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 ا�قدمة

  

 � �واصلت �البحرين �مملكة �مساع��ا �منطلقات �والتشريعات��كفلها�ثابتهوفق �والدستور �الوط,+ �العمل ميثاق

ية�الوطنية�ل�Gوض�اEرأة�سABاتيجي? آليات�عملية�قائمة�ع:ى�بناء�التحالفات�والشركات�لتنفيذ�تباع�باالنافذه،�

والتقدم�اEحرز�Mي�مجاSت�عمل�اEرأة،�وادماج�احتياجا�Nا�Mي�اEسار�قياس�?ثر�علمية�لمنهجية��البحريينية�وفق

  .ناء�مجتمع�تناف`_+�مستدامبتكافئة�لتكافؤ�الفرص،�لتحقيق�شراكة�مئ�بادالتنموي�لضمان�تطبيق�اEساواة�وم

   

�و   �قد �اعداد �التقرير�تم �هذا �باعتماد �منهجية �خfل��جمعتتشاركية �من �الصلة �ذات �الوطنية �الجهود كافة

� �و وتوف��Amوتحديثمراجعة �البيانات �كافة �الحقيقية�اEعلومات �اEطلوبة،�لنقل�الصورة �وqلية �اEنهجية بحسب

ع:ى�كافة�?صعدة�الرسمية�و?هلية�الحاسمة�?هتمام�Mي�مجاSت�الv+�توضح�التقدم�اEحرز�ع:ى�وضع�اEرأة�

   .٢٠٠٩عام�الMي��الثالثتقديم�التقرير��منذوذلك�ومدى�توافقها�والwBامها�Mي�تنفيذ�م�Gاج�عمل�بيجmن،�

  

  

   



   

٣ 

 

��صودفت�منذ�العام�: الباب��ول ���تحققت�والتحديات�ال�.ي�مجال�تعزيز�ا�ساواة��١٩٩٥تحليل�عام�ل$نجازات�ال

 وتمك2ن�ا�رأة
  

 
ً
  ١٩٩٥نجازات�ال���تحققت�منذ�عام�أهم�� : أو�

خليفـة�ملـك�دخلت�مملكة�البحرين�مرحلة�جديدة�بطرح�ا�شروع�!ص� ي�لحضـرة�صـاحب�الج�لـة�ا�لـك�حمـد�بـن�عي�ـ���آل�

ــي�عــــام� ــ;�اعــــدت�٢٠٠١،�واعــــ�ن�ميثــــاق�العمــــل�الــــوط>;�4ــــي�ف89ايــــر�١٩٩٩مملكــــة�البحــــرين�حفظــــه�هللا�4ــ ،�ولقــــد�ضــــمت�اللجنــــة�الFــ

وتوالــت�مكتســبات�ا�ــرأة�البحرينيــة�با�شــاركة�4ــي�مســ8Wة�البنــاء�والتحــديث�الــوط>;�عSــى�. مشــروع�ا�يثــاق�ســت�شخصــيات�نســائية

  :يمختلف�aصعدة،�ومن�ابرزها�التا^

 :إنشاء�آليات�وطنية�لضمان�ودعم�حقوق�ا�رأة .١

مباشـــرة��ملـــك�مملكـــة�البحـــرينيتبـــع��ا�جلـــس�3ع2ـــى�للمـــرأة،،�بإنشـــاء�٢٠٠١لســـنة�) ٤٤(صـــدور�gمـــر�الســـامي�رقـــم� -
 . ويعت��89ا�رجع�لدى�جميع�الجهات�الرسمية�فيما�يتعلق�بشئون�ا�رأة

ــام� - لتعزيــــز�وتنميــــة�وحمايــــة�) ٤٦(بموجــــب�gمــــر�ا�لكــــي�رقــــم��٢٠٠٩إنشــــاء�ا�ؤسســــة�الوطنيــــة�لحقــــوق�!نســــان�4ــــي�عــ
 . حقوق�!نسان�وترسيخ�قيمها�ونشر�الوxي�uwا�و!سهام�4ي�ضمان�ممارسuvا

حقــو}ي�،�بتنظـيم�وزارة�شـؤون�حقـوق�aنسـان�كجهـة�معنيـة�بالقطـاع�ال٢٠١٢لسـنة�) ٦٦(صـدور�gمـر�السـامي�رقـم� -
  .ل|نسان�4ي�مملكة�البحرين�بالتعاون�مع�ا�ؤسسة�الوطنية�لحقوق�!نسان

 : @س<=اتيجية�الوطنية�ل>;وض�ا�رأة .٢

ـــاحب� - ــــــرة�صــــ ـــد�حضـ ـــــةاعتمــــ ـــ�DEآل�خليفــ ــــن�عيFــــ ــــد�بـــ ـــك�حمـــ ــــة�ا�لـــــ ـــــام��الجJلـــ ـــي�العـــ ــــرين�4ــــ ــــــة�البحـــ ـــــك�مملكـ �٢٠٠٥ملـــ
aســ~8اتيجية�الوطنيــة�لل�uــوض�بــا�رأة�البحرينيــة�4ــي�ســابقة�تاريخيــة�باعتبارهــا�أول�اســ~8اتيجية�نوعيــة�معنيــة�بشــؤن�

 . ا�رأة�تعتمد�من�رأس�الدولة�4ي�الوطن�العربي

تيجية�الوطنيــــة�لل�uــــوض�ا�جلــــس�aعSـــى�للمــــرأة�عملــــه�برؤيـــة�واضــــحة�وخطــــة�وطنيـــة�طموحــــه�لتنفيــــذ�aســـ~8ادشـــن� -
،�تــــم�اعــــدادها�بالشــــراكة�الفاعلــــة�مــــع�جميــــع�مكونــــات�ا�جتمــــع�ومؤسســــاته�)٢٠١٢-٢٠٠٧(بــــا�رأة�البحرينيــــة�للف~ــــ8ة�

 . الدستورية

قـــام�ا�جلـــس�aعSـــى�للمـــرأة�بتقيـــيم�نتـــائج�الخطـــة�الوطنيـــة�لل�uـــوض�بـــا�رأة�البحرينيـــة�وفـــق�منهجيـــة��4٢٠١٢ـــي�العـــام� -
ــة�ليبــــدأ�انط� ـــة�طموحــــة�تتضــــمن�آليــــات�أك�ــــ�8مواءمــــة�لتطــــورات�علميــــة�دقيقــ �وخطـ

ً
ــه�الثانيــــة�برؤيــــة�أك�ــــ�8تطــــورا قتــ

الخطـــة��٢٠١٣ا�جلـــس�4ــي�العـــام��اطلـــقومـــن�ثــم�. ا�جتمــع�البحري>ـــ;�بشــكل�عـــام،�وتطـــور�أوضــاع�ا�ـــرأة�بشـــكل�خــاص
̂ـى�ضـمان�تحقيـق��خمسةتتضمن�و  )٢٠٢٢ -٢٠١٣(الوطنية�ل�uوض�ا�رأة�البحرينية� �رار�3سـري @سـتقآثار��تسـ�ى�ا

القــائم�للمــرأة�4ــي�إطــار�ال~ــ8ابط�العــائSي،�وتمكي�uــا�مــن�متطلبــات�القــدرة�عSــى�ا�ســاهمة�التنافســية�4ــي�مســار�التنميــة،�
ـــرأة�4ـــــي�التنميـــــة�تكـــــافؤ�الفـــــرصعSـــــى�مبـــــدأ� ـــات�ا�ــ ،�بمـــــا�يحقـــــق�لهـــــا�فـــــرص�التمWـــــ��4ـــــي�gداء�وaرتقـــــاء�وإدمـــــاج�احتياجــ

التكامـــل�مـــع�الشـــركاء�والحلفـــاء�4ـــي�العمـــل�ا�ؤس�ـــ�;�مـــن�خـــ�ل�. الحيـــاةالـــتعلم�مـــدى�و�جـــودة�حياT;ـــابخيارا�uـــا�نحـــو�
 . الوط>;�ا�تخصص�4ي�شئون�ا�رأة�بيت�الخY=ةليكون�ا�جلس�aعSى�للمرأة�بالتا^ي�

 : النموذج�الوط_��^دماج�احتياجات�ا�رأة�\ي�التنمية .٣

دمـــج�احتياجـــات�ا�ـــرأة�4ـــي�بـــرامج�التنميـــة�تحـــت�شـــعار��٢٠١٠عقـــد�ا�ـــؤتمر�الـــوط>;�gول�للمـــرأة�البحرينيـــة�4ـــي�العـــام� -
ـــرص�متكافئـــــة�"دور�الجهــــود�الوطنيـــــة�.. الشــــاملة� ـــع.. فـ ـــة�وتقـــــدم�للجميـ ـــوط>;�"عدالـ ـــوذج�الــ ،�وأســـــفر�عــــن�إعـــــ�ن�النمـ

 .4ي�مسار�التنمية�ية�دماج�احتياجات�ا�رأة�البحرين

ي�gمWـ8ة�سـبيكة�بنـت�إبــراهيم�آل�تشـكيل�اللجنـة�الوطنيـة��تابعـة�تنفيــذ�هـذا�النمـوذج�برئاسـة�صـاحبة�الســمو�ا�لكـ  -
 .خليفة�رئيسة�ا�جلس�gعSى�للمرأة

إنشــاء�وحــدات�تكــافؤ�الفــرص�4ــي�العديــد�مــن�الــوزارات�وا�ؤسســات�الرســمية�والقطــاع�الخــاص�والعمــل�ا�شــ~8ك�مــع� -
 مسـتوى  Sـىع جـدواها الوحـدات وزارة�ا�اليـة�فيمـا�بتعلـق�با�وازنـات�ا�سـتجيبة��حتياجـات�ا�ـرأة،�ولقـد�اثبتـت�هـذه

 الـوزارات فيـه يوجـه ٢٠١٣سـبتم١٩��89ا�دنيـة�بتـاريخ� الخدمـة ديـوان قـرار�مجلـس صـدور  عـن اثمـر ممـا العمSـي الواقع
�ا�ؤسسـات هـذه 4ـي الفـرص تكـافؤ تحقيـق عSـى�طريـق هامـة خطـوة يعت9ـ8 ممـا الفـرص لتكـافؤ دائمـة لجـان تشـكيل ا^ـى

 . الفرص تكافؤ بمبادئ� xيوزيادة�الو ثقافة�aدماج�ونشر�



   

٤ 

 

وقفـة�.. إدماج�احتياجات�ا�رأة�4ـي�التنميـة�"عقد�ا�ؤتمر�الوط>;�الثاني�للمرأة�البحرينية�تحت�شعار��4٢٠١٣ي�العام� -
،�uwــدف�متابعــة�تنفيــذ�النمــوذج�الــوط>;��دمــاج�احتياجــات�ا�ــرأة�4ــي�التنميــة�وإبــراز�أهــم�!نجــازات�"مراجعــة�وتقيــيم

وقــد�تــم�طــرح�تصــور�مطــور�.  قبلية�4ــي�ضــوء�ا�ســتجدات�ا�حليــة�والدوليــةوالتحــديات�ل�نطــ�ق�م�uــا�نحــو�رؤيــة�مســت
للنمــوذج�الــوط>;��دمــاج�احتياجــات�ا�ــرأة،�وتعت9ــ�8النســخة�الثانيــة�مــن�النمــوذج�تطــور�نــوxي�للنمــوذج�الــوط>;�gول�

جتمـع�وضـمان�ومستجيب�للتوجهات�الوطنية�4ي�مجال�aدماج�ويؤكد�عSى�توزيع�gدوار�4ي�التنفيذ�بWن�قطاعـات�ا�
ا�ســـئولية�الوطنيـــة�4ـــي�الســـ�ي�نحـــو�تحقيـــق�gثـــر�عSـــى�الصـــعيد�الـــوط>;�حيـــث�يؤمـــل�تنفيـــذ�النمـــوذج�بالتشـــارك�بـــWن�
الســلطتWن�التشــريعية�والتنفيذيــة�وا�جتمــع�ا�ــدني�والقطــاع�الخــاص�وبإشــراف�ومتابعــة�مــن�ا�جلــس�gعSــى�للمــرأة،�

ـــة�با�نظمـــــات�!قليميـــــة�والدوليـــــ ـــاور�رئيســـــية�¡ـــــي�. ةوالجهـــــات�ذات�الع�قــ ـــن�أربعـــــة�محــ ويتكـــــون��النمـــــوذج�الـــــوط>;�مــ
السياسات�وا�وازنات�وإدارة�ا�عرفة�وقياس�gثر�حيث�تم�وضع�!جراءات�ال�زمة�وتحديد�gدوار�ا�توقعـة�مـن�كـل�

 . الجهات�ذات�الع�قة�لتفعيل�محاور�النموذج�الوط>;

  : @تفاقيات�والتقارير�الدولية�ذات�العJقة�با�رأة .٤

وال~�مت�) السيداو(إ^ى�أتفاقية�القضاء�عSى�كافة�أشكال�التمي��Wضد�ا�رأة��٢٠٠٢انضمت�مملكة�البحرين�4ي�العام� -
حكـــام�هــذه�aتفاقيـــة�عSــى�صـــعيد�بــرامج�التوعيـــة�و�اعــداد�التقـــارير�الرســمية�الدوريـــة�بشــأن�متابعـــة�تنفيـــذ�أبتنفيــذ�

وقـــد�ناقشـــت�مملكـــة�البحـــرين�تقريرهـــا�gول�والثـــاني�والتقريـــر�. مـــواد�aتفاقيـــة،�و�متابعـــة�م�حظـــات�لجنـــة�الســـيداو
وقــدمت�التقريــر�الرســم;�الثالـــث��٢٠٠٨كتــوبر�أ�٣٠التكميSــي�الخــاص�باتفاقيــة�الســيداو�امــام�لجنــة�الســـيداو�بتــاريخ�

ــاريخ�٢٠١١لتنفيـــذ�اتفاقيـــة�الســـيداو�4ـــي�الوقـــت�ا�حـــدد�مـــن�شــــهر�يوليـــو� ــام�اللجنـــة�ا�عنيـــة�بتــ �١١،�وتـــم�مناقشـــته�امـ
 . 4ي�جنيف�حيث�حصل�التقرير�عSى�إشادة�واسعة�من�قبل�اللجنة�وا�عنيWن�٢٠١٤ف89اير�

ولجنـة�فيذ�ال~�امـات�مملكـة�البحـرين�الدوليـة�أمـام�مجلـس�حقـوق�aنسـان�تنلا�جلس�aعSى�للمرأة�4ي�اطار�متابعة� -
�4ي�يناير�مجلس�السيداو،�أصدر�

ً
خاذ�aجراءات�الدستورية�والقانونية��حالة�مشـروع�قـانون�بات�٢٠١٤الوزراء�قرارا

بمـــا���) الســـيداو(لـــبعض�مـــواد�اتفاقيـــة�القضـــاء�عSـــى�جميـــع�أشـــكال�التميWـــ��ضـــد�ا�ـــرأة�صـــياغة�التحفظـــات�إعـــادة�ب
 . السلطة�التشريعيةإ^ى� ويحفظ�سيادة�الدولةيتعارض�مع�الشريعة�!س�مية�

مملكــة�البحــرين�التقــارير�الدوليــة�ذات�الصــلة�بوضــع�ا�ـــرأة�ومــن�ذلــك�تقــارير�مملكــة�البحــرين�الدوريــة�بشـــأن��تقــدم -
وaهـداف�!نمائيـة�gلفيـة�وتقريـر�التنميـة�البشـرية� )السـيداو(ضاء�عSى�كافة�أشكال�التمي��Wضد�ا�رأة�أتفاقية�الق

وتتضــمن�هــذه�التقــارير��حــة�عــن�!نجــازات�والتحــديات�4ــي�مجــال�تعزيــز�ا�ســاواة�بــWن�الجنســWن�. وم�uــاج�عمــل�بيجــWن
 :ومن�هذه�!نجازات،�عSى�سبيل�ا�ثال.  وتمكWن�ا�رأة

o ن��٤٨،�من�أن�ترتيب�البحرين�يصل�إ^ى�ا�رتبة�٢٠١٣ما�أشار�إليه�تقرير�التنمية�البشرية،�للعام�Wدولة�١٨٧ب�،
 
ً
�مقارنة�بكث�8Wمن�الدول�وأن�البحرين�تعت�89من�بلدان�التنمية�البشرية�ا�رتفعة�جدا

ً
�عاليا

ً
 . والذي�يعت�89ترتيبا

o الصادر�عن�مكتب�ا�نسق�" استعراض�لعشر�سنوات"البحرين�أشار�تقرير�إنجازات�التنمية�البشرية�4ي�مملكة�
̈مم�ا�تحدة،�4ي�ف89اير� قيم�دليل�التنمية�البشرية�ودليل�تنمية�النوع�للبحرين�مماثلة�"،�إ^ى�أن�٢٠١٠ا�قيم�ل

� �عام �4٢٠٠٩ي �4ي�)٠٫٨٩٥(م �النوع �حيث �من ���يوجد�تفرقة �البشرية، �بالتنمية �يتعلق �فيما �إنه �يع>; �وهذا ،
 ".نالبحري

o وســـط�وأفريقيــــا�gــادي�والتنميـــة�لـــدول�الشــــرق� ) MENA-OECD(اشـــار�تقريـــر�ا�نظمــــة�الدوليـــة�للتعـــاون�aقتصــ
ـــام� ــــوث�٢٠١٣للعـــ ـــدريب�والبحــ ـــــة�للتـــ ــــز�ا�ــــــرأة�العربيـ ـــــع�مركــ ــــاون�مـ ـــد�بالتعــ ـــــWن�) CAWTAR(م�ا�عـــ ــاواة�بـ ــــول�ا�ســــ حــ

شمال�افريقيا�ان�مملكة�البحـرين�الجنسWن�فيما�يتعلق�بالقوانWن�والسياسات�العامة�4ي�دول�الشرق�gوسط�و 
جاءت�4ي�ا�ركز�aول�فيما�يتعلق�بمشاركة�ا�ـرأة�4ـي�القطـاع�العـام�4ـي�ا�ناصـب�!داريـة�الوسـطى�وبنسـبة�بلغـت�

كما�حققت�ال~8تيب�الثاني�بعد�تـونس�بـWن�دول�الشـرق�gوسـط�،��التقرير �الدول�ا�شاركة�4يعSى�مستوى�% ٥٩
حيث�فاقت�ا�توسط�% ٣٧يتعلق�بنسبة�القياديات�4ي�القطاع�العام�وبنسبة�بلغتفيما�) ا�ينا(وشمال�افريقيا�

 %.٢٩٫١والF;�بلغت�) ا�ينا(لدول�الشرق�gوسط�وشمال�افريقيا�
  
  
 



   

٥ 

 

 : إطJق�الجوائز�وا�بادرات�e;دف�دعم�وتمكcن�ا�رأة�البحرينية .٥

جـــائزة�صــاحبة�الســـمو�ا�لكـــي�gمWــ8ة�ســـبيكة�بنــت�إبـــراهيم�ال�خليفـــة��٢٠٠٦ا�جلـــس�gعSــى�للمـــرأة�4ـــي�العــام��أطلــق� -
لتمكــWن�ا�ــرأة�البحرينيــة،�وتمــنح�كــل�ســنتWن�¬فضــل�الــوزارات�وا�ؤسســات�الحكوميــة�والخاصــة�ا�تمWــ�ة�4ــي�مجــا�ت�

 . دعم�وتمكWن�ا�رأة�البحرينية�العاملة

ـــام� - �مــــن�العـ
ً
ــ�٢٠٠٨بــــدءا ـــى�تــ ـــدف�ا^ـ ـــة،�ويعت9ــــ�8مبــــادرة�وطنيــــة��uـ �للمــــرأة�البحرينيـ

ً
م�تخصــــيص�aول�مــــن�ديســــم�89يومــــا

تســليط�الضــوء�عSـــى�احــدى�ا�جـــا�ت�الهامــة�4ـــي�مســ8Wة�عمــل�ا�ـــرأة�البحرينيــة،�والعمـــل�عSــى�ابـــراز�aنجــازات�ورصـــد�
ـــم�مســـــ8Wة�ا ــــز��ودعــ ــــي�تعزيـ ـــن�شـــــأ®uا�ان�تســـــاهم�4ـ ــ;�مــ ـــداب�8WالFـــ ــــم�التــ ـــوف�عSـــــى�اهـ ــــى�مختلـــــف�التحـــــديات�والوقــ ـــرأة�عSـ �ــ

 . aصعدة

تم�إط�ق�جائزة�ا�غفور�لها�الشيخة�حصة�بنت�سلمان�آل�خليفة�للعمل�الشبابي�التطوxي�لتعزيـز��4٢٠١٠ي�العام� -
 . العمل�التطوxي�وتشجيع�الشباب�عSى�!بداع�والتم4���Wي�خدمة�ا�جتمع

ــام� - نــــت�إبـــراهيم�آل�خليفـــة�لتمكـــWن�ا�ـــرأة�4ــــي�تـــم�إطـــ�ق�جـــائزة�صــــاحبة�الســـمو�ا�لكـــي�gمWـــ8ة�ســـبيكة�ب�4٢٠١٠ـــي�العـ
  .الجمعيات�ا�هنية�والسياسية�،�وتمنح�الجائزة�كل�أربع�سنوات�¬فضل�جمعية�سياسية�وأخرى�مهنية

تــم�إطــ�ق�امتيــاز�الشــرف�لرائــدة�aعمــال�البحرينيــة�الشــابة�الــذي�يمــنح�لرائــدة�العمــل�ا�شــاركة�4ــي��4٢٠١١ــي�العــام� -
ــي� ـــ��4ـــ ـــادية�الخاصـــــة�والتمWــ ـــدى�ا�ؤسســـــات�aقتصــ ـــادة�4ـــــي�إدارة�إحــ ـــWن�الريــ ـــع�بــ ــــوط>;،�والFـــــ;�تجمــ تنميـــــة�aقتصـــــاد�الـ

 . ال�uوض�بمسئوليuvا�aجتماعية�نحو�ا�جتمع

ـــ��وردت�\ــــي�التقــــارير�الوطنيــــة��تعهــــدات�مملكــــة .٦ ـــا�ت�) ١٥+،�بيجــــcن١٠+بيجــــcن،�٥+بيجــــcن�(البحــــرين�ال�ـ �جـ�
ً
وتنفيــــذا

 : @هتمام�الحاسمة��ث_��عشر�الواردة�\ي�م>;اج�عمل�بيجcن

  :١٩٩٥نورد�فيما�يSي�أبرز�جهود�مملكة�البحرين�الرامية�إ^ى�®uوض�ا�رأة�منذ�العام�

o رأة�والفقر� :ا

  للجميع، مجاني بشكل gساسية الخدمات توف8W عSى تقوم البحرين 4ي ا�عتمدة الحكومية إن�السياسات •
ً
 وخصوصا

  .وغ8Wها،�و¡ي�ذات�نوعية�جيدة الصحية�و!سكان والرعاية التعليم خدمات

�مختلفة�ومن�ذلك • �البحرين�من�خ�ل�جهات�متعددة�وتحكمها�تشريعات �مملكة : ُتقدم�aستحقاقات�gسرية�4ي
Wي،�التأمxجتماa� �الضمان �ا�عي�³;، �ا�ستوى �تحسWن �ع�وة �الرواتب، �عSى �aجتماعية �الع�وات �التعطل، ن�ضد

  .كفالة�gيتام�وgرامل�عن�طريق�ا�ؤسسة�الخ8Wية�ا�لكية،�بدل�aسكان،�مخصص�لذوي�aعاقة

�ال • �تقديم �طريق �عن �للمرأة �aقتصادية �با�كانة �ل�رتقاء � �الرسمية �جانب�تتظافر�الجهود �إ^ى �والتسهي�ت قروض
�gسر�ا�حتاجة� �لتنمية �الوطنية �الخطة �وإط�ق �الداعمة �والقرارات �التشريعات �إ^ى �با�ضافة �والتأهيل، التدريب

  .  ٢٠٠٥عام�

�!نسان • �يتعداها�إ^ى�تنمية �بل �الدعم �إطار�تقديم �ا�ستوى� ��تنحصر�الجهود�ا�بذولة�4ي البحري>;�للر}ي�به�عSى
خ�ل�ا�شاريع�وال89امج�والخدمات�كا�راكز�aجتماعية�الشاملة�ا�خصصة�لذوي�!عاقة�وا�سنWن�aجتماxي�من�

  .وتأهيل والخدمات�التنموية�من�تدريب

o رأة�والتعليم�  :ا

،�حيث�دخل�التعليم�النظامي�للمرأة� •
ً
تعت�89البحرين�من�أوائل�الدول�4ي�ا�نطقة�الF;�أولت�التعليم�اهتماما�مبكرا

� �عام �نحو�تطوير�نوعية�4١٩٢٨ي
ً
�حاليا �ا�ملكة �جميع�مستويات�التعليم،�وتس�ى �4ي

ً
�كب8Wا

ً
�ا�رأة�نجاحا ،�وحققت

وتشكل�. التعليم�وتوسيع�مجا�ته�لتشمل�برامج�متطورة�تل´;�aحتياجات�التعليمية�والتدريبية�ا�تجددة�وا�~�ايدة
�ا �ا�راحل �جميع �4ي �الحضور �من �gعSى �النسب �البحرينية �تحققت�ا�رأة �النسب �وهذه �الجامعية �Fوح� لتعليمية

بفعل�البيئة�التشريعية�الداعمة�وال89امج�وا�شاريع�الF;�تم�تنفيذها�4ي�ا�جال�التعليم;�وم�uا،�مشروع�ج�لة�ا�لك�
�مملكة� �تحقيق �4ي �ساهمت ;F�8الWوالتداب� �ال89امج �من �وغ8Wها �العا�ية �الدراسية �ا�نح �وبرنامج �ا�ستقبل، �دارس

وتشa�8Wحصائيات�إ^ى�أن�نسبة�الطالبات�4ي�مؤسسات�التعليم�العا^ي� ،راكز�متقدمة�4ي�ا�جال�التعليمرين��البح
� �مقداره �ما �ا�ملكة �الدرا�µ;%) ٦١(4ي �العام �من�)٢٠١٢-٢٠١١(4ي �العا^ي �التعليم �خريجات �نسبة �بلغت �كما ،

 ). ٢٠١١-٢٠١٠(4ي�العام�الدرا�µ;%) ٥٨(الجامعات�وا�عاهد�الحكومية�



   

٦ 

 

إنشاء�قسم�خاص��تابعة��٢٠٠٦رحلتWن�aبتدائية�وaعدادية�حيث�تّم�سنة�إلزامي�للم البحرين مملكة 4ي التعليم •
� �!لزام �سن �4ي �هم ��ن �التعليم �إلزامية �الفئة�)سنة١٥- ٦(تنفيذ �نفس �من �الدراسة �عن �ا�نقطعWن �ومتابعة ،

 .العمرية،�والعمل�عSى�إعادة�إلحاقهم�بالتعليم

 للمراحل الحكومية ا�دارس 4ي ا�نتظمWن) من�الجنسWن( رينيWنالبح وغ8W البحرينيWن الط�ب لجميع مجاني التعليم  •
 ال�زمة الدراسية الكتبوف�8Wت مع ،) سنة (6-18 العمرية للفئات ) والثانوية !عدادية aبتدائية،(الث�ث� الدراسية

�� دراسية سنة كل بداية مع
ً
لك��الجنسWن� الخاصة aحتياجات ذوي  لتعليم خاصة معاهد وهناك. مقابل دون مجانا

�من يحتاجه ما بكل مزّودة �وتعزيز�الخدمات��.خدمات ط�uwا �لتحسWن �عديدة �بجهود �البحرين �مملكة �قامت وقد
�أولت� �كما �ا�دارس�الحكومية، �فئة�ذوي�!عاقة�للتعلم�4ي �الطلبة�من �4ي�دمج �ذوي�!عاقة�تتمثل �لفئة ا�قدمة

�حيث�تم�تدشWن�مشروع�تطوير�التعليم�الف>;�مملكة�البحرين�التعليم�الف>;�وا�·;�والصناxي�ل
ً
�بالغا

ً
لمرأة�اهتماما

وإتاحة�الفرصة�للفتيات�ل�لتحاق�ب89امج�ا�سار�التجاري�من�التعليم�الف>;��4٢٠٠٧ي�العام�) التلمذة�ا�هنية(وا�·;�
��ا�بعد�الثانوية� �الفتيات�ب89امج�دراسية �العليا�(وا�·;،�كما�تم�الحاق �الوطنية�HNCالشهادة�الوطنية ،�الدبلوما

 ).  HNDالعليا�

• � �البحرين �مملكة �4ي �كما��١٣يوجد �حكومية، �جامعة �¡ي �الجامعات �وأك�89تلك �واقليمية �وخاصة �حكومية جامعة
� �للمعلمWن �البحرين �كلية �(BTC)أسست �عام �4ي ،٢٠٠٨�� �بلغ ��٥٢بكادر�اكاديم; ،

ً
�حملة�% ٧١متخصصا �من م�uم

� .الدكتوراة �أنشئت �نفسه، �العام �وتوف�8Wالخيارات�و4ي �النمو�aقتصادي �لدعم �البحرين؛ �بوليتكنك الحكومة
 .ا��ئمة�لسوق�العمل�من�القوى�العاملة�البحرينية�ذات�الكفاءة�4ي�ا�جا�ت�التطبيقية�وا�هنية�والتقنية

�ا�ستمر �إرساء • �للتعليم �عن�منظومة
ً
 �عوضا

ً
�سابقا �ا�عتمدة �gمية �محو �تطبيق��،منظومة �عSى �وافقت كما

بخصوص�عقد�محو�gمية�وتعليم�الكبار�العالم;،�ال~�اًما�بما�ورد�4ي��٢٠٠٠الصادر�4ي�جنيف�عام��١٢٢/٥٤القرار
،�ولم�تقتصر�الجهود�عSى�محو�gمية�gبجدية،�بل�)٢٠١٢-٢٠٠٣(مق~8ح�اليونسكو�بشأن�عقد�محو�gمية�الدو^ي�

 .�حو�gمية�الحاسوبية�تمتد
  :من�!جراءات�ا�ساندة�وم�uا عدد�لتنفيذ�هذه�ال89امج�اتخذت�ا�ملكة�وتسهي� 

  .فتح�رياض�أطفال�¬بناء�gمهات�ا�لتحقات�بمراكز�التكوين�ا�ستمر -

 .توف�8Wا�واص�ت�للدارسWن�وا�علمWن�وخاصة�النساء�م�uم -

- �;�µ٢٠٠٦/٢٠٠٧استحداث�خدمة�!رشاد�النف��;�والتوجيه�ا�·;�4ي�العام�الدرا. 

              .تجريب�مشروع�محو�gمية�ا�عجل�عSى�شكل�دورات�تدريبية�مكثفة -

موزعة�) خمس�مدارس�ذكور�وخمس�إناث�(مدارس��١٠عSى��٢٠٠٨تم�تدشWن�برنامج�تحسWن�أداء�ا�دارس�عام� •
ا�درسية�وال~8بوية�جغرافيا�عSى�ا�حافظات�الخمس،�ويتضمن�ال89نامج�مجموعة�من�ا�شاريع�الF;�تمكن�القيادة�

�مؤشرات� �رصد �وتم �التدريس، �أكاديميات �خ�ل �من �الحديثة �ال~8بوية �ا�مارسات �من �ا�علمWن �وتمكWن وتطويرها،
  . !نجاز�بغرض�سد�الفجوة�بWن�الجنسWن�لتحقيق�مبدأ�ا�ساواة�وتكافؤ�الفرص

o رأة�والصحة� :ا

�بالعنصر�البشري� •
ً
�كب8Wا

ً
وجعلته�4ي�مقدمة�أولويا�uا�وذلك�من�خ�ل�توف�8Wأجود�أنواع�أولت�مملكة�البحرين�اهتماما

الخدمات�الصحية�وخدمات�تحسWن�ا�ستوى�ا�عي�³;�للمواطنWن�البحرينيWن�بشكل�مجاني،�حيث�تتب>��الخطط�
�الصحية�لتعزيز�الصحة�بWن�الجنسWن �الرعاية �من �مستوى �أعSى �تحقيق ��uدف�إ^ى ;Fال� . وaس~8اتيجيات�العا�ية

ا�رأة�بخدمات�صحية�خاصة�uwا�تشمل�خدمات�الصحة�!نجابية�وخدمات�رعاية�الحوامل�وما�بعد��كما�تحظى
�الزواج �قبل �والفحص �ا�سنات �ورعاية �النسائي �الدوري �والفحص �تحسن�. الو�دة �كب4�8Wي �حد �إ^ى �ساهم مما

مملكة�البحرين�وتحقيق�ا�ؤشرات�الصحية�الخاصة�بوفيات�gمهات�وgطفال�الرضع�ومعد�ت�توقعات�الحياة�4ي�
�ل¨لفية �!نمائية �ا. gهداف �4ي �الو�دة �عند �الحياة �توقع �متوسط �ارتفع ،�لمجوقد

ً
�ملموسا �ارتفاعا �البحري>; تمع

للمرأة،�أما�عن�ا�عدل�العام�للجنسWن�فقد�أرتفع�إ^ى��٧٦٫١عاًما�للرجل�و��٧٤٫٧م،��٢٠١٢حيث�بلغ�ا�عدل�4ي�عام�
٧٥٫٣�� �بـ �مقارنة �ع�٦٥٫٥عاًما �عام �4ي �١٩٧٠اًما �مبذ�و ، �البحرين�لك�حققت �نتائج�ملكة �خ�ل �من �متقدم ترتيب

4ي�مجال�تقديم�خدمات�الرعاية�الصحية��الدول�ا�تقدمةوأصبحت�4ي�مصاف�تحليل�مؤشرات�القياس�الدولية�
 
ً
�ونوعا

ً
  .كما
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اس~8اتيجية�: ر�م�uاتم�إط�ق�مجموعة�من�aس~8اتيجيات�والخطط�الF;�خصت�ا�رأة�بمجموعة�من�ا�بادرات�نذك •
� �للف~8ة �الصحة �)٢٠١٤-٢٠١١(وزارة �غ�8Wالسارية �gمراض �من �للوقاية �الوطنية �الخطة �القلب�(، �أمراض وتشمل

�ا�زمنة �الجهاز�التنف��; �وأمراض �والسرطان �السكري �وداء �العام�)والشرايWن �4ي �للمسنWن �الصحية �aس~8اتيجية ،
   .،�اس~8اتيجية�تعزيز�الصحة�النفسية)٢٠١١-٢٠١٠(،�aس~8اتيجية�الوطنية�للشباب�٢٠١١

o رأة�والعنف�  :ا

�للقانون�فإن�اي�فعل�يرتكب�من�الزوج�تجاه�زوجته�4ي�اطار� •
ً
إن�قانون�العقوبات�يجرم�العنف�بكل�أشكاله،�ووفقا

aسرة�ينتج�عنه�ضرر�فانه�يحق�للزوجة�ا�ج>;�عل¾uا�اللجوء�ا^ى�القضاء��قاضاة�الزوج�وطلب�الحكم�بالعقوبة�
قد�حفظ�حقوق�ا�رأة�عند�التقا¿�;�4ي�gمور�) القسم�gول (ا�قررة�وفق�القانون،�كما�أن�قانون�أحكام�gسرة�

�كما� �صدوره، �منذ �للمرأة �كب8Wة �حماية �القانون �هذا �حقق �وقد �أبناuÀا، �وكيان �كيا®uا �عSى �يحافظ �بما الشرعية
� � �التشريعية �السلطة ��-وافقت �ا�بدأ �حيث �بقان�-من �مشروع �هذا�عSى �ويتضمن �العنف، �من �gسرة �حماية ون

 .ا�شروع،�فيما�يتضمنه،�تعريف�للعنف�وصوره�وأشكاله�ومفرداته

�عدة�تساهم�4ي�معالجة� • �الF;�تقدم�خدمات �مراكز�!رشاد�gسري�والرعاية توجد�4ي�مملكة�البحرين�العديد�من
�وم�uا �ا�عنفة، �و : ا�رأة �للمرأة، �aعSى �با�جلس �ا�رأة �ودار�مركز�دعم �با�راكز�aجتماعية، �aسري �aرشاد مكاتب

gمان�التابعة�لوزارة�التنمية�aجتماعية،�وقسم�الخدمة�aجتماعية�بإدارة�ا�راكز�الصحية،�ومركز�الدعم�aسري�
�التابع �القانونية �للمساعدة �ومركز�أوال �aسري، �ل|رشاد �يتيم �ومركز�عائشة �البحري>;، �النسائي �ل�تحاد �التابع

�التابع� �ومركز�aيواء �أهلية، �وهو�مؤسسة �gسري �العنف �حا�ت �ومركز�بتلكو�لرعاية �النسائية، �أوال لجمعية
 .لجمعية�حماية�العمالة�الوافدة

�وgسرية� • �والقانونية �والنفسية �الصحية �خدما�uا �تقدم �ومركزية �حكومية �كجهة �الطفل �مركز�حماية �افتتاح تم
�وaعتد �للعنف �ا�تعرضWن ̈طفال �خدمات�ل �ا�ركز�بتقديم �يع>� �كما �gسري �و!همال �أو�النف��; �الجسدي اء

̈طفال�ضحايا�aعتداء�الجسدي�و!همال  .التقييم�والتحقيق�والع�ج�وا�تابعة�ل

o رأة�\ي�السلطة�وصنع�القرار�  :مشاركة�ا

�شغل • �وتسارعت�وت8Wة �سبعينيات�القرن�ا�ا¿�;، �قيادية�منذ �لتلك�اشغلت�ا�رأة�البحرينية�مناصب �ناصب�مع�ها
�aص� ي، �العهد �وزيرة�و �بداية �aجتماعية، �التنمية �وزيرة �و¡ي �وزارية �مناصب �تشغل �نساء �اربع �اليوم توجد

الثقافة،�وزيرة�شئون�aع�م�وaمWن�العام�للمجلس�aعSى�للمرأة،�وشغلت�ا�رأة�البحرينية�منصب�سف8Wة�¬ول�
� �العام �4ي �الشعبية�1999مرة �الصWن �جمهورية �ا�تحدة، �ا�ملكة �aمريكية، �ا�تحدة �الو�يات �مثل �دول كما�. 4ي

�4ي� �ا�تحدة ̈مم �ل �العامة �للجمعية �كرئيسة �بحرينية �امرأة �انتخبت �ودولية،حيث �اقليمية �مناصب �ا�رأة شغلت
 . لجامعة�العربية،�وتشغل�وظائف�رئيسة�4ي�aمم�ا�تحدة�وا٢٠٠٦دور�uا�الحادية�والستWن�4ي�العام�

�من� • �عدد �بتو^ي
ً
�جديدا �إنجازا �وسجلت �تتو�ها، ;Fال� �القيادية �ا�ناصب �جميع �4ي �جدار�uا �البحرينية �ا�رأة أثبتت

  .بما�4ي�ذلك�ا�حكمة�الدستورية�٢٠٠٦النساء��نصب�القضاء�منذ�العام�

•  gهداف�ذات�gا�كما�يعت�89دعم�مشاركة�ا�رأة�4ي�عملية�صنع�واتخاذ�القرار�من���
ً
ولوية�4ي�مملكة�البحرين�نظرا

�4ي� �تساهم �ان �شأ®uا �من �عمل �وبرامج �منهجيات �اعتماد �تم �حيث �البحرينية، �لتعزيز�مركز�ا�رأة �أهمية �من يمثله
� �العام �منذ �للمرأة �gعSى �ا�جلس �أطلق �وقد �الهدف، �هذا ��٢٠٠٢تحقيق �من �وبحزمة �وا�شاريع �رامجا�بادرات

�إ^ا ��uدف � �والتأهيل �التمكWن�لتدريب �مجال �4ي �خاصة �القرار�وبصورة �واتخاذ �صنع �مجا�ت �4ي �ا�رأة �تمكWن ى
السيا�µ;�وذلك�لبناء�وتنمية�قدر�uا�لتبوء�ا�ناصب�القيادية�بالتعاون�مع�جهات�اقليمية�ودولية�متخصصة�4ي�هذا�

  .ا�جال

عضوة�4ي�) ١١(ى�عدد�،�لتصل�ا^٢٠٠٠نساء�كعضوات�فيه�¬ول�مرة�4ي�العام��٤و4ي�مجلس�الشورى��تم�تعيWن� •
،�وتشغل�احدى�العضوات�منصب�النائب�الثاني�للرئيس،�كما�استطاعت�ا�رأة�%٢٨ وبنسبة�تقدر�بـ ٢٠١٣العام�

�4٢٠١١ي�العام��النواب،�وخاضت�aنتخابات�التكميلية��جلس�٢٠٠٦أن�تشغل�مقعد�4ي�مجلس�النواب�4ي�عام�
� �وتشغل ��٤اليوم �فيه�بنسبة �النوعية�%١٠مقاعد �اللجان �أغلب ��فت�4ي �البحرينية�حضور الدائمة�4ي�،�وللمرأة

 مجل��;�النواب�والشورى

  .أحد�ا�جالس�البلديةعضوية��4يبا�نتخاب��واحدةمرأة�افازت� •
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o رأة�و@قتصاد� :ا

ن�وتراxي�القوانW الرجل، مع ا�ساواة قدم عSى العمل 4ي تمي�W كمواطنة�دون  ا�رأة حق 2002 4ي ا�ملكة كفل�دستور  •
�الدولية aتفاقيات وفق العاملة با�رأة الخاصة الحقوق  �مع إل¾uا انضمت الF; وا�واثيق aعتبار� 4ي gخذ ا�ملكة،

�. البحري>; ا�جتمع خصوصية �4ي�وقد �ا�رأة �لدور �ايجابية �تطورات �ا�اضية �العقود �4ي �البحرين �مملكة شهدت
�مشاركة�ا�رأة�4ي�سوق�العمل�خ�ل�السنوات�القادمة�بوت8Wة�أسرع،�ويعزو�هذا� aقتصاد�ومن�ا�توقع�أن�تزداد

يزيد�عن�عدد�التطور�إ^ى�ارتفاع�نسبة�تعليم�ا�رأة�خاصة�وأن�عدد�النساء�الحاص�ت�عSى�مؤه�ت�جامعية�Ãن�
  . الرجال

�4ي��دخلت • �للعمل �ا�رأة �اتجاه �تزايد �إ^ى �تش�8Wالبيانات �كما �الستينيات، �منذ �gعمال �ريادة �مجال �البحرينية ا�رأة
�الخاص �الف~8ة�. القطاع �خ�ل �العاملة �القوى �4ي �البحرينية �ا�رأة �مشاركة �نسبة �ارتفاع �إ^ى وتشa8Wحصائيات

)٢٠١٠-١٩٩١ (� �% ١٩٫٤من �البحري%. ٣٣٫٥إ^ى �ا�رأة �تبوأت �قياديةكما �مناصب �الخاص 4ي نية �القطاع  شركات
واستطاعت�اربع�نساء�الفوز�4ي�انتخابات�مجلس�ادارة�غرفة�تجارة�وصناعة�. ادارة وعضو�مجلس كرئيسة�تنفيذية،
من�عدد�السج�ت�التجارية�4ي�ا�ملكة�4ي�% ٢٩والجدير�بالذكر�أن�ا�رأة�البحرينية�تمتلك�. ٢٠١٤البحرين�4ي�عام�

  .٢٠١٢العام�

ا�بادرات�حزمة�من�وا�عنية�بتمكWن�ا�رأة�4ي�مملكة�البحرين�ا�ؤسسات�الوطنية�الرسمية�وغ�8Wالرسمية�لقت�أط •
با�هارات�والتقنيات�ال�زمة�لتكون�قادرة�عSى�ها�تزويدو لتدريب�والتأهيل���uدف�إ^ى�تمكWن�ا�رأة�ا�رامجوا�شاريع�وب

تأسيس�أو�إدارة�مشاريع�صغ8Wة�أو�الدخول�4ي�مجال�ريادة�gعمال،�كما�عملت�تلك�الجهات�بالشراكة�والتحالف�
�aستشارية� �الخدمات �تقدم �بتوف�8Wمشاريع �aقتصادي �العمل �منظومة ��ستكمال �للمرأة �gعSى �ا�جلس مع

� �الداعمة �للمرأةوالتسهي�ت �aقتصادي �التمكWن �ل89امج �aستدامة �مملكة�. لتحقيق �نموذج والجدير�بالذكر�أن
البحرين�لريادة�gعمال�يعت�89احد�أهم�النماذج�الدولية�الناجحة�4ي�ا�جال�بشهادة�ا�نظمات�aقليمية�والدولية�

 
ً
�تعميم�هذه�التجربة�اقليميا

ً
�ا. ويتم�حاليا �من �عدد �يصب�4ي�كما�تم�تعديل�واستحداث لتشريعات�والخطط�بما

�من�الحقوق،�نذكر�أبرزها�كاÅتي
ً
إصدار�قانون�الخدمة�ا�دنية،�: مصلحة�ا�رأة�البحرينية�العاملة�ويكفل�لها�مزيدا

 . وقانون�العمل�4ي�القطاع�gهSي،�وقانون�قوات�gمن�العام،�وقانون�السجل�التجاري،�وقانون�الشركات�التجارية

،�وهو�مركز�يوفر�الحاضنات�aقتصادية�"ريادات"تدشWن�مركز�تنمية�قدرات�ا�رأة�البحرينية�تم��٢٠١٠و4ي�العام� •
�ا�رأة� �إل¾uا �تحتاج ;Fال� �والتقنية �والفنية �والتدريبية �وaستثمارية �!دارية �الخدمات �كافة �تقدم ;Fال� ا�تكاملة

� �عام �4ي �رسميا �وافتتح �gعمال، �ريادة �مجال �4ي �4ي. ٢٠١٣للدخول �تم �ا�الية��كما �ا�حفظة �تدشWن �العام نفس
�البحرينية،� �التجاري�للمرأة �النشاط �وتمويل �لدعم �خليفة �آل �إبراهيم �سبيكة�بنت �gم8Wة �السمو�ا�لكي لصاحبة
�!بداع� �بنك �قبل �وتدار�من �aعمال �ا�يسر�لرائدات �التمويل �وخدمات �القروض �تقدم ;Fال� �ا�بادرات �احد و¡ي

  .واشراف�ومتابعة�من�ا�جلس�gعSى�للمرأة" صندوق�العمل"عم�من�تمكWن�للتمويل�متنا¡ي�الصغر،�وبد
 :إنجازات�آخرى�تحققت�\ي�مجال�تعزيز�ا�ساواة�وتمكcن�ا�رأة .٧

والتقارير�الu��;Fدف�إ^ى�دراسة�أوضاع�ا�رأة�البحرينية�4ي�كافة�ا�جا�ت�بمـا��الدراسات�والبحوثتم�تنفيذ�عدد�من� -
�٢٠٠٥دراســة�حــول�تــأث�8Wاتفاقيــة�التجــارة�الحــرة�الFــ;�تــم�aنضــمام�لهــا�4ــي�عــام�: يتواكــب�مــع�متطلبــات�التنميــة�مثــل

تحديات،�دراسة�أثر�تطبيـق�الفرص�وال�٢٠٠٦عSى�وضع�ا�رأة�البحرينية،�دراسة�حول�ا�رأة�البحرينية�4ي�انتخابات�
،�با�ضـافة�إ^ـى�إصـدارات�م�uـا�دليـل�اجـراءات�4٢٠١٢ـي�القضـاء�الشـرxي�4ـي�عـام�" القسـم�gول "قانون�أحكام�gسـرة�

التقا¿ــ�;�امــام�ا�حــاكم�الشــرعية،�كمــا�يــتم�بشــكل�مســتمر�تنظــيم�بــرامج�التوعيــة�والتــدريب�والتثقيــف�با�تفاقيــات�
 . لصلة�ا�باشرة�بشئون�ا�رأةالدولية�والقوانWن�ا�حلية�ذات�ا

 . تحته ا�نضوية النسائية الجمعيات بتمثيل ا�عنية الجهة aتحاد�النسائي�البحري>;،�ويعد�٢٠٠٦أشهر�4ي�العام� -

تتمحـــور��٢٠٣٠اطلـــق��مجلـــس�التنميـــة�aقتصـــادية�رؤيـــة�اقتصـــادية�بعيـــدة�ا�ـــدى��ملكـــة�البحـــرين��4٢٠٠٨ـــي�العـــام� -
ـــول�الـــــوطن�وا�ــــــواطن،�وتـــــم�و  ــــة�للف~ــــــ8ة�حــ ــ~8اتيجية�aقتصـــــادية�الوطنيـ ــــع�aســــ ـــاور�) ٢٠١٤-٢٠٠٩(ضـ ــــى�ثـــــ�ث�محـــ عSـ

ـــي ـــ~8اتيجية�و¡ـــ ـــذه�: اســـ ــــد�هـــ ــ~8اتيجية�aقتصــــــادية،�تؤكــ ــــ~8اتيجية�aجتماعيــــــة،�وaســــ ــــة،�وaســ aســــــ~8اتيجية�الحكوميــ
ــاع�الخــــاص� وا�جتمــــع�aســــ~8اتيجية،�عSــــى�أن�ا�ملكــــة�ســــوف�تعمــــل�عSــــى�تحســــWن�مشــــاركة�ا�ــــرأة�4ــــي�الحكومــــة�والقطــ

 .ا�دني،�با�ضافة�إ^ى�تعزيز�دورها�اقتصاديا�واجتماعيا،�خاصة�4ي�الوظائف�القيادية



   

٩ 

 

 
ً
  ١٩٩٥أهم�التحديات�ال���صادفت�مملكة�البحرين�\ي�مجال�تعزيز�ا�ساواة�بcن�الجنسcن�وتمكcن�ا�رأة�منذ�عام�: ثانيا

  :جنسWن�وتمكWن�ا�رأة،��aانه�توجد�تحديات�م�uابالرغم�من�!نجازات�الF;�تحققت�4ي�مجال�تعزيز�ا�ساواة�بWن�ال

ا�زيـــد�مــــن�،�aمـــر�الــــذي�يتطلـــب�إدمـــاج�احتياجـــات�ا�ــــرأة�البحرينيـــة�4ـــي�برنـــامج�عمــــل�الدولـــةالتحـــديات�الFـــ;�واجهـــت�مراحــــل� -
ا�جتمــع�التعــاون�والتنســيق�بــWن�جميــع�القطاعــات�ا�عنيــة�4ــي�الــوزارات�وا�ؤسســات�الحكوميــة�والقطــاع�الخــاص�ومؤسســات�

متابعـــة�تفعيـــل�تنفيـــذ�النمـــوذج�الـــوط>;��دمـــاج�احتياجـــات�ا�ـــرأة�ومقاربـــة�احصـــائيات�النـــوع�4ـــي�الهياكـــل�التنظيميـــة�و �،ا�ـــدني
 .لوزارات�ومؤسسات�الدولة�ورصد�ا��Wانيات�والتخطيط�من�خ�ل�متابعة�تفعيل�ا��Wانيات�ا�ستجيبة��حتياجات�ا�رأة

الخاصــة�وgهليــة�4ــي�تضــمWن�وتنفيــذ�بنــود�الخطــة�الوطنيــة�ل�uــوض�ا�ــرأة�البحرينيــة�4ــي�تفــاوت�تجــاوب�ا�ؤسســات�الرســمية�و  -
 .برامج�عملهم

تعــدد�مصــادر�البيانــات�وا�علومــات�بحســب�النــوع�بــWن�الجهــات�الرســمية�وغWــ�8الرســمية�ممــا�يصــعب�دقــة�عمليــة�التعــرف�عSــى� -
ا�ناسبة�لها،�aمر�الذي�يؤكد�عSى�ضرورة�الربط�aلك~8وني�ا�شك�ت�الF;�تواجهها�ا�رأة�البحرينية�وتحليلها�ووضع�الحلول�

  .وإنشاء�قاعدة�بيانات�موحدة�تعتمد�مقاربة�النوع�لرصد�الواقع�aجتماxي�وaقتصادي�للمرأة�البحرينية

!صـــابة��زال�هنــاك�عــدد�مـــن�التحــديات�الصــحية�الهامـــة�الFــ;�تـــؤثر�عSــى�صــحة�ا�ـــرأة�4ــي�مملكـــة�البحــرين�ويــأتي�عSـــى�قائمuvــا� -
ــي�الـــداء�الســـكري،�وارتفـــاع�ضـــغط�الـــدم،�و!صـــابة�بالســـرطان،�ارتفـــاع�نســـبة�!صـــابة�بفقـــر�الـــدم� بـــا¬مراض�غWـــ�8ا�عديـــة�و¡ـ
�من�التداب�8Wو!جراءات��واجهة�هذه�التحديات�سـواء�عSـى�مسـتوى�العيـادات�أو�

ً
الحديدي،�وقد�اتخذت�وزارة�الصحة�عددا

تواصـــل�وزارة�الصـــحة�العمـــل�عSـــى�اســـتمرار�تحســـWن�مســـتوى�الخـــدمات�الصـــحية�ا�قدمـــة�gدويـــة�أو�ال9ـــ8امج�التعليميـــة،�كمـــا�
،�وتعزيز�برامج�التوعية�الصحية�ا�واكبة�لخطط�التنمية�الصحية�والعمل�عSى�اتباع�أنماط�السلوك�ا�عزز�

ً
�ونوعا

ً
للمرأة�كما

افحـة�gمـراض�الوراثيـة�ا�وجهـة�للجنسـWن�لصحة�ا�رأة،�ورفع�الوxي�بأهمية�الفحص�الدوري�للنساء،�والتوسـع�4ـي�بـرامج�مك
 .و�للمرأة�بشكل�خاص

بالرغم�من�جهود�مملكة�البحرين�4ي�مجال�العنف�ضد�ا�رأة�وم�uا�مـا�تمثـل�4ـي�إنشـاء�دور�!يـواء،�وتقـديم�الخـدمات�ال�زمـة� -
فــإن�aمــر�يتطلــب�ذلــك�. ف¾uــا،�والتوجــه�نحــو�اســ~8اتيجية�الوقايــة�بشــكل�مكثــف�مــع�aســتمرار�4ــي�اســ~8اتيجية�العــ�ج�والــدعم

تكثيـــف�عمليـــات�التوعيـــة�وال~8كWـــ��عSـــى�التـــدريب�عSـــى�الســـلوكيات�aجتماعيـــة�!يجابيـــة�للجنســـWن�وم�uـــا�ســـلوكيات�التوافـــق�
�مـــن�مرحلـــة�التعلـــيم�gساµـــ�;،�وذلـــك�بالتنســـيق�والشـــراكة�مـــع�الجهـــات�

ً
gســـري،�ومهـــارات�إدارة�الـــذات�وإدارة�Ãخـــرين،�بـــدءا

ومن�gولويات�الداعمة�لهذا�ا�جال�الس�ي�ل|سـراع�4ـي�. ضمن�شبكة�اجتماعية�وطنية��كافحة�العنف�gخرى�ذات�الع�قة
 .إصدار�قانون�بشأن�حماية�gسرة�من�العنف

ـــــة� - ـــرد�ومواجهــــــة�ا�ســــــتجدات�التكنولوجيـ ــــكاني�ا�طـــ ـــو�الســ ـــل�النمـــ ـــــي�ظـــ �4ـ
ً
�وكيفــــــا

ً
ـــا ـــى�مســــــتوى�انتشــــــار�التعلــــــيم�كمـــ ــــة�عSـــ ا�حافظــ

 .ا�تسارعة

لuvيئـــة�ا�جتمـــع�لقبـــول�هـــذا�الشـــق�مـــن�خـــ�ل�التوعيـــة�بأهميـــة�بـــذل�ا�ســـاxي�وت،�)القســـم�الثـــاني(احكـــام�gســـرة�نون�غيـــاب�قـــا -
��صـدار�قـانون�احكـا. إصداره

ً
م�gسـرة�كما�نش�8Wإ^ى�إن�هناك�اق~ـ8اح�بقـانون�تقـدم�بـه�عـدد�مـن�أعضـاء�مجلـس�النـواب�حاليـا

    .)القسم�الثاني(

  ساواة�بcن�الجنسcن�وتمكcن�ا�رأةيعات�ال���طرأت�\ي�مجال�تعزيز�ا�التطورات�الدستورية�والتشر : ثالثا

 :بما�يضمن�مزيد�من�الحقوق�للمرأة�البحرينية�وم�uاالتشريعات�تم�إصدار�وتعديل�عدد�من�

 :ع2ى�مستوى�القوانcن -

 بشأن�التصديق�عSى�اتفاقية�إنشاء�منظمة�ا�رأة�العربية�٢٠٠٢لسنة�) ٢٤(مرسوم�بقانون�رقم� •

بشأن�الفحص�الط´;�للمقبلWن�عSى�الزواج�من�الجنسWن،�وإلزامية�الفحص��٢٠٠٤لسنة�) ١١(اصدار�قانون�رقم� •

 %. ٧قبل�الزواج�مما�ساهم�4ي�تخفيض�نسبة�!صابة�بأمراض�الدم�الوراثية�إ^ى�

ج�جواز�سفر�بإلغاء�ا�ادة�الF;�كانت�تستلزم�الحصول�عSى�موافقة�الزوج��ستخرا: (تعديل�قانون�جوازات�السفر •

 . ٢٠٠٥  - اي�بما�يسمح�للمرأة�ا�~�وجة�بطلب�جواز�سفر�دون�الحاجة�إ^ى�إذن�من�زوجها�) الزوجة



   

١٠ 

 

• � �رقم �القانون �) ١٣(تعديل �الصادر��٢٠٠٥لسنة �والتجارية �ا�دنية �ا�واد �4ي �!ثبات �قانون �أحكام �بعض بتعديل

جراءات�إثبات�مساهمة�ا�رأة�ا�الية�4ي�aنفاق�بما�يكفل�تسهيل�وتيس�8Wإ�١٩٩٦لسنة�) ١٤(با�رسوم�بقانون�رقم�

 .aسري�أثناء�ف~8ة�الزواج�

 ٢٠٠٥ -تعديل�قانون�!جراءات�أمام�ا�حاكم�الشرعية�بإضفاء�صفة�aستعجال�عSى�قضايا�gحوال�gسرية� •

نية�التعليم�4ي�بشأن�التعليم�الذي�حدد�!طار�العام�¬هداف�والزامية�ومجا�٢٠٠٥لسنة�) ٢٧(اصدار�قانون�رقم� •

  . البحرين�

  .بشأن�التعليم�العا^ي�٢٠٠٥لسنة�) ٣(قانون�رقم� اصدار •

�٢٠٠٩لسنة�) ٣٣(بإنشاء�صندوق�النفقة�وكذلك�تعديله�بموجب�قانون�رقم��٢٠٠٥لسنة�) ٣٤(اصدار�قانون�رقم� •

� �يقدمها ;Fال� �الخدمات �من �أجن´; �من �ا�~�وجة �البحرينية �ا�رأة �أبناء �انتفاع �يضمن �شريطة�بما �النفقة صندوق

 .إقامuvم�4ي�مملكة�البحرين

ا�يثـاق�عSـى�بالتصديق�عSى�ا�يثاق�العربي�لحقوق�!نسان،�اذ�تنص�ا�ادة�الثالثة�من��٢٠٠٦لسنة�) ٧(قانون�رقم� •

�لـذلك�كـل�دولـة�طـرف�باتخـاذ
ً
� أن�الرجل�وا�رأة�متساويان�4ي�الكرامة�!نسانية،�والحقوق�والواجبات،�وتتعهد�تبعـا

فة�التداب�8Wال�زمة�لتأمWن�تكافؤ�الفرص�وا�ساواة�الفعلية�بWن�النساء�والرجال�4ي�التمتـع�بجميـع�الحقـوق�الـواردة�كا

 .4ي�هذا�ا�يثاق

• � �رقم �القانون �بتعديل �) ١٨(مشروع �البحرينية��٢٠٠٦لسنة �أبناء �مساواة �يضمن �بما �aجتماxي �الضمان بشأن

 . دات�aجتماعيةا�~�وجة�بأجن´;�مع�البحرينيWن�4ي�ا�ساع

عSــى�انضـــمام�مملكـــة�البحـــرين�إ^ـــى�العهــد�الـــدو^ي�الخـــاص�بـــالحقوق�ا�دنيـــة��با�وافقـــة�٢٠٠٦لســـنة�) ٥٦(قــانون�رقـــم� •

 والسياسية

• � �رقم �) ٥٧(قانون �البيئة��٢٠٠٦لسنة ��uيئة �إ^ى �الصندوق �يس�ى �أن �عSى �ينص �حيث �العمل، �صندوق بإنشاء

ي�سوق�العمل�و�ا�ساهمة�4ي�إزالة�ا�عوقات�الF;�تحد�من�مشاركة�ا�رأة�4ي�ا�ناسبة�لزيادة�إدماج�ا�رأة�البحرينية�4

 القوة�العاملة

با�وافقــة�عSــى�انضــمام�حكومــة�مملكــة�البحــرين�إ^ــى�العهــد�الــدو^ي�الخــاص�بــالحقوق��٢٠٠٧لســنة�) ١٠(قــانون�رقــم� •

 aقتصادية�وaجتماعية�والثقافية

 .فحة�!تجار�با¬شخاصبشأن�مكا) ٢٠٠٨(لسنة�) ١(اصدار�القانون�رقم� •

4ي�شأن�gوسمة،�من��١٩٧٦لسنة�) ١٩(بتعديل�بعض�أحكام�ا�رسوم�بقانون�رقم��٢٠٠٨لسنة�) ٦(قانون�رقم� •

حيث�منح�gوسمة�ا�نصوص�عل¾uا�4ي�هذا�القانون�لكل�من�أسهم�بشكل�بارز�وفعال�4ي�دعم�ا�رأة�وترسيخ�مبادئ�

 .ظمات�والهيئات�الدولية�ا�عنية�بذلكحقوق�!نسان�و4ي�انضمام�ا�ملكة�إ^ى�ا�ن

من�قانون�تنظيم�معاشات�و�مكافآت�التقاعـد�لضـباط�و�أفـراد�قـوة�) ٢٥(بتعديل�ا�ادة��٢٠٠٩لسنة�) ٣(قانون�رقم� •

،�إذا�تزوجـــت�gرملـــة�أو�ماتـــت�انتقـــل�١٩٧٦لســنة�) ١١(دفــاع�البحـــرين�وgمـــن�العـــام�الصــادر�با�رســـوم�بقـــانون�رقـــم�

وبنـات�ا�تــو4ى�ا�سـتحقWن�للمعـاش�بالتســاوي�فيمـا�بيــ�uم،�فـإن�لـم�يوجــد�أحـد�مــ�uم�آل�إ^ـى�صــندوق�نصـيuÈا�إ^ـى�أبنــاء�

وإذا�انتقــل�نصـيب�gرملــة�4ــي�ا�عـاش�إ^ــى�أبنــاء�وبنـات�ا�تــو4ى�أو�آل�إ^ـى�صــندوق�التقاعــد�بسـبب�زواجهــا�ثــم��.التقاعـد

�¬ح
ً
�ترملــت�أو�طلقـــت�مـــن�زوجهـــا�gخWـــ8،�اســـ~8دت�نصـــيuÈا�4ـــي�ا�عـــاش�طبقـــا

ً
كـــام�هـــذا�القـــانون�مـــا�لـــم�تســـتحق�معاشـــا

�عن�زوجها�gخ�8Wبعد�وفاته�بما�يعادل�نصيuÈا�4ي�ا�عاش�وإ��اس~8دت�الفرق 
ً
  .تقاعديا

الذي�ينظم�الع�قات�gسرية�) القسم�gول ( ،�بإصدار�قانون�أحكام�gسرة�٢٠٠٩لسنة�) ١٩( اصدار�القانون�رقم •

  .والحضانة4ي�أمور�الزواج�وآثاره�الشرعية�والط�ق�

بشأن�معاملة�زوجة�البحري>;�غ�8Wالبحرينية�وأبناء�ا�رأة�البحرينية�ا�~�وجة��٢٠٠٩لسنة�) ٣٥(اصدار�القانون�رقم� •

�ا�واطن�البحري>;�4ي�بعض�الرسوم�ا�قررة�عSى�الخدمات�الحكومية�الصحية�والتعليمية� �معاملة من�غ�8Wبحري>;

 .ورسوم�!قامة
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�رقم� • �) ٤٦(أمر�ملكي �4ي��٢٠٠٩لسنة �ا�رأة �لحقوق�!نسان،�نص�عSى�أن�يراxى�تمثيل �ا�ؤسسة�الوطنية بإنشاء

 .ا�ؤسسة�بشكل�مناسب

من�اتفاقية�) ٢٠(من�ا�ادة�) ١(با�وافقة�عSى�تعديل�الفقرة��٢٠١٠لسنة�) ١٥(صدر�القانون�رقم��٢٠١٠و4ي�عام� •

�ا�تحدة�4ي�جلسuvا�العامة�وفقا�لقرار�الجمعية�الالقضاء�عSى�جميع�أشكال�التمي��Wضد�ا�رأة�� ̈مم ) ٩٩(عامة�ل

 .من�aتفاقية) ٢٠(من�ا�ادة�) ١(با�وافقة�عSى�تعديل�الفقرة��١٩٩٥ديسم٢٢��89ا�نعقدة�4ي�

من�قانون�التأمWن�aجتماxي�الصادر�با�رسوم�بقانون�) ٨٠(بتعديل�ا�ادة��٢٠١٠لسنة�) ١٩(اصدار�القانون�رقم� •

تنص�عSى�ان�أبناء�aبن�وبناته�وابناء�البنت�وبنا�uا�اذا�كان�ابوهم�متو4ي�او�امهم��،�والF;�١٩٧٦لسنة�) ٢٤(رقم�

�البنت� �ابناء �يكون �ان �بشرط �او�امهم �اب¾uم �ال¾uم�نصيب �ينتقل �ا�عاش �استحقاق �بعد �م�uما �اي �او�تو4ى متوفاة

 .ا�توفاة�وبنا�uا�معتمدين�4ي�ا�عيشة�عSى�ا�ؤمن�عليه

ــانون�الجمعيــــات�وgنديــــة�aجتماعيــــة�والثقافيــــة��٢٠١٠نة�لســــ) ٥٠(مرســــوم�بقــــانون�رقــــم� • بتعــــديل�بعــــض�أحكــــام�قــ

) ٢١(والهيئــات�الخاصـــة�العاملـــة�4ـــي�ميـــدان�الشـــباب�والرياضــة�وا�ؤسســـات�الخاصـــة�الصـــادر�با�رســـوم�بقـــانون�رقـــم�

 .،�بنصه�عSى�مشاركة�ا�رأة�4ي�ا�جال�الريا¿�;�بصورة�عامة�وgو�´;�بصفة�خاصة١٩٨٩ لسنة

 .بالتصديق�عSى�اتفاقية�حقوق�gشخاص�ذوي�!عاقة�٢٠١١لسنة�) ٢٢(قانون�رقم� •

) ٣(بتعـــديل�بعـــض�أحكـــام�قـــانون�قـــوات�gمـــن�العـــام�الصـــادر�با�رســـوم�بقـــانون�رقـــم��٢٠١٢لســـنة�) ٢٨(قـــانون�رقـــم� •

ـــا�يتع١٩٨٢لســــنة� ـــن�العــــام�معاملــــة�ا�وظفــــة�ا�دنيــــة�فيمـ ـــوات�gمـ ـــو�قـ ـــذي�قــــرر�أن�تعامــــل�ا�ــــرأة�عضـ ــازة�،�الـ لــــق�بإجــ

الرضـــاعة،�وأن�تمـــنح�إجـــازة�وضـــع�براتـــب�كامـــل�مـــع�العـــ�وات�والبـــد�ت�مـــن�تـــاريخ�الوضـــع��وأن�تمـــنح�ا�ـــرأة�ا�ســـلمة�

  .عضو�قوات�gمن�العام�الF;�يتو4ى�زوجها�إجازة�عدة�وفاة�براتب�كامل�مع�الع�وات�والبد�ت�

ي�بشأن�سريان�كافة�aحكام�الواردة�4ي�القانون�بإصدار�قانون�العمل�4ي�القطاع�aه٢٠١٢�Sلعام�) ٣٦(قانون�رقم� •

 . عSى�النساء�العام�ت�والعاملWن�من�الذكور�دون�تمي��Wبي�uم�م��Fما�تماثلت�اوضاع�عملهم

عSــى�أن�تل~ـــ�م�الدولــة�بتقــديم�الـــدعم�) ٣٢(،�يـــنص�4ــي�ا�ــادة�٢٠١٢لســنة�) ٣٧(قـــانون�رقــم�لقــانون�الطفــل�الصــادر�با •

اقWن�لتمكي�uـــا�مـــن�تـــوف�8Wالرعايـــة�ال�زمـــة�لهـــؤ�ء�gطفـــال�4ـــي�جميـــع�النـــوا ي�ا�نصـــوص�وا�ســـاندة�¬ســـر�gطفـــال�ا�عـــ

 .وكذلك�كل�طفل�¬م�بحرينية�م~�وجة�من�أجن´;. عل¾uا�4ي�ا�ادة�السابقة

بشـأن�ال�ئحـة�الداخليـة��٢٠٠٢لسـنة�) ٥٥(بتعـديل�بعـض�أحكـام�ا�رسـوم�بقـانون�رقـم��٢٠١٣لسنة�) ٤(قانون�رقم� •

الـــذي�أنشـــأ�لجنـــة�شـــئون�ا�ـــرأة�والطفـــل�تخـــتص�بدراســـة�مـــدى�م�ءمـــة�التشـــريعات�النافـــذة�ذات��جلـــس�الشـــورى،�

ـــا،�وكـــــل�مـــــا�يحـــــال�إل¾uـــــا�مـــــن�مشـــــروعات�القـــــوانWن�واق~8احـــــات� ـــادق�عل¾uــ ـــات�ا�صــ ـــع�aتفاقيــ ـــلة�بـــــا�رأة�والطفـــــل�مــ الصــ

 القوانWن�وجميع�ا�وضوعات�ذات�الصلة�با�رأة�والطفل

بشأن�الضمان�aجتماxي��٢٠٠٦لسنة�) ١٨(يل�ا�ادة�التاسعة�من�القانون�رقم�بتعد�٢٠١٣لسنة�) ١٨(قانون�رقم� •

�وا�طلقات� �aناث �gسر�من �أفراد �ف¾uم �بما �أحكامه �من �للمنتفعWن �ا�منوحة �aجتماعية �ا�ساعدة �مبلغ رفع
 .وgرامل�وا�هجورات�والبنات�غ�8Wا�~�وجات

• � �رقم �) ٤٧(مرسوم �العلي�٢٠١٣لسنة �الهيئة �بإنشاء �وaتصال، �ل|ع�م �و ا �اختصاصا�uا �وسائل��ضمانمن ال~�ام

 .!ع�م�وaتصال�با�تفاقيات�وا�واثيق�الدولية�ا�تعلقة�بتعزيز�دور�ا�رأة�4ي�ا�جتمع�وحماية�حقوق�الطفل

• � �رقم �) ١٢(أمر�ملكي ��٢٠١٤لسنة �رقم �gمر�ا�لكي �من �الثانية �ا�ادة �) ١٤(بتعديل �وتنظيم٢٠١١لسنة �بإنشاء ،�

اللجنة�الوطنية��تابعة�تنفيذ�النموذج�الوط>;�بإدماج�احتياجات�ا�رأة�4ي�برنامج�عمل�الحكومة�من�حيث�إضافة�

 .الوزارات�ذات�الع�قة�با�وازنات�والقوى�العاملة�4ي�القطاع�الحكومي�والخاص�وaقتصاد

 :ع2ى�مستوى�القرارات�واللوائح�والتعاميم�الوزارية -

أمــر�وزاري�بتشــكيل�لجنــة�تنســيق�وتعــاون�مشــ~8ك�بــWن�وزارتــي�ال~8بيــة�والتعلــيم�والصــحة��تــم�اصــدار �4٢٠٠٢ــي�العــام� •

ــام�.  لوضـــع�إســـ~8اتيجية�ل89نـــامج�وط>ـــ;�للصـــحة�ا�درســـية�4ـــي�مملكـــة�البحـــرين اعتمـــاد�هيكـــل�تنظيمــــ;��٢٠٠٤و4ـــي�العـ
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ية�والبــدء�لل89نــامج�الــوط>;�للصــحة�ا�درســية�يشــمل�خــدمات�ممرضــات�الصــحة�ا�درســية�وخــدمات�الصــحة�النفســ

 .بتنفيذ�برنامج�خدمات�ممرضات�الصحة�ا�درسية�و�تدشWن�برنامج�ا�دارس�ا�عززة�للصحة

بشأن�حق�ا�رأة�البحرينية�4ي�aنتفاع�بالخدمات�!سكانية�والذي�يمـنح�بموجبـه�الحـق��٢٠٠٤لسنة�) ١٢(قرار�رقم� •

 .aسكانيةللمرأة��ا�طلقة�وaرملة�بالتقدم�بطلب�للحصول�عSى�الخدمات�

بمـــا�يضــمن�ابــرام�عقــد�الـــزواج�وفقــا�ل¨وضــاع�والشــروط�الFـــ;��٢٠٠٧صــدور��ئحــة�تنظــيم�عمـــل�ا�ــأذونWن�4ــي�العــام� •

 .سنة�للذكور ) ١٨(سنه�ل|ناث�و) ١٥(نص�عل¾uا�القانون�والF;�حددت�سن�الزواج�بــ�

ـــم� • ـــنة�) ٢٨(قـــــرار�رقــ ـــرأة�غWـــــ٢٠٠٦��8لســ ـــورات�وا�ــ ـــة�gرامـــــل�وا�طلقـــــات�وا�هجــ ـــمان�aجتمـــــاxي�بإضـــــافة�فئــ بشـــــأن�الضــ

 . ا�~�وجة�إ^ى�الفئات�ا�ستفيدة

الــذي�يــنص�عSــى�احتســاب�توظيــف�كــل�بحرينيــة�بمثابــة�اثنتــWن�للتشــجيع�عSــى�توظيــف��٢٠٠٨لســنة�) ٥٦(قــرار�رقــم� •

  . ا�رأة�البحرينية�4ي�سوق�العمل

ــ • ــة�العامــــة�للدولــــة�صــ دور�تعمــــيم�عــــن�وزارة�ا�اليــــة�بشــــأن�aعتمــــادات�واللــــوائح�والتعليمــــات�الخاصــــة�بتنفيــــذ�ا��Wانيــ

ـــاليتWن� ـــنتWن�ا�ــــ ــــتجيبة�) ٢٠١٢-٢٠١١(للســــ ـــــة�ا�ســـ ـــــرص�وا��Wانيــ ــــدأ�تكـــــــافؤ�الفــ ــــق�مبـــ ـــــول�تطبيـــ �حــ
ً
ـــا �خاصــــ

ً
تضـــــــمن�بنـــــــدا

 .�حتياجات�ا�رأة

 .الرجل�الدبلوما�µ;�فيما�يتعلق�بالبد�ت�والع�وات�قرار�بشأن�معاملة�ا�رأة�الدبلوماسية�معاملة •

ــي�عقــــد� • تعـــديل�وثيقــــة�عقـــد�الــــزواج�بمــــا�يضـــمن�للطــــرفWن�إدراج�الشـــروط�الخاصــــة�بتنظــــيم�مســـائل�الــــزواج�بي�uمـــا�4ــ

الزواج�وبصفة�خاصة�الشروط�الFـ;�يجـوز�للمـرأة�تحديـدها�كالسـكن�والدراسـة�وعمـل�الزوجـة�وا�شـاركة�ا�اديـة�4ـي�

 .الحياة�الزوجية

��٢٠١٣لسنة�) ١٦(قرار��رقم� •
ً
 .بشأن�تحديد�gحوال�وgعمال�وا�ناسبات�الF;���يجوز�ف¾uا�تشغيل�النساء�لي�

 .بشأن�تحديد�gعمال�الF;�يحظر�تشغيل�النساء�ف¾uا�٢٠١٣لسنة�) ٣٢(قرار�وزير�العمل�رقم� •

زايـا�الوظيفيــة�وضــوابط�اســتحقاقها�باعتمــاد��ئحـة�تحديــد�الرواتــب�وا��٢٠١٣لســنة�) ٧٧(قـرار�مجلــس�الــوزراء�رقـم� •

ـــة�بمنحهــــا�بالفئــــة� ـــة�فيمــــا�يخــــص�بتعــــديل�سياســــة�العــــ�وة�aجتماعيـ للمــــوظفWن�الخاضــــعWن�لقــــانون�الخدمــــة�ا�دنيـ

الثانيــة�للموظفـــات�ا�~�وجـــات�أســـوة�بـــا�وظفWن�ا�~ـــ�وجWن،�بمـــا�يضـــمن�ا�ســـاواة�بـــWن�الرجـــل�وا�ـــرأة�4ـــي�العـــ�وة�عنـــد�

 .الزواج

بإعادة�صياغة�ورفع�تحفظات�مملكة�البحرين��٢٠١٤يناير��١٩ا�وقر�4ي�جلسته�ا�نعقد�بتاريخ��قرار�مجلس�الوزراء •

بمـــا���يخـــالف�أحكـــام�الشـــريعة�!ســـ�مية�عSـــى�بعـــض�بنـــود�اتفاقيـــة�القضـــاء�عSـــى�جميـــع�أشـــكال�التميWـــ��ضـــد�ا�ـــرأة�

ـــــيداو( ــانون�رقــــــم�) السـ ــــوم�بقــــ ــــي�ا�رســ ــــا�4ــ ـــــار�إل¾uــ ـــنة��٥ا�شـ ـــرار�ا�جلــــــس�با ،٢٠٠٢لســـ ــــتورية�وقـــ ـــراءات�الدســ ـــــاذ�aجـــ تخـ

 والقانونية��حالة�مشروع�قانون�uwذا�الخصوص�إ^ى�السلطة�التشريعية،

عSى�aق~8اح�برغبة�من�السادة�النواب�بإنشاء�مركز�ريا¿�;��٢٠١٤يناير��١٩موافقة�مجلس�الوزراء�ا�وقر�بتاريخ� •

 .للمرأة

• � �ا�وقر�بتاريخ �الوزراء �ع�٢٠١٤يناير��١١قرار�مجلس �قانون�با�وافقة �أحكام �بعض �بتعديل �قانون �مشروع Sى

�لعام �البحرينية �ضمن�١٩٦٣الجنسية �أجن´; �من �ا�~�وجة �ا�واطنة �¬بناء �البحرينية �الجنسية �بمنح �يسمح �بما ،

�ل|جراءات�الدستورية�والقانونية
ً
 .شروط�ومعاي�8Wمحددة،�وإحالة�ا�شروع�إ^ى�السلطة�التشريعية�وفقا

  

 
ً
    يبة��حتياجات�ا�رأةا�ycانيات�ا�ستج: رابعا

4ـــي�إدخـــال�مفهـــوم�إعـــداد��٢٠١٢و��٢٠١١بـــدأت�حكومـــة�مملكـــة�البحـــرين�اعتبـــارا�مـــن�دورة�ا��Wانيـــة�4ـــي�الســـنتWن�ا�ـــاليتWن� -

وتنفيـذ�ا��Wانيـة،�واسـتمرت�4ـي�تعزيـز�هـذا�ا�فهـوم�4ـي�دورات�ا��Wانيـة� ا��Wانيات�ا�ستجيبة��حتياجـات�ا�ـرأة�خـ�ل�إعـداد

  .ال�حقة

بـــدأت�ا�رحلـــة�gو^ـــى�لتطبيــــق�مفهـــوم�إعـــداد�ا��Wانيـــات�ا�ســــتجيبة��حتياجـــات�ا�ـــرأة�مـــن�خــــ�ل�تصـــميم�وتطـــوير�نمــــاذج� -
إعــداد�ا��Wانيــة�ا�ناســبة�لحصــر�وتقــدير�ا��Wانيــات�ا�ســتجيبة��حتياجــات�ا�ــرأة،�وذلــك�مــن�خــ�ل�التعــاميم�الFــ;�تصــدرها�



   

١٣ 

 

بدايــة�كــل�دورة�م�Wانيــة،�با�ضــافة�إ^ــى�تقــارير�أداء�تنفيــذ�ا��Wانيــة�الــذي�يلخــص�وزارة�ا�اليــة��عــداد�تقــديرات�ا��Wانيــة�4ــي�
مسـتويات�gداء�الفعSــي�مقارنــة�با��Wانيــات�وgهــداف�ا�عتمــدة�لكــل�ســنة�ماليــة،�كمــا�تؤكــد�تلــك�التعــاميم�عSــى�الــوزارات�

 :والجهات�الحكومية��راعاة�إعداد�م�Wانيا�uا�4ي�إطار�التوج¾uات�التالية

  .ر�ا�خصص�من�مجمل�ا��Wانية�الذي�يسuvدف�ال89امج�ا�خصصة�للمرأةالقد •

عSــى�ســبيل�ا�ثــال�عــدد�النســاء�والرجــال�(تكــافؤ�الفــرص�فيمــا�يتعلــق�بــالتوظيف�4ــي�الــوزارة�أو�الجهــة�الحكوميــة� •
  ). 4ي�ا�ستويات�الوظيفية�ا�ختلفة

  . خدمات�ا�ختلفةا�خصصات�من�aعتمادات�ا�وجهة��حتياجات�وأولويات�ا�رأة�من�ال •

عSـى�سـبيل�(ا�خصصات�من�aعتمادات�ا�وجهـة�إ^ـى�الخـدمات�ا�سـاندة�الFـ;�تتطلuÈـا�أولويـات�العمـل�النسـائي� •
  ). ا�ثال�تشجيع�إنشاء�الحضانات�4ي�الوزارات�والجهات�الحكومية

نفــاق�عSــى�الــدعم،�أو�تكــافؤ�الفــرص�4ــي�ا�زايــا�ا�ختلفــة�الFــ;�تقــدمها�الــوزارات�والجهــات�الحكوميــة�كأوجــه�! �   •
 .التدريب،�أو�التمكWن�aقتصادي

 :إطار�الخطوات�التنفيذية�لهذا�ا�فهوم�قامت�وزارة�ا�الية�بالتنسيق�مع�ا�جلس�gعSى�للمرأة�بالخطوات�التالية4ي� -

ــيم�تقريــــر�أداء�تنفيـــذ�ا��Wانيــــة�للســــنة�ا�اليـــة� • وتضــــمن��٢٠١٤مــــارس��١٧والــــذي�صــــدر�بتـــاريخ��٢٠١٣إعـــداد�تعمــ
  .ول�تكافؤ�الفرص،�حيث�ستقوم�وزارة�ا�الية�بتجميعها�ورفعها�للمجلس�gعSى�للمرأةجدا

ــــة� • ــــداد�ا��Wانيـ ـــيم�إعـ ـــمن�تعمــ ـــا�ضــ ــــاذج�ا�ق~ـــــ8ح�ادراجهــ ـــيغة�التعليمـــــات�والنمـ ــــرأة�بصــ ــــاة�ا�جلـــــس�gعSـــــى�للمـ موافـ
 ٢٠١٦و��٢٠١٥للسنتWن�ا�اليتWن�

لتنســـيق�خطـــوات�العمــل�لتطـــوير�مفـــاهيم�ا��Wانيـــة�التواصــل�مـــع�فـــرق�العمــل�ا�عنيـــة�4ـــي�ا�جلـــس�gعSــى�للمـــرأة� •
 .ا�ستجيبة��حتياجات�ا�رأة

 
 
ً
  وار�بcن�الحكومة�وا�جتمع�ا�دنيآليات�الح: خامسا

 :تتجSى�Ãليات�ا�ذكورة�أساسا،�فيما�قام�به�ا�جلس�gعSى�للمرأة�من�حيث

مبادئ�الشراكة�من�خ�ل�التعاون�والتنسيق��توقيع�ا�جلس�وaتحاد�النسائي�البحري>;�مذكرة�تفاهم�تنص�عSى�تحقيق -
بWن�الطرفWن�4ي�مجا�ت�ال�uوض�با�رأة�البحرينية�وتمكي�uا�من�ا�شاركة�4ي�عملية�التنمية،�ونشر�الوxي�بأهميـة�مشـاركة�

 .ا�رأة�بصورة�فاعلة�4ي�الحياة�العامة

ــــان�ا�ــــــرأ - ــائية�ولجــ ـــات�واللجــــــان�النســــ ـــWن�ا�جلــــــس�والجمعيـــ ــــة�التعــــــاون�بـــ ــاء�لجنــ ـــــائي�4ــــــي�إنشــــ ــــل�النسـ ـــــالس�ادارة�العمــ ة�ومجـ
مؤسسات�ا�جتمع�ا�دني،��uدف�ا^ى�تعزيز�التعاون�4ي�تنفيذ�ال89امج�وا�شاريع�ا�ش~8كة�ا�وجهة�للمرأة�والعمل�عSى�نقـل�
احتياجـــات�ا�ـــرأة�البحرينيـــة�إ^ـــى�الجهـــات�الرســـمية�مـــن�خـــ�ل�ا�جلـــس�gعSـــى�للمـــرأة�ليقـــوم�بـــدوره�4ـــي�الســـ�ي�لـــدى�تلـــك�

 . ل�ا�شك�ت�وإزالة�العقبات�الF;�تواجهالجهات�لح

 
ً
   تعاون�ا�ح2ي�و@قليمي�والدو|يأوجه�ال: سادسا

ــي� - ــا�عــــزز�انضــــمامها�ودخولهــــا�4ــ حققــــت�مملكــــة�البحــــرين�شــــراكات�فاعلــــة�عSــــى�gصــــعدة�الدوليــــة�و!قليميــــة�وا�حليــــة�ممــ
�وأن� التنميــةدوليــة�وتوقيعهــا��ــذكرات�تفــاهم�ســاهمت�بالــدفع�4ــي�عجلــة�تعزيــز� اتفاقيــات

ً
الوطنيــة�ا�ســتدامة،�خصوصــا

 
ً
�وطنيـــا

ً
فعSـــى�الصـــعيدين�الـــدو^ي�و!قليمـــ;،�تـــم�التصـــديق�عSـــى�. aتفاقيـــات�الدوليـــة�بعـــد�aنضـــمام�إل¾uـــا،�تصـــبح�قانونـــا

كما�وقع�ا�جلس�gعSى�للمـرأة�مـذكرات�تفـاهم�). ٢٠١١(اتفاقية�gمم�ا�تحدة�الخاصة�بحقوق�gشخاص�ذوي�!عاقة�
) !ســكوا(واللجنــة�aقتصــادية�وaجتماعيــة�لغربــي�آســيا�) ٢٠٠٩( AGFUNDمــن�برنــامج�الخلــيج�العربــي�للتنميــة�مــع�كــل�

واتفاق�عمل�مع�برنامج�aمم�ا�تحدة�للتنمية�) ٢٠١١(ولجنة�شئون�ا�رأة�4ي�دولة�الكويت�) ٢٠١٠(ومؤسسة�دبي�للمرأة�
 ). ٢٠١٢( UNIDOالصناعية�

تــــم�التوقيــــع�عSــــى�عــــدد�مــــن�مــــذكرات�التفــــاهم�واتفاقيــــات�التعــــاون�مــــع�مؤسســــات�الدولــــة�أمـــا�عSــــى�الصــــعيد�ا�حSــــي�فقــــد� -
وتحقيق�الشراكة�مـع�،�تفعيل�آليات�التعاون�ا�ش~8كوذلك�uwدف� الرسمية�والقطاع�الخاص�ومؤسسات�ا�جتمع�ا�دني

ـــارير�مــــا��مراحــــلهــــذه�الجهــــات�4ــــي� ــة�مــــن�أجــــل�أن�تعكــــس�هــــذه�التقـ ــة�التقــــارير�الدوليــ حققتــــه�ا�ملكــــة�مــــن�إعــــداد�ومناقشــ
 .إنجازات�وما�تواجهه�من�تحديات�عSى�جميع�gصعدة
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  )@نجازات�والتحديات( التقدم�ا�حرز�.ي�تنفيذ�مجاAت�@هتمام�الحاسمة�.ي�م;:اج�عمل�بيج2ن: الثاني�الباب
  

�
ً
�أو� �الباب �هذا �4ي�نعرض�4ي �وذلك �العقبات�والتحديات�الرئيسية، �ا�تحققة،�وثالثا �النتائج �وثانيا �ا�تحققة، �معظمaنجازات

  .  ا�الية�العا�ية�وأثرها�عSى�ا�رأةو مجا�ت�aهتمام�الحاسمة�4ي�م�uاج�عمل�بيجWن،�ثم�يستعرض�aزمة�aقتصادية�

 ا�رأة�والفقر .١

 
ً
  :@نجازات�ا�تحققة: أو�

 : القانونيةالتداب�8W  -أ 

ــادة��٢٠٠٩لســــنة�) ٣(صــــدر�القــــانون�رقــــم� − ــانون�تنظــــيم�معاشــــات�ومكافــــآت�التقاعــــد�لضــــباط�) ٢٥(بتعــــديل�ا�ــ مــــن�قــ

حيث�تضمن�هذا�القانون،��١٩٧٦لسنة�) ١١(وأفراد�قوة�دفاع�البحرين�وgمن�العام�الصادر�با�رسوم�بقانون�رقم�

مـــن�قــــانون�تنظـــيم�معاشـــات�ومكافـــآت�التقاعـــد�لضــــباط�) ٢٥(عSـــى�ســـبيل�ا�ثـــال،�4ـــي�مادتــــه�gو^ـــى�اســـتبد�aللمـــادة�

وأفراد�قوة�دفاع�البحرين�وgمن�العام�بما�يضمن�حق�أبناء�وبنات�gرملة�4ي�انتقـال�نصـيuÈا�إلـ¾uم�عنـد�زواجهـا�مـن�

غWـ�8والـدهم�ا�تـو4ى�أو�عنـد�مو�uـا�مـن�ناحيـة،�ومـن�ناحيـة�أخـرى�فقـد�ضـمن�حقهـا�4ـي�اسـ~8داد�نصـيuÈا�4ـي�ا�عـاش�إذا�

8Wخgانتقل�إ^ى�أبناء�وبنات�ا�تو4ى�أو�إ^ى�صندوق�التقاعد�بسبب�زواجها�ثم�ترملت�أو�طلقت�من�زوجها�. 

ـــم��٢٠٠٩لســــنة�)  ٣٣( صــــدر�القـــــانون�رقـــــم� − ـــام�القـــــانون�رقــ ـــنة�)  ٣٤( بتعـــــديل�بعـــــض�أحكـ بإنشـــــاء�صـــــندوق��٢٠٠٥لسـ

 .النفقة

بتعـديل�بعـض�أحكـام�قـانون�التـأمWن�aجتمـاxي�الصـادر�با�رسـوم�بقـانون�رقـم��٢٠١٠لسـنة�) ١٩(صدر�القانون�رقـم� −

aبن�ا�تو4ى�وأبنـاء�وبنـات�البنـت�ا�توفـاة�عSـى�،�حيث�جاء�تعديل�هذه�ا�ادة�ليساوي�أبناء�وبنات�١٩٧٦لسنة�) ٢٤(

 . أن�يكونوا�معتمدين�4ي�معيشuvم�عSى�ا�ؤمن�عليه

 ).ا��Ëل�ا�نتج(بشأن�تنظيم�مزاولة�النشاط�!نتاÌي�من�ا��Ëل��٢٠١٠لسنة�) ٣٩(رقم�  قرار −

  .  بشأن�تعديل�جداول�الرواتب�4ي�الخدمة�ا�دنية�٢٠١١لسنة��) ٥٤(قرار�رقم� −

 .   معي�³;�لبعض�موظفي�الخدمة�ا�دنية�ى بشأن�منح�ع�وة�تحسWن�مستو �٢٠١١لسنة�) ٥٥(قرار�رقم� −

  .بإنشاء�الصندوق�aجتماxي�الوط>;�٢٠١١لسنة��) ٨٤( مرسوم�رقم� −

  .  بشأن�شروط�وضوابط�gسرة�البديلة�لكفالة�ا�سن�٢٠١٢لسنة�) ٤١(قرار�رقم� −

 . بمنح�ع�وة�تعليم�أو�تأهيل�أو�رعاية�ذوي�!عاقة�٢٠١٣لسنة�) ١٦(صدور�قرار�رقم� −

تــب�وا�زايــا�الوظيفيـة�وضــوابط�اســتحقاقها�باعتمـاد��ئحــة�تحديـد�الروا�٢٠١٣لســنة�) ٧٧(قـرار�مجلــس�الـوزراء�رقــم� −

ـــة�ا�دنيــــة�فيمــــا�يخــــص�بتعــــديل�سياســــة�العــــ�وة�aجتماعيــــة�بمنحهــــا�بالفئــــة� للمــــوظفWن�الخاضــــعWن�لقــــانون�الخدمـ

الثانيــة�للموظفـــات�ا�~�وجـــات�أســـوة�بـــا�وظفWن�ا�~ـــ�وجWن،�بمـــا�يضــمن�ا�ســـاواة�بـــWن�الرجـــل�وا�ـــرأة�4ـــي�العـــ�وة�عنـــد�

 .الزواج

تخصــيص�عــدد�مقــدر�مــن�الوحــدات�!ســكانية�لفئــة�ا�طلقــات�وgرامــل��٢٠١٤ينــاير��٢٦الــوزراء�بتــاريخ�قــرار�مجلــس� −

 .وغ�8Wا�~�وجات�4ي�ا�شاريع�!سكانية�بحسب�ظروف�كل�حالة

مجلس�الوزراء�عSى�اق~8اح�نيـابي�بعـدم�حرمـان�الـزوج�مـن�عـ�وة�الغـ�ء�4ـي�حـال�امـت�ك��وافق) ٢٠١٤(عام�ابريل�4ي� −

 
ً
 �زوجته�سج�

ً
 .تجاريا

 :السياسات�وaس~8اتيجيات�والخطط  -ب 

الشـروط،� نفـس ووفـق أسـوة�بالرجـل الـب�د 4ـي التجاريـة البنـوك أحـد مـن قـرض عSـى الحصـول 4ـي�البحرينيـة� حـق�ا�ـرأة −

  :وتجدر�!شارة�إ^ى�وجود�بنوك�تنموية�تدعم�ا�شاريع�ا�تناهية�للصغر��و¡ي�كالتا^ي

مؤسسة�مالية�وتنموية�متخصصة�4ي�تمويل�وتنمية�وهو��4١٩٩١ي�عام��هبنك�البحرين�للتنمية�الذي�تم�تأسيس •

 . ا�ؤسسات�الصغ8Wة�وا�توسطة�4ي�مملكة�البحرين



   

١٥ 

 

،�uÍدف�لدعم�ا�شاريع�ا�تناهية�الصغر�وgسر�ذوي�الدخل�ا�حدود�٢٠٠٩بنك�!بداع،�الذي�تأسس�4ي�ف89اير� •

 .من�ربات�البيوت�والشباب

يوفر�خدمات�مبتكرة�4ي�مجال�التمويل�متنا¡ى�الصغر�وتوف�8Wفرص�: ٢٠١٠ي�بنك�gسرة�الذي�تم�تأسيسه�4 •

العمل�والتوظيف�الذاتي�ل¨فراد�وتعزيز�مشاركة�ا�رأة�4ي�التنمية�ا�جتمعية�وسد�الفجوة�النوعية�4ي�الحصول�

 .عSى�التمويل�والقروض�بWن�الذكور�و!ناث

 :ال89امج�وا�شاريع�الوطنيةو aجراءات�  - ج 

 .،�وذلك�امتدادا��شروع�gسر�ا�نتجة٢٠١٣للمشروعات�ا��Ëلية�سنة��"خطوة"ج�تدشWن�برنام −

 .رفع�ا��Wانية�الخاصة�بالضمان�aجتماxي −

الF;�ليس�لها�مصدر�دخل�كاف�تعتمد�عليه�4ي�معيشuvا�وم�uا� ل¨سر�ا�حتاجةإنشاء�صندوق�الضمان�aجتماxي�� −

� gسرة، �!عاقة، �العمل، �عن �العاجزين �أسر�ا�سجونWن، �كبار�السن، �ا�هجورات، �ا�طلقات، �غg�8Wرامل، البنت

 .ا�~�وجة،�الولد،�اليتيم

− ��� ;Fال� �للمرأة �aسكانية �للخدمة �التملك �دون �aنتفاع �حق �يمنح �الذي �مساكن ��شروع �aو^ى �ا�رحلة تدشWن

 aنتفاع�من�الخدمات�aا�شروط�u¾سكانيةتنطبق�عل. 

،�تم�منح�حق�aنتفاع�للمرأة�البحرينية�العازبة�وا�طلقة�و�gرملة�غ�8Wالحاضنة�أو�الحاضنة�¬بناء�4٢٠١٢ي�سنة� −

  . غ�8WبحرينيWن�من�خ�ل�تعديل�قرار�!سكان�باستحداث�الفئة�الخامسة

  . تمنح�ع�وة�تحسWن�مستوى�معي�³;�للمستحقWن�من�موظفي�الدولة −

 
ً
  :ا�تحققةالنتائج�: ثانيا

�4ي�عام��12,328.2ارتفع�الناتج�ا�حSي�!جما^ي�با¬سعار�الجارية�إ^ى� −
ً
�بحرينيا

ً
��11,530.5بعد�أن�كان��2013دينارا

ً
دينارا

�4ي�عام�
ً
  %.6.9،�أي�بزيادة�نسبuvا�2012بحرينيا

�٢٠١٢ عام 4ي دينارا�بحرينًيا�9,311.0 إ^ى� ليصل الجارية با¬سعار !جما^ي القومي الناتج من الفرد نصيب معدل ارتفع −

 %.١٫٩أي�بزيادة�نسبuvا�،�٢٠١١  عام 4ي بحرينًيا دينارا 9,138.4 كان أن بعد

% ١٤٫٥للنساء�و% ٤٫٨أسرة�وبنسبة��١١٠١٣٥) ع�وة�غ�ء�ا�عيشة( بلغ�عدد�gسر�ا�ستفيدة�من�برنامج�الدعم�ا�ا^ي −

 .٢٠١٤ح��Fابريل��ال�من�اجما^ي�سكان�مملكة�البحرينللرج

من�% ١٫١٥من�النساء�و% ١٫٧٣مستفيد،�وبنسبة��١٦٤٥٧بلغ�عدد�ا�ستفيدين�من�ا�ساعدات�aجتماعية�ما�مقداره� −

�بإجما^ي�سكان�مملكة�البحرين�
ً
  .٢٠١٤ح��Fابريل�الرجال�مقارنة

 

 ا�رأة�والتعليم .٢

 
ً
  :@نجازات�ا�تحققة: أو�

 :التداب�8Wالقانونية  -أ 

− � �عSى �عطفا �رقم �) ٣٥(القانون �aول -  ٢٠٠٩لسنة �الباب �4ي �التقرير�ا�ذكور �هذا �الرسوم��-من �بعض بخصوص

� �الحكومية �الخدمات �عSى �البحرينية� تتم�التعليميةا�قررة �ا�رأة �وأبناء �غ�8Wالبحرينية �البحري>; �زوجة معاملة

 .ا�~�وجة�من�غ�8Wبحري>;�نفس�معاملة�ا�واطن�البحري>;

− � �رقم � بإنشاء�وتنظيم�جامعة�البحرين�١٩٨٦لسنة�) ١٢(مرسوم�بقانون �با�رسوم�بقانون�رقم لسنة�) ١٨(ا�عدل

١٩٩٩. 

،�إذ�تتو^ى�الكلية�تقديم�)بوليتكنك�البحرين(بإنشاء�وتنظيم�كلية�البحرين�التقنية��٢٠٠٨لسنة�) ٦٥(مرسوم�رقم� −

 .واحتياجات�سوق�العملال89امج�التعليمية�والتدريبية�ا�واكبة�للتوجهات�aقتصادية�للمملكة�

  

 



   

١٦ 

 

 :السياسات�وaس~8اتيجيات�والخطط  -ب 

أثــر�الــتعلم�مــدى��مــن�خــ�ل) ٢٠٢٢ -٢٠١٣(ركــز��ا�جلــس�aعSــى�للمــرأة�4ــي�الخطــة�الوطنيــة�ل�uــوض�ا�ــرأة�البحرينيــة� −

�وممارســا�uا�aنتاجيــة�بمــا�يعــزز�قــدرا�uا�التنافســية�4ــي�ا�جتمــع�تطــوير�كفاء�uــاو ،�التمكــWن�ا�عر4ــي�للمــرأة�عSــىالحيــاة�

 .من�خ�ل�تأسيس�آليات�نقل�وادارة�ا�عرفة) aقتصادية�وaجتماعية(4ي�برامج�التنمية�ستدامة�مشاركuvا�وا

�البحرين − ��ملكة �aقتصادية �الرؤية �تمي��WبWن� ٢٠٣٠ راعت �أدنى �دون �الوط>; �ا�ستوى �عSى �الطموحات تحقيق

  :الF;�ركزت�عSى�التعليم وم�uا�تلكالرجل�وا�رأة،�

�متكافئة�للحصول�عSى�التعليم •
ً
 .إعطاء�الجميع�فرصا

�عSى� • �الحصول �مواصلة �خ�له �من �يستطيعون �التعليم �من �ممكن �مستوى �أعSى �عSى �البحرينيWن حصول

 .ا�هارات�ا�طلوبة؛�لتحقيق�طموحا�uم

،�وتناولت�!س~8اتيجية�)٢٠١٥-٢٠١١(!س~8اتيجية�الوطنية�ل�شخاص�ذوي�gعاقة�تنفيذ�4ي��ءالبدو تم�تدشWن� −

 . عدد�من�ا�حاور�م�uا�محور�ال~8بية�والتعليم

 :ال89امج�وا�شاريع�الوطنيةو aجراءات�  - ج 

 طرحت�وزارة�ال~8بية�والتعليم�مقرر�خدمة�ا�جتمع،�وهو�مقرر�إلزامي��جتياز�ا�رحلة�الثانوية�للبنWن� −
ً
 .والبنات�معا

 :تعمل�وزارة�ال~8بية�والتعليم�عSى�استمرار −

 .التوسع�4ي�التعليم�و�التدريب�الف>;�و�ا�·;�للفتيات�بما�يتناسب�و�احتياجات�سوق�العمل •

  .�ءم�مع�مقاربة�النوع�aجتماxيتحديث�الخطط�و�ا�ناهج�الدراسية�بما�يت •

 .ءم�مع�متطلبات�سوق�العملتوعية�ا�رأة�بالتخصصات�ا�هنية�ا�تطورة�الF;�تت� •

�مع�التكنولوجيا�الحديثة •
ً
  .تدريب�ا�علمWن�من�الجنسWن،�ورفع�كفاءا�uم�تماشيا

 . تعزيز�التوجه�نحو�دمج�ذوي�aحتياجات�الخاصة�من�الجنسWن،�وإدماجهم�4ي�التعليم�النظامي�ما�أمكن •

 
ً
  :النتائج�ا�تحققة: ثانيا

- ٢٠١٢(مقارنة�بالفتيان�خ�ل�العام�الدرا�µ;�%) ٥٠(aبتدائية�و!عدادية�والثانوية�بلغت�نسبة�الفتيات�4ي�ا�رحلتWن� −

 .،�مما�يعكس�التجانس�4ي�السكان�الرجال�والنساء�ووجود�تكافؤ�للفرص�4ي�التعليم)٢٠١٣

− � �الزمنية �الف~8ة �العام�للسكانو  )٢٠١٠-٢٠٠١(خ�ل �التعداد �بيانات �بحسب �والرجل، �ا�رأة �أمية �١٥(انخفضت�نسبة

�فأك�8 �) سنة �الشباب �بWن �النسبة �هذه �فبلغت �ا�اضية، �العشر�سنوات %) ٠٫٣(ا^ى%) ٠٫٨(من) سنة�٢٤-١٥(خ�ل

ا^ى�%) ٧٫٥(فقد�انخفضت�من) سنة�فأك�٢٤�8(بالنسبة�للرجل،�وللفئة�العمرية%) ٠٫٤(ا^ى�%) ٠٫٧(بالنسبة�للمرأة�ومن�

 .للرجلبالنسبة�%) ٩٫٣(ا^ى%) ١٧٫٠(بالنسبة�للمرأة�ومن�%) ٣٫٢(

تشكل�ا�رأة�البحرينية�النسب�gعSى�من�الحضور�4ـي�جميـع�ا�راحـل�التعليميـة�وحFـ��الجامعيـة�4ـي�مملكـة�البحـرين�فقـد� −

من�مجموع�% ٧٣٫٢٧ ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨بلغت�نسبة�خريجات�جامعة�البحرين�4ي�التخصصات�ا�ختلفة�من�العام�الجام�ي�

  .م٢٠١٠/  4٢٠٠٩ي�العام�الجام�ي�% ٧٤٫٥٦الخريجWن،�وارتفعت�هذه�النسبة�إ^ى�

− �;�µللعام�الدرا� �الحكومية�من�اجما^ي�الخريجWن -٢٠١٠(بلغت�نسبة�خريجات�التعليم�العا^ي�من�الجامعات�وا�عاهد

�%) ٥٧٫٦٩(ما�مقداره�) ٢٠١١ �شكلوا �اللذين �العدد�عSى�الخريجWن �من�ناحية �بذلك �متفوقات من�%) ٤٢٫٣١(تقريبا،

 .خريÐي�تلك�الجامعات

�تفو  − �الطالبات �ملحوظ-قت �نسبة��-وبشكل �بلغت �حيث �الدراسية، �والبعثات �ا�نح �عSى �حصولهن �4ي �الط�ب عSى

� �والبعثات �ا�نح �هذه �عSى �الحاص�ت �%) ٦٩٫٣٩(الطالبات ;�µالدرا� �) ٢٠٠٨-٢٠٠٧(للعام فقط�%) ٣٠٫٦١(مقابل

،��aان�الطالبات�ما�زلن�)٢٠١٢-٢٠١١(وبالرغم�من�aنخفاض�البسيط�4ي�هذه�النسبة�خ�ل�العام�الدرا�µ;�. للط�ب

4ي�حصولهن�عSى�ا�نح�والبعثات�الدراسية،�ويؤكد�ذلك�ان�متوسط�الفجوة�بWن�الجنسWن�بلغت�يشكلن�النسبة�aك�89

 ).٢٠١٢-٢٠٠٧(تقريبا�خ�ل�aعوام�الدراسية�%) ٣٧٫٥١(



   

١٧ 

 

�aسا�µ; 4ي ا�سج�ت الطالبات تشكل − �التعليم � عدد إجما^ي من % ٥٠٫٢ يعادل ما مرحلة �4ي �ا�سجلWن العام�الطلبة

�;�µ٢٠١٢/٢٠١٣الدرا. 

 للعام  ٥٦٠٧٨ عددهم البالغ الطلبة عدد إجما^ي من طالبة�٢٥٧٥٤ با�دارس�الخاصة�إ^ى ا�سج�ت الطالبات عدد ارتفع −

�;�µ٥٢١٣٧والبالغ�عددهم� الخاصة ا�دارس طلبة إجما^ي من طالبة ٢٣٩٥١ عددهن كان أن بعد م�٢٠٠٩/٢٠١٠الدرا�

 .م�٢٠٠٨/٢٠٠٩ الدرا�µ; للعام وذلك

− � �مقداره �ما �فأعSى �الثانوية �للشهادة �الحام�ت �البحرينيات �نسبة �%) 79٥٧.(بلغت �مقدارها��٢٠١٠عام �زيادة وبنسبة

�بالعام�%) ١١( �مقداره�. ٢٠٠١تقريبا�مقارنة �بلغت�نسبة�الحاملWن�للشهادة�الثانوية�فأعSى�ما بنسبة�%) ٥٧٫٣٠(فيما

وبذلك�يتضح�بان�نسبة�زيادة�الحام�ت�للشهادة�الثانوية�فأعSى�قد�. ٢٠٠١تقريبا�مقارنة�بالعام�%) ٩(زيادة�مقدارها�

 ).٢٠١٠-٢٠٠١(4ي�الف~8ة�الزمنية�تقريبا�%) ٢(زيادة�الرجل�بـ�فاقت�نسبة

  ٣٥٦٠ عددهم البالغ الطلبة عدد إجما^ي من طالبة�١٧٦٥ بمعهد�البحرين�للتدريب�إ^ى ا�سج�ت الطالبات عدد ارتفع −

� للعام ;�µطلبة إجما^ي من طالبة ١٦٠٩ عددهن كان أن بعد م�٢٠١٢/٢٠١٣الدرا � �للتدريب �البحرين والبالغ�معهد

 .م�٢٠١١/٢٠١٢ الدرا�µ; للعام وذلك�٣٣٠١عددهم�

− uإعاد�� �تم �اللواتي �الطالبات ��نعدد �العام �ا�قاعد�الدراسية�منذ ��٢٠٠٨/٢٠٠٩إ^ى ;�µالدرا� �العام �F٢٠١٢/٢٠١٣ح :

 طالبة��١٢٠

  .مدارس�٤) ا�سار�التجاري�للفتيات(بلغت�ا�دارس�ا�طبقة�للنظام�تطوير�التعليم�الف>;�وا�·;� −

�للجميع�للعام� − �البحرين�قد�حّققت�نتائج�٢٠١٠بWّن�التقرير�العالم;�لرصد�التعليم �اليونسكو�أن�مملكة م�الّصادر�عن

 :و¡ي�كما�يSيEDI :مشرفة�للعام�الثالث�عSى�التوا^ي�4ي�جميع�ا�ؤشرات�والF;�تلخص�باختصار

  %).١٠٠(نسبة�تمدرس�عالية�4ي�ا�رحلة�aبتدائية�و¡ي�تناهز� •

 %).٩٧(من�ا�ساواة�بWن�الجنسWن��نسبة�عالية •

 %). ٠٬٤(نسبة�تسرب�منخفضة�وأقل�من� •

 
ً
  :العقبات�والثغرات�والتحديات�الرئيسية: ثالثا

 .فما�فوق �الس�ي�إ^ى�تضييق�الفجوة�بWن�الجنسWن�4ي�نسب�الحاصلWن�عSى�الدكتوراه −

 .ونوعيتهaستمرار�4ي�ا�حافظة�عSى�نسبة�انتشار�التعليم،�والحفاظ�عSى�جودته� −

  

 ا�رأة�والصحة .٣

 
ً
  :@نجازات�ا�تحققة: أو�

 :التداب�8Wالقانونية  -أ 

بخصوص�بعض�الرسوم�ا�قررة�� -من�هذا�التقريرا�ذكور�4ي�الباب�aول�- ٢٠٠٩لسنة�) ٣٥(عطفا�عSى�القانون�رقم� −

� �الحكومية �الخدمات �من�غ��8WالصحيةعSى �ا�~�وجة �البحرينية �ا�رأة �وأبناء �البحري>;�غ�8Wالبحرينية �زوجة �معاملة تتم

 .بحري>;�نفس�معاملة�ا�واطن�البحري>;

 .بإنشاء�الهيئة�الوطنية�لتنظيم�ا�هن�والخدمات�الصحية�٢٠٠٩لسنة�) ٣٨(القانون�رقم��إصدار  −

 .بإنشاء�ا�جلس�gعSى�للصحة�٢٠١٣لسنة�) ٥(مرسوم�رقم� −

الذي�حدد�اش~8اطات�الس�مة�" فحص�وع�ج"بشأن�تنظيم�مهنة�الشعاعيات��١٩٩٥لسنة�) ١(قرار�وزير�الصحة�رقم� −

4ي�مركز�الفحص�!شعاxي�مقررا�أنه�4ي�حالة�تصوير�النساء�من�ا�ستحسن�أن�يكن�4ي�العشرة�gيام�gو^ى�من�الدورة�

�و  �ا�عالج، �الطبيب �uwا �ينصح ;Fال� �الحا�ت �عدا �4ي�الشهرية �وخاصة �الحامل �ا�رأة �تعريض �عدم �يجب �أنه �عSى ناصا

 . gشهر�gو^ى�من�الحمل�ل¨شعة�ا�ؤينة�إ��4ي�الحا�ت�الضرورية�وبعد�استشارة�الطبيب�ا�عالج

  

  



   

١٨ 

 

 :السياسات�وaس~8اتيجيات�والخطط  -ب 

��تب>� − �البحرينية �ا�رأة �ل�uوض �الوطنية �الخطة �4ي �للمرأة �aعSى �من�) ٢٠٢٢ -٢٠١٣(ا�جلس �وذلك �الحياة أثر�جودة

�كريمة� �بحياة �التمتع �من �ا�رأة �وتمكWن �والنفسية �وaجتماعية �والبيئية �الصحية �ا�رأة �حياة �بجوانب �aرتقاء خ�ل

  .والنفسية�من�خ�ل�متطلبات�تحسWن�جودة�حياة�ا�رأة�وآمنة�4ي�جميع�مراحلها�العمرية�وتعزيز�الس�مة�الصحية

− � � �العام �وزارة�الصحة��4٢٠١٠ي �إس~8اتيجية �عSى�ستة��٢٠١٤-٢٠١١تم�وضع �والF;�اشتملت ضمن�برنامج�الحكومة

 .أهداف�اس~8اتيجية،�وعدد�من�ا�بادرات�الF;�خصت�ا�رأة،�وم�uا،�التوسع�4ي�خدمة�الفحص�الدوري�للنساء

 .اس~8اتيجية�تعزيز�الصحة�النفسية�اط�قتم��م4٢٠٠٩ي�العام�� −

 .تشمل�صحة�الشباب�وا�راهقWنوالF;�) ٢٠١١- ٢٠١٠(aس~8اتيجية�الوطنية�للشباب��اط�قم�تم�4٢٠٠٩ي�العام�� −

− � �غ�8Wالسارية4٢٠١١ي �gمراض �من �للوقاية �الوطنية �الخطة �اعتماد �تم �منظمة� م �إطار�عمل �من �منبثقة ومكافحuvا

 .م٢٠١١إل~�اما�من�ا�ملكة�با�ع�ن�السيا�µ;�الصادر�عن�gمم�ا�تحدة�4ي�سبتم�89الصحة�العا�ية�و 

 .تم�اعتماد�!س~8اتيجية�الصحية�للمسنWن�وخطuvا�التنفيذية�ا�رتبطة�بمؤشرات�أداء�محددة�4٢٠١١ي� −

�اس~8اتيجات�وسياسات�وزراة�الص − �مهام�مراجعة �تتو^ى �الصحة �بوزارة �4ي�الصحة �لجنة�الحق �إنشاء �وضمان�تم حة

 .توف�8Wحقوق�ا�ر¿���والعدالة�وا�ساواة�4ي�تقديم�الخدمات�الصحية

, تم�تشكيل�لجان�خاصة�4ي�وزارة�الصحة�لل�uوض�بصحة�ا�رأة�4ي�مجا�ت�مختلفة�كلجنة�حماية�ا�رأة�من�العنف −

gمراض�غ��8Wلجنة�الفحص�الدوري�للمرأة�وكذلك�لجنة�الصحة�النفسية�ولجنة�aحتياجات�الخاصة�ولجنة�مكافحة

�ولجنة�صحة�ا�راهقWن �مبنية�. ا�عدية �مع�الحا�ت �اللجان�اس~8اتيجيات�ود�ئل�إرشادية�للتعامل �وضعت�هذه وقد

 .عSى�ال89اهWن�العلمية

 :ال89امج�وا�شاريع�الوطنيةو aجراءات�  - ج 

 )I -Seha مشروع( .تطبيق�نظام�ا�لف�!لك~8وني�4ي�جميع�ا�راكز�الصحية�وا�ستشفيات�الحكومية −

�النساء� − �جميع �وإمداد �و�تطعيم، �دورية �فحوص �من �الحمل �ف~8ة �4ي �النساء �لرعاية �متم�Wة �خدمات استمرار�تقديم

وتقديم�خدمة�فحص�النساء�الحوامل�با¬شعة�فوق�. با¬دوية�ال�زمة�للوقاية�من�فقر�الدم�و�هشاشة�العظام�مجانا

 . الصوتية�و�ذلك�لضمان�صحة�gم�و�الجنWن

و�بلغت�نسبة�النساء�ا�ستفيدات�. عSى�مستوى�ا�حافظات�با�ملكة�خمس�عيادات�للتغذية�وع�ج�السمنةإفتتاح� −

 .  من�جملة�ا�راجعWن% 84من�هذه�الخدمة�

تم�افتتاح�عيادات�gمراض�ا�زمنة�4ي�جميع�ا�راكز�الصحية�والF;�تع>;�بتقديم�الع�ج�وا�تابعة�للمر¿���ا�صابWن� −

 . ن�خ�ل�تطبيق�د�ئل�منظمة�الصحة�العا�يةبا¬مراض�ا�زمنة�م

عSى�!ق�ع�حيث�يتم�توف�8Wمختلف�ع�جات�!ق�ع�عن�التدخWن�من�الجنسWن� تخصيص�عيادة��ساعدة�ا�دخنWن −

 .4٢٠١٣ي�العام�% ١١وبلغت�نسبة�!ناث�ا�ستفيدات�من�العيادة. مجانيا

�aجتماعية�  − �لتوف�8Wالخدمات �للمسنWن �ا�تنقلة �الوحدات �طريق �عن �للمسنWن �متم�Wة �خدمات �الصحة �وزارة تقدم

من�إجما^ي�عدد�ا�سنWن�%  ٥٥٫٢٧لهذه�الخدمة��٢٠١٣والصحية�ا��Ëلية،�حيث�بلغ�عدد�ا�سنات�ا�ستفيدات�لعام

ن�بدور�رعاية�الوالدين�حيث�بلغ�عدد�ا�سنات�كما�تم�تنفيذ��برنامج�الفحص�الشامل�للمسنW. ا�سجلWن�بالخدمة�

حيث�بلغ�نسبة�ا�سنات� وبرنامج�gجهزة�ا�عينة�للمسنWن�با��Ëل�% .  ٥٥٬٨٩من�ال89نامج��  ٢٠١٣ا�ستفيدات�لعام�

 % . ٨٥  من�ال89نامج  �٢٠١٣ا�ستفيدات�لعام�

ع�الحا�ت�ا�حولة�من�ا�دارس�والF;�تم�إفتتاح�مركزين�للصحة�ا�درسية�يقدمان�خدمات�صحية�ونفسية�ويتعامل�م −

تعاني�من�مشاكل�نفسية�أو�صعوبات�4ي�التعلم�أو�النطق�ويعمل�با�ركز�طاقم�متخصص�من�وزارة�الصحة�ووزارة�

ا^ى�مارس��٢٠٠٧بلغت�عدد�الزيارات��ركز�خدمات�الصحة�ا�درسية�منذ�ان�باشر�العمل�4ي�سبتم89و .  ال~8بية�والتعليم

حالة�جديدة،�كما�بلغت�نسبة�الفتيات�ا�ستفيدات�من�خدمات�الصحة�ا�درسية�)١١٠٥(�uا�حالة�م) ٧٠٤٣( ٢٠١٤

  .من�إجما^ي�ا�راجعWن% ٥٠



   

١٩ 

 

تم�إفتتاح�عيادات�للصحة�النفسية�بمراكز�الرعاية�gولية�حيث�بلغت�نسبة�!ناث�ا�ستفيدات�من�خدمات�الصحة� −

 .م٢٠١٣من�جملة�ا�راجعWن�للعيادة�4ي�العام� % ٧٢النفسية�

 .توف�8Wأدوية�ع�ج�gمراض�غ�8Wالسارية�بجميع�ا�راكز�الصحية −

 .تم�تشغيل�مراكز�للع�ج�الطبي�ي�والتأهيSي�4ي�ا�حافظات�الخمس −

تنفيذ�ورش�عمل�دورية�للمقبلWن�عSى�الزواج�تتناول�مهارات�التواصل�والتعامل�وما�يحتاجه�الزوجWن�من�مهارات�4ي� −

  . حيا�uم�الزوجيةبداية�

− � �gوليةافتتاح �بالرعاية �الجنسية �ا�شاكل �لع�ج �متخصصة �الجنسية �الصحة �النساء�. عيادة �نسبة �بلغت حيث

� �الخدمة �من �% ٣٦ا�ستفيدات �تمثل ;Fوال� �ا�تبقية �النسبة �ا�رأة�% ٦٤والجدير�بالذكر�أن �م�uا �استفادت للرجال

 . الزوجةبشكل�غ�8Wمباشر�حيث�أن�جميع�ا�راجعWن�من�الرجال�تم�طلب�حضور�

− � �غ�8Wالسارية �با¬مراض �ل|صابة �الخطر�ا�ؤدية �عوامل �ا�بكر�عن �للكشف � �الوطنية �الحملة �قلبك(تنفيذ ،�)أحم;

�أطباء� �من �مكون �صÔي �فريق �قبل �من �والخاصة �الحكومية �القطاعات �4ي �العاملWن �فحص �الحملة �هذه وتشمل

كما�تشمل�. الطول�والدهون وممرضWن�ومثقفWن�صحيWن،�وتشمل�الفحوصات�فحص�السكر�وضغط�الدم�والوزن�و 

الحملة�إعطاء�!رشادات�والتثقيف�الصÔي�وتوجيه�العاملWن�للمراكز�الصحية،�وقد�بلغت�نسبة�النساء�ا�ستفيدات�

 .و��زالت�الحملة�مستمرة� ٢٠١٣حu®��Fاية�ديسم�89 من�النساء�من�جملة�ا�فحوصWن%  46من�هذه�الحملة�

− � �للكشف �مجانية �عيادات �للا�بكر�إفتتاح �با¬مراضعوامل �ا�ؤدية�ل|صابة �ا�راكز�الصحية�الخطرة �4ي . غ�8Wالسارية

 .م٢٠١٣من�جملة�ا�فحوصWن�بالكشف�ا�بكر4ي�هذه�العيادات�العام�% ٦٧حيث�بلغت�نسبة�النساء

�الفئة�العمرية − لتقدم�خدمات�الفحص� سنة�بكافة�ا�راكز�الصحية�٦٥-٢٠ إفتتاح�عيادات�مجانية�لصحة�ا�رأة�4ي

�الرحم �وعنق �الثدي �. ا�بكر�لسرطان �من �العمرية �الفئة �4ي �النساء �نسبة �بلغت ��٢٥حيث �ا^ى �ال�تي��٦٥سنة سنة

� �!كلينيكي �للفحص �% ١٨خضعن �خضع �بينما �بالعيادة �ا�فحوصWن �النساء �جملة �لفحص�% ٣من �النساء من

      .ا�اموغرام

ديثة�با�راكز�الصحية�للكشف�عن�أورام�الثدي�ومن�توف�8Wمجموعة�من�الخدمات�التشخيصية�ا�جانية�وgجهزة�الح −

 .  اهمها�الكشف�بإستخدام�أشعة�ا�اموجرام

 .تخصيص�عيادة�¬مراض�الثدي�بالرعاية�الثانوية −

 .إفتتاح�مركز�أمراض�الدم�الوراثية −

 .مات�جديدة�عSى�جدول�التطعيمات�الوط>;�وتشمل�تطعيم�الروتا�فايروس�والنيموكوكالعيإدخال�تط −

 .سنة�١٦للفتيات�عمر�   (HBV)عمل�عSى�دراسة�إدخال�تطعيم�الوقاية�من�سرطان�عنق�الرحم�جاري�ال −

�4ي� عSى للمقبلWن وا�شورة استمرت�خدمات�!رشاد − �الزواج �الفحص�لجميع�ا�قبلWن�عSى الزواج�حيث�تتم�خدمات

�الدم �¬مراض �الجمعية�gهلية �مع �بالتعاون �الصحة �تستمر�وزارة �كما �البحرين، �فحص��مملكة �برنامج �4ي الوراثية

 .الدم�لط�ب�الصف�الثاني�الثانوي،�4ي�جميع�ا�دارس�الحكومية�وا�دارس�الخاصة

 .تم�العمل�عSى�مبادرات��دماج�الصحة�النفسية�بالرعاية�gولية −

�النف��;� − �و!رشاد �العون �بتقديم �الصحة �لوزارة �التابعة �الصحية �ا�ركز� �بإدارة �!جتماعية �الخدمة �قسم يساهم

 . و!جتماxي�للمر¿���ا�حولWن�من�قبل�aطباء

 
ً
  :النتائج�ا�تحققة: ثانيا

− � �إ^ى �ا�ي�د �عند �الحياة �توقع �متوسط ��٧٥٫٣ارتفع �عام �4٢٠١١ي �لك��الجنسWن ��٧٤٫٧(م �و�سنة سنة��٧٦٫١للذكور

  .4٢٠١٠ي�عام��٧٤٫٦،�مقارنة�بـ�)ل|ناث

وا�جمعات� العيادات من العديد إ^ى باbضافة��٢٠١٢عام��١٥إ^ى���٢٠٠٨عام�� ١٣ من ا�ستشفيات�الخاصة عدد أرتفع −

  .ا�راكز�الطبية



   

٢٠ 

 

إذ�تمثل�النساء�) قطاع�التعليمبعد�(الوطنية� النسائية تستوعب�العمالة الF; القطاعات أك89 من الصÔي القطاع يعت89 −

�الوزارة( %٧٣٫٤ �4ي �النسائية �العاملة �القوى �جملة �إ^ى �الصحة �وزارة �4ي �العام�ت �البحرينيات �النساء عام��) نسبة

 .م٢٠١٢

− � �عام �ا�راكز�الصحية�4ي �عدد �وجاري�العمل�عSى�٢٦إ^ى��٢٠١٣ارتفع �موزعة�عSى�ا�حافظات�الخمس، �صحيا  مركزا

�صحيWن �مركزين ��إفتتاح �من �الثاني �النصف ��4٢٠١٤ي �لكل �مركز�صÔي ��نشاء �الحكومة �خطة �ضمن �20,000وذلك

  .وقد�تم�إدخال�خدمات�رعاية�gمومة�والطفولة�4ي�جميع�ا�راكز�الصحية�.نسمة

�وgطفال − �!مهات �صحة �مجال �4ي �ملحوظا �تقدما �البحرين �إرتفع�حققت  4ي الو�دة عند الحياة توقع متوسط حيث

̈ن�Õ،�٧٦٫١و للذكر عاًما ٧٤٫٧ ،٢٠١٢ عام 4ي ا�عدل بلغ ملموسا،�حيث ارتفاعا البحري>; تمعلمجا  العام ا�عدل عن أما ل

  .١٩٧٠ 4ي�عام عاًما ٦٥٫٥ بـ مقارنة عاًما ٧٥٫٣ إ^ى أرتفع فقد للجنسWن�

 م�، ٢٠١١ عام 4ي�١٠٫١  بـ مقارنة  ٢٠١٢مولود�عام� ألف لكل  ٩  إ^ى حول�الو�دة gجنة وفيات معدل من كل انخفض −

�ا�وتى �ا�واليد �معدل �انخفض ��٦٫٥بلغ فقد مولود ألف لكل وقد �بـ ��٧٫٩مقارنة �٢٠١١عام �عن �اما ا�واليد� معدل ،

  .م٢٠١٢عام� مولود ألف لكل ١٠٢٫٦  الخدج

و�دة�حية�لكل�مائة�ألف���٢٦٫٢ليصبح���٢٠١٢والنفاس�4ي�عام�� والو�دة الحمل أثناء gمهات وفيات نخفض�معدلا −

وت~8اوح�أسباب�الوفيات�ما�بWن�فقر�الدم�ا�نجSي�وال�Ëيف�ومضاعفاته�و�أمراض�تسمم� ،أي�بمعدل�خمس�وفيات�فقط

 .الحمل�وارتفاع�ضغط�الدم

 الوفيات و¡ي�نسبة�ثابتة�خ�ل�السنوات�ا�اضية،�وانخفض�معدل�  ي مولود ألف لكل    ٧٫٨ الرضع� بلغ�معدل�وفيات −

 .م٢٠١١عام 4ي� ٩٫٨   بـ مقارنة 4ي  ي مولود ألف لكل�٩سنوات�� خمسال دون  بWن�gطفال

�مقارنة م 2012 عام 4ي 19,835  إ^ى ليصل الصحة قطاع 4ي وا�ؤهلة ا�دربة والفنية الصحية الكوادر عدد أرتفع −  بـ ،

  .م 2009 عام 4ي 10111

� 4ي العاملWن gطباء عدد أن تبWن م، ٢٠١٢ عام إحصائيات بحسب −   ٢٬٠٦١ بلغ قد الحكوميالقطاع
ً
وبلغ� طبيبة/طبيبا

�القطاع�١٬٣٦٣ � ٣٬٤٢٤ مجموعه ما أي الخاص، 4ي �بـ � أي م، 2009 لعام طبيبة/ طبيب   ٢٬٤٨١مقارنة  ٢٧٫٩بمعدل

 .السكان من آ�ف ١٠ لكل طبيب 

 .السكان من آ�ف  ١٠ لكل ٤٫٥ بمعدل أي م ٢٠١٢ 4ي�عام ٥٥٦ الكSي العدد فبلغ gسنان ¬طباء بالنسبة أما −

� ٢٠١٢ عام الصحة وزارة 4ي العام�ت gسنان طبيبات/ الطبيبات نسبة بلغت − �من ٪ ٦٤٫٧ و ٪ ٥٥٫٢م �التوا^ي  عSى

̈طباء الكSي موعلمجا �التوا^ي�.٪ ٩٤ و ٪ ٨٢ بلغت بحرنة وبنسبة ل �بلغ�العدد�الكSي� .عSى �للممرضWن�فقد �بالنسبة أما

٦٬٢٩٠�� �مقارنة�ب��٢٠١٢لعام �البحرين �مملكة �4ي ��٤٩١٨م �٢٠٠٩لعام �و�بمعدل ،٥١.� �لكل �السكان�١٠م . آ�ف�من

�ا�مرضWن �جملة �من �الصحة �بوزارة �العام�ت �!ناث �ا�مرضات �نسبة �بلغت�٩٠٫٤ وبلغت �بحرنه �وبنسبة �ممرضة، ٪

٤٨.% 

 ٧٤٫٧ م�،�٢٠١٢ عام 4ي ا�عدل بلغ ملموسا،�حيث ارتفاعا البحري>; تمعلمجا 4ي الو�دة عند الحياة توقع متوسط أرتفع −

̈ن�Õ،�٧٦٫١ و للذكر عاًما ،�١٩٧٠ 4ي�عام عاًما ٦٥٫٥ بـ مقارنة عاًما ٧٥٫٣ إ^ى أرتفع فقد للجنسWن� العام ا�عدل عن أما ل

 .م ٢٠١٢عام�% ٩٠٫٢   إ^ي الو�دة عند) أك�8 أو كجم 2.5 بوزن( الطبي�ي الوزن ذوي  من ا�واليد وتقدر�نسبة

� م ٢٠١٢ لعام و�دة�١٨٬٤٧٠ للو�دات الكSي العدد بلغ −  نسبة وبقيت. م ٢٠٠٩ لعام و�دة حالة17,700    بـمقارنة

��  4٢٠١٢ي�العام�% ٩٩٫٨الو�دات�الF;�تتم�عSى�أيدي�عاملWن�صحيWن�مهرة�  ويصل.  4٢٠٠٩ي�العام�% ٩٩٫٥مقارنة�بـ

قد�تمت�تغطيuvا�4ي�الرعاية�% ٦٩م�uا� ،%١٠٠   ؤسسات�الصحيةالحوامل�4ي�جميع�ا� للنساء بالنسبة التغطية معدل

 ف×; الحامل�بشكل�عام� للمرأة الحوامل عيادات عSى ال~8دد مرات عدد عن أما ). زيارات�٤عSى�gقل�(الصحية�gولية�

 . مما�يعكس�حجم�التغطية�لخدمات�الحوامل�4ي�ا�ملكة. الواحد الحمل 4ي مرات ٧إ^ى��٦ بWن ما ت~8اوح

،�كما�%٢٤حيث�كانت���٢٠٠٩،��مقارنة�بعام��%  ٢٦  ٢٠١٢بلغت�نسبة�الو�دة�القيصرية�من�جملة�الو�دات�4ي�العام� −
� �ا�بكرة �الو�دات �نسبة �(بلغت �من �ا�سجلWن �واقل�٣٦ا�واليد �الحمل �من �العام�% ١٠) أسبوع �منذ �ثابتة �نسبة و¡ي

�ل. م،�٢٠٠٩ �الكSي �العدد �من �!جهاض �نسبة �انخفضت �كما �للحوامل(لو�دات �الكSي �العدد �من �!جهاض إ^ى�) نسبة



   

٢١ 

 

 ٩٠ إ^ى الو�دة عند )أك�8 أو كجم�٢٬٥بوزن�( الطبي�ي ذوي�الوزن من ا�واليد كما�بلغت�نسبة. م٢٠١٢من�العام�% ١٣٫٣
 .م٢٠١٢ عام ٪

 م ٢٠١٢ عام 4ي للمستشفى الحوامل �دخال gسباب�الرئيسة بأن الصحة وزارة 4ي والو�دة النساء قسم إحصائيات تبWن −
،�حمل� %٣  بنسبة للحمل ا�صاحب الدم ضغط ،�ارتفاع %١٫٥بنسبة� الحمل سكري ،�%١٠أمراض�القلب�بنسبة�¡ي�

 .وتأتي�بقية�gسباب�مثل�فقر�الدم�ا�نجSي�وال�Ëيف�الرحم;�الناتج�عن�الحمل�وغ8Wها   ، %١٫٥خارج�الرحم�

 . 4٢٠١٣ي�العام�% W٠٫٦ن�ا�واليد�إ^ى�فضت�نسبة�!صابة�بفقر�الدم�ا�نجSي�بنخأ −

أما�نسبة�الحام�ت�للمرض�% ٦١إ^ى��بفقر�الدم�ا�نجSي�ا�صابات�) 4ي�عمر�ا�رحلة�الثانوية(أنخفضت�نسبة�الفتيات� −
  %.٨فبلغت�

وبلغت�معد�ت� ،4٢٠١٢ي�عام�)  سنة ٤٩ -١٥(!ناث� السكان من ألف مائة لكل 892.5 التلقائي !جهاض معدل لغب� −
!ناث� السكان من ألف مائة لكل�7330.4   النفاس أو الو�دة أو الحمل ادخال�الحوامل�للمستشفيات�بسبب�مضاعفات

 ).تشمل�مستشفيWن�حكوميWن�ومستشفيWن�4ي�القطاع�الخاص�(  ) سنة ٤٩ - ١٥(

− � �أك��8عام �أو �بجرعتWن �التغطية �نسبة ��٢٠١٢بلغت �تل% ٣٥٫٨حوا^ي �الحوامل �النساء �أغلب �¬ن �لقاح�وذلك قWن
 .أو�عن�طريق�حم�ت�التطعيم�للمدارس�،�فمن�الطبي�ي�أن�تنخفض�نسبة�تطعيمهم� التيتانوس�4ي�مرحلة�الطفولة

̈طفال��٠٫٢حوا^ي��٢٠١٢بلغ�معدل�aصابة�للحصبة��gانية�للمرأة�عام� − لكل�مائة�الف�امرأة�،�وبلغت�نسبة�التغطية�ل
 % .٩٩٫٨حوا^ي�)  MMR2( 4ي�عمر�خمس�سنوات�

 :كالتا^ي م ٢٠١٣ عام 4ي وgطفال للرضع بالتحصWن التغطية نسبة لغتب −

• � �البكت8Wي �التطعيم �من �الثالثة � الجرعة �ضد والجرعة�, %٩٨٫٩) الديكي السعال/ التيتنوس/ الدفت8Wيا(الث�ثي
� �حوا^ي �gطفال �شلل �من �% ٩٩الثالثة ;�µ8وWانية الحصبة/ الحصبة(   الث�ثي ،�واللقاح�الف�g /١٠٠) النكاف  

 .الثانية للجرعة % ٩٩٫٦و للجرعة�gو^ى

ال�Ëلية� ا�ستديمة من الثالثة والجرعة %  98.96 فبلغت "ب�" الوبائي� الكبد الuvاب من الثالثة للجرعة بالنسبة أما  •
ا�كورات�الرئوية�اما�عن�الجرعة�الثالثة�من�اللقاح�الوا}ي�من�%.    .٩98 )!نفلونزا�فئة�ب هيموفيلس " (ب"فئة�

 .٩٩٫٥فقد�بلغت�حوا^ي�) النيموكوكل�ا�دمج�(

   م�١٩٨١وتعت�89البحرين�خالية�من�ا��ريا�ا�حلية�أو�ا�ستوطنة�منذ�العام� −

 
ً
 :العقبات�والثغرات�والتحديات�الرئيسية: ثالثا

�م − �عدد �هناك ��زالت �إ��أنه �الصحية، �ا�ؤشرات �تحسWن �4ي �!نجاز�ا�تحقق �من �الرغم �العSى الصحية��تحدياتن
وتشمل�أمراض�(!صابة�با¬مراض�غ�8Wالسارية� الهامة�الF;�تؤثر�عSى�صحة�ا�رأة�4ي�مملكة�البحرين�ويأتي�عSى�قائمuvا

  ).القلب�والشرايWن�وداء�السكري�والسرطان�وأمراض�الجهاز�التنف��;�ا�زمنة

للوقاية�من�عوامل�الخطر�ا�ؤدية�ل|صابة�با¬مراض��رفع�الوxي�gسري�بأهمية�اتباع�أنماط�الحياة�الصحيةالحاجة�إ^ى� −
 .غ�8Wالسارية

  .رفع�الوxي�بأهمية�استمرار�الرضاعة�الطبيعية�ح��Fالشهر�السادس�من�عمر�الطفلضرورة�gستمرار�4ي� −

̈مراض�غ�8Wالسارية�والفحص�الدوريضرورة�gستمرار�4ي� −  .رفع�الوxي�لدى�ا�رأة�بأهمية�الكشف�ا�بكر�ل

 .�ت�الوفيات�با¬مراض�غ�8Wالساريةخفض�معد −

 استمرار�الجهود�4ي�مجال�خفض�معدل�فقر�الدم�الحديدي�بWن�gطفال�دون�الخامسة�والنساء�الحوامل −

 .سن�التشريعات�ال�زمة�للوقاية�من�gمراض�غ�8Wالساريةالحاجة�إ^ى� −
  العنف�ضد�ا�رأة .٤

 
ً
 :@نجازات�ا�تحققة: أو�

 :التداب�8Wالقانونية  -أ 

عند�حفظ�حقوق�ا�رأة�الذي� ،)القسم�aول (بإصدار�قانون�احكام�aسرة��٢٠٠٩لسنة�) ١٩(القانون�رقم�صدور� −

 .حافظ�عSى�كيا®uا�وكيان�أبناuÀاgمور�الشرعية�كما��4يالتقا¿�;�
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ويتضمن�هذا��- من�حيث�ا�بدأ��- السلطة�التشريعية�� عليهوافقت�الذي�العنف�حماية�aسرة�من�مشروع�قانون� −

 .تعريف�للعنف�وصوره�وأشكاله�ا�شروع

لسنة��١٥بعض�أحكام�قانون�العقوبات�الصادر�با�رسوم�بقانون�رقم�بتعديل��٢٠١٢لسنة��٥٢إصدار�قانون�رقم� −

١٩٧٦. 

− � �رقم �بقانون ��٥٣إصدار�مرسوم �الصادر�با�رسوم��٢٠١٢لسنة �الجنائية �!جراءات �قانون �أحكام �بعض بتعديل

 .٢٠٠٢لسنة��٤٦بقانون�رقم�

لسنة��١٥بتعديل�بعض�أحكام�قانون�العقوبات�الصادر�با�رسوم�بقانون�رقم��٢٠١٢لسنة��٥١إصدار�قانون�رقم�  −

١٩٧٦. 

لسنة��٤٦بتعديل�بعض�أحكام�قانون�!جراءات�الجنائية�الصادر�با�رسوم�رقم��٢٠١٢لسنة��٥٠إصدار�قانون�رقم�  −

٢٠٠٢ . 

إيواء�ا�ج>;�عل¾uم�4ي�جرائم�aتجار�با¬شخاص�وضوابط�اعتماد�بشأن�تنظيم�مراكز��٢٠١٠لسنة�)  ٥١( قرار�رقم� −

 .الجهات�الF;�تتعهد�بتوف�8Wالسكن�لهم

 :السياسات�وaس~8اتيجيات�والخطط  - ب

ــــوض�ا�ــــــرأة�البحرينيــــــةتســــــ�ى� − ــــة�ل�uــ ـــة�الوطنيــ ــا�يضــــــمن�لهــــــا��)٢٠٢٢-٢٠١٣( الخطـــ ـــة،�بمــــ ـــرأة�البحرينيـــ ل|رتقــــــاء�بواقــــــع�ا�ـــ

 . aستقرار�gسري�4ي�إطار�ال~8ابط�العائSي�وحماية�ا�رأة�من�كافة�أشكال�العنف

وزارة�الداخليــــة،�(تـــم�تشــــكيل�لجنــــة�مشــــ~8كة�بــــWن�ا�جلــــس�gعSــــى�للمــــرأة�والجهــــات�الحكوميــــة�الرســــمية�ذات�الع�قــــة�  −

�نشــاء�قاعــدة�بيانــات�موحــدة�لحــا�ت�،�)العــدل�والشــئون�aســ�مية،�وزارة�الصــحة�وزارة�التنميــة�aجتماعيــة،�وزارة

عSــى�تعريــف�للعنــف�وتصــنيفاته�ا�عتمــدة�تفــاق�تــم�aالبحــرين،�وقــد�العنــف�gســري�مــن�النســاء�والفتيــات�4ــي�مملكــة�

�وتوحيده�مع�الجهات�ا�عنية
ً
 . دوليا

 :ال89امج�وا�شاريع�الوطنيةاءات�و aجر   -  ج

��كافحة�العنف�وaدمـان��4٢٠١٠ي�العام�� −
ً
هـو�برنـامج�لجنـة�مكافحـة�العنـف�و!دمـان�التابعـة�لـوزارة�و بدأ�برنامج�معا

 .الداخلية،�وuÍدف�ال89نامج�لحماية�فئة�الشباب�والناشئة�من�مخاطر�العنف�وaدمان

بــرامج�توعويــة�عــن�قــانون�aتجــار�اد�bعــدشــؤون�gعــ�م�،�وهيئــة�التنســيق�بــWن�شــعبة�aتجــار�بالبشــر�بــوزارة�الداخليــة −

بالبشر،�وتوعية�جميع�العاملWن�بأجهزة�إنفاذ�القانون�بأساليب�معاملة�ضحايا�!تجار�بالبشر�قبل�وأثناء�وبعد�انuvاء�

 .التحقيق

عSــى�ثــ�ث�مراحــل،�" مــدربWن�4ــي�قضــايا�ا�ــرأة"،�قــدم�ا�جلــس�gعSــى�للمــرأة�برنــامج�تــدري´;��عــداد�شــبكة�4٢٠١٢ــي�ســنة� −

معالجة�aتفاقيات�ذات�الع�قة�بـا�رأة�مثـل�اتفاقيـة�القضـاء�عSـى�كافـة�أشـكال�التميWـ���حيث�تضمنت�إحدى�ا�راحل

  .)السيداو( ضد�ا�رأة

دورات�تدريبيـــة�وم�uـــا�دورة��حـــول�aســـتماع�إ^ـــى� وقـــدم�مـــن�خ�لـــها�جلـــس�aعSـــى�للمـــرأة�برنـــامج�الـــدعم�ا�ســـاند��قـــدم −

ضحايا�العنـف�الجن�ـ�;�والجسـدي�لستماع�a ،�ودورة�حول�٢٠١٣ضحايا�العنف�aسري�من�النساء�وذلك�4ي�اكتوبر�

 .٢٠١٣والنف��;�من�aطفال�وذلك�4ي�نوفم�89

̂ـى�ا�طالبـة�بضـرورة�وضـع�هـ�4٢٠٠٩ي�عام�" لنتحد��®uاء�العنف"البحري>;�مس8Wة�بعنوان� نظم�aتحاد�النسائي − دفت�إ

 .قوانWن�من�أجل�القضاء�عSى�كل�أشكال�العنف�gسري�ووضع�Ãليات�الكفيلة�للقضاء�عليه

 "عقد�مركز� −
ً
�4ـي�مـايو�" كن�حرا

ً
aسـ~8اتيجيات�الفعالـة�لحمايـة�"بعنـوان��٢٠٠٩التابع�لجمعية�البحرين�النسائية�مـؤتمرا

  ".نتgطفال�من�aعتداء�وaتجار�عSى�!ن~8 

التابعــة�ل�تحــاد�النســائي�البحري>ــ;�الحملــة�الصــيفية� نظمــت�اللجنــة�gهليــة��ناهضــة�العنــف�gســري� 4٢٠١٠ــي�يوليــو� −

 .الخاصة�للتوعية�بالعنف�gسري 



   

٢٣ 

 

�م�uـــاورش�تدريبيـــة�" gســـكوا"ا�جلـــس�gعSـــى�للمـــرأة�بالتعـــاون�مـــع�اللجنـــة�aقتصـــادية�وaجتماعيـــة�لغـــرب�أســـيا��نظـــم −

و�ورشة�عمـل�للشـباب�حـول�آثـار�العنـف�gسـري�) ٢٠٠٩أكتوبر��٥-٤(gسري� ورشة�عمل�ل|ع�ميWن�حول�آثار�العنف

  ).٢٠٠٩اكتوبر��٧-٦(

الFـ;�عقـدت�" gطر�التشريعية�للتصدي�لجميع�أشـكال�العنـف�ضـد�ا�ـرأة"شاركت�مملكة�البحرين�بالورشة�التدريبية� −

 .٢٠١٠يل�أبر �١٥-١٣بمقر�gسكوا�4ي�الف~8ة�من�

مراكـز�aرشـاد��وتعت9ـ8 ا�عنيـة�uwـا�مختلـف�الجهـات�بحسـب�aختصـاص،� العنـف��كافحةالعديد�من�Ãليات�تم�انشاء� −

 .الF;�تقدم�خدمات�عدة�تساهم�4ي�معالجة�ا�رأة�ا�عنفةاحدى�هذه�aليات�والرعاية�

وبرعايــــة�صــــاحبة�الســــمو�ا�لكــــي�gمWــــ8ة��4٢٠٠٩ــــي�مــــارس�) عنــــد�مف~ــــ8ق�الطــــرق �،aتجــــار�بالبشــــر(أقامــــة�ا�ــــؤتمر�الــــدو^ي� −

 .سبيكة�بنت�إبراهيم�آل�خليفة�قرينة�ملك�مملكة�البحرين�رئيسة�ا�جلس�gعSى�للمرأة

 
ً
  : النتائج�ا�تحققة: ثانيا

حــا�ت�العنــف�gســري��إ^ــى�أن�عــدد ٢٠١٣خــ�ل�العــام�تبــWن�احصــائيات�مركــز�دعــم�ا�ــرأة�التــابع�للمجلــس�gعSــى�للمــرأة� −

  ).قضايا�وحا�ت( ١٤٦الF;�يستقبلها�ا�ركز�بلغت�

− �;Fال� �أو�الجن��; �البدني �العنف �حا�ت �عدد �أن �إ^ى �aجتماعية، �التنمية �لوزارة �التابع �دار�gمان تش�8Wإحصائيات

�ا�اضية�بلغ�) ٤٩-١٥(استقبلuvا�الدار�ضد�النساء�ضمن�الفئة�العمرية�
ً
�زوجعSى�يد�الحالة��٢١خ�ل�aث>;�عشر�شهرا

��٧٣و �يد �عSى �غ�8Wحالة �كماالزوجأشخاص �افتتا�، �للعنف�تم �التعرض �حول�حا�ت �لتلقي�aتصا�ت �ساخن ح�خط

  .gسري،�وتحويلهم�ا^ى�الجهات�ا�ختصة

 
ً
  :العقبات�والثغرات�والتحديات�الرئيسية: ثالثا

 ).الثانيالقسم�(قانون�احكام�gسرة�غياب� −

ـــب� − ــــوف�مـــــن�العواقــ ــــة�والخـ ـــدام�الثقـ ـــامي�ثقافـــــة�انعــ ــــري �ا�~8تبـــــةتنــ ــــي�الوســـــط�gسـ ـــق�!جـــــراءات��4ـ ـــى�تطبيــ عنـــــد�الســـــ�ي�إ^ــ

  .الحكومية�القانونية�4ي�حا�ت�العنف�ضد�ا�رأة

التخـــوف�مـــن�نظـــرة�ا�جتمـــع�والFـــ;�ي~8تـــب�عل¾uـــا�مشـــاكل�اجتماعيـــة�واقتصـــادية�اخـــرى�والFـــ;�تســـبب�4ـــي�الكتمـــان�حـــا�ت� −

 . والرضا�بالعنف�ا�وجه�للمرأة

 .إ^ى�Ãن�قانون�حماية�gسرة�من�العنفعتماد�اعدم� −

 

 ة�\ي�السلطة�وصنع�القرارأمشاركة�ا�ر  .٥

 
ً
  :@نجازات�ا�تحققة: أو�

 :التداب�8Wالقانونية  -أ 

حيـــث�أعطـــت�هـــذه�نـــص�كـــل�مـــن�ا�يثـــاق�والدســـتور�والقـــوانWن�البحرينيـــة�عSـــى�مســـاواة�ا�ـــرأة�بالرجـــل�4ـــي�جميـــع�ا�جـــا�ت� −

 .القوانيWن�ا�رأة�حق�ا�شاركة�السياسية

  :السياسات�وaس~8اتيجيات�والخطط  -ب 

عملــه�مــن�خــ�ل��مســؤولياتأهــم�إيصــال�ا�ــرأة�إ^ــى�ا�ناصــب�القياديــة�4ــي�الدولــة�مــن�ضــمن� ا�جلــس�gعSــى�للمــرأةيعت9ــ�8 −

السياسـات�وأوجــه�التوعيــة�ا�جتمعيــة�والتــدريب�والخــدمات�الFــ;�مــن�شــأ®uا�تمكــWن�ا�ــرأة�مــن�الوصــول�إ^ــى�مناصــب�صــنع�

 :واتخاذ�القرار،�ومن�ذلك

• � �البحرينية �ا�رأة �ل�uوض �الوطنية �الخطة �تكافؤ�) ٢٠٢٢-٢٠١٣(تس�ى �مبدأ �عSى �القائم �gثر�ا�ستدام لتحقيق

�اطار� �4ي �ا�مارسات �ل~8سيخ �الداعمة �القناعات �ببناء �وذلك �ا�رأة، �احتياجات �ادماج �خ�ل �من �والتنمية الفرص

حقوقها�وواجبا�uا�بما�يحقق�لها�فرص�التم4��Wي��وتوعية�ا�جتمع�بكافةالعدالة�وتوسيع�الخيارات�وتعزيز�القدرات�

 .gداء�ودعم�مشاركuvا�4ي�عملية�صنع�واتخاذ�القرار



   

٢٤ 

 

،�توجهات�ومسئوليات�مباشر�،�و¬ول�مرة�وبشكل�)٢٠١٤ – ٢٠١٠(تضمن�برنامج�عمل�الحكومة�للدور�التشري�ي� •

�من�
ً
�واجتماعيا

ً
�وسياسيا

ً
خ�ل�عدد�من�Ãليات�و!جراءات�من��uدف�ا^ى�مواصلة�جهود�تمكWن�ا�رأة�اقتصاديا

 .دماج�احتياجات�ا�رأة�4ي�التنميةإأهمها�

 :ال89امج�وا�شاريع�الوطنيةو aجراءات�  - ج 

العــام�والخــاص��:جميــع�القطاعـات4ـي� 4ـي�إطــار�الجهـود�ا�بذولــة��يصـال�ا�ــرأة�إ^ــى�ا�ناصـب�القياديــة،�ومواقـع�صــنع�القــرار −

ـــدنيو  ـــــع�ا�ــــ ـــــ�ى�ا�جلــــــس��؛ا�جتمـ ــــى�ســ ــــرأة�لgعSـــ ـــادرات�والجـــــــوائز�للمـــ ـــــ�ق�ا�بــــ ـــطة�واطــ ــــ8امج�وgنشـــ ـــــن�ال9ـــ ـــد�مــ تنفيـــــــذ�العديـــ

التحف�Wية،�الF;�ساهمت�4ي�بناء�عناصر�تمكWن�رئيسية�للمرأة�البحرينية�عززت�من�وجودها�4ي�مواقع�صنع�القرار�،�ومن�

 : ذلك

رئيسة��ملك�مملكة�البحرين�قرينة!ع�ن�عن�جائزة�صاحبة�السمو�ا�لكي�gم8Wة�سبيكة�بنت�إبراهيم�آل�خليفة� •
�ومؤسسات� �الرسمية �ا�ؤسسات �4ي �وتعزيز�مركزها �مجال�دعم �ا�رأة�البحرينية�4ي �لتمكWن �للمرأة، �gعSى ا�جلس

  .)٢٠١٠ -الدورة�الثالثة�للجائزة�(القطاع�الخاص�

�خليفة • �آل �إبراهيم �بنت �سبيكة �gم8Wة �السمو�ا�لكي �صاحبة �جائزة �ال اط�ق �مملكة �ملك �قرينة رئيسة�بحرين
�للمرأة �gعSى �وا�هنية��ا�جلس �السياسية �الجمعيات �ا�رأة�البحرينية�4ي �(لتمكWن �تمنح��) ٢٠١١الدورة�gو^ى ;Fوال

 .¬فضل�جمعية�سياسية�وأخرى�مهنية�تعمل�عSى�تعزيز�دور�ا�رأة�4ي�مؤسسات�ا�جتمع�ا�دني�السياسية�وا�هنية

اعتمد�عSى�ث�ثة�محاور�رئيسة�ركزت�و  ٢٠١٠م�مشاركة�ا�رأة�4ي�انتخابات�تم�تنفيذ�برنامج�التمكWن�السيا�µ;�لدع •

� �تنفيذه �تم �الذي �النوxي �والتدريب �والشراكة �التوعية �4ي�عSى ��فت �نجاح �يحقق �ان �واستطاع �وطنية بخ89ة

 .ليستكمل�اليوم�تواجد�أربع�سيدات�ا�رأة�4ي�الغرفة�ا�نتخبة�a٢٠١١نتخابات�التكميلية�4ي�العام�

بالتعاون�مع�الشركاء�4ي�مجال�aختصاص�من�مؤسسات�رسمية��ق�برنامج�التمكWن�السيا�µ;�للمرأة�البحرينية�طا •

�معنية �مدني �مجتمع �ومؤسسات �� ̈عوام ��. ٢٠١٤-٢٠١١ل �عSىحيث ��خمس�يرتكز�ال89نامج �التدريب�محاور و¡ي

 .و�التوثيق�والتأهيل،�والدعم�!ع�مي،�والuvيئة�aنتخابية،�والتوعية�aنتخابية،

 
ً
  :النتائج�ا�تحققة: ثانيا

اربـع�سـيدات�،�واسـتطاعت�٢٠١١وaنتخابـات�التكميليـة��٢٠١٠عـام� النيابيـة�4ـي aنتخابـات 4ـي البحرينيـة ا�ـرأة شـاركت −

  .ا�جالس�البلديةأحد�مرأة�إ^ى�اال�89ان�ووصلت�الوصول�لقبة�

عـام�أمـWن�و  ،وزيـرة�الدولـة�لشـئون�aعـ�مالثقافـة،��وزيـرةaجتماعيـة،� التنميـة وزيـرة: وزاريـة مناصـب سـيدات�٤ تشـغل −

 .للمجلس�gعSى�للمرأة

 .٢٠١٢امرأة�بحرينية�منصب�ا�تحدث�الرسم;�باسم�الحكومة�عام��تشغل −

  .4٢٠٠٢ي�عام�% ١٥م،�مقارنة�بـ�٢٠١٣لعام�% ٢٧٫٥بلغت�نسبة�العضوات�من�إجما^ي�gعضاء�4ي�مجلس�الشورى� −

  .4٢٠٠٢ي�عام�% ٠م،�مقارنة�بـ�٢٠١٣لعام�% ١٠إجما^ي�gعضاء�4ي�مجلس�النواب�بلغت�نسبة�العضوات�من� −

  .م٢٠٠٢لعام�% ٤٧٫٧،�مقابل�٢٠١٠لعام�% ٥١ارتفعت�نسبة�مشاركة�ا�رأة�البحرينية�4ي�aنتخابات�النيابية� −

ــام� − ـــية�4ــــي�العــ ـــي�حك٢٠٠٦شــــغلت�ا�ــــرأة�البحرينيــــة�¬ول�مــــرة�منصــــب�قاضـ ــيات�ومــــن�4ـ ـــدد�القاضــ ـــكل�،�وازداد�عـ مهــــن�بشـ

 .قاضية) ١٧(،�ليصل�ا^ى�)٢٠١٣ -٢٠٠٦(تدريÐي�خ�ل�الف~8ة�الزمنية�

وزارة�العــدل�والشــئون�!ســ�مية�وgوقــاف�وا�جلــس�gعSــى��4ــي�شــغلت�ا�ــرأة�البحرينيــة�مناصــب�4ــي�مواقــع�صــنع�القــرار  −

ــة�العامــــة�4ــــي�العــــام� ــاء�والنيابــ ــى�للقضــــاء،�و�٦: كــــاÅتي�٢٠١٣للقضــ نســــاء�كأعضــــاء�4ــــي�الســــلطة��٦نســــاء�4ــــي�ا�جلــــس�gعSــ

،�وقــافلعــدل�والشــئون�aســ�مية�وg امــرأة�4ــي�منصــب�قيــادي�4ــي�وزارة�ا�١٥القضــائية�4ــي�النيابــة�العامــة،�با�ضــافة�إ^ــى�

 .وعض�4ي�ا�جلس�aعSى�للقضاء

وارتفـــع�عـــدد�الســـف8Wات�مـــن�مجـــال�تـــو^ي�ا�ـــرأة��ناصـــب�قياديـــة�4ـــي�وزارة�الخارجيـــة�وعSـــى�ا�ســـتوى�الـــدو^ي�و!قليمـــ;،�4ـــي� −

̂ـــى�العـــام��٢٠٠٩العـــام� ̂ـــى��٢٠١٣إ ســـف8Wات�حيـــث�شـــغلن�مناصـــuÈن�4ـــي�دول�مثـــل�الو�يـــات�ا�تحـــدة�aمريكيـــة،��٣ليصـــل�إ

ــام�كمـــا�أ®uــــا�اســـتطاعت�أن�تصـــل�. ا�تحـــدة،�جمهوريـــة�الصـــWن�الشـــعبية�ا�ملكـــة للمناصـــب�aقليميـــة�والدوليـــة،�و4ـــي�العــ



   

٢٥ 

 

4ـي�القـاهرة،�كمـا�شـغلت�ا�ـرأة�البحرينيـة�) UNIC(مدير�مركـز�gمـم�ا�تحـدة�ل|عـ�م�شغلت�امرأة�بحرينية�منصب��٢٠٠٩

�4ــي�العــام�)٢٠١٧-٢٠١٣(بــا�مم�ا�تحــدة�منصــب�عضــوة�4ــي�لجنــة�إتفاقيــة�حقــوق�الطفــل�
ً
منصــب��٢٠١٢،�وشــغلت�أيضــا

ــاعد�للشــــؤون�aجتماعيــــة�بجامعــــة�الــــدول�العربيــــة،�و4ــــي�العــــام� رئيســــة�للهيئــــة�شــــغلت�منصــــب��g٢٠١٣مــــWن�العــــام�ا�ســ
aستشــارية�للمجلـــس�gعSــى��جلـــس�التعـــاون�لــدول�الخلـــيج�العربيـــة،�ورئيســة�مركـــز�ســـيدات�gعمــال�العـــرب�وا�ســـلمات�

شــغلت�منصــب�عضــوة�مجلــس�إدارة�ضــمان�الجــودة�وaعتمــاد�4ــي�اتحــاد�الجامعــات��٢٠١٤بــي،�و4ــي�العــام�با�تحــاد�gور 

وaمينـة�العامـة��.4ـي�فرنسـا  World Chambers  Federationالعربيـة�وعضـوة�مجلـس�إدارة�اتحـاد�غـرف�التجـارة�العا�يـة�

 .العربيةمنظمة�العمل��– العربيةللجنة�شئون�عمل�ا�رأة�

 
ً
 : بات�والثغرات�والتحديات�الرئيسيةالعق: ثالثا

عSـى�� وقـدر�uا با�رشـحة تتعلـق تحـديات بـWن مـاوتنوعـت� السياسـية ا�شـاركة 4ـي ا�ـرأة تواجـه الFـ; التحـديات تفاوتـت −

 ا�جتمــع قبــول  مـدى 4ـي تتمثـل خارجيــة وتحـديات ،التشـبيك�وبنـاء�خ9ــ8ة�سياسـية�متناميــة�مـن�خـ�ل�العمــل�ا�يـداني

 السياµـ�; مشـوارها بناء من ا�رأة لتتمكن ا�طلوبة للفرص ا�جتمعية القوى  اتاحة ومدى حضورها، ودعم ا�رأة �شاركة

 .ا�جال هذا 4ي ا�طلوبة الخ89ة وينكوت

 .لمناصب�القياديةلا�رأة��لتقليص�الفجوة�4ي�تو^يالكفيلة�Ãليات��استكمال −

  

 ا�رأة�و@قتصاد .٦

 
ً
  :@نجازات�ا�تحققة: أو�

 :القانونيةالتداب�8W  -أ 

بإصدار�قانون�العمل�4ي�القطاع�aهSي�بشأن�سريان�كافة�aحكام�الواردة�4ي��٢٠١٢لعام�) ٣٦(قانون�رقم��صدور  −

 . القانون�عSى�النساء�العام�ت�والعاملWن�من�الذكور�دون�تمي��Wبي�uم�م��Fما�تماثلت�اوضاع�عملهم

تصادية�وaجتماعية�والثقافية�والF;��تنص�عSى�ضمان�ال~�ام�مملكة�البحرين�بأحكام�العهد�الدو^ي�للحقوق�aق −

�4ي� �عل¾uا �ا�نصوص �والثقافية �وaجتماعية �aقتصادية �الحقوق �بجميع �التمتع �حق �4ي �و!ناث �الذكور مساواة

من�العهد�الدو^ي�للحقوق�ا�دنية�والسياسية�فيما�يتعلق�بكفالة�الحقوق�ا�دنية�) ٢(العهد،�وكذلك�aل~�ام�با�ادة�

 .السياسية�دون�تمي�Wو 

فيمـــا�يخـــص�تعـــديل�سياســـة�العـــ�وة�aجتماعيـــة�بمنحهـــا�بالفئـــة�الثانيـــة�للموظفـــات��٢٠١٣لســـنة�) ٧٧(القـــرار�رقـــم� −

  .ا�~�وجات�أسوة�با�وظفWن�ا�~�وجWن،�بما�يضمن�ا�ساواة�بWن�الرجل�وا�رأة�4ي�الع�وة�عند�الزواج

بشـــأن�ال~ـــ8خيص�بتســـجيل�جمعيـــة�شـــبكة�ســـيدات�أعمـــال��٢٠١٠ لســـنة) ١٠٢(قـــرار�وزيـــر�التنميـــة�aجتماعيـــة�رقـــم� −

 .الشرق�gوسط�وشمال�أفريقيا

 :السياسات�وaس~8اتيجيات�والخطط  -ب 

�ا يعمل − �للمرأة �gعSى �البحرينية��عSى�جلس �ل�uوض�ا�رأة �الوطنية �الخطة �الوط>;�4ي�تنفيذ -٢٠١٣(قيادة�العمل

�4ي�) ٢٠٢٢ �أثر�الخطة �ا�ستمر�لقياس �التقييم �عSى �والتأكيد �ا�ؤس��;، �وتمg��Wداء �الشمولية �تعتمد بمنهجية

Sالعائ� �إطار�ال~8ابط �4ي �aستقرار�gسري �لها �بما�يضمن �البحرينية، �ا�رأة �بواقع �متطلبات�aرتقاء �من �وتمكي�uا ي،

القدرة�عSى�ا�ساهمة�التنافسية�4ي�مسار�التنمية،�مع�العمل�عSى�تنويع�وإثراء�الخيارات�aقتصادية�وaجتماعية�

 . والتعليمية�والتدريبية�ا�تاحة�لها�بما�يحقق�لها�فرص�التم4��Wي�gداء�وaرتقاء�بجودة�حيا�uا

يـــز�مفهـــوم�إدمـــاج�احتياجـــات�ا�ـــراة�4ـــي�مؤسســـات�القطـــاع�الخـــاص،�نظـــرا��ـــا�ا�جلـــس�aعSـــى�للمـــرأة�عSـــى�تعز   يعمـــل� −

تشكله�نسبة�ا�رأة�البحرينية�العاملة�4ي�هذا�القطاع�الحيوي،�وقد�بـادرت�بعـض�ا�ؤسسـات�aقتصـادية�با�هتمـام�

ة�بنــــت�بمفهــــوم�aدمــــاج�ســــواء�مــــن�خــــ�ل�ماتبينــــه�نســــب�ا�شــــاركات�4ــــي�جــــائزة�صــــاحبة�الســــمو�ا�لكــــي�aمWــــ8ة�ســــبيك

ابـراهيم�آل�خليفـة�لتمكـWن�ا�ـرأة�البحرينيـة�والFـ;�تسـuvدف�مؤسسـات�القطـاع�الخـاص�ايضـا،�او�مـن�خـ�ل�جهودهــا�



   

٢٦ 

 

4ــي�تضــمWن�مبــادئ�تكــافؤ�الفــرص�4ــي�سياســا�uا�وبيانــات�العــاملWن�ف¾uــا�او�مــا�تــوفره�مــن�خــدمات�مســانده�لــدعم�عمــل�

 . ا�رأة�العاملة

مؤسسات�القطاع�الخاص�لوضع�إطار�عمل�ومنهجيات�واضـحة�تعـزز�مـن��بالس�ي�لدىا�جلس�gعSى�للمرأة�� يقوم −

تحقيــق�تكــافؤ�الفــرص�4ــي�هــذا�القطــاع�وبمــا�يــدعم�تــوف�8Wالــنظم�والخيــارات�الFــ;�مــن�شــأ®uا�إتاحــة�الفــرص�ا�تكافئــة�

قــد�أمــام�ا�ــرأة،�وال~ــ8ويج�للنمــوذج�الــوط>;��دمــاج�إحتياجــات�ا�ــرأة�وتعزيــز�الــوxي�حــول�تكــافؤ�الفــرص�مــن�خــ�ل�ع

ــاءات�توعويــــة�مــــع�مؤسســــات�القطــــاع�الخــــاص ـــوط>;�. عــــدة�لقــ ـــذ�النمــــوذج�الـ ووضــــعت�اللجنــــة�الوطنيــــة��تابعــــة�تنفيـ

�دماج�إحتياجات�ا�رأة�خطـة�عمـل�تحـدد�مهـام�القطـاع�الخـاص�ومسـئوليته�الوطنيـة�تجـاه�تنفيـذ�النمـوذج�الـوط>;�

  .بما�يكفل�تفعيل�Ãليات�لذلك�٢٠١٥ – ٢٠١٤خ�ل�الف~8ة�

 :ال89امج�وا�شاريع�الوطنيةو aجراءات�  - ج 

�ا�رأة� − �تزويد �إ^ى ��uدف ;Fال� �ا�شاريع �من �لعدد �والتأهيل �التدريب �برامج �من �حزمة �للمرأة �gعSى �ا�جلس أطلق

 .با�هارات�والتقنيات�ال�زمة�لتكون�قادرة�عSى�تأسيس�أو�إدارة�مشاريع�صغ8Wة�أو�الدخول�4ي�مجال�ريادة�gعمال

�للم − �gعSى �ا�جلس �واصل �الشراكات �عقد �رأة �ال�زمة �والتحالفات �والدولية �ا�حلية �ا�ؤسسات �ستكمال�مع

�aستدامة� �لتحقيق �الداعمة �والتسهي�ت �aستشارية �الخدمات �تقدم �بتوف�8Wمشاريع �aقتصادي �العمل منظومة

  :ل89امج�التمكWن�aقتصادي�للمرأة�وا�تمثلة�4ي�التا^ي

لدعم�قرينة�ملك�مملكة�البحرين�ا�حفظة�ا�الية�لصاحبة�السمو�ا�لكي�gم8Wة�سبيكة�بنت�إبراهيم�آل�خليفة� •

و¡ي�احد�ا�بادرات�الF;�تقدم�،�٢٠١٠يناير��٢٦وتمويل�النشاط�التجاري�للمرأة�البحرينية�والF;�تم�تدشي�uا�4ي�

� �aعمال �ا�يسر�لرائدات �التمويل �وخدمات �و القروض �تدار�من �الصغر�قبل �متنا¡ي �للتمويل �!بداع ،�بنك

 ."صندوق�العمل" تمكWنوبدعم�من�

  .٢٠١٣،�وتم�افتتاحه�4ي�نوفم�89"ريادات"مركز�تنمية�قدرات�ا�رأة�البحرينية� •

�مع�يوم�ا�رأة�البحرينية�لعام�نظم�ا�جلس�aعSى�للمرأة�ا�نتدى�aقتصادي�للمرأة�البحرينية� −
ً
والذي��٢٠١١تزامنا

 .))شراكة�وعطاء�... ا�رأة�البحرينية�4ي�التنمية�aقتصادية�(( شعار�حمل�

عدة�مشاريع�استثمارية�للمرأة�4ي�مجا�ت�م�uا�ا�واص�ت�وgزياء�والتصوير،�بدعم�من��ا�جلس�aعSى�للمراة�نفذ −

  .وبشراكة�مع�مؤسسات�ا�جتمع�ا�دني" تمكWن"صندوق�العمل�

  
ً
  :النتائج�ا�تحققة: ثانيا

− � �من �العام �القطاع �4ي �البحرينيات �العام�ت �نسبة �% ٤٢ارتفعت ��٢٠٠٩عام �% ٤٣إ^ى ��٢٠١٠عام عام�% ٤٤ثم

  .٢٠١٣عام�% ٤٧وقد�بلغت��٢٠١٢عام�% ٤٨إ^ى��٢٠١١

% ٣٠٫٠٤إ^ى��٢٠٠٨عام�% ٢٩٫٧من�4ي�القطاع�الخاص�ارتفعت�نسبة�!ناث�إ^ى�إجما^ي�القوى�العاملة�البحرينية� −

� �ع�٢٠٠٩عام �استقرت �ثم �% ٣٠ند� ��٢٠١٠عام �% ٢٩٫٨٩وبلغت �. ٢٠١١عام �النسبة عام�% ٢٩٫٨٣وبلغت�هذه

  .٢٠١٣عام�% ٣٠٫٠٧وارتفعت�ح��Fبلغت��٢٠١٢

عام��٤٦٢ثم��٢٠١٠عام��٤٣٧إ^ى��٢٠٠٩عام��٤٢٣ارتفع�متوسط�gجر�ل|ناث�البحرينيات�4ي�القطاع�الخاص�من� −

 .٢٠١٣دينار�4ي�عام��٤٨٨وقد�بلغت��٢٠١٢عام��٤٧٩إ^ى��٢٠١١

− � �عSى�ا�رتبة�الـ » ا�ينا«من�حيث�أك�a�8قتصادات�حرية�4ي�الشرق�gوسط�وشمال�أفريقيا��١٣حصلت�البحرين

��ؤشر�التصنيف�العالم;�للحرية�aقتصادية�
ً
 .٢٠١٤وفقا

 .4٢٠١٠ي�عام�% ٥٠بلغت�نسبة�ا�تدربات�إ^ى�ا�تدربWن�4ي�معهد�البحرين�للتدريب� −

�٤،�وذلك�بفوز�٢٠١٤مجلس�إدارة�غرفة�تجارة�وصناعة�البحرين�4ي�العام��من�عضوية% ٢٢تشكل�ا�رأة�نسبة� −

 .عضو�١٨نساء�لعضوية�مجلس�!دارة��با�نتخاب�من�أجما^ي�عدد�aعضاء�البالغ�

اعداد�ا�ستفيدات�من�الدورات�التدريبية�و�الوحدات�!نتاجية�4ي�ا�راكز�aجتماعية�للف~8ة�من�يناير�ا^ى�ديسم�89 −

  .)١٠٠٥( ا�سائية��الف~8ة�٢٠١٣



   

٢٧ 

 

اعداد�ا�ستفيدات�من�الدورات�التدريبية�و�الوحدات�!نتاجية��4ي�ا�راكز�aجتماعية�للف~8ة�من�يناير�ا^ى�ديسم�89 −

  .)٤٨٧٠(الف~8ة�الصباحية��٢٠١٣

  .)٧٧١(عدد�ا�ستفيدات�من��الوحدات�!نتاجية�4ي�ا�راكز�aجتماعية�بحسب�ا�ركز�لعام� −

الف~8ة�ا�سائية��٢٠١٣من�الدورات�التدريبية�4ي�ا�راكز�aجتماعية�للف~8ة�من�يناير�ا^ى�ديسم�89اعداد�ا�ستفيدات� −

)١٠١٩(.  

− � �ديسم89 �ا^ى �يناير �من �للف~8ة �aجتماعية �ا�راكز �4ي �التدريبية �الدورات �من �ا�ستفيدات الف~8ة��٢٠١٣اعداد

 ).٤٨١١(الصباحية�

 
ً
 : يةبات�والثغرات�والتحديات�الرئيسالعق: ثالثا

�الخدمات�ا�ساندة�4ي�بيئة�العمل�الF;�تكفل�للمرأة�التوفيق�بWن�واجبا�uا�gسرية�وعملها�4ي�ا�جتمعزيادة�وتحسWن� −

�4ي�مجال�القطاع�الخاص
ً
 .وخصوصا

 .التشريعات�ال�زمة�لذلك�غيابانظمة�مرنة�للعمل�الجزئي�وا�ؤقت�والعمل�من�ا��Ëل�و �إيجاد −

 

 ا�رأة�و�عJم .٧

 
ً
  :@نجازات�ا�تحققة: أو�

 :التداب�8Wالقانونية  -أ 

− � �رقم �ا�رسوم �بموجب �وaتصال �ل|ع�م �العليا �الهيئة �) ٤٧(إنشاء �٢٠١٣لسنة �بإعداد�، �تختص �مستقلة كهيئة

�يضمن� �بما �و!ع�نات، �!ع�مي �ا�حتوى �عSى �والرقابة �و!شراف �وaتصال، �ل|ع�م �الوطنية �الخطة مشروع

با�تفاقيات�الدولية�والضوابط�ا�هنية�ا�تعلقة�بتعزيز�دور�ا�رأة�4ي�ا�جتمع�وحماية�حقوق�ال~�ام�وسائل�!ع�م�

 .من�مجموع�أعضاuÀا% ٤٣وتمثل�ا�رأة�نسبة��.الطفل

̂ـى�إعداد�مشروع�قانون�جديد�شامل�ومتطور�ل�عJم�و@تصال� − من�قبل�وزارة�الدولة�لشـؤون�!عـ�م�وإحالتـه�إ

ا�شـروع�بعـد�اعتمـاده�تعزيـز�حريـة�واسـتق�لية�وسـائل�!عـ�م��ا،�ومـن�شـأن�هـذ٢٠١٤يـر�السلطة�التشريعية�4ي�ف89ا

وaتصـــال،�وتشـــجيع�!صـــدارات�الجديـــدة�4ـــي�الصـــحافة�و!عـــ�م�ا�رئـــي�وا�ســـموع�وaلك~8ونـــي،�ومـــن�بي�uـــا�شـــؤون�

 .ا�رأة،�مع�حظر�!ساءة�إ^ى�صورة�ا�رأة�أو�التعدي�عSى�حقوق�وحريات�Ãخرين�وسمعuvم

م�وإصــــدار�ميثـــاق�الشــــرف�ل|عـــ�م�ا�رئــــي�وا�ســـموع�ودليــــل�٢٠١٢ينـــاير��4٢٠ــــي��"الصـــحفي�الشــــرفميثـــاق�"تدشـــcن� −

م،�متضمنWن�الضوابط�ا�هنية�وgخ�قية�الواجـب�aل~ـ�ام�٢٠١٢يونيو��٦السلوك�!ع�مي�uwيئة�شؤون�!ع�م�4ي�

تميWــ��ضــد�ا�ــرأة�والعمــل�عSــى�تحســWن�صــور�uا�وعــدم�uwــا�4ــي�جميــع�وســائل�!عــ�م،�ومــن�بي�uــا�تحــريم�كافــة�أشــكال�ال

 .استغ�لها

 :السياسات�وaس~8اتيجيات�والخطط  -ب 

ا^ى�تغي�8Wالثقافة�السائدة�والصورة�النمطية�لدور��)٢٠٢٢ -٢٠١٣(تس�ى�الخطة�الوطنية�ل�uوض�ا�رأة�البحرينية� −

 .ا�رأة�4ي�كافة�ا�جا�ت�ومن�ضم�uا�!ع�م

̈عوام��اطلقت�هيئة�شؤون�!ع�م − �ل �!ع�مية �ا�جال�)٢٠١٥-٢٠١١(aس~8اتيجية ،�ل�رتقاء�بالعنصر�البشري�4ي

 .!ع�مي،�ولتعزيز�مكانة�ا�رأة�ودورها�4ي�ا�جتمع

م،�وما�تتضمنه�من�سياسات�واضحة�وبرامج�ومبادرات�٢٠١٨-٢٠١٣ ـ�إقرار�وتنفيذ�الخطة�@س<=اتيجية��عJمية −

رأة�4ــي�ال9ــ8امج�!ذاعيــة�والتليفزيونيــة،�وإنشــاء�قنــاة�تليفزيونيــة�خاصــة�بقضــايا�ا�ــرأة،�متعــددة��بــراز�دور�ومكانــة�ا�ــ

�
ً
ومدينــة�للصــناعات�الســمعية�وا�رئيــة،�ممــا�يفســح�ا�جــال�أمــام�إنشــاء�قنــوات�وبــرامج�تل´ــ;�احتياجــات�ا�ــرأة،�فضــ�

  .�عداد�وتأهيل�ا�وارد�البشرية" الأكاديمية�!ع�م�وaتص"عن�التوجه�نحو�إنشاء�مركز�ل|ع�م�الدو^ي،�وتأسيس�



   

٢٨ 

 

�4ي� − �احتياجات�ا�رأة �إدماج �4ي�نشر�ثقافة �!ع�م �شؤون �وهيئة �للمرأة �ا�جلس�gعSى �التفاهم�بWن �مذكرة تفعيل

�يضمن� �بما �!ع�مية �للمؤسسات �التنظيمية �الهياكل �4ي �ا�رأة �تواجد �زيادة �عSى �واستمرار�العمل �التنمية برامج

 .صنع�القرارمشاركuvا�4ي�مراكز�

لــــدول�مجلـــــس�التعـــــاون�لــــدول�الخلـــــيج�العربيـــــة�للســـــنوات��متابعــــة�تنفيـــــذ�اســـــ<=اتيجية�العمــــل��عJمـــــي�ا�شـــــ<=ك�- −

،�والF;�طرحuvا�منظمة�ا�رأة�العربية،�uwدف�)٢٠١٥-٢٠٠٩(،�وaس~8اتيجية�!ع�مية�للمرأة�العربية�)٢٠٢٠-٢٠١٠(

ار�طاقا�uـــا�4ــــي�تحقيـــق�التنميــــة�ا�ســـتدامة،�والتعــــاطي�الفعـــال�مــــع�إيجـــاد�دور�إع�مـــي�مبــــدع�4ـــي�تمكــــWن�ا�ـــرأة�واســــتثم

  .قضاياها

 :ال89امج�وا�شاريع�الوطنيةaجراءات�و   - ج 

وaتصـال،�وتأهيلهـا�ل�نـدماج�. !عـ�م�مجالتم�تنفيذ�العديد�من�ا�شروعات�التدريبية�وا�بادرات�لتمكWن�ا�رأة�4ي� −

  .4ي�سوق�العمل

والتلفزيونية�ا�عنية�بقضايا�ا�رأة،�وبث�فقرات�توعوية�وإع�نية�وإنشاء�وحدة�متخصصة�تكثيف�ال89امج�!ذاعية� −

  .للعناية�بقضايا�ا�رأة�وgسرة�والطفل�4ي�برامج�!ذاعة�والتلفزيون 

عSى�ث�ث�مراحل،�تناولت�ا�رحلة�" مدربWن�4ي�قضايا�ا�رأة"قدم�ا�جلس�gعSى�للمرأة�برنامج�تدري´;��عداد�شبكة� −

  .gو^ى�صورة�ا�رأة�4ي�!ع�م�وبشكل�خاص�4ي�الصحافة�و!ذاعة�والتلفزيون�وaن~8نت

− � �حول �علمية �دراسة �بإجراء �للمرأة �gعSى �ا�جلس �البحرينية"قام �الدراما �4ي �ا�رأة �جامعة�" صورة �مع بالتعاون

 .لدراسةالبحرين�،�وتم�بناًء�عSى�ذلك�عمل�محاضرة�توعوية��سؤو^ي�!ع�م�حول�نتائج�ا

بالتعاون�مع�جامعة�" واقع�ا�رأة�البحرينية�4ي�مجال�aع�م"قام�ا�جلس�gعSى�للمرأة�بإجراء�دراسة�علمية�عن� −

 . ٢٠١٣البحرين�سنة�

،�ونفـــذ�فعاليـــات�ت9ـــ8ز�"ا�ـــرأة�و!عـــ�م"�وضـــوع��٢٠١٣خصـــص�ا�جلـــس�gعSـــى�للمـــرأة�يـــوم�ا�ـــرأة�البحرينيـــة�4ـــي�عـــام� −

،�تـــم�خ�لهــــا�تكـــريم�أفضـــل�ال9ــــ8امج�"الرا^ــــي�!ع�مـــي"ف�وســـائل�!عــــ�م،�وتنظـــيم�مســـابقة�إســـهامات�ا�ـــرأة�4ــــي�مختلـــ

 .وا�واد�!ع�مية�بجميع�أشكالها

والتوعية��تنظيم�ملتقيات�إع�مية�لتغي�8Wالصورة�النمطية�حول�ا�رأة،�وتحسWن�صور�uا�4ي�مختلف�وسائل�!ع�م −

  : ،�ومن�بي�uابمفهوم�النوع�aجتماxي

ــي�مــــايو�) صــــورة�ا�ــــرأة�4ــــي�!عــــ�م�العربــــي(ا�لتقــــى�!ع�مــــي�حــــول� • م�بــــدعم�مــــن�وزارة�الخارجيــــة��gانيــــة�4٢٠١٣ــ

 . وأكاديمية�دوتش�ويلز

  .٢٠١٣،�يونيو�"ممارسة�العمل�!ع�مي�بWن�النص�والتطبيق�وا�سئولية"ورشة�عمل� •

ــــبتم��89ا�حــــــور  • ـــي�ســ ـــرأة�4ـــ ـــ�;�للمـــ ـــــWن�السياµـــ ـــامج�التمكـ ــــن�برنـــ ـــي�مــ ـــــة�٢٠١٣!ع�مـــ ـــــد�البحــــــرين�للتنميـ ـــــه�معهـ م�نظمـ

  .السياسية�بالتعاون�مع�ا�جلس�gعSى�للمرأة

  .4٢٠١٣ي�أكتوبر�" ا�رأة�و!ع�م�aجتماxي"!ع�مي�الشبابي�حول��ا�لتقى •

ــــحفيWن�البحرينيــــــة�تحــــــت�عنــــــوان� • ـــاون�مــــــع�جمعيــــــة�الصــ ـــحفيWن�بالتعــ ــــا�aتحــــــاد�الــــــدو^ي�للصـــ ـــل�نظمهــ ورشـــــة�عمـــ

 .4٢٠١٠ي�مارس�" نقابي�والقيادةالعمل�ال.. الصحافيات�"

التخطيط�aس~8اتيÐي�ل|ع�م�من�أجل�تمكWن�"ورش�عمل�ل|ع�ميWن�و!ع�ميات�البحرينيWن�والعرب�حول� •
  .وهيئة�شؤون�!ع�م) UNDP(بالتعاون�مع�برنامج�gمم�ا�تحدة�!نمائي��4٢٠١١ي�مايو�" ا�رأة

،�بوضع�ضوابط�ومعاي�8Wلظهور�ا�رأة�4ي�٢٠١١ته�البحرين�4ي�يوليو�تنفيذ�مرئيات�حوار�التوافق�الوط>;�الذي�شهد −
�بمراقبة� �معنية �لجنة �وتشكيل �!ع�م، �وسائل �جميع �4ي �التجارية �و!ع�نات �التليفزيونية �الدراما �برامج جميع

 .ميةواعتماد�النصوص�الدرامية�4ي�التليفزيون��براز�الصورة�الحقيقية�لجدارة�ا�رأة�كشريك�4ي�عملية�التن

 
ً
  :النتائج�ا�تحققة: ثانيا

− � �بنسبة �تسهم �حيث �!ع�م، �شؤون �هيئة �4ي �عديدة �وإدارية �تنفيذية �مواقع �ا�رأة �القوى�% ٢٧تو^ي �إجما^ي من
� �لعام �الهيئة �4ي �بنحو�٢٠١٣العاملة �التنفيذية �الوظائف �4ي �أعSى �نسبة �وتشغل �التخصصية�% ٢٩، والوظائف



   

٢٩ 

 

محطات�تليفزيونية��٦ولها�حضورها�ا�ؤثر�4ي�كث�8Wمن�ال89امج�عa .�89عتيادية4ي�الوظائف�% 4�،٢٧٫٢ي�مقابل�%٤٣
من�العاملWن�4ي�% ١٩وتسع�قنوات�إذاعية�كمعدة�ومقدمة�برامج�ومخرجة�ومنسقة�وإدارية،�ع�89إسهامها�بنسبة�

 .4ي�!ذاعة% ٤٩قطاع�التليفزيون،�و

−  aو� �ا�رأة �ل89امج �السنة �4ي �aرسال �ساعات �عدد �ازدادت �العام �4ي �aذاعة �4ي ��٢٠١٣سرة �ا^ى ساعة��٤٨٥لتصل
 .٢٠١٠مقارنة�بالعام�% ٨وبنسبة�زيادة�مقدارها�

ساعة���١٠٦لتصل�ا^ى��٢٠١٣ازدادت�عدد�ساعات�aرسال�4ي�السنة�ل89امج�ا�رأة�وaسرة�4ي�التلفزيون�4ي�العام� −
 .٢٠١٠مقارنة�بالعام�% ١٠وبنسبة�زيادة�مقدارها�

مجلة�اجتماعية�) ٢٥(صحيفة�بحرينية�يومية�وأسبوعية�و) ١٢(تحريرية�وإدارية�وتنفيذية�4ي�تقلد�ا�رأة�مناصب� −
�ومحررة،�وت~8اوح�نسبuvا�بWن� �م�uا�عضو�مجلس�إدارة�ورئيسة�قسم �ومنوعة، من�إجما^ي�% ٥٠ – ١٤واقتصادية

� �ا�توسط �4ي �وتبلغ �ا�حلية، �الصحافة �4ي �وا�حررين �الصحفيWن �% ٢٠عدد �وتمثل٢٠١٣عام �بWن��، �كب8Wة نسبة
  .وتشغل�منصب�رئيس�تحرير�4ي�أربع�مج�ت،�ومديرة�تحرير�4ي�صحيفة�ومجلة. كتاب�الرأي�وgعمدة

أك��8من�) ٢٠١٠-١٩٩٩(ساهمت�ا�رأة�البحرينية�4ي�حركة�الفكر�والتأليف�والكتابة،�حيث�أصدرت�خ�ل�السنوات� −
�ل|حصاءات�الصادرة�عن�ا�كتب�١٦٠

ً
،�وفقا

ً
�ومؤلفا

ً
 .ة�الوطنية�بمركز�عي����الثقا4يعنوانا

  .من�أعضاء�ا�جلس�با�نتخاب% ٣٣عضوية�ث�ث�سيدات�4ي�مجلس�إدارة�جمعية�الصحفيWن�البحرينية،�وبنسبة� −

ترخيًصا�ح��Fأكتوبر�) ١٨٢(حصول�ا�رأة�عSى�تراخيص�رسمية�من�إدارة�وسائل�!ع�م�uwيئة�شؤون�!ع�م�بلغت� −
مية�أو�ذات�صلة�وشملت�تأسيس�مكاتب�صحفية�ودور�لقياس�الرأي�العام�م��مارسة�أنشطة�صحفية�وإع� ٢٠١٣

�الف>;�والسينمائي�والتليفزيوني�و!ذاxي�وا�سر ي�والتصوير�الخارÌي،� والنشر�والتوزيع�وشركات�ل|نتاج�والتوزيع
� �جانب �إ^ى �) ١٣٤(هذا �ومج�ت ��صدار�صحف �وإخباري" تجارية"ترخيًصا �إع�نية �ونشرات �ومج�ت�والك~8ونية ة

  . حكومية�ومدرسية�وجامعية

بروز�مكانة�ا�رأة�4ي�ا�حافل�!ع�مية�!قليمية�والدولية،�من�خ�ل�حصد�البحرين�لجائزتWن�ضمن�جائزة�أفضل� −
ا�ركز�الثاني�4ي�فئة�!ع�م�: ،�والF;�أقامuvا�منظمة�ا�رأة�العربية،�وهما٢٠١٢إنتاج�إع�مي�حول�ا�رأة�العربية�لعام�

�ا�رئ �بعنوان �وثائقي �فيلم �عن �"ي �!عاقة.. من8Wة �ا"تتحدى �والجائزة ،� �حول �!لك~8وني"لثانية �دراسة�"!ع�م عن
 ". دور�ا�رأة�4ي�الثقافة�!س�مية"منشورة�بعنوان�

 
ً
  :بات�والثغرات�والتحديات�الرئيسيةالعق: ثالثا

 .!ع�ماستمرار�الجهود�4ي�مجال�تغي�8Wالصورة�النمطية�للمرأة�4ي�وسائل� −

ـــــة� − ــــائيات�العربيــ ــــة��الفضـــ ـــــى�منافســـ ــــز�قدرتـــــــه�عSــ ــــ;�لتعزيـــ ـــ�م�البحري>ـــ ـــــة�4ـــــــي�!عــــ ــــة�والتليفزيونيــ ــــ8امج�!ذاعيـــ ـــوير�ال9ـــ تطــــ
وgجنبيـــة،�وتحصـــWن�ا�جتمـــع�مـــن�ال9ـــ8امج�وا�ـــواد�!ع�ميـــة�الFـــ;�ترســـخ�بشـــكل�أو�بـــآخر�الصـــورة�النمطيـــة�الســـلبية�

  .للمرأة

رأة�!ع�مية�بما�يواكب�متطلبات�سوق�العمل،�وتأهيلها�بمهارات�وتقنيات�تطوير�برامج�التعليم�والتدريب��عداد�ا� −
  .!ع�م�التقليدي�والحديث

 .تنمية�قدرات�العاملWن�4ي�ا�جال�aع�مي�لتب>;�ودعم�قضايا�ا�رأة −

 . aستثمار�gمثل�ل�ع�م�aجتماxي�لدعم�حضور�ا�رأة�عSى�مختلف�aصعدة −

 ا�رأة�والبيئة .٨

 
ً
  :@نجازات�ا�تحققة: أو�

 :التداب�8Wالقانونية  -أ 

 .بإنشاء�وتنظيم�الهيئة�الوطنية�لعلوم�الفضاء�٢٠١٤لسنة�) ١١(مرسوم�رقم� −

  . با�وافقة�عSى�aنضمام�إ^ى�اتفاقية�التبليغ�ا�بكر�عن�وقوع�حادث�نووي�٢٠١١لسنة�) ١(قانون�رقم� −

با�وافقــة�عSــى�!نضــمام�إ^ــى�بروتوكــول�قرطاجنــة�ا�تعلــق�بالســ�مة�gحيائيــة�ل�تفاقيــة�٢٠١١لســنة�) ٢(قــانون�رقــم� −

 . ا�تعلقة�بالتنوع�البيولوÌي

  . بشأن�ضوابط�!ع�ن�وال~8ويج�عن�التبغ�ومنتجاته�٢٠١١لسنة�) ٣(قرار�رقم� −



   

٣٠ 

 

 .   س�gعSى�للبيئةبإنشاء�و�تنظيم�ا�جل�٢٠١٢لسنة�) ٤٧(مرسوم�بقانون�رقم� −

 .بتشكيل�ا�جلس�aعSى�للبيئة�٢٠١٢لسنة�) ٩٠(مرسوم�رقم� −

  . بتنظيم�الجهاز�التنفيذي�للمجلس�gعSى�للبيئة�٢٠١٢لسنة�) ٩١(مرسوم�رقم� −

  . بشأن�تنظيم�الس�مة�والصحة�ا�هنية�4ي�ا�نشآت�٢٠١٣لسنة�) ٨(قرار�رقم� −

 .ال�زمة�ل|ب�غ�عن�إصابات�العمل�و�gمراض�ا�هنيةبشأن�!جراءات��٢٠١٣لسنة�) ١٢(قرار�رقم� −

 .  بشأن�إعادة�تشكيل�اللجنة�الوطنية��كافحة�التدخWن�و�التبغ�بأنواعه�و�منتجاته�٢٠١٣لسنة�) ١٤(قرار�رقم� −

بشــأن�تنظــيم�و��٢٠٠٩لســنة�) ٤(قــرار�رئــيس�الهيئــة�العامــة�لحمايــة�ال�ــ8وة�البحريــة�و�البيئــة�و�الحيــاة�الفطريــة�رقــم� −

 .راقبة�gشعة�غ�8Wا�ؤينة�الناتجة�عن�ا�جا�ت�الكهر�و�مغناطيسيةم

 :السياسات�وaس~8اتيجيات�والخطط  -ب 

،�وإقـرار�خطـط�العمـل�الوطنيـة�وإطــ�ق�٢٠٢٠تـم�أعتمـاد�الرؤيـة�وا�بـادئ�وgسـس�aسـ~8اتيجية�للبيئـة�4ـي�البحـرين� −

�89تطـوير�الشـراكة�والتعـاون�بـWن�ا�جلـس�gعSـى�للبيئـة�ا�بادرة�الوطنية�لتعزيز�مفاهيم�aستدامة�4ي�الب�د،�وذلك�ع

 .وجميع�مؤسسات�الدولة�العامة�والقطاع�الخاص�ومؤسسات�ا�جتمع�ا�دني

اط�ق�ا�بادرة�الوطنية�لتنمية�القطاع�الزراxي�برئاسة�صاحبة�السمو�ا�لكي�aم8Wة�سبيكة�بنت�ابراهيم�آل�خليفة� −

زيادة�مساهمة�القطاع�الزراxي�4ـي�النـاتج�ا�حSـي،�وتب>ـ;�خطـط�شـاملة�لـدعم�إ^ى�و�uدف�قرينة�ملك�مملكة�البحرين�
العاملWن�4ي�الزراعة،�وتحف��Wودعم�الصناعات�التحويلية،�وزيادة�ونشر�الوxي�بالثقافة�الزراعية�من�خـ�ل�التعلـيم�

  .والتدريب�لبناء�قدرات�وطنية�متخصصة�4ي�هذا�ا�جال

ــــة�ا�عنيـــــة� − ــــات�الدوليـ ـــمن�aل~�امـ ــــراكة�ضــ ـــة�البيئيـــــة�والشـ ـــم�إدراج�التوعيــ ـــددة�aطـــــراف،�تــ با�تفاقيـــــات�البيئيـــــة�ا�تعــ

  .٢٠١٢ا�جتمعية�4ي�خطة�وطنية�ضمن�تقرير�الب�غ�الوط>;�الثاني�لتغ�8Wا�ناخ�والصادر�4ي�العام�

aســ~8اتيجية�ضــمن�aل~�امــات�الدوليــة�ا�عنيــة�با�تفاقيــات�البيئيــة�ا�تعــددة�aطــراف،�أعــد�ا�جلــس�gعSــى�للبيئــة� −

ـــ;�4ــــي�مجــــال�التنــــوع�a الوطنيــــة�وخطــــة�العمــــل�للتنــــوع�الحيــــوي�وقــــد�أشــــارت� ســــ~8اتيجية�ا^ــــى�أهميــــة�رفــــع�الــــوxي�البيÞـ

 .الحيوي�واهميته�با�ملكة�بWن�كافة�شرائح�ا�جتمع

 :ال89امج�وا�شاريع�الوطنيةaجراءات�و   - ج 

−  
ً
ـــدا ـــــة�وتحديــــ ـــــى�للبيئــ ـــة�للمجلـــــــس�gعSــ ـــــات�البيئــــ ـــــياق�تنفيـــــــذ�السياســ ــــي�ســ ـــــس��4ـــ ـــــد�ا�جلــ ـــدأ�الشـــــــراكة،�أعتمــ ـــــذ�مبــــ تنفيــ

إســ~8اتيجية�ممنهجــة�4ــي�شــأن�زيــادة�الــوxي�لــدى�ا�ــرأة�4ــي�القضــايا�البيئيــة�عSــى�الســاحة�ا�حليــة�والدوليــة،�اعتمــدت�

ــي�مراحــــل� ــية�وتنفيــــذ�العديــــد�مــــن�ا�حاضــــرات�وورش�العمــــل�لفئــــات�نســــوية�متعــــددة�و4ــ عSــــى�عقــــد�اللقــــاءات�النقاشــ

  :عمرية�مختلفة،�م�uا

�مح • �عقد �محاضرة �أبرزها �من �كان �البيوت، �ربات �لفئة �با�ملكة �ا�راكز�!جتماعية �4ي �توعوية ا�رأة�"اضرات

  .٢٠١٢الF;�أقيمت�4ي�مركز�بوري�!جتماxي�4ي�العام�" والبيئة

• �;Þالبي� �الوxي �رفع �بغرض �بالدولة �والخاصة �الحكومية �ا�ؤسسات �4ي �بالعاملWن �وخاصة �متنوعة �عمل ورش
�با �وتعريفهم �لدuÍم �العام �4ي �تم �وقد �تعن¾uم، ;Fال� �البيئية �والقرارات �عمل��٢٠١٠لتشريعات �ورشة إعداد

� �بعنوان �التمريض �مجال �4ي �aنسان"للعام�ت �وصحة �عن�"البيئة �الناتجة �الخطرة �ا�خلفات �إدارة �حول ،
  .عمليات�قطاع�الرعاية�الصحية�4ي�البحرين�وتشريعات�الدولة

• � �gعSى�للبيئة�العديد �ا�جلس �الجمعيات�النسائية�دشن �البيئة�مع �حماية �4ي �ا�رأة �حول�دور �الفعاليات من
;Þا�هتمة�بالشأن�البي.  

،�أقيم�معـرض�ومنتـدى�البحريـن�الدولـي�gول�للتقنيـات�الخضـراء،�uwدف�نشر�الوxي�البيÞ;�بWن�4٢٠١٢ي�العام� •
  .ؤسسات�ا�جتمع�ا�دنيمختلف�فئات�ا�جتمع�بشأن�أهمية�التقنية�الخضراء�وتعزيز�الشراكة�مع�م

يقع�ضمن�!ل~�امات�الطوعية��ملكة�البحرين�إعداد�الب�غات�الوطنية�لتغ�8Wا�ناخ،�وقد�أدرج�تقرير�الب�غ�الوط>;� −
الثاني�لتغ�8Wا�ناخ�فص��محددا�حول�التوعية�البيئية�4ي�ا�جتمع،�وتع~�م�!دارة�ا�عنية�بإعداد�التقرير�إدخال�بعد�



   

٣١ 

 

  .٢٠١٤ضمن�التقرير�الثالث�لتغ�8Wا�ناخ�وا�زمع�البدء�بالعمل�عSى�إعداده�منتصف�العام��النوع�!جتماxي

ــاز�دراســــة�حــــول� − التحــــديات�البيئيــــة�ا�ماثلــــة�أمــــام�القطــــاع�النفطــــي�البحري>ــــ;�"أصــــدرت�الهيئــــة�الوطنيــــة�للــــنفط�والغــ
 ".وتدابg�8Wستجابة�لها

يـة�عSـى�مشــاريع�التطـوير�والتنميــة�4ـي�البحــرين،�ويـأتي�نظــام�يبحـث�ا�جلـس�gعSــى�للبيئـة�تطبيــق�نظـام�التعرفــة�البيئ −
وأيضـا�لـدعم�مسـ8Wة�العمـل�عSـى�. التعرفة�البيئية�ا�ق~8ح�لتحف��Wوإلزام�تلك�ا�شاريع�بالقوانWن�وا�عاي�8Wوا�واصـفات

�8Wا�وارد�ا�الية�حماية�البيئة�وصيانuvا�من�تبعات�gنشطة�الF;�تؤثر�سلبا�عSى�البيئة�وتفعيل�الرقابة�الشعبية�وتوف
 .�عادة�تأهيل�البيئة�وتحسي�uا

 
ً
  :النتائج�ا�تحققة: ثانيا

�١٧،�ا^ـى�4٢٠٠٧ـي�العـام��١٤إ^ـى��٢٠٠١اختصاصـيات�4ـي�العـام��٧ارتفع�عدد�aختصاصيات�4ي�ا�جا�ت�البيئية�مـن� −
خصــــائيWن�والفنيــــWن�مــــن�إجمــــا^ي�عــــدد�g ) ٦،�والفنيــــات�البيئيــــات��١١عــــدد�gخصــــائيات�البيئيــــات�( 4٢٠١٣ــــي�العــــام�

ــبته�حــــوا^ي��٥٩البيئيــــWن�العــــاملWن�4ــــي�ا�جلــــس� ـــا�نســ ـــدد�gخصــــائيWن�البيئيــــWن،�مــــع�وصــــول�% ٢٨اي�مـ مــــن�إجمــــا^ي�عـ
  .مناصب�إدارية�عليا�٨أخصائية�واحدة�فقط�4ي�ا�جلس�gعSى�للبيئة�إ^ى�رتبة�مدير�إدارة�من�أصل�

إ^ـــى��٢٠٠٩ســـنة�4ــي�عـــام�/فــرد/كيلـــووات�ســـاعة�٨٦٠٠٫١٧١ارتفــع�نصـــيب�الفــرد�الســـنوي�مـــن�اســ�uvك�الكهربـــاء�مــن� −
 .٢٠١٢سنة�4ي�عام�/فرد/كيلووات�ساعة�١٠٢٧٢٫٧٠٢

  .٢٠١٠عام���١١٣٫٠٢مقارنة�ب��١١٠٫٠٨)  جالون�4ي�اليوم�الواحد(قل�معدل�aس�uvك�اليومي�للفرد�من�ا�ياه�� −

ـــي� − ــ �̂Ëـــي�القطـــــاع�ا� ــــاء�4ــ ــــن�الكهربـ ــــنوي�مـ ـــدل�اســـــ�uvك�الفـــــرد�السـ ــــنة��١٠٨٫٧٣) س. و. ك(قـــــل�معــ مقارنـــــة�ب��٢٠١١سـ
  .٢٠١٠عام���١١٫١٤٣

  .٢٠٠٨عام��٦٥مقانة�ب��٢٠١١سنة��١٢٥ا�ستفيدات�من�ال89امج�التوعوية�حول�ا�فاهيم�الداعمة�للبيئة� −

  .٢٠٠٨سنة���١٦٤٥٥٠٥مقارنة�ب��٢٠١١سنة��١٥٤٦٣٢٦قلت�كمية�ا�خلفات�السنوية�من�� −

  .٢٠٠٨سنة���٥٨مقارنة�ب� ٢٠١١سنة��٥٠قلت�عدد�الحوادث�4ي�بيئة�العمل�من� −

 . ٢٠٠٨ عام ١٠مقارنة�بــ��٢٠١١عام� ١٦ ا^ىزاد�عدد�الحدائق�ا�نشأة�بالقرب�من�ا�ناطق�السكنية� −

محميــة�دوحــة�عــراد�البحريــة�متضــمنة�أك9ــ�8مم³ــ���4ــي�من~ــ�ة�افتتــاح��حيــث�تــمزيــادة�ا�ســاحات�الخضــراء�4ــي�ا�ملكــة� −
ــلمان�عــــام��٢٠١٠،�ومن~ــــ�ه�gمWــــ8ة�ســــبيكة�عــــام�٢٠١٠البحــــرين�ســــنة� ،�وحديقــــة�٢٠١١،�ومن~ــــ�ه�gمWــــ�8خليفــــة�بــــن�ســ

 .٢٠١٢خليفة�الك89ى�عام�
 
ً
  :بات�والثغرات�والتحديات�الرئيسيةالعق: ثالثا

�4ـي�تنفيــذه�باعتبـار�ذلــك�مـن�أهــم�العوامـل�الFــ;� −
ً
رفـع�مشــاركة�ا�ـرأة�4ــي�الرقابـة�البيئيــة�واتخـاذ�القــرار�وا�سـاهمة�أيضــا

  .بإمكان�ا�شاركة�4ي�إدار�uا�وا�حافظة�عل¾uا ببيئuvا،�وتعزز�شعورهاتنم;�ارتباط�ا�رأة�

زيادة�وxي�ا�رأة�بالقضايا�البيئية�ا�حليـة�وآثارهـا�عSـى�بـرامج�التنميـة�aقتصـادية�وaجتماعيـة�والصـحة،�مـع�أهميـة� −
وتقنيـات�حديثــة� تإيضـاح�دورهـا�4ــي�تحقيـق�التنميــة�ا�سـتدامة،�ورفــع�وع¾uـا�بمــا�يجـري�4ــي�العـالم�مــن�خطـط�وأدوا

 .�دارة�البيئة

  3ليات�ا�ؤسسية�لل>;وض�با�رأة .٩

 
ً
  :@نجازات�ا�تحققة: أو�

 :التداب�8Wالقانونية  -أ 

 ).٢٠١٣-٢٠١٠(بتعيWن�اعضاء�ا�جلس�gعSى�للمرأة�للدورة�الرابعة��٢٠١٠لسنة��٤٤صدور�aمر�ا�لكي�رقم� −

 ).٢٠١٦-٢٠١٤(ا�جلس�gعSى�للمرأة�للدورة�الخامسة�بتعيWن�اعضاء��٢٠١٤لسنة��١صدور�aمر�ا�لكي�رقم� −

الوطنيــة��تابعــة�وتنفيــذ�النمــوذج�الــوط>;� بإنشــاء�وتنظــيم�اللجنــة�٢٠١١لســنة�) ١٤(صــدر�gمــر�ا�لكــي�الســامي�رقــم� −

¬دمــاج�احتياجــات�ا�ــرأة�برئاســة�صــاحبة�الســمو�ا�لكــي�gمWــ8ة�ســبيكة�بنــت�إبــراهيم�آل�خليفــة،�قرينــة�ملــك�مملكــة�

بتعـــديل�ا�ــادة�الثانيـــة�مـــن��٢٠١٤لســنة�) ١٢(رين�رئيســـة�ا�جلــس�gعSـــى�للمــرأة،�وصـــدر�أيضــا�gمـــر�ا�لكــي�رقـــم�البحــ

ـــــم� ـــــي�رقــ ـــر�ا�لكــ ـــنة�) ١٤(gمــــ ـــاج��٢٠١١لســــ ــــوذج�الـــــــوط>;�بإدمــــ ـــــذ�النمـــ ـــة��تابعـــــــة�تنفيــ ــاء�وتنظـــــــيم�اللجنـــــــة�الوطنيــــ بإنشـــــ



   

٣٢ 

 

  . احتياجات�ا�رأة�4ي�برنامج�عمل�الحكومة

ـــدر�قـــــرار�صـــــاحبة�الســـــمو  − ـــة�رقـــــم��صــ ـــة�الوطنيــ ـــة�اللجنــ ـــى�للمـــــرأة،�رئيســ ـــس�gعSــ ،�٢٠١١لســـــنة�) ٩(ا�لكـــــي�رئيســـــة�ا�جلــ

 .ةبتحديد�مهام�اللجنة�الوطنية��تابعة�تنفيذ�النموذج�الوط>;��دماج�احتياجات�ا�رأة�4ي�برنامج�عمل�الحكوم

بتحديـد��٢٠١٤لسنة�) ٢(قم�ر صاحبة�السمو�ا�لكي�رئيسة�ا�جلس�gعSى�للمرأة،�رئيسة�اللجنة�الوطنية�صدر�قرار� −

 . مهام�اللجنة�الوطنية��تابعة�تنفيذ�النموذج�الوط>;��دماج�احتياجات�ا�رأة�4ي�برنامج�عمل�الحكومة

بتشـــكيل�اللجنـــة�التنســـيقية�لـــدعم��٢٠١٢لســـنة�) ٢(قـــرار�صـــاحبة�الســـمو�ا�لكـــي�رئيســـة�ا�جلـــس�gعSـــى�للمـــرأة�رقـــم� −

لتفعيــل�الــدور�التشــري�ي�والرقــابي�باســتخدام�aدوات�ال�89انيــة�ا�تابعــة�إدمــاج�احتياجــات�ا�ــرأة�4ــي�التنميــة،�وذلــك�

 .بما�يدعم�الجهود�الوطنية�عSى�هذا�الصعيد

ــيم� − ــة�العامــــة�للدولــــة�صــــدور�تعمــ عــــن�وزارة�ا�اليــــة�بشــــأن�aعتمــــادات�واللــــوائح�والتعليمــــات�الخاصــــة�بتنفيــــذ�ا��Wانيــ

ــــاليتWن� ــــنتWن�ا�ـــ ـــــة�)٢٠١٢-٢٠١١(للســـ ــــرص�وا��Wانيــ ــــافؤ�الفـــ ـــــدأ�تكـــ ــــق�مبــ ـــــول�تطبيـــ �حــ
ً
ـــا �خاصــــ

ً
ــــدا ــــــيم�بنـــ ــــــمن�التعمـ ،�تضـ

 .ا�ستجيبة��حتياجات�ا�رأة

ـــاريخ� − ـــة�ا�دنيــــة�بتــ ـــس�الخدمــ ـــق�مجلــ ـــي�الجهـــــات�الحكوميـــــة��٢٠١٣ســـــبتم١٩�89وافـ عSـــــى�إنشــــاء�لجـــــان�لتكـــــافؤ�الفــــرص�4ــ

ـــي�سياســــات�وخطـــــط� ــاي8W،�وتقــــديم�aستشــــارات�لضـــــمان�إدمــــاج�احتياجــــات�ا�ــــرأة�4ـ تخــــتص�بوضــــع�الضــــوابط�وا�عــ

 .وموازنة�الجهات�الحكومية�وتقييم�وتحليل�الفرص�الوظيفية�للمرأة

الجهــات�ن�انشــاء�لجــان�دائمــة�لتكــافؤ�الفــرص�4ــي�بشــأ ٢٠١٤لســنة�) ٤(رقــم�ديــوان�الخدمــة�ا�دنيــة�تعليمــات�صــدور� −

 .الحكومية

 .بشأن�إنشاء�وحدة�تكافؤ�الفرص�بمجلس�الشورى٢٠١٣سنة�) ٢٢(قرار�إداري�رقم� −

  .بتشكيل�وحدة�تكافؤ�الفرص�بمجلس�النواب�٢٠١٢قرار�رئيس�مجلس�النواب�سنة� −

 :السياسات�وaس~8اتيجيات�والخطط  -ب 

،�و4ـــي�خطـــوة�اجرائيـــة�لبـــدء�)٢٠٢٢ -٢٠١٣(الوطنيـــة�ل�uـــوض�ا�ـــرأة�البحرينيـــة�اطلـــق�ا�جلـــس�aعSـــى�للمـــرأة�الخطـــة� −

تنفيذ�الخطة�تم�اعـداد�الخطـة�aسـ~8اتيجية�لتنفيـذ�الخطـة�الوطنيـة،�وروxـي�4ـي�تقسـيم�مراحـل�تنفيـذ�الخطـة�عSـى�

uــا�مرحلتــان�كــل�ان�تكــون�عSــى�مــدى�ســنتWن�4ــي�ا�رحلــة�aو^ــى�احــداهما�انتقاليــة�وaخــرى�ذات�aولويــة�للتطبيــق،�تل¾

 .م�uما�تستمر��ربع�سنوات�وذلك�للتوافق�والتوازي�مع�برنامج�عمل�الحكومة�وا�وازنة�العامة�للدولة

  .4ي�برنامج�عمل�الحكومة) ٢٠٢٢-٢٠١٣(تب>;�الخطة�الوطنية�ل�uوض�ا�رأة�البحرينية� −

 : وال89امج�وا�شاريع�الوطنية aجراءات  - ج 

ـــاج�احتيا − ـــوط>;��دمـــ ــــ�ق�النمــــــوذج�الـــ ــــن�أربعــــــة�محــــــاور�رئيســــــية�¡ــــــي�إطــ ـــون�مــ ـــي�التنميــــــة،�ويتكـــ ــــرأة�والرجــــــل�4ـــ ـــات�ا�ــ جـــ

السياسات�وا�وازنات�وإدارة�ا�عرفة�وقياس�gثر�حيث�تم�وضع�!جراءات�ال�زمة�وتحديد�gدوار�ا�توقعـة�مـن�كـل�

 . الجهات�ذات�الع�قة�لتفعيل�محاور�النموذج�الوط>;

ارة�ا�الية�كشريك�رئي�ـ�;�عSـى�تحويـل�ا��Wانيـة�العامـة�للدولـة�إ^ـى�م�Wانيـة�عمل�ا�جلس�aعSى�للمرأة�بالتعاون�مع�وز  −

ــــات� ــــع�منهجيـــــات�وآليـ ــــا�يتفـــــق�مـ ــــذ،�وذلـــــك�بمـ ــــداد�والتنفيـ ـــافؤ�الفـــــرص�عنـــــد�!عـ ترصـــــد�إدمـــــاج�إحتياجـــــات�ا�ـــــرأة�وتكــ

ة�4ـــي�طريـــق�وقـــد�تـــم�تنفيـــذ�عـــدد�مـــن�الخطـــوات�بالتعـــاون�مـــع�وزارة�ا�اليـــة�كبدايـــ.  السياســـة�ا�اليـــة��ملكـــة�البحـــرين

تحقيق�ا�وازنات�ا�ستجيبة��حتياجات�ا�رأة،�لعل�أهمها�صدور�خمسة�تعاميم�عن�وزارة�ا�الية�تتضمن�توج¾uات�

  . للوزارات�وا�ؤسسات�الحكومية��راعاة�تكافؤ�الفرص�وإدماج�احتياجات�ا�رأة�عند�إعداد�وتنفيذ�ا��Wانية

�ؤسســـات�الدولـــة�الرســـمية�ومؤسســـات�ا�جتمـــع�ا�ـــدني�4ـــي�مجـــال�أطلـــق�ا�جلـــس�aعSـــى�للمـــرأة�الحقيبـــة�التدريبيـــة� −

وتتضمن�الحقيبة�التدريبيـة�ورشـة�حـول��.٢٠١٣يناير��٣١ – ٢٧إدماج�احتياجات�ا�رأة�4ي�التنمية�خ�ل�الف~8ة�من�

" مفـــاهيم�إدمـــاج�احتياجـــات�ا�ـــرأة�4ـــي�التنميـــة�ومهـــارات�الـــدعوة�وكســـب�التأييـــد"التعريــف�بوحـــدات�تكـــافؤ�الفـــرص�و

uwدف�التمهيد�لعمل�وحدات�تكافؤ�الفرص�بالوزارات�والجهات�ا�ختلفة،�والتعريف�بأدوارها�وأهدافها�ع�89التعرف�

عSــى�مفــاهيم�وفلســفة�ومصــطلحات�إدمــاج�احتياجــات�ا�ــرأة�4ــي�التنميــة،�واكتســاب�مهــارات�الــدعوة�وكســب�التأييــد�

 .وبناء�قدرات�القيادات�الشابة



   

٣٣ 

 

مــن�أجــل�aرتقــاء�بالعمــل�!حصــائي�بحســب�النــوع�فتوحــة�مبيانــات�ت�منصــة�للالجهــاز�ا�ركــزي�للمعلومــااســتحداث� −

  . والحصول�عSى�!حصاءات�بشكل�ديناميكي�تفاعSي

 
ً
  :النتائج�ا�تحققة: ثانيا

القطـاع��اتشـرك�احـدى�أك9ـ8 ،�كما�٢٠١٣وزارة�ومؤسسة�حكومية��نشاء�وحدة�لتكافؤ�الفرص�ح��Fعام��١٨بادرت� −

 .الخاص��نشاء�لجنة�لتكافؤ�الفرص�4ي�نفس�العام

 
ً
 :بات�والثغرات�والتحديات�الرئيسيةالعق: ثالثا

 :ادماج�مكون�ا�رأة�4ي�برنامج�عمل�الحكومة�وا��Wانية�كتوجه�عام�وغ�8Wمفصل�مما�يستدxي�تفعيل�Ãليات�التالية −

• �;ßى�ا�ستوى�الوط>;�لضمان�إلزامية�التنفيذوضع�احتياجات�ا�رأة�ضمن�أولويات�التخطيط�!س~8اتيجSع.  

�للموارد�وتوافر�تكافؤ�) ا�رأة�و�الرجل(تحليل�ا��Wانية�بناء�عSى�تحديد�احتياجات� • بما�يضمن�التوزيع�العادل
 .الفرص�4ي�الجداول�الرئيسية�4ي�ا��Wانية

 .فيذهاتنفيذ�دراسات�تراxي�ادماج�احتياجات�ا�رأة�4ي�ا�شاريع�وال89امج�ا�خطط�لتن •

ـــــة� − ـــــة�الوظيفيــ ـــتدامة�وaنظمــ ــــمن�اســــ ـــــ;�تضـــ ــــيم�الFــ ــــة�والتقيـــ ـــات�الرصـــــــد�وا�تابعـــ ـــــات�لعمليــــ ـــــة�ا^ـــــــى�وضـــــــع�منهجيــ الحاجـ

 . والتحف�Wية�ا�ناسبة�الF;�تراxي�احتياجات�ا�رأة�4ي�بيئة�العمل

ــاهيم�إدمــــاج�احتياجــــات�ا�ــــرأة�مــــن�خــــ�ل�وضــــع�نظــــام�مســــتمر�للتوعيــــة�يحقــــق − ــة�إ^ــــى�تعزيــــز�الــــوxي�العــــام�بمفــ �الحاجــ

 .!ستدامة�4ي�نشر�الوxي�ا�جتم�ي

 .خلق�القناعة�الكافية�لتب>;�مفاهيم�وفكر�aدماج�لدى�مؤسسات�القطاع�الخاص −

الحاجــة�ا^ــى�تكثيــف�الجهــود�4ــي�مجــال�نشــر�ثقافــة�aدمــاج�وتنفيــذ�ال9ــ8امج�التدريبيــة�ال�زمــة�لبنــاء�القــدرات�للكــوادر� −

 .العاملة�4ي�مؤسسات�ا�جتمع�ا�دني

ضع�منهجيـات�واضـحة�للرصـد�وا�تابعـة�وقيـاس�gداء�لضـمان�aسـتدامة�4ـي�إبـراز�اثـر�تطبيـق�النمـوذج�الحاجه�ا^ى�و  −

�ودوليا
ً
 .الوط>;�إقليميا

 

  حقوق�3نسان�للمرأة .١٠

 
ً
  :@نجازات�ا�تحققة: أو�

 :التداب�8Wالقانونية  -أ 

− � �رقم ��٢٠١٢لسنة�) ٦٦(إصدار�مرسوم �حقوق�!نسان�وبتعديل�بعض �شئون �وزارة �رقم�بتنظيم أحكام�ا�رسوم

  .بإعادة�تسمية�وتنظيم�وزارة�التنمية�aجتماعية�٢٠١١لسنة�) ٦٠(

− � �عام �4ي �!نسان �لحقوق �الوطنية �ا�ؤسسة ��٢٠٠٩إنشاء �رقم �gمر�ا�لكي �وحماية�) ٤٦(بموجب لتعزيز�وتنمية

  . حقوق�!نسان�وترسيخ�قيمها�ونشر�الوxي�uwا�و!سهام�4ي�ضمان�ممارسuvا

م�١٨/٦/٢٠٠٢بتاريخ�) السيداو(مملكة�البحرين�إ^ى�اتفاقية�القضاء�عSى�كافة�أشكال�التمي��Wضد�ا�رأة�انضمت� −

 . ١٨/٧/٢٠٠٢ودخلت�ح��Wالنفاذ�بتاريخ�

�١٩٩٠مارس��a٢٧تفاقية�الدولية�للقضاء�عSى�جميع�أشكال�التمي��Wالعنصري�بتاريخ�مت�مملكة�البحرين�ا^ى�ضان −

 .١٩٩٠نة�لس) ٨(با�رسوم�بقانون�رقم�

 .تمثيل�ا�جلس�gعSى�للمرأة�4ي�كافة�اللجان�الوطنية�النوعية�مثل�الطفولة�وا�سنWن�وذوي�aعاقة −

− � �رقم �) ٦١(مرسوم � ٢٠١٣لسنة �وا�حتجزين �السجناء �حقوق �مفوضية �اختصاصات �وتحديد �4ي�بإنشاء وتضم

 .عضويuvا�عدد�من�النساء�ذوات�aختصاص

− � �رقم ��٢٠١٠لسنة�) ٤٠(صدر�القانون �القانون�رقم �بعض�أحكام �) ٧٤(بتعديل �وتأهيل��٢٠٠٦لسنة �رعاية بشأن

مخصص�إعاقة���يقل�عن�مائة�دينار��- دون�تمي��WبWن�الرجل�وا�رأة–وتشغيل�ا�عاقWن�ونص�عSى�أن�يمنح�ا�عاق�



   

٣٤ 

 

،�عSى�أ��يؤثر�صرف�هذا�ا�خصص�عSى�أية�حقوق�أو�إعانات�أخرى�مقرة�للمعاق�بموجب�أ
ً
 آخر،ي�قانون�شهريا

 . رفع�هذا�القانون�سقف�!عانة�ا�قدمة�للمعاقأي�

 .بالتصديق�عSى�اتفاقية�حقوق�gشخاص�ذوي�!عاقة�٢٠١١لسنة�) ٢٢(قانون�رقم� −

 .بإنشاء�اللجنة�التنسيقية�العليا�لحقوق�!نسان�٢٠١٢لسنة�) ٥٠(قرار�رئيس�مجلس�الوزراء�رقم� −

 .ق�وط>;�لتعويض�ا�تضررينبإنشاء�صندو �٢٠١١لسنة�) ٣٠(مرسوم�بقانون�رقم� −

− � �الصادر�با�رسوم�بقانون��٢٠١٢لسنة�) ٥٣(مرسوم�بقانون�رقم بتعديل�بعض�أحكام�قانون�!جراءات�الجنائية

 .٢٠٠٢لسنة�) ٤٦(رقم�

 :السياسات�وaس~8اتيجيات�والخطط  -ب 

− � �تختص �ا�دني �ا�جتمع �ومؤسسات �السلطات �جميع �عن �ممثلWن �عضويuvا �4ي �تضم �وطنية �فرق بمتابعة�تشكيل

  .aتفاقيات�الدولية�واعداد�التقارير�الدورية

�للشباب� − �الوطنية �4ي�) ٢٠١٥-٢٠١١(وضع�aس~8اتيجية �الوطنية�للشباب �عملية�تطوير�aس~8اتيجية �ارتكزت وقد

وا�ساواة�وا�شاركة�4ي�تعزيز�ا�ساواة�بWن�الجنسWن،�وحماية��العدالةمراحلها�ا�ختلفة�عSى�عدة�مبادئ�من�أهمها�

 .حقوق�ا�عاقWن�وذوي�aحتياجات

والF;�تر�µ;�دعائم�رئيسية�4ي�مس8Wة�aهتمام�) ٢٠١٦-٢٠١٣(وضع�aس~8اتيجية�الوطنية�ل¨شخاص�ذوي�!عاقة� −

  . بفئة�ذوي�aعاقة�وبخاصة�ما�يتعلق�ب~8سيخ�ثقافة�العدالة�وا�ساواة�وتكافؤ�الفرص�بWن�كافة�ا�واطنWن

�للم − �الضمان�وضع�aس~8اتيجية�الوطنية �مظلة �مد �خ�ل �ل|هتمام�بكبار�السن�لتقنWن�وتأمWن�حقوقهم�من سنWن

 .aجتماxي�لهم

 :اءات�وال89امج�وا�شاريع�الوطنيةaجر . ج

بـــرامج�مســـتمرة�للتوعيـــة�والثقافـــة�القانونيـــة� ا�ملكـــة مؤسســـات�ا�جتمـــع�ا�ـــدني�4ـــييـــنظم�ا�جلـــس�aعSـــى�للمـــرأة�و  −

 الـواردة�4ـي�اتفاقيـة�السـيداو� ا�ـرأة بحقـوق  والتعريـف اتفاقيـة�السـيداو� حـول  نقاشـية وحلقـات لعمـل ورشتتضـمن�

 .تفعيلها وكيفية

،�ومن�هذه�الـدورات�تلـك�ا�تعلقـة�٢٠١٠و��٢٠٠٩عقد�معهد�الدراسات�القضائية،�إحدى�عشرة�دورة�خ�ل�عامي� −

حقـوق�ا�ـرأة�!نسـانية،�ع�مـات�بـالقانون�الدو^ي�!نساني،�اح~8ام�حقوق�!نسان،�حقوق�!نسان�وا�سؤوليات،�

 .مضيئة�4ي�أحكام�القضاء�العربي

ــة�البحــــرين�للســــنتWن�ا�ــــاليتWن� − �مــــن�ا�خصصــــات�ا�اليــــة��٢٠١٢و��٢٠١١يتضــــمن�قــــانون�ا��Wانيــــة�العامــــة��ملكــ
ً
عــــددا

ــان،�والFــــ;�مــــن�شــــأ®uا�ضــــمان�رفــــع�ا�ســــتوى�ا�عي ــ�;�الرئيســــية�ذات�الع�قــــة�ا�باشــــرة�وغWــــ�8ا�باشــــرة�بحقــــوق�aنســ ³ــ

  :مليون�دينار�4ي�السنتWن�ا�ذكورتWن�ومن�ذلك�١٬٥٢٤٫٩بشكل�متساو�لكافة�ا�واطنWن،�بلغ�مجموعها�

• � �aنسان�بم�Wانية�قدرها �وزارة�التنمية��٢٫٧دعم�مباشر�ل¨نشطة�ا�رتبطة�بحقوق �دينار�لدى�كل�من مليون
 .aجتماعية�وا�ؤسسة�الوطنية�لحقوق�aنسان

�aحتياجات� • �ذوي �من �وgفراد �aجتماعية �والرعاية �با�رأة �ا�باشرة �الع�قة �ذات �لل89امج �ا�ا^ي توف�8Wالدعم
� �بمبلغ �ا�لكية �الخ8Wية �ا�ؤسسة �4ي �وا�تمثلة �aحتياجات��٣٫٨الخاصة، �ذوي �من �وgفراد �دينار، مليون

 . مليون�دينار�٨٫٢الخاصة�بمبلغ�

حاضـرات�وا�رش�التدربيـة�و gنسـان�العديـد�مـن�ال9ـ8امج�التثقيفيـة�والتوعويـة�والـسسة�الوطنية�لحقوق�ؤ �نظمت�ا −

 :تا^يلuا�ا4ي�مجال�حقوق�gنسان�وم�

وحقوق�ا�رأة�وaنسان�) السيداو( الندوة�الحوارية�حول�اتفاقية�القضاء�عSى�جميع�اشكال�التمي��Wضد�ا�رأة� •
 .4٢٠١٤ي�يناير�

• � �حول �تعزيز "فعالية �4ي �!ع�م �البحرين�دور �مملكة �4ي �!نسان �حقوق �ا�فوضية�"وحماية �مع �بالتعاون ،
 .٢٠١٤،�عام�السامية�لحقوق�!نسان
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�ا�بدئWن� • �للمحامWن �لحقوق�!نسان �التدري´; �ال89نامج �ضمن �!نسان �لحقوق �الدو^ي �القانون �حول محاضرة
 . ٢٠١٤عام��،�4يبالتعاون�مع�اللجنة�الدولية�للصليب�gحمر�ورابطة�ا�حامWن�الدولية

�بعنوان  • �مملكة�": ندوة�تعريفية �4ي �!نسان �حقوق �تعزيز�وحماية �4ي �لحقوق�!نسان �الوطنية �ا�ؤسسة دور
 . 4�،٢٠١٣ي�العام�:البحرين

 
ً
  :بات�والثغرات�والتحديات�الرئيسيةالعق: ثالثا

  .ا�رأةبناء�قدرات�مؤسسات�ا�جتمع�ا�دني�وتفعيل�دورها�ا�جتم�ي�4ي�التوعية�بحقوق� −

 .اصدار�التشريعات�والقوانWن�ا�تعلقة�با�رأة4ي� أو�aسراع�الحاجة�إ^ى�استكمال −

  

 الطفلة .١١

 
ً
  :@نجازات�ا�تحققة: أو�

 :التداب�8Wالقانونية  -أ 

− � �رقم �القانون �٢٠٠٩لسنة�) ١٩(صدور �gسرة �4ي�) القسم�gول (،باصدار�قانون�أحكام �gسرية �الع�قات الذي�ينظم

  . أمور�الزواج�وآثاره�الشرعية�والط�ق�والحضانة

حضـــر�ا�ـــادة�gول�عSـــى��بشـــأن�ضـــوابط�!عـــ�ن�وال~ـــ8ويج�عـــن�التبـــغ�ومنتجاتـــه،�حيـــث�تـــنص�٢٠١١لســـنة�) ٣(قـــرار�رقـــم� −

�أو�دعاية�للتبغ�ومنتجاته�أو�تصنيعها�كحلويات�أو�ألعاب�أطفالدخول�ا�ن
ً
 .تجات�الF;�تتضمن�إع�نا

 .بشأن�اعادة�تشكيل�لجنة�الحضانة�aسرية�٢٠١١لسنة��١٩قرار�رقم�  −

 .بشأن�تنظيم�التخرج�والرعاية�ال�حقة�من��دار�رعاية�الطفولة�٢٠١١لسنة�)  ٤٦( قرار�رقم� −

 .بإصدار�قانون�الطفل ٢٠١٢لسنة�) ٣٧(قانون�رقم� −

�) ٢٣(القرار� − �ا�هن��٢٠١٣لسنة �وكذلك �gحداث �تشغيل �لتنظيم �gخرى �والظروف �وgحوال �الشروط �تحديد بشأن

�أو�سلوكه� �أو�س�مته �الحدث �تضر�بصحة ;Fأو�ال� �ف¾uا �يحظر�تشغل¾uم ;Fال� �والخطرة �الشاقة �وgعمال والصناعات

 .gخ�}ي

̈طفال�بشأن�ت�٢٠١٣لسنة�) ١٢(قرار�رقم� −  ). تفاؤل (عديل�النظام�gسا�µ;��ؤسسة�مركز�الخدمات�ال~8بوية�الخاصة�ل

 .بتشكيل�اللجنة�الوطنية�للطفولة�٢٠١٣لسنة�) ٦٤(قرار�رقم� −

  

 :السياسات�وaس~8اتيجيات�والخطط  -ب 

الشورى�منذ�م�إنشاء�لجنة�شؤون�ا�رأة�والطفل�4ي�مجلس�النواب،�أسوة�باللجنة�الF;�تم�إنشاؤها�4ي�مجلس�٢٠١١ −

 .م٢٠٠٢الفصل�التشري�ي�gول�سنة�

− � �لعام �والطفولة �gمومة �خدمات �لجميع �!رشادية �الد�ئل �تحديث �الخدمات�٢٠٠٩-٢٠٠٨تم �مقدمي �تدريب �وتم م،

�الرضاعة� �دليل � �للمرأة، �الدوري �الفحص �دليل �العنف، �من �ا�رأة �لحماية �!رشادي �الدليل �وتشمل �عل¾uا، الصحية

حماية�الطفل�من�العنف�و�!همال،��دليل�صحة�gم�4ي�ف~8ة�النفاس�و�تنظيم�gسرة،��دليل�صحة�الطبيعية،��دليل�

 .ا�راهقWن،�الدليل�!رشادي�لفحص�gطفال

 .تم�وضع�اس~8اتيجية�للتدخل�ا�بكر�كمرحلة�تأهيلية�من�مراحل�التأهيل�ل¨طفال�ا�عاقWن�4٢٠١٣ي�سنة� −

 :الوطنيةال89امج�وا�شاريع�aجراءات�و   - ج 

 .٢٠١٢تدشWن�برنامج�الرعاية�البديلة�4ي�عام� −

 .4٢٠١٢ي�عام��٩٩٨تدشWن�خط�النجدة�ومساندة�الطفل� −

 
ً
  :النتائج�ا�تحققة: ثانيا

 .٢٠١٧- ٢٠١٣للف~8ة�با�مم�ا�تحدة�فوز�مملكة�البحرين�بمقعد�4ي�لجنة�حقوق�الطفل� −



   

٣٦ 

 

 
ً
   :العقبات�والثغرات�والتحديات�الرئيسية: ثالثا

̈طفال�النفسيWن��نخصائيgW محدودية� − �ل
ً
 .لذوي�aحتياجات�الخاصةخصوصا

 .لدى�aطفالالسلوكيات�الصحية�aيجابية��الحاجة�إ^ى�التوعية�ا�جتمعية�وتعزيز  −

 ).الثانيالقسم�(غياب�قانون�احكام�gسرة� −

 

  و3قتصادية�واثرها�ع2ى�ا�رأة�عواقب�3زمة�ا�الية 

� �gزمة �تداعيات �من �الرغم �gسواق�اعSى �4ي �اسعار�النفط �مستويات �عSى �وتأث8Wها �العالم;، �aقتصاد �عSى �وgقتصادية �الية

� �لتمويل �يعت�89ا�صدر�الرئيس �والذي �دعم�الالعا�ية، � �¬همية �م�uا �وإدراكا � �البحرين �مملكة �إ��ان �الدولة، �4ي �العامة نفقات

�حر  �فقد �ا�الية، �gزمة �تداعيات ��واجهة �الوط>; �aقتصادية�aقتصاد �القطاعات �مختلف �عSى �aنفاق �توسيع �عSى صت

�ا�خصصة� �ا�الية �ا�بالغ �وزيادة �gساسية، �البنية �ومشاريع �الرأسمالية �ا�شاريع �تمويل �وaستمرار�4ي �الخدمية، والقطاعات

Ã� �تخفيف �4ي �واضح �بشكل �اسهم �مما �gساسية، �السلع �لبعض �الدعم �مبالغ �وزيادة �aجتماعية �عSى�للرعاية ثار�السلبية

�والصحية� �ا�عيشية �ا�جا�ت �كل �4ي �البحرينية �ا�رأة �وبا�خص �ا�واطن �ومكتسبات �حقوق �عSى �والحفاظ �الوط>;، aقتصاد

�اجما^ي� �النمو�4ي �مستوى �متوسط �بلغ �حيث �ا�ستدامة، �التنمية �وتحقيق �ا�جتمع �®uوض �اجل �من �والخدماتية والتعليمية

�ا �من �العامة�للدولة �ا�صروفات �ا�الية ��٢٠٠٨لسنة �ا�الية �السنة ��٢٠١٢إ^ى �التشغيلية�بمعدل �معدل�% ١٦للمصروفات وبلغ

،�وقد�بلغ�متوسط�النمو�4ي�aنفاق�%١١متوسط�النمو�السنوي�4ي�aنفاق�عSى�ا�شاريع�الرأسمالية�ومشاريع�البنية�gساسية�

سنويا،�و4ي�% ١٢نفاق�عSى�قطاع�الخدمات�التعليم�سنويا،�كما�بلغ��متوسط�النمو�4ي�a % ١٦عSى�قطاع�الخدمات�الصحية�

�النمو� �بلغ�متوسط �خدمات�aنفاق�عSى�aسكان �النمو�4ي�الصرف�عSى�قطاع�الخدمات�% ٣٣مجال �وقد�بلغ�متوسط سنويا،

  . سنويا%  a٧جتماعية�
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 البيانات�وFحصاءات: ثالثالباب�ال

  ا�ؤشرات�الوطنية�3ساسية  -أ 

��وضعت �البحرين �مملكة �حكومة �العام �وطنية 4٢٠١٢ي �عSى�أساس" مؤشرات �مبنية �رئيسية �خمسة�محاور ̈داء�تضم البعد� ل

   .م�مدى�الحياة،�اقتصاد�ا�عرفة،�استدامة�موارد�الطاقةالوط>;،�جودة�الحياة،�التعلaقتصاد�: الجنساني�¡ي

� �تطرأ ;Fال� �التغ8Wات �ومتابعة �ا�لموس �الواقع �لتحليل �واستخدامها �دوري �بشكل �والبيانات �ا�علومات �جمع �هو�أن �ا�جتمع عSى

  :وتضطلع�uwذه�ا�همة�الجهات�التالية. ا�حرك�gسا�µ;�4ي�توف�8Wالخدمات،�وكفالة�ا�ساواة�4ي�الحقوق�بWن�افراد�ا�جتمع

حيث�يعتمد�إصدار�البيانات�aقتصادية�والسكانية�الرسمية�الرسمية�ا�عنية�بلجهة�وهو�ا�:الجهاز�ا�ركزي�للمعلومات −

/ الصادر�4ي�شهر�مارس�١٩٢٣ - ٠٥،�بموجب�قرار�مجلس�الوزراء�رقم�مقاربة�النوع�aجتماxي�4ي�رصد�مؤشراته�وتقاريره

�ع. ٢٠٠٦آذار� �الك~8ونية�تسهل �منظومة �بإنشاء �للمعلومات �قام�الجهاز�ا�ركزي �ونشر�وقد �البيانات �وتحليل �تجميع ملية

ثم�تحليل�وتجه��Wالبيانات�الخاصة��،ا�ؤشرات�الصادرة�من�الوزارات�وgجهزة�الحكومية�وحصر�وتجميع�هذه�ا�ؤشرات

  .بتلك�ا�ؤشرات�بالتعاون�مع�ا�ؤسسات�ذات�الع�قة

بناء�منظومة�معرفية�فاعلة�ب) ٢٠٢٢-٢٠١٣(تنفيذ�الخطة�الوطنية�ل�uوض�ا�رأة�البحرينية�بدأ�وب :�جلس�3ع2ى�للمرأةا −

�با�جا�ت� �ا�تعلقة �مصادر�ا�عرفة �وتوحيد �ربط �خ�ل �من �ومصادر�التعلم �وا�عرفة �الخ89ات �تشمل �ا�رأة �مجال 4ي

�. التنموية �للمرأةكما �gعSى �ا�جلس ��يقوم �ونشر�إصدارات �بإعداد �أرقام��،ةدورياحصائية �4ي �البحرينية �ا�رأة نذكر�م�uا

والذي�يع>��برصد�إنجازات�ا�رأة�4ي�مختلف�القطاعات�aجتماعية�والتعليمية�والصحية�وaقتصادية�والسياسية،�وقد�

 .�ستدامتمثلت�بمؤشرات�تقيس�النتائج�ا�باشرة�ل¨دوار�الF;�لعبuvا�و��تزال�تلعuÈا�ا�رأة�4ي�عملية�بناء�ا�جتمع�التناف��;�ا

ـــات�الرســــــمية� − ـــاو �ا�ؤسســـ ــــيم�ووزارة�الصــــــحة�وزارة�التنميــــــة�aجتماعيــــــة��م�uـــ ــــة�والتعلــ ـــــلوزارة�ال~8بيــ ــــر��تعمـ ـــــد�ونشــ عSــــــى�رصـ

 .aحصائيات�والبيانات�ا�تعلقة�با�رأة�عSى�مواقعها�aلك~8ونية�كل�4ي�مجال�اختصاصه�و¡ي�متاحة�للجميع

،�١٨/٩/٢٠١٣ا�نشـئة�4ـي�الجهـات�الحكوميـة�4ـي�ضـوء�قـرار�مجلـس�الخدمـة�ا�دنيـة�4ـي�جلسـته�بتـاريخ�: لجان�تكافؤ�الفـرص −

والFـ;�تــنص�مهامهــا�4ــي�محــور�ادارة�ا�عرفـة�عSــى�اعــداد�قواعــد�البيانــات�وaحصـائيات�والتقــارير�عــن�ا�ــوظفWن�وا�ســتفيدين�

اس�اثر�تنفيذ�الخطة�الوطنية�ا�عتمدة�ل�uوض�ا�رأة�قيو لخدمات�ا�قدمة�بالجهة�الحكومية�وتصنيفهم�حسب�النوع،�من�ا

 .البحرينية�4ي�تحقيق�تكافؤ�الفرص،�وقياس�معد�ت�سد�الفجوة�بWن�ا�رأة�والرجل�وصو��لتحقيق�شراكة�متكافئة
 

  ا�ؤشرات�ا�تعلقة�با�جموعة�الدنيا�من�ا�ؤشرات�الجنسانية  -ب 

وا�تعلقة�بتعزيز�قدرات�) ٢٠٣٠(تنفيذ�أهداف�الرؤية�aقتصادية��ملكة�البحرين��،ا�ركزي�للمعلوماتمن�أهداف�عمل�الجهاز�

� �البيانات �و جمع �التحليلية �!حصائية�والقدرات �!حصائية�للمملكة �ونشر�البيانات �وتحليل �توصلت��امستخدباجمع �ما احدث

�وبرامج �أجهزة �من �التقنية �إحصاء. إلية �جميع �للمعلومات �ا�سوح�ويوفر�الجهاز�ا�ركزي �!دارية، �السج�ت �من �ا�نبثقة اته

 .ا�تخصصة�و�نشراته�aحصائية،�مصنفة�حسب�النوع�aجتماxي�بما�ف¾uا�خصائص�كبار�السن�وذوي�!عاقة

�حول� �ا�نشآت �مسح �gسرة، �ودخل �نفقات �كمسح �الدورية �ا�تخصصة �ا�سوح �بتنفيذ �للمعلومات �الجهاز�ا�ركزي �يقوم كما

 gمراض�و �.جور هيكلية�وتوزيع�g4ي�تنفيذ�ا�سوح�ا�تخصصة�مع�الوزارات�والجهات�الحكومية�مثل�مسح��
ً
يساهم�الجهاز�أيضا

� �نحو�gمراض �وسلوكيات �واتجاهات �معلومات �العالم;،�مسح �الصÔي �ا�سح �Åراء�ا�عديةا�زمنة�غ�8Wا�عدية، �الوط>; �وا�سح ،

  .الشباب

F;�تنشر�حسب�النوع�aجتماxي�كا�حصاءات�الحيوية،�التعليم�،�القوة�العاملة،�وفيما�يخص�النشرات�aحصائية�السنوية�وال

�رصد�البيانات�عن�طريق�التنسيق�مع�الجهات�ا�عنية�ثم�معالجة�
ً
احصاءات�الضمان�aجتماxي�وخدمات�الرعاية،�فيتم�حاليا

� �إتاحuvا �ثم �ومن �تقييمها �و �لالبيانات �عن �الجهاز�!لك~8 لمستفيدين �موقع �طريق ��واكبة�. (www.cio.gov.bh)وني وكخطوة

التطورات�التكنولوجية�4ي�مملكة�البحرين�تم�استحداث�مايسم��بمنصة�البيانات�ا�فتوحة�من�أجل�aرتقاء�بالعمل�!حصائي�

�تفاعSي �ديناميكي �بشكل �!حصاءات �عSى �الو . والحصول �من �البيانات �رفع �يتم �ا�وقع�حيث �عSى �ا�عنية �الجهات �و زارات

)http://statistics.gov.bh (ى�ا�وقع�بعد�Sومن�ثم�معالجة�البيانات�وتقييمها�من�خ�ل�توظيف�تقنية�ا�علومات�و�إتاحة�البيانات�ع

 . ذلك



   

٣٨ 

 

ط�هذا�ارتب� و . إعداد�مؤشرات�وطنية�تعزز�تنافسية�مملكة�البحرينا�وافقة�عSى�ب ٢٢٠٨-٠٢وتنفيذا�لقرارا�مجلس�الوزراء�رقم�

�الفنية� �العملية �با�جراءات �للبدء �للمعلومات �الجهاز�ا�ركزي �الوزراء �مجلس �أوكل �للمعلومات، �الجهاز�ا�ركزي �بعمل ا�شروع

ية�ووضع�آلية�لتنفيذ�ا�ؤشرات�بحيث�تكون�متواكبة�مع�ا�ؤشرات�الدول�،لتحقيق�مراقبة�ا�ؤشرات�الوطنية�عSى�أرض�الواقع

وذلك�لضمان�الحصول�عSى�القياسات�الصحيحة�مع�متابعة�ال~�ام�ا�ؤسسات�ا�عنية�بالقياس�وتقديم�الدعم�ال�زم�و�تذليل�

�ا�جا�ت� .العقبات �Fش� �4ي �الجنسWن �التكافؤ�بWن �نسبة �لقياس �aجتماxي �النوع �حسب �سيكون �ا�ؤشرات �تصنيف �ان و�شك

 . ا�ذكورة

حيث�،�)٢٠٢٢- ٢٠١٣(ض�ا�رأة�البحرينية�ل�uو �الوطنيةيلعب�الجهاز�ا�ركزي�للمعلومات�دور�ا�نسق�aحصائي�4ي�تنفيذ�الخطة�و 

�للتقييم� �الخطة �4ي �ا�درجة �وا�ؤشرات �با�حصاءات �للمرأة �gعSى �ا�جلس �ل~�ويد �ا�عنية �والجهات �الوزارات �مع �التنسيق يتم

 aرتقاء�بواقع�ا�رأة�البحرينيةا�ستمر�لقياس�أثر�الخطة�4ي�. 

� �واهمها�كما�بدأ �مع�ا�ؤسسات�ا�عنية �وعقد�شراكات �قاعدة�معلومات�وبيانات�ا�رأة�البحرينية �بتأسيس �للمرأة ا�جلس�gعSى

�gكاديمية� �قطاعا�uا �وتنوع �تخصصا�uا �بمختلف �البحرينية �ا�رأة �تستقطب �قاعدة �بناء �يتم �بحيث �للمعلومات الجهاز�ا�ركزي

. ال89امج�وaس~8اتيجيات�الخاصة�بدعم�ا�رأة�فرصة�aستناد�ا^ى�معرفة�دقيقة�للتغ8Wات�4ي�مستوى�مشاركا�uاوتمنح�والوظيفية،�

منظومتWن�ويس�ى�ا�جلس�gعSى�للمرأة�ان�تكون�قاعدة�بيانات�ا�رأة�البحرينية�ذات�طابع�مرن�بحيث�تتضمن�وبشكل�مبدئي�

�م�uما�عSى�عدد��معرفيتWن�اساسيتWن�تتمث�ن�4ي
ً
منظومة�ا�عرفة�aحصائية�ومنظومة�ا�عرفة�الخاصة�بالسج�ت،�وتشتمل�ك�

  .من�aنظمة�aلك~8ونية�ا�تخصصة�4ي�مجا�ت�محددة

بشكل��)٢٠٢٢-٢٠١٣(ل�uوض�ا�رأة�البحرينية��منهجية�متكاملة�لرصد�وقياس�النتائج�وتقييم�أثر�تنفيذ�الخطة�الوطنيةتم�وضع�

��مستمر�ووفق �gساليب �ا�حSيأحدث �ا�ستويWن �ب�عSى �با�ستعانة �وذلك �و والدو^ي، �للمعلومات �الجهاز�ا�ركزي تلك��مؤشرات

،�وتقرير�البنك�الدو^ي،�وتقرير�منظمة�الصحة�)دافوس(تقرير�الفجوة�الجندرية�للقياس�كالتقارير�الرسمية�كمصدر�ا�درجة�4ي�

� �التقارير�الصادرة �بعض �إ^ى �با�ضافة �و�سيما�العا�ية �ا�ؤشرات �بعض �خصوصية �مراعاة �مع �ا�تحدة، �aمم �منظمة من

  .aجتماعية�م�uا�للعالم�العربي�وaس�مي

  

  ا�ؤشرات�ا�تعلقة�بالعنف�ضد�ا�رأة  - ج 

�البحرين� �مملكة �4ي �والفتيات �النساء �من �aسري �العنف �حا�ت �برصد �تقوم �aسري �بالعنف �ا�عنية �الجهات �من �عدد يوجد

ومواصلة�لجهود�ا�جلس�aعSى�للمرأة�4ي�مجال�مكافحة�العنف�ضد�و4ي�سبيل�ترك��Wوتوحيد�جهود�تلك�الجهات��.بشكل�منفصل

� �البحرينية �ا�رأة �الوطنية�ل�uوض �الخطة �تضمنت �العنف� )٢٠٢٢-٢٠١٣(ا�رأة، �أشكال �ا�رأة�من�كافة �بحماية �خاصة محصلة

ء�لتفعيل�الربط�aلك~8وني�بWن�الجهات�ذات�الع�قة�بالعنف�4ي�مملكة�وبالتعاون�مع�الشركاء�والحلفاgسري�يس�ى�من�خ�لها�

�النساء� �من �aسري �العنف �لحا�ت �وشاملة �موحدة �بيانات �قاعدة �لتأسيس �uÍدف �برنامج �تنفيذ �خ�ل �من �وذلك البحرين

�ا �التقارير�والبحوث �اعداد �4ي �وaحصائيات �البيانات �من �وaستفادة �البحرين، �مملكة �4ي �والدولية�والفتيات �وaقليمية �حلية

  .والخطط�ا�ستقبلية

�ذات�و  �الرسمية �gعSى�للمرأة�والجهات�الحكومية �ا�جلس �بWن �تشكيل�لجنة�مش~8كة �تم �القاعدة، ��شروع خ�ل�ا�رحلة�aو^ى

كاء�4ي�انشاء�قاعدة�كشر ) وزارة�الداخلية،�وزارة�التنمية�aجتماعية،�وزارة�العدل�والشئون�aس�مية،�وزارة�الصحة(الع�قة�

البيانات�ا�وحدة�لحا�ت�العنف�gسري�4ي�مملكة�البحرين،�وقد�تم�aتفاق�خ�ل�ا�رحلة�gو^ى��شروع�قاعدة�البيانات�عSى�

�تم� �مخصصة �لجداول
ً
�وفقا �البحرين �مملكة �4ي �والفتيات �النساء �من �gسري �العنف �حا�ت �عن �دورية �بصورة �البيانات جمع

�الش �لهذا �إعدادها �تتضمن �حول أن ��توف�8Wبيانات �بحسب �وا�عتدي �aجتماعية،:الضحية �الحالة �العمر، �الجنسية،  النوع،

  .ا�ستوى�التعليم;،�ا�حافظة،�عدد�سنوات�الزواج،�وغ8Wها�من�ا�علومات�ا�همة

بالعنف�ضد��بنظام�الك~8وني�يتضمن�مجموعة�موحدة�من�ا�ؤشرات�ا�تعلقة�تم�الخروج�من�ا�رحلة�gو^ى�من�مشروع�القاعدة

� �البحرين �مملكة �4ي �ليكون�. ا�رأة �ا�ش~8كه، �اللجنة �4ي �aعضاء �الجهات � �مع �aلك~8ونية �الربط �استكمال �عSى �العمل وجاري

�لبيانات�ضحايا�العنف�gسري�من�النساء�والفتيات�4ي�مملكة�البحرين
ً
  .التقارير�aحصائية�4ي�ا�جالو �مصدرا�موحدا
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  بيانات�بشأن�فئات�معينة  -د 

uا�ا�رأة�ا�سنة�و�ذات�aعاقة�بالتعاون�والتنسيق�تس�ى�مملكة�البحرين�لتحسWن�اوضاع�ا�رأة�بمختلف�فئا�uا�ومستويا�uا�بما�ف¾

ك�الفئات�من�الخدمات�واماكن�جهات�ا�عنية�،�حيث�تقوم�هذه�الجهات�بجمع�البيانات�وا�علومات�حول�مدى�استفادة�تلالمع�

وزارة�التنمية�aجتماعية�وا�ؤسسة�الخ8Wية�ا�لكية،�كما�وتعتمد�هذه�الجهات�عSى��uاتواجدها�والظروف�ا�حيطة�uwا،�ونذكر�م�

  . aحصاءات�وا�علومات�الF;�يتم�جمعها�من�خ�ل�الجهاز�ا�ركزي�للمعلومات�سواء�عن�طريق�التعدادات�أو�ا�سوح�ا�تخصصة

   



   

٤٠ 

 

  �ولويات�الناشئة� :الرابع�الباب

و�تـــو^ي�،�جهـــودا�ملموســـة�4ـــي�ســـبيل�تـــوف�8Wأفضـــل�مســـتوى�مـــن�الخـــدمات�و�التســـهي�ت�ا�ختلفـــة�للمـــواطنWن�مملكـــة�البحـــرينتبـــذل�

ــي� ــا�كمــــا�و�نوعــــا�4ــ �للمــــرأة�4ــــي�هــــذا�الصـــدد�حيــــث�تســــuvدف�عSــــى�الــــدوام�رفــــع�مســـتوى�الخــــدمات�ا�قدمــــة�لهــ
ً
الحكومـــة�اهتمامــــا�كبWــــ8ا

وعSى�الرغم�من�ذلك�فإنه�ما�تزال�هناك�بعض�التحديات�الF;�وضعت�الدولة�مجموعة�من�التداب�8Wا�ستقبلية�. مختلف�ا�جا�ت

  .الكفيلة�بمواجهuvا

  3ولويات�الرئيسية .١

�إطار�ال~8ابط� − �4ي �والنفسية �الصحية �وتعزيز�س�مuvا �ل¨سرة �وaجتماعية �aقتصادية �aحتياجات �تأمWن استمرارية

  .العائSي،�وتمكWن�ا�رأة�ل�عتماد�عSى�ذا�uا�بما�يحقق�gمان�والحماية�لجميع�أفراد�gسرة

بناء�القناعات�الداعمة�و�ترسيخ�ا�مارسات�ا�ؤدية�ا^ى�تلبية�احتياجات�ا�رأة�4ي�اطار�العدالة�وتوسيع�الخيارات�وتعزيز� −

 .القدرات�4ي�ا�جتمع�وبما�يدعم�حقوق�ا�رأة

تضمن�التطوير�الذاتي�و�ا�·;�والجماxي�وا�جتم�ي�و!نساني�من�خ�ل�جودة�واستمرارية�التعليم�و�صناعة�ممارسات� −

  . التعلم�ونقل�الخ89ات�وا�عرفة�للمرأة�4ي�كل�ا�راحل�العمرية

�aسرة�وال − �ينعكس�عSى �الصحية،�والبيئية،�وaجتماعية،�والنفسية�بما عيش�aرتقاء�بجوانب�حياة�ا�رأة�4ي�ا�جا�ت

 .بأمان�وتعزيز�أنماط�أفضل�ا�مارسات�من�خ�ل�توفر�خيارات�للمرأة

بناء�بيت�ل�ستشارات�وا�قارنات�4ي�مجال�ا�رأة�من�خ�ل�ادارة�ا�عرفة�والعمل�من�خ�ل�الشركاء�وبناء�قصص�نجاح� −

 .مستدامة

− � �العامة �ا��Wانية �إعداد �وجداول �نماذج �للربط �الحكومة�هدافبأدولة �عمل �ا�رأة� برنامج �ل�uوض �الوطنية والخطة

� �بحيث)٢٠٢٢-٢٠١٣(البحرينية ��يتم�، �ا�الية �للدولة�للسنوات �العامة �ا��Wانية �إعداد �تعميم �٢٠١٨ – ٢٠١٥تضمWن

�بتكافؤ�الفرص �خاصة �وتعليمات �لبتوج¾uات �اضافة ،� �ا�الية �للسنوات �ا��Wانية �إعداد �٢٠١٨ – ٢٠١٥تطوير�جداول

�وaس~8اتيجيا �gهداف �aس~8اتيجية�لربط �وا�تطلبات �الحكومة �عمل �ب89نامج �الحكومية �والجهات �الوزارات �4ي ت

�با�رأة �لل�uوض �و الوطنية �تقارير�التقييم�، �تخدم �مالية �بيانات �قاعدة �إعداد �4ي �للمرأة �gعSى �ا�جلس �مبادرات دعم

 .الدولية

  التوصيات .٢

برنامج�عمل�الحكومة�4ي�اطار�من�الشراكة�والتعاون��4ي) ٢٠٢٢-٢٠١٣(تضمWن�الخطة�الوطنية�ل�uوض�ا�رأة�البحرينية� −

 .والجهات�الحكومية) EDB(مع�مجلس�التنمية�aقتصادي

 . اعداد�اس~8اتيجية�وطنية��ناهضة�العنف�ضد�ا�رأة −

 .حماية�gسرة�من�العنفبشأن��ن قانو 4ي�إصدار��!سراع −

 .)الثانيالقسم�(صدار�قانون�احكام�gسرة�إ�4ي�!سراع −

تضمWن�ا�فاهيم�والقيم�الداعمة�لدور�ا�رأة�4ي�التنمية�aقتصادية�وaجتماعية�4ي�تعزيز�aستقرار�aسري�من�خ�ل� −

 .ا�ناهج�التعليمية�والتدريبية

 .aرتقاء�ب89امج�التنمية�ا�ستدامة�من�خ�ل�تفعيل�النموذج�البحري>;��دماج�احتياجات�ا�رأة�4ي�التنمية −

 .استدامة�مشاركة�ا�رأة�4ي�برامج�التنمية�aقتصادية�و�aجتماعيةتسهم�4ي��وادارة�ا�عرفةتأسيس�آليات�نقل� −

  .   توف�8Wنظم�واساليب�وأدوات�متنوعة�للتعليم�والتعلم −

   .التمكWن�ا�عر4ي�للمرأة�بما�يعزز�قدر�uا�عSى�معالجة�مشاكلها�بتطبيق�افضل�ا�مارساتزيادة� −

 .ا�رأة�وتزويدها�با�عارف�وا�هارات�والسلوكيات�وحسن�توظيفهابناء�قدرات�aستمرار�4ي� −

 .تطوير�كفاءة�ا�رأة�وممارسا�uا�aنتاجية�بما�يعزز�قدرا�uا�التنافسية�4ي�ا�جتمع −

 .آمنة�4ي�جميع�مراحلها�العمريةو تمكWن�ا�رأة�من�التمتع�بحياة�وكريمة� −
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  .خ89ة�وطنية�4ي�مجال�قضايا�وتمكWن�ا�رأة بناء�بيت −

−  
ً
 .aرتقاء�بالخ89ات�الوطنية�ومنظومة�التبادل�ا�عر4ي�لتحقيق�التنافسية�اقليميا�ودوليا

�تعتمد − �موحدة �بيانات �قاعدة �وإنشاء �aلك~8وني �وترصد�الربط �النوع، �للمرأة��مقاربة �وaقتصادي �aجتماxي الواقع

 .البحرينية

− � �التوعية �عمليات �من�و تكثيف
ً
�بدءا �Ãخرين، �وإدارة �الذات �إدارة �ومهارات �gسري، �التوافق �سلوكيات �عSى التدريب

�اجتماعية�وطنية� �شبكة �gخرى�ذات�الع�قة�ضمن �بالتنسيق�والشراكة�مع�الجهات �gسا�µ;،�وذلك �التعليم مرحلة

 . �كافحة�العنف

 تمكWن�ا�رأة�من�aعتماد�عSى�ذا�uا�aستمرار�4ي�تطوير�آليات� −
ً
 .اقتصاديا

− � �تطوير�آليات �وواجبا�uاaستمرار�4ي �حقوقها �بكافة �ا�جتمع �وتوعية �ا�رأة �تمكWن �ي� �كافة�بما �4ي �التنافسية حقيق

  .القطاعات�والتخصصات�وا�ستويات

 .)د(أعتماد�سياسة�وطنية�لتدعيم�الطحWن�بفيتامWن� −

عة� − �استخدام�الزيوت�النباتية�ا�هدرجة�اعتماد�سياسات�وطنية�تحد�من�اس�uvك�gحماض�الدهنية�ا�شبَّ
ً
وتن×;�فعليا

�4ي�!مدادات�الغذائية
ً
 .جزئيا

وضع�سياسات�للحد�من�تأثر�gطفال�بتسويق�gغذية�وا�شروبات�غ�8Wالكحولية�الحاوية�عSى�نسبة�عالية�من�الدهون� −

عة�أو�السكريات�الحرة�أو�ا�لح   .ا�شبَّ

�الص − �قانون �وتشمل �القوانWن �من �عدد �توف�8Wتحديث �تنظيم �!يدز�وقانون �وقانون �التبغ �مكافحة �وقانون �العامة حة

 .بدائل�ل9ن�gم،�وقانون�الصحة�النفسية

  .سنة�١٦للفتيات�عمر�   (HBV)دراسة�إدخال�تطعيم�الوقاية�من�سرطان�عنق�الرحم� −
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  الخKصة

  :التا^يق�gهداف�ا�رجوة�يالبحرين�تؤكد�عSى�أن�أهم�عوامل�نجاحها�4ي�تحق�مملكة�ان

�ا�ستويات − �4ي�مختلف وقد�. توفر�إرادة�سياسية�واضحة�عSى�أعSى�ا�ستويات�لتمكWن�ا�رأة�وردم�الهوة�بWن�الجنسWن

والدور�الذي�أنيط�به،�والتأثg "�8WعSى�للمرأة�ا�جلس" آلية�انشاءتجSى�ذلك�4ي�إجراءات�مؤسسية�وتشريعية،�أبرزها�

  .وgهلية�عSى�حد�سواءالذي�يتمتع�به�لدى�الجهات�الحكومية�

�السياسات� − �4ي �أو�تراجعات �انقطاع ���يوجد �حيث �gهداف، �لتحقيق �والتدخ�ت �الخطوات �4ي �والتدرج aستمرارية

 .وال89امج�4ي�هذا�ا�جال،�وهذا�ما�يعطي�نتائج�إيجابية�أك��8من�التدخ�ت�ا�نفردة�وا�عزولة

ع�uا�مختلف�ا�جا�ت�وا�ستويات�كما�يتبWن�من��ا�نبثقة�شاريع�وبرامج�العمل�وا�ل�uوض�ا�رأةشمول�الخطة�الوطنية� −

�اثر  �ا�سائل��مجا�ت �ذلك �4ي �بما �استثناء �دون �بيجWن �عمل �م�uاج �محاور �كل �بمتابعة �الوط>; �aل~�ام �ومن الخطة،

 .الحساسة�مثل�العنف�ا�وجه�ضد�ا�رأة�وا�شاركة�السياسية�وغ8Wها

�بتطوي − �للمرأة �aعSى �ا�جلس �درجات�قيام �اعSى �تقديم �لضمان �الدولة؛ �سلطات �مع �والتواصل �التشبيك ر�سياسة

 .ا�شورة�والتعاون�والتنسيق،�بما�يضمن�ادماج�الخطط�وال89امج�الوطنية�ا�وجهة��ستدامة�تقدم�ا�رأة�البحرينية

وبما�ينسجم��الحرص�عSى�بناء�منظومة�معرفية�ترصد�حجم�ومستويات�التقدم�الحاصل�عSى�وضع�ا�رأة�البحرينية، −

�متابعة�تنفيذ�aتفاقيات�واعداد�التقارير�الدورية
ً
 .مع�ا�تطلبات�الدولية�وخصوصا

�ل|متياز�عSى�صعيد�الخدمات� −
ً
aل~�ام�بتحويل�البحرين�ا^ى�بيت�للخ89ة�الوطنية�4ي�مجال�تمكWن�وتقدم�ا�رأة،�ومركزا

  .والتسهي�ت�وaستشارات�4ي�ا�نطقة
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  ا�رفقات
  

 الفريق�الوط_��أعضاء�  -أ 

ـــوط��� ـــــق�الــــ ـــاء�الفريــ ــــــر�مأعضــــ ـــــداد�تقريـ ـــي�إعــ ــــارك��ــــ ــــرين ملكـــــــةا�شـــ ــــول  البحـــ ــــــدم حـــ ـــرز  التقـ ـــــي ا�حــــ ـــذ �ــ ـــ)ن تنفيــــ ــــاج إعــــ ـــل وم+*ـــ ــــــ-ن عمــــ  +بيجـ

  :،�وذلك�من�خ)ل�عقد�اللقاءات�التشاورية�واجتماعات�العمل�و9ستشارات�ا�باشرة�وعقد�مجموعات�ترك-٢٠1

  ا�نصب�/@سم  الجهة  الرقم

١.   
التشريع�وaفتاء�هيئة�

  القانوني

  ا�ستشارة�معصومة�عبدالرسول�عي���

  نائبة�رئيس�هيئة�التشريع�وaفتاء�القانوني

٢.   

  وزارة�الخارجية

  سعادة�الدكتورة�الشيخة�رنا�بنت�عي����آل�خليفة

  الوكيل�ا�ساعد�للشئون�العربية�وgفروآسيوية�وا�نظمات

٣.   
  الدكتور�إبراهيم�بدوي�الشيخ

  القانونيا�ستشار�

  وزارة�التنمية�aجتماعية   .٤
  السيدة�بدرية�يوسف�الجيب

  الوكيل�ا�ساعد�للرعاية�والتأهيل�aجتماxي

  وزارة�الصحة   .٥
  الدكتورة�مريم�عذبي�الج�همة

  الوكيل�ا�ساعد�للرعاية�gولية�والصحة�العامة

٦.   
وزارة�العدل�والشؤون�

  !س�مية

  aستاذة�دانه�خميس�الزياني

  وزارة�مساعد�ل|حصاء�والتخطيط�وaتصالوكيل�

  وزارة�ا�الية   .٧
  حميد محمد سامي السيد

  الخارجية aقتصادية الع�قات إدارة مدير

  وزارة�العمل   .٨
  السيدة�فوزية�صالح�شهاب

  مديرة�إدارة�التأمWن�ضد�التعطل

  وزارة�ال~8بية�والتعليم   .٩
  السيدة�لطيفة�عي����البونوظة

  وا�شاريع�ال~8بويةمديرة�ادارة�التخطيط�

  مجلس�التنمية�aقتصادية   .١٠
  السيدة�ندى�عازمي

  مدير�ادارة�التخطيط�aقتصادي�والتطوير

١١.   
�البلديات�شئون �وزارة

  والتخطيط�العمراني

  ا�هندسة��ياء�الفضالة�

  مديرة�ادارة�الخدمات�الفنية�ببلدية�ا�نطقى�الوسطى

  رئيسة�وحدة�تكافؤ�الفرص

  هيئة�شئون�aع�م   .١٢
  الذوادي عبداللطيف مايسة Ãنسة

 !ع�مية ا�تابعة إدارة مدير بأعمال قائم

١٣.   

  ا�جلس�gعSى�للبيئة

  ا�هندسة�زهوة�محمد�الكواري 

;Þقائم�بأعمال�مدير�إدارة�السياسات�والتخطيط�البي  

١٤.   
  ا�هندسة�سوزان�محمد�العجاوي 

;Þرئيس�قسم�التخطيط�البي  

  الجهاز�ا�ركزي�للمعلومات   .١٥
  Ãنسة�مها�عبدهللا�سبت

  احصائي�بإدارة�aحصائيات�الديموغرافية�والبيئية�وaجتماعية
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  ا�نصب�/@سم  الجهة  الرقم

١٦.   
الجمعية�البحرينية�

  للتخطيط�aس~8اتيÐي

  الدكتورة�هالة�بدر�أحمد�صليبيخ

  رئيسة�الجمعية�البحرينية�للتخطيط�aس~8اتيÐي

١٧.   
الجمعية�البحرينية�لتنمية�

  ا�رأة

  السيدة�خديجة�السيد

  رئيسة�الجمعية�البحرينية�لتنمية�ا�رأةنائبة�

١٨.   

  aمانة�العامة�

  ا�جلس�aعSى�للمرأة�

  عبدهللالدكتورة�دنيا�أحمد�

  قائم�بأعمال�مدير�عام�السياسات�والتطوير

١٩.   
  فارع��عبدهللا�السيدة�ابتسام

  مدير�مركز�معلومات�ا�رأة

٢٠.   
  الشيخة�دينا�بنت�راشد�آل�خليفة

  الع�قات�العامة�والدوليةقائم�بأعمال�مدير�إدارة�

٢١.   
  شاجرة�صالح�aنسة�اماني�

  قسم�الدراسات�والبحوث�ةرئيس

٢٢.   
  النايف�احمد��السيدة�هنادي

  احصائي�اول�بيانات

٢٣.   
  الع�Ëي�محمود�السيدة�لطيفة�

 احصائي�اول�بيانات

٢٤.   
  الدوسري�عبدهللا�aنسة�موزة�

 احصائي�اول�بيانات

٢٥.   
  aنسة�شيماء�عبدهللا�سلمان�

  اخصائي�اول�متابعة�

٢٦.   
  الحلواÌي�فيصل�السيدة�ليSى�

  اخصائي�اول�دراسات�وبحوث

٢٧.   
  الرفاxي�عبدالعزيز�السيدة�نورة�

  اخصائي�تعاون�دو^ي

٢٨.   
  عبدهللالسيدة�مريم�احمد�

  ف>;�بيانات
  

  

 �حصاءات   -ب 

وبشــأن� البــاب�gول،�4ــينوقشــت��الFــ;،�بشــأن�aتجاهــات�العامــة�aقتضــاء،�حســب�)كميــة(يتضــمن�معلومــات�إحصــائية�مفصــلة�
  :يالباب�الثان�4ينوقشت��F;عشر�ال�aحدى aهتماممجا�ت�
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 ا�رأة�والفقر .١

 الجارية aسعار -) مليون�دينار�بحري>;( !جما^ي ا�حSي الناتج ):1( جدول�رقم

  ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ا�ؤشرات

  ١٢٬٣٢٨٫٢ ١١٬٥٣٠٫٥ ١٠٬٩٢٠٫٦ ٩٬٦٦٨٫٢ ٨٬٦٢٤٫٨ )بحري_� دينارمليون�( �جما|ي ا�ح2ي الناتج

  موقع�الجهاز�ا�ركزي�للمعلومات: ا�صدر

 الجارية aسعار -) البحري>; بالدينار( !جما^ي ا�حSي الناتج من الفرد نصيب متوسط ):2( جدول�رقم

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ا�ؤشرات

 ا�ح2ي الناتج من الفرد نصيب متوسط

 )البحري_� بالدينار( �جما|ي
٩٣١١ ٩١٣٨٫٤ ٧٨٦٩٫٦ ٧٣١٩ 

  موقع�الجهاز�ا�ركزي�للمعلومات: ا�صدر

  بالنسبة�لسكان�حسب�الجنس ٢٠١٤ح��Fابريل��ستفيدين�من�ا�ساعدات�aجتماعيةعدد�ونسبة�ا�): 3 (جدول�رقم�

  )٢٠١١عدد�السكان�خJل�العام�( مملكة�البحرين�

  النسبة العدد الجنس

 %1.73 9,869 امرأة

 %1.15 6,588 رجل

 %2.88 16,457 ا�جموع

  وزارة�التنمية��جتماعية: ا�صدر

  البحرين� مملكة سكان ا|ى ونسب�;م ٢٠١٤ا�ا|ي�ح��Dابريل� الدعم ا�ستفيدين�من عدد): 4 (جدول�رقم�

  )٢٠١١عدد�السكان�خJل�العام�(

 النسبة العدد الجنس

 %4.8 27,655 إناث

 %14.5 82,480 ذكور 

 %19.3 110,135 ا�جموع

  وزارة�التنمية��جتماعية: ا�صدر
  

 ا�رأة�والتعليم .٢

 )٢٠١٣-٢٠١٢(مملكة�البحرين� \ي @سا��E التعليم مرحلة \ي للطJب والنس�� العددي التوزيع): 5 ( جدول�رقم

 %طالبة %طالب ا�جموع طالبة طالب ا�رحلة

 %50.09 %49.91 64,257 32,185 32,072 @بتدائية

 %49.77 %50.23 32,560 16,205 16,355 �عدادية

 %50.40 %49.60 128,559 64,797 63,762 الثانوية

 والتعليم ال$#بية وزارة: ا�صدر
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 )٢٠١٢-٢٠١١( مملكة�البحرين \ي العا|ي التعليم مرحلة \ي للطJب والنس�� العددي التوزيع): 6 ( جدول�رقم

 %طالبة %طالب ا�جموع طالبة طالب ا�رحلة

 %61 %39 32,327 19,564 12,763 عدد�الطلبة�\ي�مؤسسات�التعليم�العا|ي

  العا)ي التعليم �جلس العامة �مانة: ا�صدر

  

  )٢٠١٢-٢٠٠٩( معهد�البحرين�للتدريب \ي للطJب العددي التوزيع): 7 ( جدول�رقم

 العام�التدري�� النوع عدد�ا�تدربcن�ا�سجلcن

 ٢٠٠٩/٢٠١٠ رجل ١٨٩٠

  امرأة ٢٢٠٤

 ٢٠١٠/٢٠١١ رجل ١٩٢١

  امرأة ٢٢٧٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ رجل ١٦٩٢

  امرأة ١٦٠٩

 ٢٠١٢/٢٠١٣ رجل ١٧٩٥

  امرأة ١٧٦٥

 معهد�البحرين�للتدريب: ا�صدر

  

  )٢٠١٣-٢٠١٢( الدرا��E للعام ا�درسة نوع حسب الحكومية ا�دارس \ي  وا�علمات ا�علمcن عدد): 8 ( جدول�رقم

 
 نسبة��ناث نسبة�الذكور  اناث ذكور  ا�جموع نوع�ا�درسة

 %٧٧ %٢٣ ٤٠٤٤ ١١٧٨ ٥٢٢٢ ابتدائية

 %٤٢ %٥٨ ٥٥٥ ٧٧٨ ١٣٣٣ ابتدائية�إعدادية

 %٦٠ %٤٠ ١٤٧٩ ٩٧٤ ٢٤٥٣ إعدادية

 %١٠٠ -   ١٢٣   - ١٢٣ إعدادية�ثانوية

 %٦٧ %٣٣ ٢٠٩٧ ١٠٣٨ ٣١٣٥ مسارات�أخرى + ثانوية�عامة�

 -   %١٠٠   - ٩١٢ ٩١٢ ثانوية�صناعية�

   - %١٠٠   - ٢٠١ ٢٠١ التعليم�الدي_�

 %٦٢ %٣٨ ٨٢٩٨ ٥٠٨١ ١٣٣٧٩ ا�جموع

  وزارة�ال$#بية�والتعليم: ا�صدر

  



   

٤٧ 

 

  

  

  )٢٠١٣-٢٠١٢( الدرا�µ; للعام الخاصة ا�دارس 4ي وا�علمات ا�علمWن عدد ):9 ( جدول�رقم

مدارس�متعددة�ا�راحل�

 )ثانوي /إعدادي/ابتدائي(
3782 768 3014 ٨٠ %٢٠% 

  ال$#بية�والتعليموزارة�: ا�صدر

  

 ا�رأة�والصحة .٣

  )٢٠١٢ – ٢٠٠٨( �ي مولود�)١٠٠٠(لكل الخامسة دون  3طفال وفيات معدل): 10 ( جدول�رقم

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ا�ؤشرات

 ٩ ٩٫٨ ٩٫٤ ٨٫٦ ٩٫٤ مولود��ي�١٠٠٠معدل�وفيات�3طفال�دون�سن�الخامسة�لكل�

  الصحة وزارة: ا�صدر

  )٢٠١٢ – ٢٠٠٨( الف<=ة خJل حية و�دة) ١٠٠٬٠٠٠(لكل 3مهات وفيات معدل): 11 ( جدول�رقم

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ا�ؤشرات

 ٢٦٫٢ ٢٢٫٨ ١١ ١٦٫٩ ١٧٫٧ التغc=�\ي�معدل�وفيات�@مهات

  الصحة وزارة: ا�صدر

  السكان من ١٠٠٠ لكل الخام ا�واليد معدل): 12 ( جدول�رقم

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ا�ؤشرات

من��١٠٠٠معدل�ا�واليد�الخام�لكل�

 السكان
١٥٫٦ ١٤٫٧ ١٤٫٨ ١٥ ١٥٫٣ 

  الصحة وزارة: ا�صدر

  للبحرينيات الخصوبة معدل): 13 ( جدول�رقم

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ا�ؤشرات

 ٧٨٫٦ ٧٥٫٦ ٧٩٫٢ ٨١ ٨٠٫٤ )٤٩ - �١٥ناث�( معدل�الخصوبة�العام�

معدل�الخصوبة�الك2ي�للمرأة�الواحدة�

 )٤٩ - �١٥ناث�(
٢٫٧ ٢٫٦ ٢٫٧ ٢٫٨ ٢٫٨ 

  الصحة وزارة: ا�صدر

 

  العنف�ضد�ا�رأة .٤

و�ت~8اوح�أعمارهن�التوزيع�العددي�والنس´;�للنساء�ال�تي�لجأن�إ^ى�دار�gمان�التابع�لوزارة�التنمية�aجتماعية� ):14 ( جدول�رقم

�gخ8Wة�عSى�يد�الزوج�أو�أشخاص�آخرين�4١٢ي�الـ��بدني�أو�جن��;وال�تي�تعرضن�لعنف��عاما�٤٩و�١٥بWن�
ً
  .شهرا

 

  البيان الفئة العدد

ــاء�الJتــــي�ت<ــــ=اوح�أعمــــارهن�بــــcن� البحرينيات ٩ عامــــا��٤٩و�١٥التوزيــــع�العــــددي�للنســ



   

٤٨ 

 

ا�اضــية�ع2ــى�يــد��١٢ا�تعرضــات�للعنــف�البــدني�أو�الجنFــ��E\ــي�@شــهر� العربيات ٩

 aجنبيات ٣  الزوج

 ا�جموع ٢١

ــاء�الJتــــي�ت<ــــ=اوح�أعمــــارهن�بــــcن� البحرينيات ٦ عامــــا��٤٩و�١٥التوزيــــع�العــــددي�للنســ

ا�اضــية�ع2ــى�يــد��١٢ا�تعرضــات�للعنــف�البــدني�أو�الجنFــ��E\ــي�@شــهر�

�=cالزوجأشخاص�غ  
 العربيات -

 aجنبيات ٦٧

 ا�جموع ٧٣

  التنمية��جتماعية وزارة: ا�صدر

  

 \ي�السلطة�وصنع�القرار�ا�رأةمشاركة� .٥

 القرار صنع ومواقع القيادية ا�ناصب \ي البحرينيات التوزيع�العددي�للنساء): 15 ( رقمجدول�

 2013 2012 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ا�نصب

 4 4 4 3 3 3 3 3 3 ومن�\ي�حكمه� وزير

 5 4 4 3 3 2 2 2 1 وكيل�وزارة�ومن�\ي�حكمه

  وكيل�وزارة�مساعد�

 ومن�\ي�حكمه
6 12 13 16 14 14 18 18 20 

 11 11 11 11 10 10 11 10 6 عضوات�مجلس�الشورى

 4 4 4 1 1 1 1 1  عضوات�مجلس�النواب

 3 3 3 2 2 2 1  1 السفc=ات

 1 1 1 1 1     رئيس�تنفيذي

 1 1 1 1      عضوات�ا�جلس�البلدي

 17 13 13 13 9 5 3 1   عدد�القاضيات

 ا�جلس�3ع2ى�للمرأة: ا�صدر

  النيابية�والبلديةمشاركة�ا�رأة�البحرينية�\ي�انتخابات�ا�جالس�): 16 ( جدول�رقم

ا�رشحون� العام

�جلس�

 النواب

ا�رشحات�

�جلس�

 النواب

ا�رشحون�

للمجلس�

 البلدي�

ا�رشحات�

للمجلس�

 البلدي�

ا�نتخبات�

�جلس�

 النواب

ا�نتخبات�

للمجلس�

 البلدي

2002 183 8 275 31 0 0 

2006 190 18 160 5 1 0 

2010 125 9 172 3 1 1 

  4   5 53 ٢٠١١ -التكميلية

     1 3 ٢٠١٢ -التكميلية

  ا�جلس�3ع2ى�للمرأة: ا�صدر



   

٤٩ 

 

  

 

 النواب مجلس انتخابات \ي البحرينية ا�رأة مشاركة نسبة): 17 ( جدول�رقم

النوع�����������

 العام
 رجل امرأة

٥٢٫٣ %٤٧٫٧ ٢٠٠٢% 

٤٩٫٨ %٥٠٫٢ ٢٠٠٦% 

٤٩ %٥١ ٢٠١٠% 

  ا�جلس�3ع2ى�للمرأة: ا�صدر

  

 ا�رأة�و@قتصاد .٦

 العاملون�\ي�القطاعcن�العام�والخاص ):18 ( جدول�رقم

 ا�هنة

٢٠١٢ ٢٠١١ 

 غ��بحري�� بحري�� غ��بحري�� بحري��

 اناث� ذكور�
ا�جمو 

 ع
 اناث� ذكور� ا�جموع اناث� ذكور�

ا�جمو 

 ع
 ا�جموع اناث� ذكور�

 )ديوان�الخدمة�ا�دنية�فقط(القطاع�العام�

الوظائف�

 العمومية

١٣٬٥٦

٠ 
١٬٧٤٢ ١٬٣٠٧ ٤٣٥ ٢١٬١٩٦ ٧٬٦٣٦ 

١٣٬٥٦

٦ 
١٬٨٦٠ ١٬٣٤٤ ٥١٦ ٢١٬٨١٣ ٨٬٢٤٧ 

 %٦٤ النسبة
٣٦٫٠٣

% 
١٠٠ %٧٢ %٢٨ %١٠٠ %٣٨ %٦٢ %١٠٠ %٧٥ %٢٥ %١٠٠% 

الوظائف�

التخصصي

 ة

٦٣٣ ٣٣٩ ٢٩٤ ٣٬٩٨٦ ٢٬١٦٤ ١٬٨٢٢ ٦٠٨ ٣٢٥ ٢٨٣ ٣٬٧١٠ ٢٬٠٠٥ ١٬٧٠٥ 

 %١٠٠ %٥٤ %٤٦ %١٠٠ %٥٤ %٤٦ %١٠٠ %٥٣ %٤٧ %١٠٠ %٥٤ %٤٦ النسبة

الوظائف�

 التنفيذية
١٣ ٠ ١٣ ١٬٥٣٨ ٤٩٥ ١٬٠٤٣ ١٥ ١ ١٤ ١٬٣٧٣ ٤٠٩ ٩٦٤ 

 %١٠٠ %٠ %١٠٠ %١٠٠ %٣٢ %٦٨ %١٠٠ %٧ %٩٣ %١٠٠ %٣٠ %٧٠ النسبة

الوظائف�

 التعليمية
٣٬٤٢٨ ٧١٤ ٢٬٧١٤ ١٢٬٨٧١ ٩٬٥٦٤ ٣٬٣٠٧ ٣٬٠٣٤ ٥٩٥ ٢٬٤٣٩ ١٢٬٨٣٥ ٩٬٥١٠ ٣٬٣٢٥ 

 ١ %٢١ %٧٩ %١٠٠ %٧٤ %٢٦ %١٠٠ %٢٠ %٨٠ %١٠٠ %٧٤ %٢٦ النسبة

الوظائف�

 القضاة
٥٢ ٠ ٥٢ ١٧٥ ٢٠ ١٥٥ ٣٥ ٠ ٣٥ ١٥٩ ١٩ ١٤٠ 

 %١٠٠ %٠ %١٠٠ ١ %١١ %٨٩ %١٠٠ %٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٢ %٨٨ النسبة

الوظائف�

الدبلوماسي

 ة

٢٤٨ ٦٢ ١٨٦ - - - ٢٤٨ ٦٢ ١٨٦ - - - 

 - - - %١٠٠ %٢٥ %٧٥ - - - %١٠٠ %٢٥ %٧٥ النسبة



   

٥٠ 

 

القطاع�

العام�

ديوان�(

الخدمة�

ا�دنية�

 )فقط

١٩٬٨٨

٠ 
٥٬٤٣٤ ٢٬٢٢٨ ٣٬٢٠٦ ٣٩٬٥٢١ ١٩٬٦٤١ 

٢٠٬٠٧

٩ 

٢٠٬٥٥

٢ 
٥٬٩٨٦ ٢٬٣٩٧ ٣٬٥٨٩ ٤٠٬٦٣١ 

 %١٠٠ %٤٠ %٦٠ %١٠٠ %٥١ %٤٩ %١٠٠ %٤١ %٥٩ %١٠٠ %٥٠ %٥٠ النسبة

 القطاع�الخاص

القطاع�

 الخاص

٥٦٬٩٥

٧ 
٨١٬٣٩٢ ٢٤٬٤٣٥ 

٣٥٣٬٣٣

٨ 

٢٢٬٠٨

٧ 

٣٧٥٬٤٢

٥ 

٥٨٬١٦

٩ 

٢٤٬٧٧

٤ 
٨٢٬٩٤٣ 

٣٧٨٬٠٤

٤ 

٢٤٬٧٦

٨ 

٤٠٢٬٨١

٢ 

 %١٠٠ %٦ %٩٤ %١٠٠ %٣٠ %٧٠ %١٠٠ %٦ %٩٤ %١٠٠ %٣٠ %٧٠ النسبة

 موقع�الجهاز�ا�ركزي�للمعلومات: ا�صدر

  والخاص العام القطاعcن \ي البحرينيcن وغc= البحرينيcن للعاملcن الشهري  الراتب متوسط): 19(جدول�رقم��

 العام

 غc=�البحرينيcن� البحرينيcن

 قطاع�الخاص قطاع�الخاص القطاع�العام

 الرجل ا�رأة� الرجل ا�رأة� الرجل ا�رأة�

١٩٦ ٣٠١ ٦٦٨ ٤٣١ ٦٧٢ ٦٨٤ ٢٠١٠ 

٢٠٢ ٣٠٢ ٦٩٥ ٤٥٦ ٧٧٣ ٧٨٢ ٢٠١١ 

٢٠٢ ٢٩٥ ٧١٤ ٤٧٦ ٧٧٠ ٧٥٧ ٢٠١٢ 

١٩٨  ٢٩٣  ٧٢٧  ٤٨٨  ٧٩٨  ٧٧٢  ٢٠١٣  

�جتما:ي للتأم8ن العامة الهيئة موقع: ا�صدر  

  )٢٠١٣ -٢٠١٠( البطالة ومعدل العمل عن العاطلون  احصائيات): 20 (جدول�رقم�

 ا�عدل ا�جموع العاطJت العاطلون  العام
�-النسبة�

 ذكور 

�-النسبة�

 اناث

٧٠ %٣٠ ٣٫٦ ٥٬٢٢٦ ٣٬٦٣٦ ١٬٥٩٠ ٢٠١٠% 

٦٧ %٣٣ ٤ ٥٬٧٦٨ ٣٬٨٦٢ ١٬٩٠٦ ٢٠١١% 

٧٦ %٢٤ ٣٫٨ ٦٬٧٨٨ ٥٬١٨٤ ١٬٦٠٤ ٢٠١٢% 

٨٤ %١٦ ٤٫٣ ٨٬٤٦٨ ٧٬١١٤ ١٬٣٥٤ ٢٠١٣% 

  التعطل تقرير -  العمل وزارة: ا�صدر
  

 ا�رأة�و�عJم .٧

 )٢٠١٣-٢٠١٠( عدد�ساعات�@رسال�لY=امج�ا�رأة�و3سرة�\ي�@ذاعة): 21 ( جدول�رقم

 العدد العام

٤٥٠ ٢٠١٠ 

٥٥٠ ٢٠١١ 



   

٥١ 

 

٥٥٠ ٢٠١٢ 

٤٨٥  ٢٠١٣ 

 هيئة�شئون��ع@م: ا�صدر

 )٢٠١٣-٢٠١٠( عدد�ساعات�@رسال�لY=امج�ا�رأة�و3سرة�\ي�التلفزيون ): 22 ( جدول�رقم

  

  هيئة�شئون��ع@م: ا�صدر
  

 ا�رأة�والبيئة .٨

 الكهرباء اس�;Jك من الفرد نصيب): 23 ( جدول�رقم

 سنة/فرد/ساعة كيلووات العام

٨٦٠٠٫١٧١ ٢٠٠٩ 

٩٦٦٨٫١٩١ ٢٠١٠ 

٩٥٠٤٫٩٤٣ ٢٠١١ 

١٠٢٧٢٫٧٠٢  ٢٠١٢ 

  الجهاز�ا�ركزي�للمعلومات: ا�صدر
  

  3ليات�ا�ؤسسية�لل>;وض�با�رأة .٩

  ٢٠١٣ح���D;اية��التوزيع�العددي�لوحدات�تكافؤ�الفرص�\ي�ا�ؤسسات�الحكومية�والقطاع�الخاص): 24 ( رقم�جدول 

 2013 2012 ٢٠١١ البيان

 ٣ 4 ١٢ عدد�وحدات�تكافؤ�الفرص

 ا�جلس�3ع2ى�للمرأة: ا�صدر

 ا�ؤشرات   - ج 

 : ا�ؤشرات�ا�تعلقة�با�جموعة�الدنيا�من�ا�ؤشرات�الجنسانيةيتضمن�هذا�ا�رفق�

 قائمة�ا�ؤشرات

الجهة�ا�عنية�

 ا
صدر/بالقياس

  النتائج�

 )النسب/ 3رقام�(

ا�ؤشرات�ا�تعلقة�با�جموعة�الدنيا�

بحسب��من�ا�ؤشرات�الجنسانية

 ا�جال

١ 

 ١٫١  والفقر ا�رأة

ــــزي� ــــ ــاز�ا�ركـــ ـــــ الجهـــ

ــــــات� ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ + للمعلومــ

ـــة� ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ وزارة�التنميــــ

ــــة ـــراد�ا�ســـــتفيدون�مـــــن�ا�ســـــاعدات�الحكوميـ �إجمـــــا^ي�gفــ
  ٣٥٤٠٠حوا^ي��٢٠١٢التنمية�aجتماعية�لعام�ة�من�وزار 

او�العـدد�للسـكان�النسـبة�ا�ئويـة�
ـــاعدات� ـــــ ــــ ـــن�ا�سـ ـــــ ــــ ــــتفيدون�مـ ــــ ــــ ا�سـ

  الحكومية

 العدد العام

٩٦ ٢٠١٠ 

٨٦ ٢٠١١ 

٩٦ ٢٠١٢ 

١٠٦  ٢٠١٣ 



   

٥٢ 

 

 aجتماعية

  ١٫٢  والتعليم ا�رأة

ــــــاز ــــزي  الجهــــ ــــ  ا�ركــ

 للمعلومات

ـــالقراءة�والكتابــــة�الـــــذين�ت~ـــــ8اوح�أعمـــــارهم� معــــدل�!�ـــــام�بــ
ــــــWن� ــا�٢٤و��١٥بـ ـــــوا^ي� عامـــــ ــــــذكور�حــ ـــاث�% ٩٨٫٦الـ وaنــــ
 )٢٠١٠تعداد�% (٩٧٫٦

ـــــام معــــــدل ــالقراءة !�ـ  والكتابــــــة بــــ
ــــــدى ـــخاص لـــ ــــ ـــذين gشــ ــــ ـــ8اوح الــ  ت~ــــــ

ـــــارهم ــــ ـــــWن أعمــــ ــــ ــا،� ٢٤ و ١٥ بــــ ــــ ـــــ عامــ
  الجنس نوع حسب

ـــة� ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ وزارة�ال~8بيـــ

 موالتعلي

 ٢٠١٢/٢٠١٣ الدرا�µ; العام
 % ١٠٠٫٢: ا�جموع
 % ١٠٠٫٤: الذكور 
 %١٠٠٫١: !ناث

ـــــام معــــــدل ــالقراءة !�ـ  والكتابــــــة بــــ
ــــــدى ـــخاص لـــ ــــ ـــذين gشــ ــــ ـــ8اوح الــ  ت~ــــــ

ـــــارهم ــــ ـــــWن أعمــــ ــــ ــا، ٢٤ و ١٥ بــــ ــــ ـــــ  عامــ
  الجنس نوع حسب

ـــة�وزارة� ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ال~8بيـــ

  والتعليم

بـــدون�التعلـــيم�(التعلـــيم�aبتـــدائي�!عـــدادي�والثـــانوي�4ـــي�
  ٠٫٩٩٦حوا^ي��)٢٠١٢/٢٠١٣(للعام�الدرا�µ;�) الجام�ي

 4ـي الجنسـWن بـWن التكـافؤ مؤشـر
 aبتـدائي التعلـيم 4ـي التسـجيل
  الجام�يو والثانوي 

ـــة� ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ وزارة�ال~8بيـــ

  والتعليم

الجــام�ي� ا�سـتوى  أسـاتذة أو مدرµـ�; بـWن !نـاث نسـبة
��;�µ٤٢تبلغ��٢٠١١/٢٠١٢للعام�الدرا%  

 أو مدرµــ�; بــWن !نــاث نســبة
  الجام�ي ا�ستوى  أساتذة

ـــة� ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ وزارة�ال~8بيـــ

  والتعليم

للعـام�) الحكومي�والخاص(عدد�خريÐي�التعليم�aبتدائي�
�;�µناث�٧٧٩٦الذكور��٢٠١٢/٢٠١٣الدراa�،٧٢٤٢  

 aبتـدائي، التعلـيم اكمـال معـدل
ــبة�( الجــــنس نــــوع حســــب نســ
  )البقاء

ـــة� ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ وزارة�ال~8بيـــ

  والتعليم

للعـام�) الحكومي�والخاص(عدد�خريÐي�التعليم�aبتدائي�
�;�µناث�٧٧٩٦الذكور��٢٠١٢/٢٠١٣الدراa�،٧٢٤٢  

ــــــبة ــــ ــــ ـــــرج نســ ــــ ــــ ـــن التخـــ ــــ ــــ ـــــيم مـــــ ــــ ــــ  التعلـــ
  الجنس نوع حسب aبتدائي،

ـــة� ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ وزارة�ال~8بيـــ

  والتعليم

للعـــام�الدراµـــ�;��الثـــانوي  التعلـــيم إ^ـــى aنتقـــال معـــدل
ـــذكور��٢٠١٢/٢٠١٣ ـــــ ــــ ـــــــاث�% ٩٨٫٤للــ ــــ ــــــ��% ٩٩٫٦وaنـــ ــــ ولكــــ

  %٩٩النوعWن�

ــــــدل ــــ ــــــال معــــ ــــ ـــــى aنتقــــ ـــــ ـــــيم إ^ــــ ــــ ــــ  التعلـ
  الجنس نوع حسب الثانوي،

ــــزي� ــــ ــاز�ا�ركـــ ـــــ الجهـــ

  للمعلومات

�ناث  الذكور   مستوى�التعليم  

 10.2 4.3 يقرأ�فقط/ أمي�

 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 بكالوريوس

 1.4 1.4 دبلوم�عا)ي

 0.7 0.8 ماجست#8

 0.1 0.2 دكتوراه
  

ــــــتوى  ــــــيم مســ ــــدى التعلــ ـــكان لــــ  الســـــ
ـــذين ــــ ـــــــغ الــــ ـــــارهم تبلـــــ ــــ ــا ٢٥ أعمـــ ـــــ  ومـــــ

  الجنس نوع حسب فوق،

ــــزي� ــــ ــاز�ا�ركـــ ـــــ الجهـــ ـــذكور� ــــ ــــة�للـــ ــــ ـــدل�gميــ ــــ ـــنة��) ٤٤-١٠(معـــ ــــ ـــاث�% ٣٫٩ســـ ــــ وaنـــ  النــــوع حســــب مبينــــة gميــــة نســـبة



   

٥٣ 

 

ــــة�% ٨٫٤  للمعلومات ــــى�مملكـــ ـــــق�عSـــ ــــــف��ينطبــ ـــر�والريـ ــــيم�الحضــــ وتقســـ
  )٢٠١٠تعداد�(البحرين�

  وا�دن الريف وبWن aجتماxي

ـــة� ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ وزارة�ال~8بيـــ

  والتعليم

للعـــام� عـــدد�ا�ســـجلcن�\ـــي�التعلـــيم�الف_ـــ��وا��ـــ��الثـــانوي 
;�µ٩٧٩!ناث�و�٥٩٩١الذكور�)  ٢٠١٢/٢٠١٣( الدرا  

نســبة�aلتحــاق�4ــي�التعلــيم�ا�·ــ;�
  بحسب�الجنس�وحقل�الدراسة

ـــة� ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ وزارة�ال~8بيـــ

  والتعليم

�;�µ٢٠١٢/٢٠١٣العام�الدرا  
  :التعليم�الحكومي

   ١٣٣٧٩: ا�جموع
   ٥٠٨١: الذكور 
  ٨٢٩٨: !ناث

  %٦٢نسبة�ا�علمات��
  :التعليم�الخاص

   ٣٧٨٢: ا�جموع
   ٧٦٨: الذكور 
   ٣٠١٤: !ناث

  % ٨٠نسبة�ا�علمات�

ــــي� ــــ ـــــات�4ـــ ـــــ ــــWن�وا�علمـ ــــ ـــــوزع�ا�علمـــ ــــ تــ
  التعليم�الخاص�والرسم;

ــــــيم� ـــــ ــــ ـــة�تنظــــ ــــ ــــ ــــ هيئــــ

  aتصا�ت

ــــــتخدام�  %٨٨نسبة�gفراد�الذين�يستخدمون�!ن~8نت� ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــبة�اســـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ نســـــ
ـــــت ــــ ـــب�/aن~8نــ ــــ ـــــوتر�بحســــ ــــ والكومبيــ

  نوع�الجنس�والريف�وا�دن

ـــة� ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ وزارة�ال~8بيـــ

  والتعليم

مصــــروفات�وزارة�ال~8بيــــة�والتعلــــيم�إ^ــــى�مصــــروفات�نســــبة�
ونسـبة�مصـروفات�%  ٩٫٣٨=  ٢٠١٢الحكومة�للعام�ا�ا^ي�

وزارة�ال~8بيــــة�والتعلــــيم�إ^ــــى�النــــاتج�ا�حSــــي�!جمــــا^ي�للعــــام�
  %٢٫٦٧٩=  ٢٠١٢ا�ا^ي�

نســــبة�aنفــــاق�عSــــى�التعلــــيم�مــــن�
ـــن�� ــــ ـــــة�ومـــــ ــــ ــــــة�العامـــ ــــ ــا^ي�ا�وازنــ ــــ اجمــــــ

  يالناتج�ا�حSي�aجما^

ــي�ا�ــــدارس�الحكوميــــة�حســــب�عــــدد�   ــWن�وا�علمــــات��4ــ ا�علمــ
�;�µ٢٠١٣/٢٠١٢نوع�ا�درسة�للعام�الدرا  

نوع�
 ا�درسة

ا�جمو 
 ع

نسبة� اناث ذكور 
 الذكور 

نسبة�
Zناث

 ٥٢٢٢ ابتدائية
١١٧

٨ 
٧٧ %٢٣ ٤٠٤٤%

ابتدائية�
 إعدادية

٤٢ %٥٨ ٥٥٥ ٧٧٨ ١٣٣٣%

%٦٠ %٤٠ ١٤٧٩ ٩٧٤ ٢٤٥٣ إعدادية

إعدادية�
 ثانوية

١٢٣   ١٢٣   
١٠٠

% 

ثانوية�
+ عامة�

مسارات�
 أخرى 

٣١٣٥ 
١٠٣

٨ 
٦٧ %٣٣ ٢٠٩٧%

ثانوية�
 صناعية�

١٠٠   ٩١٢ ٩١٢%   

توزع�ا�علمWن�وا�علمات�بحسب�
ــــــع� ــــ ــــ ــــيم�وا�وقـــــ ــــ ــــ ــــ ــــتويات�التعلـــ ــــ ـــــ ــــ مســ

  الوظيفي



   

٥٤ 

 

التعليم�
 الدي_^

١٠٠   ٢٠١ ٢٠١%   

 ا�جموع
١٣٣٧

٩ 

٥٠٨

١ 
٦٢ %٣٨ ٨٢٩٨% 

ـــة� ـــي�ا�ــــدارس�الخاصـ ـــات�4ــ مـــــدارس�(عــــدد�ا�علمــــWن�وا�علمـ
ــــــل� ــــ ــــددة�ا�راحــ ــــ ـــدائي(متعـــ ــــ ـــدادي/ابتـــــ ـــــ ــــانوي /إعـــ ــــ ـــــام)) ثــــ ــــ �للعـــ

�;�µ٢٠١٣/٢٠١٢الدرا  

نسبة� اناث ذكور  ا�جموع
 الذكور 

نسبة�
 !ناث

٨٠ %٢٠ ٣٠١٤ ٧٦٨ ٣٧٨٢% 
  

 ١٫٣  والصحة ا�رأة

 وزارة�الصحة

ا�ســـــح�: ا�صـــــدر�(

ــــودي� ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ العنقـــــ

ــــدد� ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ا�تعـــــ

�٢٠٠٠ا�ؤشــــرات�

  )،�البحرين�

ــاء� ــــ ــــ ـــــبة�النســــ ــــ ـــــاب�نســــ ــــ ـــــن�!نجـــــ ــــ ـــــي�ســـــ ــــ ـــــي�4ـــــ ــــ ) ٤٩ - ١٥(ال�تـــــ

  %٥٣٫٤: ويستخدمن�أحد�طرق�تنظيم�gسرة�

 لـدى الحمـل منـع وسـائل�انتشـار 

 ا�ق~8نـات أو ا�~�وجـات النسـاء

 أعمـارهن ت~ـ8اوح اللـواتي بشـريك،

  عاما ٤٩ و ١٥ بWن

ــــل�مـــــن�  وزارة�الصحة ــــات�gطفـــــال�أقـ ـــدل�وفيـ ــــل��٥معــ �١٠٠٠ســـــنوات�لكـ

  ٢٠١٢مولود� ي�عام�

  ٩٫٠: الجملة��–٨٫٩: إناث��- ٩٫١: ذكور�

 دون  gطفـــال وفيـــات معـــدل

  الجنس نوع حسب الخامسة،

 والـــو�دة الحمـــل أثنـــاء gمهـــات وفيـــات معـــدل مؤشـــر يعت9ـــ8  وزارة�الصحة

 العا�يـة، با�عد�ت قورن ما إذا منخفًضا ا�عدل والنفاس

  ٢٠١٢  عام حيه و�دة ١٠٠٬٠٠٠ لكل ٢٦٫٢ يتعدى � فهو

  النفاسية الوفيات معدل

 واحــدة زيــارة( الــو�دة قبــل الصــحية الرعايــة عSــى الحصــول   وزارة�الصحة

  ٢٠١٢ عام%  ١٠٠ ¡ي)  gقل عSى

  للو�دة السابقة الرعاية تغطية

 مـن صحة موظفي إشراف تحت تجري  الF; الو�دات نسبة  وزارة�الصحة

  ٢٠١٢ عام%  ٩٩٫٨   ا�هارة ذوي 

 تحـــت تجـــري  الFـــ; الـــو�دات نســـبة

ـــراف ـــوظفي إشــ ــــحة مـــ  ذوي  مــــــن صــ

  ا�هارة

 الصحة وزارة

ـــــح" ــــــوط>; ا�ســـــ  الــــ

 !ختطار لعوامل

̈مـــراض  ا�زمنـــة ل

ـــة ، ٢٠٠٧ ـــــ ــــ  مملكــــ

 للفئــة" . البحــرين

ـــــة ــــن العمريــ  ٢٠ مـــ

  . سنة ٦٤ ا^ى

ـــدخنWن نســـــبة ــــرينيWن ا�ـــ :  !نــــــاث ،%  ٣٣٫٤:  الــــــذكور   للبحــ

  %  ١٩٫٩:  الجملة و%  ٧٫٠

 gشــخاص لــدى التــدخWن انتشــار

 عامـا ١٥ العمر من يبلغون  الذين

  الجنس نوع حسب فوق، وما



   

٥٥ 

 

 الصحة وزارة

ــــــح ــــ ــــــوط>; ا�ســــ ــــ  الــــ

 !ختطار لعوامل

̈مـــراض  ا�زمنـــة ل

ـــة ، ٢٠٠٧ ـــــ ــــ  مملكــــ

 للفئــــة"  البحــــرين

ـــــة ــــن العمريــ  ٢٠ مـــ

  سنة ٦٤ ا^ى

% ٣٢٫٣ الـذكور  للبحرينيWن) obesity( البدانة نسبة بلغت

  %٣٦٫٣ الجملة و% ٤٠٫٣ !ناث ،

ـــــبة ـــــذين الراشــــــدين نسـ ـــــانون  الـ  يعـ

  الجنس نوع حسب البدانة، من

ـــات�  وزارة�الصحة ـــادة�للف8Wوســ ـــا�ت�ا�ؤهلـــــة�للحصـــــول�ا�ضــ ـــع�الحــ جميــ

    .]توصية�منظمة�الصحة�العا�ية[القهقرية�وفقا�

ـــول  إمكانيـــــة  العقـــــاق8W عSـــــى الحصــ

ـــادة  عكوســـــة،ا� للف8Wوســـــات ا�ضــ

  الجنس نوع حسب

  وزارة�الصحة

ــــدر ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ : ا�صـــ

ـــة� ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ممنظمــــ

الصــــحة�العا�يــــة�

 :

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  

ــــر ـــن عنــــــد ا�توقــــــع العمــ ــــ ســـ ــــنوات( ٦٠ الـــ ـــال) بالســ  ٢١ للرجـــ

  سنة ٢٣ للنساء بلغ بينما سنة

ــــط ـــر متوســ ــــي ا�توقــــــع العمـــ  ســــــن 4ــ

  الجنس نوع حسب الستWن،

 وفيـات جملة من للبالغWن وفيات خمسة نسب أعSى بلغت  وزارة�الصحة

 :¡ي)  سنة ١٥ من أك89( البالغWن

 %٢٢٫٦  الدموي  الدوري الجهاز أمراض�-

 التمثيــل( aســتق�ب و التغذيــة و الصــماء الغــدد أمــراض�-

 %١٢٫٨) االغذائي

 % ١٠٫٣  gورام

 %٧٫٤ الوفاة أو للمراضة الخارجية gسباب

  %٤٫٩ التنف��; الجهاز أمراض

ــــــات ــالغWن وفيـــ ــــ ــــب البـــ ــــ ــــبب حسـ ــــ  سـ

  العمرية والفئة الوفاة

ــــــط  متوسط�العمر�ا�توقع�عند�الو�دة  وزارة�الصحة ـــر متوســــــ ــــ ـــع العمـــــ ــــ ـــــد ا�توقـــــ ــــ  عنـــ



   

٥٦ 

 

  الجنس نوع بحسب الو�دة  ٧٥٫٣: ،�الجملة��٧٦٫١: ،�!ناث��٧٤٫٧: ذكور�

ـــذين الســـــكان نســـــبة  الصحةوزارة�  مـــــن gدنـــــى الحـــــد عSـــــى يحصـــــلون  � الــ

 ٤١٫٧  النساء بينما ٥٨٫٣ للرجال الحرارية السعرات 

  

ــــ�uvك ــــ ــــ ــــــعرات اســـ ــــ ــــــة الســـــ ــــ  الحراريـــــ

  والعمر الجنس نوع حسب

 والـــو�دة الحمـــل أثنـــاء gمهـــات وفيـــات معـــدل مؤشـــر يعت9ـــ8  وزارة�الصحة

 العا�يـة، با�عد�ت قورن ما إذا منخفًضا ا�عدل والنفاس

 ٢٠١٢  عام حيه و�دة ألف مئة لكل ٢٦٫٢ يتعدى � فهو

 والـــو�دة الحمـــل أثنـــاء gمهـــات وفيـــات معـــدل مؤشـــر يعت9ـــ8

 العا�يـة، با�عد�ت قورن ما إذا منخفًضا ا�عدل والنفاس

  ٢٠١٢  عام حيه و�دة ألف مئة لكل ٢٦٫٢ يتعدى � فهو

  الو�دة عند الوفيات نسبة

 ٢٠١٢ عام للبحرينيات) ٤٩ – ١٥( العام الخصوبة معدل  وزارة�الصحة

 ٧٨٫٦ بلغ

ــــدل و ـــوبة معــــ ــــ ـــــي الخصـ ــــــات) ٤٩ – ١٥( الكSـــ ـــــام للبحرينيــ  عـــ

  ٢٫٧ بلغ ٢٠١٢

  الخصوبة معدل

  ا�تعمد aجهاض حا�ت نسبة  متعمد جهاض حالة اي تسجيل يتم لم  وزارة�الصحة

وزارة�

ــــــحة ــــ ــــح�(الصــ ــــ مســــ

ـــــرة� ـــــ ــــ ـــــــحة�aسـ ــــ صــــ

١٩٩٥(  

ــــــع�  %  ٩٫٦:  الذكري  الوا}ي استخدام انتشار معدل ـــائل�منــــ ــــ ــــتخدام�وســـ ــــ ـــــبة�اســ نســـــ

ـــنس� ــــ ــــوع�الجــــ ـــــ ـــب�نــ ــــ ـــل�بحســــ ـــــ الحمـــ

  وaساليب�ا�ستخدمة

 نسبة�الو�دات�4ي�ا��Ëل   ٢٠١٢ عام% ٠٫٢ ا��Ëل  4ي الو�دات نسبة  وزارة�الصحة

  

 مولـــود ١٠٠٠ لكـــل الـــو�دة حـــول  gجنـــة وفيـــات معـــدل بلـــغ  وزارة�الصحة

 ١٠٠٠ لكـل  الرضع وفيات ومعدل ، مولود ١٠٠٠ لكل ٩٫٠

  ،٧٫٨ والجملة  ٧٫٩ !ناث ، ٧٫٦ للذكور   ي مولود

 لكـــل ســـنوات ٥ مـــن أقـــل gطفـــال وفيـــات معـــدل  بلـــغ بينمـــا

.  ٩٫٠ والجملـــة ٨٫٩ !نـــاث ، ٩٫١ للـــذكور   ـــي مولـــود ١٠٠٠

  ٢٠١٢ عام

ــاء� ــــ ــــ ـــــال�اثنــ ــــ ــــات�aطفـــ ــــ ـــبة�وفيــــ ــــ ــــ نسـ

ــــــع،� ــــ ــــ ـــال�الرضـ ــــ ــــ ــــــو�دة�،�وaطفــــ ـــــ الــــ

دون�الخامسـة�بحســب�وaطفـال�

  نوع�الجنس

 مـن الصـحية الخـدمات عSـى الحكومي aنفاق نسبة% ٩٫٨  وزارة�الصحة

  ٢٠١٢ عام العامة ا�وازنة

ــــــاق%  ــــ ـــــ ــــ ــــــومي aنفـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــى الحكــ ــــ ــــ ــــ ــــ  عSــــ

ــــدمات ـــن الصــــــحية الخــ  ا�وازنــــــة مـــ

  العامة

 ١٫٤  العنف�ضد�ا�رأة

  ١٥  ،) ســــنة ١٩-١٥( ا�راهقــــات لــــدى الــــو�دات معــــدل بلــــغ  وزارة�الصحة

ـــل ـــــن ١٬٠٠٠ لكـــ ــــة مـ ـــــة الفئــ ـــنة١٩ - ١٥( العمريـ ـــــام 4ــــــي�)ســـ  عـ

٢٠١٢  

  ا�راهقات لدى الخصوبة معدل

 ١٫٥  القرار وصنع السلطة \ي ا�رأة مشاركة



   

٥٧ 

 

ــــزي� ــــ ــاز�ا�ركـــ ـــــ الجهـــ

  للمعلومات

ــاء نســــبة ـــي النســ  يشــــمل) الحكومــــات( التنفيذيــــة الســــلطة 4ـ

ــــات ــــدرج الFـــــ; الجهـ ـــة تحـــــت تنـ ـــوان مظلــ ــــة ديــ ــــة الخدمـ  ا�دنيـ

  ٢٠١٢ عام 4ي% ٣١٫٩ حوا^ي

ـــة ــــ ــــ ــــ ـــــرأة حصــ ــــ ــــ ـــــن ا�ــــ ــــ ــــ ـــــــب مــــ ــــ ــــ  ا�ناصــ

  الحكومة 4ي الوزارية

ــــس ـــــ ـــــى ا�جلــ ــــ  aعSــ

  للمرأة

% ١٨٫٨ الـوط>; ال�89ـان 4ـي ا�رأة تشغلها الF; ا�قاعد نسبة

  الوط>; ا�جلس 4ي ا�قاعد اجما^ي من

 ا�ـــرأة تشـــغلها الFـــ; ا�قاعـــد نســـبة

  الوط>; ال�89ان 4ي

ــــس ـــــ ـــــى ا�جلــ ــــ  aعSــ

ـــرأة ــــ ـــــوان+  للمــ  ديــــ

  ا�دنية الخدمة

ـــة النســـــبة ـــيات ا�ئويــ ــــن 4ـــــي ومـــــن البحرينيـــــات للقاضــ  حكمهـ

  ٢٠١٢ عام البحرينيWن القضاة اجما^ي من% ١١٫٤

  للقاضيات ا�ئوية النسبة

ــــس ـــــ ـــــى ا�جلــ ــــ  aعSــ

  للمرأة

  ال�89ان 4ي النساء نسبة  ال�89ان مقاعد اجما^ي من%  ١٠ ال�89ان 4ي النساء نسبة

http://hdr.und

p.org/en/201

report-3  

  

  !نمــــائي ا�تحــــدة gمــــم برنــــامج أصــــدر
ً
 التنميــــة عــــن تقريــــرا

 4ـي البشرية وتقدم الجنوب ®uوض“ بعنوان ٢٠١٣ البشرية

ـــر قيمــــة التقريــــر�فــــإن نتــــائج وبحســــب ،”متنــــوع عــــالم  ا�ؤشـ

ـــام ــــ ـــرين ٢٠١٢ لعــ ـــــ ـــــاوت للبحـ ــــي ،٠٫٧٩٦ ســــ ـــة 4ـــــ ــــ ــــة فئــ ــــ  التنميـ

 ١٨٧ أصل من ٤٨ ا�رتبة لتحتل أهلها ما العالية، البشرية

 
ً
، بلدا

ً
 بـالبحرين التنمية مؤشر أن بالذكر والجدير وإقليما

ــــى هـــــو ـــن أعSـ ـــة بلـــــدان متوســـــط مــ ـــرية التنميــ ــــة، البشــ  العاليـ

 بــWن ا�سـاواة عـدم بمؤشـر يتعلــق فيمـا أمـا. العربيـة والـدول 

 أصــل مــن ٤٥ ا�رتبــة ا�ملكــة لتحتــل ،٠،٢٥٨ بلــغ الجنسـWن

  .٢٠١٢ 4ي دولة ١٤٨

/   الجنســـWن بـــWن ا�ســـاواة مقيـــاس

ـــــــب ــــــمن ال~8تيـــ ـــر ضــــ ـــــ ــــــة تقريــ  التنميــــ

  البشرية
)Gender empowerment measure(  

ـــــى� ــــ ــــس�gعSـ ــــ ا�جلــ

 للمرأة

ــــاركة نســــــبة ارتفعـــــت ـــن العامـــــة ا�شــ ـــاء مـــ ـــات النســـ  ل�نتخابـــ

% ٥١ إ^ى ٢٠٠٢ العام انتخابات خ�ل% ٤٧٫٧ من النيابية

 ا�شــاركة لهــم يحــق مــن اجمــا^ي مــن ٢٠١٠ انتخابــات خــ�ل

 ا�شــاركة نســبة ارتفعــت وقـد ا�رشــحWن، انتخــاب عمليــة 4ـي

  .العامة

  الناخبة القوى  4ي النساء نسبة

 ١٫٦  ا�رأة�و@قتصاد

ــــزي� ــــ ــاز�ا�ركـــ ـــــ الجهـــ

  للمعلومات

 عامـا ٢٤ و ١٥ بـWن أعمـارهم ت~8اوح الذين مشاركة معد�ت

 وaنــاث% ٥٢٫٧ للــذكور ) ٢٠١٠ تعــداد( العاملــة القــوى  4ــي

٢٦% 

ـــد�ت ـــاركة معـــ ـــارهم تزيــــــد الــــــذين مشـــ  4ــــــي عــــــام ١٥ عــــــن أعمـــ

ــــداد( العاملـــــــة القـــــــوى  ـــــذكور ) ٢٠١٠ تعـــ ـــاث% ٨٧٫٣ للــ  وaنــــ

٤٣٫٧%  

ــــــد�ت ــــ ـــــاركة معــــ ــــ ـــــخاص مشـــــ ـــــ  gشــــ

 و ١٥ بــــWن أعمــــارهم ت~ــــ8اوح الــــذين

ـــن وتزيــــــد عامــــــا ٢٤ ــا ١٥ عـــ ــــي عامــــ  4ــ

ـــــوة ــــ ــــ ــــــة، القــ ــــ ــــــب العاملـــــ ــــ ـــــوع حســـــ ــــ ــــ  نــ

  الجنس

ــــزي� ــــ ــاز�ا�ركـــ ـــــ الجهـــ

  للمعلومات

 الخـــاص مبهلحســـا يعملـــون  الـــذين الـــذكور  العـــاملWن نســـبة

ــاملWن إجمــــا^ي مــــن  نســــبة وبلغــــت ،%٠٫٦ حــــوا^ي الــــذكور  العــ

ــــاث العــــــام�ت ـــــا يعملــــــون  الــــــذين !نــ ــــن الخــــــاص مبهلحسـ  مــ

  %.٠٫٣ حوا^ي !ناث العام�ت إجما^ي

ــــــبة ـــاملWن نســ ـــذين العـــــ ــــــون  الـــــ  يعملــ

ـــا ـــــاص، مبهلحســـ ـــــوع حســـــــب الخــ  نــ

  الجنس



   

٥٨ 

 

ــــزي� ــــ ــاز�ا�ركـــ ـــــ الجهـــ

  للمعلومات

ـــبة ــــاملWن نســــ ـــذكور  العـــ ـــذين الــــ ــــــم الـــــ ـــــحاب هـ ــــــل اصــ ــــن عمـ  مــــ

ـــداد 4ـــــي  فـــــأك�8 ســـــنة ١٥ العـــــاملWن إجمـــــا^ي  حـــــوا^ي ٢٠١٠ تعــ

 اصـــحاب هـــم الـــذين !نـــاث العـــام�ت نســـبة وبلغـــت% ١٫٤

 ٢٠١٠ تعـداد 4ـي  فـأك�8 سنة ١٥ العام�ت إجما^ي من عمل

  %٢٫٢ حوا^ي

 أربــــاب هــــم الــــذين العــــاملWن نســــبة

  الجنس نوع حسب عمل،

ــــزي� ــــ ــاز�ا�ركـــ ـــــ الجهـــ

  للمعلومات

ــاملWن� ـــــ ـــكان�العــ ـــــة�للســــــ ــــــبة�ا�ئويــــ ــــــع�بالنســـ ـــــنة�١٥(التوزيـــ ســــ

  4٢٠١٠ي�تعداد��حسب�قطاع�ا�نشأة) فأك�8

  @ناث  الذكور   القطاع

 18.1 14.3 قطاع�عام

 37.1 77.4 قطاع�خاص

ـــ~8ك� ـــــاع�مشــــ قطــ

 2.2 ) مختلط(

2.1 

قطاع�aنشطة�

ــــــية� ـــــ ــــ ــــ الدبلوماســــ

 0.3 /او�الدولية

0.2 

 0.2 0.1 أخرى�

ــــق� ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ( ��ينطبـــ

يشمل�العاملWن�

 5.7 ) خارج�ا�نشآت

42.4 

  

 للســـكان ا�ئويـــة بالنســـبة التوزيـــع

 من لكل القطاع، حسب العاملWن

  الجنسWن

ــــزي� ــــ ــاز�ا�ركـــ ـــــ الجهـــ

  للمعلومات

ــــة ـــن) ٢٤-١٥(  الشـــــباب بطالـ ـــي البطالــــــة إجمـــــا^ي مـــ ـــداد 4ــ  تعـــ

  %٤٤٫٤٣ وaناث% ٥٤٫٧٩ للذكور  ٢٠١٠

ــــــة ــــ ـــــباب، بطالـــ ـــــ ــــب الشـــ ــــ ـــــوع حســـــ ــــ  نــــ

  الجنس

ــــة ــــ ــــ ـــة الهيئـــ ـــــ ــــ  العامـــ

ــــأمWن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  للتــ

 + aجتماxي

ــــــاز ــــزي  الجهــــ ــــ  ا�ركــ

  للمعلومات

 4ــــي ٠٫٦٢- حـــوا^ي gجـــور  4ـــي الجنســــWن بـــWن القائمـــة الفجـــوة

  ٢٠١٣ لعام

 4ـــي الجنســـWن بـــWن القائمـــة الفجــوة

  gجور 

ــــة ــــ ــــ ــــ ــــــيم هيئــــ ـــــ ــــ  تنظـــــ

  aتصا�ت

ـــراد نســـــبة ـــذين gفــ ـــتخدمون  الــ ـــي% ٨٨ !ن~8نـــــت يســ  عـــــام 4ــ

٢٠١٢  

 يســـتخدمون  الـــذين gفـــراد نســـبة

  الجنس نوع حسب !ن~8نت،

ــــــاز ــــزي  الجهــــ ــــ  ا�ركــ

  للمعلومات

ــــراد نســـــبة ــــذين gفــ ـــة هواتـــــف يســــــتخدمون  الـ ــــة/نقالـــ  خلويــ

  ٢٠١٢ عام 4ي%  ١٧٢

 يســـتخدمون  الـــذين gفـــراد نســـبة

 نوع حسب خلوية،/نقالة هواتف

  الجنس

  

ــــــاز ــــزي  الجهــــ ــــ  ا�ركــ

  للمعلومات

ـــــية gســــــر نســــــبة ــــة لــــــدuÍا الFــــــ; ا�عيشـ  إ^ـــــــى الوصــــــول  إمكانيــ

 4ـــي% ١٠٠) !ن~8نـــت التلفزيــون، !ذاعـــة،( !عـــ�م وســائط

  ٢٠١٠ تعداد

 لـــدuÍا الFـــ; ا�عيشـــية gســـر نســـبة

ـــة ــــ ـــــول  إمكانيــــ ــــ ـــــى الوصــ ــــ ـــــائط إ^ــ ــــ  وســ

ــــ�م ــــ ـــة،( !عـــــ ـــــ ــــــون، !ذاعـــــ ــــ  التلفزيـــ
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 رب جــــنس نـــوع حســــب ،)!ن~8نـــت

  gسرة

  

ــاز� ـــــ ــــزي�الجهـــ ــــ ا�ركـــ

  للمعلومات

ـــــاركة نســــــبة ـــي ا�شـ ـــوة 4ـــ ـــــل قـــ ـــــذكور  العمـ ـــاث% ٨٧٫٣ للـ  وaنـــ

  ٢٠١٠ تعداد حسب% ٤٤

  

ــــــبة ـــاركة نســ ــــــي ا�شـــــ ــــوة 4ــ ـــل قــــ  العمـــــ

  الجنس بحسب

 ١٫٧  الطفلة

ترتيب�  وزارة�الصحة

 الو�دة

: نسبة�النوع�عند�الو�دة�

 )أن١٠٠��Õلكل�/ ( ذكر

1 106 

2 105 

3 102 

4 103 

5 101 

6 121 

7 93 

8 107 

9 62 

10+ 93 
  

 حســـب الـــو�دة عنـــد الجـــنس نســبة

  by birth order  الو�دة ترتيب

  وزارة�الصحة
ـــل� ـــع��لكــ ـــدل�وفيـــــات�الرضــ ــي�للـــــذكور��١٠٠٠معــ مولـــــود� ـــ

  ٢٠١٢عام���٧٫٨والجملة���٧٫٩،�!ناث�٧٫٦

ــــع وفيـــــات معـــــدل  ١٠٠٠ لكـــــل الرضـ

  الجنس بحسب حية، و�دة

  وزارة�الصحة

 لكــل ســنوات ٥ مــن أقــل gطفــال وفيــات معــدل  بلــغ بينمــا

. ٩٫٠ والجملــة ٨٫٩ !نــاث ، ٩٫١ للــذكور   ــي مولــود ١٠٠٠

  ٢٠١٢ عام

 ســــن تحــــت aطفــــال وفيــــات معــــدل

  الجنس بحسب الخامسة

  وزارة�الصحة

ـــــغ ــــــبة بلــ ـــــوزن ذوي  الرضـــــــع نسـ ـــنخفض الــ ــــد ا�ــــ ـــو�دة عنـــ  الــــ

ــــــذكور  ــــ ــــاث ،% ٩٫٠ للــ ــــ ــــة% ١٠٫٦ !نــــ ـــــ ـــــام% ٩٫٨ والجملـــ ــــ  عـــ

٢٠١٢  

ــــبة ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــع نسـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــوزن ذوي  الرضــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  الـــــ

ــــنخفض ــــ ـــــد ا�ــ ــــ ــــــو�دة عنـ ـــب الــــ ــــ  حســـ

  الجنس

  

 و@صداراتقائمة�بالسياسات�و@س<=اتيجيات�وخطط�العمل�  -د 

مع�إضافة�الرابط��aصدارات�ا�توفرةوخطط�العمل�و�aس~8اتيجيات�القائمة�عرض�مفصل�¬سماء�السياسات�و�هذهتتضمن�

  . لكل�م�uم�!لك~8وني

  

 

  الروابط�aلك~8ونية
ً
 السياسات: أو�
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 aس~8اتيجية�الوطنية�لل�uوض�با�رأة�البحرينية مرفق�نسخة�ورقية�بالتقرير

  الروابط�@لك<=ونية
ً
 @س<=اتيجيات: ثانيا

http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/Supreme%2

0Council%20Inside%20Ara.pdf 

ــــــوض� ــــ ـــة�ل�uــ ــــ ــــ ــــة�الوطنيـ ـــــ ـــــرأةالخطـــ ــــ ـــة��ا�ـــ ـــــ  -٢٠١٣(البحرينيــــ

٢٠٢٢( 

http://www.moh.gov.bh/pdf/publications/X_275

2013125344.pdf  

  ٢٠١٤-٢٠١١س~8اتيجية�وزارة�الصحة�ا

-http://sites.gcc

sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BI

D=471 

 

ـــل��عJمــــــي�ا�شــــــ<=ك ـــــ<=اتيجية�العمـــ ـــدول�مجلــــــس��اسـ لـــ

  التعاون�لدول�الخليج�العربية

http://www.arabwomenorg.org/Content/ArabWo

menMediaStrategy.pdf  

  )٢٠١٥-٢٠٠٩(aس~8اتيجية�!ع�مية�للمرأة�العربية�

http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/

strategy.pdf-people-files/Disabled  

-٢٠١٣(aســ~8اتيجية�الوطنيــة�ل¨شــخاص�ذوي�!عاقــة�

٢٠١٦(  

  aس~8اتيجية�الوطنية�للمسنWن بالتقريرمرفق�نسخة�ورقية�

http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/

files/Kids%20strategy%202.pdf  

  aس~8اتيجية�الوطنية�للطفولة�

  @لك<=ونيةالروابط�
ً
 خطط�العمل: ثالثا

http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/National_Pl

an2014_ar.pdf  

ــــ~8اتيجية�لتنفيـــــذ�الخطـــــة�الوطنيـــــة�ل�uــــــوض� الخطـــــة�aسـ

  ا�رأة�البحرينية

  الروابط�@لك<=ونية
ً
 @صدارات: رابعا

http://www.scw.gov.bh/UploadFiles/pdf/Highlig

hts_On_3rd_Report.pdf 

ـــــوط>;�الثالــــــث�حــــــول� ـــام�حــــــول�التقريــــــر�الـ ـــاءات�با¬رقـــ اضـــ

  اتفاقية�السيداو

http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/WomeninN

umberAR1.pdf  

  ا�رأة�البحرينية�4ي�أرقام

http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/SBW.pdf مركز�دعم�ا�رأة  

  

 
  

 

  

  


