ال2153امللتقالالالالة اإلعالمالالالالي حالالالالول )صالالالالورة املالالالالرأة فالالالالي اإلعالالالالالم العربالالالالي( فالالالالي مالالالالايو

 وأكاديمية دوتش ويلز. 

  2153ورشة عمل اممارسة العمل اإلعالمي بين النص والتطبيق واملسئوليةا، يونيو. 

  م نعمالالالالالاله معهالالالالالالد البحالالالالالالرين للتنميالالالالالالة 2153اإلعالمالالالالالالي مالالالالالالن برنالالالالالالامن التمكالالالالالالين السياسالالالالالال ي للمالالالالالالرأة فالالالالالالي سالالالالالالبتم ر  املحالالالالالالور

 السياسية بالتعاون مع املجلال األعلى للمرأة.

 2153اإلعالمي الشبابي حول ااملرأة واإلعالم االجتماعيا في أكتوبر  امللتقة. 

  ورشالالالالالة عمالالالالالالل نعمهالالالالالالا االتحالالالالالالاد الالالالالالالدولي للصالالالالالالحفيين بالتعالالالالالالاون مالالالالالالع جمعيالالالالالالة الصالالالالالالحفيين البحرينيالالالالالالة تحالالالالالالت عنالالالالالالوان

 .2151االصحافيات .. العمل النقابي والقيادةا في مارس 

  االتخطيط االستراتيجي لإلعالم من أجل تمكين ورا عمل لإلعالميين واإلعالميات البحرينيين والعرب حول
 ( وهيئة شؤون اإلعالم.UNDPبالتعاون مع برنامن األمم املتحدة اإلنمائي ) 2155املرأةا في مايو 

  بوضع ضوابط ومعايير لعهور املرأة في 2155تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني الذي شهدته البحرين في يوليو ،
ليفزيونية واإلعالنات التجارية في جميع وسائل اإلعالم، وتشكيل لجنة معنية بمراقبة جميع برامن الدراما الت

 واعتماد النصوص الدرامية في التليفزيون إلبراز الصورة الحقيقية لجدارة املرأة كشريك في عملية التنمية.

: النتائج املتحققة
ً
 :ثانيا

 من إجمالي القوى 21اإلعالم، حيث تسهم بنسبة  تولي املرأة مواقع تنفيذية وإدارية عديدة في هيئة شؤون %
% والوظائف التخصصية 29، وتش ل نسبة أعلى في الوظائف التنفيذية بنحو 2153العاملة في الهيئة لعام 

محطات تليفزيونية  3% في الوظائف االعتيادية. ولها حضورها املؤثر في كثير من ال رامن ع ر 21.2%، في مقابل 13
% من العاملين في 59عية كمعدة ومقدمة برامن ومخرجة ومنسقة وإدارية، ع ر إسهامها بنسبة وتسع قنوات إذا

 % في اإلذاعة.19قطاع التليفزيون، و
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  ساعة  131لتصل الى  2153ازدادت عدد ساعات االرسال في السنة ل رامن املرأة واالسرة في االذاعة في العام
 .2151% مقارنة بالعام 3وبنسبة زيادة مقدارها 

  ساعة   513لتصل الى  2153ازدادت عدد ساعات االرسال في السنة ل رامن املرأة واالسرة في التلفزيون في العام
 .2151% مقارنة بالعام 51وبنسبة زيادة مقدارها 

 ( مجلة اجتماعية 21( صحيفة بحرينية يومية وأسبوعية و)52تقلد املرأة مناصب تحريرية وإدارية وتنفيذية في )
% من إجمالي 11 – 51ادية ومنوعة، منها عضو مجلال إدارة ورئيسة قسم ومحررة، وتتراوح نسبتها بين واقتص

، وتمثل نسبة كبيرة بين 2153% عام 21عدد الصحفيين واملحررين في الصحافة املحلية، وتبلغ في املتوسط 
 في صحيفة ومجلة.كتاب الرأي واألعمدة. وتش ل منصب رئيال تحرير في أربع مجالت، ومديرة تحرير 

 ( أكمر من 2151-5999ساهمت املرأة البحرينية في حركة الفكر والتأليف والكتابة، حيث أصدرت خالل السنوات )
 لإلحصاءات الصادرة عن املكتبة الوطنية بمركز عيس ف الثقافي. 531

ً
، وفقا

ً
 ومؤلفا

ً
 عنوانا

  ،من أعضاء املجلال باالنتخاب.33وبنسبة عضوية ثال  سيدات في مجلال إدارة جمعية الصحفيين البحرينية % 

 ( ترخيًصا حتف 532حصول املرأة على تراخيص رسمية من إدارة وسائل اإلعالم بهيئة شؤون اإلعالم بل ت )
م ملمارسة أنشطة صحفية وإعالمية أو ذات صلة وشملت تأسيال مكاتب صحفية ودور لقياس 2153أكتوبر 

إلنتاج والتوزيع الفني والسينمائي والتليفزيوني واإلذاعي واملسريي والتصوير الرأي العام والنشر والتوزيع وشركات ل
( ترخيًصا إلصدار صحف ومجالت اتجاريةا والكترونية ونشرات إعالنية وإخبارية 531الخارجي، هذا إلى جانب )

 ومجالت حكومية ومدرسية وجامعية. 

 ولية، من خالل حصد البحرين لجائزتين ضمن جائزة أفضل بروز مكانة املرأة في املحافل اإلعالمية اإلقليمية والد
، والتي أقامتها منعمة املرأة العربية، وهما: املركز الثاني في فئة اإلعالم 2152إنتاج إعالمي حول املرأة العربية لعام 

عن دراسة ونيالثانية حول ااإلعالم اإللكتراملرئي عن فيلم وثائقي بعنوان امنيرة .. تتحدى اإلعاقةا، والجائزة ا
 منشورة بعنوان ادور املرأة في الثقافة اإلسالميةا. 

 :
ً
 بات والثغرات والتحديات الرئ سية:العقثالثا

 .استمرار الجهود في مجال ت يير الصورة النمطية للمرأة في وسائل اإلعالم 

 ة  الفضالالالالالالالائيات العربيالالالالالالالة تطالالالالالالالوير ال الالالالالالالرامن اإلذاعيالالالالالالالة والتليفزيونيالالالالالالالة فالالالالالالالي اإلعالالالالالالالالم البحرينالالالالالالالي لتعزيالالالالالالالز قدرتالالالالالالاله علالالالالالالالى منافسالالالالالالال
واألجنبيالالالة، وتحصالالالين املجتمالالالع مالالالن ال الالالرامن واملالالالواد اإلعالميالالالة التالالالي ترسالالالي بشالالالكل أو بالالالآخر الصالالالورة النمطيالالالة السالالاللبية 

 للمرأة.

  تطالالالالالوير بالالالالالرامن التعلالالالالاليم والتالالالالالدريب إلعالالالالالداد املالالالالالرأة اإلعالميالالالالالة بمالالالالالا يواكالالالالالب متطلبالالالالالات سالالالالالوق العمالالالالالل، وتأهيلهالالالالالا بمهالالالالالارات
 لحديث.وتقنيات اإلعالم التقليدي وا

 .تنمية قدرات العاملين في املجال االعالمي لتبني ودعم قضايا املرأة 

  .االستثمار األمثل لالعالم االجتماعي لدعم حضور املرأة على مختلف االصعدة 

 املرأة والب ئة .8

: االنجازات املتحققة:
ً
 أوال

 :التدابير القانونية -أ 

 ( لسنة 55مرسوم رقم )نية لعلوم الفضاء.بإنشاء وتنعيم الهيئة الوط 2151 

 ( لسنة 5قانون رقم )باملوافقة على االنضمام إلى اتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حاد  نووي.  2155 

 ( لسالالنة 2قالالانون رقالالم )باملوافقالالة علالالى اإلنضالالمام إلالالى بروتوكالالول قرطاجنالالة املتعلالالق بالسالالالمة األحيائيالالة لالتفاقيالالة 2155

 املتعلقة بالتنوع البيولوجي. 

 ( لسنة 3قرار رقم )بشأن ضوابط اإلعالن والتروين عن التبغ ومنتجاته.  2155 

 ( لسنة 11مرسوم بقانون رقم )بإنشاء و تنعيم املجلال األعلى للبيئة.    2152 

 ( لسنة 91مرسوم رقم )بتشكيل املجلال االعلى للبيئة. 2152 

 ( لسنة 95مرسوم رقم )بتنعيم الجهاز التنفيذي للمجلال األعلى للبيئة.  2152 
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 ( لسنة 3قرار رقم )بشأن تنعيم السالمة والصحة املهنية في املنشآت.  2153 

 ( لسنة 52قرار رقم )بشأن اإلجراءات الالزمة لإلبالغ عن إصابات العمل و األمراض املهنية. 2153 

 ( لسنة 51قرار رقم )ته.  بشأن إعادة تشكيل اليجنة الوطنية ملكافحة التدخين و التبغ بأنواعه و منتجا 2153 

 ( لسالالالنة 1قالالرار رئالاليال الهيئالالالة العامالالة لحمايالالة المالالالروة البحريالالة و البيئالالة و الحيالالالاة الفطريالالة رقالالم )بشالالأن تنعالالاليم و  2119

 مراقبة األشعة اير املؤينة الناتجة عن املجاالت الكهر و م ناطيسية.

 :السياسات واالستراتيجيات والخطط -ب 

 وإقالالرار خطالالط العمالالل الوطنيالالة وإطالالالق 2121ئالالة فالالي البحالالرين تالالم أعتمالالاد الرةيالالة واملبالالادئ واألسالالال االسالالتراتيجية للبي ،

املبادرة الوطنية لتعزيز مفاهيم االستدامة في البالد، وذلك ع ر تطوير الشراكة والتعالاون بالين املجلالال األعلالى للبيئالة 

 .وجميع مؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني

  القطاع الزراعي برئاسة صاحبة السمو امللكي االميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة اطالق املبادرة الوطنية لتنمية

إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي فالي النالاتن املحلالي، وتبنالي خطالط شالاملة لالدعم وتهدع قرينة ملك مملكة البحرين 

الزراعية من خالالل التعلاليم  العاملين في الزراعة، وتحفيز ودعم الصناعات التحويلية، وزيادة ونشر الوعي بالثقافة

  والتدريب لبناء قدرات وطنية متخصصة في هذا املجال.

  ضالالالالالمن االلتزامالالالالالات الدوليالالالالالة املعنيالالالالالة باالتفاقيالالالالالات البيئيالالالالالة املتعالالالالالددة االطالالالالالراع، تالالالالالم إدراج التوعيالالالالالة البيئيالالالالالة والشالالالالالراكة

 .2152العام  املجتمعية في خطة وطنية ضمن تقرير البالغ الوطني الثاني لت ير املناخ والصادر في

  ضالالمن االلتزامالالات الدوليالالة املعنيالالة باالتفاقيالالات البيئيالالة املتعالالددة االطالالراع، أعالالد املجلالالال األعلالالى للبيئالالة االسالالتراتيجية

سالالالالتراتيجية الالالالالى أهميالالالالة رفالالالالع الالالالالوعي البي الالالالي فالالالالي مجالالالالال التنالالالالوع اال الوطنيالالالالة وخطالالالالة العمالالالالل للتنالالالالوع الحيالالالالوي وقالالالالد أشالالالالارت 

 املجتمع. الحيوي واهميته باململكة بين كافة شرائي

 :ال رامن واملشاريع الوطنيةاالجراءات و  -ج 

  تنفيالالالالالالالذ مبالالالالالالالدأ الشالالالالالالالراكة، أعتمالالالالالالالد املجلالالالالالالالال 
ً
فالالالالالالالي سالالالالالالالياق تنفيالالالالالالالذ السياسالالالالالالالات البيئالالالالالالالة للمجلالالالالالالالال األعلالالالالالالالى للبيئالالالالالالالة وتحديالالالالالالالدا

إسالالتراتيجية ممنهجالالة فالالي شالالأن زيالالادة الالالوعي لالالدى املالالرأة فالالي القضالالايا البيئيالالة علالالى السالالاحة املحليالالة والدوليالالة، اعتمالالدت 

اءات النقاشالالالالية وتنفيالالالالذ العديالالالالد مالالالالن املحاضالالالالرات وورا العمالالالالل لفئالالالالات نسالالالالوية متعالالالالددة وفالالالالي مراحالالالالل علالالالالى عقالالالالد اللقالالالال

 عمرية مختلفة، منها:

  عقد محاضرات توعوية في املراكز اإلجتماعية باململكة لفئة ربات البيوت، كان من أبرزها محاضرة ااملرأة

 .2152والبيئةا التي أقيمت في مركز بوري اإلجتماعي في العام 

  ورا عمل متنوعة وخاصة بالعاملين في املؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة ب رض رفع الوعي البي ي

إعداد ورشة عمل  2151لديهم وتعريفهم بالتشريعات والقرارات البيئية التي تعنيهم، وقد تم في العام 
الخطرة الناتجة عن  للعامالت في مجال التمريض بعنوان االبيئة وصحة االنسانا، حول إدارة املخلفات

 عمليات قطاع الرعاية الصحية في البحرين وتشريعات الدولة.

  دشن املجلال األعلى للبيئة العديد من الفعاليات حول دور املرأة في حماية البيئة مع الجمعيات النسائية

 املهتمة بالشأن البي ي.

  يالات الخضالراء، بهدع نشر الوعي البي ي بين ، أقيم معالرض ومنتالدى البحريالن الدولالي األول للتقن2152في العام

 مختلف فئات املجتمع بشأن أهمية التقنية الخضراء وتعزيز الشراكة مع مؤسسات املجتمع املدني.

  يقع ضمن اإللتزامات الطوعية ململكة البحرين إعداد البالاات الوطنية لت ير املناخ، وقد أدرج تقرير البالغ الوطني

فصال محددا حول التوعية البيئية في املجتمع، وتعتزم اإلدارة املعنية بإعداد التقرير إدخال بعد الثاني لت ير املناخ 

 .2151النوع اإلجتماعي ضمن التقرير الثالث لت ير املناخ واملزمع البدء بالعمل على إعداده منتصف العام 

 ثلالالالالة أمالالالالام القطالالالالاع النفطالالالالي البحرينالالالالي أصالالالالدرت الهيئالالالالة الوطنيالالالالة للالالالالنفط وال الالالالاز دراسالالالالة حالالالالول االتحالالالالديات البيئيالالالالة املما

 وتدابير األستجابة لهاا.
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  يبحالالث املجلالالال األعلالالى للبيئالالة تطبيالالق نعالالام التعرفالالة البيئيالالة علالالى مشالالاريع التطالالوير والتنميالالة فالالي البحالالرين، ويالالأتي نعالالام

يرة العمالل علالى التعرفة البيئية املقترح لتحفيز وإلزام تلك املشاريع بالقوانين واملعايير واملواصفات. وأيضا لالدعم مسال

حماية البيئة وصيانتها من تبعات األنشطة التي تؤثر سلبا على البيئة وتفعيل الرقابة الشعبية وتوفير املوارد املالية 

 إلعادة تأهيل البيئة وتحسينها.

: النتائج املتحققة:
ً
 ثانيا

  51، الالى 2111فالي العالام  51إلالى  2115اختصاصاليات فالي العالام  1ارتفع عدد االختصاصاليات فالي املجالاالت البيئيالة مالن 

( مالالالالن إجمالالالالالي عالالالالدد األخصالالالالائيين والفنيالالالالين 3، والفنيالالالالات البيئيالالالالات  55)عالالالالدد األخصالالالالائيات البيئيالالالالات  2153فالالالالي العالالالالام 
% مالالالالن إجمالالالالالي عالالالالدد األخصالالالالائيين البيئيالالالالين، مالالالالع وصالالالالول 23اي مالالالالا نسالالالالبته حالالالالوالي  19البيئيالالالالين العالالالالاملين فالالالالي املجلالالالالال 

 مناصب إدارية عليا. 3لبيئة إلى رتبة مدير إدارة من أصل أخصائية واحدة فقط في املجلال األعلى ل

  إلالالالى  2119كيلالالالووات ساعة/فرد/سالالالنة فالالالي عالالالام  3311.515ارتفالالالع نصالالاليب الفالالالرد السالالالنوي مالالالن اسالالالتهال  الكهربالالالاء مالالالن
 .2152كيلووات ساعة/فرد/سنة في عام  51212.112

 )2151عام   553.12مقارنة ب  551.13  قل معدل االستهال  اليومي للفرد من املياه  )جالون في اليوم الواحد. 

  )مقارنالالالالالة ب  2155سالالالالالنة  513.13قالالالالالل معالالالالالدل اسالالالالالتهال  الفالالالالالرد السالالالالالنوي مالالالالالن الكهربالالالالالاء فالالالالالي القطالالالالالاع املنزلالالالالالي ) . و. س

 .2151عام   55.513

  2113عام  31مقانة ب  2155سنة  521املستفيدات من ال رامن التوعوية حول املفاهيم الداعمة للبيئة. 

 2113سنة   5311111مقارنة ب  2155سنة  5113323ات السنوية من  قلت كمية املخلف. 

  2113سنة   13مقارنة ب  2155سنة  11قلت عدد الحواد  في بيئة العمل من. 

  2113 عام 51مقارنة بالال  2155عام  53 الىزاد عدد الحدائق املنشأة بالقرب من املناطق السكنية . 

  محميالالة دوحالالة عالالراد البحريالالة متضالالمنة أك الالر ممشالال ف فالالي منتالالزة افتتالالاح  تالالم حيالالثزيالالادة املسالالاحات الخضالالراء فالالي اململكالالة
، وحديقالالالالة 2155، ومنتالالالالزه األميالالالالر خليفالالالالة بالالالالن سالالالاللمان عالالالالام  2151، ومنتالالالالزه األميالالالالرة سالالالالبيكة عالالالالام 2151البحالالالالرين سالالالالنة 

 .2152خليفة الك رى عام 

 :
ً
 بات والثغرات والتحديات الرئ سية:العقثالثا

 فالي تنفيالالذه باعتبالار ذلالك مالن أهالم العوامالل التالالي رفالع مشالاركة املالرأة فالي الرقابالة ال 
ً
بيئيالالة واتخالاذ القالرار واملسالاهمة أيضالا

 بإمكان املشاركة في إدارتها واملحافعة عليها. تنمي ارتباط املرأة ببيئتها، وتعزز شعورها

 لصالحة، مالع أهميالة زيادة وعي املرأة بالقضالايا البيئيالة املحليالة وآثارهالا علالى بالرامن التنميالة االقتصالادية واالجتماعيالة وا
وتقنيالالات حديثالالة  إيضالاح دورهالالا فالالي تحقيالق التنميالالة املسالالتدامة، ورفالالع وعيهالا بمالالا يجالالري فالالي العالالم مالالن خطالالط وأدوات

 إلدارة البيئة.

 األليات املرسسية للنهوض باملرأة .9

: االنجازات املتحققة:
ً
 أوال

 :التدابير القانونية -أ 

  (.2153-2151ملجلال األعلى للمرأة للدورة الرابعة )بتعيين اعضاء ا 2151لسنة  11صدور االمر امللكي رقم 

  (.2153-2151بتعيين اعضاء املجلال األعلى للمرأة للدورة الخامسة ) 2151لسنة  5صدور االمر امللكي رقم 

 ( لسالالنة 51صالالدر األمالالر امللكالالي السالالامي رقالالم )الوطنيالالة ملتابعالالة وتنفيالالذ النمالالوذج الالالوطني  بإنشالالاء وتنعالاليم اليجنالالة 2155

ياجالالات املالالرأة برئاسالالة صالالاحبة السالالمو امللكالالي األميالالرة سالالبيكة بنالالت إبالالراهيم آل خليفالالة، قرينالالة ملالالك مملكالالة ألدمالالاج احت

بتعالالالديل املالالادة الثانيالالالة مالالالن  2151( لسالالالنة 52البحالالرين رئيسالالالة املجلالالالال األعلالالى للمالالالرأة، وصالالالدر أيضالالا األمالالالر امللكالالالي رقالالم )

تابعالالالالالالالة تنفيالالالالالالالذ النمالالالالالالالوذج الالالالالالالالوطني بإدمالالالالالالالاج بإنشالالالالالالالاء وتنعالالالالالالاليم اليجنالالالالالالالة الوطنيالالالالالالالة مل 2155( لسالالالالالالالنة 51األمالالالالالالالر امللكالالالالالالالي رقالالالالالالالم )

 احتياجات املرأة في برنامن عمل الحكومة. 

 ( لسالالالالالنة 9صالالالالالدر قالالالالالرار صالالالالالاحبة السالالالالالمو امللكالالالالالي رئيسالالالالالة املجلالالالالالال األعلالالالالالى للمالالالالالرأة، رئيسالالالالالة اليجنالالالالالة الوطنيالالالالالة رقالالالالالم )2155 ،

 .ةامن عمل الحكومبتحديد مهام اليجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة في برن
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  بتحديالد  2151( لسنة 2رقم )صاحبة السمو امللكي رئيسة املجلال األعلى للمرأة، رئيسة اليجنة الوطنية صدر قرار

 مهام اليجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة في برنامن عمل الحكومة. 

 بتشالالالكيل اليجنالالالة التنسالالاليقية لالالالدعم  2152( لسالالالنة 2لالالالى للمالالالرأة رقالالالم )قالالالرار صالالالاحبة السالالالمو امللكالالالي رئيسالالالة املجلالالالال األع

لتفعيالالل الالالدور التشالالريعي والرقالالابي باسالالتخدام االدوات ال رملانيالالة املتابعالالة إدمالالاج احتياجالالات املالالرأة فالالي التنميالالة، وذلالالك 

 بما يدعم الجهود الوطنية على هذا الصعيد.

 والتعليمالالالالات الخاصالالالالة بتنفيالالالالذ امليزانيالالالالة العامالالالالة للدولالالالالة  صالالالالدور تعمالالالاليم عالالالالن وزارة املاليالالالالة بشالالالالأن االعتمالالالالادات واللالالالالوائي

 حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وامليزانية املستجيبة 2152-2155للسنتين املاليتين )
ً
 خاصا

ً
(، تضمن التعميم بندا

 الحتياجات املرأة.

  الحكومية تختص على إنشاء لجان لتكافؤ الفرص في الجهات  2153سبتم ر 59وافق مجلال الخدمة املدنية بتاريخ

بوضالالالالع الضالالالالوابط واملعالالالالايير، وتقالالالالديم االستشالالالالارات لضالالالالمان إدمالالالالاج احتياجالالالالات املالالالالرأة فالالالالي سياسالالالالات وخطالالالالط وموازنالالالالة 

 الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة.

  الجهالالاتبشالالأن انشالالاء لجالالان دائمالالة لتكالالافؤ الفالالرص فالالي  2151( لسالالنة 1رقالالم )ديالالوان الخدمالالة املدنيالالة تعليمالالات صالالدور 

 الحكومية.

 ( سنة 22قرار إداري رقم )بشأن إنشاء وحدة تكافؤ الفرص بمجلال الشورى.2153 

  بتشكيل وحدة تكافؤ الفرص بمجلال النواب. 2152قرار رئيال مجلال النواب سنة 

 :السياسات واالستراتيجيات والخطط -ب 

 ( وفالالالي خطالالالالوة اجرائيالالالة لبالالالالدء 2122 -2153اطلالالالق املجلالالالال االعلالالالالى للمالالالرأة الخطالالالة الوطنيالالالالة لنهالالالوض املالالالالرأة البحرينيالالالة ،)

تنفيذ الخطة تم اعداد الخطة االستراتيجية لتنفيذ الخطالة الوطنيالة، وروعالي فالي تقساليم مراحالل تنفيالذ الخطالة علالى 

ان تكالالون علالالى مالالدى سالالنتين فالالي املرحلالالة االولالالى احالالداهما انتقاليالالة واالخالالرى ذات االولويالالة للتطبيالالق، تليهالالا مرحلتالالان كالالل 

 للتوافق والتوازي مع برنامن عمل الحكومة واملوازنة العامة للدولة. منهما تستمر الربع سنوات وذلك

 ( في برنامن عمل الحكومة.2122-2153تبني الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية ) 

 : وال رامن واملشاريع الوطنية االجراءات -ج 

  بعالالالالالالة محالالالالالالاور رئيسالالالالالالية  الالالالالالي إطالالالالالالالق النمالالالالالالوذج الالالالالالالوطني إلدمالالالالالالاج احتياجالالالالالالات املالالالالالالرأة والرجالالالالالالل فالالالالالالي التنميالالالالالالة، ويتكالالالالالالون مالالالالالالن أر

السياسات واملوازنات وإدارة املعرفة وقياس األثر حيث تم وضع اإلجراءات الالزمة وتحديد األدوار املتوقعة من كالل 

 الجهات ذات العالقة لتفعيل محاور النموذج الوطني. 

 ة العامالة للدولالة إلالى ميزانيالة عمل املجلال االعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة املالية كشريك رئيس ي علالى تحويالل امليزانيال

ترصالالالالالد إدمالالالالالاج إحتياجالالالالالات املالالالالالرأة وتكالالالالالافؤ الفالالالالالرص عنالالالالالد اإلعالالالالالداد والتنفيالالالالالذ، وذلالالالالالك بمالالالالالا يتفالالالالالق مالالالالالع منهجيالالالالالات وآليالالالالالات 

السياسالالالة املاليالالالة ململكالالالة البحالالالرين.  وقالالالد تالالالم تنفيالالالذ عالالالدد مالالالن الخطالالالوات بالتعالالالاون مالالالع وزارة املاليالالالة كبدايالالالة فالالالي طريالالالق 

جات املرأة، لعل أهمها صدور خمسة تعاميم عن وزارة املالية تتضمن توجيهات تحقيق املوازنات املستجيبة الحتيا

 للوزارات واملؤسسات الحكومية ملراعاة تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات املرأة عند إعداد وتنفيذ امليزانية. 

 دني فالالالي مجالالالال أطلالالالق املجلالالالال االعلالالالى للمالالالرأة الحقيبالالالة التدريبيالالالة ملؤسسالالالات الدولالالالة الرسالالالمية ومؤسسالالالات املجتمالالالع املالالال

وتتضالمن الحقيبالة التدريبيالة ورشالة حالول  .2153يناير  35 – 21إدماج احتياجات املرأة في التنمية خالل الفترة من 

التعريالالف بوحالالالدات تكالالافؤ الفالالالرص وامفالالالاهيم إدمالالاج احتياجالالالات املالالالرأة فالالي التنميالالالة ومهالالالارات الالالدعوة وكسالالالب التأييالالالدا 

ت والجهات املختلفة، والتعريف بأدوارها وأهدافها ع ر التعالرع بهدع التمهيد لعمل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارا

علالالى مفالالاهيم وفلسالالفة ومصالالطيحات إدمالالاج احتياجالالات املالالرأة فالالي التنميالالة، واكتسالالاب مهالالارات الالالدعوة وكسالالب التأييالالد 

 .وبناء قدرات القيادات الشابة

   الرتقالالاء بالعمالالل اإلحصالالائي مالالن أجالالل ابحسالالب النالالوع فتوحالالة مبيانالالات الجهالالاز املركالالزي للمعلومالالات منصالالة للاسالالتحدا

 والحصول على اإلحصاءات بشكل ديناميكي تفاعلي. 
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: النتائج املتحققة
ً
 :ثانيا

  القطالاع  اتشالرك احالدى أك الر ، كمالا 2153وزارة ومؤسسة حكومية إلنشاء وحدة لتكافؤ الفرص حتف عالام  53بادرت

 الخاص إلنشاء لجنة لتكافؤ الفرص في نفال العام.

 :
ً
 رات والتحديات الرئ سية:بات والثغالعقثالثا

 :ادماج مكون املرأة في برنامن عمل الحكومة وامليزانية كتوجه عام واير مفصل مما يستدعي تفعيل اآلليات التالية 

 .وضع احتياجات املرأة ضمن أولويات التخطيط اإلستراتيجيي على املستوى الوطني لضمان إلزامية التنفيذ 

 حتياجات )املرأة و الرجل( بما يضمن التوزيع العادل للموارد وتوافر تكافؤ تحليل امليزانية بناء على تحديد ا
 الفرص في الجداول الرئيسية في امليزانية.

 .تنفيذ دراسات تراعي ادماج احتياجات املرأة في املشاريع وال رامن املخطط لتنفيذها 

 سالالالالالالالتدامة واالنعمالالالالالالالة الوظيفيالالالالالالالة الحاجالالالالالالالة الالالالالالالالى وضالالالالالالالع منهجيالالالالالالالات لعمليالالالالالالالات الرصالالالالالالالد واملتابعالالالالالالالة والتقيالالالالالالاليم التالالالالالالالي تضالالالالالالالمن ا

 والتحفيزية املناسبة التي تراعي احتياجات املرأة في بيئة العمل. 

  الحاجالالالالة إلالالالالى تعزيالالالالز الالالالالوعي العالالالالام بمفالالالالاهيم إدمالالالالاج احتياجالالالالات املالالالالرأة مالالالالن خالالالالالل وضالالالالع نعالالالالام مسالالالالتمر للتوعيالالالالة يحقالالالالق

 اإلستدامة في نشر الوعي املجتمعي.

  دماج لدى مؤسسات القطاع الخاص.خلق القناعة الكافية لتبني مفاهيم وفكر اال 

  الحاجالالة الالالى تكثيالالف الجهالالود فالالي مجالالال نشالالر ثقافالالة االدمالالاج وتنفيالالذ ال الالرامن التدريبيالالة الالزمالالة لبنالالاء القالالدرات للكالالوادر

 العاملة في مؤسسات املجتمع املدني.

  تطبيالق النمالوذج  الحاجه الى وضع منهجيات واضالحة للرصالد واملتابعالة وقيالاس األداء لضالمان االسالتدامة فالي إبالراز اثالر

 ودوليا.
ً
 الوطني إقليميا

 

 حقوق األنسان للمرأة .02

: االنجازات املتحققة:
ً
 أوال

 :التدابير القانونية -أ 

 ( لسنة 33إصدار مرسوم رقم )بتنعيم وزارة شئون حقوق اإلنسان وبتعديل بعض أحكام املرسوم رقم  2152

  ية.بإعادة تسمية وتنعيم وزارة التنمية االجتماع 2155( لسنة 31)

  ( لتعزيز وتنمية وحماية 13بموجب األمر امللكي رقم ) 2119إنشاء املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في عام

 حقوق اإلنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها واإلسهام في ضمان ممارستها. 

 م 53/3/2112ريخ انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو( بتا

 . 53/1/2112ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 

 5991مارس  21االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ مت مملكة البحرين الى ضان 

 .5991( لسنة 3باملرسوم بقانون رقم )

  واملسنين وذوي االعاقة.تمثيل املجلال األعلى للمرأة في كافة اليجان الوطنية النوعية مثل الطفولة 

 ( لسنة 35مرسوم رقم )وتضم في بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق المجناء واملحتجزين  2153

 عضويتها عدد من النساء ذوات االختصاص.

 ( لسنة 11صدر القانون رقم )بشأن رعاية وتأهيل  2113( لسنة 11بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2151

مخصص إعاقة ال يقل عن مائة دينار  -دون تمييز بين الرجل واملرأة–ونص على أن يمني املعاق وتش يل املعاقين 

، على أال يؤثر صرع هذا املخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أ
ً
 ي قانون آخر،شهريا

 رفع هذا القانون سقف اإلعانة املقدمة للمعاق. أي 

 ( لسنة 22قانون رقم )لتصديق على اتفاقية حقوق األ خاص ذوي اإلعاقةبا 2155. 
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 ( لسنة 11قرار رئيال مجلال الوزراء رقم )بإنشاء اليجنة التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان 2152. 

 ( لسنة 31مرسوم بقانون رقم )بإنشاء صندوق وطني لتعويض املتضررين 2155. 

 ( لسنة 13مرسوم بقانون رقم )اإلجراءات الجنائية الصادر باملرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون  2152

 .2112( لسنة 13رقم )

 :السياسات واالستراتيجيات والخطط -ب 

  تشكيل فرق وطنية تضم في عضويتها ممثلين عن جميع السلطات ومؤسسات املجتمع املدني تختص بمتابعة

 االتفاقيات الدولية واعداد التقارير الدورية.

 ( وقد ارتكزت عملية تطوير االستراتيجية الوطنية للشباب في 2151-2155باب )وضع االستراتيجية الوطنية للش

واملساواة واملشاركة في تعزيز املساواة بين الجنسين، وحماية  العدالةمراحلها املختلفة على عدة مبادئ من أهمها 

 حقوق املعاقين وذوي االحتياجات.

 ( والتي ترس ي دعائم رئيسية في مسيرة االهتمام 2153-2153وضع االستراتيجية الوطنية لأل خاص ذوي اإلعاقة )

 بفئة ذوي االعاقة وبخاصة ما يتعلق بترسيخ ثقافة العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص بين كافة املواطنين. 

  وضع االستراتيجية الوطنية للمسنين لإلهتمام بكبار السن لتقنين وتأمين حقوقهم من خالل مد معلة الضمان

 هم.االجتماعي ل

 اءات وال رامن واملشاريع الوطنية:ج. االجر 

  بالالالرامن مسالالالتمرة للتوعيالالالة والثقافالالالة القانونيالالالة  اململكالالالة مؤسسالالالات املجتمالالالع املالالالدني فالالالييالالالنعم املجلالالالال االعلالالالى للمالالالرأة و

 الالواردة فالي اتفاقيالة الساليداو  املالرأة بحقالوق  والتعريالف اتفاقيالة الساليداو  حالول  نقاشالية وحلقالات لعمالل وراتتضالمن 

 لها.تفعي وكيفية

  ومالن هالذه الالدورات تلالك املتعلقالة 2151و  2119عقد معهد الدراسات القضائية، إحدى عشرة دورة خالالل عالامي ،

بالالقانون الدولي اإلنساني، احترام حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان واملسؤوليات، حقوق املرأة اإلنسالانية، عالمالات 

 مضيئة في أحكام القضاء العربي.

  مالالالالن املخصصالالالالات املاليالالالالة  2152و  2155العامالالالالة ململكالالالالة البحالالالالرين للسالالالالنتين املالالالالاليتين يتضالالالالمن قالالالالانون امليزانيالالالالة 
ً
عالالالالددا

الرئيسالالالالية ذات العالقالالالالة املباشالالالالرة وايالالالالر املباشالالالالرة بحقالالالالوق االنسالالالالان، والتالالالالي مالالالالن شالالالالأعها ضالالالالمان رفالالالالع املسالالالالتوى املعيشالالالال ي 

 ين ومن ذلك:مليون دينار في السنتين املذكورت 5,121.9بشكل متساو لكافة املواطنين، بلغ مجموعها 

  مليون دينار لدى كل من وزارة التنمية  2.1دعم مباشر لألنشطة املرتبطة بحقوق االنسان بميزانية قدرها

 االجتماعية واملؤسسة الوطنية لحقوق االنسان.

  توفير الدعم املالي لل رامن ذات العالقة املباشرة باملرأة والرعاية االجتماعية واألفراد من ذوي االحتياجات

مليون دينار، واألفراد من ذوي االحتياجات الخاصة  3.3خاصة، واملتمثلة في املؤسسة الخيرية امللكية بمبلغ ال

 مليون دينار.  3.2بمبلغ 

 حاضالرات واملرا التدربيالة و سسة الوطنية لحقوق األنسان العديالد مالن ال الرامن التثقيفيالة والتوعويالة والالؤ ملنعمت ا

 ي:تاللها افي مجال حقوق األنسان ومن

  الندوة الحوارية حول اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد املرأة ) السيداو( وحقوق املرأة واالنسان

 .2151في يناير 

  دور اإلعالم في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مملكة البحرينا، بالتعاون مع املفوضية افعالية حول

 .2151، عام السامية لحقوق اإلنسان

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان ضمن ال رنامن التدريبي لحقوق اإلنسان للمحامين املبدئين محاضرة حول

 . 2151، في عام بالتعاون مع اليجنة الدولية للصليب األحمر ورابطة املحامين الدولية

   :ة دور املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مملكاندوة تعريفية بعنوان
 . 2153:، في العام البحرين
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 :
ً
 بات والثغرات والتحديات الرئ سية:العقثالثا

 .بناء قدرات مؤسسات املجتمع املدني وتفعيل دورها املجتمعي في التوعية بحقوق املرأة 

 اصدار التشريعات والقوانين املتعلقة باملرأة.في  أو االسراع الحاجة إلى استكمال 

 

 الطفلة .00

: االنجازات ا
ً
 ملتحققة:أوال

 :التدابير القانونية -أ 

 ( لسنة 59صدور القانون رقم )باصدار قانون أحكام األسرة )القسم األول( الذي ينعم العالقات األسرية في 2119،

 أمور الزواج وآثاره الشرعية والطالق والحضانة. 

 ( لسالالالنة 3قالالالرار رقالالالم )حضالالالر ملالالالادة األول علالالالى ا بشالالالأن ضالالالوابط اإلعالالالالن والتالالالروين عالالالن التبالالالغ ومنتجاتالالاله، حيالالالث تالالالنص 2155

 أو دعاية للتبغ ومنتجاته أو تصنيعها كحلويات أو ألعاب أطفال.
ً
 دخول املنتجات التي تتضمن إعالنا

   بشأن اعادة تشكيل لجنة الحضانة االسرية. 2155لسنة  59قرار رقم 

  ( لسنة  13قرار رقم )بشأن تنعيم التخرج والرعاية الالحقة من  دار رعاية الطفولة 2155. 

 ( لسنة 31قانون رقم )بإصدار قانون الطفل. 2152 

 ( لسنة 23القرار )بشأن تحديد الشروط واألحوال والعروع األخرى لتنعيم تش يل األحدا  وكذلك املهن  2153

والصناعات واألعمال الشاقة والخطرة التي يحعر تش ليهم فيها أو التي تضر بصحة الحد  أو سالمته أو سلوكه 

 .األخال ي

 بشأن تعديل النعام األساس ي ملؤسسة مركز الخدمات التربوية الخاصة لألطفال )تفاةل(.  2153( لسنة 52ر رقم )قرا 

 ( لسنة 31قرار رقم )بتشكيل اليجنة الوطنية للطفولة 2153. 

 

 :السياسات واالستراتيجيات والخطط -ب 

 2155تي تم إنشاةها في مجلال الشورى منذ م إنشاء لجنة شؤون املرأة والطفل في مجلال النواب، أسوة باليجنة ال

 م.2112الفصل التشريعي األول سنة 

  م، وتم تدريب مقدمي الخدمات 2119-2113تم تحديث الدالئل اإلرشادية لجميع خدمات األمومة والطفولة لعام

رضاعة الصحية عليها، وتشمل الدليل اإلرشادي لحماية املرأة من العنف، دليل الفحص الدوري للمرأة،  دليل ال

الطبيعية،  دليل حماية الطفل من العنف و اإلهمال،  دليل صحة األم في فترة النفاس و تنعيم األسرة،  دليل صحة 

 املراهقين، الدليل اإلرشادي لفحص األطفال.

  تم وضع استراتيجية للتدخل املبكر كمرحلة تأهيلية من مراحل التأهيل لألطفال املعاقين 2153في سنة. 

 :ال رامن واملشاريع الوطنيةاالجراءات و  -ج 

  2152تدشين برنامن الرعاية البديلة في عام. 

  2152في عام  993تدشين خط النجدة ومساندة الطفل. 

: النتائج املتحققة
ً
 :ثانيا

  2151- 2153للفترة باالمم املتحدة فوز مملكة البحرين بمقعد في لجنة حقوق الطفل. 

 :
ً
  :رئ سيةالعقبات والثغرات والتحديات الثالثا

  لألطفال النفسيين  نخصائيياأل محدودية 
ً
 لذوي االحتياجات الخاصة.خصوصا

  لدى االطفالالسلوكيات الصحية االيجابية  الحاجة إلى التوعية املجتمعية وتعزيز. 

  (.الثانياياب قانون احكام األسرة )القسم 
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 واألقتصادية واثرها علر املرأة عواقب األزمة املالية 

ملالية واألقتصادية على االقتصاد العالمي، وتأثيرها على مستويات اسعار النفط في األسواق ان تداعيات األزمة على الرام م

نفقات العامة في الدولة، إال ان مملكة البحرين  وإدراكا منها ألهمية  دعم الالعاملية، والذي يعت ر املصدر الرئيال لتمويل 

ة املالية، فقد حرصت على توسيع االنفاق على مختلف القطاعات االقتصادية االقتصاد الوطني ملواجهة تداعيات األزم

والقطاعات الخدمية، واالستمرار في تمويل املشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية األساسية، وزيادة املبالغ املالية املخصصة 

واضح في تخفيف اآلثار السلبية على للرعاية االجتماعية وزيادة مبالغ الدعم لبعض السلع األساسية، مما اسهم بشكل 

االقتصاد الوطني، والحفاظ على حقوق ومكتسبات املواطن وباالخص املرأة البحرينية في كل املجاالت املعيشية والصحية 

والتعليمية والخدماتية من اجل عهوض املجتمع وتحقيق التنمية املستدامة، حيث بلغ متوسط مستوى النمو في اجمالي 

% وبلغ معدل 53للمصروفات التش يلية بمعدل  2152إلى السنة املالية  2113لعامة للدولة من السنة املالية املصروفات ا

%، وقد بلغ متوسط النمو في االنفاق 55متوسط النمو السنوي في االنفاق على املشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية األساسية 

% سنويا، وفي 52متوسط النمو في االنفاق على قطاع الخدمات التعليم % سنويا، كما بلغ  53على قطاع الخدمات الصحية 

% سنويا، وقد بلغ متوسط النمو في الصرع على قطاع الخدمات 33مجال خدمات االنفاق على االسكان بلغ متوسط النمو 

 %  سنويا. 1االجتماعية 
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 : البيانات والحصاءاتثالثالباب ال

 املرشرات الوطنية األساسية -أ 

البعد  مؤشرات وطنيةا لألداء تضم خمسة محاور رئيسية مبنية على أساس 2152في العام حكومة مملكة البحرين  ضعتو 

  .م مدى الحياة، اقتصاد املعرفة، استدامة موارد الطاقةالوطني، جودة الحياة، التعلالجنساني  ي: االقتصاد 

على املجتمع هو ل الواقع امللموس ومتابعة الت يرات التي تطرأ أن جمع املعلومات والبيانات بشكل دوري واستخدامها لتحلي

 :وتضطلع بهذه املهمة الجهات التاليةاملحر  األساس ي في توفير الخدمات، وكفالة املساواة في الحقوق بين افراد املجتمع. 

 حيث يعتمد انية الرسمية إصدار البيانات االقتصادية والسكالرسمية املعنية بوهو الجهة  :الجهاز املركز  للمعلومات

الصادر في شهر مارس/  5923 - 11، بموجب قرار مجلال الوزراء رقم مقاربة النوع االجتماعي في رصد مؤشراته وتقاريره

وقد قام الجهاز املركزي للمعلومات بإنشاء منعومة الكترونية تسهل عملية تجميع وتحليل البيانات ونشر . 2113آذار 

ثم تحليل وتجهيز البيانات الخاصة  ،لوزارات واألجهزة الحكومية وحصر وتجميع هذه املؤشراتاملؤشرات الصادرة من ا

  .بتلك املؤشرات بالتعاون مع املؤسسات ذات العالقة

 بناء منعومة معرفية فاعلة ب( 2122-2153تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )بدأ وب :ملجلأل األعلر للمرأةا

تشمل الخ رات واملعرفة ومصادر التعلم من خالل ربط وتوحيد مصادر املعرفة املتعلقة باملجاالت  في مجال املرأة

نذكر منها املرأة البحرينية في أرقام  ،دوريةاحصائية بإعداد ونشر إصدارات  يقوم املجلال األعلى للمرأةالتنموية. كما 

عية والتعليمية والصحية واالقتصادية والسياسية، وقد والذي يعنف برصد إنجازات املرأة في مختلف القطاعات االجتما

 تمثلت بمؤشرات تقيال النتائن املباشرة لألدوار التي لعبتها وال تزال تلعهها املرأة في عملية بناء املجتمع التنافس ي املستدام.

  علالالالالالالى رصالالالالالالد ونشالالالالالالر  عمالالالالالاللتوزارة التربيالالالالالالة والتعلالالالالالاليم ووزارة الصالالالالالالحة وزارة التنميالالالالالالة االجتماعيالالالالالالة  منهالالالالالالاو  املرسسسسسسسسات الرسسسسسسسمية

 االحصائيات والبيانات املتعلقة باملرأة على مواقعها االلكترونية كل في مجال اختصاصه و ي متاحة ليجميع.

  53/9/2153: املنشالئة فالي الجهالات الحكوميالة فالي ضالوء قالرار مجلالال الخدمالة املدنيالة فالي جلسالته بتالاريخ لجان تكافر الفسر ،

فالة علالالى اعالداد قواعالالد البيانالالات واالحصالائيات والتقالالارير عالن املالالوظفين واملسالالتفيدين والتالي تالالنص مهامهالا فالالي محالالور ادارة املعر 

قياس اثر تنفيذ الخطة الوطنية املعتمدة لنهوض املرأة و لخدمات املقدمة بالجهة الحكومية وتصنيفهم حسب النوع، من ا

 وال لتحقيق شراكة متكافئة.البحرينية في تحقيق تكافؤ الفرص، وقياس معدالت سد الفجوة بين املرأة والرجل وص
 

 املرشرات املتعلقة باملجموعة الدنيا من املرشرات الجنسانية -ب 

( واملتعلقة بتعزيز قدرات 2131تنفيذ أهداع الرةية االقتصادية ململكة البحرين ) ،املركزي للمعلوماتمن أهداع عمل الجهاز 

احد  ما توصلت  امستخدباالبيانات اإلحصائية للمملكة  جمع وتحليل ونشر اإلحصائية والقدرات التحليلية و جمع البيانات 

إلية التقنية من أجهزة وبرامن. ويوفر الجهاز املركزي للمعلومات جميع إحصاءاته املنبثقة من المجالت اإلدارية، املسوح 

 املتخصصة و نشراته االحصائية، مصنفة حسب النوع االجتماعي بما فيها خصائص كبار السن وذوي اإلعاقة.

كما يقوم الجهاز املركزي للمعلومات بتنفيذ املسوح املتخصصة الدورية كممح نفقات ودخل األسرة، ممح املنشآت حول 

 في تنفيذ املسوح املتخصصة مع الوزارات والجهات الحكومية مثل ممح األمراض و  هيكلية وتوزيع األجور.
ً
يساهم الجهاز أيضا

، واملمح الوطني آلراء املعديةمي، ممح معلومات واتجاهات وسلوكيات نحو األمراض املزمنة اير املعدية، املمح الصحي العال

 الشباب.

وفيما يخص النشرات االحصائية السنوية والتي تنشر حسب النوع االجتماعي كاإلحصاءات الحيوية، التعليم ، القوة العاملة، 

 رصد البي
ً
انات عن طريق التنسيق مع الجهات املعنية ثم معالجة احصاءات الضمان االجتماعي وخدمات الرعاية، فيتم حاليا

. وكخطوة ملواكبة (www.cio.gov.bh)طريق موقع الجهاز اإللكتروني  لمستفيدين عن لالبيانات و تقييمها ومن ثم إتاحتها 

صة البيانات املفتوحة من أجل االرتقاء بالعمل اإلحصائي التطورات التكنولوجية في مملكة البحرين تم استحدا  مايسمف بمن

والحصول على اإلحصاءات بشكل ديناميكي تفاعلي. حيث يتم رفع البيانات من الوزارات و الجهات املعنية على املوقع 

(http://statistics.gov.bh )ا من خالل توظيف تقنية املعلومات و إتاحة البيانات على املوقع بعد ومن ثم معالجة البيانات وتقييمه

 ذلك. 

http://www.cio.gov.bh/
http://statistics.gov.bh/
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ط هذا ارتبال املوافقة على إعداد مؤشرات وطنية تعزز تنافسية مملكة البحرين. و ب 2213-12وتنفيذا لقرارا مجلال الوزراء رقم 

للمعلومات للبدء باإلجراءات العملية الفنية املشروع بعمل الجهاز املركزي للمعلومات، أوكل مجلال الوزراء الجهاز املركزي 

بحيث تكون متواكبة مع املؤشرات الدولية ووضع آلية لتنفيذ املؤشرات  ،لتحقيق مراقبة املؤشرات الوطنية على أرض الواقع

تذليل وذلك لضمان الحصول على القياسات الصحيحة مع متابعة التزام املؤسسات املعنية بالقياس وتقديم الدعم الالزم و 

والشك ان تصنيف املؤشرات سيكون حسب النوع االجتماعي لقياس نسبة التكافؤ بين الجنسين في شتف املجاالت  العقبات.

 املذكورة. 

حيث (، 2122-2153ض املرأة البحرينية )لنهو  الوطنيةيلعب الجهاز املركزي للمعلومات دور املنسق االحصائي في تنفيذ الخطة و 

ارات والجهات املعنية لتزويد املجلال األعلى للمرأة باإلحصاءات واملؤشرات املدرجة في الخطة للتقييم يتم التنسيق مع الوز 

 املستمر لقياس أثر الخطة في االرتقاء بواقع املرأة البحرينية.

عنية واهمها املجلال األعلى للمرأة بتأسيال قاعدة معلومات وبيانات املرأة البحرينية وعقد شراكات مع املؤسسات املكما بدأ 

الجهاز املركزي للمعلومات بحيث يتم بناء قاعدة تستقطب املرأة البحرينية بمختلف تخصصاتها وتنوع قطاعاتها األكاديمية 

ال رامن واالستراتيجيات الخاصة بدعم املرأة فرصة االستناد الى معرفة دقيقة للت يرات في مستوى مشاركاتها. وتمني والوظيفية، 

منعومتين ألعلى للمرأة ان تكون قاعدة بيانات املرأة البحرينية ذات طابع مرن بحيث تتضمن وبشكل مبدئي ويسعى املجلال ا

 منهما على عدد 
ً
معرفيتين اساسيتين تتمثالن في منعومة املعرفة االحصائية ومنعومة املعرفة الخاصة بالمجالت، وتشتمل كال

 .من االنعمة االلكترونية املتخصصة في مجاالت محددة

بشكل  (2122-2153لنهوض املرأة البحرينية ) منهجية متكاملة لرصد وقياس النتائن وتقييم أثر تنفيذ الخطة الوطنيةتم وضع 

تلك  مؤشرات الجهاز املركزي للمعلومات و والدولي، وذلك باالستعانة ب على املستويين املحليمستمر ووفق أحد  األساليب 

تقرير الفجوة الجندرية )دافوس(، وتقرير البنك الدولي، وتقرير منعمة الصحة للقياس كر التقارير الرسمية كمصداملدرجة في 

العاملية باإلضافة إلى بعض التقارير الصادرة من منعمة االمم املتحدة، مع مراعاة خصوصية بعض املؤشرات والسيما 

 االجتماعية منها للعالم العربي واالسالمي.

 

 املرأةاملرشرات املتعلقة بالعنف ضد  -ج 

يوجد عدد من الجهات املعنية بالعنف االسري تقوم برصد حاالت العنف االسري من النساء والفتيات في مملكة البحرين 

ومواصلة لجهود املجلال االعلى للمرأة في مجال مكافحة العنف وفي سبيل تركيز وتوحيد جهود تلك الجهات  .بشكل منفصل

محصلة خاصة بحماية املرأة من كافة أشكال  (2122-2153املرأة البحرينية )ضد املرأة، تضمنت الخطة الوطنية لنهوض 

وبالتعاون مع الشركاء والحلفاء لتفعيل الربط االلكتروني بين الجهات ذات العالقة بالعنف في العنف األسري يسعى من خاللها 

املة لحاالت العنف االسري من النساء مملكة البحرين وذلك من خالل تنفيذ برنامن يهدع لتأسيال قاعدة بيانات موحدة وش

والفتيات في مملكة البحرين، واالستفادة من البيانات واالحصائيات في اعداد التقارير والبحو  املحلية واالقليمية والدولية 

 والخطط املستقبلية.

جهات الحكومية الرسمية ذات خالل املرحلة االولى ملشروع القاعدة، تم تشكيل لجنة مشتركة بين املجلال األعلى للمرأة والو 

العالقة )وزارة الداخلية، وزارة التنمية االجتماعية، وزارة العدل والشئون االسالمية، وزارة الصحة( كشركاء في انشاء قاعدة 

لى البيانات املوحدة لحاالت العنف األسري في مملكة البحرين، وقد تم االتفاق خالل املرحلة األولى ملشروع قاعدة البيانات ع

 لجداول مخصصة تم 
ً
جمع البيانات بصورة دورية عن حاالت العنف األسري من النساء والفتيات في مملكة البحرين وفقا

 النوع، الجنسية، العمر، الحالة االجتماعية،الضحية واملعتدي بحسب : توفير بيانات حول إعدادها لهذا الشأن تتضمن 

 .اج، وايرها من املعلومات املهمةاملستوى التعليمي، املحافعة، عدد سنوات الزو 

بالعنف ضد  بنعام الكتروني يتضمن مجموعة موحدة من املؤشرات املتعلقة تم الخروج من املرحلة األولى من مشروع القاعدة

وجاري العمل على استكمال الربط االلكترونية مع  الجهات االعضاء في اليجنة املشتركه، ليكون املرأة في مملكة البحرين . 

 لبيانات ضحايا العنف األسري من النساء والفتيات في مملكة البحرينم
ً
 والتقارير االحصائية في املجال. صدرا موحدا
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 بيانات بشأن فئات معينة -د 

ها املرأة املسنة و ذات االعاقة بالتعاون والتنسيق تسعى مملكة البحرين لتحسين اوضاع املرأة بمختلف فئاتها ومستوياتها بما في

ات املعنية ، حيث تقوم هذه الجهات بجمع البيانات واملعلومات حول مدى استفادة تلك الفئات من الخدمات واماكن جهالمع 

وزارة التنمية االجتماعية واملؤسسة الخيرية امللكية، كما وتعتمد هذه الجهات على  هاتواجدها والعروع املحيطة بها، ونذكر من

 من خالل الجهاز املركزي للمعلومات سواء عن طريق التعدادات أو املسوح املتخصصة. االحصاءات واملعلومات التي يتم جمعها 
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 األولويات الناشئة  الرابع: الباب

و تالالالولي ، جهالالالودا ملموسالالالة فالالالي سالالالبيل تالالالوفير أفضالالالل مسالالالتوى مالالالن الخالالالدمات و التسالالالهيالت املختلفالالالة للمالالالواطنين مملكالالالة البحالالالرينتبالالالذل 

 للمالالالرأة فالالالالي هالالالذا 
ً
الصالالالدد حيالالالالث تسالالالتهدع علالالالالى الالالالدوام رفالالالالع مسالالالتوى الخالالالدمات املقدمالالالالة لهالالالا كمالالالالا و نوعالالالا فالالالالي الحكومالالالة اهتمامالالالا كبيالالالالرا

وعلى الرام من ذلك فإنه ما تزال هنا  بعض التحديات التي وضعت الدولة مجموعة من التدابير املستقبلية . مختلف املجاالت

 .الكفيلة بمواجهتها

 األولويات الرئ سية .5

 دية واالجتماعية لألسرة وتعزيز سالمتها الصحية والنفسية في إطار الترابط استمرارية تأمين االحتياجات االقتصا

 العائلي، وتمكين املرأة لالعتماد على ذاتها بما يحقق األمان والحماية لجميع أفراد األسرة.

 خيارات وتعزيز بناء القناعات الداعمة و ترسيخ املمارسات املؤدية الى تلبية احتياجات املرأة في اطار العدالة وتوسيع ال

 القدرات في املجتمع وبما يدعم حقوق املرأة.

  صناعة ممارسات تضمن التطوير الذاتي و املنهي والجماعي واملجتمعي واإلنساني من خالل جودة واستمرارية التعليم و

 التعلم ونقل الخ رات واملعرفة للمرأة في كل املراحل العمرية. 

 جاالت الصحية، والبيئية، واالجتماعية، والنفسية بما ينعكال على االسرة والعيش االرتقاء بجوانب حياة املرأة في امل

 .بأمان وتعزيز أنماط أفضل املمارسات من خالل توفر خيارات للمرأة

  بناء بيت لالستشارات واملقارنات في مجال املرأة من خالل ادارة املعرفة والعمل من خالل الشركاء وبناء قصص نجاح

 مستدامة.

 والخطة الوطنية لنهوض املرأة  برنامن عمل الحكومة هداعبأدولة للماذج وجداول إعداد امليزانية العامة ربط ن

 2153 – 2151تضمين تعميم إعداد امليزانية العامة للدولة للسنوات املالية  يتم ، بحيث(2122-2153البحرينية )

 2153 – 2151داد امليزانية للسنوات املالية تطوير جداول إع، اضافة لبتوجيهات وتعليمات خاصة بتكافؤ الفرص

لربط األهداع واالستراتيجيات في الوزارات والجهات الحكومية ب رنامن عمل الحكومة واملتطلبات االستراتيجية 

دعم مبادرات املجلال األعلى للمرأة في إعداد قاعدة بيانات مالية تخدم تقارير التقييم ، و الوطنية للنهوض باملرأة

 .الدولية

 التوصيات .2

 ( في برنامن عمل الحكومة في اطار من الشراكة والتعاون 2122-2153تضمين الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )

 ( والجهات الحكومية.EDBمع مجلال التنمية االقتصادي)

  .اعداد استراتيجية وطنية ملناهضة العنف ضد املرأة 

 ن العنف.حماية األسرة مبشأن  ن قانو في إصدار  اإلسراع 

 (الثانيصدار قانون احكام األسرة )القسم إ في اإلسراع. 

  تضمين املفاهيم والقيم الداعمة لدور املرأة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في تعزيز االستقرار االسري من خالل

 .املناهج التعليمية والتدريبية

 البحريني إلدماج احتياجات املرأة في التنمية االرتقاء ب رامن التنمية املستدامة من خالل تفعيل النموذج. 

 استدامة مشاركة املرأة في برامن التنمية االقتصادية و االجتماعيةتسهم في  تأسيال آليات نقل وادارة املعرفة. 

    .توفير نعم واساليب وأدوات متنوعة للتعليم والتعلم 

  مشاكلها بتطبيق افضل املمارساتالتمكين املعرفي للمرأة بما يعزز قدرتها على معالجة زيادة.  

  بناء قدرات املرأة وتزويدها باملعارع واملهارات والسلوكيات وحسن توظيفها.االستمرار في 

 تطوير كفاءة املرأة وممارساتها االنتاجية بما يعزز قدراتها التنافسية في املجتمع. 

  مريةآمنة في جميع مراحلها العو تمكين املرأة من التمتع بحياة وكريمة. 
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 خ رة وطنية في مجال قضايا وتمكين املرأة بناء بيت. 

  
ً
 .االرتقاء بالخ رات الوطنية ومنعومة التبادل املعرفي لتحقيق التنافسية اقليميا ودوليا

 الواقع االجتماعي واالقتصادي للمرأة  مقاربة النوع، وترصد الربط االلكتروني وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تعتمد

 البحرينية.

 من و ثيف عمليات التوعية تك 
ً
التدريب على سلوكيات التوافق األسري، ومهارات إدارة الذات وإدارة اآلخرين، بدءا

مرحلة التعليم األساس ي، وذلك بالتنسيق والشراكة مع الجهات األخرى ذات العالقة ضمن شبكة اجتماعية وطنية 

 ملكافحة العنف. 

  تمكين املرأة مناالستمرار في تطوير آليات  
ً
 .االعتماد على ذاتها اقتصاديا

  حقيق التنافسية في كافة بما ي  تمكين املرأة وتوعية املجتمع بكافة حقوقها وواجباتهااالستمرار في تطوير آليات

  .القطاعات والتخصصات واملستويات

 )أعتماد سياسة وطنية لتدعيم الطحين بفيتامين )د. 

 استخدام الزيوت النباتية املهدرجة اعتماد سياسات وطنية تحد من استهال  األحما 
ً
عة وتنهي فعليا ض الدهنية املشبَّ

 في اإلمدادات ال ذائية.
ً
 جزئيا

  وضع سياسات ليحد من تأثر األطفال بتسويق األاذية واملشروبات اير الكحولية الحاوية على نسبة عالية من الدهون

عة أو السكريات الحرة أو امليح.   املشبَّ

  انين وتشمل قانون الصحة العامة وقانون مكافحة التبغ وقانون اإليدز وقانون تنعيم توفير تحديث عدد من القو

 بدائل ل ن األم، وقانون الصحة النفسية.

  دراسة إدخال تطعيم الوقاية من سرطان عنق الرحم(HBV)    سنة. 53للفتيات عمر 
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 الخالصة

 ق األهداع املرجوة التالي:يالبحرين تؤكد على أن أهم عوامل نجاحها في تحق مملكة ان

  توفر إرادة سياسية واضحة على أعلى املستويات لتمكين املرأة وردم الهوة بين الجنسين في مختلف املستويات. وقد

ا والدور الذي أنيط به، والتأثير األعلى للمرأة ااملجلال آلية انشاءتجلى ذلك في إجراءات مؤسسية وتشريعية، أبرزها 

 الجهات الحكومية واألهلية على حد سواء. الذي يتمتع به لدى

  االستمرارية والتدرج في الخطوات والتدخالت لتحقيق األهداع، حيث ال يوجد انقطاع أو تراجعات في السياسات

 وال رامن في هذا املجال، وهذا ما يعطي نتائن إيجابية أكمر من التدخالت املنفردة واملعزولة.

  عنها مختلف املجاالت واملستويات كما يتبين من  املنبثقةوبرامن العمل واملشاريع  ةلنهوض املرأشمول الخطة الوطنية

الخطة، ومن االلتزام الوطني بمتابعة كل محاور منهاج عمل بيجين دون استثناء بما في ذلك املسائل  مجاالت اثر 

 الحساسة مثل العنف املوجه ضد املرأة واملشاركة السياسية وايرها.

  على للمرأة بتطوير سياسة التشبيك والتواصل مع سلطات الدولة؛ لضمان تقديم اعلى درجات قيام املجلال اال

 املشورة والتعاون والتنسيق، بما يضمن ادماج الخطط وال رامن الوطنية املوجهة الستدامة تقدم املرأة البحرينية.

  املرأة البحرينية، وبما ينمجم الحرص على بناء منعومة معرفية ترصد حجم ومستويات التقدم الحاصل على وضع

 متابعة تنفيذ االتفاقيات واعداد التقارير الدورية.
ً
 مع املتطلبات الدولية وخصوصا

  لإلمتياز على صعيد الخدمات 
ً
االلتزام بتحويل البحرين الى بيت ليخ رة الوطنية في مجال تمكين وتقدم املرأة، ومركزا

 والتسهيالت واالستشارات في املنطقة.
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 رفقاتامل
 

 أعضاء الفريق الوطني  -أ 

 +بيجالالالالالالين عمالالالالالالل ومنهالالالالالالاج إعالالالالالالالن تنفيالالالالالالذ فالالالالالالي املحالالالالالالرز  التقالالالالالالدم حالالالالالالول  البحالالالالالالرين ملكالالالالالالةاملشالالالالالالار  فالالالالالالي إعالالالالالالداد تقريالالالالالالر مأعضالالالالالالاء الفريالالالالالالق الالالالالالالوطني 

 :، وذلك من خالل عقد اللقاءات التشاورية واجتماعات العمل واالستشارات املباشرة وعقد مجموعات تركيز21

 صباملن /االسم الجهة الرقم

5.  
هيئة التشريع واالفتاء 

 القانوني

 املستشارة معصومة عبدالرسول عيس ف

 نائبة رئيال هيئة التشريع واالفتاء القانوني

2.  

 وزارة الخارجية

 سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيس ف آل خليفة

 الوكيل املساعد للشئون العربية واألفروآسيوية واملنعمات

3.  
 الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ

 ملستشار القانونيا

 وزارة التنمية االجتماعية  .1
 السيدة بدرية يوسف الجيب

 الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي

 وزارة الصحة  .1
 الدكتورة مريم عذبي الجالهمة

 الوكيل املساعد للرعاية األولية والصحة العامة

3.  
وزارة العدل والشؤون 

 اإلسالمية

 االستاذة دانه خميال الزياني

 وكيل وزارة مساعد لإلحصاء والتخطيط واالتصال

 وزارة املالية  .1
 حميد محمد سامي السيد

 الخارجية االقتصادية العالقات إدارة مدير

 وزارة العمل  .3
 السيدة فوزية صالح شهاب

 مديرة إدارة التأمين ضد التعطل

 وزارة التربية والتعليم  .9
 السيدة لطيفة عيس ف البونوظة

 يط واملشاريع التربويةمديرة ادارة التخط

 مجلال التنمية االقتصادية  .51
 السيدة ندى عازمي

 مدير ادارة التخطيط االقتصادي والتطوير

55.  
 البلديات شئون  وزارة

 والتخطيط العمراني

 املهندسة ملياء الفضالة 

 مديرة ادارة الخدمات الفنية ببلدية املنطقة الوسطة

 رئيسة وحدة تكافؤ الفرص

 مهيئة شئون االعال   .52
 الذوادي عبداللطيف مايسة اآلنسة

 اإلعالمية املتابعة إدارة مدير بأعمال قائم

53.  

 املجلال األعلى للبيئة

 املهندسة زهوة محمد الكواري 

 قائم بأعمال مدير إدارة السياسات والتخطيط البي ي

51.  
 املهندسة سوزان محمد العجاوي 

 رئيال قسم التخطيط البي ي

 الجهاز املركزي للمعلومات  .51
 اآلنسة مها عبد  سبت

 احصائي بإدارة االحصائيات الديموارافية والبيئية واالجتماعية
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 صباملن /االسم الجهة الرقم

53.  
الجمعية البحرينية 

 للتخطيط االستراتيجي

 الدكتورة هالة بدر أحمد صليبيخ

 رئيسة الجمعية البحرينية للتخطيط االستراتيجي

51.  
الجمعية البحرينية لتنمية 

 املرأة

 السيدة خديجة السيد

 نائبة رئيسة الجمعية البحرينية لتنمية املرأة

53.  

 االمانة العامة 

 ملجلال االعلى للمرأة ا

 عبد الدكتورة دنيا أحمد 

 قائم بأعمال مدير عام السياسات والتطوير

59.  
 فارع  عبد  السيدة ابتسام

 مدير مركز معلومات املرأة

21.  
 الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة

 قائم بأعمال مدير إدارة العالقات العامة والدولية

25.  
 شاجرة صالح االنسة اماني 

 قسم الدراسات والبحو  ةرئيس

22.  
 النايف احمد  السيدة هنادي

 احصائي اول بيانات

23.  
 العنزي محمود السيدة لطيفة 

 احصائي اول بيانات

21.  
 الدوسري عبد  االنسة موزة 

 احصائي اول بيانات

21.  
 االنسة شيماء عبد  سلمان 

 اخصائي اول متابعة 

23.  
 الحلواجي فيصل السيدة ليلى 

 ول دراسات وبحو اخصائي ا

21.  
 الرفاعي عبدالعزيز السيدة نورة 

 اخصائي تعاون دولي

23.  
 عبد السيدة مريم احمد 

 فني بيانات
 

 

 الحصاءات  -ب 

وبشالالأن  البالالاب األول، فالالينوقشالالت  التالالي، بشالالأن االتجاهالالات العامالالة االقتضالالاءيتضالالمن معلومالالات إحصالالائية مفصالاللة )كميالالة(، حسالالب 

 :يالباب الثان فينوقشت  يتعشر ال االحدى االهتماممجاالت 
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 املرأة والفقر .0

 الجارية االسعار -( مليون دينار بحريني) اإلجمالي املحلي الناتن (:1  جدول  قم

 0203 0200 0200 0202 0229 املرشرات

 52,323.2 55,131.1 51,921.3 9,333.2 3,321.3 (بحريني دينا مليون   الجمالي املحلي الناتج

 املصدر: موقع الجهاز املركزي للمعلومات

 الجارية االسعار -( البحريني بالدينار) اإلجمالي املحلي الناتن من الفرد نصيب متوسط (:2  جدول  قم

 0200 0200 0202 0229 املرشرات

 املحلي الناتج من الفرد نص ب متوسط

 (البحريني بالدينا   الجمالي
1359 1339.3 9533.1 9355 

 املصدر: موقع الجهاز املركزي للمعلومات

 بالنسبة لسكان حسب الجنال 2151حتف ابريل  ستفيدين من املساعدات االجتماعيةعدد ونسبة امل(: 3 جدول  قم  

 (0200 عدد السكان  الل العام  مملكة البحرين 

 النسبة العدد الجنأل

 %1.73 9,869 امرأة

 %1.15 6,588  جل

 %2.88 16,457 املجموع

 املصدر: وزارة التنمية االجتماعية

 البحرين  مملكة سكان الر ونسبتهم 0202املالي حت  ابريل  الدعم املستفيدين من عدد(: 4 جدول  قم  

 (0200 عدد السكان  الل العام 

 النسبة العدد الجنأل

 %4.8 27,655 إناث

 %14.5 82,480 ذكو  

 %19.3 110,135 املجموع

 املصدر: وزارة التنمية االجتماعية
 

 املرأة والتعليم .0

 (0203-0200 مملكة البحرين  في االساس ي التعليم مرحلة في للطالب والنسبي العدد  التوزيع(: 5   جدول  قم

 طالبة% طالب% املجموع طالبة طالب املرحلة

 %50.09 %49.91 64,257 32,185 32,072 االبتدائية

 %49.77 %50.23 32,560 16,205 16,355 العدادية

 %50.40 %49.60 128,559 64,797 63,762 الثانوية

 والتعليم التربية وزارةاملصدر: 
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 (0200-0200  مملكة البحرين في العالي التعليم لةمرح في للطالب والنسبي العدد  التوزيع(: 6   جدول  قم

 طالبة% طالب% املجموع طالبة طالب املرحلة

 %61 %39 32,327 19,564 12,763 عدد الطلبة في مرسسات التعليم العالي

 العالي التعليم ملجلال العامة االمانةاملصدر: 

 

 (0200-0229  معهد البحرين للتد يب في بللطال  العدد  التوزيع(: 7   جدول  قم

 العام التد يبي النوع عدد املتد بين املسجلين

 0229/0202 رجل 5391

 امرأة 2211

 0202/0200 رجل 5925

 امرأة 2213

 0200/0200 رجل 5392

 امرأة 5319

 0200/0203 رجل 5191

 امرأة 5131

 معهد البحرين للتدريباملصدر: 

 

 (0203-0200  الد اس ي للعام املد سة نوع حسب ال كومية املدا س في  واملعلمات املعلمين عدد(: 8   جدول  قم

 
 نسبة الناث نسبة الذكو   اناث ذكو   املجموع نوع املد سة

 %11 %23 1111 5513 1222 ابتدائية

 %12 %13 111 113 5333 ابتدائية إعدادية

 %31 %11 5119 911 2113 إعدادية

 %511 -  523  - 523 إعدادية ثانوية

 %31 %33 2191 5133 3531 ثانوية عامة + مسا ات أ را 

 -  %511  - 952 952 ثانوية صناعية 

  - %511  - 215 215 التعليم الديني

 %32 %33 3293 1135 53319 املجموع

 املصدر: وزارة التربية والتعليم
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 (2153-2152) الدراس ي للعام الخاصة املدارس في واملعلمات املعلمين عدد (:9   جدول  قم

مدا س متعددة املراحل 

  ابتدائي/إعداد /ثانو (
3782 768 3014 02% 82% 

 املصدر: وزارة التربية والتعليم

 

 املرأة والص ة .3

 (0200 – 0228  حي مولود (0222 لكل الخامسة دون  فالاألط وفيات معدل(: 10   جدول  قم

 0200 0200 0202 0229 0228 املرشرات

 9 9.3 9.1 3.3 9.1 مولود حي 0222معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل 

 الصحة وزارةاملصدر: 

 (0200 – 0228  الفترة  الل حية والدة( 022,222 لكل األمهات وفيات معدل(: 11   جدول  قم

 0200 0200 0202 0229 0228 املرشرات

 23.2 22.3 55 53.9 51.1 التغير في معدل وفيات االمهات

 الصحة وزارةاملصدر: 

 السكان من 0222 لكل الخام املواليد معدل(: 12   جدول  قم

 0200 0200 0202 0229 0228 املرشرات

من  0222اليد الخام لكل معدل املو 

 السكان
51.3 51 51.3 51.1 51.3 

 الصحة وزارةاملصدر: 

 للبحرينيات الخصوبة معدل(: 13   جدول  قم

 0200 0200 0202 0229 0228 املرشرات

 13.3 11.3 19.2 35 31.1 (29 - 01معدل الخصوبة العام   الناث 

أة الواحدة معدل الخصوبة الكلي للمر 

 (29 - 01 الناث 
2.3 2.3 2.1 2.3 2.1 

 الصحة وزارةاملصدر: 

 

 العنف ضد املرأة .2

و تتراوح أعمارهن التوزيع العددي والنسبي للنساء الالتي لجأن إلى دار األمان التابع لوزارة التنمية االجتماعية  (:14   جدول  قم

 األخيرة على يد الزوج أو أ خاص آخرين 52في الال  بدني أو جنس يتعرضن لعنف والالتي  عاما 19و 51بين 
ً
 .شهرا

 

 البيان الفئة العدد

عامسسسسا  29و 01التوزيسسسسع العسسسسدد  للنسسسسساء الالتسسسسي تتسسسسراو  أعمسسسسا هن بسسسسين  البحرينيات 9
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املاضسية علسر يسد  00املتعرضات للعنسف البسدني أو الجن س ي فسي االشسهر  العربيات 9

 جنبياتاال  3 الزوج

 املجموع 25

عامسسسسا  29و 01التوزيسسسسع العسسسسدد  للنسسسسساء الالتسسسسي تتسسسسراو  أعمسسسسا هن بسسسسين  البحرينيات 3

املاضسية علسر يسد  00املتعرضات للعنسف البسدني أو الجن س ي فسي االشسهر 

 الزوجأشخا  غير 
 العربيات -

 االجنبيات 31

 املجموع 13

 التنمية االجتماعية وزارةاملصدر: 

 

 في السلطة وصنع القرا  املرأةمشا كة  .1

 القرا  صنع ومواقع القيادية املناصب في البحرينيات التوزيع العدد  للنساء(: 15   جدول  قم

 2013 2012 0200 0202 0229 0228 0227 0226 0221 املنصب

 4 4 4 3 3 3 3 3 3 ومن في حكمه  وزير

 5 4 4 3 3 2 2 2 1 وكيل وزا ة ومن في حكمه

 وكيل وزا ة مساعد 

 ومن في حكمه
6 12 13 16 14 14 18 18 20 

 11 11 11 11 10 10 11 10 6 عضوات مجلأل الشو ا

 4 4 4 1 1 1 1 1  عضوات مجلأل النواب

 3 3 3 2 2 2 1  1 السفيرات

 1 1 1 1 1      ئ أل تنفيذ 

 1 1 1 1      عضوات املجلأل البلد 

 17 13 13 13 9 5 3 1  عدد القاضيات

 املجلال األعلى للمرأةاملصدر: 

 النيابية والبلدية(: مشا كة املرأة البحرينية في انتخابات املجالأل 16   جدول  قم

املرش ون  العام

ملجلأل 

 النواب

املرش ات 

ملجلأل 

 النواب

املرش ون 

للمجلأل 

 البلد  

املرش ات 

للمجلأل 

 البلد  

ت املنتخبا

ملجلأل 

 النواب

املنتخبات 

للمجلأل 

 البلد 

2002 183 8 275 31 0 0 

2006 190 18 160 5 1 0 

2010 125 9 172 3 1 1 

  4   5 53 0200 -التكميلية

     1 3 0200 -التكميلية

 املجلال األعلى للمرأةاملصدر: 
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 النواب مجلأل انتخابات في يةالبحرين املرأة مشا كة نسبة(: 17   جدول  قم

 النوع           

 العام
  جل امرأة

0220 27.7% 10.3% 

0226 12.0% 29.8% 

0202 10% 29% 

 املجلال األعلى للمرأةاملصدر: 

 

 املرأة واالقتصاد .6

 العاملون في القطاعين العام والخا  (:18   جدول  قم

 املهنة

0200 0200 

 غير بحريني بحريني غير بحريني بحريني

 اناث  ذكو  
املجمو 

 ع
 اناث  ذكو   املجموع اناث  ذكو  

املجمو 

 ع
 املجموع اناث  ذكو  

 القطاع العام  ديوان الخدمة املدنية فقط(

الوظائف 

 العمومية

53,13

1 
1,333 25,593 131 5,311 5,112 

53,13

3 
3,211 25,353 153 5,311 5,331 

 %31 النسبة
33.13

% 
511% 21% 11% 511% 32% 33% 511% 23% 12% 511% 

الوظائف 

 التخصصية
5,111 2,111 3,151 233 321 313 5,322 2,531 3,933 291 339 333 

 %511 %11 %13 %511 %11 %13 %511 %13 %11 %511 %11 %13 النسبة

الوظائف 

 التنفيذية
931 119 5,313 51 5 51 5,113 191 5,133 53 1 53 

 %511 %1 %511 %511 %32 %33 %511 %1 %93 %511 %31 %11 نسبةال

الوظائف 

 التعليمية
3,321 9,151 52,331 2,139 191 3,131 3,311 9,131 52,315 2,151 151 3,123 

 5 %25 %19 %511 %11 %23 %511 %21 %31 %511 %11 %23 النسبة

الوظائف 

 القضاة
511 59 519 31 1 31 511 21 511 12 1 12 

 %511 %1 %511 5 %55 %39 %511 %1 %511 %511 %52 %33 النسبة

الوظائف 

الدبلوماسي

 ة

533 32 213 - - - 533 32 213 - - - 

 - - - %511 %21 %11 - - - %511 %21 %11 النسبة
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القطاع 

العام 

 ديوان 

الخدمة 

املدنية 

 فقط(

59,33

1 
59,315 39,125 3,213 2,223 1,131 

21,11

9 

21,11

2 
11,335 3,139 2,391 1,933 

 %511 %11 %31 %511 %15 %19 %511 %15 %19 %511 %11 %11 النسبة

 القطاع الخا 

القطاع 

 الخا 

13,91

1 
21,131 35,392 

313,33

3 

22,13

1 

311,12

1 

13,53

9 

21,11

1 
32,913 

313,11

1 

21,13

3 

112,35

2 

 %511 %3 %91 %511 %31 %11 %511 %3 %91 %511 %31 %11 النسبة

 املصدر: موقع الجهاز املركزي للمعلومات

 والخا  العام القطاعين في البحرينيين وغير البحرينيين للعاملين الشهر   الراتب متوسط(: 19 جدول  قم  

 العام

 غير البحرينيين  البحرينيين

 قطاع الخا  قطاع الخا  القطاع العام

 الرجل املرأة  لالرج املرأة  الرجل املرأة 

0202 331 312 135 333 315 593 

0200 132 113 113 391 312 212 

0200 111 111 113 151 291 212 

0203 112 193 133 121 293 593 

 االجتماعي للتأمين العامة الهيئة موقعاملصدر: 

 (0203 -0202  بطالةال ومعدل العمل عن العاطلون  احصائيات(: 20  جدول  قم 

 املعدل املجموع العاطالت العاطلون  العام
 -النسبة 

 ذكو  

 -النسبة 

 اناث

0202 5,191 3,333 1,223 3.3 31% 11% 

0200 5,913 3,332 1,133 1 33% 31% 

0200 5,311 1,531 3,133 3.3 21% 13% 

0203 5,311 1,551 3,133 1.3 53% 31% 

 التعطل تقرير - العمل وزارةاملصدر: 
 

 املرأة والعالم .7

 (0203-0202  عدد ساعات اال سال لبرامج املرأة واألسرة في االذاعة(: 21   جدول  قم

 العدد العام

0202 111 

0200 111 
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0200 111 

0203 131 

 هيئة شئون االعالماملصدر: 

 (0203-0202  ال سال لبرامج املرأة واألسرة في التلفزيون عدد ساعات ا(: 22   جدول  قم

 

 هيئة شئون االعالماملصدر: 
 

 املرأة والب ئة .8

 الكهرباء استهال  من الفرد نص ب(: 23   جدول  قم

 سنة/فرد/ساعة كيلووات العام

0229 3311.515 

0202 9333.595 

0200 9111.913 

0200 51212.112 

 الجهاز املركزي للمعلوماتاملصدر: 
 

 األليات املرسسية للنهوض باملرأة .9

 0203التوزيع العدد  لوحدات تكافر الفر  في املرسسات ال كومية والقطاع الخا  حت  نهاية (: 24    قم جدول 

 2013 2012 0200 البيان

 3 4 00 عدد وحدات تكافر الفر 

 املجلال األعلى للمرأةاملصدر: 

 املرشرات  -ج 

 املؤشرات املتعلقة باملجموعة الدنيا من املؤشرات الجنسانية: يتضمن هذا املرفق 

 قائمة املرشرات

الجهة املعنية 

 بالقياس/املصد 

 النتائج 

  األ قام / النسب(

ا املرشرات املتعلقة باملجموعة الدني

بحسب  من املرشرات الجنسانية

 املجال

0 

 5.5 والفقر املرأة

الجهالالالالالالالالالالاز املركالالالالالالالالالالزي 

للمعلومالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات + 

وزارة التنميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 إجمالالالالالالي األفالالالالالراد املسالالالالالتفيدون مالالالالالن املسالالالالالاعدات الحكوميالالالالالة

 31111حوالي  2152التنمية االجتماعية لعام ة من وزار 

النسالبة املئويالة او العالدد للسالكان 

سالالالالالالالالالالالالالاعدات املسالالالالالالالالالالالالالتفيدون مالالالالالالالالالالالالالن امل
 الحكومية

 العدد العام

0202 93 

0200 33 

0200 93 

0203 513 
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 االجتماعية

 5.2 والتعليم املرأة

 املركالالالالالالالالزي  الجهالالالالالالالالاز

 للمعلومات

معالالالالدل اإلملالالالالام بالالالالالقراءة والكتابالالالالالة الالالالالذين تتالالالالراوح أعمالالالالالارهم 
% 91.3% واالنالا  93.3الذكور حالوالي  عاما ٤٢و  ٥١بين 

 (2151)تعداد 

 والكتابالالالالالة بالالالالالالقراءة اإلملالالالالالام معالالالالدل
 تتالالالالالالالالراوح الالالالالالالالذين األ الالالالالالالخاص لالالالالالالالدى

امالالالالالالالالالالا، ع ٤٢ و ٥١ بالالالالالالالالالالين أعمالالالالالالالالالالارهم

 الجنال نوع حسب

وزارة التربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 موالتعلي

 2152/2153 الدراس ي العام

 % 511.2: املجموع

 % 511.1: الذكور 
 %511.5: اإلنا 

 والكتابالالالالالة بالالالالالالقراءة اإلملالالالالالام معالالالالدل

 تتالالالالالالالالراوح الالالالالالالالذين األ الالالالالالالخاص لالالالالالالالدى

 عامالالالالالالالالالالا، ٤٢ و ٥١ بالالالالالالالالالالين أعمالالالالالالالالالالارهم
 الجنال نوع حسب

وزارة التربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 والتعليم

ي اإلعالالالدادي والثالالالانوي )بالالالدون التعلالالاليم التعلالالاليم االبتالالالدائفالالالي 

 1.993حوالي  )2152/2153(الجامعي( للعام الدراس ي 

 فالي الجنسالين بالين التكالافؤ مؤشالر

 االبتالدائي التعلاليم فالي التمالجيل
 الجامعيو والثانوي 

وزارة التربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 والتعليم

الجالامعي  املسالتوى  أسالاتذة أو مدرسال ي بالين اإلنالا  نسالبة

 %12لغ تب 2155/2152للعام الدراس ي  

 أو مدرسالال ي بالالين اإلنالالا  نسالالبة

 الجامعي املستوى  أساتذة

وزارة التربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 والتعليم

للعام عدد خريجي التعليم االبتدائي )الحكومي والخاص( 

 1212، االنا  1193الذكور  2152/2153الدراس ي 

 االبتالدائي، التعلاليم اكمالال معالدل

)نسالالالالبة  الجالالالالنال نالالالالوع حسالالالالب
 (البقاء

وزارة التربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 والتعليم

للعام عدد خريجي التعليم االبتدائي )الحكومي والخاص( 

 1212، االنا  1193الذكور  2152/2153الدراس ي 

 التعلالالالالالالالالالالالالالاليم مالالالالالالالالالالالالالالن التخالالالالالالالالالالالالالالرج نسالالالالالالالالالالالالالالبة

 الجنال نوع حسب االبتدائي،

وزارة التربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 والتعليم

للعالالالام الدراسالالال ي  الثالالالانوي  التعلالالاليم إلالالالى االنتقالالالال معالالالدل

ال % ولكالالالالالالالالالالالالالالالالال99.3% واالنالالالالالالالالالالالالالالالالالا  93.1للالالالالالالالالالالالالالالالالذكور  2152/2153

 %99النوعين 

 التعلالالالالالالالالالالالاليم إلالالالالالالالالالالالالى االنتقالالالالالالالالالالالالال معالالالالالالالالالالالالدل

 الجنال نوع حسب الثانوي،

الجهالالالالالالالالالالاز املركالالالالالالالالالالزي 

 للمعلومات

 االنا  الذكور  مستوى التعليم

 10.2 4.3 أمي / يقرأ فقط

 25.9 25.2 يقرأ ويكتب

 7.2 16.5 ابتدائي

 13.5 15.4 إعدادي

 21.6 20.5 ثانوي 

فوق ثانوي / 
 دبلوم

9.3 10.7 

 8.6 6.3 سبكالوريو 

 1.4 1.4 دبلوم عالي

 0.7 0.8 ماجستير

 0.1 0.2 دكتوراه
 

 السالالالالالالكان لالالالالالالدى التعلالالالالالاليم مسالالالالالالتوى 

 ومالالالالالالالالالالا ٤١ أعمالالالالالالالالالالارهم تبلالالالالالالالالالالغ الالالالالالالالالالذين

 الجنال نوع حسب فوق،

الجهالالالالالالالالالالاز املركالالالالالالالالالالزي  % واالنالالالالالالالالالالا  3.9( سالالالالالالالالالالنة  11-51معالالالالالالالالالالدل األميالالالالالالالالالالة للالالالالالالالالالالذكور )  النالالوع حسالالب مبينالالة األميالالة نسالالبة
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% وتقسالالالالالالاليم الحضالالالالالالالر والريالالالالالالالف الينطبالالالالالالالق علالالالالالالالى مملكالالالالالالالة 3.1 للمعلومات

 (2151ين )تعداد البحر 

 واملدن الريف وبين االجتماعي

وزارة التربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 والتعليم

للعالالام  عسسدد املسسسجلين فسسي التعلسسيم الفنسسي وامل سسي الثسسانو  
 919اإلنا  و  1995( الذكور  2152/2153الدراس ي) 

نسالالبة االلتحالالاق فالالي التعلالاليم املنهالالي 
 بحسب الجنال وحقل الدراسة

ة التربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة وزار 

 والتعليم

 2152/2153العام الدراس ي 
 التعليم ال كومي:

  53319املجموع: 

  1135الذكور: 
 3293اإلنا : 

 %32نسبة املعلمات  

 التعليم الخا :

  3132املجموع: 

  133الذكور: 
  3151اإلنا : 

 % 31نسبة املعلمات 

تالالالالالالالالالالالوزع املعلمالالالالالالالالالالالين واملعلمالالالالالالالالالالالات فالالالالالالالالالالالي 
 التعليم الخاص والرسمي

عالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليم هيئالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة تن

 االتصاالت

نسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبة اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخدام  %33نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت 

االنترنالالالالالالالالالالالالالالالالت/والكومبيوتر بحسالالالالالالالالالالالالالالالالب 
 نوع الجنال والريف واملدن

وزارة التربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 والتعليم

نسالالالالبة مصالالالالروفات وزارة التربيالالالالة والتعلالالالاليم إلالالالالى مصالالالالروفات 

%  ونسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبة 9.33=  2152الحكومالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة للعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام املالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 
لتعلالالالالالالالالاليم إلالالالالالالالالالى النالالالالالالالالالاتن املحلالالالالالالالالالي مصالالالالالالالالالروفات وزارة التربيالالالالالالالالالة وا

 %2.319=  2152اإلجمالي للعام املالي 

نسالالالالبة االنفالالالالاق علالالالالى التعلالالالاليم مالالالالن 

اجمالالالالالالالالالالالالي املوازنالالالالالالالالالالالالة العامالالالالالالالالالالالالة ومالالالالالالالالالالالالن  
 يالناتن املحلي االجمال

عالالالدد املعلمالالالالين واملعلمالالالالات  فالالالالي املالالالالدارس الحكوميالالالالة حسالالالالب  
 2153/2152نوع املدرسة للعام الدراس ي 

نوع 
 املدرسة

املجمو 
 ع

نسبة  انا  ذكور 
 الذكور 

نسبة 
 اإلنا 

 1222 ابتدائية
551
3 

1111 23% 11% 

ابتدائية 
 إعدادية

5333 113 111 13% 12% 

 %31 %11 5119 911 2113 إعدادية

إعدادية 
 ثانوية

523   523   511% 

ثانوية 
عامة + 
مسارات 

 أخرى 

3531 
513
3 

2191 33% 31% 

ثانوية 
 صناعية 

952 952   511%   

بحسالب  توزع املعلمين واملعلمات
مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتويات التعلالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليم واملوقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع 

 الوظيفي
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التعليم 
 ينيالد

215 215   511%   

 53319 املجموع
113
5 

3293 33% 32% 

عالالالالدد املعلمالالالالين واملعلمالالالالات فالالالالي املالالالالدارس الخاصالالالالة )مالالالالدارس 
متعالالالالالالالالالالالالالالالالالددة املراحالالالالالالالالالالالالالالالالالل )ابتدائي/إعالالالالالالالالالالالالالالالالالدادي/ثانوي(( للعالالالالالالالالالالالالالالالالالام 

 2153/2152الدراس ي 

نسبة  انا  ذكور  املجموع
 الذكور 

نسبة 
 اإلنا 

3132 133 3151 21% 31% 
 

 5.3 والص ة املرأة

 وزارة الصحة

)املصالالالالدر : املمالالالالح 

العنقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالودي 

املتعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدد 

 2111املؤشالالالالالرات 

 ، البحرين (

( 19 - 51نسالالالالالالالالالالالالالبة النسالالالالالالالالالالالالالاء الالتالالالالالالالالالالالالالي فالالالالالالالالالالالالالي سالالالالالالالالالالالالالن اإلنجالالالالالالالالالالالالالاب )

 %13.1ويستخدمن أحد طرق تنعيم األسرة : 

 لالدى الحمالل منالع وسالائل انتشالار 

 املقترنالات وأ املتزوجالات النسالاء

 أعمالارهن تتالراوح اللالواتي بشريك،

 عاما ٢٤ و ٥١ بين

 5111سالالالالالنوات لكالالالالالل  1معالالالالالدل وفيالالالالالات األطفالالالالالال أقالالالالالل مالالالالالن  وزارة الصحة

 2152مولود يي عام 

 9.1الجملة :  –3.9إنا  :  - 9.5ذكور : 

 دون  األطفالالالال وفيالالالات معالالدل

 الجنال نوع حسب الخامسة،

 والالوالدة الحمالل أثنالاء مهالاتاأل  وفيالات معدل مؤشر يعت ر وزارة الصحة

 باملعالالالالالالالالالالدالت قالالالالالالالالالالورن مالالالالالالالالالالا إذا منخفًضالالالالالالالالالالا املعالالالالالالالالالالدل والنفالالالالالالالالالالاس

 حيالالاله والدة 511,111 لكالالالل 23.2 يتعالالالدى ال فهالالالو العامليالالالة،

 2152  عام

 النفاسية الوفيات معدل

 واحدة زيارة) الوالدة قبل الصحية الرعاية على الحصول  وزارة الصحة

 2152 عام%  511  ي(  األقل على

 للوالدة السابقة لرعايةا ت طية

 صالالحة مالالوظفي إشالالراع تحالالت تجالالري  التالالي الالالوالدات نسالالبة وزارة الصحة

 2152 عام%  99.3   املهارة ذوي  من

 تحالت تجالري  التالي الالوالدات نسبة

 ذوي  مالالالن صالالالحة مالالالوظفي إشالالالراع

 املهارة

 الصحة وزارة

 الالالالالالالالالالوطني املمالالالالالالالالالحا

 لعوامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل

 اإلختطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار

 املزمنالالة لألمالالراض

 مملكالالالالالالالالالالالالالالة ، 2111

 ا .البحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرين

:  اإلنالالا  ،%  33.1:  الالالذكور   للبحالالرينيين املالالدخنين نسالالبة

 %  59.9:  الجملة و%  1.1

 األ خاص لدى التدخين انتشار

 ٥١ العمالالالالالالالالالر مالالالالالالالالالن يبل الالالالالالالالالون  الالالالالالالالالالذين

 نالالالالالالالالالالوع حسالالالالالالالالالالب فالالالالالالالالالالوق، ومالالالالالالالالالالا عامالالالالالالالالالالا

 الجنال
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 العمريالالالالالالالالالالالالة للفئالالالالالالالالالالالالة

 31 الالالالالالالالالالالالى 21 مالالالالالالالالالالن

 . سنة

 الصحة وزارة

 الالالالالالالالالالالالالالوطني املمالالالالالالالالالالالالح

 لعوامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل

 اإلختطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار

 املزمنالالة لألمالالراض

 مملكالالالالالالالالالالالالالالة ، 2111

 للفئالالالةا  البحالالرين

 21 مالالالالالن العمريالالالالالة

 سنة 31 الى

 الالالالالالالالالالالالالذكور  للبحالالالالالالالالالالالالرينيين( obesity) البدانالالالالالالالالالالالالة نسالالالالالالالالالالالالبة بل الالالالالالالالالالالالت

 %33.3 الجملة و% 11.3 اإلنا  ،% 32.3

 يعالالالالالانون  الالالالالالذين الراشالالالالالدين نسالالالالالبة

 الجنال نوع حسب البدانة، من

جميالالالالالع الحالالالالالاالت املؤهلالالالالالة ليحصالالالالالول املضالالالالالادة للفيروسالالالالالات  وزارة الصحة

   .ا ]توصية منعمة الصحة العاملية[القهقرية وفق

 العقالالالاقير علالالالى الحصالالالول  إمكانيالالالة

 عكوسالالالالة،امل للفيروسالالالات املضالالالادة

 الجنال نوع حسب

 وزارة الصحة

املصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدر: 

ممنعمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

الصالالالالحة العامليالالالالة 

 :

http://www.w

ho.int/gho/pu

blications/wor

ld_health_stati

stics/EN_WHS

2013_Full.pdf 

http://www.w

ho.int/gho/pu

blications/wor

ld_health_stati

stics/EN_WHS

2013_Full.pdf 

 25 للرجالالالالال( بالسالالالالنوات) 31 الالالالالال سالالالالن عنالالالالد وقالالالالعاملت العمالالالالر

 سنة 23 للنساء بلغ بينما سنة

 سالالالالن فالالالالي املتوقالالالالع العمالالالالر متوسالالالالط

 الجنال نوع حسب الستين،

 جملالالالالالالة مالالالالالالن للبالالالالالالال ين وفيالالالالالالات خمسالالالالالالة نسالالالالالالب أعلالالالالالالى بل الالالالالالت وزارة الصحة

 : ي(  سنة 51 من أك ر) البال ين وفيات

 %22.3  الدموي  الدوري الجهاز أمراض -

 االسالالالالالالالالالالالالالالتقالب و الت ذيالالالالالالالالالالالالالالة و الصالالالالالالالالالالالالالالماء دال الالالالالالالالالالالالالالد أمالالالالالالالالالالالالالالراض -

 %52.3( اال ذائي التمثيل)

 سالالالالالالالالبب حسالالالالالالالالب البالالالالالالالالال ين وفيالالالالالالالالات

 العمرية والفئة الوفاة

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf
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 % 51.3  األورام

 %1.1 الوفاة أو للمراضة الخارجية األسباب

 %1.9 التنفس ي الجهاز أمراض

 متوسط العمر املتوقع عند الوالدة وزارة الصحة

 11.3، الجملة :  13.5، اإلنا  :  11.1ذكور : 

 عنالالالالالالالالالالد املتوقالالالالالالالالالالع العمالالالالالالالالالالر متوسالالالالالالالالالالط

 الجنال نوع بحسب الوالدة

 مالالالن األدنالالالة الحالالالد علالالالى يحصالالاللون  ال الالالالذين السالالالكان نسالالالبة وزارة الصحة

 15.1  النساء بينما 13.3 للرجال الحرارية السعرات 

 

 الحراريالالالالالالالالالالالالالة السالالالالالالالالالالالالالعرات اسالالالالالالالالالالالالالتهال 

 والعمر الجنال نوع حسب

 والالوالدة الحمالل أثنالاء األمهالات وفيالات معدل مؤشر يعت ر وزارة الصحة

 باملعالالالالالالالالالالدالت قالالالالالالالالالالورن مالالالالالالالالالالا إذا منخفًضالالالالالالالالالالا املعالالالالالالالالالالدل والنفالالالالالالالالالالاس

 حيالالاله والدة ألالالالف مئالالالة لكالالالل 23.2 يتعالالالدى ال فهالالالو العامليالالالة،

 2152  عام

 والالوالدة الحمالل أثنالاء األمهالات وفيالات معدل مؤشر يعت ر

 باملعالالالالالالالالالالدالت قالالالالالالالالالالورن مالالالالالالالالالالا إذا منخفًضالالالالالالالالالالا املعالالالالالالالالالالدل والنفالالالالالالالالالالاس

 حيالالاله والدة ألالالالف مئالالالة لكالالالل 23.2 يتعالالالدى ال فهالالالو العامليالالالة،

 2152  عام

 الوالدة عند الوفيات نسبة

 عالالالالالالالالالالام للبحرينيالالالالالالالالالالات( 19 – 51) العالالالالالالالالالام الخصالالالالالالالالالالوبة معالالالالالالالالالدل وزارة الصحة

 13.3 بلغ 2152

 عالالالالالالام للبحرينيالالالالالالات( 19 – 51) الكلالالالالالالي الخصالالالالالالوبة معالالالالالالدل و

 2.1 بلغ 2152

 الخصوبة معدل

 املتعمد االجهاض االتح نسبة متعمد جهاض حالة اي تمجيل يتم لم وزارة الصحة

وزارة 

)ممالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالح الصحة

صالالالالالالالالالالالالالالحة االسالالالالالالالالالالالالالالرة 

5991) 

نسالالالالالالالالالالبة اسالالالالالالالالالالتخدام وسالالالالالالالالالالائل منالالالالالالالالالالع  %  9.3:  الذكري  الوا ي استخدام انتشار معدل

الحمالالالالالالالالالالالل بحسالالالالالالالالالالالب نالالالالالالالالالالالوع الجالالالالالالالالالالالنال 

 واالساليب املستخدمة

 نسبة الوالدات في املنزل  2152 عام% 1.2 املنزل  في الوالدات نسبة وزارة الصحة

 

 مولالالود 5111 لكالالل الالالوالدة حالالول  األجنالالة وفيالالات معالالدل غبلال وزارة الصحة

 لكالالالالالالالل  الرضالالالالالالالع وفيالالالالالالالات ومعالالالالالالالدل ، مولالالالالالالالود 5111 لكالالالالالالالل 9.1

 والجملالالالالالالالالالة  1.9 اإلنالالالالالالالالالا  ، 1.3 للالالالالالالالالالذكور  يالالالالالالالالالي مولالالالالالالالالالود 5111

1.3،  

 لكالل سالنوات 1 مالن أقالل األطفالال وفيات معدل  بلغ بينما

.  9.1 والجملالة 3.9 اإلنالا  ، 9.5 للذكور  يي مولود 5111

 2152 عام

بة وفيالالالالالالالالالالالالات االطفالالالالالالالالالالالالال اثنالالالالالالالالالالالالاء نسالالالالالالالالالالالال

الالالالالالالالالالالالالالالالوالدة ، واالطفالالالالالالالالالالالالالالالال الرضالالالالالالالالالالالالالالالع، 

واالطفالال دون الخامسالة بحسالالب 

 نوع الجنال

 الصالالالالحية الخالالالالدمات علالالالالى الحكالالالالومي االنفالالالالاق نسالالالالبة% 9.3 وزارة الصحة

 2152 عام العامة املوازنة من

 علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى الحكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالومي االنفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاق% 

 املوازنالالالالالة مالالالالن الصالالالالحية الخالالالالدمات



  

57 

 

 العامة

 5.1 العنف ضد املرأة

  51  ،( سالنة 59-51) املراهقالات لالدى الالوالدات معدل بلغ الصحة وزارة

 عالالالالالام فالالالالالي (سالالالالالنة59 - 51) العمريالالالالالة الفئالالالالالة مالالالالالن 5,111 لكالالالالالل

2152 

 املراهقات لدى الخصوبة معدل

 5.1 القرا  وصنع السلطة في املرأة مشا كة

الجهالالالالالالالالالالاز املركالالالالالالالالالالزي 

 للمعلومات

 يشالالالمل( الحكومالالالات) التنفيذيالالالة السالالاللطة فالالالي النسالالالاء نسالالالبة

 املدنيالالالة الخدمالالالة ديالالالوان معلالالالة تحالالالت تنالالالدرج التالالالي هالالالاتالج

 2152 عام في% 35.9 حوالي

 املناصالالالالالالالالالالالالالالالالب مالالالالالالالالالالالالالالالن املالالالالالالالالالالالالالالالرأة حصالالالالالالالالالالالالالالالة

 الحكومة في الوزارية

 االعلالالالالالالالالالى املجلالالالالالالالالالال

 للمرأة

 الالالالالالالالوطني ال رملالالالالالالالان فالالالالالالالي املالالالالالالالرأة تشالالالالالالال لها التالالالالالالالي املقاعالالالالالالالد نسالالالالالالالبة

 الوطني املجلال في املقاعد اجمالي من% 53.3

 ةاملالالرأ تشالال لها التالالي املقاعالالد نسالالبة

 الوطني ال رملان في

 االعلالالالالالالالالالى املجلالالالالالالالالالال

 ديالالالالالالالوان+  للمالالالالالالالرأة

 املدنية الخدمة

 حكمهالالالالن فالالالالي ومالالالالن البحرينيالالالات للقاضالالالاليات املئويالالالالة النسالالالبة

 2152 عام البحرينيين القضاة اجمالي من% 55.1

 للقاضيات املئوية النسبة

 االعلالالالالالالالالالى املجلالالالالالالالالالال

 للمرأة

 ال رملان في النساء نسبة انال رمل مقاعد اجمالي من%  51 ال رملان في النساء نسبة

http://hdr.und

p.org/en/201

report-3 

 

  اإلنمالالائي املتحالالدة األمالالم برنالالامن أصالالدر
ً
 التنميالالة عالالن تقريالالرا

 البشالالالرية وتقالالالدم الجنالالالوب عهالالالوض“ بعنالالالوان 2153 البشالالرية

 قيمالالالالالالالالة التقريالالالالالالالالر فالالالالالالالإن نتالالالالالالالائن وبحسالالالالالالالالب ،”متنالالالالالالالوع عالالالالالالالالالم فالالالالالالالي

 فئالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالي ،1.193 سالالالالالالالالالاوت للبحالالالالالالالالالرين 2152 لعالالالالالالالالالام املؤشالالالالالالالالالر

 مالالن 13 املرتبالة لتحتالل أهلهالا مالالا العاليالة، البشالرية التنميالة

  531 أصالالالالالالالالل
ً
، بلالالالالالالالالدا

ً
 مؤشالالالالالالالالر أن بالالالالالالالالالذكر والجالالالالالالالالدير وإقليمالالالالالالالالا

 التنميالالالة بلالالالدان متوسالالالط مالالالن أعلالالالى هالالالو بالالالالبحرين التنميالالالة

 بمؤشر يتعلق فيما أما. العربية والدول  العالية، البشرية

 اململكالالة لتحتالالل ،1،213 بلالالغ الجنسالالين بالالين املسالالاواة عالالدم

 .2152 في دولة 513 أصل من 11 املرتبة

/   الجنسين بين املساواة مقياس

 التنميالالالالالالالالالة تقريالالالالالالالالالر ضالالالالالالالالالمن الترتيالالالالالالالالالب

 البشرية

(Gender empowerment measure) 

املجلالالالالالالالالالالال األعلالالالالالالالالالالى 

 للمرأة

 لالنتخابالالالالات النسالالالالاء مالالالالن العامالالالالة املشالالالالاركة نسالالالالبة ارتفعالالالالت

 إلالالالالالالالى 2112 العالالالالالالالام انتخابالالالالالالالات خالالالالالالالالل% 11.1 مالالالالالالالن النيابيالالالالالالة

 لهالالالالم يحالالالالق مالالالالن اجمالالالالالي مالالالالن 2151 انتخابالالالالات خالالالالالل% 15

 ارتفعالالالالالالالت وقالالالالالالالد املر الالالالالالالحين، انتخالالالالالالالاب عمليالالالالالالالة فالالالالالالالي املشالالالالالالالاركة

 .العامة املشاركة نسبة

 الناخبة القوى  في النساء نسبة

 5.3 املرأة واالقتصاد

الجهالالالالالالالالالالاز املركالالالالالالالالالالزي 

 للمعلومات

 ٤٢ و ٥١ بالالالالالين أعمالالالالالارهم تتالالالالالراوح الالالالالالذين مشالالالالالاركة معالالالالالدالت

% 12.1 للالالالالالذكور ( 2151 تعالالالالالداد) العاملالالالالالة القالالالالالوى  فالالالالالي عامالالالالالا

 %23 واالنا 

 األ الالالالالالالالالالالالخاص مشالالالالالالالالالالالالاركة معالالالالالالالالالالالالدالت

 و ٥١ بالين أعمالارهم تتالراوح الذين

 فالالالي عامالالالا ٥١ عالالالن وتزيالالالد عامالالالا ٤٢

http://hdr.undp.org/en/2013-report
http://hdr.undp.org/en/2013-report
http://hdr.undp.org/en/2013-report
http://hdr.undp.org/en/2013-report
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 فالالالالي عالالالالام ٥١ عالالالالن أعمالالالالارهم تزيالالالالد الالالالالذين مشالالالالاركة معالالالالدالت

 واالنالالالالالالا % 31.3 للالالالالالالذكور ( 2151 تعالالالالالالداد) العاملالالالالالالة القالالالالالالوى 

13.1% 

 نالالالالالالالالالالالالالوع حسالالالالالالالالالالالالالب العاملالالالالالالالالالالالالالة، القالالالالالالالالالالالالالوة

 الجنال

الجهالالالالالالالالالالاز املركالالالالالالالالالالزي 

 للمعلومات

 الخالالاص مبهلحسالالا يعملالالون  الالالذين الالالذكور  العالالاملين نسالالبة

 نسالالبة وبل الالت ،%1.3 حالالوالي الالالذكور  العالالاملين إجمالالالي مالالن

 مالالالالن الخالالالالاص مبهلحسالالالالا يعملالالالالون  الالالالالذين اإلنالالالالا  العالالالالامالت

 %.1.3 حوالي اإلنا  العامالت إجمالي

 يعملالالالالالالون  نالالالالالالالذي العالالالالالالاملين نسالالالالالالبة

 نالالالالالوع حسالالالالالب الخالالالالالاص، مبهلحسالالالالالا

 الجنال

الجهالالالالالالالالالالاز املركالالالالالالالالالالزي 

 للمعلومات

 مالالالالالالن عمالالالالالل اصالالالالالالحاب هالالالالالم الالالالالالالذين الالالالالالذكور  العالالالالالالاملين نسالالالالالبة

 حالالالوالي 2151 تعالالالداد فالالي  فالالالأكمر سالالنة 51 العالالالاملين إجمالالالي

 اصالالحاب هالم الالالذين اإلنالا  العالالامالت نسالبة وبل الت% 5.1

 تعالالالالالداد فالالالالالي  فالالالالالأكمر سالالالالالنة 51 العالالالالالامالت إجمالالالالالالي مالالالالالن عمالالالالالل

 %2.2 حوالي 2151

 أربالالاب هالالم الالالذين العالالاملين نسالالبة

 الجنال نوع حسب عمل،

الجهالالالالالالالالالالاز املركالالالالالالالالالالزي 

 للمعلومات

سالالالالالالالالالنة 51التوزيالالالالالالالالالع بالنسالالالالالالالالالبة املئويالالالالالالالالالة للسالالالالالالالالالكان العالالالالالالالالالاملين )

 2151في تعداد  فأكمر( حسب قطاع املنشأة

 االناث الذكو   القطاع

 18.1 14.3 قطاع عام

 37.1 77.4 قطاع خاص

قطالالالالالالالاع مشالالالالالالالتر  

 2.2 )مختلط( 

2.1 

قطاع االنشطة 

الدبلوماسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالية 

 0.3 او الدولية/

0.2 

 0.2 0.1 أخرى 

ال ينطبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق ) 

يشمل العاملين 

 5.7 خارج املنشآت( 

42.4 

 

 للسالالكان املئويالالة بالنسالالبة التوزيالالع

 لكالالالالالالل القطالالالالالالاع، حسالالالالالالب العالالالالالالاملين

 الجنسين من

الجهالالالالالالالالالالاز املركالالالالالالالالالالزي 

 للمعلومات

 عالالالالدادت فالالالالي البطالالالالالة إجمالالالالالي مالالالالن( 21-51)  الشالالالالباب بطالالالالالة

 %11.13 واالنا % 11.19 للذكور  2151

 نالالالالالالالالالالالالوع حسالالالالالالالالالالالب الشالالالالالالالالالالالباب، بطالالالالالالالالالالالالة

 الجنال

 العامالالالالالالالالالالالالالالة الهيئالالالالالالالالالالالالالة

 للتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأمين

 + االجتماعي

 املركالالالالالالالالزي  الجهالالالالالالالالاز

 للمعلومات

 فالالي 1.32- حالالوالي األجالالور  فالالي الجنسالالين بالالين القائمالالة الفجالالوة

 2153 لعام

 الجنسالالالالالالالين بالالالالالالين القائمالالالالالالة الفجالالالالالالوة

 األجور  في

 تنعالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليم هيئالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة

 االتصاالت

 عالالالام فالالالي% 33 اإلنترنالالالت يسالالالتخدمون  الالالالذين ألفالالالرادا نسالالالبة

2152 

 يسالتخدمون  الالذين األفالراد نسالبة

 الجنال نوع حسب اإلنترنت،
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 املركالالالالالالالالزي  الجهالالالالالالالالاز

 للمعلومات

 خلويالالالالة/نقالالالالالة هواتالالالالف يسالالالالتخدمون  الالالالالذين األفالالالالراد نسالالالالبة

 2152 عام في%  512

 يسالتخدمون  الالذين األفالراد نسالبة

 حسالالالالالالالالب خلويالالالالالالالالة،/نقالالالالالالالالالة هواتالالالالالالالالف

 الجنال نوع

 

 املركالالالالالالالالزي  جهالالالالالالالالازال

 للمعلومات

 إلالالالالالى الوصالالالالول  إمكانيالالالالالة لالالالالديها التالالالالالي املعيشالالالالية األسالالالالالر نسالالالالبة

 في% 511( اإلنترنت التلفزيون، اإلذاعة،) اإلعالم وسائط

 2151 تعداد

 لالالديها التالي املعيشالالية األسالر نسالبة

 وسالالالالالالالالالائط إلالالالالالالالالالى الوصالالالالالالالالالول  إمكانيالالالالالالالالالة

 التلفزيالالالالالالالالالالالون، اإلذاعالالالالالالالالالالالة،) اإلعالالالالالالالالالالالالم

 رب جالالنال نالالوع حسالالب ،(اإلنترنالالت

 األسرة

 

الجهالالالالالالالالالالاز املركالالالالالالالالالالزي 

 للمعلومات

 واالنالالالالالا % 31.3 للالالالالالذكور  العمالالالالالل قالالالالالوة فالالالالالي املشالالالالالاركة نسالالالالالبة

 2151 تعداد حسب% 11

 

 العمالالالالالالل قالالالالالالوة فالالالالالالي املشالالالالالالاركة نسالالالالالالبة

 الجنال بحسب

 5.1 الطفلة

ترتيب  وزارة الصحة

 الوالدة

نسبة النوع عند الوالدة : 

 أنثف( 511ذكر/ ) لكل 

1 106 

2 105 

3 102 

4 103 

5 101 

6 121 

7 93 

8 107 

9 62 

10+ 93 
 

 حسالب الالوالدة عنالد الجنال نسبة

 by birth order  الوالدة ترتيب

 وزارة الصحة
مولالالالالالالود يالالالالالالي للالالالالالالذكور  5111معالالالالالدل وفيالالالالالالات الرضالالالالالالع  لكالالالالالالل 

 2152عام   1.3والجملة   1.9، اإلنا  1.3

 5111 لكالالالالل الرضالالالالع وفيالالالالات معالالالالدل

 الجنال بحسب حية، والدة

 وزارة الصحة

 سالالالالالنوات 1 مالالالالالن أقالالالالل األطفالالالالالال وفيالالالالالات معالالالالدل  لالالالالالغب بينمالالالالا

 والجملالة 3.9 اإلنا  ، 9.5 للذكور  يي مولود 5111 لكل

 2152 عام. 9.1

 سالالن تحالالت االطفالالال وفيالالات معالالدل

 الجنال بحسب الخامسة

 وزارة الصحة

 الالالالالالوالدة عنالالالالالد املالالالالالنخفض الالالالالالوزن ذوي  الرضالالالالالع نسالالالالالبة بلالالالالالغ

 عالالالالالالالالالالام% 9.3 والجملالالالالالالالالالالة% 51.3 اإلنالالالالالالالالالالا  ،% 9.1 للالالالالالالالالالالذكور 

2152 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوزن ذوي  الرضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبةن

 حسالالالالالالالالالب الالالالالالالالالالوالدة عنالالالالالالالالالد املالالالالالالالالالنخفض

 الجنال
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 واالصدا اتقائمة بالسياسات واالستراتيجيات و طط العمل  -د 

مع إضافة الرابط  االصدارات املتوفرةوخطط العمل و االستراتيجيات القائمة عرض مفصل ألسماء السياسات و  هذهتتضمن 

 لكل منهم.  اإللكتروني

 

 

: السياساتأو  الروابط االلكترونية
ً
 ال

 االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة البحرينية مرفق نمخة ورقية بالتقرير

: االستراتيجيات الروابط االلكترونية
ً
 ثانيا

e%2http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/Suprem

0Council%20Inside%20Ara.pdf 

 (2122 -2153البحرينية ) املرأةالخطة الوطنية لنهوض 

http://www.moh.gov.bh/pdf/publications/X_275

2013125344.pdf  

 2151-2155ستراتيجية وزارة الصحة ا

-http://sites.gcc

sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BI

D=471 

 

لالالالالالدول مجلالالالالالال  اسسسسسستراتيجية العمسسسسسل العالمسسسسسي املشسسسسستر 

 التعاون لدول الخلين العربية

http://www.arabwomenorg.org/Content/ArabWo

menMediaStrategy.pdf  

 (2151-2119االستراتيجية اإلعالمية للمرأة العربية )

ttp://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/h

strategy.pdf-people-files/Disabled  

-2153االسالالتراتيجية الوطنيالالة لأل الالخاص ذوي اإلعاقالالة )

2153) 

 االستراتيجية الوطنية للمسنين مرفق نمخة ورقية بالتقرير

http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/

files/Kids%20strategy%202.pdf  

 االستراتيجية الوطنية للطفولة 

:  طط العمل الروابط االلكترونية
ً
 ثالثا

http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/National_Pl

an2014_ar.pdf  

الخطالالالالالة االسالالالالالتراتيجية لتنفيالالالالالذ الخطالالالالالة الوطنيالالالالالة لنهالالالالالوض 

 املرأة البحرينية

:  الروابط االلكترونية
ً
 االصدا ات ابعا

http://www.scw.gov.bh/UploadFiles/pdf/Highlig

hts_On_3rd_Report.pdf 

ريالالالالالالر الالالالالالالوطني الثالالالالالالالث حالالالالالالول اضالالالالالالاءات باألرقالالالالالالام حالالالالالالول التق

 اتفاقية السيداو

http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/WomeninN

umberAR1.pdf  

 املرأة البحرينية في أرقام

/www.scw.bh/UploadFiles/pdf/SBW.pdfhttp:/ مركز دعم املرأة 

http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/Supreme%20Council%20Inside%20Ara.pdf
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/Supreme%20Council%20Inside%20Ara.pdf
http://www.moh.gov.bh/pdf/publications/X_2752013125344.pdf
http://www.moh.gov.bh/pdf/publications/X_2752013125344.pdf
http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=471
http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=471
http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=471
http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=471
http://www.arabwomenorg.org/Content/ArabWomenMediaStrategy.pdf
http://www.arabwomenorg.org/Content/ArabWomenMediaStrategy.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/Disabled-people-strategy.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/Disabled-people-strategy.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/Kids%20strategy%202.pdf
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/Kids%20strategy%202.pdf
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/National_Plan2014_ar.pdf
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/National_Plan2014_ar.pdf
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/WomeninNumberAR1.pdf
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/WomeninNumberAR1.pdf
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/SBW.pdf
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/SBW.pdf
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