
حول االجتماع اإلقليمي لآلليات الوطنية واألجهزة الرسمية في املنطقة العربية 

((على املرأة" 19-كوفيد"آثار جائحة ))

2020أبريل 23

عبر اإلتصال املرئي



المجلس األعلى للمرأة
واألسرة البحرينيةمملكة البحرين في االستجابة الحتياجات المرأة تجربة 

(19-كوفيد)ظل جائحة الكورونا في 

متكاتفيـــــــــــــــــن
لدعم املرأة واألسرة البحرينية

الكورونا _ضد_متكاتفين#



منعلى الصعيد الوطني للحد أبرز اإلجراءات االحترازية
واحتواء تداعياته ( (COVID-19فيروس انتشار 

االقتصادية واالجتماعية  

الخدماتالسياسات

املؤسسات العامة والخاصة حث 

العمل عن بعدعلى تطبيق 

العمل من املنزل تطبيق نظام 

القطاع العاملألم العاملة في 

ة مدفوعطبيةإجازة منح 
 14األجر ملدة 

ً
يوما

(الحجر/العزل )

لجميع عالج مجاني
الحاالت القائمة من 

مواطنين ومقيمين

ص للفحطبية متنقلة وحدات 

األحياء السكنية)املجاني
(  واملجمعات التجارية

التعليم عن بعدتفعيل نظام 

(تشغيل منصات تعليمية)

أول ساعة من فتح تخصيص 

لكبار والتموينمحالت األغذية 
والنساء الحواملالسن 

حث الوزارات واملؤسسات الرسمية 
لتخفيض نسبة ( القطاع الحكومي)

%70بنسبة العملالتواجد في مراكز

ن إلجالء املواطنيوضع خطة 

من الخارج 
بية الطاملحاجر وتجهيز بناء 

للمواطنينومراكز العزل 

واملقيمين



منعلى الصعيد الوطني للحد أبرز اإلجراءات االحترازية
واحتواء تداعياته ( (COVID-19فيروس انتشار 

االقتصادية واالجتماعية  

الدعم املادي

أقساط القروضتأجيل 

شهور لستة للمواطنين 

في العاملين البحرينيينرواتبدعم 
من أشهر 3ملدة القطاع الخاص

صندوق التأمين ضد التعطل

املؤسسات إعفاء 
الرسوم التجارية من 

لثالثة أشهرالبلدية

ار رسوم استئجمن املؤسسات إعفاء 
الصناعيةاألراض ي 

افق السياحية منواملنشآت  واملر

رسوم السياحة لثالثة أشهر

بفواتير الحكومة تكفل 
لألفراد الكهرباء واملاء 

أشهرلثالثة 

ة فوريمنح مالية تقديم 

(كينتم)للشركات املتأثرة 

دوالر مليون 550تخصيص مبلغ 
دعم املؤسسات امريكي ل

(اليةوزارة امل)التجارية املتضررة 

األفراداملؤسسات

أقساط القروضتأجيل 

لثالثة أشهرللشركات 

بفواتير الحكومة تكفل 
للشركاتالكهرباء واملاء 

لثالثة أشهر



املرأة واألسرة

فة الفئات املستهد
 
ً
لتوجيهات صاحبة السمو امللكي تنفيذا

للمرأةاألميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة املجلس األعلى

متكاتفيـــــــــــــــــن
لدعم املرأة واألسرة البحرينية

الكورونا_ضد_متكاتفين#

منطلقات الحملة

اآلليات الرئيسية

رصد وتوفير 
االحتياجات الطارئة

ع تقديم الخدمات املساندة لرف
جاهزية األسر في التأقلم مع

الظروف الراهنة

املمارسات واملبادراتإبراز  
االيجابية من خالل التفاعل

مع املجتمع البحريني

هاألسرتاملعيلةاملرأة 
مهجورة/أرملة/مطلقة)

(عزباء/

مراض األ باملصابين 
واملزمنةتنفسيةال

املناعةونقص 

ذوي اإلعاقة 
وكبار السن

وأسر أبناء 
في العاملين 

ة الصفوف األمامي

ة املرأة البحريني
في سوق العمل

العامالت وأسر 
العاملين في 

ةالصفوف األمامي

بشكل عامالعامالتالعاملةماأل 
املشاريعوصاحبات 

املتعثرة

األطباء

(من الجنسين)

كادر التمريض

(من الجنسين)

الكوادر املتطوعة
(الخدمات الصحيةلتقديم )

االستقرار األسري األمان االجتماعي

التوازن املنهي 

جودة الحياة
تدابير الوقاية 

والحماية

الواحد" فريق البحرين"استثمار  املنصة الوطنية للتطوع والعمل بروح 

املصابات
باألمراض 

املزمنة

االستقرار اإلقتصادي

في مرحلة الحملاملرأة 

ورعاية الطفولة



مجاالت عمل الحملة 

التوازن الوظيفي والدعمالدعم األسري 
االقتصادي

ضـــــرورية الواملســـــتلزمات الطبيـــــة والصـــــحية العينيـــــةتـــــوفير و يصـــــال املســـــاهمات 

لألسر التي تعيلها املرأة البحرينية

حالة مرصودة
3400

يةسر الستشارات األ ل" مستشارك عن بعد"برنامج 

والنفسية والقانونية 

…

ات متابعة تطبيق سياس
"  من املنزل العمل "

العامالتلألمهات 

ي أزواج  املوظفات اللواتمنح 
ةالصفوف األماميفي يعملن 

املنزل صالحية العمل من 

ع مؤسسات القطاتشجيع 
ات على تبني سياسالخاص

املرن /عن بعدالعمل 

االستشارات توفير 
رائدات لدعم االقتصادية

املتعثراتاألعمال 

فني/فريق استشاري تشكيل 
الغرفة /املجتمع املدني)

(ةمؤسسات مالية وتجاري/التجارية

يةاالستمارة االلكترون
(www.scw.bh)

املحادثات 
الفورية 

الجلسات 
املرئية 

التطبيق 
االلكتروني

آلية 
االستفادة

متابعة استفادة صاحبات 
الت للتسهياملشاريع التجارية 

واملنح املالية



مجاالت عمل الحملة 

التعليميالدعم 
الدعم االعالمي"   التعلم عن بعد"عملية ملواصلة 

عيلها التي تلألسر التقنيةوتوفير االحتياجات رصد 
(الالب توبوأجهزة األلواح الذكية : مثل)امرأة 

من الدعم التعليمي ألبناء املرأة العاملة ضتقديم 
األماميةالصفوف 

نقابة )الجنسين متطوع من تعليمي التعاون مع كادر 
ةالدراسياحتياجات األبناء ملتابعة ( املعلمين

متطوع55

انطباعات رصد 

املتطوعين في الحملة
ةالداعمانطباعات الشركات رصد 

للحملة وابراز مساهماتهم

تقديم تجربة توثيق
الخدمات ضمن

"برنامج مستشارك عن بعد"

الخبراء انطباعات رصد 

بحسب املجاالت

ن الصادرة عبالقرارات التوعية

الحكومة بشأن العمل عن بعد

من االستفادة ألوجه الترويج
دمها الخدمات االلكترونية التي تق

الخاصةالشركات أو الدولة 

…

ائل والرسواستثمار االفالم اعداد 
ع بالتعاون مالتوعوية املصورة 

التواصل االجتماعيقنوات 

املقابالت في املشاركة 
واإلذاعيةالتلفزيونية 

بالحملةللتوعية 


