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 املقدمة

 

واصلت مملكة البحرين مساعيها وفق منطلقات ثابته كفلها ميثاق العمل الوطني والدستور والتشريعات النافذه، 

الوطنية لنهوض املرأة البحريينية وفق باتباع آليات عملية قائمة على بناء التحالفات والشركات لتنفيذ االستراتيجيية 

ثر والتقدم املحرز في مجاالت عمل املرأة، وادماج احتياجاتها في املسار التنموي لضمان لقياس األ وعملية منهجية علمية

 تطبيق املساواة ومبادئ تكافؤ الفرص، لتحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافس ي مستدام.

 

جمعت كافة الجهود و  هأشرف املجلس األعلى للمرأة )املجلس( علي باعتماد منهجية تشاركية هذا التقرير عداد إوقد تم  

الوطنية ذات الصلة من خالل مراجعة وتحديث وتوفير كافة البيانات واملعلومات بحسب املنهجية واآللية املطلوبة، 

االهتمام الحاسمة على كافة األصعدة لنقل الصورة الحقيقية التي توضح التقدم املحرز على وضع املرأة في مجاالت 

 .2014الرسمية واألهلية ومدى توافقها والتزامها في تنفيذ منهاج عمل بيجين، وذلك منذ تقديم التقرير الرابع في العام 
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 الباب األول: األولويات واإلنجازات والتحديات والعوائق

 

: أهم اإلنجازات والتحديات والعوائق في التقدم 
ً
تمكين املرأة على حو تحقيق املساواة بين الجنسين و املحرز نأوال

 مدى السنوات الخمس املاضية. 

 قيامها وكيفية مهمة، األمور  لهذه دولتك اعتبار في السبب توضيح ُيرجى السؤال، هذا عن اإلجابة عند)مالحظة: 

  5إلى  3من) حالة كل في عوائق إلى أدت أو التقدم مكنت التي والعوامل التي واجهتها والتحديات بمعالجتها،

 صفحات(.

 

: أهم اإلنجازات التي تحققت منذ عام 
ً
 2014أوال

ويرصد هذا ، تقدم املرأة البحرينية وضمان مبدأ تكافؤ الفرصتحققت ململكة البحرين العديد من املكاسب في مجال 

تجدر اإلشارة إلى أن هذه الخمس املاضية، و في التقدم املحرز على مدى السنوات تحديات التقرير ما تحقق من إنجاز و 

من ذلك التقدم املحرز عبر مجاالت االهتمام الحاسمة االثني عشر الخاصة ب املحاور الستاالنجازات محورية وتخدم 

 :وهي كالتاليخالل تحقيق العدالة والحماية االجتماعية لها وتوفير البيئة املساندة لها 

  والرخاء املشترك والعمل الالئق التنمية الشاملة 

 االجتماعية والخدمات االجتماعية القضاء على الفقر والحماية 

 التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية 

 ية ملنظور املساواة بين الجنسيناملشاركة واملساءلة واملؤسسات املراع 

  أحداملجتمعات املساملة التي ال ُيهمش فيها 

 مايتها وإصالحهاالحفاظ على البيئة وح 

 

 التنمية: مجاالتاملرأة في جميع  تقدمالوطنية التي تدعم  اآلليةاستدامة  .1

 ما تم إنجازه على واقع بإستشارية معنية  يواصل املجلس األعلى للمرأة كمؤسسة رسمية 
ً
املرأة مسيرته مستثمرا

 مؤسسات الدولة الرسمية واألهلية وضاعها التنموية، وبالشراكة مع جميعأاملرأة ملزيد من التطور والتقدم في 

القيام بدوره االستشاري والرقابي لضمان إدماج احتياجات املرأة في التنمية، وتوفير األطر القانونية  واملدنية

والتنظيمية وتطوير الخدمات النوعية، بفكر استراتيجي، عبر وضع ومتابعة تنفيذ االستراتيجيات والخطط الهادفة 

 الختصاصاته  البحرينية. املرأة وتقدم لنهوض
ً
سات اقتراح السياسة العامة في مؤس التي تشملوذلك تنفيذا

بشكل يتماش ى مع تقدم املرأة، باالضافة  نهوض املرأةوطنية لالخطة املجتمع الدستورية واملدنية ومتابعة تنفيذ ال

وتنمية ذاتها وتوسيع الخيارات املتاحة لها  حل املشكالت التي تواجه املرأة في كافة املجاالتالى االستمرار في السعي ل

 لتتقدم في مشاركتها في الحياة العامة. 
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  وإبداء الرأي في مشروعات القوانين  شريعات املتعلقة باملرأةتقديم االقتراحات بتعديل التكما يستمر العمل على

قتراح مشروعات القوانين والقرارات والتوصية با ها قبل عرضها على السلطة املختصةواللوائح والقرارات املتعلقة ب

هناك الكثير مما تحقق على مستوى التشريع والقرارات ن ألى إشارة تجدر اإل الالزمة للنهوض بأوضاع املرأة. و 

من خالل النموذج الوطني الذي إدماج جهود املرأة يحرص املجلس على االستمرار في و  واللوائح والتعاميم الوزارية.

الوصول لى إلى للمرأة من خالل خبرته املتراكمة على مدى السنوات السابقة كبيت خبرة استطاع املجلس األع

لنموذج يتماش ى مع مبادئ الحوكمة ليتم ضمان تحقيق األهداف املرجوة وتعزيز مبدأ املساءلة والتقييم الذاتي 

 ملؤسسات مملكة البحرين.  

  املشاركة في اللجان أن املجلس استطاع أن يعزز مكانته على املستوى االقليمي والدولي من خالل لى إشارة وتجدر اإل

والدخول والدولية املعنية بشئون املرأة  والهيئات الرسمية وتمثيل املرأة البحرينية في املحافل واملنظمات العربية

 معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة من ضمن اختصاصات املجلس.

 

 : (2022 -2013) البحرينية الوطنية لنهوض املرأة الخطة .2

  ملكقبل من  رعاية مباشرة(، ب2022 -2013ملرأة البحرينية )على للمرأة الخطة الوطنية لنهوض اأطلق املجلس األ 

من ، بما يضمن للمرأة االستقرار األسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها مملكة البحرين تتضمن خمس مجاالت

متطلبات القدرة على املساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات 

من   املرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في األداء واالرتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة.

للمرأة بالتالي بيت الخبرة الوطني األعلى املؤسس ي ليكون املجلس  خالل التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل

 املتخصص في شئون املرأة.

 ( 2014صممت الخطة الوطنية لتضم مراحل تنفيذية متدرجة، حيث بدأ تنفيذ الخطة اإلستراتيجية في العام )

(، بمنهجية عمل وطنية تضمن لها الشمولية والتأثير 2018-2015، تبعها الخطة اإلستراتيجية )ولىأكمرحلة 

وقد استندت الخطة على عدد من التوجهات العامة، لتوطين مضامينها واالنتقال بنتائجها  وفاعلية التنفيذ. 

برنامج عمل الحكومة وامليزانية العامة  من تنفيذ الخطة، بموائمتها مع الثانيةنتهاء في املرحلة اإل للعاملية، حيث تم 

للدولة، وبصورة تضمن سالسة التنفيذ من خالل الشراكة والتحالف مع الوزارات واملؤسسات الرسمية 

 من الرؤية اإلقتصادية ململكة البحرين واومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني، 
ً
 2030نطالقا

 بحرين باملتطلبات الدولية.دون إغفال ملتابعة التزام مملكة ال

  ( بأنها إيجابية  2017 – 2013للمرأة أن النتائج املتحققة من الخطة اإلستراتيجية في الفترة )األعلى يعتبر املجلس

 %.52بحيث بلغت نسبة اإلنجاز 

 ية املعني انبثقت من الخطة االستراتيجية املرحلية لتنفيذ الخطة الوطنية عدد من االستراتيجيات واآلليات الوطن

سري / وطنية لحماية املرأة من العنف األ للمرأة )على سبيل املثال ال الحصر: االستراتيجية الاألعلى بها املجلس 

 .اإلطار العام لبرنامج املشاركة السياسية للمرأة / النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة في التنمية(
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  من مملكة البحرين بأهمية ضمان استدامة البنية التحتية 
ً
وتحقيق الحماية االجتماعية  لتكافؤ الفرصإيمانا

للمرأة، قامت بمواءمة استراتيجياتها الوطنية وبرنامج عمل الحكومة وامليزانية العامة لتواصل مسيرتها وجهودها 

 مع رؤية  2030التنموية بما يتوافق مع تحقيق أجندة التنمية املستدامة 
ً
وأهدافها وغاياتها، والتي تنسجم تماما

 ، على أسس العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص التي أقرها الدستور.2030مملكة البحرين االقتصادية 

  على الرغم من أن املجلس األعلى للمرأة واجه عدد من التحديات الخاصة بتنفيذ الخطة االستراتيجية لتنفيذ

رأة البحرينية إال أنه اتجه لخطط بديلة ملواءمة تنفيذ برامجه ومؤشراته، فعلى سبيل هوض املالخطة الوطنية لن

أحد  للخطة االستراتيجيةات الرئيسية والتفصيلية عدم توفر  قراءات لعدد من املؤشر يعد املثال ال الحصر، 

مسوحات ميدانية، وكمثال و اجراء استبيانات  أو ؤشرات مقاربة بوضع م االتجاه باستبدالهاتم  التحديات ومنه

 آخر 
ً
في برامج ومشاريع تم اقتراح مواءمات أخرى إنجاز  عدد من البرامج واملشاريع الوطنية تنفيذ و لصعوبة نظرا

، بحيث تقييس األثر ومدى كما إنه توجد حاجة لتتوافق املؤشرات مع مستوى تقدم املرأة  الخطة االستراتيجية.

 .خالل استيعابها للفئة املستهدفة املرجو من وراء تنفيذها وعدم االكتفاء بما تحققه من تحقيق الهدف

 

 النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة في التنمية:  .3

  لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين على تم 
ً
 شامال

ً
تطوير النموذج الوطني ليصبح نظاما

النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة دليل عمل وطني لواضعي السياسات  حيث يعتبر املستوى الوطني، 

يضع اإلطار العام لعمل تلك األطراف بما يضمن و الخطط، عامة واملشرعين ومنفذي البرامج و واالستراتيجيات ال

توزيع املوارد  إدماج حقيقي ومستدام للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى 

  بشكل يقلص ويغلق أي فجوات تؤثر على أوجه تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل واملرأة على املستوى الوطني. 

ويحدد األدوار واملسئوليات للقطاعات املختلفة في إطار املسئولية الوطنية لتحقيق األثر املستدام إلدماج 

   .احتياجات املرأة وتكافؤ الفرص

  التحديات الخاصة بتنفيذ النموذج الوطني الدماج احتياجات املرأة أهمها: قلة وصعوبة أعداد توجد عدد من

القياسات التي تبين أثر  تطبيق النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة كالتي تبين أثر التشريعات الوطنية  بعض

قتصاد ملرأة وحجم مساهمة املرأة في االعلى مستوى تقدم املرأة، والتي تبين حجم االنفاق وتوزيع املوارد على ا

ير مدفوعة األجر. باإلضافة إلى طول الفترة الزمنية التي تحتاجها مؤسسات القطاع الوطني باألخص في األعمال غ

األدوات ملعالجة تلك ومن بين أهم الستيفاء متطلبات التقارير الدورية واستطالعات الرأي والتقارير الدولية. 

 :األمور 

  مرصد وطني ملؤشرات التوازن بين الجنسين كمستودع شامل لكافة املؤشرات الكمية والنوعية في إطار إنشاء

 ودو 
ً
 واقليميا

ً
، والذي تحقق منظومة معرفية موحدة ودائمة التحديث لقياس معدالت التنافسية محليا

ً
ليا

  سد الفجوات،لنتيجة استثمار الشراكات والتحالفات على املستوى الوطني 
ً
للتحديات في جمع قنوات  فنظرا

يادية ملعالجة ذلك في قناة مشتركة واحدة، أخذ املجلس األعلى للمرأة خطوته الر  املعلومات ملؤسسات اململكة
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رصد مساهمات املرأة البحرينية وقياس حجم مشاركتها في  همن خاللالذي يمكن  من خالل املرصد الوطني

مصدرها الرئيس ي لجميع توفير البيانات املعتمدة من  مكانية، ومن أهم مميزات املرصد:  االحياة العامة

قدرة النظام على تحليل املؤشرات وإصدار و ، احتساب املتغيرات والفجوات للمؤشرات ، وامكانيةاملستخدمين

إتاحة النظام لتنبيهات خاصة لصناع و  العالقات الترابطية بين املؤشرات،إيجاد  امكانيةو ، تقارير خاصة لذلك

 وذلك باملقارنة مع القراءات اإلقليمية والدولية. ،)ر واملعنيين في حال تغير املؤشرات )االرتفاع أو االنخفاضالقرا

 صدار تقرير وطني لقياس فاعلية السياسات ومبادرات التوازن بين الجنسين ولقياس األثر املتحقق عتماد وإإ

 لتوصية اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ ويأتي إعداد  على الصعيد الوطني في مجال تقدم املرأة. 
ً
التقرير تنفيذا

النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة في التنمية لوضع منهجية قياس على املستوى الوطني ملؤشرات 

التوازن بين الجنسين بما يدعم قياس األثر في املجال، ويعتبر التقرير الوطني لقياس التوازن بين الجنسين آلية 

تابعة ورصد مدى تفعيل سياسات وبرامج ومبادرات التوازن بين الجنسين وقياس األثر املتحقق على وطنية مل

الصعيد الوطني في مجال تقدم املرأة، ويكون مرجع يساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كبيت خبرة على 

العلمية التي اعتمدتها املؤشرات  ولدى إعداد هيكلية التقرير الوطني تم االستهداء باملنهجيات  الصعيد الدولي.

والتقارير الدولية التي تقيس التقدم املحرز على صعيد املرأة في مختلف املجاالت النوعية مع األخذ باالعتبار 

خصوصية مملكة البحرين، وذلك بعد التشاور والتنسيق املباشر مع جميع الوزارات واملؤسسات الرسمية، 

 رات التقرير.غذية قراءات مؤشباعتبارها املصدر الرئيس ي في ت

 

 مملكة البحرين في مجال العدالة االجتماعية للمرأة على املستوى الدولي  تنافسية .4

  اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو( التزمت  إلى 2002بانضمام مملكة البحرين في العام

متابعة تنفيذ مواد  عداد التقارير الرسمية الدورية بشأنإعية و تفاقية على صعيد برامج التو بتنفيذ أحكام هذه اال

التقرير الوطني  بتقديمن مملكة البحرين قامت أ إلىوتجدر االشارة   .(السيداو)متابعة مالحظات لجنة االتفاقية، و 

الجهة املعنية باألمم املتحدة  إلىالسيداو( جميع أشكال التمييز ضد املرأة ) الرسمي )الرابع( التفاقية القضاء على

وتلتزم مملكة البحرين بمتابعة القضايا املتعلقة بالتقرير الدوري الرابع ململكة   .2018في موعده املحدد في فبراير 

 .2019البحرين حول متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو( خالل عام 

 نسان ولجنة بحرين الدولية أمام مجلس حقوق اإلللمرأة لتنفيذ التزامات مملكة الاألعلى لس طار متابعة املجفي إ

( لسنة 5بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 2014( لسنة 70صدار املرسوم بقانون رقم )، تم إ(السيداو)

املرأة، الذي تضمن إعادة صياغة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  إلىباملوافقة على االنضمام  2002

( 16( و)4( فقرة )15( و)2بعض تحفظات مملكة البحرين، وينص على التزام مملكة البحرين بتنفيذ أحكام املواد )

 من اتفاقية )السيداو( دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية.

 رير مملكة البحرين الدورية بشأن اتقدم مملكة البحرين التقارير الدولية ذات الصلة بوضع املرأة ومن ذلك تق

. الخ وتقرير التنمية البشرية ومنهاج عمل بيجين، على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو( تفاقية القضاءا
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وتتضمن هذه التقارير ملحة عن اإلنجازات والتحديات في مجال تعزيز املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة.  ومن 

 على سبيل املثال:هذه اإلنجازات، 

  أظهر  2016في العام 
ً
 تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن مملكة البحرين احتلت املرتبة األولى دوليا

ة األعلى بين أن البحرين حصلت على املرتب إلى، وأشار  في تسجيلها أسرع معدل نمو ملشاركة املرأة في النشاط

بنسبة  "مؤشر "سيدات األعمال العامالت لحسابهن الخاصوسط وشمال أفريقيا في دول منطقة الشرق األ 

دارتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من ي عدد الشركات التي تحتوي مجالس إ%، كما سجلت أكبر زيادة ف28

 .2014% عام 14 إلى 2010% عام 12

  ة بشكل كبير، حيث تقدم اململك إلىأسفرت التدابير التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال تطور وتمكين املرأة

 من القفزات فيما يتعلق 
ً
ذلك التقرير العالمي  إلىالتوازن بين الجنسين. ولقد أشار بحققت البحرين عددا

 في مؤشرات ، إذ 2018للفجوة بين الجنسين )دافوس( في العام 
ً
حصلت اململكة على املركز األول عامليا

 في اااللتحاق بالتعليم الثانوي والعالي
ً
يين ومؤشر ملرتبة الثانية في مؤشر املدراء وكبار املسؤول، وإقليميا

% لتحتل 62.7غلقت الفجوة بين الجنسين بنسبة دولة حول العالم. كما أ 149صل الجنس عند الوالدة من أ

  132املركز
ً
 والرابع خليجيا

ً
،  عامليا

ً
% في مؤشر املشاركة والفرص االقتصادية، 51.5غلقت حيث أوالسابع عربيا

% فقط في مؤشر التمكين السياس ي، وشارفت مملكة البحرين على سد الفجوة بين الجنسين في مؤشري 3.7و

 عن العام 
ً
، 2006التحصيل العلمي والصحة والحياة، والجدير بالذكر أن نسبة مملكة البحرين شهدت ارتفاعا

 . 58.9%حيث كانت نسبتها 

  ومؤشر  0.931ية بين الجنسين ، بلغ مؤشر التنمية البشر 2018في تقرير مؤشرات التنمية البشرية لعام

 دولة. 189ما يقاربأصل من  43ركز لتحتل البحرين امل 0.222ق بين الجنسينر االفو 

  أمام 2030أهداف التنمية املستدامة أجندة و تقدمت مملكة البحرين لتقريرها الطوعي األول بشأن تنفيذ ،

، في تحقيق إنجازات تنموية مؤثرة في قطاعات عديدة من بينها 2018 املنتدى السياس ي املعني باألمم املتحدة

  التعليم والصحة واإلسكان والعمل في إطار من العدالة والتوازن بين الجنسين.  

 ألهمية تحقيق مملكة البحرين األهداف اإلنمائية الـ 
ً
ة، وباألخص الهدف الخامس الذي يأتي لألمم املتحد 17تأكيدا

وتحقيق مبدأ  التنميةدمج احتياجات املرأة في افي سياقه ما يقوم به املجلس األعلى للمرأة من جهود تهدف إلى 

افتتاح املكتب التمثيلي لهيئة األمم املتحدة للمرأة وذلك في  2017في عام  شهدت مملكة البحرينتكافؤ الفرص، 

إلتاحة منصة  يهدفو الذي جاء كثمرة للتعاون ضمن منظومة األمم املتحدة،  حدة في البحرينمقر بيت األمم املت

باالضافة الى إتاحة املزيد من قنوات االستفادة من ، مع العالم من خالل األمم املتحدةدولية تيسر تبادل الخبرات 

 .النموذج البحريني في تمكين املرأة عاملًيا

  تم تبني وإطالق جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العاملية لتمكين املرأة من خالل هيئة األمم املتحدة

 منها بأهمية دور املرأة في التنمية، 
ً
للمرأة  وذلك إثر نجاح تطبيقها على املستوى الوطني خالل عشر سنوات، إيمانا

تمكين املرأة وتفعيل  إلىشامل، وتشجيع الدول على املستوى العالمي وتأثير ذلك على تحقيق االستقرار املجتمعي ال

دورها كشريك متكافئ في دفع عجلة التنمية الشاملة املستدامة، وإتاحة الفرصة للتقدير العالمي العلني إلنجازات 
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ت إدماج املؤسسات واألفراد في مختلف بقاع العالم للتنافس مجال تمكين وتقدم املرأة، وإبراز أثر منهجيا

احتياجات املرأة في مسارات التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص على واقع تقدم املرأة بشكل مباشر والتنمية العاملية 

  بشكل عام.

  يعتبر تمثيل املرأة البحرينية في مختلف املحافل واملنظمات العربية والدولية املعنية بشئون املرأة من أبرز ما حققه

كيد حضور مملكة البحرين وتفاعلها مع قضايا املرأة على أعلى املستويات، وتمثل ذلك في املجلس األعلى للمرأة لتأ

، 2021 – 2017( ألربع سنوات للفترة من CSWاعتماد ترشح مملكة البحرين لعضوية لجنة املرأة باألمم املتحدة )

 ،2019 – 2017للفترة من ( UN WOMENوكذلك عضوية املجلس التنفيذي التابع لهيئة األمم املتحدة للمرأة )

 املشاركة في العديد من املشاركات في املحافل واملؤتمرات الدولية. إلىإضافة 

  تحقيق التنافسية في مجال الحماية من على الرغم من املكتسبات التي تحققت ململكة البحرين التي مكنتها

من خالل متابعة تنفيذ آلية  ،املزيد من التقدمإال أنها ال تزال تطمح لتحقيق   .االجتماعية وتحقيق العدالة للمرأة

عكس الصورة الواقعية واملتقدمة للمرأة البحرينية في هذا يتم  بحيثالنموذج الوطن إلدماج احتياجات املرأة، 

 وعكس أحد التحديات التي تقف أمام تحقيق والصحيحة املجال، وتعد تغذية التقارير الدولية باملؤشرات الحديثة

حيث أن املجلس األعلى للمرأة  تقدم للمملكة البحرين في مجال الحماية االجتماعية والعدالة للمرأة. مزيد من ال

متابعة ملا تنشره املنظمات واملؤسسات الدولية التي تتواصل مع الجهات املعنية في مملكة يضع على عاتقه 

تحوي بعض  الجهات واملنظمات الدوليةوتقارير تلك  بياناتتبين أن قواعد  والتيالبحرين بحسب االختصاص، 

بشكل دوري مما يترتب عليه احتساب نتائج البحرين في ها ثاليتم تحدي البيانات الخاصة بمملكة البحرين والتي

، كما ان هناك بعض املؤشرات التي ال تحتسب بطريقة موحدة لجميع الدول تقارير الدولية لسنوات قديمة جداال

لى مؤشر العمر الصحي إبالرجوع وكمثال آخر   ن في قاعدة بيانات االتحاد البرملاني العالمي.كمؤشر املرأة في البرملا

)دافوس( متراجع بشكل  التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين مؤشر ترتيب مملكة البحرين في  فإناملتوقع للحياة، 

(، وعند مراجعته مع القراءات الوطنية ت) كبير
ً
بين عدم احتساب هذا املؤشر على املستوى في املركز االخير عامليا

 (.WHO) الوطني واختالف آلية االحتساب بحسب معادالت منظمة الصحة العاملية

 

 :
ً
التي اتخذتها الدولة لتسريع تقدم املرأة والفتاة على مدى السنوات الخمس  األولويات الخمسة األولىثانيا

 املاضية من  خالل القوانين و/أو السياسات و/أو البرامج .

 .)صفحات  5إلى  3في األولويات لهذه دولتك معالجة كيفية عن موجزة أفكار تقديم ُيرجى مالحظة: (

 

الخطة الوطنية لنهوض املرأة ( الخاصة بتنفيذ 2018-2015تنفيذ الخطة االستراتيجية )ملجلس األعلى للمرأة ااستكمل 

تضمنت استراتيجية ، والتي الشمولية والتأثير وفاعلية التنفيذضمنت بمنهجية عمل وطنية  (2022 -2013البحرينية )

وتتقدم بها لتستطيع الوصول  ي في إطار الترابط العائلي،ضمن للمرأة االستقرار األسر حيث تخمس مجاالت،  تخدم

تطلبات القدرة على املساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات املرأة في مل

من خالل وذلك   التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في األداء واالرتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة.



10 

  

ل مع الشركاء والحلفاء في العمل املؤسس ي ليكون املجلس األعلى للمرأة بالتالي بيت الخبرة الوطني املتخصص في التكام

 وقد تم اتخاذ االولويات التالية في سبيل تسريع تقدم املرأة والفتاة على مدى الخمس سنوات املاضية:  شئون املرأة.

 

 العدالة إلىوجب القانون والوصول املساواة وعدم التمييز بم .1

  إن تحقيق املساواة وعدم التمييز بموجب القانون والوصول إلى العدالة من املرتكزات األساسية في دستور مملكة

( من الدستور على أن "تشكل املساواة وتكافؤ الفرص بين 4نصت املادة )البحرين لكل من الرجال والنساء، حيث 

( فقرة "ب" منه على أن "تكفل الدولة التوفيق 5كما نصت املادة )  املواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".

بين واجبات املرأة نحو األسرة وعملها في املجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية 

 ."والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية

 ملناهضة الت 
ً
( من الدستور والتي تنص على أن: "الناس سواسية في 18مييز في املادة )وضع املشرع مبدأ عاما

الكرامة اإلنسانية، ويتساوى املواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب 

 من هذا املبدأ الدستوري تواصلت 
ً
التشريعات الصادرة الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة." وانطالقا

 في مملكة البحرين والتي تؤكد على حظر التمييز ضد املرأة. 

 ( للمادة 
ً
( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، تلتزم مملكة البحرين بتقديم التقرير 18طبقا

يقوم املجلس األعلى  الوطني حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة في وقته، حيث

للمرأة، بإعداده بمشاركة من الفريق الوطني الذي يضم في عضويته ممثلين عن جميع السلطات التشريعية 

  .والتنفيذية والقضائية، ومن مؤسسات املجتمع املدني

  أمام مجلس وتجدر االشارة أنه في إطار متابعة املجلس األعلى للمرأة لتنفيذ التزامات مملكة البحرين الدولية

بتعديل بعض أحكام املرسوم  2014( لسنة 70حقوق اإلنسان ولجنة )السيداو(، تم إصدار املرسوم بقانون رقم )

باملوافقة على االنضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة،  2002( لسنة 5بقانون رقم )

وينص على التزام مملكة البحرين بتنفيذ أحكام املواد  الذي تضمن إعادة صياغة بعض تحفظات مملكة البحرين،

 ( من اتفاقية )السيداو( دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية.16( و)4( فقرة )15( و)2)

 بما يضمن  وموائمتهامع ما نص عليه الدستور  تشريعاتها الوطنيةالبحرين على ضمان اتساق  تحرص مملكة

مع الحفاظ على  املساواة وعدم التمييز بموجب القانون والوصول إلى العدالةق تطوير املنظومة التشريعية وتحقي

، قي خارج اجراءات املحاكمالنسيج األسري، حيث تحرص مملكة البحرين على حل النزاعات األسرية بشكل استبا

 : والتدابير القانونية التاليةتوضحه التشريعات  وذلك ما

 ( لسنة 19صدور القانون رقم )الذي  بشأن قانون األسرة، كقانون أسرة شامل منظم للعالقات األسرية 2017

 جامعة توحد املركز القانوني قنن األحكام األسرية بالنسبة لجميع األسر دون أي تمييز بينها
ً
 أحكاما

ً
، متضمنا

وبإصدار  هة.ي التفاوت في األحكام الصادرة في الدعاوي املتشابرينية، وتسهل عملية التقاض ي، وتنهلألسرة البح

قائمة الدول التي تنظم األحوال الشخصية في محيط  إلىهذا القانون، تكون مملكة البحرين قد انضمت 
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األسرة ضمن قوانين تتيح حماية قانونية شاملة تتحدد تحت مظلتها حقوق وواجبات كافة األطراف، وتعمل 

 على ضمان صدور أحكام قضائية تتسم بالعدالة واإلنصاف، وبش
ً
كل قائم على حماية مصلحة كافة أيضا

  أفراد األسرة الواحدة.

  بتعديل قانون محكمة التمييز الذي فتح باب الطعن بالتمييز باألحكام  2018لسنة  (27)صدور القانون رقم

الصادرة من املحاكم الشرعية بما يضفي املزيد من الرقابة والشفافية على اإلجراءات واألحكام القضائية، 

 مان حقوقهم وسبل تحقيق العدالة.زيز املركز القانوني للمتقاضين ،وإتاحة فرص إضافية لضوبالتالي تع

   سرية، وبدء العمل فيه منذ سبتمبر ين بتخصيص مبنى مستقل للمحاكم األ البحر مملكة صدور أمر ملك

خصوصية االعتبار تأخذ في  ،من لألسرة البحرينية بيئة مالئمة، ليكون الساحة القضائية التي تض2017

وتراعي ظروفها وظروف أبنائها خالل فترة الخالفات األسرية، حيث يضم املبنى تحت سقف  ،القضايا األسرية

املختصة  همها مكتب التوفيق األسري، وصندوق النفقة، واملحاكمة الخدمات التي تقصدها املرأة ،وأواحد كاف

سجل بذلك خطوة نوعية على صعيد تطوير العمل سرية، ليبالنظر في املنازعات األسرية، ومحكمة التنفيذ األ 

 القضائي في البحرين.

  ضاف مادة جديدة الذي أو  2018( لسنة  59رقم ) هلي باملرسوم بقانون تعديل قانون العمل في القطاع األ

: "يحظر التمييز بين العمال الخاضعين ألحكام هذا القانون بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو 2مادة )
ً
 ( مكررا

 خير على قانون العمل. املضافة بموجب التعديل األ  الدين أو العقيدة".

 ( لسنة 82قرار وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم )2008( لسنة 24( من القرار رقم )3بتعديل املادة ) 2017 

ص اإلعاقة   املقيَمين إقامة  تم إضافة أبناء املرأة البحرينية املتزوجة من أجنبي -بشأن معايير استحقاق مخصَّ

 دائمة باململكة للمستحقين.

 ( لسنة 1انشاء نيابة متخصصة لألسرة والطفل بموجب قرار النائب العام رقم )برئاسة امرأة بدرجة  – 2016

وهي النيابة املعنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير الحماية فيما لو تعرضت املرأة للعنف والتدخل -قاض ي

لوقف ذلك العنف وتقديم الدعم النفس ي واالجتماعي والقانوني للضحية، واتخاذ اإلجراءات بإجراءات سريعة 

 .الالزمة ملعاقبة الجاني مع توفير بيئة أمنه لها

 ( لسنة 47قرار وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف رقم )بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم  2016

َسِري وتحديد القواعد واإلجراءات الالزمة للقيام بمهام بشأن تشكيل مكتب الت 2015( لسنة 84)
ُ
وفيق األ

َسِرية.
ُ
 تسوية املنازعات األ

 ( لسنة 17صدور القانون رقم )بشأن الحماية من العنف األسري، وإطالق املجلس األعلى للمرأة في  2015

رات التنفيذة التي صدرت االستراتيجية الوطنية لحماية املرأة من العنف األسري. ومن القرا 2015نوفمبر 

 تنفيذا للقانون: 

 ( لسنة 7صدور قرار وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف رقم )بشأن تخويل بعض موظفي  2017

 لحكم املادة )
ً
ْبط القضائي تنفيذا ( من القانون رقم 6وزارة العمل والتنمية االجتماعية صفة مأموري الضَّ

َسِري. بشأن الحماية من 2015( لسنة 17)
ُ
 العنف األ
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  ( لسنة  26قرار وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم )بشان شروط و اجراءات الترخيص ملراكز  2017

 .االرشاد االسري 

 ( لسنة 22صدور املرسوم بقانون رقم )بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات أمام املحاكم الشرعية  2015

، والذي تضمن إلزامية إحالة املنازعات األسرية ملكتب التوفيق 1986( لسنة 26الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 األسري قبل عرضها على املحاكم الشرعية.

 ( لسنة 84صدور قرار وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف رقم )بشأن تشكيل مكتب التوفيق  2015

ازعات األسرية، وتضمن القرار إلزامية األسري وتحديد القواعد واإلجراءات الالزمة للقيام بمهام تسوية املن

 إحالة املنازعات األسرية ملكتب التوفيق األسري قبل عرضها على املحاكم الشرعية.

  صدور قرار وزير الداخلية بتعميم تجربة مديرية الشرطة بمحافظة املحرق باستحداث مكاتب لحماية االسرة

 في جميع مديريات الشرطة بجميع املحافظات.

 

 عليم والتدريب والتعلم مدى الحياة للنساء والفتيات جودة الت .2

  تحرص مملكة البحرين في االرتقاء بجودة التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة في اململكة بشكل يمكن تطبيقه

وملس أثره على أرض الواقع، حيث وضعت األدوات واآلليات التي تقيس أداء عناصر العملية التعليمية، وتقويمها، 

ة تمتلك مجموعة من االستراتيجيات وخطط العمل ومنه أخذت اململكووضع التوصيات املناسبة لهذا التقويم، 

الكاملة، التي جعلت بوصلة اإلصالح التعليمي تشمل كل عناصر العملية التعليمية من طلبة ومدرسين ومبان 

تعليمية ومناهج ونظم، متوجهة إلى تحقيق الجودة الشاملة وإحداث تطوير نوعي، يؤدي في إطار رؤية البحرين 

تعزيز تنافسية الفرد واملجتمع البحريني، وكان تعليم املرأة مرتكًزا رئيًسا في استراتيجيات  إلى 2030االقتصادية 

(، واالستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم، واالستراتيجية الوطنية لرعاية 2018-2015نهوض املرأة البحرينية )

-2014)، والبحث العلمي(2024-2014)لعالي(، واالستراتيجية الوطنية للتعليم ا2020-2006الطفولة  والنهوض بها )

 وغيرها. (2024

   شملت مبادرات تطوير التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة وضع إدارة املناهج في وزارة التربية والتعليم منهج

مناسب لرياض األطفال وفق األسس التي تعكس مبادئ وقيم املجتمع البحريني، وتعزز حب الوطن واالنتماء 

اطنين صالحين يحرصون على العمل من أجل خدمة أمتهم ومجتمعهم، وذلك ضمن مشروع املنهج إلعداد مو 

الوطني إلعداد إطار توجيهي للرعاية والتربية املوجهتين إلى الطفولة املبكرة برياض األطفال، وضبط معايير تأسيس 

ة واملباني األكاديمية والبيئة وترخيص رياض األطفال ودور الحضانة، بما يضمن االرتقاء باملؤسسات التعليمي

 التعليمية لتتوافق مع املعايير العاملية. 

  تعمل وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر على التوسع في التعليم والتدريب الفني واملنهي للفتيات بما يتناسب كما

التوازن بين الجنسين، واحتياجات سوق العمل، كما تعمل على تحديث الخطط واملناهج الدراسية بما يتالءم مع 

وتوعية املرأة بالتخصصات املهنية املتطورة التي تتالءم مع متطلبات سوق العمل، وتدريب املعلمين من الجنسين، 
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 مع التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التوجه نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة من الجنسين، 
ً
ورفع كفاءاتهم تماشيا

وقد أثمرت الخطة االستراتيجية وخطة العمل الوطنية لنوعية التعليم في  . أمكن وإدماجهم في التعليم النظامي ما

برفع مستوى جودة التعليم والتدريس في مدارس اململكة، وتطوير أداء وزارة التربية  2014-2010الفترة من 

م العالي والبحث والتعليم وإتاحة فرصة التعلم للجميع وتشجيع االستثمار في قطاع التعليم ورفع مستوى التعلي

، وتم تعميمه املشروع في جميع 2005وقد ساهم مشروع امللك "حمد" ملدارس املستقبل، والذي بدأ في  العلمي.

في توظيف التقنيات الحديثة في التعليم بهدف املساهمة الفعالة في تحقيق التنمية  2010مدارس البحرين في 

أطلقت إدارة  2017تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وفي  االقتصادية وتطوير التعليم القائم على استخدام

 املشروع جائزة التميز التكنولوجي في التعليم تحت شعار "مًعا نحو إنتاج تكنولوجي مبدع".

  حيث  ،2008لسنة  32ومنذ إنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بمقتض ى املرسوم بقانون رقم

ملدارس والجامعات ووضع االمتحانات الوطنية لكافة الطالب في املدارس الحكومية تتولى مراقبة وتطوير أداء ا

عكفت الهيئة بالقيام بدورها الحيوي في كما  الثاني عشر(. –التاسع  -السادس –والخاصة في الصفوف )الثالث 

كافؤ الفرص وحرصت رفع معايير جودة التعليم واالرتقاء بأداء املخرجات التعليمية بمنهجية ضمنت من خاللها ت

على ربطها بمتطلبات سوق العمل بما يسهم في دعم وتطوير االقتصاد البحريني. كماحرصت كلية بوليتكنك 

بهدف تطوير التعليم، وتوفير املزيد من برامج التعليم  2008لسنة  (65)البحرين التي أنشئت بموجب املرسوم رقم 

والتدريب التي يجب أن تكـون ذات صـلة بسوق العمل،وفي إطار دعمها والتزامها باالستراتيجية الوطنية للتعليم 

العالي، واالستراتيجية الوطنية للبحث العلمي املعلنتين من قبل مجلس التعليم العالي، ضاعفت الكلية نسبة 

أولت مملكة البحرين التعليم الفني واملنهي كما  .2017نفاق املخصصة لدعم البحث العلمي واالبتكار  في اإل 

 حيث تم تدشين مشروع تطوير التعليم الفني واملنهي )التلمذة املهنية( في العام 
ً
 بالغا

ً
 2007والصناعي للمرأة اهتماما

اري من التعليم الفني واملنهي، كما تم الحاق الفتيات ببرامج وإتاحة الفرصة للفتيات لاللتحاق ببرامج املسار التج

وتجدر االشارة الى ان معهد (. HND، الدبلوما الوطنية العليا HNCدراسية ملا بعد الثانوية )الشهادة الوطنية العليا 

 في مجال التدريب، حيث 
ً
 هاما

ً
االحتياجات التدريبية  تهدف آلية التأهيل والتدريب إلى تلبيةاالدارة العامة يلعب دورا

ملوظفي القطاع العام من خالل تزويدهم بآخر املعارف واملهارات الحديثة في علوم اإلدارة العامة، إذ يقدم املعهد 

خدماته التدريبية بناًء على منهجية لبناء القدرات، ارتكزت في تصميمها على املواطن باعتباره املحور الرئيس للعمل 

مات التدريبية بين البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، والبرامج التخصصية، وتتنوع الخد الحكومي.

 والدورات التعاقدية، والدورات اإللكترونية.

 

 للمرأة البحرينيةاملشاركة والتمثيل السياس ي  .3

 السياسية لكل من  من خالل خططها واستراتيجياتها بدعم املشاركة في مملكة البحرين حرص الجهات املعنيةت

حرص املجلس األعلى للمرأة على دعم املشاركة السياسية للمرأة البحرينية وجعلها ضمن  وقد، الرجال والنساء

تم اعداد  ، حيثالوطنية لنهوض املرأة البحرينية أولوياته في خطط وبرامج االستراتيجية الوطنية لتنفيذ الخطة

واالدلة مجموعة دورات تدريبية وتوعوية  انتقل به من برنامج يتضمن اطار متكامل لبرنامج املشاركة السياسية
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تم متابعة تنفيذه من قبل املجلس األعلى يحرص على تنفيذها واالشراف عليها الى برنامج متكامل االسترشادية 

لالنتخابات  العليا اللجنة،  التشريعية سلطةوهي : ال بالتعاون والشراكة مع الجهات املعنية في مملكة البحرينللمرأة 

وزارة شئون الشباب اإلعالم،  شئون  وزارة،  ةالسياسي للتنمية البحرين معهدالقانوني، لرأي وا التشريع هيئةفي 

: الشراكة يتشكل البرنامج من خمس محاور هي حيث جامعة البحرين.، و وزارة التربية والتعليم، والرياضة

إدارة املعرفة "الدراسات و ، الرصد والتقييمو ، لتوعية والترويج االعالمياو التدريب النوعي والتطوير، و والتشبيك، 

 .والتوثيق"

  ضمن مرحلة تفعيل اإلطار العام لبرنامج املشاركة التي كانت  2018فترة االنتخابات النيابية والبلدية للعام وفي

املرأة في املجال التشريعي والعمل “حول   2018السياسية والذي تزامن مع مناسبة يوم املرأة البحرينية لعام 

نفذ املجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع الشركاء املعنيين على املستوى الوطني عدة برامج استطاع أن ي،  ”البلدي

رات بما يتوافق مع محاور اإلطار، حيث تميزت هذه املرحلة بالتركيز على تقديم استشارات نوعية للمترشحات ومباد

( 4)و سيدات في املجلس النيابي (6)واستقطاب فئة الشباب من الجنسين. حيث جاءت نتائج االنتخابات بفوز 

 لنواب.سيدات في املجالس البلدية ووصول أول امرأة بحرينية لرئاسة مجلس ا

 

 ريادة املرأة في مجال األعمال ومشاريع املرأة  .4

  تعتبر مشاركة املرأة البحرينية في مختلف أوجه العمل والنشاطات املختلفة من أهم مظاهر الحياة العصرية التي

تشهدها مملكة البحرين، حيث أثبتت املرأة البحرينية وجودها في سوق العمل ودخلت مجاالت عمل عديدة 

من القطاع العام وتحرص العديد من الجهات املعنية  مثل القطاع العام الخاص وريادة األعمال.ومتنوعة 

جل دعم املشاركة االقتصادية في مجال ريادة األعمال لكل من املرأة والر والخاص ومؤسسات املجتمع املدني على 

ملرأة. ومن هذه الجهات: غرفة ضمن برامج وخطط استراتجياتها وبنهج يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل وا

. (UNIDOللتنمية الصناعة )  تجارة وصناعة البحرين، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، منظمة األمم املتحدة

وعلى سبيل املثال ألحد املبادرات الهامة والداعمة للمشاركة في مجال ريادة األعمال وبشكل يتواءم مع التطورات 

وضع املتقدم الراهن القتصاد مملكة البحرين، مبادرة السجل التجاري االفتراض ي التكنولوجية الحديثة وال

"سجلي" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عدد من املبادرات الهادفة إلى تشجيع ومنها مبادرة 

محل تجاري، تستهدف أصحاب األعمال الذين يمارسون العمل التجاري من مواقع متعددة وليس لها عنوان أو 

ويمنح بموجب هذا النوع من التراخيص الصفة القانونية ملمارسة أعمالهم التجارية دون الحاجة إلى عنوان فعلي، 

ويكتفي فقط بالعنوان االفتراض ي كعنوان املوقع اإللكتروني أو عنوان املنزل، باإلضافة إلى السماح بمزاولة نشاط 

تقديم خدمات الدعم لرواد األعمال وللمؤسسات والشركات الناشئة حاضنات ومسرعات األعمال، التي تهدف إلى 

لفترة حضانة محددة كمساحات العمل املشترك والتوجيه واإلرشاد والتسويق والتخطيط التجاري واملالي 

 .والعالقات العامة
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 للجهات املعنية لتطوير واستكمال من 
ً
 مكمال

ً
ظومة العمل يحرص املجلس األعلى للمرأة على أن يكون له دورا

االقتصادي، فقد سعى إلى توفير وتوسيع الفرص والخيارات املتنوعة للمرأة البحرينية لتشجيعها لالنخراط في 

 فمجال ريادة االعمال. 
ً
ألهداف الخطة اإلستراتيجية لتحقيق مبدأ اإلستدامة لعمل املرأة واالعتماد على  تنفيذا

، أطلق املجلس حزمة من البرامج واملشاريع والجوائز لدعم املرأة البحرينية في سوق العمل وتعزيز 
ً
ذاتها اقتصاديا

كافة الخدمات التي  توفير ت العالقة بتشجيع املؤسسات ذاحرص على  حيثمشاركتها في النشاط االقتصادي، 

تستلزمها برامج التدريب في املجال االقتصادي سواء على صعيد توفير القروض وخدمات التمويل امليسر، أو علي 

صعيد توفير الحاضنات االقتصادية املتكاملة التي تقدم كافة الخدمات اإلدارية واالستشارية والتدريبية والفنية 

 لى انإشارة وتجدر اإل مجال ريادة األعمال. إضافة إلى إطالق املبادرات والجوائز.  التي تحتاج إليها املرأة للدخول في

ساهم ومن أهم املبادرات التي  % .49إلى أن نسبة السجالت التجارية النشطة اململوكة للنساء تشير حصائيات اال 

  :أطلقهااملجلس األعلى للمرأة في 

  مركز تنمية قدرات املرأة البحرينية )ريادات(: ويعتبر أول حاضنة اقتصادية في املنطقة مخصصة للمرأة، التي

مشاريع  إلىترغب في تأسيس مشروع خاص أو التي تسعى لتطوير عملها واالنتقال من مشاريع متناهية الصغر 

 تشارية والترويجية.صغيرة أو متوسطة، ويوفر كافة الخدمات اإلدارية والتدريبية واالس

  املحافظ املالية املخصصة للمرأة: وتقدم خدمات التمويل امليسر، وفق اشتراطات بسيطة، ومميزات

عمال، ويوجد عدة خيارات للمرأة على األ تشجيعية لدعم رأس املال الذي تحتاه املرأة للدخول في مجال ريادة 

 هذا الصعيد: 

 ي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة: وتختص بتقدم قروض الخيار األول: محفظة صاحبة السمو امللك

و متوسط الحجم. وتبلغ أمشروع  صغير  إلىتمويلية للمشاريع متناهية الصغر وتسعى لتحويل املشروع 

 مريكي.أدوالر  5,000,000قيمة املحفظة 

  على دعم وتنمية املشاريع  ريادات: وتعمل -الخيار الثاني: محفظة تنمية املرأة البحرينية للنشاط التجاري

 مليون دوالر أمريكي.  100الصغيرة واملتوسطة لرائدة األعمال، وتبلغ قيمة هذه املحفظة 

  مبادرة امتياز الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة: أحد املبادرات لدعم الكفاءات الشابة في مجال ريادة

اإلبداع والتميز واملشاركة بشكل فاعل ومؤثر في تنمية  األعمال وللمساهمة في تشجيع املرأة البحرينية على

 االقتصاد الوطني.

  مستمرة بما فيها التوعية بالحقوق القانونية األعمال برامج التوعية والتثقيف املوجهة للمرأة في مجال ريادة

 .في املجال التجاري، والتعريف باملشاريع الواعدة في القطاع التجاري 

 

  بين الجنسين التوازن وضع ميزانية مراعية ملنظور  .5

  من منطلق اهتمام مملكة البحرين في دعم املشاركة االقتصادية للمرأة البحرينية وإليمانه بمساهمةاملرأة

البحرينية في االقتصاد الوطني استطاع املجلس األعلى للمرأة من تحقيق العديد من االنجازات في سبيل وضع 
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 ملنظور التوازن بين الجنسين، ف ميزانية مراعية
ً
دماج احتياجات املرأة تم العمل على للنموذج الوطني إل  تنفيذا

املوازنات املستجيبة الحتياجات املرأة من خالل الشراكة مع وزارة املالية وإصدار عدة تعاميم تهدف محور تفعيل 

لفرص عند إعداد وتنفيذ املوازنات املرصودة ضمان مراعاة الجهات الحكومية إلدماج احتياجات املرأة وتكافؤ ا إلى

تجدر و  .ومن خاللها أصبح من املمكن رصد امليزانية املخصصة لتقدمها للقوى العاملة ومشاريع الجهات الحكومية

 :أن النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة يتكون من خمسة محاور هي إلىشارة اإل 

املؤسسة كمراجعة االستراتيجيات والخطط والبرامج، والقرارات وتطويرها اإلجراءات التي تتخذها السياسات:  (1

 بما يخدم إدماج احتياجات املرأة وتكافؤ الفرص.

املوازنات املستجيبة الحتياجات املرأة وهي االعتمادات املالية املخصصة لعمل الوزارات واملؤسسات املوازنات:  (2

 صيص املوارد واإلنفاق على القوى العاملة والبرامج والخدمات. الرسمية التي تعكس مدى استفادة املرأة من تخ

االستفادة من كل مصادر املعرفة والخبرات الوطنية ذات القيمة املضافة، والتعرف على طرق  :إدارة املعرفة (3

 إدارتها وتضمينها من خالل منظومة وممارسات مبنية على جمع وإدارة ونشر املعرفة.

أهم املعايير الدولية ملراجعة تنفيذ النموذج الوطني من خالل التدقيق الداخلي  توظيف التدقيق والرقابة: (4

 وسن أسس إدارة املخاطر في مراحل تنفيذ النموذج "الرقابة الداخلية".

قياس األثر الذي يحدثه النموذج الوطني إدماج احتياجات املرأة في التنمية من خالل رصد :  قياس األثر (5

أداء وتوجهات وقيم األفراد واملؤسسات واملجتمع من خالل البيانات الكمية والنوعية  وقياس حالة التغيير في

 عن مدى تحقيق اإلدماج الحتياجات املرأة وتكافؤ الفرص.

 

ثالثا: التدابير املحددة التي تم اتخاذها خالل السنوات الخمس املاضية ملنع التمييز وتعزيز حقوق النساء والفتيات 

 ألشكال متعددة ومتشابكة من التمييز. الالتي يتعرضن 

 والسكان املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما محددة، أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 مناسًبا ذلك كان حيثما .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وامليزانية وتقييمات املستهدفين

ا،
ً
 .(أقص ى كحد صفحتان) إجاباتك بيانات لدعم تقديم ًيرجى وممكن

 

 املساواة وعدم التمييز بموجب القانون والقرارات والتعاميم الوزارية .1

  إن تحقيق املساواة وعدم التمييز بموجب القانون والوصول إلى العدالة من املرتكزات األساسية في دستور مملكة

( من الدستور على حيث تشكل املساواة وتكافؤ الفرص 4املادة ) جاء فيالبحرين لكل من الرجال والنساء، وهو ما 

( فقرة "ب" منه على أنه تكفل الدولة التوفيق 5بين املواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة". كما  أكدته املادة )

، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية بين واجبات املرأة نحو األسرة وعملها في املجتمع

وحرصت مملكة البحرين على تنفيذ متطلبات   .ةوالثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمي

رير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة منذ االنضمام بها، حيث تلتزم مملكة البحرين بتقديم التق

الوطني حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة في وقته، وقد تم إصدار املرسوم بقانون 
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باملوافقة على االنضمام إلى  2002( لسنة 5بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 2014( لسنة 70رقم )

تضمن إعادة صياغة بعض تحفظات مملكة البحرين، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، الذي 

( من اتفاقية )السيداو( دون 16( و)4( فقرة )15( و)2وينص على التزام مملكة البحرين بتنفيذ أحكام املواد )

تم إصدار في سبيل تحقيق املزيد من العدالة االجتماعية للمرأة البحرينية و إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية.

 و ن الحقوق للمرأة البحرينية وذلك سواء على مستوى القوانين أمن التشريعات بما يضمن مزيد موتعديل عدد 

 نذكر منها على سبيل املثال ما يلي:  على مستوى القرارات واللوائح الوزارية. 

  من العدالة في املجال االجتماعي تم اصدار 
ً
بتعديل  2018( لسنة 27قانون رقم )على صعيد تحقيق مزيدا

بما يضمن النفاذ إلى  1989( لسنة 8محكمة التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم ) قانون بعض أحكام 

( 19صدور القانون رقم )عد العدالة على أعلى املستويات بشأن الحقوق األسرية. وتجدر االشارة أنه صدر ب

بشأن قانون األسرة، كقانون أسرة شامل منظم للعالقات األسرية الذي قنن األحكام األسرية  2017لسنة 

 جامعة توحد املركز القانوني لألسرة البحرينية، 
ً
 أحكاما

ً
بالنسبة لجميع األسر دون أي تمييز بينها، متضمنا

األحكام الصادرة في الدعاوي املتشابهة. وبإصدار هذا القانون،  وتسهل عملية التقاض ي، وتنهي التفاوت في

تكون مملكة البحرين قد انضمت إلى قائمة الدول التي تنظم األحوال الشخصية في محيط األسرة ضمن 

 على 
ً
قوانين تتيح حماية قانونية شاملة تتحدد تحت مظلتها حقوق وواجبات كافة األطراف، وتعمل أيضا

قضائية تتسم بالعدالة واإلنصاف، وبشكل قائم على حماية مصلحة كافة أفراد األسرة  ضمان صدور أحكام

 2006( لسنة 74( من القانون رقم )2بتعديل املادة ) 2017( لسنة 22كما يعد صدور القانون رقم ) الواحدة.

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقين الذي شمل ابناء املراة البحرينية من ذوي االعاقة لالستفادة من املزايا 

( لسنة 22وصدور املرسوم بقانون رقم )والتسهيالت التي يكرسها القانون لالبناء البحرينيين من ذوي االعاقة، 

( لسنة 26بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات أمام املحاكم الشرعية الصادر باملرسوم بقانون رقم ) 2015

، والذي تضمن إلزامية إحالة املنازعات األسرية ملكتب التوفيق األسري قبل عرضها على املحاكم 1986

قيق املزيد من العدالة في املجال االجتماعي و االستقرار االسري للمرأة الشرعية، من القوانين التي تدعم تح

كما تدعم هذا الجانب صدور عددا من القرارات والتعاميم الوزارية كصدور قرار وزير العدل البحرينية. 

 و تعديالته بشأن تشكيل مكتب التوفيق األسري وتحديد 2015( لسنة 84والشئون اإلسالمية واألوقاف رقم )

قرار وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم القواعد واإلجراءات الالزمة للقيام بمهام تسوية املنازعات األسرية. و 

َسِري بشأن شروط وإجراءات الترخيص ملراكز اإلر  2017( لسنة 26)
ُ
( لسنة 17استنادا للقانون رقم ) شاد األ

 2017( لسنة 7بشأن الحماية من العنف االسري. وقرار وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف رقم ) 2015

ْبط القضائي بالنسبة  بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية االجتماعية صفة مأموري الضَّ

بشأن الحماية من  2015( لسنة 17اختصاصهم باملخالفة ألحكام القانون رقم )للجرائم التي تقع في دوائر 

َسِري.
ُ
 العنف األ

  وعدم املساواة  املزيد من صدرت عدد من القرارات والتعاميم الوزارية في سبيل تحقيق ما سبقلى إضافة باإل

قرار ين جودة حياتها، كصدور تحسالتي ساهمت في ملرأة البحرينية في بعض الجوانب االجتماعية و التمييز ضد ا

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=146152
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=146152
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=144927
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=144927
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=144927
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عند  األساس ي دخل رب األسرة عند احتساب عن الزوجة بفصل راتب الزوج 2015يناير   7مجلس الوزراء تاريخ 

بتضمين الفئة الخامسة  2015لسنة  909بطلب الخدمة اإلسكانية، وصدور قرار وزير االسكان رقم  التقدم

االرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة األبوين وتمنح هذه الفئة ويقصد بها املرأة املطلقة أو املهجورة أو 

 2014يناير  11خدمة السكن املؤقت فقط وفق تقدير لجنة االسكان"، وصدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 

، بما يسمح بمنح 1963باملوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 

الجنسية البحرينية ألبناء املرأة البحرينية املتزوجة من أجنبي وفق ضوابط ومعايير محددة وإحالته إلى السلطة 

 لإلجراءات الدستورية والقانونية.
ً
 التشريعية وفقا

  ،فتحرص مملكة البحرين على تحقيق املساواة وعدم التمييز أما على صعيد املساواة وعدم التمييز في مجال العمل

العمل، وقد انضمت البحرين إلى مجموعة من االتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية،  مجالفي 

والتي تتعلق بحقوق املرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومنه يحرص املجلس األعلى للمرأة على التعاون مع 

املرسوم بقانون رقم صدر  ، وتجدر االشارة إلى أنهةالجهات املعنية لتقديم التقارير الدولية ذات العالقة بوضع املرأ

  .جرم التحرش الجنس يبين العمال و  بتعديل قانون العمل في القطاع االهلي الذي حظر التمييز  2018( لسنة  59) 

 

 للنموذج الوطني  في مؤسسات اململكةالفرص إنشاء نظام متابعة ورصد  من خالل وحدات تكافؤ  .2
ً
تنفيذا

 : الدماج احتياجات املرأة

  للجهد الذي تطلبه تنفيذ النموذج الوطني الدماج احتياجات املرأة من خالل مراجعة املجلس األعلى للمرأة 
ً
نظرا

، ولطموحه وتغذية مؤشرات خطته االستراتيجية الدورية الجهات املعنية برصد وضع مشاركة وتقدم املرأة

لتحقيق تكافؤ الفرص للمرأة البحرينية وادماج  ةالذاتيواملسائلة لى القدرة على التقييم إركاء للوصول بالش

وحدات تكافؤ الفرص في سبيل متابعة تنفيذ  مقترح استحداثاحتياجاتها في جميع مجاالت التنمية، تم طرح 

جدواها  2011تم تشكيلها عام أثبتت وحدات تكافؤ الفرص التي  وبالفعل، وقياس مستوى تنفيذه النموذج الوطني

فيه  يلزم 2014على مستوى الواقع العملي، أثمر ذلك عن صدور قرار مجلس ديوان الخدمة املدنية في عام 

وبذلك مهد الطريق لتقوم هذه  تشكيل لجان دائمة لتكافؤ لتحقيق تكافؤ الفرص في هذه املؤسسات. بالوزارات 

واالدارية لتحقيق أثر دائم في وعي املواطن البحريني بضرورة تكافؤ الفرص. اللجان بأدوارها التدريبية والتوعوية 

وقد تم انشاء لجان تكافؤ الفرص في معظم الوزارات واملؤسسات الرسمية في القطاع العام. أما على صعيد 

قطاع الخاص، القطاع الخاص سعى املجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز تكافؤ الفرص في ال

ئزة ولعل أثر جهود املجلس األعلى للمرأة مع القطاع الخاص يتضح بارتفاع نسب مشاركات القطاع الخاص في جا

وقد نفذت لجان تكافؤ الفرص العديد   املرأة. لتقدمميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة صاحبة السمو امللكي األ 

دماج احتياجات املرأة، وأثمرت تلك الجهود عن وصول عدد من من املبادرات الناجحة لتفعيل النموذج الوطني إل 

النساء إلى مراكز قيادية، وزيادة الوعي لدى أصحاب القرار بشأن تضمين وتنفيذ ادماج احتياجات املرأة ومبدأ 

تكافؤ الفرص ضمن الخطة االستراتيجية والتي برزت من خاللها قرارات ومشاريع مختلفة لدعم وادماج احتياجات 

، سواء من خالل استصدار القوانين أو تنظيم 
ً
 ونوعا

ً
املرأة. فقد تنوعت الجهود التي يقوم بها الشركاء كما
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 للدور الذي تلعبه املحاضرات أو تطور في السياسات االدارية لتكون حساسة أكثر استجابة الحتياجات املرأة. 
ً
ونظرا

الوعي لدى املجتمع بشكل عام وأصحاب املهن بشكل  املنظمات غير الحكومية في مملكة البحرين في رفع مستوى 

خاص من خالل غرس قيم العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجل واملرأة لضمان حسن إدماج احتياجات املرأة في 

في عدد من الجمعيات كآلية  " وذلكلجان إدماج احتياجات املرأةلجان تكافؤ الفرص سميت بـ"التنمية تم إنشاء 

وقد ارتفع عدد لجان تكافؤ فرص في القطاع العام  ورها الثقافي واملنهي واالجتماعي في هذا املجال.تنظيمية لتفعيل د

لجنة عام  16إلى  2014، وفي القطاع الخاص، من لجنتين عام 2018لجنة عام  44إلى  2014لجنة عام  29من 

 بأن القرار ملزم للمؤسسات الحكومية فقط، كما بلغ عدد لجان إ2018
ً
دماج احتياجات املرأة ست في ، علما

 .الجمعيات مهنية كمرحلة أولى

 

 االنضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية  تناهض التمييز في العمل .3

  انضمت مملكة البحرين إلى عدد من املعاهدات واالتفاقيات الدولية تدعم بشكل أو بآخر حقوق املرأة، وهي تلك

رجال كما النساء، وتجدر االشارة عام، وهي اتفاقيات تنحسب على الاالتفاقيات املتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل 

لى أن مملكة البحرين تحرص إعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ مواد االتفاقية، وكذلك متابعة إ

وقد   .االتفاقيةمالحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد املرأة في إطار تنفيذ بنود 

باملوافقة  2002لسنة ( 5)بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  2014لسنة ( 70)صدر املرسوم بقانون رقم 

على االنضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، الذي تضمن إعادة صياغة بعض تحفظات 

من اتفاقية ( 16)و( 4)فقرة ( 15)و( 2)ن بتنفيذ أحكام املواد مملكة البحرين، وينص على التزام مملكة البحري

انضمت البحرين إلى مجموعة من لى ما سبق إافة ضباإل   .دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية( السيداو)

 االتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي تتعلق بحقوق املرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة،

ومنه يحرص املجلس األعلى للمرأة على التعاون مع الجهات املعنية لتقديم التقارير الدولية ذات العالقة بوضع 

 .ة في العملاملرأ

 

: هل أثر العدد املتزايد من األزمات اإلنسانية
ً
الناجمة عن النزاع أو أحوال الطقس الشديدة أو أحداث أخرى  -رابعا

 في الدولة؟ نعم أم ال ؟على تنفيذ منهاج عمل بيجين  –

 تحرزه الذي التقدم على اإلنسانية األزمات لتأثيرات ملموسة أمثلة تقديم ًيرجى بنعم، اإلجابة كانت )مالحظة: إذا

 بين املساواة منظور  تراعي بطريقة لها والتصدي اإلنسانية األزمات ملنع املتخذة دولتك والتدابير في والفتيات النساء

 كحد أقص ى(. واحدة صفحة الجنسين في

 

 كال األزمات اإلنسانية املذكورة. من أي شكل من أش ة ال تعانيال ينطبق السؤال على مملكة البحرين، إذ أن اململك

ت اإلنسانية وتأخذ في اإلعتبار امن الدول املتقدمة في مجال التصدي لألزميحدر الذكر بأن مملكة البحرين ولكن 

 .)في حال نشوبها( وفي جميع املجاالتعلى تضمين مكون الوقاية من األزمات في كافة إستراتيجياتها الوطنية 
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: األولويات الخمس األولى لدى الدولة لتسريع تقدم املرأة والفتاة على مدى السنوات الخمس 
ً
من  القادمةخامسا

 خالل القوانين و/أو السياسات و/أو البرامج . 

تخطيط ملعالجة هذه األولويات الصلة و تقديم أفكار موجزة عن كيفية ال ذات الفئات من التحقق )مالحظة: ُيرجى

 (. صفحات 5 إلى 3في 

 

 ( لتنفيذ املرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لنهوض 2022-2019تأتي الخطة االستراتيجية )( 2013املرأة البحرينية-

بعد االنتهاء من عملية تقييم وقياس األثر املتحقق وتحديد مواطن القوة وفرص التطوير املمكنة لنهوض  (2022

 وإرتقائها بجودة حياتها في املرحلة السابقة )
ً
 واقتصاديا

ً
وتنطلق هذه الخطة بمنهجية  (.2018-2013املرأة اجتماعيا

مؤكدة بأن سياسات مملكة البحرين قد تجاوزت في توجهاتها تلبية الحاجات امللحة  ورؤية تظهر بإثباتات علمية

لتمكين ورعاية املرأة، وتمر اليوم في مرحلة نضج وتحول تتجه نحو التمكين الذاتي للمرأة والقدرة على اتخاذ 

تمع ونموه. وتأتي الخطة القرارات املناسبة الختيار ما يناسبها من مسارات، وأن تكون قوة مؤثرة على نهوض املج

-2013االستراتيجية بمنطلقات أكثر دقة نحو تحقيق األثر املتوقع بناء على مخرجات التقييم للفترة السابقة )

 : مايلي من خالل وذلك (2018

 

  العدالة تحقيق إلى والوصول  القانون  بموجب التمييز وعدم املساواة .1

  لى إالتمييز بموجب القانون والوصول  سبيل تحقيق املساواة وعدمإن الجهود التي قامت بها مملكة البحرين في

للمرأة البيحرينية يتطلب من مملكة البحرين بذل املزيد من الجهود االستباقية في سبيل استدامة تحقيق  العدالة

سيتم في الفترة القادمة من تنفيذ العدالة لها وبما يتناسب مع دور املرأة اليوم وتقدمها في جميع املجاالت، ومنه 

التركيز على قياس أثر تطبيق السياسات والنموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة في التنمية الخطة االستراتيجية 

الخيارات وإتاحة الفرص املتكافئة لتحقيق والتجارب الناجحة وتوسيع  املمارساتوتعميم وترسيخ والتشريعات 

كافؤ تفعيل املبادرات والخدمات املساندة لتحقيق توذلك في سبيل  ي التنمية الوطنيةالتوازن بين الجنسين ف

ضمان التوازن بين و  تنويع الفرص والخيارات لرفع التنافسية الذاتية للمرأة، و الفرص والتوازن بين الجنسين

 وذلك من خالل مايلي: الجنسين في برامج التنمية

 الحكومة واالستراتيجيات الوطنية،  زن بين الجنسين في برنامج عملإدماج احتياجات املرأة وتحقيق التوا

وقياس  فؤ الفرص وإدماج احتياجات املرأةتوظيف األدوات التشريعية والرقابية ملتابعة تطبيقات مبدأ تكاو 

 .مساهمة املرأة في االقتصاد الوطني وأثرها على التنمية الوطنية

  سهام الخدمات قياس إو  لتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسينتفعيل املبادرات والخدمات املساندة

إبراز وتعميم املبادرات املتميزة في مختلف و  العاملة واملستفيدة ورائدة العملاملساندة في تحسين وضع املرأة 

 القطاعات في مجال إدماج احتياجات املرأة.

 املوازنات املستجيبة ويحقق التوازن بين الجنسين.بما يضمن اعتماد الجهات السياسات العامة  تطوير 
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 واعتماد  استحداث أنظمة للتطور املنهي والترقي الوظيفي وفق معايير مهنية مبنية على مبدأ تكافؤ الفرص

 اإلبداع واالبتكار ضمن معايير التطور املنهي.

 في وفق معايير مهنية مبنية على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تطوير أنظمة التطور املنهي والترقي الوظي

 مبدأ تكافؤ الفرص.

 

  السياس ي والتمثيل املشاركة .2

  
ً
تقدمها في املجال السياس ي سواء كمرشحة أو  املرأة البحرينية في مجالاستطاعت أن تحققه  الذي لالنجاز  نظرا

أو ناخبة ووصولها لرئاسة املجلس البرملاني باالنتخاب لتكون أول امرأة خليجية  عضوة في مجلس ي الشورى والنواب

تترأس برملان بلدها، وذلك بفضل الجهود الوطنية التي ساهمت في تحقيق البيئة التشريعية والبنية التحتية  

 فياستمرار و  ،للعدالة االجتماعية للمرأة البحرينية
ً
اركة السياسية للمرأة البحرينية طار العام لبرنامج املشإل اتنفيذ  ا

فقد احتوى االطار على عدد من األهداف التي لوصولها ملواقع صنع القرار،  لمرأةرفع التنافسية الذاتية لفي سبيل 

تتناسب مع تقدمها في سبيل تحقيق االستدامة وتحقيق األثر ملزيد من التقدم في ظل التطورات القادمة التي 

 :إلىالجديدة ته في نسخ يهدف اإلطار يث حتشهدها مملكة البحرين 

  باملشاركة في مجال صنع القرار في مؤسسات القطاع العام والخاص بما يسمح لها دعم مشاركة املرأة البحرينية

بما  ، ومراجعة وتطوير التشريعات الوطنية من خالل مشاركتها السياسيةفي رسم السياسات العامة في اململكة

 .يضمن استدامة البيئة العادلة لتقدمها

 استدامة وتقدم املرأة في املجالس النيابية والبلدية وفي مواقع صنع القرار في مختلف املجاالت. 

  تعزيز دور مؤسسات املجتمع املدني املعنية )الجمعيات السياسية واملهنية والنسائية والشبابية واألندية

عوي/ التدريبي، وكجماعات ضغط فاعلة تدعم تقدم املرأة في الحياة السياسية الثقافية( لتقوم بدورها التو 

 والشأن العام.

  ،التوعية املجتمعية وباألخص لدى الشباب، ورفع مستويات الثقة بضرورة مشاركة املرأة في الحياة العامة

 وتقدم املرأة ذات الخبرة والكفاءة والقيمة املضافة.

 النجاح للنماذج القيادية والفاعلة على جميع األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية. إبراز قصص 

 

  البيئية االستدامة ضمان في املرأة مشاركة تعزيز .3

 على قدرة املرأة على توظيف الخيارات املتاحة لنهوض املرأة هذا املجال والذي يركز الخطة االستراتيجية  تضمنت

سرة األ لإلرتقاء بجوانب الحياة  )الصحية، والنفسية، واإلجتماعية، والبيئية( بما ينعكس على رفع جودة حياة 

وتعزيز  جودة الخدمات والخيارات املقدمة للمراة لإلرتقاء بجوانب حياتهااالرتقاء بواملجتمع، وذلك في سبيل 

 وذلك من خالل:  ة على انتقاء الخيارات األفضل لرفع جودة حياتهاكفاءة املرأ

  صدار قانون البيئة الجديد وتحديث التشريعات واالستراتيجيات ستدامة البيئية ورفع معاييرها بإتحقيق اال

 البيئية مثل وضع التشريعات والسياسات البيئية الالزمة ملعالجة املخلفات الطبية.
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 لنفط، الغاز، الطاقة املتجددة نواع الطاقة الكهرباء، امتكاملة للطاقة تشمل جميع أتيجية عداد استراإ

 دخال شرط االستفادة من نسبة الطاقة الشمسية في املشاريع واملنشآت الجديدة.وإ

  األنظمة والقرارات البيئية نتاجية لكافة القوانين و استحداث نظام مراقبة امتثال املنشآت الصناعية واال

 ات املعاهد الدولية ذات العالقة واصدار تقارير بشأنها من خالل تقارير دورية. والتزام

 ار الخيارات ذات الطاقة املتجددة، الستثمار واختيواالبيئية الصحية للمرأة  املؤسسية لتحقيق زيادة املمارسات

  ة.تطوير برامج التوعية والتثقيف البيئي لرفع مستويات الوعي ألفراد األسر والعمل على 

  بالخيارات املتاحة وطرق االستفادة منها  افراد االسرةاالستمرار في تنفيذ وقياس أثر برامج التوعية لرفع وعي

قياس جودة حياة املرأة في بيئة املنزل والعمل والتوعية اة كريمة وآمنة في كافة املجاالت، ومنه لتحقيق حي

 بأهمية حماية البيئة في األسرة.

 

  املالية والخدمات الرقمية التكنولوجيا فى املرأة دمج الجنسين بين املساواة ملنظور  مراعية ميزانية وضع .4

 في سبيل وضع ميزانية مراعية ملنظور املساواة بين الجنسين  لنهوض املرأة البحرينية الخطة االستراتيجية تضمنت

 يلي:  التكنولوجيا الرقمية والخدمات املالية ما فيدمج املرأة 

 ياجات املرأة على املستوى الوطني من خالل:تطبيق وتطوير املوازنة املستجيبة الحت استدامة 

 العامة، بما يضمن اعتماد الجهات املوازنات املستجيبة ويحقق التوازن بين  تعديل قانون السياسات

 الجنسين.

  املخصصة الحتياجات املرأة.تطوير وثيقة إعداد امليزانية لتتضمن مؤشرات قياس ترتبط بخطط الوزارات 

  تدريب املعنيين في مختلف القطاعات على إعداد املوازنات املستجيبة الحتياجات املرأة االستمرار في

 .ية التي تنفيذها الجهات الحكوميةتضمين جزئية املوازنات املستجيبة في املبادرات والبرامج التدريبو 

  تحقيق تكافؤ الفرص في املوازنة العامة. تطوير النظم اإللكترونية لتستوعب جداول رصد 

 دماج احتياجات املرأة.ص ملفاهيم املوازنات املستجيبة إل رصد مدى تبني مؤسسات القطاع الخا 

  للتطور التكنولوجي والتطورات االقتصادية التي ستعتمد على القطاع غير النفطي وبحث أفضل 
ً
استعدادا

وبحث الفرص الوظيفية التي تتناسب مع املهارات الجديدة التي  السبل لتعزيز الخدمات املقدمة للمستفيدين

تنفيذ اإلطار العام للبرنامج الوطني للتوازن بين سيتطلبها سوق العمل وعلوم املستقبل، سيجري اعداد و 

الخبرة واملعنيين من مؤسسات  ذوي  معالجنسين في مجال علوم املستقبل والخروج بخارطة طريق تشاركية 

أة في التوجه نحو القطاع العام والخاص ومؤسسات املجتمع املدني لضمان حضور ومشاركة واستدامة املر 

وظائف املستقبل، والذي سيعتمد على اجراء الدراسات واملسوحات لدراسة املجاالت الحديثة واملهارات 

 املطلوبة لسوق العمل في الفترة القادمة.

 خليج البحرين  مركز  دراسة مسحية حول "واقع مشاركة املرأة في مجال التكنولوجيا املالية" بالتعاون مع تنفيذ

للتكنولوجيا املالية بهدف قياس مساهمة املرأة في مجال التكنولوجيا املالية وتحديد املعوقات التي تواجه املرأة 

 في املجال والفرص املتاحة.



23 

  

 ملالية واملصرفية في مملكة البحرين بالتعاون مع مصرف البحرين املركزي تنفيذ دراسة مسحية للمؤسسات ا

بهدف قياس التقدم املحرز في سد الفجوات التوزان بين الجنسين في القطاع املالي واملصرفي، وقياس أثر 

وصول  قياس إلىالسياسات والبرامج والخطط التي يعتمدها القطاع لضمان استدامة املرأة فيه، باإلضافة 

 املرأة للخدمات املالية واملصرفية.

 

  واملنعة املرونة وبناء الكوارث مخاطر من الوقاية في الجنسين بين املساواة منظور  مراعاة .5

 ( 2022-2019يشمل برنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة) يات لالستجابة ضمان وجاهزية استعداد املستشف

استكمال ضرورة لى إة الطوارئ والكوارث لوزارة الصحة، باالضافة استكمال مراجعة خطللكوارث والطوارئ، و 

نسيقية مركزية للطوارئ نشاء وحدة تإلالستجابة عند حدوث طوارئ وكوارث، و جراءات الخاصة بنظام االتصال اإل 

 وضع خطة لتنفيذ تمارين وهمية لقياس مدى فاعلية خطة الطوارئ والكوارث.والكوارث، و 

 

 التقدم املحرز عبر مجاالت االهتمام الحاسمة االثني عشر الباب الثاني: 

 

 التنمية الشاملة والرخاء املشترك والعمل الالئق  .1

 

: اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في 
ً
لتعزيز املساواة بين الجنسين فيما يتعلق بدور  السنوات الخمس األخيرةأوال

 املرأة في العمل بأجر والعمالة.

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما املتخذة، للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى . املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

  للمرأة في القطاع العام والخاص العمل أماكنالخاصة ب القوانين تعزيز .1

  تشريعات مع ما نص عليه الدستور وموائمة تشريعاتها الوطنية بما التحرص مملكة البحرين على ضمان اتساق

، والذي يتم ضمانه من يضمن تطوير املنظومة التشريعية وتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين

خالل الخطة االستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية، ومن خالل النموذج الوطني الدماج 

لمرأة أي فجوات في السياسات العامة تقف احتياجات املرأة، والذي من خالل تنفيذهما يرصد املجلس األعلى ل

 أمام تقدم املرأة العاملة، كما يقوم بمراجعة ورصد الخدمات املساندة في مؤسسات القطاع العام والخاص 
ً
عائقا

وتجدر االشارة ومؤسسات املجتمع املدني في سبيل دمج احتياجاتها ودعم تقدمها ومساهمتها في االقتصاد الوطني. 

ر القانونية التي اتخذتها مملكة البحرين والخاصة بأماكن عمل املرأة في القطاع العام والخاص، والتي أن التدابيلى إ
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 في الحفاظ على املكتسبات القانونية للمرأة البحرينية في مجال العمل مما يدعم استقرارها 
ً
 أساسيا

ً
تلعب دورا

 بير القانونية التي اتخذتها مملكة البحرين كما يلي: االسري لتحقيق التنمية والرخاء والعمل الالئق لها، ومن التدا

  بإنشاء لجان دائمة لتكافؤ الفرص في جميع الوزارات  2014( لعام 4قرار مجلس الخدمة املدنية رقم )ساهم

وذلك عن طريق  تفعيل املبادرات املتعلقة بإدماج احتياجات املرأة في إطار تكافؤ الفرصعلى لرسمية واملؤسسات ا

 اللجنة وتنظيم بإنشاء 2011 لسنة (14) رقم امللكي األمر صدور  أنلى إشارة وتجدر اإل وضع اآلليات املناسبة، 

إنشاء وتنظيم بمر امللكي األ الحكومة، و  عمل برنامج في املرأة احتياجات بإدماج الوطني النموذج ملتابعة تنفيذ الوطنية

 ،2014النموذج الوطني بإدماج احتياجات املرأة في برنامج عمل الحكومة عام اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ 

وصدور تعاميم وزارة املالية بشأن املوازنات املستجيبة لضمان ادماج احتياجات املرأة عند اعداد وتنفيذ امليزانية 

النموذج الوطني إلدماج  متطلبات ية تنفيذاعلف العامة بما يضمن قياس مساهمة املرأة في التنمية الوطنية، عزز 

 (.2017-2011% وذلك للفترة )77احتياجات املرأة البحرينية في التنمية والتي بلغت نسبة انجازه 

  باعتماد الئحة تحديد الرواتب واملزايا الوظيفية وضوابط  2013( لسنة 77قرار مجلس الوزراء رقم )ساهم وقد

دنية فيما يخص بتعديل سياسة العالوة االجتماعية بمنحها استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة امل

ل واملرأة في العالوة بالفئة الثانية للموظفات املتزوجات أسوة باملوظفين املتزوجين، بما يضمن املساواة بين الرج

 ، بشأن إلزام جميع املؤسسات املالية2015صدور تعميم عن مصرف البحرين املركزي في نوفمبر عند الزواج، و 

عامالت بالقطاع ال املرخصة من قبل املصرف توفير ذات املزايا الوظيفية )على سبيل املثال التأمين الصحي( للنساء

بتعديل قانون العمل  2018( لسنة 59التعديل الذي اجري على املرسوم بقانون رقم )لى إضافة أسوة بالرجال باإل 

فقد أضيفت مادتين أحدهما التي تتعلق بحظر التمييز بين بالقطاع األهلي ليضيف مادتين للمواد السابق ذكرها )

 من الدعم لألجر الذي تتلقاه للمرأة 
ً
العمال واألخرى تتعلق بتحديد اآللية لتأدية األجور للعمال(، على تحقيق مزيدا

 على استقرارها وتقدمها في مجاالت التنمية.
ً
 العاملة مما ينعكس ايجابيا

  تقدم املرأة البحرينية»إلى « تمكين املرأة البحرينية»لتطوير مسمى الجائزة من  2019 في عامصدور األمر امللكي إن »

لهو دليل على أن املجلس  ،ليواكب التطورات واملكتسبات الوطنية وإضافة فئات مؤسسات املجتمع املدني واالفراد

  األعلى للمرأة
ً
 مجتمعيا

ً
 استطاعت من خالله املإاستطاع أن يحدث أثرا

ً
رأة البحرينية أن تتبوأ العديد من يجابيا

إنشاء جائزة صاحبة السمو امللكي األميرة أنه تم لى إشارة عية في جميع املجاالت.  وتجدر اإل املناصب القيادية والنو 

، حيث تمنح الجائزة ألفضل الوزارات 2004في عام  سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين املرأة البحرينية

واملؤسسات الحكومية والخاصة املتميزة في مجاالت دعم وتمكين املرأة البحرينية العاملة، وذلك من أجل دعم 

وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج تمكين املرأة لتبوء مناصب ومواقع اتخاذ القرار، وخلق بيئة داعمة ومراعية 

 أة في برامج عمل املؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. إلدماج احتياجات املر 

 

 ق املساواة لها، تدعم املرأة في أماكن العمل وتحقخطط ات و سياس .2

 عمل وطني لواضعي السياسات واالستراتيجيات العامة  يعد 
ً
النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة دليال

واملشرعين ومنفذي البرامج و الخطط، يضع اإلطار العام لعمل تلك األطراف بما يضمن إدماج حقيقي ومستدام 
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وى توزيع املوارد بشكل يقلص ويغلق أي للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويسعى لتحقيق التوازن على مست

فجوات تؤثر على أوجه تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل واملرأة على املستوى الوطني ويحدد األدوار واملسئوليات 

، وهو للقطاعات املختلفة في إطار املسئولية الوطنية لتحقيق األثر املستدام إلدماج احتياجات املرأة وتكافؤ الفرص

 املرأة على العمل الالئق وتحقيق التنمية لها.  ما يضمن حصول 

  ات املرأة في برنامج عمل الحكومة تنفيذ النموذج الوطني إلدماج احتياجلاللجنة الوطنية  ومن خالل متابعة

استطاعت أن تحقق للمرأة البحرينية العديد من املكاسب في مجاالت مختلفة كضمان تكافؤ الفرص في فرص 

وضمان حصولها على الضمان االجتماعي، وهو ما يساهم في تخفيف األعباء ودعم تقدمها  هاراتوتعزيز امل التدريب

-2011حتياجات خالل الفترة )ملتابعة تنفيذ النموذج الوطني إلدماج افقد استطاعت اللجنة الوطنية في العمل. 

 إلى  ( في برنامج2022-2013الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية ) (، أن تدمج2017
ً
عمل الحكومة، وصوال

كما  (.2022-2019اعتماد سياسة خاصة بالتوازن بين الجنسين في املحور التشريعي في برنامج عمل الحكومة )

الخطط التنفيذية للجهات مبدأ تكافؤ الفرص واحتياجات املرأة في االستراتيجيات الوطنية و  استطاعت أن تدمج

تشكيل اللجنة التنسيقية بين املجلس األعلى للمرأة ت العالقة باملرأة، و م التشريعات ذااستكمال أهالحكومية، و 

تشكيل لجنة تعاون بين املجلس األعلى للمرأة ولجان إدماج و والسلطة التشريعية لدعم احتياجات املرأة في التنمية 

أن الضمان االجتماعي يشمل كل من فئة لى إ شارةوتجدر اإل  احتياجات املرأة باملنظمات غير الحكومية )املهنية(.

بشأن الضمان  2006( لسنة 18األرامل واملطلقات واملهجورات واملرأة غير املتزوجة وذلك بموجب القانون رقم )

لى إقدرات املرأة بحيث تعتمد على ذاتها وهو ما أدى أن يعزز وينمي املجلس األعلى للمرأة االجتماعي، وقد استطاع 

% 1جمالي املستفيدين بنسبة إجتماعية )الضمان االجتماعي( من ستفيدات من املساعدات اال انخفاض نسبة امل

 . 2017-2016بين عامي 

 تضمين أهمها  نجازاتقد استطاعت أن تحقق العديد من اإل ، ففي القطاع العام على صعيد لجان تكافؤ الفرص

االستراتيجيات الوطنية، بعد األخذ برؤية املجلس األعلى مبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات املرأة في عدد من 

لوائحها وازداد متوسط ضمنت تكافؤ الفرص في استراتيجياتها وسياساتها و  للمرأة حيث ارتفعت نسبة الجهات التي

نسبة الوعي بادماج احتياجات املرأة وتكافؤ الفرص لدى موظفين القطاع العام في عدد من الجهات التي أنشأت 

فقد لجان تكافؤ الفرص التي تم إنشاءها في مؤسسات القطاع الخاص إلى أما على صعيد   ن تكافؤ الفرص.لجا

من أبرز ضمان تكافؤ الفرص خاصة فيما يتعلق بفرص التدريب والتعليم والترقي للعاملين والعامالت، و ساهمت في 

فير منصات تعلم وتدريب تو فؤ الفرص كهدف استراتيجي للمؤسسة، تضمين هدف تكا  املمارسات املرصودة:

دعم وصول املرأة للمناصب ،  في مجال تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات املرأة برامج توعويةتنفيذ الكترونية، 

إطالق جائزة سنوية ات املتميزات بهدف إعداد صف ثاني، القيادية من خالل تنفيذ برامج تدريبية خاصة للموظف

االلتزام بإشراك ، قدمة من الرئيس التنفيذي للمؤسسة تقدم للمدراء الداعمين لتكافؤ الفرص وتمكين املرأةم

 والوفود املحلية والدولية. املرأة في اللجان
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 الرسمي العمل إلى الرسمي غير العمل من االنتقال دعم .3

  استطاع املجلس األعلى للمرأة من توسيع الخيارات أمام النساء الالتي يعملن في مجال العمل غير الرسمي، وذلك

العمل الرسمي. لى إبتهيئة البنية التحتية والتشريعية التي تدعم تقدمهن وانتقالهمن اآلمن من العمل غير الرسمي 

الصحة العامة، الذي ضم االشتراطات الصحية  بإصدار قانون  2018( لسنة 34صدور قانون رقم )إن حيث 

، وذلك امتدادا ملشروع األسر 2013وتدشين برنامج "خطوة" للمشروعات املنزلية سنة الخاصة باملنزل املنتج. 

سر املنتجة. والدعم الذي تقدمه وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
ً
 عن  لأل

ً
والوحدات  البرامج التدريبيةاقتصاديا

اإلنتاجية لبرنامج )خطوة( للمشروعات املنزلية التابع لوزارة العمل والتنمية االجتماعية بالتعاون مع مؤسسات 

الخدمات التي تقدمها الوزارة خدماتها وفق نظام متطور للضمان االجتماعي لى إضافة باإل   .أو املدني املجتمع املحلي

ات وشرائح املواطنين، ويضمن الوصول للفئات املستهدفة من خالل ما يتم ويراعي االحتياجات املختلفة لكافة فئ

 بسهولة ويسر، تعد من األمثلة جمعه من بيانات ذات عالقة بالوضع االجتماعي وتسجيلها إلكتروني
ً
 وتحديثها دوريا

ً
ا

 التي ترجمت على أرض الوقع لتشجيع األسر املنتجة ودعم تقدمهم من خالل انتاجهم االسري. 

  بشأن السماح بمزاولة أنشطة تجارية من   2016 ( لسنة 152قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم )كما إن

خالل محل تجاري افتراض ي، يستهدف هذا النشاط أصحاب األعمال الذين يمارسون العمل التجاري من مواقع 

بتعديل   2017 ( لسنة 97ة والسياحة رقم )قرار وزير الصناعة والتجار و  متعددة وليس لهم عنوان أو محل تجاري.

 بشأن تنظيم ن 2017( لسنة 84املادة الرابعة من القرار رقم )
ً
ِعات األعمال، يعد تشجيعا

 حاضنات وُمَسر 
َ
شاط

 لدخول املرأة في مجال ريادة األعمال واالستفادة من خدمات املنظومة االقتصادية. 

  مشروع التوظيف بنظام العمل الجزئي في القطاع 2015ية في العام أطلقت وزارة العمل والتنمية االجتماعوقد ،

باحثة عن العمل،وتتمتع العامالت بمشروع العمل الجزئي بذات  3000الخاص الذي ساهم بتوظيف أكثر من 

االمتيازات والحقوق الخاصة بالنظام الكلي، حيث يسري قانون العمل في القطاع األهلي على العامالت بالنظام 

 .وعادل زئي والكلي بشكل متساو الج

 

: االجراءات 
ً
 الرعاية توزيع إعادة أو/و من الحد أو/و بـــ  لالعتراف األخيرة الخمس السنوات في الدولة اتخذتها التيثانيا

 والعمل. األسرة بين التوفيق وتعزيز املنزلي والعمل األجر مدفوعة غير

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

 األطفال رعاية خدمات توسيع .1

 ( من املادة )( في الدستور البحريني على "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات املرأة نحو األسرة 5تنص الفقرة )ب

وعملها في املجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل 
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   بأحكام الشريعة اإلسالمية".
ُ
في خطط وبرامج الخطة االستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية وهو ما جاء مترجما

 للنموذج الوطني 
ً
لنهوض املرأة البحرينية وسعت لتنفيذه لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام والخاص تنفيذا

سيع تميزت لجان تكافؤ الفرص التي تم إنشاءها في مؤسسات القطاع الخاص في تو الدماج احتياجات املرأة، حيث 

روضة لرعاية أبناء العاملين و  حضانة أطفال توفير   طفال، ومن أبرز املمارسات املرصودة التالي:ت رعاية األ خدما

تعديل قانون أفراد عائلة العاملين والعامالت،  توفير تأمين صحي يشمل جميعالعامالت في فترة العطلة الصيفية، و 

حرصت لجنة تكافؤ  اآلخر وعلى الجانب   ليشمل أبناء املرأة أسوة بالرجل. صرف عالوة التعليم ألبناء العاملين

زارة الصحة على مراعاة إدماج احتياجات املرأة لرعاية طفلها في املستشفيات واملراكز الصحية، حيث الفرص في و 

رعاية الالزمة مع تم السماح لألم املقيمة باملستشفى من رعاية طفلها طيلة فترة تواجدها مع توفير مستلزمات ال

 وصحة الطفل. املحافظة على سالمة

 

  تقديم اجازة االمومة واالبوة  .2

 من والعاملين العامالت النساء علىه في الواردة األحكام كافة يضمن سريانقانون العمل في مملكة البحرين  إن 

  60والذي يمنح املرأة اجازة وضع مدتها  .عملهم أوضاع تماثلت ما متى بينهم تمييز الذكور دون 
ً
 واحدا

ً
يوم، ويوما

 بعد انتهاء إجازة الوضع.تمنح املرأة كما   لألب.
ً
 2018( لسنة 80ر القرار رقم )بصدو كما أنه  ساعتي رعاية يوميا

 ذا إعاقة  بشأن شروط وضوابط مْنح ساعَتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي اإلعاقة
ً
أو الذي يرعى شخصا

لجان تكافؤ ساهم في تقليل العقبات أمام عمل املرأة، وعلى الجانب اآلخر تعددت االجراءات والبرامج التي تميزت 

اإليجابية و  والتدابير الدائمة املماراسات من  عددترسيخ  يالفرص التي تم إنشاءها في مؤسسات القطاع الخاص ف

 : ومن أبرزها لوائحها الداخليةمن خالل التعديل على 

  يوم 140املرأة إجازة وضع ملدة منح 

  ه  ملدة  أيام مدفوعة األجر 10منح إجازة أبو 

  عة حتى يبلغ الطفل العام الثاني(زيادة فترات الرعاية )ساعتين في الستة أشهر االولى وسا 

  من الشهر الثامن من الحمل( ساعات عمل ابتداء 6للنساء الحوامل )مرنة ومخففة وقات عمل أتوفير 

 عاية للمرأة التي تتبنى طفل رضيعر  منح اجازة 

 

 والتي الطالق بعد التقاعدي املعاش استحقاقات أو الزوجية األصول  بتقسيم يتعلق فيما التدابير القانونية .3

 الزواج أثناء األسرة في األجر مدفوعة غير املرأة بمساهمة تعترف

  ( 8، حيث نصت املادة )فترة الزواج بعد وما أثناء بحقوقها املاليةأعطت مملكة البحرين الحق للمرأة في املطالبة

"تختص املحاكم الصغرى بالنظر في الدعاوى الخاصة بتقسيم األموال املشتركة منقولة أو غير منقولة مهما  4البند 

أن الذمة املالية حيث ، "للقسمة ولم تكن امللكية محل نزاعبلغت قيمتها، والحكم ببيعها إذا كانت غير قابلة 

للزوجين مستقلة، ومن ثم فال توجد حاجة لتشريع خاص بتوزيع املمتلكات بين الزوجين إذ يحتفظ كل منهما 

 لقانون اإلثبات في املواد املدن
ً
 عن أنه واستنادا

ً
ية بممتلكاته، وال يجوز للزوج اإلعتداء على أمالك الزوجة، فضال
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 من موانع اإلثبات بالكتابة، مما يعفي الزوجة من تقديم 
ً
 معنويا

ً
والتجارية البحريني، تعتبر العالقة الزوجية مانعا

دليل كتابي إلثبات أي دين من الديون املدنية بحقه، األمر الذي يسهل إثبات الديون املترتبة للزوجة على الزوج 

والذي نص على ذلك " ،ثبات األخرى بما فيها الشهادة والقرائنخالل الحياة الزوجية بأي طريقة من طرق اإل

 في
ً
بتعديل أحكام قانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم  2005( لسنة 13القانون رقم ) صراحة

فاق األسري بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة املرأة املالية في اإلن 1996( لسنة 14بقانون رقم )

 .أثناء فترة الزواج"

  (، وبأنه 31أن املهر حق للمرأة تتصرف به كيف شاءت )مادة  2017( والصادر في سنة 19أعتبر قانون األسرة رقم )و

 في ذمة الزوج )مادة 
ً
كما أن الزوجة ال تلزم بش يء ، (33في حال لم يتم قبضه في الحال عند الزواج، فإنه يبقى دينا

 لها كما نصت املادة )من جهاز منزل 
ً
( فقرة أ من قانون أحكام 36الزوجية، فاذا أحضرت شيئا منه كان ملكا

، وتسترده في حال انتهاء الزواج. وبعد الطالق، كما حفظ قانون األسرة للمرأة 2017( لسنة 19األسرة رقم )

تي كانت تملكها قبل الزواج أو التي حقوقها االقتصادية كاملة إذ تحتفظ املرأة بعد الطالق بأموالها وممتلكاتها ال

ص بالذكر أن القانون البحريني أعطى املرأة حقوقها املالية حتى بعد إنقضاء نختامتلكتها أثناء الحياة الزوجية، و 

النفقة بكافة أنواعها، باإلضافة إلى حقها بالسكن أو بأجرة ألزم الزوج بدفع العالقة الزوجية بالطالق فقد 

 .2017( لسنة 19( من قانون أحكام األسرة رقم )92 -88 ،53املسكن )املواد 

 ( لسنة 19وفيما يخص املعاش التقاعدي، فقد نص املشرع البحريني في القانون رقم )بتعديل املادة رقم  2010

، والتي تنص على أن أبناء االبن 1976( لسنة 24( من قانون التأمين االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم)80)

البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفي وأمهم متوفاة أو توفى أي منهما بعد استحقاق املعاش ينتقل  ناته وأبناء وأبناءوب

 إليهم نصيب أبيهم أو أمهم بشرط أن يكون أبناء البنت املتوفاة وبناتها معتمدين في املعيسة على املؤمن عليه.

 

: هل 
ً
 عمالة تخفيض أو العام اإلنفاق تخفيض مثل العامة، املالية أوضاع ضبط/التقشف تدابير دولتك أدخلتثالثا

 ؟املاضية الخمس السنوات خالل العام القطاع

 ( صفحتين إلىصفحة إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى وصف النتائج في )مالحظة: 

 

 برنامج حكومي يهدف لتحقيق التوازن بين املصروفات واإليرادات الحكومية بحلول عام مملكة البحرين  اعتمدت

لخفض املصروفات وزيادة اإليرادات  مبادرات 6تحت مسمى "برنامج التوازن املالي" والذي يتضمن  2022

 :هياملبادرات و الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب االستثمارات، 

التشغيلية للحكومة، حيث سيتم من خاللها تشكيل وتفعيل ست فرق عمل من خالل  تقليص املصروفات .1

ة بالشكل إعطائها الصالحيات الالزمة التخاذ القرارات ووضع ضوابط االنفاق لخفض املصروفات التشغيلي

فريق مصروفات صيانة املباني الحكومية، فريق مصروفات السفر   :وهي الذي يحقق وفورات مالية

الت، فريق مصروفات اإليجارات، فريق مصروفات نظم املعلومات، فريق املوارد الطبية، إلى جانب واملواص

 .فريق املصروفات التشغيلية األخرى 
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برنامج التقاعد االختياري ملن يرغب فيه من موظفي الحكومة يهدف إلتاحة الفرصة للمستفيدين منه في  .2

  .الخاص للمساهمة في النمو االقتصادي للمملكةتوظيف خبراتهم في مجال ريادة األعمال والقطاع 

هدف تحقيق ذلك التوازن بنهاية بزيادة كفاءة هيئة الكهرباء واملاء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها  .3

 .، مع استمرارية دعم خدمات الكهرباء واملاء للمواطنين في مسكنهم األول 2022العام 

الحكومي املباشر ملستحقيه من املواطنين، حيث أن املبادرة تهدف إلى تطوير آليات تعزيز كفاءة وعدالة الدعم  .4

  .صرف الدعم لضمان وصوله للمواطنين بعدالة وشفافية عبر إجراءات محكمة

تعزيز كفاءة اإلنفاق الحكومي التي تشتمل على تنفيذ إجراءات لزيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع  .5

ابة اإلدارية واملالية على الجهات الحكومية بهدف رفع كفاءة مصروفاتها، وزيادة تفعيل الحكومي، وتعزيز الرق

 اآلليات الالزمة للتدقيق عليها. 

تسهيل اإلجراءات الحكومية وزيادة اإليرادات غير النفطية، حيث أن اململكة ستسعى إلى استمرارية التنمية  .6

تسهيل اإلجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين، وزيادة االستثمارات وتعزيز الفرص االستثمارية و 

 .وإعادة هيكلة اإليرادات الحكومية لتتواكب مع النمو االقتصادي اإليجابي للمملكة

  لى أن هذه املبادرات التي تم عرضها ضمن برنامج التوازن املالي قد تم صياغتها بصورة مدروسة إشارة إل تجدر او

عتبار أن يتوازى تعزيز االستدامة املالية مع االستمرار في رفع مستوى الخدمات الحكومية وشاملة وضعت في عين اال 

بما يعود على تعزيز وتيرة التنمية الشاملة التي يشكل املواطن البحريني محورها وغايتها ، وتم الحرص على 

الي مع وتيرة النمو اإليجابي القتصاد استيعاب البرنامج للمتغيرات الراهنة واملستقبلية ليتكامل أثر تطوير الوضع امل

 اململكة وتنوعه مما يعزز منظومة التنمية الشاملة والبيئة الخصبة للفرص النوعية ورفع مستوى الخدمات.

 ظل عدد املستفيدات من برنامج التقاعد االختياري  وبهدف دعم التوجهات الوطنية "برنامج التوازن املالي"، وفي

رأة برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة البحرينية بالتعاون مع املؤسسات ذات العالقة، بهدف أطلق املجلس األعلى للم

مجال ريادة  إلىدعم املستفيدات من برنامج التقاعد االختياري لالنتقال امليسر )اآلمن( من الوظيفة الحكومية 

جراءات في السوق املحلية واإل الستثمارية األعمال أو مؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خالل التوعية بالفرص ا

الخدمات التمويلية املتاحة وتوفير فرصة للحصول على االستشارات  إلىاملطلوبة لبدء النشاط التجاري، باإلضافة 

 من قبل مرشدين متخصصين في املجال.

 ي املقابل ال أنها فإسات متعلقة بالترشيد وخفض الدعم تجدر االشارة على الرغم من أن مملكة البحرين تتخذ سيا

 وغيرها من املجاالت األساسية.  حريصة على تعزيز جودة التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية واإلسكان

 

 القضاء على الفقر والحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية .2

 

: اإلجراءات 
ً
 والفتيات. النساء بين الفقر على القضاء/من للحد األخيرة الخمس السنوات في الدولة اتخذتها التيأوال

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان
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ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

قياس الفقر بكافة اشكالة والتي تعريف و يمة والحديثة  لطبف عليها املعايير الدولية القدالبحرين ال تنمملكة 

  التالي: تتلخص في

  2015 – 2006% في الفترة 47بمعدل  في مملكة البحرين إزدادالدخل النقدي للفرد واألسرة مستوى. 

  مستوى التعليم )التقارير والقياسات العاملية أكبر برهان على تقدم البحرين في مجال التعليم لكفاة الفئات

 .(اإلبتدائي واألساس ي والعالي واملتواصل )التعليم

  يعيشون تحت تهديد الجريمة والكوارث ويخشون من التعرض ألي مخاطر، طبيعية كانت أو األفراد الذين معيار

 .بشرية، يدرجون تلقائًيا تحت مستوى خط الفقر ال ينطبق بأي شكل من األشكال على مملكة البحرين

 ئات فمياه مستوى البنية التحتية واملرافق العامة في مملكة البحرين عالية الجودة ومتاحة للجميع وكافة الف

الشرب النقية الصالحة متوفر للجميع وكذلك خدمات الصرف الصحي والكهرباء والطرق مبنية بأحدث 

 .املواصفات الجيدة وقس على ذلك الكثير من الخدمات واملرافق والخ

 ار مستوى الخدمات الصحية واملنشآت عالية الجودة في مملكة البحرين ومتاحة بشكل عام للجميع )األطفال والكب 

 السن والوافدين وكافة املواطنين من الجنسين ودون رسوم مالية في معظم الحاالت(.

 

عند إعداد ووضع الخطط الوطنية في مجاالت  سبل الوقايةدائمأص ولكن مملكة البحرين تأخذ في اإلعتبار 

  الحماية والتنمية اإلجتماعية لتفادي الوصل إلى مراحل تعم فيها الفقر والحاجة ومن أهها التالي:

 

  واملشاريع األعمال مجال في املرأة ريادة تطوير أنشطة دعم .1

  ،حيث تخلق املشروعات الصغيرة نسبة كبيرة تتميز ريادة األعمال بدورها الهام في الحياة االقتصادية واالجتماعية

 من الوظائف الجديدة في أي مجتمع، وانخراط املرأة في هذه الوظائف سيسهم في رفع نسبة مشاركتها في 
ً
جدا

سوق العمل وتقليص الفجوة بين مساهمة كل من املرأة والرجل فيه، كما إنه يساهم في القضاء على الفقر، 

حيث تساوي نسبة السكان دون خط الفقر الفقر ال ينطبق على مملكة البحرين  وتجدر االشارة إلى أن مفهوم

وفق ميثاق العمل الوطني  األسس االقتصادية للمجتمعيقوم النظام االقتصادي في مملكة البحرين على صفرا. و 

على املبادرة الفردية وحرية رأس املال في االستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية املوارد 

  .وتنشيط الحركة االقتصادية

  وقد أثمرت الجهود التي اتخذها املجلس األعلى للمرأة مع الشركاء من خالل املبادرات وعقد الشراكات واستحداث

عدد من السياسات واألنظمة واالستراتيجيات استكماال ملنظومة العمل االقتصادي وبما يصب في تعزيز مشاركة 

 للخطة الوطنية ل
ً
( التي يعمل عليها 2022-2013نهوض املرأة البحرينية )املرأة في النشاط االقتصادي. وذلك تنفيذا
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ومن املجلس األعلى للمرأة والتي كان لها األثر االيجابي في تقدم املرأة البحرينية في جميع مجاالت التنمية املختلفة. 

 أهم تلك املبادرات: 

  املنطقة مخصصة للمرأة، التي ويعتبر أول حاضنة اقتصادية في  تنمية قدرات املرأة البحرينية )ريادات(: مركز

إلى مشاريع  النتقال من مشاريع متناهية الصغرترغب في تأسيس مشروع خاص أو التي تسعى لتطوير عملها وا

 صغيرة أو متوسطة، ويوفر كافة الخدمات اإلدارية والتدريبية واالستشارية والترويجية.

 وتقدم خدمات التمويل امليسر، وفق اشتراطات بسيطة، ومميزات   املخصصة للمرأة: املحافظ املالية

تشجيعية لدعم رأس املال الذي تحتاه املرأة للدخول في مجال ريادة االعمال، ويوجد عدة خيارات للمرأة على 

 هذا الصعيد: 

 قروض  الخيار األول : محفظة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة: وتختص بتقدم

وتبلغ  تمويلية للمشاريع متناهية الصغر وتسعى لتحويل املشروع إلى مشروع  صغير او متوسط الحجم. 

 دوالر امريكي. 5,000,000قيمة املحفظة 

  ريادات": وتعمل على دعم وتنمية املشاريع  -الخيار الثاني: محفظة تنمية املرأة البحرينية للنشاط التجاري

 مليون دوالر أمريكي.  100دة األعمال ، وتبلغ قيمة هذه املحفظة الصغيرة واملتوسطة لرائ

 طلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عدد من املبادرات الهادفة إلى تشجيع ومنها السجل التجاري االفتراض ي أ

ان أو "سجلي": مبادرة تستهدف أصحاب األعمال الذين يمارسون العمل التجاري من مواقع متعددة وليس لها عنو 

محل تجاري، ويمنح بموجب هذا النوع من التراخيص الصفة القانونية ملمارسة أعمالهم التجارية دون الحاجة إلى 

عنوان فعلي، ويكتفي فقط بالعنوان االفتراض ي كعنوان املوقع االلكتروني أو عنوان املنزل، باإلضافة إلى السماح 

ف إلى تقديم خدمات الدعم لرواد األعمال وللمؤسسات بمزاولة نشاط حاضنات ومسرعات األعمال، التي تهد

والشركات الناشئة لفترة حضانة محددة كمساحات العمل املشترك والتوجيه واإلرشاد والتسويق والتخطيط 

 التجاري واملالي والعالقات العامة.

  :ملجلس األعلى للمرأة بتوجيهات أحد املبادرات التي أطلقها ا مبادرة امتياز الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة

صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة املجلس األعلى للمرأة 

حفظها هللا لدعم الكفاءات الشابة في مجال ريادة األعمال وللمساهمة في تشجيع املرأة البحرينية على اإلبداع 

 كل فاعل ومؤثر في تنمية االقتصاد الوطني.والتميز واملشاركة بش

  برامج التوعية والتثقيف املوجهة للمرأة في مجال ريادة االعمال مستمرة، بما فيها التوعية بالحقوق القانونية في

 .املجال التجاري، والتعريف باملشاريع الواعدة في القطاع التجاري 

  وتهدف إلى رفع 2019مشاركة املرأة في سوق العمل في العام اطالق املنصة االلكترونية لبرنامج "تمكين" لدعم ،

نسبة مشاركة املرأة وزيادة مساهمتها في سوق العمل، واستدامة عمل املرأة بما يدعم االستقرار األسري، باإلضافة 

بمتطلبات  إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في املهن الواعدة في سوق العمل توظيف وتعزيز مهارات االبتكار وربطها

الحاضنات االقتصادية واملسرعات،  العمل، وذلك من خالل توفير حزمة من املبادرات والبرامج وتشمل:  سوق 
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املحافظ املالية، معارض التوظيف النوعية والتخصصية، برنامج اإلرشاد املنهي للباحثين عن العمل، واملبادرات 

 والجوائز في مجال ريادة األعمال.

 

  لقانونيةا تقديم الخدمات .2
ً
 للمرأة مجانا

 للنساء املؤسسات الرسمية واألهلية من خالل  توفر مملكة البحرين 
ً
العديد من الخدمات القانونية مجانيا

حيث يواصل مركز دعم  البحرينيات أو النساء املتزوجات من رجال بحرينيون بغض النظر عن أوضاعهن املادية. 

نشاطه الستكمال منظومة الخدمات والتسهيالت التي يعمل املجلس على املرأة التابع للمجلس األعلى للمرأة 

تقديمها للمرأة في إطار سعيه لرصد إحتياجات املرأة من خالل استقبال املرأة البحرينية وغير البحرينية املتزوجة 

لك في حدود من بحريني، واملساهمة في حل ما يعترضهن من مشاكل عبر العديد من الوسائل واآلليات املتاحة وذ

املجلس األعلى للمرأة، وبالتنسيق مع الجهات املختصة، ويقدم املساعدة القضائية املجانية في  اختصاصات

القضايا الشرعية، كقضايا النفقة والطالق والحضانة، واملساعدة القضائية املجانية في القضايا املدنية التي تنشأ 

البرامج الالزمة لتنمية املهارات وتقديم برامج التوعية املستمرة في ويعمل املركز على وضع   من العالقات الزوجية.

الثقافة القانونية والثقافة األسرية، وتقديم االستشارات األسرية / القانونية املجانية للمرأة، والخدمات 

ق اآلمن بين االجتماعية الوقائية والعالجية لتحقيق التوفيق األسري، وإعداد االتفاقيات الودية وتسويات الطال 

الطرفين لضمان استقرار األسرة، باإلضافة إلى متابعة ملفات املرأة األرملة واملطلقة واملهجورة الحاضنة واملعيلة في 

الحصول على الخدمات اإلسكانية بالتنسيق مع وزارة اإلسكان، ومتابعة شؤون املرأة البحرينية املتزوجة من غير 

 نسية البحرينية. بحريني لحين حصول أبنائها على الج

 

 الحماية االجتماعية للنساء والفتيات خدمات  منظومةتعزيز  .3

  تسعى مملكة البحرين إلى االهتمام بأبعاد الحماية االجتماعية للمرأة واألسرة من خالل التشريعات واملبادرات التي

والتكافل االجتماعي، وااللتزام تضمن احترام الثقافات املتنوعة، والحفاظ على القيم األسرية، وتعزيز التضامن 

ومن الجدير باملالحظة، فإن البحرين قد وضعت نظام شامل للحماية   بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.

االجتماعية، يركز على االهتمام بمكانة الفرد وتوفير املوارد األساسية للعيش الكريم، واتاحة الفرص املتكافئة 

ما ساهم بشكل ملحوظ، في انخفاض عدد املستحقات للضمان االجتماعي لتسهيل الدخول لسوق العمل، وهو 

 (.2016-2014%( للفترة )65)بنسبة 

   يعمل املجلس األعلى للمرأة مع شركائه على التطوير املستمر ملنظومة الخدمات والتسهيالت التي تعزز الحماية

 لألسرة البحرينية، منها على سبيل املثال ال الحصر، ما يلي: االجتماعية

  متابعة تنفيذ برامج االستراتيجية الوطنية لحماية املرأة من العنف األسري، وتطوير القاعدة الوطنية للبيانات

واإلحصائيات ذات الصلة، من خالل سجل الكتروني موحد لقياس مستويات التغيير، وتتبع الحاالت لحين 

 ها على كافة الخدمات الالزمة. حصول
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 تحسين  تنويع خدمات الدعم املالي للمرأة بحسب ظروفها االقتصادية واالجتماعية، ومن أهمها، عالوة

 السكن لحين توفيره من قبل الدولة، باإلضافة إلى الضمان االجتماعي، وعالوة بدل بدل املعيشة، وعالوة

 ذوي اإلعاقة. التعطل، والضمان الصحي، ومنح شهرية خاصة ل

  ا على كيان
ً
تم تطوير خدمات مكتب التوفيق األسري لحل النزاع عن طريق الصلح أو التسوية الوديه حفاظ

األسرة، وإتاحة الفرصه للزوجين لتجنب الخصومة القضائية وما  تخلفه من مشكالت وآثار سلبية عليهما 

 وعلى األطفال.

 وتنمية ورفع قدرات وكفاءة العاملين ،الشرطة في جميع املحافظاتديريات بمستحداث مكاتب حماية األسرة ا 

وتعميم  من خالل التدريب ونقل املعرفة املكتسبة من قبل العاملين بمركز دعم املرأة باملجلس األعلى للمرأة بها

 .  التجربة على املستوى الوطني بكافة مديريات األمن

  والتسهيالت املقدمة للمرأة من قبل مركز دعم املرأة باملجلس األعلى  االستشاراتمواصلة استكمال منظومة

وتطوير برنامج الرعاية األسرية   للمرأة ،وتقديم برامج الدعم األسري املساند االجتماعي واالقتصادي والنفس ي.

 .في حال إنفصال الزوجينأبناء  املنفذة باملراكز االجتماعية فيما يتعلق بزيارة

 األولية من الطالق التوافقي على مراكز التوفيق األسري في الدولة بعد تقييم مخرجاتها  برنامج تعميم تجربة

خالل املرحلة التي تم تطبيقها من قبل املجلس األعلى للمرأة ضمن خدمات الدعم التي تقدمها لألسرة 

 البحرينية.

 

 :
ً
 للنساء االجتماعية الحماية إلى الوصول  لتحسين األخيرة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءاتثانيا

 والفتيات.

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما املتخذة، للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

 من خالل: العمل عن العاطالت للنساء االجتماعية الحماية تعزيز .1

  ،لى إشارة وتجدر اإل تلتزم مملكة البحرين بإطالق املبادرات النوعية التي ترفع معدالت مشاركة املرأة في سوق العمل

تحرص املؤسسات املعنية في كما و %، 66بحوالي ارتفع ( 2017-2010معدل الدخل التقديري للمرأة للفترة )أن 

مملكة البحرين على توسيع الخيارات أمام الباحثات عن عمل في سبيل دمجهم في سوق العمل، وبشكل أساس ي 

متابعة ملف الباحثين من النساء والرجال عن عمل والذي ها في هودجوزارة العمل والتنمية االجتماعية على  تكثف

يع وتيرة إدماجهم في سوق العمل، وذلك بالتنسيق والتعاون مع معارض تسر والعمل على يعد أحد أهم أولوياته 

 على لسوق العملالتوظيف، كما تحرص الوزارة على تنمية مهاراتهم ليكونو الخيار املناسب 
ً
، وهو ما ينعكس ايجابا

 ومن مبادرات وزارة العمل مايلي: الوضع االقتصادي واالستقرار األسري. 
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 مشروع التوظيف بنظام العمل الجزئي في القطاع 2015نمية االجتماعية في العام أطلقت وزارة العمل والت ،

باحثة عن العمل،وتتمتع العامالت بمشروع العمل الجزئي بذات  3000الخاص الذي ساهم بتوظيف أكثر من 

م ت بالنظااالمتيازات والحقوق الخاصة بالنظام الكلي، حيث يسري قانون العمل في القطاع األهلي على العامال 

 الجزئي والكلي بشكل متساو وعادل، وذلك الهتمامها بتحقيق تكافؤ الفرص كونهن يمثلن النسبة األكبر. 

  سر اقتصاديا عن طريق الدورات التدريبية والورش والوحدات اإلنتاجية لبرنامج
ُ
تتولى وزارة العمل تمكين األ

 .ية االجتماعية بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املحلي)خطوة( للمشروعات املنزلية التابع لوزارة العمل والتنم

 املجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع الجهات املعنية على خفض نسبة الباحثات عن العمل و إيجاد فرص  حرصي

العمل املالءمة  وتوسيع الخيارات املتاحة أمامهن والذي يساهم على تعزيز االستقرار األسري وتحقيق تكافؤ الفرص 

 لتنفيذ وذلك
ً
فعلى سبيل املثال شارك  لخطة االستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية. ا

بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومعهد اإلدارة العامة برنامج "إرشاد"  في تنفيذاملجلس األعلى للمرأة  

يه املنهي وتنمية قدرات العاملين بمراكز التوظيف لتعزيز تطوير كفاءة وخدمات اإلرشاد والتوجوتمكين، في سبيل 

فرص ايجاد الباحثات عن عمل للوظائف املناسبة لهن بما يتناسب مع قدراتهن وخيارات العمل املتاحة وبما يتفق 

بشأن السماح بمزاولة وتعد مبادرة وزارة الصناعة والتجارة والخاصة  مع متطلبات واحتياجات سوق العمل. 

تجارية من خالل محل تجاري افتراض ي، يستهدف هذا النشاط أصحاب األعمال الذين يمارسون العمل  أنشطة

أحد الخيارات املتاحة للباحثة عن عمل لدعم التجاري من مواقع متعددة وليس لهم عنوان أو محل تجاري، 

 مشاركتها االقتصادية. 

  في مملكة البحرين من خدمات املرافق العامة والخدمات  ، فإن هذه الفئة تستفيدالعمالة الوافدةأما على صعيد

االجتماعية من خالل السياسات العامة وثمة اجراءات خاصة بهم لضمان االيواء، والتأمين الصحي، والتأمين ضد 

أنه لى إشارة وتجدر اإل   حوادث العمل، كما ان لديهم نظام حماية وتأمين ضد التعطل في حال الفصل التعسفي.

 2017بليون دوالر أمريكي( عام  2.5مليون دينار بحريني )أي مايعادل  927مالي تحويالت العمالة الوافدة بلغ إج

 اخراج أسرهم من الفقر. نمية الناتج الوطني في بلدانهم و يساهمون بها في ت

 

 من خالل التدابير القانونية التالية:  املساهمات على القائمة غير االجتماعية املعاشات تعزيز أو تقديم .2

 عالوة  التعويضات املتمثلة في التالي: العديد من خدمات الدعم املالي و  تمنح مملكة البحرين املرأة البحرينية اليوم

 هيئة التي تقدمها املعيشة تحسين الغالء التي يتم تقديمها من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وعالوة

 واألرامل العالوة املخصصة لأليتاملى إضافة اإلسكان، باإل  وزارة والتي تقدمها السكن بدل االجتماعي، وعالوة التأمين

املتدني، والضمان الصحي، وغيرها من خدمات  الدخل التعطل والعالوة املخصصة لذوي  عالوة بدلو  واملطلقات،

وتجدر االشارة أن هذا الدعم املادي من شأنه أن تحفظ كرامة املرأة وتأمين حياة آمنة ومستقرة  الدعم املالي.

ملجلس األعلى اوذلك بحسب ما أقرته وتم التأكيد عليه من خالل التشريعات الوطنية. ويعمل مركز دعم املرأة في 

واملتابعة والتنسيق ودراسة الحاالت  الل رصد الشكاوى للمرأة على تيسير استفادة املرأة من هذه الخدمات من خ
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مع الجهات الرسمية ذات العالقة  بشكل مباشر أو من خالل لجان تكافؤ الفرص بالتعاون مع مركز التوازن بين 

 على وضعها االقتصادي.  ملجلس األعلى للمرأة. في االجنسين 
ً
 وهو ما ينعكس ايجابا

 ( 22صدور القانون رقم )ة البحرينية من ذوي االعاقة، حيث بعد استحقاق خدمات الحماية االجتماعية ألبناء املرأ

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي االعاقة مما  2006( لسنة 74( من القانون رقم )2بتعديل املادة ) 2017لسنة 

تسهيالت التي املتزوجة من أجنبي االستفادة من املزايا والرعاية وال -من ذوي االعاقة  –اتاح ألبناء املرأة البحرينية 

( لسنة 82قرار وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم )صدر وقد  يكرسها هذا القانون لذوي االعاقة البحرينيين.

ص اإلعاقة  2008( لسنة 24( من القرار رقم )3بتعديل املادة ) 2017 تم إضافة  -بشأن معايير استحقاق مخصَّ

 قيَمين إقامة دائمة باململكة للمستحقين.أبناء املرأة البحرينية املتزوجة من أجنبي امل

 ( لسنة 77يعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم )باعتماد الئحة تحديد الرواتب واملزايا الوظيفية وضوابط  2013

استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة املدنية فيما يخص بتعديل سياسة العالوة االجتماعية بمنحها 

بما يضمن املساواة بين الرجل واملرأة في العالوة  بالفئة الثانية للموظفات املتزوجات أسوة باملوظفين املتزوجين،

( 3، حيث تضمنت املادة )2015اكتوبر  1بتاريخ  2015( لسنة 909وصدور قرار وزير اإلسكان رقم ) عند الزواج. 

بوين من الفئة الخامسة ويقصد بها املرأة املطلقة أو املهجورة أو األرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة األ 

أبريل  13وتمنح هذه الفئة خدمة السكن املؤقت فقط وفق تقدير لجنة االسكان. و موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

على االقتراح برغبة املقدم من مجلس النواب بشأن امتالك الزوجة لسجل تجاري ال يحول دون استحقاق  2014

 الوضع االقتصادي سواء للمرأة الزوج للدعم املالي عالوة غالء املعيشة، من التدابير القا
ً
نونية التي تنعكس ايجابا

 البحرينية أو أسرتها. 

 ( لسنة 909كما تستفيد املرأة من إعانة بدل السكن من األسر ذات الفئة الثانية بحسب قرار  اإلسكان قرار رقم )

س سنوات للحصول بشأن نظام فور تقدمها بطلب للحصول على الخدمة اإلسكانية في حين يتعين مرور خم2015

 .على هذه اإلعانة لباقي الفئات

 

من خالل  واستفادتها املرأة وصول  مستويات لتعزيز املساهمات على القائمة االجتماعية الحماية برامج إصالح .3

 التدابير التالية:

 خدمات الحماية االجتماعيةتحسين وصول عدد من الفئات لالستفادة من مملكة البحرين على  تحرص  
ً
 سعيا

 
ً
 على الوضع االقتصادي ألفراد األسرة، ومن هذإمن االستقرار االسري الذي ينعكس  لتحقيق مزيدا

ً
 ه التدابير يجابا

 ما يلي: 

 التي ليس لها مصدر دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها ومنها  إنشاء صندوق الضمان االجتماعي لألسر املحتاجة

السن، أسر املسجونين، العاجزين عن العمل، اإلعاقة، البنت غير األرامل، املطلقات، املهجورات، كبار  األسرة،

 املتزوجة، الولد، اليتيم.

 ( لسنة 909صدر قرار وزير االسكان رقم )( منه الفئة 3، حيث تضمنت املادة )2015أكتوبر  1بتاريخ  2015

ر أو العزباء يتيمة االبوين وتمنح الخامسة ويقصد بها املرأة املطلقة أو املهجورة أو االرملة وليس لديها ابن أو أكث



36 

  

الذي يمنح  "مساكن"تم تدشين مشروع وقد  هذه الفئة خدمة السكن املؤقت فقط وفق تقدير لجنة االسكان.

حق االنتفاع دون التملك للخدمة االسكانية للمرأة التي ال تنطبق عليها شروط االنتفاع من الخدمات 

 االسكانية.

  منها على سبيل املثال موافقة مجلس بناء املرأة البحرينية من برامج وخدمات الحماية االجتماعية، أاستفادة

، 1963على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام  2014يناير  11الوزراء  بتاريخ 

أجنبي وفق ضوابط ومعايير محددة  بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية ألبناء املرأة البحرينية املتزوجة من

 لإلجراءات الدستورية والقانونية. لى إتمت إحالته و 
ً
بناء املراة أوفيما يخص امتيازات  السلطة التشريعية وفقا

الذي ينص على  2009( لسنة 35البحرينية املتزوجة من غير بحريني، فقد صدر القانون رقم القانون رقم )

حية والتعليمية ية معاملة البحريني في التعليم والصحة والرسوم الحكومية الصمعاملة ابناء املراة البحرين

( لسنة 74( من القانون رقم )2بتعديل املادة ) 2017( لسنة 22القانون رقم القانون رقم )ورسوم اإلقامة. و 

 يتعلق بسريان أحكام الأبشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي اإلعاقة الذي  2006
ً
 جديدا

ً
قانون على ضاف حكما

أبناء املرأة البحرينية املتزوجة من أجنبي املعاقين املقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين، بما يتيح لهم 

لى إضافة باإل  االستفادة من الخدمات واالمتيازات التي يحصل عليها نظراؤهم البحرينيين من ذوي اإلعاقة.

الذي يعامل ابناء املرأة البحرينية املتزوجة  بإصدار قانون الضمان الصحي 2018( لسنة 23قانون رقم )

 باألجنبي معاملة البحريني بشان الضمان الصحي االلزامي.

 

 :
ً
 .والفتيات للنساء الصحية النتائج لتحسين األخيرة الخمس السنوات في الدولة اتخذتها التي ءاتاإلجراثالثا

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

 خدمات أو الشاملة الصحية التغطية نطاق توسيع خالل من الصحية الخدمات على النساء حصول  تعزيز .1

  العامة الصحة

 الشاملة لجميع املواطنين  لقد تبنت حكومة البحرين ممثلة بوزارة الصحة سياسة "توفير الرعاية الصحية

واملقيمين" عن طريق برامجها الوقائية والعالجية ومن خالل شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها تضم 

وقد تحملت الحكومة مسؤولية تنفيذ هذه  ولية، والرعاية الصحية الثانوية والرعاية السريرية. األ  الرعاية الصحية

السياسة في كافة املجاالت الفنية واملادية بالتعاون مع القطاع الخاص ما أدى إلى تحسن كبير في العديد من 

 املؤشرات الصحية للمملكة.

  التي العاملية الصحية، حيث تبنت البحرين الخطط واالستراتيجياتوقد تم وضع استراتيجية لالرتقاء باألوضاع 

 واالجتماعية والعقلية والنفسية للصحة الجسدية الشامل بمفهومها الرعاية من مستوى  أعلى تحقيق إلى تهدف

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=146116
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 ونساًء، عالوة على ذلك، فهي من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية لتطوير ال
ً
نظام لجميع املواطنين رجاال

 بالعنصر البشري من   الصحي تتوافق مع أهداف منظمة الصحة العاملية.
ً
 كبيرا

ً
وقد أولت مملكة البحرين اهتماما

خالل توفير أجود أنواع الخدمات الصحية وخدمات تحسين املستوى املعيش ي للمواطنين البحرينيين بشكل مجاني. 

اإلنجابية ورعاية الحوامل وما بعد الوالدة كما تحظى املرأة بخدمات صحية خاصة تشمل خدمات الصحة 

والفحص الدوري النسائي ورعاية املسنات والفحص قبل الزواج، مما ساهم إلى حد كبير في تحسن املؤشرات 

الصحية الخاصة بوفيات األمهات واألطفال الرضع ورفع معدالت توقعات الحياة في مملكة البحرين وتحقيق 

 .2030أهداف التنمية املستدامة 

  وتعزيز ،
ً
 ونوعا

ً
وتواصل وزارة الصحة العمل على استمرار تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمرأة كما

برامج التوعية الصحية املواكبة لخطط التنمية الصحية والعمل على اتباع أنماط السلوك املعزز لصحة املرأة، 

مراض الوراثية املوجهة للجنسين ج مكافحة األ ورفع الوعي بأهمية الفحص الدوري للنساء، والتوسع في برام

ضمن برنامج الحكومة  2014-2011تم وضع إستراتيجية وزارة الصحة  2010و في العام    للمرأة بشكل خاص.و 

والتي اشتملت على ستة أهداف استراتيجية، وعدد من املبادرات التي خصت املرأة، ومنها، التوسع في خدمة 

 .ا تم تشغيل مراكز للعالج الطبيعي والتأهيلي في املحافظات الخمسالفحص الدوري للنساء، كم

 ( للخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية 
ً
االرتقاء  الذي يهدف إلى "أثر جودة الحياة" مجال( 2022 -2013وتنفيذا

مة وآمنة في جميع بجوانب حياة املرأة الصحية والبيئية واالجتماعية والنفسية وتمكين املرأة من التمتع بحياة كري

وعلى سبيل   مراحلها العمرية وتعزيز السالمة الصحية والنفسية من خالل متطلبات تحسين جودة حياة املرأة.

تبني و توعوية ضمن برامج استقرار األسرة بهدف معالجة  برامجاملثال ال الحصر يقوم املجلس األعلى للمرأة بتقديم 

 .ب نفس ي، اجتماعي، اقتصادي وتربوي أفكار صحيحة في مجاالت عديدة منها جان

 

 والصحة واإلنجابية، الجنسية الصحة خدمات ذلك في بما والفتيات، للنساء محددة صحية خدمات توسيع .2

 البشرية  املناعة نقص فيروس وخدمات واألمومة، (HIV) العقلية،

 من خالل  تواصل 
ً
 ونوعا

ً
وزارة الصحة العمل على استمرار تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمرأة كما

خططها االستراتيجية، وفي سبيل توسيع خدمات صحية محددة للنساء والفتيات، بما في ذلك خدمات الصحة 

ملناعة البشرية، حرصت الوزارة واألمومة، وخدمات فيروس نقص ا  (HIV)الجنسية واإلنجابية، والصحة العقلية، 

 على تنفيذ ما يلي: 

 التي العاملية تم وضع استراتيجية لالرتقاء باألوضاع الصحية، حيث تبنت البحرين الخطط واالستراتيجيات 

 واالجتماعية والعقلية والنفسية للصحة الجسدية الشامل بمفهومها الرعاية من مستوى  أعلى تحقيق إلى تهدف

 ونساًء، عالوة على ذلك، فهي من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية لتطوير 
ً
لجميع املواطنين رجاال

 بالعنصر  النظام الصحي تتوافق مع أهداف منظمة الصحة العاملية. 
ً
 كبيرا

ً
وقد أولت مملكة البحرين اهتماما

املستوى املعيش ي للمواطنين البشري من خالل توفير أجود أنواع الخدمات الصحية وخدمات تحسين 

كما تحظى املرأة بخدمات صحية خاصة تشمل خدمات الصحة اإلنجابية ورعاية  البحرينيين بشكل مجاني. 



38 

  

الحوامل وما بعد الوالدة والفحص الدوري النسائي ورعاية املسنات والفحص قبل الزواج، مما ساهم إلى حد 

األمهات واألطفال الرضع ورفع معدالت توقعات الحياة في كبير في تحسن املؤشرات الصحية الخاصة بوفيات 

 .2030مملكة البحرين وتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

  لبرنامج عمل املؤتمر 
ً
ولضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية واإلنجابية على النحو املتفق عليه وفقا

ة ملؤتمرات استعراضهما فقد تبنى املجلس االعلى الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامي

الذي يعني باالرتقاء  "جودة الحياة" مجال( 2022 -2013للمرأة في الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )

بجوانب حياة املرأة الصحية والبيئية واالجتماعية والنفسية وتمكين املرأة من التمتع بحياة كريمة وآمنة في 

 ا العمرية وتعزيز السالمة الصحية والنفسية من خالل متطلبات تحسين جودة حياة املرأة. جميع مراحله

 ( لسنة 1يعد صدور القانون رقم )بشأن وقاية املجتمع من مرض متالزمة النقص املناعي املكتسب  2017

يدز، وتجدر إل نين الداعمة لحماية حقوق مرض ى ا)اإليدز( وحماية حقوق األشخاص املتعايشين معه، من القوا

حيث  أنه تم افتتاح عيادة الصحة الجنسية متخصصة لعالج املشاكل الجنسية بالرعاية األولية. لى إشارة اإل 

% للرجال 64% والجدير بالذكر أن النسبة املتبقية والتي تمثل 36بلغت نسبة النساء املستفيدات من الخدمة 

كما   املراجعين من الرجال تم طلب حضور الزوجة.استفادت منها املرأة بشكل غير مباشر حيث أن جميع 

تحرص وزارة الصحة على تكثيف التوعية ألفراد املجتمع حول األمراض املعدية والخدمات املتعلقة بتنظيم 

 األسرة ووسائل منع الحمل.

  تسعى لجان تكافؤ الفرص التي تم إنشاءها في مؤسسات القطاع الخاص إلى تعزيز حصول العامالت على

خدمات الصحية من خالل توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة أو خدمات الصحة العامة، وأبرز ال

 جال:امل هذا املمارسات املرصودة في

  ساعة كل يوم من االسبوع م للخدمات الصحية االساسية ملوظفين الشركة. 24توفير عيادة صحية ملدة 

 وفحوصات سنوية مجانية للعامالت كجزء من  ذ ورش عمل صحية للعامالت للتوعية بسرطان الثديتنفي

 حملة سرطان الثدي.

 

 الصحية  الخدمات ملقدمي الجنسين بين املساواة منظور  مراعاة على تقديم برامج تدريب .3

  تحرص وزارة الصحة على مراعاة منظور املساواة بين الجنسين من خالل توفير اللجان التي تراعي موضوع التوازن

يعد إنشاء لجنة الحق في الصحة بوزارة الصحة تتولى مهام مراجعة استراتيجات بين الجنسين، فعلى سبيل املثال 

املساواة في تقديم الخدمات الصحية، وتشكيل وسياسات وزراة الصحة وضمان توفير حقوق املرض ى والعدالة و 

لجنة  ،لجان خاصة في وزارة الصحة للنهوض بصحة املرأة في مجاالت مختلفة كلجنة حماية املرأة من العنف

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

إرشادية للتعامل مع الحاالت مبنية  وأدلةوقد وضعت هذه اللجان استراتيجيات  ن. املعدية ولجنة صحة املراهقي

 على البراهين العلمية، من اللجان التي تقدم الخدمات الصحية، وتدمج احتياجات املرض ى من الرجال والنساء. 
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  العامالت على الخدمات تسعى لجان تكافؤ الفرص التي تم إنشاءها في مؤسسات القطاع الخاص إلى تعزيز حصول

الصحية من خالل توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة أو خدمات الصحة العامة، وأبرز املمارسات املرصودة 

 في املجال:

  ات وموظفين بعض للخدمات الصحية االساسية ملوظفساعة كل يوم من االسبوع  24توفير عيادة صحية ملدة

 .الشركات

 ت للتوعية بسرطان الثدي وفحوصات سنوية مجانية للعامالت كجزء من ورش عمل صحية للعامال  تنفيذ

 حملة سرطان الثدي.

 

: ر 
ً
 والفتيات. النساء تعليم ومهارات نتائج لتحسين األخيرة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءاتابعا

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

 (وملواصلةTVETاملهارات) تنمية وبرامج واملنهي التقني والتدريب والتعليم، التعليم إلى الفتيات وصول  لزيادة تدابير .1

 واستكمالها دراستهن

  كفل ميثاق العمل الوطني والدستور، للمرأة مواطنة كاملة وتجلى ذلك في كافة املجاالت وعلى رأسها التعليم، حيث

ان فرص التعليم األكاديمي والفني للجنسين بشكل متساوية،وقد صدر عن وزير التربية والتعليم القرار رقم 

 العديد من بشأن نظام القبول والتسجيل بم 2015( لسنة 2015/م ع ن/477)
ً
عهد البحرين للتدريب، متضمنا

التخصصات غير التقليدية والصناعية واملهنية املتاحة للجنسين على حد سواء. وقد قامت مملكة البحرين 

بتضمين مقرر تقنية املعلومات واالتصال ملراحل التعليم االبتدائي واالعدادي وتضمين مقررات الحاسب اآللي 

. للمرحلة الثانوية في املد
ً
 ارس الحكومية وتدريس مادة الحاسب اآللي في املدارس الخاصة أيضا

  كما ان معهد البحرين للتدريب، وهو من املؤسسات املتخصصة في التعليم الفني واملنهي ما بعد املدرس ي، لم يفرق

ال الحصر في سياسات القبول بين اإلناث والذكور بل فتح باب التسجيل في كافة التخصصات فعلى سبيل املثال 

 على املتقدمين من الذكور 
ً
فيما يتعلق بالدبلوم املطور في الهندسة امليكانيكية تخصص املركبات فقد كان حكرا

 لإلناث كما هو الحال بالنسبة للذكور، وفي عام 
ً
تم  2016لفترة من الزمن تم فتح باب القبول فيه وأصبح متاحا

 زال باب القبول مفتوح لتلقي املزيد من االناث لالنضمام في تسجيل أول متدربة من االناث في هذا التخصص وال 

 هذا التخصص.

  تحرص هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب على مراقبة وتطوير أداء املدارس والجامعات ووضع االمتحانات

عشر(.  الثاني –التاسع  -السادس –الوطنية لكافة الطالب في املدارس الحكومية والخاصة في الصفوف )الثالث 

كما عكفت الهيئة بالقيام بدورها الحيوي في رفع معايير جودة التعليم واالرتقاء بأداء املخرجات التعليمية بمنهجية 
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ضمنت من خاللها تكافؤ الفرص وحرصت على ربطها بمتطلبات سوق العمل بما يسهم في دعم وتطوير االقتصاد 

، بهدف تطوير 2008( لسنة 65أنشئت بموجب املرسوم رقم )كماحرصت كلية بوليتكنك البحرين التي  البحريني. 

وفي إطار دعمها  التعليم، وتوفير املزيد من برامج التعليم والتدريب التي يجب أن تكـون ذات صـلة بسوق العمل،

لس والتزامها باالستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، واالستراتيجية الوطنية للبحث العلمي املعلنتين من قبل مج

كما أولت   .2017التعليم العالي، ضاعفت الكلية نسبة اإلنفاق املخصصة لدعم البحث العلمي واالبتكار  في 

 حيث تم تدشين مشروع تطوير التعليم الفني 
ً
 بالغا

ً
مملكة البحرين التعليم الفني واملنهي والصناعي للمرأة اهتماما

لفرصة للفتيات لاللتحاق ببرامج املسار التجاري من التعليم الفني وإتاحة ا 2007واملنهي )التلمذة املهنية( في العام 

، الدبلوما الوطنية HNCواملنهي، كما تم الحاق الفتيات ببرامج دراسية ملا بعد الثانوية )الشهادة الوطنية العليا 

 في مجال التدريب،لى إشارة (. وتجدر اإل HNDالعليا 
ً
 هاما

ً
حيث تهدف آلية  ان معهد االدارة العامة يلعب دورا

التأهيل والتدريب إلى تلبية االحتياجات التدريبية ملوظفي القطاع العام من خالل تزويدهم بآخر املعارف واملهارات 

الحديثة في علوم اإلدارة العامة، إذ يقدم املعهد خدماته التدريبية بناًء على منهجية لبناء القدرات، ارتكزت في 

 املحور الرئيس للعمل الحكومي. تصميمها على املواطن باعتباره

  وتتنوع الخدمات التدريبية بين البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، والبرامج التخصصية، والدورات

 التعاقدية، والدورات اإللكترونية. 

 ذ مشاريع وأنشطة معتمد ة على وفي سبيل تشجيع وتكريم األفراد واملؤسسات واملنظمات غير الحكومية التي تنف 

أفضل املمارسات واالستخدامات املبتكرة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال لتعزيز التعلم والتعليم واألداء التعليمي 

أطلقت البحرين جائزة اليونسكو امللك حمد بن عيس ى آل خليفة الستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال 

 منها بأهمية االبتكارات التعليمية التي تو 
ً
ظف تكنولوجيا املعلومات واالتصال في خدمة التعليم وأهمية أن إيمانا

  .تراعي هذه االبتكارات أمن األطفال وتعزز القيم لبناء مجتمعات مستدامة وسلمية

  على الذكور بدأت االناث تتفوق في التسجيل فيها على لى إشارة تجدر اإل 
ً
أن هناك عدد من التخصصات كانت حكرا

سجلت الفتيات في التخصصات العلمية نسبة أعلى من الذكور، حيث بلغت  2016- 2015الذكور، ففي عام 

%، كما تساوت نسبة 46.2%، في حين ان نسبة الذكور بلغت 53.8نسبة االناث في دراسة الهندسة الكيميائية 

 % لكل منهما. 50ر في برنامج الدبلوم املطور في الزراعة بنسبة االناث مع الذكو 

 

 مستويات جميع على التحيز، على والقضاء الجنسين بين املساواة منظور  مراعاة لزيادة لتعليميةا املناهج تعزيز .2

 التعليم من  خالل مايلي:

  تحرص مملكة البحرين من خالل وزارة التربية والتعليم على تضمين املناهج التعليمية برسائل تهدف إلى ترسيخ

مفاهيم العدالة واملساواة، من خالل إكساب الطلبة  ملهارات حياتية تشمل التفاعل االجتماعي واالنضباط الذاتي 

  وعدم التمييز والتعميم والتنميط في التعامل مع اآلخرين.

  ،وقد قام املجلس األعلى للمرأة بتطبيق برنامج "الحقيبة التوعوية املدرسية" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

تنظيم  يتموالهادف إلى نشر الوعي بمفهوم إدماج احتياجات املرأة ومبدأ تكافؤ الفرص بين طلبة املدارس، حيث 



41 

  

و تهدف الحقيبة إلى تغيير الصورة النمطية   .ملكة األربعةللعديد من املدارس في محافظات املمستمرة زيارات 

للمرأة في املناهج الدراسية بما يواكب مسيرة املرأة البحرينية ويعزز من مشاركتها وتقدمها ورفع مستوى الوعي 

ويتم  اسية. بقضايا املرأة في مملكة البحرين من خالل األدوات املعرفية والتربوية املتاحة وفي مقدمتها املناهج الدر 

في إطار تطبيق الحقيبة تدريب وتأهيل وتوعية املدرسين واملدرسات باملدارس العامة بنين وبنات وباملدارس الخاصة 

بمفاهيم االدماج والعدالة االجتماعية بين الجنسين. كما يقوم الطالب والطالبات بعمل انشطة صفية والصفية 

ة املرأة من كافة اشكال اهيم الحقيبة وما يتعلق بها كحمايومسابقات وإصدارات وفعاليات حول مف ومعارض

 سري وغيرها. ويتم تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمدارس للمتابعة والتقييم. العنف األ 

 

 ومحو والطالقة STEMسيما وال والناشئة، الجديدة املجاالت في والتدريب املهارات إلى الوصول  إمكانية زيادة .3

 الرقمية األمية

  تعددت الجهود الوطنية في سبيل زيادة إمكانية الوصول إلى املهارات والتدريب في املجاالت الجديدة والناشئة، ومنها

 على سبيل املثال: 

   لالرتقاء بالتعليم 2030تم إطالق املشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب ضمن رؤية البحرين االقتصادية ،

الوطنية لتلبية متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل لترجمة الهدف والتدريب، وإعداد الكوادر 

كما تم تفعيل نظام التلمذة املهنية املوجه للطالبات وذلك  "حياة أفضل لجميع البحرينيين".   الرئيس للرؤية:

 عبر استحداث تخصصات فنية ومهنية جديدة.

 لى التوسع في التعليم والتدريب الفني واملنهي للفتيات بما وقد عملت وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر ع

يتناسب و احتياجات سوق العمل، كما تعمل على تحديث الخطط و املناهج الدراسية بما يتالءم مع مقاربة 

النوع االجتماعي، وتوعية املرأة بالتخصصات املهنية املتطورة التي تتالءم مع متطلبات سوق العمل، وتدريب 

 مع التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التوجه نحو دمج ذوي املعلمي
ً
ن من الجنسين، ورفع كفاءاتهم تماشيا

لى ذلك تم تطوير خطة إضافة باإل  . االحتياجات الخاصة من الجنسين، وإدماجهم في التعليم النظامي ما أمكن

بما يمكن الطلبة من اختيار التعليم الفني واملنهي عبر التركيز على رفع كفاءة اإلرشاد والتوجيه املنهي 

 التخصصات املواكبة الحتياجات سوق العمل.

  إلى 2015/2016مدارس إعدادية عام  5تنفيذ "برنامج التمكين الرقمي" في   2014عام  منذبدأ 
ً
، وأمتد حاليا

البرنامج إلى يهدف و  . 2030ة املؤسسات التعليمية بحلول اإلعدادية، على أمل أن يغطي كاف % من املدارس30

م والتعليم
ُّ
  تطوير املنظومة التعليمية من حيث توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال في عمليات التعل

ً
وصوال

لم اإللكتروني والتحول بمملكة البحرين إلى مجتمع املعلومات واالقتصاد القائم على  e-learning إلى التعُّ

تياجات التنمية وسوق العمل في مجال التعامل مع تقنيات وتلبية اح (Knowledge-Based Economy)املعرفة

املعلومات واالتصال الحديثة وتضييق الفجوة الرقمية من أجل مستقبل أفضل.  ويتم تنفيذ برامج تدريب 

بالتعاون مع الشركات الصناعية الكبرى، تستهدف الطالبات املرحلة الثانوية، وتهدف إلى تعزيز توجه الطالبات 

 .STEMعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتخصصات ال
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 التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية .3

 

:
ً
عطيت النساء ضد العنف أشكال أوال

ُ
 في السنواتمحددة  مواضع و سياقات في للعمل األولوية والفتيات التي أ

 املاضية. الخمس

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

  السياسة مجال في املرأة ضد العنف .1

  تحرص مملكة البحرين على توفير الحماية للمرأة في مجال السياسة وذلك ضمن تنفيذها لالطار العام لبرنامج

 إلى ويهدف السياسية، للتنمية البحرين معهد مع بالتعاون  للمرأة األعلى املجلس الذي وضعهاملشاركة السياسية، 

 ،)للمرشحات االنتخابية للحمالت الرجال الداعمين البرنامج استقطب(  واملشاركين املشاركات ومهارات خبرات تنمية

 الالزمة، للكفايات واملهارات اكسابهم يضمن بما مدروس بشكل البرامج التدريبية واإلعالمية والتوعوية صممت حيث

 حمالتهن االنتخابية، إلدارة والتنظيمي التشريعي املستوى  على االنتخابية بالعملية األساسية وتثقيفهم باملعلومات

 أما   .البلدية املجالس في أخريات وثالث البرملان، في سيدات ثالث فوز  2014عام  انتخابات شهدتقد و 
ً
 استعدادا

املرأة في “حول   2018مناسبة يوم املرأة البحرينية لعام زامنت مع التي ت 2018النيابية والبلدية للعام  لالنتخابات

،  بذلك فقد نفذ املجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع الشركاء املعنيين على ”املجال التشريعي والعمل البلدي

الشباب املستوى الوطني برامج ومبادرات تميزت بالتركيز على تقديم استشارات نوعية للمترشحات واستقطاب فئة 

يث جاءت نتائج االنتخابات بفوز ست سيدات في املجلس النيابي وأربع سيدات في املجالس ح  من الجنسين.

على ية حرصت البلدية. وعلى الرغم من ندرة وجود لحاالت العنف في املجال السياس ي، إلى أن التشريعات البحرين

بتعديل بعض أحكام  2016( لسنة 14ن رقم )تحقيق الحماية للمرأة بخطوة استباقية، حيث يعد صدور قانو 

بشأن مباشرة الحقوق السياسية أحد القوانين الهامة التي تحقق الحماية  2002( لسنة 14املرسوم بقانون رقم )

ب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة 
َ
للمرأة البحرينية في مجال مشاركتها السياسية والتي نصت على أن يعاق

 من األفعال اآلتيةال تجاوز ألفي 
ً
 :دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعال

  د بأية وسيلة أخرى  وهو عالٌم بذلك في أية وثيقة قدمها ألمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمَّ
ً
 كاذبا

ً
أورد بيانا

 ألحكام هذا القانون أإدخال 
ً
 .سم فيه أو حذف اسم منه خالفا

  ه أو ف أو شوَّ ر أو حرَّ أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة  زوَّ

 .أخرى تتعلق بعمليات االستفتاء أو االنتخاب بقصد تغيير النتيجة

  أعطى صوته في االستفتاء أو االنتخاب وهو يعلم أنه ال حق له في ذلك، أو أنه فقَد الشروط املطلوبة

 .ن أصبحت الجداول نهائيةالستعمال الحق فيهما بعد أ
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  أخلَّ بحرية االستفتاء أو االنتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو باالشتراك في

 .التجمهر أو املظاهرات

 استعمل حقه في االستفتاء أو االنتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم االقتراع أو انتحل شخصية غيره. 

  لجنة من اللجان املنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالهاأهان أية. 

  كاذبة عن موضوع االستفتاء أو االنتخاب أو عن سلوك أحد املرشحين أو عن أخالقه بقصد 
ً
نشر أو أذاع أقواال

 نتيجة االستفتاء أو االنتخاب. التأثير في

 

 عنفالعنف األسري والذي يضم كافة أنواع ال .2

  بشأن الحماية من العنف األسري الذي عرف العنف األسري في مادته األولى  2015( لسنة 17القانون رقم ) إصدار

املعتدى “ضد آخر فيها ” املعتدي“بأنه ))كل فعل من أفعال اإليذاء يقع داخل نطاق األسرة من قبل أحد أفرادها 

 نوع منها تعريف كاآلتي:، وحدد افعال االيذاء بأربعة أنواع وخصص لكل ”((عليه

 فعل اإليذاء الجسدي: أي اعتداء بأية وسيلة على جسم املعتدى عليه. .1

 فعل اإليذاء النفس ي: كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب. .2

 ألحكام هذا القانون، قيام املع .3
ً
تدي تجاه املعتدى فعل اإليذاء الجنس ي: تعد من أفعال اإليذاء الجنس ي، وفقا

 عليه بأي من اآلتي:

االعتداء الجنس ي أو دفع أو استغالل املعتدى عليه بأية وسيلة، إلشباع رغبات املعتدي الجنسية أو بهدف  (1

 تحقيق ذلك لدى الغير.

 تعريض املعتدى عليه ملواد أو سلوك جنس ي. (2

أو حريته في التصرف في أمواله  فعل اإليذاء االقتصادي: كل فعل يؤدي إلى حرمان املعتدى عليه من حقه .4

 له.
ً
 إضرارا

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

كم بالعقوبة سرة ينتج عنه ضرر فانه يحق للزوجة املجني عليها اللجوء إلى القضاء ملقاضاة الزوج وطلب الحاأل 

 .القانون املقررة وفق 

 دخول االستراتيجية الوطنية لحماية املرأة من العنف األسري حيز التنفيذ وبعد أن ساهمت جهود املجلس  ومنذ

بشأن الحماية من العنف األسرى والذي أدى إلى وضع  2015( لسنة 17األعلى للمرأة في صدور القانون رقم )

األسري فقد انخفضت نسبة العنف األسرى الواقع تصور واضح ومطور للخدمات والبرامج التوعوية في املجال 

%(، 0.41) 2014%( بعدما كانت في العام 0.39لتبلغ ) 2018على املرأة البحرينية من إجمالي البحرينيات في العام 

 %(.81( )2018-2015وقد بلغت نسبة تنفيذ االهداف الفرعية التفصيلية لالستراتيجية للفترة )
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 الوافدةحماية ودعم العمالة  .3

   لإليواء  2015افتتح مركز حماية ودعم العمالة الوافدة في سنة 
ً
 مخصصوالذي يعد أول مركز شامل يضم مركزا

لضحايا اإلتجار باألشخاص ويقدم خدمات متكاملة للعمالة الوافدة، وقد أشادت األمم املتحدة باملركز وأوصت 

 من الجنسين مع إمكانية زيادتها إلى  120عابية نحو بتعميم فكرته. ويقدم املركز خدمة اإليواء بطاقة استي
ً
شخصا

 من توفير الحماية، والخدمات  200
ً
شخص في حال الضرورة. كما يقدم مجموعة من الخدمات املتكاملة بدءا

إلى جانب االستشارات القانونية والتي تتمثل في تقديم املشورة  ،ة األولية، وخدمات الصحة النفسيةالطبي

لمقيم وتعريفه بحقوقه وآلية الحصول عليها، ومساعدته في التوصل إلى تسوية أو رفع دعوى قضائية. القانونية ل

نشاؤه بتمويل من مملكة البحرين، ويتم استقبال وإحالة إمركز حماية العمالة الوافدة تم  وتجدر االشارة إلى أن

 ألحكام القانون ونظام اإلحالة املعمول به في املركز
ً
 .الضحايا طبقا

 

:
ً
 والفتيات. النساء ضد للعنف للتصدي األخيرة الخمس السنوات في األولوية الدولة أعطتها التي اإلجراءات ثانيا

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

  والفتيات النساء ضد العنف إنهاء بشأن توسيعها أو تحديثها أو وطنية عمل خطط تقديم .1

  تتجلى جهود مملكة البحرين التشريعية في القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات من خالل

الذي قنن األحكام األسرية بالنسبة لجميع  2017( لسنة 19إذ صدر قانون األسرة رقم )  صدور عدد من القوانين.

الذي أتاح الطعن أمام محكمة التمييز باألحكام  2015( لسنة 23األسر دون أي تمييز بينها، واملرسوم بقانون رقم )

( 17كما صدر قانون رقم ) ية. الشرعية بما يضمن النفاذ إلى العدالة على أعلى املستويات بشأن الحقوق األسر 

بشأن الحماية من العنف األسري والذي صدر عنه عدد من  القرارات التنفيذية الالزمة لتحقيق  2015لسنة 

( لسنة 7فاعلية تنفيذ قانون الحماية من العنف األسري منها: قرار وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف رقم )

 ألحكام بشأن تخويل بعض موظفي وز  2017
ً
ْبط القضائي تنفيذا ارة العمل والتنمية االجتماعية صفة مأموري الضَّ

بشأن الحماية من العنف األسري. باإلضافة إلى قرار وزير العمل  2015( لسنة 17( من القانون رقم )6املادة )

 سري.بشأن شروط وإجراءات الترخيص ملراكز اإلرشاد األ  2017( لسنة 26والتنمية االجتماعية رقم )

 ( وتتضمن خمسة مجاالت  2022 -2013كما أطلق املجلس األعلى للمرأة الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )

تسعى إلى ضمان تحقيق االستقرار األسري للمرأة في إطار الترابط العائلي، وحماية املرأة من كافة أشكال العنف. 

كما تم توفير  ة الوطنية لحماية املرأة من العنف األسري. ، قام املجلس بإطالق االستراتيجي2015وفي نوفمبر 

التدريب اإللزامي ألعضاء السلطة القضائية والجهات التنفيذية واملجتمع املدني املعني بشأن العنف ضد املرأة 

والتعامل مع ضحايا العنف من النساء. من جهة أخرى، تم استحداث مكاتب لحماية األسرة في مديريات الشرطة 
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( لسنة 1ميع املحافظات، باإلضافة إلى إنشاء نيابة متخصصة لألسرة والطفل بموجب قرار النائب العام رقم )بج

وهي النيابة املعنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة  –برئاسة امرأة بدرجة قاض ي بمحكمة االستئناف العليا  – 2016

ءات سريعة لوقف ذلك العنف وتقديم الدعم لتوفير الحماية للمرأة فيما لو تعرضت للعنف، والتدخل بإجرا

النفس ي واالجتماعي والقانوني للضحية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعاقبة الجاني مع توفير بيئة آمنه لها وألطفالها 

 
ً
 .أحيانا

 ( لسنة 18يعد صدور القانون رقم )بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل الذي تم بموجبه األخذ بوقف  2014

 في سبيل انهاء العنف ضد املرأة.فيذ عقوبة اإلعدام على املرأة الحبلى إلى ما بعد الوضع أحد األمثلة على ماتم تن

 املجلس األعلى للمرأة تنفيذ برامج االستراتيجية الوطنية لحماية املرأة من العنف األسري، وتطوير القاعدة  بعايت

ل سجل الكتروني موحد لقياس مستويات التغيير، وتتبع الوطنية للبيانات واإلحصائيات ذات الصلة، من خال

اهداف رئيسية،  6أن االستراتيجية تحتوي لى إشارة كافة الخدمات الالزمة. وتجدر اإل  الحاالت لحين حصولها على

 وهي:

 .الوقاية: تعزيز مبدأ الوقاية من العنف األسري قبل حدوثه والتصدي لعوامل الخطورة 

  :ل  الحماية والخدمات التكفل بالضحايا وتقديم الخدمات املؤسسية الشاملة من قبل فريق عمل ُمؤهَّ

 ومتعدد التخصصات.

 :( بشأن الحماية من العنف األسري وتقييم دوره في حماية املرأة من 17متابعة تنفيذ قانون رقم )  التشريعات

البحرين واالتفاقيات الدولية  العنف األسري ومراجعة القوانين الوطنية لضمان انسجامها مع دستور مملكة

 املناهضة للعنف والتمييز ضد املرأة.

  :تنفيذ البرامج التوعوية بمبادئ الوقاية والحماية والخدمات من خالل تعزيز الدور  التوعية والدعم اإلعالمي

 اإلعالمي.

 :دة" إجراء دراسات علمية رصينة حول العنف ضد املرأة وإنشاء قاعدة بيا  الدراسات والبحوث نات "موحَّ

 خاصة لرصد هذه الحاالت.

   :وضع آلية واضحة لتقييم ومتابعة تنفيذ االستراتيجية بما يعزز الوقاية ويضمن جودة  املتابعة والتقييم

 تقديم الخدمات املطلوبة لحماية املرأة من العنف األسري. واستدامة

 

 من خالل: تقديم أو تعزيز استراتيجيات ملنع العنف ضد النساء والفتيات  .2

  اإلستراتيجية الوطنية لحماية  2015حرص املجلس األعلى للمرأة على أن أطالق املجلس األعلى للمرأة في نوفمبر

 2015( لسنة 17صدور القانون رقم )، وذلك بعد املرأة من العنف األسري ومتابعة تنفيذها بالشراكة مع املعنيين

على أن تشمل هذه ااالستراتيجية جميع أشكال العنف االسري، تغطي كافة  بشأن الحماية من العنف األسري،

ويعد صدور قرار وزير الداخلية بتعميم تجربة مديرية الشرطة بمحافظة املحرق باستحداث مكاتب  محاوره. 

 لحماية االسرة في جميع مديريات الشرطة بجميع املحافظات مثاال للتجربة الناجحة ملكاتب حماية األسرة.
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إدخال أو تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين فهم أسباب العنف ضد املرأة وعواقبه بين أولئك املسؤولين عن  .3

 تنفيذ تدابير إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات

  تتعدد جهود مملكة البحرين في سبيل تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين فهم أسباب العنف ضد املرأة وعواقبه بين

املسؤولين عن تنفيذ تدابير إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات، حيث نفذ املجلس األعلى للمرأة العديد من أولئك 

 ة من كافة أشكال العنف، منها على سبيل املثال: أالبرامج  في سبل تحقيق تأثير ايجابي في املجتمع ولحماية املر 

 وإصدار الكتيبات  للمقبلين على الزواج قانونيةيقوم "املجلس" بتنفيذ برامج مستمرة للتوعية والثقافة ال

 .التوعوية في مجال حماية املرأة من العنف األسري وحقوق املرأة االقتصادية وقانون أحكام األسرة وغيرها

  ،يتولى مركز دعم املرأة التابع للمجلس األعلى للمرأة، مساعدة املتعرضات للعنف من خالل تلقي الشكاوى

اإلرشاد والتوجيه، واإلرشاد النفس ي والتأهيل للحاالت املعنفة على أيدي خبراء ومختصين، وتقديم خدمات 

 وتقديم اإلستشارات النوعية واملساعدة القانونية والسعي لعقد اتفاقيات قانونية لتحقيق الصلح الزوجي.

  لخدمات اإلرشاد والتوعية تم التركيز على الهدف األول لالستراتيجية وهو الوقاية بالعمل على وضع اطار وطني

األسرية بهدف التوعية والتثقيف وتنمية مهارات التواصل والترابط والتراحم وباألخص لفئة املقبلين على 

 الزواج بما يسهم في التنمية الشاملة واالقتصاد الوطني.

  على املستوى وضع وتنفيذ  اإلطار الوطني لخدمات اإلرشاد والتوعية األسرية بهدف رصد الجهود املبذولة

الوطني للخدمات املؤسسية املعنية بالتوفيق واإلرشاد األسري وتحقيق التكامل والتنسيق لتطوير هذه 

الخدمات وضمان استدامة الترابط العائلي لحماية كيان األسرة عبر تنمية مهارات التواصل والتوافق وتطوير 

 طار علىاإل  رتكز حيث ي. ويات االستقرار االجتماعيلى مستالخدمات املقدمة لكافة أفراد األسرة للحفاظ على أع

محاور عدة تتمثل في تطوير الخدمات والتشريعات والسياسات، والتوعية والتثقيف املجتمعي واملتابعة 

والتقييم ليكون مرجعية أساسية في تنفيذ املبادرات والبرامج واألنشطة املقترحة لتطوير الخدمات األسرية 

 واألهلية والخاصة.الحكومية و ع الجهات الرسمية بالشراكة والتعاون م

 تمهين العاملين في املجال االجتماعي والنفس ي واالرشاد األسري  في مملكة البحرين وذلك ل وضع وتنفيذ برنامج

ميثاق أخالقي ملمارس ي العمل في إصدار  بهدف ك بين مختلف الجهات املعنيةالتكامل والتعاون املشتر  لتحقيق

عداد برنامج إو  زاولة املهنةمرخيص لتإطار قانوني  اعتمادو  معايير ومواصفات ملمارس ي العملع ضبو املجال 

 .ريبي لتأهيل العاملين في امليدانوطني تد

  االستمرار في تنفيذ "الحقيبة التوعوية املدرسية" على مستوى مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة

تغيير الصورة النمطية للمرأة في املناهج الدراسية بما يواكب مسيرة املرأة للمرحلة اإلعدادية والتي تهدف إلى 

 .البحرينية ويعزز من مشاركتها ورفع مستوى الوعي بمفاهيم الحماية من العنف األسري 

 :ة صدور القرارات التنفيذية الالزمة لتحقيق فاعلي  وقد تم تنفيذ عدد من التدابير القانونية، منها على سبيل املثال

( لسنة 7صدور قرار وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف رقم )  تنفيذ قانون الحماية من العنف االسري وهي:

 لحكم  2017
ً
ْبط القضائي تنفيذا بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية االجتماعية صفة مأموري الضَّ
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َسِري.بشأن الحماي 2015( لسنة 17( من القانون رقم )6املادة )
ُ
وقرار وزير العمل والتنمية   ة من العنف األ

 ت الترخيص ملراكز االرشاد االسري.بشان شروط واجراءا 2017( لسنة  26االجتماعية رقم ) 

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

واالعتداء الجسدي أو النفس ي واإلهمال األسري كما يعنى املركز بتقديم خدمات لألطفال املتعرضين للعنف 

 التقييم والتحقيق والعالج واملتابعة لألطفال ضحايا االعتداء الجسدي واإلهمال.

 األعلى للمرأة على برامج التوعية في سبيل تحقيق الحماية للمرأة البحرينية، حيث تم: حرص املجلس 

 سري لعدد من الوزارات ومؤسسات املجتمع املدنيحول قانون الحماية من العنف األ  تنفيذ برامج توعوية. 

 يتم التعريف بشكل دوري باالستراتيجية الوطنية للعنف على مستوى الجمعيات النسائية وعدد من املدارس.  

 ون مع مكاتب تنظيم ورش توعوية تتناول قانون األسرة واجراءات املحاكم والحقوق الشرعية للزوجين بالتعا

 .املحاماة

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

ومركز بتلكو لرعاية حاالت العنف األسري، مركز  مركز دعم املرأة في املجلس األعلى للمرأة  املعنفة، ومنها: املرأة 

عائشة يتيم لإلرشاد األسري التابع لجميعة نهضة فتاة البحرين ومركز بتلكو لرعاية حاالت العنف األسري، ومركز 

ع لالتحاد النسائي البحريني، أوال للمساعدة القانونية التابع لجمعية أوال النسائية، مركز الدعم االسري التاب

مكاتب شئون املرأة املتوفرة في جميع محافظات اململكة ومكاتب حماية االسرة في مديريات الشرطة لى إافة ضباإل 

توفير الحماية للضحية كما أنه يحافظ على حقوق الضحية اية األسرة على يعمل مكتب حمو بجميع املحافظات 

 .وتماسك األسرة، وإنفاذ القانون وتقديم الدعم واالستشارات القانونية

  أطلقت مملكة البحرين القاعدة الوطنية لبيانات وإحصائيات العنف األسري "تكاتف"، بالتزامن مع الحملة

، وذلك في إطار تنفيذ االستراتيجية الوطنية لحماية املرأة من 2017ملناهضة العنف ضد املرأة في ديسمبر  العاملية

ووزارة الداخلية وذلك بحضور وكيلة األمين العام لألمم العنف األسري وتفعيل التعاون بين املجلس األعلى للمرأة 

املتحدة واملديرة التنفيذية لهيئة األمم املتحدة للمرأة، وممثل عن جامعة الدول العربية، إضافة إلى ممثلين عن 

 السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية وأعضاء البعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى مملكة البحرين ومؤسسات

املجتمع املدني وحشد من اإلعالميين، وتهدف هذه القاعدة إلى رصد ومتابعة مختلف حاالت العنف األسري من 

خالل منصة إلكترونية متطورة لسجل بيانات موحد لحاالت العنف والتغيرات التي تطرأ على وضع املرأة املعنفة، 

لى دراسات وإحصائيات تسهم في تعزيز وضع وتعتمد تعريفات وتصنيفات موحدة لحاالت العنف، بقصد الوصول إ

 مملكة البحرين في التقارير الدولية.

 

 :
ً
 والفتيات النساء ضد العنف ملنع األخيرة الخمس السنوات في الدولة وظفتها التي اإلستراتيجياتثالثا

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان
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ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

  والسلوكيات النظرة وتغيير العام الوعي زيادة .1

  العام وتغيير النظرة السلوكية من خالل إطالق اإلستراتيجية  على للمرأة في سبيل زيادة الوعيسعى املجلس األ

الوطنية لحماية املرأة من العنف األسري، وفي اطار تحقيق الهدف األول باالستراتيجية الوطنية لحماية املرأة من 

ارات العنف األسري تم وضع اطار وطني "لخدمات اإلرشاد والتوعية األسرية بهدف التوعية والتثقيف وتنمية مه

التواصل والترابط والتراحم وباألخص لفئة املقبلين على الزواج ووضع أسس متينة إلنشاء األسرة وصيانتها بما 

كما تتضمن اإلستراتيجية الوطنية لحماية املرأة من العنف األسري محور  يسهم في التنمية الشاملة واالقتصاد. 

 الوقاية الذي يتضمن العديد من البرامج واملبادرات لحماية املرأة. 

  زيارات ميدانية وفعاليات مشتركة مع عدد من  2018وقد أجرت األمانة العامة للمجلس االعلى للمرأة خالل العام

االطالع على تفعيل مكاتب حماية األسرة والخدمات املقدمة، وكيفية تقديم املشورة  مراكز الشرطة، جرى خاللها

       حصاءات، وعرض عدد من قصص النجاح في التعامل مع حاالت ناسبة في عملية رصد املؤشرات واإل امل

 العنف األسري.

 تصين واإلدارات التعليمية ومكاتب تنفيذ برامج وزارة التربية والتعليم لنشر الوعي وبناء شراكات مهنية مع املخ

 اإلرشاد االجتماعي باملدارس الحكومية والخاصة وتوفير بيئة أسرية آمنه في مجتمعنا البحرين. 

  تم إطالق قاعدة بيانات وطنية لحاالت العنف األسري )تكاتف( من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع األمانة العامة

 .2017األعلى للمرأة في ديسمبر  للمجلس

 

  املجتمع مستوى  على والتعبئة الشعبي الحشد .2

   للطلبة والطالبات في جميع "
ً
سعت وزارة الداخلية من خالل تطبيق منهج برنامج مكافحة العنف واإلدمان "معا

(، باإلضافة إلى تنفيذ 2018-2017ة خالل العام الدراس ي )( مدرسة حكومي121املراحل التعليمية حيث تم تغطية )

لتنمية القيم واملهارات الحياتية لالرشاد االسري لجميع الطلبة في املراحل التعليمية واملدربين املعنين في  محاضرات

 مجال العنف باإلضافة إلى أفراد املجتمع.

 تنفيذ برامج استقرار األسرة من خالل سلسلة من املحاضرات والفعاليات التوعوية والتدريبية في مجال الثقافة 

 نونية واالقتصادية والنفسية واالجتماعية.األسرية والقا

 

 العمل مع الرجال والفتيان .3

 في تنفيذ يستمر املجلس األعلى للمرأة: 

  الحقيبة التوعوية املدرسية"بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على مستوى مدارس مملكة البحرين الحكومية"

والخاصة للمرحلة اإلعدادية والتي تهدف إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة في املناهج الدراسية بما يواكب 
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ي بمفاهيم الحماية من العنف األسري والتي تم مسيرة املرأة البحرينية ويعزز من مشاركتها ورفع مستوى الوع

 .)مختلطة( مدارس خاصة 3و بناتمدارس  10بنين ومدارس  10تنفيذها لعدد املدارس 

  مؤسسات املجتمع املدني لبناء قدراتها في املجال وتفعيل دورها  والشراكة مع التعاون بتوعوية و  تدريبيةبرامج

املجتمعي لنقل املعرفة من أروقة التدريب والتعلم إلى املجتمع بحد ذاته كأسر وأفراد من كافة األعمار 

 واألجناس.

 

 :
ً
 له واالستجابة والفتيات النساء ضد العنف ملنع األخيرة الخمس السنوات في الدولة اتخذتها التي اإلجراءاترابعا

 للصور  الرضائية غير واملشاركة اإلنترنت عبر واملطاردة اإلنترنت عبر الجنس ي التحرش( التكنولوجيا تيسره والذي

  .)الحميمة

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

 الحماية من العنف االسري:قانون  .1

  ( لسنة 17إصدار القانون رقم )بشأن الحماية من العنف األسري الذي عرف العنف األسري في مادته األولى  2015

املعتدى “ضد آخر فيها ” املعتدي“بأنه ))كل فعل من أفعال اإليذاء يقع داخل نطاق األسرة من قبل أحد أفرادها 

 بأربعة أنواع وخصص لكل نوع منها تعريف كاآلتي:، وحدد افعال االيذاء ”((عليه

  :أي اعتداء بأية وسيلة على جسم املعتدى عليه. فعل اإليذاء الجسدي 

  :كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب. فعل اإليذاء النفس ي 

 ألحك  اإليذاء الجنس ي: فعل 
ً
ام هذا القانون، قيام املعتدي تجاه املعتدى تعد من أفعال اإليذاء الجنس ي، وفقا

 عليه بأي من اآلتي:

االعتداء الجنس ي أو دفع أو استغالل املعتدى عليه بأية وسيلة، إلشباع رغبات املعتدي الجنسية أو بهدف  .1

 تحقيق ذلك لدى الغير.

 تعريض املعتدى عليه ملواد أو سلوك جنس ي. .2

 :كل فعل يؤدي إلى حرمان املعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله   فعل اإليذاء االقتصادي

 
ً
 له. إضرارا

 

 :التهديد واالكراه، والذي ينص علىقانون العقوبات البحريني على تجريم التحرش و  .2

  ( 324مادة  :) طريقة كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده على ذلك بأية   -1

 جاوز تإذا كانت سن املجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة ال ت  -2 كانت يعاقب بالحبس.
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 خمس سنوات .

 ( 325مادة:)  كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الحيلة  - 1

 بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز سبع سنوات. يعاقب

  فإذا كانت سن املجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال

 تجاوز عشر سنوات.

 ( 327مادة :)   إذا كان الجاني في املواد الثالث السابقة زوجا للمجني عليه أو كان من أصوله أو من املتولين تربيته أو

 .ى بحيث ال تزيد على خمس عشرة سنةرعايته أو ممن لهم سلطة عليه فتضاعف العقوبة في حديها األدنى واألقص 

 (351مادة:)   غرامة التي ال تجاوز عشرين دينارا من تعرض ألنثى يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو بال

ويعاقب بذات العقوبة إذا كان   . يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق على وجه

 التعرض بطريق التليفون.

 ( لسنة 59صدر مرسوم بقانون رقم )بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي الصادر  2018

الذي يعاقب التحرش الجنس ي بالعامل من صاحب العمل أو من العاملين  2012( لسنة 36قانون رقم )بال

 بجميع أشكاله.

  تفعيل مكاتب متخصصة بمديريات الشرطة بوزارة الداخلية لتقديم الحماية لألسرة والتعامل مع القضايا

من ضمن االرشاد األسري )القانوني والنفس ي( و ترافية وكفاءة وفاعلية والسرعة واملرونة في تقديم خدمات بإح

          الوقائع التي تختص بها هذه املكاتب التحرش الجنس ي بين أفراد األسرة وتوفير الحماية والخدمة

 لضحايا العنف.

 

 الحقيبة التوعوية .3

  ربية والتعليم على مستوى املجلس األعلى للمرأة  في تنفيذ "الحقيبة التوعوية املدرسية"بالتعاون مع وزارة الت يستمر

مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة للمرحلة اإلعدادية والتي تهدف إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة في 

املناهج الدراسية بما يواكب مسيرة املرأة البحرينية ويعزز من مشاركتها ورفع مستوى الوعي بمفاهيم الحماية من 

 العنف األسري.

 

 :
ً
 التمييز أو/و والفتيات النساء تصوير ملعالجة األخيرة الخمس السنوات في الدولة اتخذتها التي اإلجراءاتخامسا

 اإلعالم. وسائل في املرأة ضد التحيز أو/و

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات
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 في والفتيات للنساء واملتنوعة واملتوازنة النمطية غير الصور  إنشاء على للتشجيع لإلعالميين التدريب توفير .1

 واستخدامها اإلعالم وسائل

  قام املجلس األعلى للمرأة بإنشاء مركز إعالمي يعنى بتقديم الخدمات اإلعالمية املساندة للترويج لنجاحات املرأة

إلقليمي والدولي، من خالل وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل اإلعالم االجتماعي البحرينية على الصعيد املحلي وا

املختلفة، وموقع إلكتروني متكامل يدعم اللغتين العربية واإلنجليزية، ومجموعة إصدارات مطبوعة وإلكترونية 

ر لضمان تعزيز بعدة لغات، ويتواصل مع كافة الجهات اإلعالمية داخل وخارج البحرين بغرض التنسيق املستم

 صورة املرأة.

 

  اإلعالم وسائل في النساء وقيادة مشاركة تعزيز .2

  تحرص لجنة لتكافؤ الفرص بوزارة شؤون اإلعالم منذ انشاءها كجهة معنية باإلعالم الوطني باململكة تعنى بمراقبة

وتنفيذ البرامج التلفزيونية واإلذاعية صورة املرأة في البرامج اإلعالمية ورفع نسبة التوعية بدور املرأة في املجتمع 

ذات العالقة إضافة إلى تغطية أخبار املجلس األعلى للمرأة والتفاعل مع كافة الحمالت واملناسبات الوطنية 

لجنة مراقبة األفالم ية والدولية ذات العالقة باملرأة، إلى جانب عضوية املجلس األعلى للمرأة في واإلقليم

 ت املسجلة بوزارة شؤون األعالم.السينمائية واملطبوعا

 

 اعداد االدراسات والورش الخاصة بصورة املرأة  في وسائل االعالم .4

  من قبل جامعة الدول العربية، استضافت مملكة  2017املنامة عاصمة للمرأة العربية عام  اختيار بالتزامن مع

 14 – 13العربية في املنامة خالل الفترة من البحرين ورشة عمل إقليمية حول تعزيز صورة املرأة في وسائل اإلعالم 

بمشاركة عدد بالتعاون مع لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ووزارة شؤون اإلعالم و   2017سبتمبر 

من املعنيين بقضايا املرأة وإبراز دورها في بناء املجتمع من القطاع الحكومي، وممثلو وسائل اإلعالم من الدول 

وسائل اإلعالم ة األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، وذلك بهدف تمكين املرأة في وسائل اإلعالم، وبيان دور العربي

املختلفة في تعزيز ودعم الجهود املبذولة في تمكين املرأة العربية، ومدى تأثير املضمون اإلعالمي في استدامة تلك 

عالمية في الوطن العربي في تصحيح الصورة النمطية الجهود وتصحيح مساراتها، وقياس مدى نجاح الرسالة اإل 

للمرأة وابرازها كمكون فاعل في تنمية املجتمع. وأوصت الورشة بضرورة اعتماد مرصد إعالمي للمرأة بمنظمة 

التعاون اإلسالمي، وتشجيع الدول األعضاء على مواصلة العمل على تقييم وتطوير استراتيجيات وخطط تمكين 

 م املستمر ملدى تأثير تلك الخطط على مضمون وسائل اإلعالم في دعم دور املرأة في الحياة العامة.املرأة والتقيي

  نفذت مملكة البحرين عدد من الدراسات العلمية حول املرأة واالعالم ومن أبرزها، دراسة علمية لتحليل مضمون

ودراسة بعنوان "واقع العمل  . 2017إلى يونيو  2016املرأة في برامج تليفزيون البحرين، في الفترة من نوفمبر 

سة إلى أن برامج تلفزيون البحرين استطاعت بأن "، وقد خلصت الدرا2013اإلعالمي النسوي في مملكة البحرين 

بما يتماش ى مع املكانة املتقدمة التي وصلت إليها املرأة في مختلف  ،توضح الصورة العصرية للمرأة البحرينية

 .( نموذج من الدراسات املذكورة"10"أنظر ملحق رقم ) املجاالت. 
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 املرأة في املجال اإلعالمي" وعلى 2013ة في العام مملكة البحرين موضوع مناسبة يوم املرأة البحريني خصصت "

ساهم في إحداث تطور ملموس في  2013ضوء ذلك تم تنظيم مسابقة الرالي االعالمي للشباب من الجنسين في 

مجال اإلعالم املوجه للمرأة بمجاالته املتنوعة وتعزيز الصورة اإليجابية للمرأة في وسائل اإلعالم وتنمية الروح 

ية لدى العاملين واملهتمين في املجال اإلعالمي بقضايا املرأة وتشجيع الكوادر اإلعالمية املبدعة على تبني التنافس

 قضايا املرأة.

  احصائيات إدارة االعالم باملجلس بأن الصحافة املحلية تناولت موضوعات املرأة بمضمون إيجابي في أظهرت

% من 18.2تصدرها موضوع االستقرار األسري الذي حاز على ، 2017% في عام 74.3مختلف وسائل اإلعالم بنسبة 

إجمالي املوضوعات املنشورة، كما أظهرت اإلحصائيات انخفاض معدل استخدام الصور النمطية أو املسيئة للمرأة 

، أما على صعيد اإلذاعة ،فقد سلطت الضوء 2016% عن العام 44بنسبة  2017بغرض الدعاية واإلعالن في عام 

، و على صعيد التلفزيون فقد تم تسليط 2017 - 2014اعة ارسال لبرامج املرأة واألسرة خالل الفترة من س 173في 

 ساعة خالل نفس الفترة. 51الضوء على املرأة واألسرة في 

  في سابقة هي األولى على مستوى مملكة البحرين، فازت سيدة بحرينية برئاسة جمعية الصحفيين البحرينية في

بالتنافس مع قامات في املجال اإلعالمي. ويعد هذا الفوز مكسب كبير للمرأة في مجال العمل  انتخابات حرة

بعضوية مجلس اإلدارة عزز من ذلك حيث حرصت الجمعية  الصحفي، كما أن فوز ثالثة صحفيات بحرينيات 

من زيادة حضور  ومنذ اجتماعها األول على تشكيل لجنة للمرأة وأخرى لتكافؤ الفرص، وهو ما سيعزز بال شك

ي املواقع القيادية وصنع القرار في منظمات وجمعيات املجتمع املدني النوعية والتخصصية، إلى جانب املرأة ف

         تسليط املزيد من الضوء على إنجازات املرأة البحرينية عبر مختلف وسائل اإلعالم، وتنوير الرأي العام في

 هذا الشأن. 
 

 :
ً
 ضد للعنف للتصدي خصيًصا تصميمه تم املاضية الخمس السنوات خالل إجراء أي دولتك اتخذت هلسادسا

  يواجهن اللواتي النساء من معينة مجموعات
ً

 التمييز؟ من متعددة أشكاال

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات
 

  شكلها الطبيعي تتعامل مع املرأة في صورتها و  وخططها التنموية مملكة البحرين وقوانينها وإستراتيجياتها دستور

من  (18وكما مذكور في الباب الثالث املادة ) "ةسمى "فئة مجموعات معينما يبوال يوجد تمييز أي  دون و والعام 

تساوى املواطنون لدى القانون في الحقوق الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، وي  الذي ينص: الدستور 

   وكذلك املادة   ل أو اللغة أو الدين أو العقيدةوالواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األص

ال يعر ض أي إنسان للتعذيب املادي أو املعنوي، أو لإلغراء، أو للمعاملة   لذي ينص على:من الدستور د( ا – 19)
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بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة الحاطة 

 وهناك تدابير وقائية وإحترازية ملثل هذه املماراسات إن .التعذيب أو باإلغراء أو لتلك املعاملة أو التهديد بأي منها

 :وجدت تتلخص في التالي
 

 من العنف األسري:  االستراتيجية الوطنية لحماية املرأة .1

 ( لسنة 17التي اطلقت بعد صدور صدور القانون رقم )بشأن الحماية من العنف األسري، وقد انتهجت  2015

االستراتيجية في جميع مراحل اإلعداد مبدأ الشراكة التامة مع األطراف املعنية من الوزارات واملؤسسات الرسمية 

ستراتيجية إلى خطة عمل مفصلة وفق برنامج أجل ترجمة هذه اإل  املدني، منوالقطاع الخاص ومؤسسات املجتمع 

ستراتيجية من ستة اهداف، الهدف وتتكون اإل  لى املتابعة والتقييم. زمني تقيسها مؤشرات كمية ونوعية تساعد ع

ألسري االول هو "الوقاية"، وتتضمن الوقاية األولية من العنف األسري قبل حدوثه، والوقاية الثانوية من العنف ا

عبر التصدي لعوامل الخطورة، فيما جاء الهدف الثاني تحت بند الحماية والخدمات ويتضمن التكفل بضحايا 

العنف األسري وتقديم الخدمات املؤسسية الشاملة، أما الهدف الثالث يتعلق بالتشريعات والقوانين ويتضمن 

ف األسري وتقييم دوره في حماية املرأة لضمان بشأن الحماية من العن 2015لسنة  17متابعة تنفيذ القانون رقم 

فيما جاء الهدف   .انسجامها مع روح الدستور، واالتفاقيات الدولية املناهضة للعنف القائم على أساس النوع

الرابع حول التوعية والدعم اإلعالمي من خالل تنفيذ البرامج التوعوية بمبادئ الوقاية والحماية والخدمات من 

لدور اإلعالمي عبر نشر ثقافة حماية املرأة من العنف األسري واستثمار وسائل التواصل االجتماعي في خالل تعزيز ا

نشر هذه الثقافة، ويتمحور الهدف الخامس الخاص بالدراسات والبحوث بإجراء دراسات عملية رصينة حول 

السادس "بالتقييم  العنف األسري وإنشاء قاعدة بيانات خاصة برصد هذه الحاالت، فيما يختص الهدف

لى أنه إشارة وتجدر اإل   .واملتابعة" من خالل وضع آلية واضحة لتقييم خدمات الوقاية والتصدي للعنف ضد املرأة

 كان للمجلس األعلى للمرأة الدور األبرز من خالل تفعيل اختصاصه بهذا الشأن.
 

 سرة في مديريات الشرطة بجميع املحافظات:مكاتب حماية األ  .2

  استحداث مكاتب حماية األسرة متخصصة لتقديم الحماية لألسرة والتعامل مع القضايا باحترافية وكفاءة تم

 وفاعلية والسرعة واملرونة في تقديم خدمات االرشاد األسري )القانوني والنفس ي(، في املحافظات وتهدف إلى:

 التصدي للقضايا واملشاكل األسرية واالجتماعية وحلها بطريقة ودية. 

 ملساعدة في بحث ودراسة املشكالت األسريةا. 

 املساعدة في حل املشكالت التي تواجه أفراد األسرة، والتطلع إلى تحقيق مناخ أسري متكافل. 

 تعزيز الترابط العائلي واملجتمعي. 

 توفير الحماية للضحية واملحافظة على حقوقه. 

  رشاد األسري توفير املشورة والدعم القانوني واالستشارات القانونية واإل. 

 جعل قناة االتصال بين الشرطة واملجتمع بشكل مباشر. 
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  قوات األمن العام من الجانب االجتماعي. تعزيز دور 

 

 : ”سري "تكاتفحصائيات الوطنية للعنف األ قاعدة البيانات واإل  .3

  بالتعاون مع وزارة  2017الحملة العاملية ملناهضة العنف ضد املرأة أطلق املجلس األعلى للمرأة في ديسمبر  اطار في

ات واالحصائيات الوطنية ويأتي إنشاء قاعدة البيان واحصائيات العنف األسري "تكاتف".الداخلية قاعدة بيانات 

 الختصاصات املجلس وخطته  سري "تكاتف"للعنف األ 
ً
( 2022-2013الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )تنفيذا

بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحاالت العنف األسري من النساء والفتيات في مملكة البحرين مرتبطة بجميع 

سري بعة اإللكترونية لحاالت العنف األ الجهات واالجهزة الحكومية ذات العالقة.  وتهدف القاعدة إلى الرصد واملتا

حدة للخروج بسجل موحد للبيانات، يمكن من تتبع حاالت العنف ورصد التغيرات التي تطرأ على وبناء شبكة مو 

وضع املعنفة، اضافة إلى توحيد التعريفات والتصانيف ألنواع العنف املندرجة تحت كل جهة، وتوحيد الدراسات 

ين في التقارير الدولية. كما واالحصائيات لحاالت العنف املرصودة في مملكة البحرين لتحسين وضع مملكة البحر 

ة الخدمات على الحصول  من املعنفات النساء تهدف القاعدة إلى مساعدة ة الصحيَّ ة والنفسيَّ  التي توفرها واالجتماعي 

( إنشاء نظام الكتروني 2018-2012كمواطنة. وقد تم خالل املرحلة االولى من املشروع) لها الدولة مؤسسات

املجلس األعلى للمرأة، وزارة الداخلية   لية ومن خالله تم ربط ثالث جهات رئيسية وهي:للقاعدة مركزه وزارة الداخ

 تقارير احصائية أولية تضم
ً
ن وجود رقم موحد وهيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية كمرحلة أولى متضمنا

سري بين املجلس األعلى للمرأة ووزارة الداخلية في الوقت الحالي لحين البدء التدريجي مع باقي لحاالت العنف األ 

 الجهات املعنية وتوحيد السجالت. 

 

 املشاركة واملساءلة واملؤسسات املراعية ملنظور املساواة بين الجنسين .4

 

 :
ً
 العامة الحياة في املرأة مشاركة لتعزيز األخيرة الخمس السنوات في الدولة اتخذتها التي والتدابير اإلجراءاتأوال

 القرار. وصنع

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما املتخذة، للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.ىأقص  كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

 التدابير فمنلتعزيز مشاركة املرأة في الحياة العامة وصنع القرار،  املهارات وتنمية القدرات ببناء القيام .1

 القانونية ما يلي:

 جميع املجاالت وأعطت هذه  نص كل من امليثاق والدستور والقوانين البحرينية على مساواة املرأة بالرجل في

املرأة الحق في مباشرة حقوقها   ، حيث منح دستور مملكة البحرين ين املرأة حق املشاركة السياسيةالقوان
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ــق 1تنص عليه الفقرة )هـ( من املادة رقم ) السياسية انتخاًبا وترشًحا؛ كما  ونساًء، حـ
ً
( على "للمواطنين، رجاال

املشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق االنتخاب والترشح، وذلك وفًقا لهذا 

حق االنتخاب أو الترشح إال وال يجوز أن يحرم أحد املواطنين من   الدستور وللشروط واألوضاع التي يبينها القانون.

في مادته  بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ذكر 2002( لسنة 14وفًقا للقانون"، كما أن املرسوم بقانون رقم )

 ونساًء، حق إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبًقا ألحكام الدستور وانتخاب أعضاء 
ً
األولى منه "للمواطنين، رجاال

 مجلس النواب". 

  بشأن ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى والذي تضمن في البند  2014( لسنة  59سوم امللكي رقم ) صدور املر

.يكون تمثيل  الثاني نص بأن
ً
 مناسبا

ً
 املرأة تمثيال

 ( لسنة 17أمر ملكي رقم )ضين في املؤسسة الوطنية لحقوق  0172 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس املفوَّ

. اإلنسان
ً
 بتمثيل املرأة تمثيال مناسبا

 إيصال املرأة إلى املناصب القيادية في الدولة  أما على مستوى االستراتيجيات والخطط يعتبر املجلس األعلى للمرأة

وأوجه التوعية املجتمعية والتدريب والخدمات التي من من ضمن أهم مسؤوليات عمله من خالل السياسات 

 شأنها تمكين املرأة من الوصول إلى مناصب صنع واتخاذ القرار، ومن ذلك:

 ( لتحقيق األثر املستدام القائم على مبدأ تكافؤ 2022-2013تسعى الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )

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

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

 في األداء ودعم مشاركتها في عملية صنع واتخاذ القرار.

 ( وألول مرة وبشكل مباشر، توجهات 2014 – 2010تضمن برنامج عمل الحكومة للدور التشريعي ،)

 من خالل عدد من اآلليات  ومسئوليات
ً
 واجتماعيا

ً
 وسياسيا

ً
تهدف إلى مواصلة جهود تمكين املرأة اقتصاديا

 إلى تضمين برامج الخطة الوطنية لنهوض 
ً
واإلجراءات من أهمها إدماج احتياجات املرأة في التنمية، وصوال

امج عمل الحكومة واعتماد ضمان تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كافة املرأة البحرينية في برن

 (.2022-2019الخطط والبرامج والخدمات كأولوية في برنامج عمل الحكومة )

 لتوصية اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ النموذج   إن التقرير 
ً
الوطني لقياس التوازن بين الجنسين يأتي تنفيذا

اج احتياجات املرأة في التنمية لوضع منهجية قياس على املستوى الوطني ملؤشرات التوازن بين الوطني إلدم

الجنسين كآلية تعمل على رصد التقدم املحرز في مجال إدماج احتياجات املرأة وتحقيق تكافؤ الفرص على 

بين الجنسين آلية وطنية ملتابعة حيث يعتبر التقرير الوطني لقياس التوازن  املستوى الوطني في املجاالت النوعية. 

ورصد مدى تفعيل سياسات وبرامج ومبادرات التوازن بين الجنسين وقياس األثر املتحقق على الصعيد الوطني في 

 مجال تقدم املرأة، ويكون مرجع يساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كبيت خبرة على الصعيد الدولي. 

 الخامسة لالطار العام لبرنامج املشاركة السياسية للمرأة "البرنامج االنتخابي"  أطلق املجلس االعلى للمرأة النسخة

( وذلك بالتعاون مع الشركاء املعنيين واملختصين بدعم أوجه املشاركة السياسية للمرأة 2018 -2016للفترة )

رينية، وتهيئتها للمشاركة في البحرينية ليؤكد املجلس األعلى للمرأة التزامه الفاعل فيما يتعلق بتمكين املرأة البح

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=144873
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=144873
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وقد تم تطوير برنامج اإلطار العام لبرنامج املشاركة  .الشأن العام، وتعزيز مساهمتها في مسيرة التطوير الوطني

ليشمل تعزيز مشاركة املرأة في مختلف مواقع صنع القرار واملناصب  2022إلى  2019السياسية للمرأة للفترة من 

 القيادية.

 

    السياسية والحمالت الذات وتأكيد العامة والخطابة القرار وصنع القيادة على والتدريب لإلرشاد فرص توفير .2

 من خالل: 

  :العام  في إطار الجهود املبذولة إليصال املرأة إلى املناصب القيادية، ومواقع صنع القرار في جميع القطاعات

فيذ العديد من البرامج واألنشطة واطالق املبادرات سعى املجلس األعلى للمرأة لتن ،والخاص واملجتمع املدني

والجوائز التحفيزية، التي ساهمت في بناء عناصر تمكين رئيسية للمرأة البحرينية عززت من وجودها في مواقع صنع 

 القرار، ومن ذلك: 

  تهدف و  ،املرأة البحرينية لتقدماإلعالن عن جائزة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

 (. 2010 -تعزيز مركزها في املؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص )الدورة الثالثة للجائزة إلى دعم و 

  واعتمد على ثالثة محاور رئيسة  2010تم تنفيذ برنامج التمكين السياس ي لدعم مشاركة املرأة في انتخابات

نوعي الذي تم تنفيذه بخبرة وطنية واستطاع ان يحقق نجاح الفت التوعية والشراكة والتدريب ال ركزت على

 أربع سيدات املرأة في الغرفة املنتخبة. بفوز  2011في االنتخابات التكميلية في العام 

  إطالق برنامج التمكين السياس ي للمرأة البحرينية بالتعاون مع الشركاء في مجال االختصاص من مؤسسات رسمية

.  حيث يرتكز البرنامج على خمس محاور وهي التدريب (2014-2011)معنية  لألعوام  ومؤسسات مجتمع مدني

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

  للمشاركة في انتخابات 
ً
وضع املجلس األعلى للمرأة وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية  2014استعدادا

 من املحاور التدريبية واإلعالمية والتوعوية، السياس
ً
 لبرنامج املشاركة السياسية للمرأة تضمن عددا

ً
 عاما

ً
ية، إطارا

قائم على استقطاب الخبرات الوطنية في التنفيذ، وقد هدف البرنامج إلى تنمية خبرات ومهارات املشاركات 

خابية للمرشحات(. حيث صممت املحاضرات واملشاركين)استقطب البرنامج الرجال الداعمين للحمالت االنت

والورش بشكل مدروس بما يضمن اكسابهم للكفايات واملهارات الالزمة، وتثقيفهم باملعلومات األساسية بالعملية 

االنتخابية على املستوى التشريعي والتنظيمي إلدارة حمالتهن االنتخابية، وشهدت انتخابات ذلك العام فوز ثالث 

 ن، وثالث أخريات في املجالس البلدية. سيدات في البرملا

  املرأة في املجال التشريعي والعمل البلدي" واختيار هذا "في موضوع  2018تخصيص يوم املرأة البحرينية في العام

الشعار على إبراز مسيرة املرأة في هذا املجال الهام وإلقاء الضوء على أهم ما حققته ودورها في املجال السياس ي 

 الفرص املتاحة أمامها لتطويره.والتنمية و 

  دشن املجلس األعلى للمرأة برنامج االستشارات االنتخابية للمرأة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية

والذي يهدف إلى اعداد وتدريب املترشحات للمجلس النيابي واملجالس البلدية وهو يتضمن تقديم استشارات 

توى االعالم وادارة الحمالت االنتخابية والتواصل مع االعالم ومع الناخبين كما وتدريب قانوني وسياس ي وعلى مس
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يتضمن استشارات تحفيزية ويرمي برنامج االستشارات االنتخابية لتحقيق جملة من األهداف من بينها تمكين املرأة 

الل مشاركتها السياسية، من القيام بدورها في رسم السياسات العامة، ومراجعة وتطوير التشريعات الوطنية من خ

وإعداد كوادر مؤهلة من الجنسين لتقديم الخبرة واالستشارات النوعية لدعم املشاركة السياسية للمرأة في 

مختلف مراحل البرنامج، وإعداد كوادر قادرة على املنافسة في االنتخابات النيابية والبلدية، والوصول إلى مواقع 

 .وتنمية املهارات االنتخابية صنع القرار من خالل بناء القدرات

 

 واالنتخاب بالتعيين املشغولة املناصب في ذلك في بما للمرأة، السياسية باملشاركة املتعلقة البيانات وتحليل جمع .3

 املجلس األعلى للمرأة على رصد املؤشرات الخاصة باملشاركة السياسية للمرأة، ومن أهمها:  يحرص 

  على مقعد اللجنة الدائمة األولى املعنية بالسلم واألمن  2014في عام  النوابحصلت إحدى النائبات في مجلس

%(، 48(، بلغت نسبة مشاركة املرأة في التصويت لالنتخابات )2018وفي العام ) الدوليين في البرملان الدولي. 

كما  (. 2014-2002%( خالل الفترة )48.66وبذلك بلغ متوسط نسبة مشاركة املرأة في التصويت لالنتخابات )

%( من إجمالي املترشحين خالل الفترة الزمنية من 14%( إلى )4ارتفعت نسبة املرشحات ملجلس النواب من )

(2002- 2018 .) 

  أن تصل لرئاسة البرملان لتكون أول امرأة تتولى هذا املنصب الرفيع في  2018استطاعت املرأة البحرينية عام

 تاريخ اململكة.

 على عضوية اللجنة الدائمة الثالثة املعنية  2015في مجلس البرملان في عام  حصلت إحدى النائبات

حصلت  2019مارس  -2015بالديمقراطية وحقوق االنسان في االتحاد البرملاني الدولي للفترة ابتداًء من مارس 

 .2014ي عام اللجنة التنسيقية للنساء البرملانيات في االتحاد البرملاني الدولاحدى النائبات على عضوية 

 بلغ عدد و  ، وفي املجال الدبلوماس ي. غل مناصب وزارية في مجاالت الصحة، الثقافةربع نساء تشتوجد حاليا أ

وكيلة وزارة  37وكيالت وزارة وعدد وكيالت الوزارة املساعدات ومن بدرجتهن  6وكيالت الوزارة ومن بدرجتهن 

% نسبة 42% و30ي القطاع الحكومي منصب مديرة فكما بلغت نسبة شاغالت   .2019مساعدة وذلك في عام 

 . 2016شاغالت منصب رئيس تنفيذي في القطاع الحكومي حسب إحصائيات العام 

  تولت املرأة في قطاع التعليم بشكل عام العديد من املناصب القيادية كمنصب رئيس جامعة البحرين ومنصب

فيذي للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة نائب رئيس باإلضافة إلى منصب عمادة الكلية، ورئيس تن

التعليم والتدريب، ومدير عام في الهيئة ووكيل مساعد في وزارة التربية والتعليم وأمين عام مساعد ملجلس 

% من أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي في العام الدراس ي 42التعليم العالي، كما شكلت املرأة ما نسبته 

2016-2017. 

 مين العام بالوكالة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي البحرينية أن تشغل منصب نائب األ  عت املرأةاستطا

 ة البحرين لدى االتحاد االوروبي.آسيا ) االسكوا(، وكذلك سفير ململك

  16.7وبنسبة  2018فازت ثالث نساء في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عام.% 

 املشاركة في جلسات إستشارية نوعية للمستفيدات من برنامج اإلستشارات االنتخابية كالتالي: ائجمن أهم نت 
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 ( مستفيدة.52بلغ عدد املشاركات في برنامج اإلستشارات االنتخابية للمرأة ) 

  بلغ عدد املشاركين في البرامج التدريبية النوعية في املجال الدستوري وحقوق االنسان للمؤسسات

./( مشاركة149، )2018( لعام 2الحكومية ومنظمات املجتمع املدني )حقوقي 
ً
 مشاركا

 

 :
ً
 صنع في واملشاركة التعبير من املرأة تمكين لزيادة األخيرة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءاتثانيا

 القرار

ICT)) واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا خالل من ذلك في بما اإلعالم، وسائل في 

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.ىأقص  كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

 القيام ببناء القدرات:  .1

  يعمل برنامج االستشارات االنتخابية على مستويين، األول تقديم استشارات عامة وجماعية للمرشحات، والثاني

 بحسب االستشارات التالية: استشارات فردية مباشرة في جوانب ذات عالقة بظروف املترشحةيركز على تقديم 

 تعريف املترشحات بالتشريعات املنظمة للعملية االنتخابية وآلية التظلمات:  ةية والسياسياالستشارات القانون 

 لوضع السياسية واآلليات األدوات والتعريف بأهم االنتخابية.  والجرائم املخالفات وأنواع االنتخابية، والطعون 

 الناجح. االنتخابي البرنامج

 االيجابي مع التعامل وكيفية اإلعالمية، الخطة وضع بأهمية املترشحات تعريف اإلعالمية واإلدارية:  االستشارات 

 اإلعالم. وسائل

 وتجاوز الضغوط االنتخابية العملية مع االيجابي التعاطي على املترشحة قدرة التحفيزية: تعزيز االستشارات 

 االنتخابية. الحملة أثناء السلبية

 :من أهم نتائج املشاركة في جلسات إستشارية نوعية للمستفيدات من برنامج اإلستشارات االنتخابية كالتالي 

 ( مستفيدة.52بلغ عدد املشاركات في برنامج اإلستشارات االنتخابية للمرأة ) 

  التدريبية النوعية في املجال الدستوري وحقوق االنسان للمؤسسات الحكومية بلغ عدد املشاركين في البرامج

./( مشاركة149، )2018( لعام 2ومنظمات املجتمع املدني )حقوقي 
ً
 مشاركا

 واألهلية، وفئة الشباب،  الرسمية القطاعات مختلف في بين موظفي/ موظفات الفئات املشاركة ما تنوع

 .كين في تغطية العملية االنتخابيةواإلعالميات املشار  واالعالميين

 

 املشاركة والتمثيل السياس ي .2

 ينص دستور مملكة البحرين على مايلي: 
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  ونساًء، حق املشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق املادة 
ً
االولى الفقرة )هـ( على انه للمواطنين، رجاال

 لهذا
ً
الدستور وللشروط واألوضاع التي يـبـينها القانون.  السياسية، بما فيها حق االنتخاب والترشيح، وذلك وفقا

 للقانون 
ً
 .وال يجوز أن يحرم أحد املواطنين من حق االنتخاب أو الترشيح إال وفقا

 ( بأن العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثـقى بين املواطنين، والحرية 4وتنص املادة الرابعة )

والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بين املواطنين دعامات للمجتمع  والعلم واملساواة واألمن والطمأنينة

 .تكفلها الدولة

  الفقرة )ب(: "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات املرأة نحو األسرة وعملها في املجتمع، -وتنص املادة الخامسة

     دون إخالل بأحكام  ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية

 الشريعة اإلسالمية".

  يرمي برنامج املشاركة االنتخابي لتحقيق جملة من األهداف من بينها مشاركة املرأة من القيام بدورها في رسم

السياسات العامة، ومراجعة وتطوير التشريعات الوطنية من خالل مشاركتها السياسية، وإعداد كوادر مؤهلة 

م الخبرة واالستشارات النوعية لدعم املشاركة السياسية للمرأة في مختلف مراحل من الجنسين لتقدي

البرنامج، وإعداد كوادر قادرة على املنافسة في االنتخابات النيابية والبلدية، والوصول إلى مواقع صنع القرار 

 .من خالل بناء القدرات وتنمية املهارات االنتخابية

 شاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياس ي، واستثمار الخبرات كما يهدف البرنامج إلى دعم امل

املتراكمة املتاحة لدى املرأة البحرينية، وبناء وإعداد كوادر قادرة على املنافسة في االنتخابات املختلفة 

قوق الدستورية والوصول إلى مواقع صنع القرار من خالل التدريب على املهارات االنتخابية واملعارف والح

 .والقانونية

  ،يعمل برنامج االستشارات االنتخابية على مستويين، األول تقديم استشارات عامة وجماعية للمرشحات

  بحسب والثاني يركز على تقديم استشارات فردية مباشرة في جوانب ذات عالقة بظروف املترشحة

 االستشارات التالية:

 :تعريف املترشحات بالتشريعات املنظمة للعملية االنتخابية وآلية   االستشارات القانونية والسياسية

 واآلليات األدوات االنتخابية. والتعريف بأهم والجرائم املخالفات وأنواع االنتخابية، والطعون  التظلمات

 الناجح. االنتخابي البرنامج لوضع السياسية

 االيجابي  التعامل وكيفية اإلعالمية، الخطة وضع بأهمية املترشحات تعريف اإلعالمية واإلدارية:  االستشارات

 اإلعالم. وسائل مع

 وتجاوز الضغوط االنتخابية العملية مع االيجابي التعاطي على املترشحة قدرة تعزيز  التحفيزية: االستشارات 

 االنتخابية. الحملة أثناء السلبية

  تمكنت املرأة البحرينية من الوصول إلى رئاسة املجلس التشريعي البحريني للفصل الخامس كأول امرأة

 .تحتل هذا املنصببحرينية 
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  الوطنية والتنسيقيةنشاء نظام متابعة ورصد من خالل اللجان إ .3

  كان للمجلس دوره الفاعل بالتعاون مع السلطة التشريعية من خالل اللجنة التنسيقية ولجان املرأة والطفل في

مجلس ي الشورى والنواب، ومع السلطة التنفيذية من خالل لجان تكافؤ الفرص ومع مؤسسات املجتمع املدني من 

 شريع والقرارات واللوائح والتعاميم الوزارية. خالل لجنة التعاون واالتحاد النسائي، فيما تحقق على مستوى الت

 ثمرت الجهود الوطنية الداعمة لتقدم املرأة البحرينية على ترسيخ مبادئ العدالة االجتماعية للمرأة البحرينية أ

على الصعيد االجتماعي واالقتصادي والسياس ي، فصدرت العديد من التشريعات والقوانين الداعمة لها نتيجة 

س األعلى للمرأة الحثيثة في دعم املرأة البحرينية على مر السنوات السابقة، والذي سعى إليه ليس من لجهود املجل

خالل تقديم االقتراحات ومتابعتها فحسب، وإنما من خالل السعي لتحقيق االستدامة للبيئة العادلة للمرأة 

 .جهات واملؤسسات املعنية املختلفةفي الالبحرينية من قبل صانعي القرار وراسمي السياسات والتشريعات الوطنية 

 

 :
ً
 مراعية امليزانية(املرأة  وتمكين الجنسين بين املساواة تعزيز في املستثمرة الوطنية امليزانية نسبة تتعقب هلثالثا

 تعزيز في املستثمرة الوطنية للميزانية التقريبية النسبة فما بنعم، اإلجابة كانت ؟ إذا)الجنسين بين املساواة ملنظور 

 ال ./نعماملرأة؟  وتمكين الجنسين بين املساواة

ستثمرت التي املحددة املجاالت عن معلومات تقديم ُيرجى )مالحظة:
ُ
 املتعلقة األفكار وكذلك املوارد هذه فيها ا

 . (الجنسين بين املساواة ملنظور  مراعية امليزانيات جعل في مواجهتها تتم والتحديات التي باإلنجازات

 

  األمر امللكي بإنشاء اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة في برنامج عمل  بصدور

برز وكانت أعمالها نهت اللجنة أأإبراهيم آل خليفة،  الحكومة برئاسة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت

من خالل الشراكة  زنات املستجيبة الحتياجات املرأةمتابعة جهود كافة الشركاء املعنيين بتفعيل املوا مهام اللجنة:

مع وزارة املالية وإصدار عدة تعاميم تهدف إلى ضمان مراعاة الجهات الحكومية إلدماج احتياجات املرأة وتكافؤ 

 اريع الجهات الحكومية.الفرص عند إعداد وتنفيذ املوازنات املرصودة للقوى العاملة ومش

 

 
ً
 بين املساواة تعزيز في استثمارها يتم التي( ODA 22 )  اإلنمائية املساعدة نسبة دولتك تتابع هل مانحة، كدولة :رابعا

 ينطبق. الأو   ال /نعم ؟)الجنسين بين املساواة ملنظور  املراعية امليزانية( املرأة وتمكين الرسمية الجنسين

 السابقة واالتجاهات التتبع ونطاق املنهجية عن املعلومات من مزيد تقديم ُيرجى بنعم، اإلجابة كانت إذا)مالحظة: 

 (. لالستثمارات الحالية والنسبة

 

  نضمة إلى املساعدة اإلنمائية
ُ
، وكذلك ليست من الدول  (ODA 22 ) إن مملكة البحرين ليست من الدول امل

 املصنفة كدولة بحاجة إلى مساعدات تنموية باملعنى  التقليدي. 

  ومن جهة أخرى، إن مملكة البحرين مواظبة في إرسال مساهماتها املالية ملنظمات األمم املتحدة مثل هيئة األمم

 بشكل دوري.   CORE Funding Commitment)املتحدة للمرأة )
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 لبحرين بتقديم الدعم املالي والعيني لالجئين في مختلف بقاع العالم في فلسطين وسوريا حكومة مملكة ا تساهم

 وباكستان والصومال وتركيا والنيبال والفلبين ومصر واليمن. 

  باإلضافة إلى ذلك، تساهم اململكة في بناء املستشفيات واملدارس وغيرها من البنى التحتية باالشتراك مع دول

 يقة ودول العالم الصديقة.مجلس التعاون الشق

 

: هل
ً
 ال ./الجنسين؟  نعم بين املساواة لتحقيق سارية وطنية عمل خطة أو إستراتيجية دولتك لدى خامسا

 خطة مع واملواءمة والتمويل وأولوياتها، تغطيها، التي والفترة الخطة اسم ذكر ُيرجى بنعم، اإلجابة كانت إذا  )مالحظة:

 املستدامة(. التنمية أهداف من 5 الهدف في الواردة األهداف ذلك في بما ، 2030لعام املستدامة التنمية

 

  .طلقت الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )نعم
ُ
( التي تتضمن خمسة محاور تسعى إلى ضمان 2022 -2013أ

تحقيق االستقرار األسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على املساهمة التنافسية في مسار 

رأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في األداء التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات امل

واالرتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة، من خالل التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل 

وبالتالي انتقل املجلس من املؤسس ي ليكون املجلس األعلى للمرأة بيت الخبرة الوطني املتخصص في شئون املرأة. 

حلة النهوض باملرأة إلى مرحلة نهوض املرأة، وبرؤية قائمة على الشراكة املتكافئة مع مؤسسات املجتمع مر 

 بقطاعاتها املختلفة لبناء مجتمع تنافس ي مستدام.

 ( لتنفيذ املرحلة الثالثة واألخيرة من الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية 2022-2019تأتي الخطة االستراتيجية )

(، بعد اإلنتهاء من عملية تقييم وقياس األثر املتحقق وتحديد مواطن القوة وفرص التطوير املمكنة 2013-2022)

 وإرتقائها بجو 
ً
 واقتصاديا

ً
وبعد اإلنتهاء من  (. 2018-2013دة حياتها في املرحلة السابقة )لنهوض املرأة اجتماعيا

( سيتم عمل تقييم شامل للخطة وبناًء 2022-2013الفترة الزمنية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )

 (.2022على املخرجات والنتائج سيتم وضع الخطة املكملة للفترة ما بعد )

 السابقة للفترة التقييم مخرجات بناء على املتوقع األثر تحقيق نحو دقة أكثر بمنطلقات الخطة االستراتيجية وتأتي 

 الوطني الحوكمة نظام أدوات وآليات تفعيل خاللها، من يتم ومرنة مبتكرة آليات خالل اعتماد من (2013-2018)

 لالخ من الشركاء مع واملجتمعي، والعملاملؤسس ي  األداء لتطوير املخرجات واستثمار بين الجنسين التوازن  لتحقيق

 صناعة على ولألسرة البحرينية، والتركيز للمرأة املقدمة والخدمات البرامج وتجويد بهدف تنمية نوعية استراتيجيات

 االحتياجات والتطلعات مع يتسق بما األثر قياس مؤشرات ونموذجية اضافة لصناعة نوعية ومشاريع برامج

 .امليدانية واملسوحات العلمي ومجاالت النشر العلمية والقياسات النوعية لدراساتا املستقبلية، وتكثيف

  تم تحديد املبادرات بما يتوافق مع توجهات مملكة البحرين لبرنامج عمل الحكومة القادم واستراتيجية تحقيق

التوازن املالي لالقتصاد الوطني وتأثيرها على خطط تقدم املرأة البحرينية وذلك لضمان تحقيق االستقرار األسري في 

لى املساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس إطار الترابط العائلي واملجتمعي، ورفع قدرة املرأة ع
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تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات املرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة لالرتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها 

للمرأة  والتعلم مدى الحياة، من خالل تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل املؤسس ي ليكون املجلس األعلى

 .بيت للخبرة الوطنية املتخصص في مجال تقدم املرأة

 

  ملا اتخذته مملكة البحرين من خطوات واضحة الستثمار غايات ومقاصد التنمية املستدامة 
ً
، فقد 2030استكماال

عمل املجلس األعلى للمرأة على ربط ومواءمة جهود مملكة البحرين في مجال تقدم املرأة مع أهداف التنمية 

-2019ذات العالقة املباشرة وغير املباشرة باملرأة، وقد شملت مؤشرات الخطة االستراتيجية ) 2030ستدامة امل

% من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املرتبطة بشكل مباشر باملرأة )الهدف الخامس( 64( ما نسبته 2022

 2030ات أهداف التنمية املستدامة تبلغ نسبة ارتباط مؤشر  وبشكل غير مباشر )الهدف الرابع والعاشر(. 

 %.100( للهدف الخامس 2022-2019بمؤشرات الخطة االستراتيجية )

 

: هل
ً
 دولة كانت إذا( املرأة ضد التمييز على القضاء لجنة توصيات لتنفيذ زمني وجدول  عمل خطة دولتك لدى سادسا

 عدم تعالج التي املتحدة لألمم التابعة األخرى  اإلنسان حقوق  آليات أو الشاملة الدورية املراجعة أو توصيات ،)طرف

 ال ./نعم املرأة؟ ضد التمييز/الجنسين بين املساواة

 (.للتنفيذ الزمني والجدول  العمل لخطط النقاط أبرز  بعض تقديم ُيرجى بنعم، اإلجابة كانت )مالحظة: إذا

 

  نضمة لها مع استراتيجيات وخطط العمل
ُ
إن مملكة البحرين توائم كافة التوصيات الصادرة من اللجان األممية امل

 الوطنية بشكل يراعي خصوصية البلد. 

 

  غير و وفي هذا الشأن يحرص املجلس األعلى للمرأة على متابعة كافة التوصيات ذات الصلة باملرأة بشكل مباشر

الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية واالستراتيجيات أهمها من ت التي تم إنشاؤها مباشر من خالل اآلليا

االستراتيجية (،2022-2019املنبثقة منها مثل: الخطة االستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )

ج التمكين االقتصادي )مبادرة ريادات الوطنية لحماية املرأة من العنف األسري، برنامج املشاركة السياسية، برنام

 وامتياز الشرف(. 

 

  النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة ولجان تنسيقية مع كافة السلطات التنفيذية والتشريعية  اعتمادكما تم

ويوضح الجدول التالي متابعة تنفيذ بعض من أهم   والقضائية، باإلضافة إلى القطاع الخاص واملجتمع املدني.

 وصيات لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة على تقارير مملكة البحرين بشأن اتفاقية )السيداو(: ت
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 افة أشكال التمييز ضد املرأة علىجدول رصد وتنفيذ بعض من أهم توصيات لجنة القضاء على ك

 تقارير مملكة البحرين

 تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة بشأن التقرير الوطني األول والثاني ململكة البحرين -1

  :املشاركة السياسية واملشاركة في الحياة العامةاملحور 

  28التوصية الصادرة من اللجنة: 

  من  1تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير املناسبة، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة

، وعلى وضع أهداف ملموسة للتعجيل بزيادة عدد النساء 25االتفاقية، وتوصية اللجنة العامة رقم من  4املادة 

في مجلس النواب واملجالس البلدية. وتوص ي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف األحزاب السياسية على استخدام 

ن أهمية مشاركة املرأة في نظام الحصص. وتوص ي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف القيام بحمالت توعية بشأ

 صنع القرار على جميع املستويات.

 :املتابعة والتنفيذ على املستوى الوطني ململكة البحرين 

  تؤكد مملكة البحرين بأن الدستور أعطى املرأة البحرينية الحق في الترشح واالنتخاب وممارسة حقوقها

 ونساًء، حـــق املشاركة في الشئون ( على أن: 1السياسية، إذ نصت الفقرة )هـ( من املادة )
ً
"للمواطنين، رجاال

 لهذا الدستور وللشروط 
ً
العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق االنتخاب والترشح، وذلك وفقا

 واألوضاع التي يبينها القانون. وال يجوز أن يحرم أحد املواطنين من حق االنتخاب أو الترشح إال وفقا للقانون".

 للمشاركة السياسية للمرأة البحرينية ويكثف املجلس  وعلى 
ً
 مستمرا

ً
الرغم من ذلك فإن املجلس ينفذ برنامجا

برامجه في املرحلة السابقة لكل دورة انتخابية. وتعود االنطالقة األولى منذ االستعداد للمشاركة في انتخابات 

نية التي قام بها املجلس للمساجد واملآتم في ، وتمثلت آنذاك في سلسلة الجوالت والزيارات امليدا2002العام 

 %.48جميع املحافظات وأسفرت عن زيادة نسبة مشاركة املرأة في االنتخابات إلى 

  أثبتت املرأة البحرينية مره آخرى بأنها قادرة على تحقيق االنجازات واملكاسب والنجاحات على  2018وفي انتخابات

مقاعد بلدية في  4ان فوز املرأة بستة مقاعد نيابية في مجلس النواب و أكثر من صعيد وفي مختلف املجاالت، إذ

 .املجلس البلدي ما هو إال دليل على أن مكانتها أصبحت مؤثرة ومتميزة على الساحة املحلية

  لإلنجاز الذي استطاعت أن تحققه املرأة البحرينية في مجال تقدمها في املجال السياس ي سواء كمرشحة أو 
ً
نظرا

في مجلس ي الشورى والنواب أو ناخبة ووصولها لرئاسة املجلس البرملاني باالنتخاب لتكون أول امرأة عضوة 

خليجية تترأس برملان بلدها باإلنتخاب الحر املباشر، وذلك بفضل الجهود الوطنية التي ساهمت في تحقيق البيئة 

 في تنفيذ اإلطار العام لبرنامج املشاركة التشريعية والبنية التحتية للعدالة االجتماعية للمرأة البحرينية، 
ً
واستمرارا

السياسية للمرأة البحرينية في سبيل رفع التنافسية الذاتية للمرأة لوصولها ملواقع صنع القرار، فقد احتوى 

االطار على عدد من األهداف التي تتناسب مع تقدمها في سبيل تحقيق االستدامة وتحقيق األثر ملزيد من التقدم 

 التطورات القادمة التي تشهدها مملكة البحرين. في ظل

  ل الشراكات والتحالفات مع األجهزة فع 
ُ
عزز وت

ُ
ويعتمد البرنامج في نسخته الجديدة منهجيات أكثر فاعلية ت
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التنفيذية املختصة واملعنية واملراكز البحثية والتدريبية، واستقطاب كفاءات وخبرات وطنية متخصصة في 

انونية والتشريعية واإلعالم السياس ي، وإبراز األثر اإليجابي ملشاركة القيادات النسائية في مختلف املجاالت الق

كما يهدف البرنامج إلى إلقاء الضوء على دور املرأة كشريك  وجه التحديد السلطة التشريعية، الشأن العام وعلى

الل مشاركتها السياسية، وإعداد أساس ي في رسم السياسات العامة، ومراجعة وتطوير التشريعات الوطنية من خ

كوادر قادرة على املنافسة في االنتخابات النيابية والبلدية والوصول إلى مواقع صنع القرار من خالل بناء القدرات 

وتنمية املهارات االنتخابية، ويتوجه البرنامج كذلك ألعضاء فرق العمل املساندة للمرأة في الحمالت االنتخابية، 

جتمع، ومؤسسات املجتمع املدني املعنية من جمعيات سياسية ومهنية ونسائية وشبابية، وجميع وجميع فئات امل

 وسائل اإلعالم وقنوات التواصل االجتماعي.

 بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة التقرير الوطني الثالث ململكة البحرين -2

  :العنف ضد املرأةاملحور 

  22التوصية الصادرة من اللجنة: 

 ( حول العنف ضد املرأة، والتوصية السابقة ململكة 1992( لعام )19في ضوء التوصية العامة للجنة رقم )

(، تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية 25، الفقرة CEDAW/C/BHR/CO/2البحرين فقرة رقم )

 رأة وكالتالي:وبرنامج شامل ملعالجة كل أنواع العنف ضد امل

 إعداد وتبني مشروع قانون ملكافحة العنف املنزلي، وتجريم العنف ضد املرأة وتوفير الرادع والعقوبة املناسبة. .أ 

جمع املعلومات حول العنف ضد النساء والفتيات في إطار نظام معين، مصنف بحسب نوع الجنس، والعمر،  .ب 

 وطبيعة العالقة بين الضحية والجاني.

ا العنف من النساء والفتيات، بما في ذلك ضحايا العنف املنزلي، يستطيعون الحصول على ضمان أن ضحاي .ج 

 الحماية الالزمة، وأن الجناة يالحقون ويعاقبون.

 :املتابعة والتنفيذ على املستوى الوطني ململكة البحرين 

 ( لسنة 17إصدار القانون رقم )األسري في مادته  بشأن الحماية من العنف األسري الذي عرف العنف 2015

ضد آخر فيها ” املعتدي“األولى بأنه ))كل فعل من أفعال اإليذاء يقع داخل نطاق األسرة من قبل أحد أفرادها 

 ، وحدد افعال االيذاء بأربعة أنواع وخصص لكل نوع منها تعريف.”((املعتدى عليه“

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

ينتج عنه ضرر فانه يحق للزوجة املجني عليها اللجوء إلى القضاء ملقاضاة الزوج وطلب الحكم بالعقوبة  االسرة

املقررة وفق القانون، كما أن قانون أحكام األسرة )القسم األول( قد حفظ حقوق املرأة عند التقاض ي في األمور 

ظ على كيانها وكيان أبنائها، وقد حقق هذا القانون حماية كبيرة للمرأة منذ صدوره، كما الشرعية بما يحاف

على مشروع بقانون حماية األسرة من العنف، ويتضمن هذا  -من حيث املبدأ  -وافقت السلطة التشريعية 

 املشروع، فيما يتضمنه، تعريف للعنف وصوره وأشكاله ومفرداته.

 لوطنية لحماية املرأة من العنف األسري حيز التنفيذ وبعد أن ساهمت جهود املجلس دخول االستراتيجية ا ومنذ
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بشأن الحماية من العنف األسرى والذي أدى إلى وضع  2015( لسنة 17األعلى للمرأة في صدور القانون رقم )

رى الواقع تصور واضح ومطور للخدمات والبرامج التوعوية في املجال األسري فقد انخفضت نسبة العنف األس

%(، 0.41) 2014%( بعدما كانت في العام 0.39لتبلغ ) 2018على املرأة البحرينية من إجمالي البحرينيات في العام 

 %(.81( )2018-2015وقد بلغت نسبة تنفيذ األهداف الفرعية التفصيلية لالستراتيجية للفترة )

  ة الداخلية قاعدة بيانات واحصائيات العنف بالتعاون مع وزار  2017أطلق املجلس األعلى للمرأة في ديسمبر

 الختصاصات  األسري "تكاتف". ويأتي إنشاء قاعدة البيانات واالحصائيات الوطنية للعنف االسري "تكاتف"
ً
تنفيذا

( بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحاالت العنف 2022-2013املجلس وخطته الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )

 لفتيات في مملكة البحرين مرتبطة بجميع الجهات واالجهزة الحكومية ذات العالقة.األسري من النساء وا

  وتهدف القاعدة إلى الرصد واملتابعة اإللكترونية لحاالت العنف االسري وبناء شبكة موحدة للخروج بسجل

إلى توحيد  موحد للبيانات، يمكن من تتبع حاالت العنف ورصد التغيرات التي تطرأ على وضع املعنفة، اضافة

التعريفات والتصانيف ألنواع العنف املندرجة تحت كل جهة، وتوحيد الدراسات واالحصائيات لحاالت العنف 

 كما تهدف القاعدة إلى مساعدة  املرصودة في مملكة البحرين لتحسين وضع مملكة البحرين في التقارير الدولية.

ة الخدمات على الحصول  من املعنفات النساء ة الصحيَّ ة والنفسيَّ  لها الدولة مؤسسات التي توفرها واالجتماعي 

 كمواطنة.

  وتتميز القاعدة بالعديد من الخصائص منها توفير البيانات املوحدة واملعتمدة للعنف األسري من مصدرها

  )وزارة الداخلية(. وتوحيد التصنيفات الرئيسية لحاالت العنف بين جميع الجهات الرسمية اضافة لحل الرئيس ي

مشكلة ازدواجية البيانات بين الجهات ومكانية إمكانية ايجاد العالقات الترابطية بين املؤشرات في النظام )مثال: 

وقدرته على تحليل املؤشرات في تقارير وسجالت. كما يوفر النظام  )املستوى التعليمي للضحية وتكرارا العنف

ة ونشر البيانات على مستويات محددة يتم تحديدها من وسيتم إتاح . dashboardنماذج للوحة قيادة املؤشرات 

 قبل وزارة الداخلية التي ستتولى معالجة البيانات وإصدار رقم موحد لحاالت العنف األسري.

 بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة التقرير الوطني الثالث ململكة البحرين -3

  :األسرية الزواج والعالقات املحور 

  44التوصية الصادرة من اللجنة: 

  تشجع اللجنة الدولة الطرف على االستمرار في إنجازاتها املحققة بشأن الشق األول من قانون أحكام األسرة

، واإلسراع في إصدار الشق الثاني من القانون، مع األخذ في عين االعتبار تبني قانون موحد لألحكام األسرية، 2009

في هذا الشأن، توص ي اللجنة   املساواة والنفاذ إلى العدالة بشكل متساٍو فيما يتعلق بالقضايا العائلية.يتناول 

 الدولة الطرف بـالتالي:

 .اتخاذ خطوات لضمان النفاذ إلى العدالة فيما يتعلق بالقضايا األسرية للشيعة 

  املرأة بحسب االتفاقية.رفع الوعي حول الحاجة إلى قانون أحكام أسرة موحد لضمان حقوق 

 :املتابعة والتنفيذ على املستوى الوطني ململكة البحرين 
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 ( لسنة 19صادق ملك مملكة البحرين على القانون رقم )بشأن قانون األسرة، كقانون أسرة شامل منظم  2017

 في شقه األول  2009للعالقات األسرية، ليحل بذلك محل قانون أحكام األسرة الصادر في العام 
ً
 أحكاما

ً
، متضمنا

جامعة توحد املركز القانوني لألسرة البحرينية، وتسهل عملية التقاض ي، وتنهي التفاوت في األحكام الصادرة في 

وقد صدر القانون عبر عدد من الخطوات اإلجرائية، حيث قامت السلطة التشريعية بوضع   الدعاوي املتشابهة.

ختصة، ومن ثم تم اعتماده عبر القنوات الدستورية املتمثلة في مسودة املشروع الذي عرض على لجنة شرعية م

 هائي من قبل ملك مملكة البحرين.السلطة التشريعية، وبتصديق ن

  تنطلق من أحكام الشريعة اإلسالمية، وتنظم حياة األسرة من  ( مادة141) 2017ويتضمن قانون األسرة لعام

والواجبات لكال الطرفين، فيما يتعلق بالنفقة والحضانة  الخطبة إلى الزواج، وتضم مواد واضحة عن الحقوق 

والوالية وإثبات النسب، وفي حال الشقاق بشأن إنهاء الحياة الزوجية ودعاوى الطالق، وما يترتب عليها من 

 واضحة تسمح بالطالق للضرر بكافة أنواعه وبإنهاء الحياة  حقوق وواجبات بعد االنفصال،
ً
كما يتضمن نصوصا

 بالخلع أو بفسخ عقد الزواج.وجية الز 

  وبإصدار هذا القانون، تكون مملكة البحرين قد انضمت إلى قائمة الدول التي تنظم األحوال الشخصية في

محيط األسرة ضمن قوانين تتيح حماية قانونية شاملة تتحدد تحت مظلتها حقوق وواجبات كافة األطراف، 

 على ضمان صدور أحكام قضائية تتسم
ً
صلحة كافة بالعدالة واإلنصاف، وبشكل قائم على حماية م وتعمل أيضا

 أفراد األسرة الواحدة.

  على هذا الصعيد، تعديل 
ً
ومن بين أهم التعديالت التشريعية اإلضافية التي قامت بها مملكة البحرين مؤخرا

فتح باب الطعن ( وقانون السلطة القضائية الذي 2015( لسنة 23قانون محكمة التمييز )املرسوم بقانون رقم )

بالتمييز باألحكام الصادرة من املحاكم الشرعية بما يضفي املزيد من الرقابة والشفافية على اإلجراءات واألحكام 

          القضائية، وبالتالي تعزيز املركز القانوني للمتقاضين، وإتاحة فرص إضافية لضمان حقوقهم وسبل

 تحقيق العدالة.

  البحرين تم تخصيص مبنى مستقل للمحاكم األسرية، وبدء العمل فيه منذ سبتمبر وبناء على أمر ملك مملكة

، ليكون الساحة القضائية التي تضمن لألسرة البحرينية بيئة مالئمة، تأخذ في االعتبار خصوصية القضايا 2017

قف واحد كافة ، وتراعي ظروفها وظروف أبنائها خالل فترة الخالفات األسرية، حيث يضم املبنى تحت ساألسرية

الخدمات التي تقصدها املرأة، وأهمها مكتب التوفيق األسري، وصندوق النفقة، واملحاكم املختصة بالنظر في 

    املنازعات األسرية، ومحكمة التنفيذ األسرية، ليسجل بذلك خطوة نوعية على صعيد تطوير العمل القضائي

 في البحرين.

 

  كما تجب اإلشارة إلى أنه نظرا للمستجدات والتغييرات املستمرة التي تطرأ على عمل هذه اآلليات فإنه يصعب

تحديد جدول زمني للتنفيذ. إال أنه تم رصد تنفيذ ومتابعة التوصيات السابقة للجنة القضاء على جميع أشكال 

 التمييز ضد املرأة )السيداو( في جدول زمني كاآلتي: 
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 الفترة الزمنية وضوعامل الرقم

1.   .2007نوفمبر  تقديم التقرير األول والثاني ململكة البحرين حول اتفاقية السيداو 

2.    تقديم تقرير تكميلي يتضمن تحديث لبعض البيانات الواردة في التقرير 

 األول والثاني

 .مملكة البحرين حول اتفاقية السيداو 

 2008يونيو 

3.    القضايا واألسئلة املتعلقة بالنظر في التقرير تقديم تقرير الرد على قائمة

 األول والثاني ململكة البحرين حول اتفاقية السيداو.

 2008يوليو 

4.    مناقشة التقرير األول والثاني ململكة البحرين حول اتفاقية السيداو مع

 اللجنة املعنية باألمم املتحدة.

 2008أكتوبر 

5.   في املالحظات الختامية للجنة بعد  تقديم تقرير الرد على التوصيات الواردة

 النظر في التقرير األول والثاني ململكة البحرين حول اتفاقية السيداو.

 2010نوفمبر 

6.   .2011يوليو  تقديم التقرير الثالث ململكة البحرين حول اتفاقية السيداو 

7.    تقديم تقرير الرد على قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالنظر في التقرير

 لثالث ململكة البحرين حول اتفاقية السيداو.ا

 2013نوفمبر 

8.    مناقشة التقرير الثالث ململكة البحرين حول اتفاقية السيداو مع اللجنة

 املعنية باألمم املتحدة.

 2014فبراير 

9.    على استفسارات اللجنة املعنية بالقضاء 
ً
تقديم تقرير مملكة البحرين ردا

التقرير الثالث ململكة البحرين )تقرير خاص على التمييز ضد املرأة حول 

( املتعلقة 26حول الخطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة )

( املتعلقة بالزواج والعالقات 44باإلتجار بالبشر واستغالل البغاء، والفقرة )

 االسرية بحسب طلب لجنة القضاء على التمييز ضد املرأة(.

 2016مارس 

10.   2018مارس  قرير الرابع ململكة البحرين حول اتفاقية السيداو.تقديم الت 

11.    تقديم تقرير الرد على قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالنظر في التقرير

 الرابع ململكة البحرين حول اتفاقية السيداو.

 2019أبريل 

12.   .2020 فبراير موعد مناقشة التقرير الرابع ململكة البحرين حول اتفاقية السيداو 
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 ال./دولتك؟ نعم في اإلنسان لحقوق  وطنية مؤسسة توجد سابعا: هل

 النوع؟/الجنس أساس على التمييز أو الجنسين بين املساواة على للتركيز محددة والية لها فهل بنعم، اإلجابة كانت إذا

 للمساواة الوطنية املؤسسات تعزيز كيفية عن أمثلة ثالثة إلى يصل ما تقديم ُيرجى بنعم، اإلجابة كانت )مالحظة : إذا

 ).أقص ى كحد صفحتانالجنسين في  بين

 

 ( لسنة 26نعم. صدر القانون رقم )ز النفاذ بعد نشره  2014 بإنشاء املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، ودخل حي 

باريس  في الجريدة الرسمية، والذي منحها أيضا مزيًدا من اإلختصاصات والصالحيات على نحو يتوافق ومبادئ

وللمزيد من التفاصيل )انظر نص القانون   املتعلقة بمركز املؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

، راجع املوقع اإللكتروني 2014أغسطس  7( من الجريدة الرسمية الصادر في 3168املذكور في ملحق العدد رقم )

 .(www.legalaffairs.gov.bhلهيئة التشريع واإلفتاء القانوني: 

  املؤسسة تختص برصد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، وإجراء التقص ي الالزم، وتوجيه إنتباه الجهات املختصة

 إليها مع تقديم املقترحات التي تتعلق باملبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحاالت، وكذلك تختص بتلقي الشكاوى 

املتعلقة بحقوق اإلنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى املؤسسة إحالته منها إلى جهات االختصاص مع 

متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن باإلجراءات الواجبة اإلتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو املعاونة في 

 تسويتها مع الجهات املعنية. 

  املؤسسة الوطنية لحقوق االنسان لها استقاللية تامة، والتخضع لرقابة اية جهة أو توضح مملكة البحرين بـأن

 مؤسسة أخرى.

 

 املجتمعات املساملة التي ال ُيهمش فيها أحد .5

 

 :
ً
 املجتمعات وتشجيع عليه، والحفاظ السالم إلقامة األخيرة الخمس السنوات في الدولة اتخذتها التي اإلجراءاتأوال

 املساملة

 واألمن. والسالم املرأة أعمال جدول  وتنفيذ املستدامة التنمية أجل من أحد فيها ُيهّمش ال التي

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما املتخذة، للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

 إلحترام يشكل مركز امللك حمد  : ديانمركز امللك حمد للحوار بين األ  -1
ً
للحوار بين األديان والتعايش السلمي نموذجا

 عن اهية أو التمييز على أساس مذهبي أالتنوع الثقافي والتسامح بين األديان ورفض التطرف والكر 
ً
و ديني، بعيدا

كما اختارت مملكة البحرين جامعة سابيانزا الحتضان كرس ي امللك حمد للحوار  االستبداد أو التعصبية الدينية. 

http://www.legalaffairs.gov.bh/
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بين األديان والتعايش لنشر رسالة السالم التي هي أساس العالقات الدولية، حيث إن الحوار بين األديان والتعايش 

 للحد من الحروب 
ً
 هاما

ً
أصبح أمر أساس ي لضمان الحرية االقتصادية والسياسية واالجتماعية كما أنه عنصرا

 والكراهية والصراعات من خالل نشر التعددية الثقافية.

األمريكية بهدف تعزيز  إطالق مركز امللك حمد للحوار بين األديان والتعايش السلمي في مدينة لوس انجلوستم  -2

الحرية الدينية للجميع وذلك للتأكيد على موروثات االحترام املتبادل والحب من أجل للحصول على عالم يزدهر 

لبحرين في مجال تعزيز الحوار والتفاهم بين األديان ململكة احقق إنشاء هذا املركز إنجاز آخر وي بالتعايش السلمي. 

استكماال ملساعي اململكة ملكافحة خطابات الكراهية والتعصب، باإلضافة إلى توقيع "إعالن مملكة البحرين" وهي 

 وثيقة عاملية تلتزم بتعزيز الحرية الدينية للجميع.

 مؤتمر حوار الحضارات والثقافات تن -3
ً
         الذي يأتي في إطار دعوة جاللة امللك حمد ظم مملكة البحرين سنويا

بن عيس ى آل خليفة لدعم قيم التسامح والحوار بين الحضارات والثقافات واألديان واملذاهب املختلفة لتتناغم مع 

حيث يأتي هذا املؤتمر ليؤكد على ضرورة التسامح واحترام  عام.  5000اإلرث الحضاري للبحرين املمتد منذ نحو 

وع الديني والثقافي والفكري وحماية حقوق اإلنسان وحرياته، وبناء الثقة وتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش التن

السلمي بين جميع الحضارات واألديان والثقافات، وتعزيز الجهود املشتركة في حماية األفراد واملجتمعات من 

 بمشاركة نخبة من املفكرين والباحثين مخاطر التعصب والكراهية الدينية أو العرقية. كما يحظى املؤت
ً
مر سنويا

 ورجال الدين على مختلف مشاربهم وعدد من املنظمات والهيئات الدولية.

ضمت املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان العديد من البرامج التثقيفية   املؤسسة الوطنية لحقوق االنسان: -4

 لي:والتوعوية واملحاضرات في مجال حقوق اإلنسان ومنها التا

   :دور املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مملكة  ندوة تعريفية بعنوان"

 . 2013البحرين في العام 

  الندوة الحوارية حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو( وحقوق املرأة واإلنسان

 .2014في يناير 

 إلعالم في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مملكة البحرين"، بالتعاون مع املفوضية فعالية حول "دور ا

 .2014السامية لحقوق اإلنسان، عام 

  محاضرة حول القانون الدولي لحقوق اإلنسان ضمن البرنامج التدريبي لحقوق اإلنسان للمحامين املبدئين

 . 2014مين الدولية، في عام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ورابطة املحا

  محاضرة حول املبادئ املتعلقة بمركز املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )مبادئ باريس( بالتعاون مكتب

 2014املفوضية السامية لحقوق اإلنسان في عام 

  دورة تدريبية حول مهارات التحليل والتفسير ملواءمة التشريعات الوطنية باملعايير الدولية، بالشراكة مع معهد

       الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وبالتعاون مع مجلس الشورى، في 

 .2017عام 
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ملواطنة وحقوق اإلنسان لدى الطلبة ونشر رين إلى تعزيز روح اسعت مملكة البح  التربية على املواطنة والتنمية: -5

ثقافة السالم والوسطية والتسامح والعيش املشترك ونبذ الكراهية والتطرف والعنف في الفضاء املدرس ي من 

خالل مبادرة املدارس املعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان.  تهدف هذه املبادرة إلى نشر ثقافة السالم والوسطية 

وذلك عن طريق استحداث  .لتسامح والعيش املشترك ونبذ الكراهية والتطرف والعنف في الفضاء املدرس يوا

مناهج التربية للمواطنة لجميع املراحل الدراسية، وتكثيف األنشطة الطالبية في هذا املجال، بالتعاون مع منظمة 

 14توسعت إلى  2015/2016األكاديمي مدارس إعدادية كمرحلة تجريبية في العام بدأ املشروع بأربع  اليونسكو. 

عن طريق األنشطة الطالبية الصفية  . 2017/2018وإلى جميع املدارس عام  ،2016/2017مدرسة في العام 

والتطرف والالصفية، واملبادرات التي تعزز قيم التسامح واالعتدال واحترام الرأي والرأي اآلخر ونبذ التعصب 

وتشجع العمل الجماعي والتطوعي واألعتزاز بالعادات والتقاليد والتراث الوطني، منها والحفاظ على الوحدة الوطنية 

 وغيرها. "غرس املحبة"مشروع "سفيرات التسامح والتعايش"، وحملة "صافحيني"، و

 

 :
ً
 نشوب منع في ومشاركتها وتمثيلها املرأة قيادة لزيادة األخيرة الخمس السنوات في الدولة اتخذتها التي اإلجراءاتثانيا

 حاالت في القرار صنع مستويات على لألزمات، واالستجابة اإلنساني والعمل السالم وإقامة وحلها الصراعات

 أزمات. تشهد التي أو الهشة املناطق وفي النزاعات من وغيرها املسلحة الصراعات

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

 دور املرأة في تحقيق األمن والسالم:  .1

  عشر في ضوء العمل على تعزيز أنشطة السالم، تسعى مملكة البحرين لتنفيذ التعهد الذي قطعته منذ خمسة

وااللتزامات الواردة في إعالن وخطة عمل  1995في بيجين عام عاما خالل انعقاد املؤتمر العالمي الرابع املعني باملرأة 

(، باملشاركة املتساوية للرجال والنساء على كافة املستويات، 2000) 1325بيجين، باإلضافة إلى قرار مجلس األمن 

 وباألخص على مستوى صنع القرار وإشراك املرأة في منع النزاعات وعمليات بناء السالم والحفاظ عليه.

 في منع الصراعات وإحالل السالم، كما ال تخفى جهودها الرامية لخلق وحفظ السالم واألمن تلع 
ً
 كبيرا

ً
ب املرأة دورا

والدولي، وإن كانت املرأة العربية تتفاوت في نسبة تعرضها للنزاعات املسلحة، ولكن يبقى لها دور كبير في زرع  املحلي

البحرينية رغم وجودها في منطقة مستقرة وبعيدة عن احتمال نشوب واملرأة   السالم والحد من انتشار النزاعات.

نزاع مسلح، إال أن ذلك ال يعني بعدها عن القيام بدورها في تقديم الخدمات الداعمة واملساندة للمرأة في الدول 

ني من آثار الشقيقة املتعرضة للنزاعات املسلحة، حيث تسعى مملكة البحرين جاهدة لدعم املرأة في الدول التي تعا

 النزاعات املسلحة.
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 مركز مملكة البحرين الصحي في عدن .2

 عت املؤسسة الخيرية امللكية البحرينية مذكرة تفاهم إلنشاء مركز مملكة البحرين الصحي في عدن
 
بتكلفة  وق

إختيار إنشاء املركز الصحي  وقد تم وبتنفيذ من مؤسسة خليفة بن زايد لألعمال اإلنسانية.  مليوني دوالر أمريكي

 نظر 
ً
لتدني املؤشرات الصحية في اليمن ما يعكس حاجة األشقاء اليمنيين للرعاية الصحية كونها من القطاعات  ا

ويصب في املنهج اإلنساني ململكة البحرين بتقديم مساعدات بما ة للحفاظ على حياة اإلنسان اإلنسانية األساسي

 يعزز العمل الخيري.

 

 لى السلم والتماسك االجتماعيالحفاظ ع .3

  مجال املحافظة على السالمة العامة قامت وزارة الداخلية بتشكيل مجلس الدفاع املدني واللجنة الوطنية في

وتعزيز التعاون مع  ملواجهة الكوارث )إطار( لتتولى إتخاذ اإلجراءات والتدابير املتعلقة بمعالجة حاالت الطوارئ. 

في إتخاذ تدابير للتخفيف من املعاناة اإلنسانية عن طريق منع وقوع الحوادث الطبيعية الدول الشقيقة والصديقة 

 كذلك إتخاذ إجراءات للتخفيف من اثارها في حال حدوثها. والبشرية. 

  سعت مملكة البحرين إلى تعزيز روح املواطنة وحقوق اإلنسان لدى الطلبة ونشر ثقافة السالم والوسطية

ترك ونبذ الكراهية والتطرف والعنف في الفضاء املدرس ي من خالل مبادرة املدارس املعززة والتسامح والعيش املش

للمواطنة وحقوق اإلنسان.  تهدف هذه املبادرة إلى نشر ثقافة السالم والوسطية والتسامح والعيش املشترك ونبذ 

 .والتطرف والعنف في الفضاء املدرس ي الكراهية

 

دة، محورين من أصل ست محاور لتغطية مجال السلم والعدل والحوكمة الرشيخصص برنامج العمل الحكومي  .4

"تعزيز االمن واالستقرار والنظام الديمقراطي والعالقات  داء الحكومي، األول يعنى بهما املحور السيادي ومحور األ 

االستراتيجية هي "تعزيز الخارجية"، فيما يركز الثاني على الجواب االجرائية وتوفير الخدمات للمواطنين وأولويته 

 داء الحكومي". ة األ فعالية وكفاء

 

 :
ً
 عن القضائية وغير القضائية املساءلة لتعزيز األخيرة الخمس السنوات في الدولة اتخذتها التي اإلجراءاتثالثا

 من وغيرها املسلحة النزاعات حاالت في والفتيات للنساء اإلنسان حقوق  وانتهاكات الدولي اإلنساني القانون  انتهاكات

 .لألزمات االستجابة أو اإلنسانية األعمال

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات
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 : ومنعها والفتيات النساء حقوق  انتهاكات لتدارك وسياسية قانونية إصالحات -1

  واملعدل باألمر  2009( لسنة 46بموجب األمر امللكي رقم ) 2009إنشاء املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في عام

، ثم بالقانون رقم ) 2012( لسنة 28امللكي رقم )
ً
( لسنة 20وتعديالته، ثم بالقانون رقم ) 2014( لسنة 26أوال

ضين في بت 2017( لسنة 17وتعديالته، وصدور األمر ملكي رقم ) 2016 حديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس املفوَّ

 املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان. 

 ( لسنة 50صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان، وقرار  2012

 بإعادة تشكيل اللجنة. 2014( لسنة 14رئيس مجلس الوزراء رقم )

 ( لسنة 7صدور مرسوم رقم )بإلحاق شئون حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية، والذي يضمن وجود جهة  2015

 معنية بشؤون حقوق االنسان.

 

 الجنس أساس على والقائم الجنس ي العنف ومنع اإلنسان بحقوق  يتعلق فيما األمن قطاع مؤسسات قدرة تعزيز -2

 الجنس ي: واالعتداء الجنس ي واالستغالل

  في هذا الجانب، وتقوم بتزويد كافة الجهات املعنية بالتقارير الدورية الصادرة عن دور 
ً
أولت مملكة البحرين جهدا

اإليواء وعلى وجه الخصوص التقارير الدورية الخاصة بدار اإليواء املعني بحماية ضحايا االتجار باألشخاص، كما 

تجار باألشخاص تشمل عدد الضحايا ونوع االستغالل الذي أن النيابة العامة تصدر إحصائيات سنوية تتعلق باال

 تعرضن له، ويتم التصريح للرأي العام من خالل وسائل االعالم املختلفة ونشرها في الصحافة املحلية. 

  ولتأكيد اهتمام مملكة البحرين بهذا الجانب، فقد دأبت الجهات املعنية بمكافحة االتجار باألشخاص على إعداد

امج تدريبية وورش عمل للتوعية وكيفية ضبط تلك الجرائم والتصرف فيها، وعلى سبيل املثال فقد وتقديم بر 

قدمت النيابة العامة دورات تدريبية ملأموري الضبط القضائي ذوي الصلة بجرائم االتجار باألشخاص من منتسبي 

، كما أن أعضاء النيابة العامة أيضا وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية االجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل

 
ً
 خاصا

ً
تلقوا برامج أخرى سواء على الصعيد املحلي أو الدولي، ويولي معهد الدراسات القضائية والقانونية اهتماما

لدى تقديم مثل تلك املحاضرات والورش التدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة من أجل متابعة أهم األحكام 

 .باألشخاص الخاصة باالتجار 

  كذلك قامت وزارة الداخلية متمثلة في شعبة االتجار باألشخاص وحماية اآلداب العامة بتدريب العاملين فيها على

كيفية التعامل مع هذه الحاالت من خالل تكثيف الدورات وورش العمل وحضور االجتماعات واملؤتمرات 

 والندوات.

  وتضم في عضويتها 2015( لسنة 7االتجار باألشخاص تحت قرار رقم )تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة ،

عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، واملجلس األعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشئون  ممثلين

تنظيم سوق اإلسالمية واألوقاف، ووزارة شئون اإلعالم، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، وممثلين عن هيئة 

 .2017العمل، والجمعيات العاملة في مجال حقوق اإلنسان، وتم إعادة تشكيلها في عام 
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  تشكيل فريق عمل منبثق من اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص لوضع مدونة بسلوك وقواعد تم

 املدونة.التوجيهات االرشادية في التعامل مع ضحايا االتجار باألشخاص وتم إعداد وإصدار 

  أصدرت اللجنة دليل نظام اإلحالة ملركز اإليواء يوضح كيفية التعرف على هوية الضحايا وكيفية التعامل مع

 الضحايا والسلوك األخالقي والسليم في املقابالت مع الضحايا، كما تم تحديد الجهات املسئولة عن الضحايا.

  ( لسنة 1في ضوء االتفاقيات الدولية، والقانون رقم  )تم إصدار الدليل القانوني ملكافحة االتجار باألشخاص

 بشأن مكافحة االتجار باألشخاص.  2008

 وضعت اللجنة استراتيجية وخطة عمل ملكافحة االتجار باألشخاص وارتكزت االستراتيجية على محور التنسيق بين 

ور العالقات الثنائية واإلقليمية اللجنة الوطنية وجهات إنفاذ القانون ومحور دعم ضحايا االتجار باألشخاص ومح

 ذات الصلة ومحور التوعية والتدريب، حيث قامت بالتالي: 

 افتتاح مركز اإليواء لضحايا االتجار باألشخاص. 

 .تخصيص أماكن خاصة لعامالت املنازل والعمالة الوافدة من النساء والرجال 

 اص.تخصيص أماكن خاصة للمجني عليها أو املتعرضين لالتجار باألشخ 

 .تنفيذ العديد من الدورات للعاملين في مركز اإليواء على كيفية التعامل مع ضحايا االتجار 

 

 :  واألطفال بالنساء االتجار ملكافحة تدابير اتخاذ -3

  بشأن مكافحة االتجار باألشخاص  2008( لسنة 1عقوبة جريمة االتجار باألشخاص حسب قانون رقم )إن

فإنه يعاقب بالسجن وبالغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار وال تتجاوز عشرة آالف دينار. وباألخص املادة الثانية منه 

 إذا كان املجني عليه دون 
ً
 مشددا

ً
وبحسب املادة الرابعة من القانون وباألخص الفقرة الثانية منها فإن يعد ظرفا

 الخمس عشرة أو أنثى أو من ذوي االحتياجات الخاصة.

  لتعليمات القضائية للنيابة العامة أعضاء النيابة إرسال نسخة من ملف القضية إلى لجنة من ا 292أوجبت املادة

بشأن مكافحة االتجار باألشخاص  2008( لسنة 1) تقييم وضعية الضحايا األجانب املنشأة بموجب القانون رقم

 التخاذ شئونها حيال الضحية األجنبي.

  ابة العامة عضو النيابة املحقق في حالة وقوفه أثناء التحقيق في من التعليمات القضائية للني 293أوجبت املادة

جرائم االتجار باألشخاص على وسائل أو طرائق مستحدثة استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة، إعداد مذكرة 

طنية ملكافحة بمالحظاته في هذا الشأن وإرسالها إلى النيابة الكلية لتقييمها، ليتولى املحامي العام إخطار اللجنة الو 

 االتجار باألشخاص بما يهم منها ألخذه في االعتبار لدى قيامها بوضع إستراتيجيتها في مكافحة الجريمة. 

  انضمت إلى العديد من االتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل ومكافحة الجريمة املنظمة والبروتوكولين املكملين

 لها وغيرها من االتفاقيات ذات العالقة.

  لإليواء مخصص  2015مركز حماية ودعم العمالة الوافدة في سنة افتتح 
ً
والذي يعد أول مركز شامل يضم مركزا

لضحايا اإلتجار باألشخاص ويقدم خدمات متكاملة للعمالة الوافدة، وقد أشادت األمم املتحدة باملركز وأوصت 

 من الجنسين مع إمكانية زيادتها إلى  120ويقدم املركز خدمة اإليواء بطاقة استيعابية نحو  بتعميم فكرته. 
ً
شخصا
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 من توفير الحماية، والخدمات  200
ً
شخص في حال الضرورة. كما يقدم مجموعة من الخدمات املتكاملة بدءا

الطبية األولية، وخدمات الصحة النفسية إلى جانب االستشارات القانونية والتي تتمثل في تقديم املشورة القانونية 

وتجدر  حقوقه وآلية الحصول عليها، ومساعدته في التوصل إلى تسوية أو رفع دعوى قضائية. للمقيم وتعريفه ب

االشارة إلى أن مركز حماية العمالة الوافدة تم انشاؤه بتمويل من مملكة البحرين، ويتم استقبال وإحالة الضحايا 

 ألحكام القانون ونظام اإلحالة املعمول به في املركز.
ً
 طبقا

 ومن هذه الدورات تلك املتعلقة  2017و 2009راسات القضائية، عدة دورات وندوات خالل عامي عقد معهد الد

بـالقانون الدولي اإلنساني، احترام حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان واملسؤوليات، حقوق املرأة اإلنسانية، عالمات 

الدستوري والقانوني البحريني،   مضيئة في أحكام القضاء العربي، تاريخ تطور حقوق املرأة ودورها في النظام

وقد أقر مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية  أساليب التحقيق في جرائم اإلتجار بالبشر اإلتجار بالبشر. 

 .2017/2016والقانونية برنامج التدريب األساس ي واملستمر للعام القضائي 

 

 :
ً
 اإلناث األطفال حقوق  ضد التمييز على للقضاء األخيرة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءاترابعا

 وانتهاكها.

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

  والتدريب املهارات وتنمية الجيد التعليم على الفتيات حصول  تعزيز .1

  تنفيذ برامج تدريب بالتعاون مع الشركات الصناعية الكبرى، تستهدف الطالبات املرحلة الثانوية، وتهدف إلى تعزيز

 .STEMتوجه الطالبات لتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

  للطلبة والطالبات في "
ً
جميع  املراحل التعليمية تطبيق وزارة الداخلية ملنهج برنامج مكافحة العنف واإلدمان "معا

 (، باإلضافة إلى تنفيذ محاضرات 2018-2017( مدرسة حكومية خالل العام الدراس ي )121حيث تم تغطية )

لتنمية القيم واملهارات الحياتية لالرشاد االسري لجميع الطلبة في املراحل التعليمية واملدربين املعنين في مجال 

 العنف باإلضافة إلى أفراد املجتمع.

 

 واملمارسات والجنس ي البدني العنف ذلك في بما الفتيات، ضد العنف على للقضاء وبرامج سياسات تنفيذ .2

  الضارة

  يقوم مركز حماية الطفل منذ افتتاحه كجهة حكومية ومركزية تقدم خدماتها الصحية والنفسية والقانونية

واإلهمال األسري كما يعنى املركز بتقديم واألسرية لألطفال املتعرضين للعنف واالعتداء الجسدي أو النفس ي 

 خدمات التقييم والتحقيق والعالج واملتابعة لألطفال ضحايا االعتداء الجسدي واإلهمال.
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 ( لسنة 1إنشاء نيابة متخصصة لألسرة والطفل بموجب قرار النائب العام رقم )برئاسة امرأة بدرجة  – 2016

بة املعنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير الحماية للمرأة فيما لو وهي النيا –قاض ي بمحكمة االستئناف العليا 

تعرضت للعنف، والتدخل بإجراءات سريعة لوقف ذلك العنف وتقديم الدعم النفس ي واالجتماعي والقانوني 

 
ً
  .للضحية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعاقبة الجاني مع توفير بيئة آمنه لها وألطفالها أحيانا

 ( مكاتب مختصة باإلرشاد األسري باملراكز االجتماعية املنتشرة في جميع محافظات مملكة البحرين 9اح )تم افتت

 ومكتب ملركز حماية الطفل. ومن أهداف املراكز:

 .تعزيز االنتماء واملواطنة والحفاظ على االصالة النابعة من قيم وعادات وتقاليد املجتمع البحريني 

  سرة للتكيف مع طبيعة الحياة بكل السبل املتاحة للتخلص من الصعوبات والهموم السعي إلى تهيئة أفراد األ

 التي يعايشونها.

  مساعدة أفراد األسرة على تحقيق التفاهم والتخلص من التوتر واالنفعال وحل الصراعات فيما بينهم

 والتخلص من القلق وتحقيق التقارب والتوافق والتسامح.

  التي تواجه أفراد األسرة والتطلع إلى تحقيق مناخ أسري متكامل.املساعدة في حل املشكالت 

 .إعداد فئة الشباب املقبلين على الزواج بما يمكن للحد من املشكالت الزوجية واألسرية وبناء البيت السعيد 

 الوالدين إلكسابهم االتجاهات اإليجابية في تنشئة أبنائهم. مساعدة 

 

  فيها واملشاركة والسياسية واالقتصادية االجتماعية بالحياة الفتيات وعي تعزيز .3

  منذ عام  وزارةينفذ املجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع 
ً
 مستمرا

ً
بعنوان "الحقيبة  2016التربية والتعليم برنامجا

تضمن التوعوية املدرسية" يستهدف فيها الطلبة والطالبات في املراحل اإلعدادية في املدارس الحكومية والخاصة، وت

 من ا
ً
باملجلس األعلى للمرأة وكتيب يعرف الطلبة بأهداف لكتيبات ومنها كتيب خاص للتعريف الحقيبة عددا

النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة وتطبيقات تكافؤ الفرص، وكتيب حول الخطة الوطنية لنهوض املرأة 

 ريبهم على آليات تطبيق الحقيبة التوعوية.البحرينية، باإلضافة إلى دليل إرشادي للمدرسين واملدرسات لتد

  تهدف الحقيبة إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة في املناهج الدراسية بما يواكب مسيرة املرأة البحرينية ويعزز من

مشاركتها وتقدمها ورفع مستوى الوعي بقضايا املرأة في مملكة البحرين من خالل األدوات املعرفية والتربوية املتاحة 

وفي مقدمتها املناهج الدراسية، ويتم في إطار تطبيق الحقيبة تدريب وتأهيل وتوعية املدرسين واملدرسات باملدارس 

بين الجنسين، كما  العامة بنين وبنات وباملدارس الخاصة بمفاهيم اإلدماج وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية

رض ومسابقات وإصدارات وفعاليات حول مفاهيم يقوم الطالب والطالبات بعمل أنشطة صفية والصفية ومعا

ويتم تنفيذ زيارات ميدانية دورية  الحقيبة وما يتعلق بها كحماية املرأة من كافة أشكال العنف األسري وغيرها. 

 للمدارس للمتابعة والتقييم. 
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 وإصالحها وحمايتها البيئة على الحفاظ .6

 

 :
ً
 في بالجنس املتعلقة واالهتمامات املنظورات إلدماج األخيرة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءاتأوال

 البيئية. السياسات

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

  وحوكمتها الطبيعية واملوارد البيئة إدارة في وقيادتها املرأة مشاركة دعم .1

  بشأن تكليف املجلس األعلى للبيئة بوضع إستراتجية وطنية لجودة الهواء  2016مجلس الوزراء عام اعتمد 
ً
قرارا

بمملكة البحرين بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وبالتعاون مع بيت خبرة متخصص لتحسين جودة الهواء 

لى أن لجنة تكافؤ الفرص في املجلس األعلى للبيئة يدعم وتجدر االشارة ا  وتوفير بيئة صحية في مملكة البحرين.

 وحوكمتها. الطبيعية واملوارد البيئة إدارة في وقيادتها املرأة مشاركة

  يقع ضمن اإللتزامات الطوعية ململكة البحرين إعداد البالغات الوطنية لتغير املناخ، وقد أدرج تقرير البالغ الوطني

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

 .2014غير املناخ واملزمع البدء بالعمل على إعداده منتصف العام النوع اإلجتماعي ضمن التقرير الثالث لت

 

 بالبيئة املتعلقة التخصصات من وغيرها والتكنولوجيا والهندسة العلوم مجاالت في والفتيات النساء تعليم تعزيز .2

  الطبيعية

 في شأن زيادة الوعي  في سياق تنفيذ السياسات البيئة للمجلس األعلى للبيئة أعتمد املجلس إستراتيجية ممنهجة

لدى املرأة في القضايا البيئية على الساحة املحلية والدولية، اعتمدت على عقد اللقاءات النقاشية وتنفيذ العديد 

 من املحاضرات وورش العمل لفئات نسوية متعددة وفي مراحل عمرية مختلفة، منها:

 ات البيوت، كان من أبرزها محاضرة "املرأة عقد محاضرات توعوية في املراكز اإلجتماعية باململكة لفئة رب

 .2012والبيئة" التي أقيمت في مركز بوري اإلجتماعي في العام 

  ورش عمل متنوعة وخاصة بالعاملين في املؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة بغرض رفع الوعي البيئي

إعداد ورشة عمل  2010لعام لديهم وتعريفهم بالتشريعات والقرارات البيئية التي تعنيهم، وقد تم في ا

للعامالت في مجال التمريض بعنوان "البيئة وصحة االنسان"، حول إدارة املخلفات الخطرة الناتجة عن 

 عمليات قطاع الرعاية الصحية في البحرين وتشريعات الدولة.

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

 املهتمة بالشأن البيئي.
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  أقيم معـرض ومنتـدى البحريـن الدولـي األول للتقنيـات الخضـراء، بهدف نشر الوعي البيئي 2012في العام ،

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

 

  األخضر االقتصاد في الالئقة الوظائف من متكافئ بشكل املرأة استفادة لضمان خطوات اتخاذ .3

  حققت املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي العديد من املشاريع الزراعية الهامة التي تصب في اطار ما انشئت

 له من دعم وتوحيد لجهود تحقيق تنمية زراعية مستدامة في مملكة البحرين.

 والتي تشمل على الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة،  2016ية الطاقة ململكة البحرين لعام تم إقرار استراتيج

والخطة الوطنية للطاقات املتجددة، وسياسة صافي القياس ملبادرات الطاقة املتجددة، ومبادرة الشراء األخضر 

    ءة الطاقة واستخدام املواد إللزام الجهات الحكومية بمراقبة مدى التزام املقاولين واملزودين بمعايير كفا

 الصديقة للبيئة.

  أصدرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز دراسة حول "التحديات البيئية املماثلة أمام القطاع النفطي البحريني وتدابير

 األستجابة لها".

  البحرين، ويأتي نظام يبحث املجلس األعلى للبيئة تطبيق نظام التعرفة البيئية على مشاريع التطوير والتنمية في

التعرفة البيئية املقترح لتحفيز وإلزام تلك املشاريع بالقوانين واملعايير واملواصفات. وأيضا لدعم مسيرة العمل على 

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

 بيئة وتحسينها.إلعادة تأهيل ال

  ذها إلى رفع مستوى الوعي البيئي ونشر الثقافة يسعى املجلس األعلى للبيئة من خالل البرامج واألنشطة التي ينف 

ة الشراكة املجتمعية ودورها الفاعل في تحقيق   أهمي 
ً
البيئية بين كافة شرائح املجتمع في مملكة البحرين مدركا

نماط السلوك والعادات السلبية في التعامل مع البيئة والوصول ملستقبٍل أفضل التنمية املستدامة العادلة وتغيير أ

 
ً
 وأساسية

ً
 هامة

ً
في التنمية املستدامة، إذ إن  الحفاظ على البيئة وصيانة مواردهـا الطبيعية قد أصبح اليوم أولوية

ة  لتحقيق التنمية املستدامة التي تهدف في النهاية إلى إحداث تحسن حقيقي في مستوى 
 
حياة اإلنسان واملحافظ

ة والقادمة ة املستدامة لألجيال الحالي   .على مبادئ التنمي 

  الذي يحوي على ارشادات  2018وتم إصدار "الدليل االسترشادي لتقييم املباني الخضراء في مملكة البحرين" عام

انظمة املباني الخضراء في ومعايير استرشاديه كمرجعية للمصممين واملالك واملكاتب االستشارية بشأن تطبيق 

مملكة البحرين، رغبة في نشر الوعي باستخدام تقنيات البناء املستدام وضمان حياة بيئية وصحية أفضل لألجيال 

 القادمة تستند على مبادئ االستدامة والترشيد واالرتقاء بالبيئة. 

  حتى اليوم من خالل مشاريع املباني  2010تم تطبيق مبادرة املباني الخضراء املستدامة كاستراتيجية عمل منذ عام

الجديدة ملختلف الوزارات واملؤسسات الحكومية باململكة التي تقوم وزارة األشغال بتصميمها واالشراف على 

 تنفيذها أو صيانتها.

 ل للتخفيف من ظاهرة الغبار وتلوث الهواء في املناطق الحضرية تم التوسع في إنشاء الحدائق واملنتزهات والسواح

والواجهات البحرية ومضامير املش ي والساحات الشعبية وتشجير وتجميل الشوارع في مختلف مناطق اململكة وتم 
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إستزراعها بالنباتات املحلية وبما يراعي متطلبات جميع الفئات من أطفال والنساء وذوو اإلحتياجات الخاصة 

تحويلها إلى منتزهات ومسابح كعين عذاري وعين أم وغيره. كما تم إعادة تأهيل عيون )ينابيع( البحرين القديمة و 

 شعوم وغيرها وإتاحتها للجميع ما حافظ على تراث البحرين ساهم في الحفاظ على البيئة ورفاهية اإلنسان. 

 ميغاوات من الكهرباء، وذلك بالشراكة  100العمل على مشروع بناء محطة طاقة شمسية بقدرة انتاجية تبلغ  بدء

 م. 2019ويتوقع تشغيلها مع نهاية عام  .صمع القطاع الخا

  أيام السبت من كل  منتجاتتم تخصيص إحدى الحائق العامة في البحرين لعرض 
ً
املزارعين الوطنيين حصرا

ليصبح سوق دائم في منطقة هورة عالي، وتسهيل  2017تطور من عام  الذي أسبوع بسوق سمي بسوق املزارعين،

 م على الفرص لتحقيق قيمة مضاف.وصول املزارعين لألسواق وحصوله

 م افتتاح أول مصنع إلنتاج ألواح توليد الطاقة الشمسية في مملكة البحرين2017يناير  في. 

 

 :
ً
 السياسات في الجنسين بين املساواة منظور  لدمج األخيرة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءاتثانيا

 تأثيراته. من والتخفيف املناخ ومقاومة الكوارث، مخاطر من للحد والبرامج

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما املتخذة، للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية املستهدفين والسكان

ا، مناسًبا ذلك كان حيثما والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات عن معلومات تقديم
ً
 تقديم ًيرجى وممكن

 (.أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات

 

 التدابير القانونية للحد من مخاطر الكوارث .1

 ( لسنة 11مرسوم رقم )بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. 2014 

 ( لسنة 1قانون رقم )باملوافقة على االنضمام إلى اتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي.  2011 

 ( لسنة 2قانون رقم )باملوافقة على اإلنضمام إلى بروتوكول قرطاجنة املتعلق بالسالمة األحيائية لالتفاقية 2011

 املتعلقة بالتنوع البيولوجي. 

 ( لسنة 3قرار رقم )الن والترويج عن التبغ ومنتجاته.وابط اإلعبشأن ض 2011 

 بإنشاء وتنظيم املجلس األعلى للبيئة. 2012( لسنة 47نون رقم )مرسوم بقا 

 ( لسنة 90مرسوم رقم )بتشكيل املجلس االعلى للبيئة. 2012 

 ( لسنة 91مرسوم رقم )بتنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة.  2012 

 ( لسنة 8قرار رقم )بشأن تنظيم السالمة والصحة املهنية في املنشآت.  2013 

 ( لسنة 12قرار رقم )األمراض املهنية.الزمة لإلبالغ عن إصابات العمل و بشأن اإلجراءات ال 2013 

 ( لسنة 14قرار رقم )منتجاته.  كافحة التدخين والتبغ بأنواعه و بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية مل 2013 

 بشأن تنظيم  2009( لسنة 4رقم ) امة لحماية الثروة البحرية و البيئة و الحياة الفطريةقرار رئيس الهيئة الع

 مراقبة األشعة غير املؤينة الناتجة عن املجاالت الكهر و مغناطيسية.و 
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 اعتماد الخطط االستراتيجية للحفاظ على البيئة:  .2

  وإقرار خطط العمل الوطنية وإطالق 2020اعتماد الرؤية واملبادئ واألسس االستراتيجية للبيئة في البحرين ،

املبادرة الوطنية لتعزيز مفاهيم االستدامة في البالد، وذلك عبر تطوير الشراكة والتعاون بين املجلس األعلى للبيئة 

 .وجميع مؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني

 وتهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج املحلي، وتبني  اطالق املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي

خطط شاملة لدعم العاملين في الزراعة، وتحفيز ودعم الصناعات التحويلية، وزيادة ونشر الوعي بالثقافة 

 رات وطنية متخصصة في هذا املجال.الزراعية من خالل التعليم والتدريب لبناء قد

 ملعنية باالتفاقيات البيئية املتعددة االطراف، تم إدراج التوعية البيئية والشراكة ضمن االلتزامات الدولية ا

 .2012املجتمعية في خطة وطنية ضمن تقرير البالغ الوطني الثاني لتغير املناخ والصادر في العام 

  للبيئة االستراتيجية ضمن االلتزامات الدولية املعنية باالتفاقيات البيئية املتعددة االطراف، أعد املجلس األعلى

الوطنية وخطة العمل للتنوع الحيوي وقد أشارت االستراتيجية إلى أهمية رفع الوعي البيئي في مجال التنوع الحيوي 

 واهميته باململكة بين كافة شرائح املجتمع.

  2015حيث وضع إستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث بما يتوافق مع إطار سنداي العالمي للحد من الكوارث – 

شاملة اجراءات الوقاية، والتخطيط والتحضير املسبق، واجراءات التعامل عند وقوع الحادث، وإزالة   .2030

كما تم انشاء محطة لرصد الزالزل وأخرى لرصد االشعاعات  االثار، ومرحلة التعافي والعودة إلى الوضع الطبيعي. 

 البحرين. والتسربات النووية البرية والبحرية داخل وخارج حدود

 

  الوطنية للكوارث: اللجنة .3

  كالحرائق واألخطار التابعة لوزارة الداخلية بالتأكد من مدى إستعداد الجهات املعنية ملواجهة أي أحداث طارئة

الكيميائية بما في ذلك الحوادث الصناعية واملواد الخطرة وحوادث النقل على الطرق، واإلشعاع والتلوث النووي 

وتدمير البنية التحتية وغيرها التي تؤدي في كثير من األحيان إلى عواقب وخيمة على املجتمع من وفيات وإصابات، 

والتخطيط بشكل استباقي ملنع وقوعها ورفع   (.الطرق، واملواصالت،..... الخ)الكهرباء، املياه، الصرف الصحي، 

 .الجاهزية واالستعداد ملواجهتها

 

 واإلجراءات الوطنية املؤسساتالباب الثالث: 

 

 املرأة. وتمكين الجنسين بين للمساواة تستخدمها والتي للدولة الحالية أوال: اآللية الوطنية

 الحكومة( موقعها داخل ووصف اسمها ذكر ُيرجى )مالحظة: 

 

 2001( لسنة 44، بموجب األمر األميري رقم )2001املجلس األعلى للمرأة، في الثاني والعشرين من أغسطس نشأأ ،

( لسنة 36واألمر امللكي رقـم ) 2002( لسنة 2واألمر األميري رقم ) 2001( لسنة 55املعدل بموجب األمر األميري رقم )
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 ستشاري اال  ، و له شخصيته االعتبارية، ويعتبر املجلس املرجعملك مملكة البحرينبحيث يتبع  نش ئأوقد   .2004

لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون املرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في األمور املرتبطة بمركز املرأة 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأي املجلس األعلى للمرأة قبل اتخاذ أي إجراء أو 

( 2022 -2013أطلق الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )مرأة لجدر االشارة أن املجلس األعلى لوت  قرار بذلك.

: مجال االستقرار األسري، مجال تكافؤ الفرص، ومجال جودة الحياة، ومجال التعلم مدى وتتضمن خمسة مجاالت

  بيت الخبرة. الحياة، ومجال

 

: هل
ً
 أو مكاتب مثل (املستدامة التنمية أهداف لتنفيذ املؤسسية العملية في )ة(عضو الوطني الجهاز )ة(رئيس ثانيا

   املستدامة. التنمية أهداف لتنفيذ وطنية عملية توجد ال /ال/؟ نعم)الوزارات بين املشتركة التنسيق أو لجان وكاالت

 املعلومات( من مزيد تقديم ُيرجى بنعم، اإلجابة كانت )مالحظة: إذا

 

  املجلس والذي يتكون  قرينة ملك مملكة البحرين إبراهيم آل خليفةترأس صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت

واألنشطة والتنمية املستدامة ( عضوا من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون املرأة 16من عدد )

أعضاء  املختلفة املتعلقة بهذا الشأن، وتكون مدة عضويتهن ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر أمر ملكي بتعيين

بتعديل  2004( لسنة 36بموجب األمر امللكي رقم )و  .املجلس، ويكون لسموها القرار في اختيار نائبة لرئيسة املجلس

في املادة السابعة، يكون للمجلس األعلى للمرأة أمانة فنية برئاسة  2001( لسنة 55بعض أحكام األمر األميري رقم )

املجلس في مباشرة أعماله وتقديم االقتراحات الخاصة بتفعيل  األمين العام، بدرجة وزير، تتولى معاونة

اختصاصات املجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج املتعلقة بذلك وإبالغ قرارات املجلس وتوصياته إلى 

 الجهات املختصة، ويصدر بتعيين األمين العام أمر ملكي بناء على ترشيح من رئيسة املجلس، ويكون تعيين األمين

 العام ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

  ويختص األمين العام بتنفيذ قرارات املجلس، واألشراف العام على األمانة الفنية وشئون العاملين والشئون املالية

 للوائحه ويكون لألمين العام صالحية الوزير في هذا الشأن.
ً
صدر وقد  واإلدارية وإدارة تنظيم العمل باملجلس وفقا

بإعادة تعيين السيدة هالة محمد  2016( لسنة 54ة صاحب الجاللة امللك املفدى أمر ملكي رقم )عن حضر 

 للمجلس األعلى للمرأة ملدة ثالث سنوات، وبذات الدرجة الوظيفية واملنصوص عنها في أمر 
ً
 عاما

ً
األنصاري أمينا

 إنشاء املجلس وتعديالته.

 للمجلس األعلى للمرأة أن تصل بأعمال املجلس األعلى للمرأة لتكون استطاعت األمين العام  وتجدر االشارة إلى أنه

االعلى للمرأة من  املجلساستراتيجياتها الوطنية متوائمة وبرنامج عمل الحكومة وامليزانية العامة وبذلك يتمكن 

غاياتها، والتي وأهدافها و  2030مسيرته وجهوده التنموية بما يتوافق مع تحقيق أجندة التنمية املستدامة استكمال 

 مع رؤية مملكة البحرين االقتصادية 
ً
، على أسس العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص التي 2030تنسجم تماما

 أقرها الدستور.
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: هل
ً
 بيجين عمل ومنهاج إعالن ورصد تنفيذ في للمشاركة املعنية الجهات ملختلف قائمة رسمية آليات هناك ثالثا

 ال. /؟ نعم 2030لعام املستدامة التنمية وخطة

 

 بيجين عمل ومنهاج إعالن ورصد تنفيذ نعم، املجلس األعلى للمرأة هي الجهة الوطنية الرسمية املعنية في 

 .2030 لعام املستدامة التنمية خطةمكون املرأة في و 

 املنشأة الوطنية التنسيق آليات في رسمًيا تشارك التالية املعنية الجهات من فأي بنعم، اإلجابة كانت إذا  (1

 ؟2030لعام  املستدامة التنمية وخطة بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في للمساهمة

 بيجين عمل ومنهاج إعالن 

املدني املجتمع منظمات  

املرأة بحقوق  املعنية املنظمات  

البحوث ومؤسسات األكاديمية األوساط  

الدينية املنظمات  

البرملانية اللجان/البرملانات  

الخاص القطاع  

املتحدة األمم منظومة  

الحكومة واملؤسسات الرسمية التابعة للدولة.: التحديد ُيرجى أخرى، فاعلة جهات 

 

 2030 لعام املستدامة التنمية عمل خطة 

املدني املجتمع منظمات  

املرأة بحقوق  املعنية املنظمات  

البحوث ومؤسسات األكاديمية األوساط  

الدينية املنظمات  

البرملانية اللجان/البرملانات  

الخاص القطاع  

املتحدة األمم منظومة  

 الحكومة واملؤسسات الرسمية التابعة للدولة.: التحديد ُيرجى أخرى، فاعلة جهات 

 

 هذه في مخاوفهن وإبراز املهمشة املجموعات من والفتيات النساء مشاركة لضمان آليات دولتك لدى هل (2

 ال ./نعم  العمليات؟

 ).أقص ى كحد صفحتانفي املستخدمة اآلليات حول  التفاصيل من مزيد تقديم )مالحظة: ُيرجى

  توجد مجموعات مهمشة في مملكة البحرين ، حيث ال على مملكة البحرين ينطبق ال. 
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 .الوطني التقرير هذا إعداد في املعنية الجهات مساهمة كيفية وصف ُيرجى (3

 

  إن املجلس األعلى للمرأة مؤسسة رسمية معنية بشئون املرأة، وذلك بالشراكة مع جميع مؤسسات الدولة الرسمية

واألهلية، حيث يواصل جهوده في القيام بدوره االستشاري والرقابي لضمان إدماج احتياجات املرأة في التنمية، 

 لل
ً
معلومات والبحوث والدراسات وقواعد البيانات. حيث باإلضافة الى الدور الذي يقوم به من خالل انشاء مركزا

أن املجلس األعلى للمرأة يحرص من خالل هيكليته ملواكبة متطلبات تقدم املرأة البحرينية في الحياة العامة، 

 وفاعلية في هذا الشأن، 
ً
على صعيد مركز معلومات واستراتيجيات املرأة، فبحيث تكون إداراته وأقسامه أكثر تكامال

( واالطر 2022-2013مركز يختص بادارة ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية الوطنية لنهوض املرأة البحرينية ) فهو 

التابعة لها والتي ينظم اعماله من خالل القياسات االحصائية واعداد السجالت واجراء الدراسات واملسوحات 

 املعرفية القواعد كأحد يعد املرصدو  ة البحرينية. بنمهجية علمية ومتكاملة مع اهداف الخطة الوطنية لنهوض املرأ

 للمشروع الرئيسيين الشركاء خال من للمؤشرات املباشرة التي تحوي التغذية البحرين بمملكة املعتمدة واإلحصائية

ومنه تمكن املجلس األعلى للمرأة من اعداد هذا التقرير بمشاركة جميع الجهات املعنية من خالل   .املجلس وأنظمة

 بمعلوماته:  املجلس األعلى للمرأةقنواته التي يتم تغذيتها بشكل دوري. ومن هذه الجهات التي استعان 

 وزارة الخارجية .1

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية .2

 وزارة الصحة .3

 واألوقاف الشؤون اإلسالميةوزارة العدل و  .4

 وزارة املالية واالقتصاد الوطني .5

 وزارة التربية والتعليم .6

 وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني .7

 وزارة شئون االعالم .8

 املجلس األعلى للبيئة .9

 مجلس التنمية االقتصادية .10

 القانوني والرأيهيئة التشريع  .11

 هيئة املعلومات والحكومة االلكترونية .12

 الوطنية لحقوق اإلنساناملؤسسة  .13

 األمانة العامة للتظلمات .14

 مؤسسات املجتمع املدني املعنية .15

 )أكاديمين وأفراد من الشعب( بعض األفراد من باحثات وباحثين .16
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ُيدرج كل من املساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات كأولوية رئيسية في  هل (4

الخطة/اإلستراتيجية الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة؟ نعم/ال /ال توجد عملية وطنية لتنفيذ 

 أهداف التنمية املستدامة. ُيرجى التوضيح.

 ( وما انبثق منها من استراتيجيات 2022-2019نفيذ الخطة الوطنية )نعم، حيث أن الخطة االستراتيجية املرحلية لت

واآلليات الوطنية املعني بها املجلس األعلى للمرأة )على سبيل املثال ال الحصر: االستراتيجية الوطنية لحماية املرأة 

ماج احتياجات املرأة في من العنف األسري / اإلطار العام لبرنامج املشاركة السياسية للمرأة / النموذج الوطني إلد

 من مملكة و  املساواة بين الجنسين ومجاالت نهوض املرأة في جميع املجاالت. تضع ضمن اولوياتها  )التنمية
ً
إيمانا

البحرين بأهمية ضمان استدامة البنية التحتية لتكافؤ الفرص وتحقيق الحماية االجتماعية للمرأة، قامت بمواءمة 

نامج عمل الحكومة وامليزانية العامة لتواصل مسيرتها وجهودها التنموية بما يتوافق مع استراتيجياتها الوطنية وبر 

 مع رؤية مملكة البحرين  2030تحقيق أجندة التنمية املستدامة 
ً
وأهدافها وغاياتها، والتي تنسجم تماما

 ، على أسس العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص التي أقرها الدستور.2030االقتصادية 

 

 واإلحصاءات البيانات الباب الرابع:

 

: املجاالت
ً
 األمر يتعلق عندما املاضية الخمس السنوات خالل التقدم معظم الدولة فيها حققت التي األولى الثالثة أوال

  .الوطني املستوى  على الجنسين بإحصاءات

 

 املتخذة التدابير ونطاق األهداف ذلك في بما ،املتخذة للتدابير محددة أمثلة ثالثة عن تفاصيل تقديم )مالحظة: ُيرجى

 عن معلومات تقديم أيًضا ُيرجى .املعلومات من ملزيد والروابط املستفادة، والدروس التأثيرات وتقييمات وامليزانية

 (أقص ى كحد صفحتانفي  إجاباتك لدعم بيانات تقديم ًيرجى والفتيات، النساء من محددة لفئات اإلجراءات

 

 اللجنة الوطنية للمعلومات الجنسين من خالل  إلحصاءات الوكاالت بين مشتركة تنسيق آلية .1

  بإنشاء اللجنة الوطنية 2015لسنة  21بهدف تنسيق العمل االحصائي على املستوى الوطني، صدر قرار رقم  .

ململكة، برئاسة وزير شؤون املتابعة وعضوية ممثلين عن معظم الجهات الرسمية ذات العالقة في ا للمعلومات

 وربطها ببرنامج عمل الحكومة من خالل: 2015وتتولى اللجنة مهمة متابعة اجندة التنمية ملا بعد عام 

  توفير  إلىتهدف  هيئة املعلومات والحكومة االلكترونيةاالشراف على انشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة في

لجودة العالية التي تستجيب ملتطلبات التنمية وتقديم املعلومات والبيانات الرسمة الصحيحة واملحدثة وذات ا

 املستدامة

  ماتي وللقيام للنهوض بدوره في تنظيم العمل االحصائي واملعلو هيئة املعلومات والحكومة االلكترونية دعم

جهزة الحكومية يانات املتوفرة لدى الوزارات واأل ليات الفنية إلنتاج وجمع االحصاءات والببمهامه في ارساء اآل

 وإيداعها في قواعد معلومات مركزية على ان تتولى الجهات املزودة للبيانات مسؤولية صحتها وتحديثها.
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 .اعتماد املعلومات والبيانات الرسمية وتحديد الجهات املسؤولة عن انتاجها ومواقيت نشرها دوريا 

 .وضع اإلجراءات املناسبة لتنظيم تبادل املعلومات بين الجهات الحكومية 

 اداء القاعدة املعلوماتية من خالل تكليف جهات عامة او خاصة معنية بإنجاز دراسات لتحسين جودة  تقييم

 املعلومات الرسمية.

  وقد تم تشكيل لجنتين فرعيتين لهذه اللجنة واحدة ملؤشرات األداء واألخرى معنية بالعالقات الخارجية، ينضوي

تين مكتب تنفيذي برئاسة وزير شئون املتابعة، وتهدف هذه تحتهما فرق عمل من الجهات املختصة، ويترأس اللجن

امداد قاعدة البيانات في الجهاز املركزي للمعلومات بالبيانات واملعلومات الصحيحة والدقيقة املتعلقة  إلىاللجان 

 باملؤشرات الوطنية والدولية وبالعالقات الخارجية.

 البيانات لجمع والتنسيق املستدامة، التنمية مؤشرات رصد ةمسئولي اإللكترونية والحكومة هيئة املعلومات وتولت 

 ضمن  2030أجندة مقاصد من 78 % دمج في ونجحت .وغيرها واملوقع الجنس وفق وتصنيفها املختلفة من مصادرها

 لعدم إما املقاصد تجاوز بعض تم آخر جانب من2018 – 2015 . الحكومة عمل ببرنامج الخاصة واملبادرات البرامج

 الريفية والبيئة واألوبئة يتعلق بالغابات ما كل مثل والحضرية، الجغرافية طبيعتها بسبب البحرينية الحالة مع تطابقها

  لتحققها نتيجة أو وغيرها
ً
 فور  مركزي  سجل في املواليد جميع ومقيم، وتسجيل مواطن لكل قانونية هوية كوجود فعليا

 . 1989عام لها البحرين التي إنضمت الطفل لحقوق  املتحدة األمم إتفاقية مع يتوافق بما الوالدة

 جميع املستدامة في التنمية أهداف تبني في للمعلومات الوطنية اللجنة وجود حيث من املؤسس ي التنظيم ساعد لقد 

  االستدامة وتزويدها تقارير وإعداد بها، الخاصة املؤشرات وتبويب جمع في والبدء الحكومية، القطاعات
ً
 لهيئة تباعا

  االلكترونية والحكومة املعلومات
ً
  بذلك مؤسسا

ً
 املتعلقة املعلومات وتبادل تلك املؤشرات، عن واإلبالغ للرصد نظاما

 دورية بصورة الحكومة عمل برنامج مهام ملتابعة تنفيذ إلكترونية منظومة إنشاء إن كما .الشركاء كافة بين بالتنمية

 التقارير ورفع الحكومية للجهات الرئيسية اإلحصاءات واملؤشرات بشأن الدقيقة املعلومات على الحصول  سهل

 املتعثرة، املشاريع بشأن املناسبة القرارات وإتخاذ الحكومية تنفيذ املشاريع ومتابعة املوقر الوزراء مجلس إلى الدورية

 .لها الحلول  أفضل وإيجاد تواجه التنفيذ التي بالصعوبات واإلحاطة

 بهدف2030  املستدامة التنمية أهداف ملؤشرات الوطنية املعلومات قاعدة تطوير تم املؤسسية، اآلليات والستكمال 

 التنمية الحكومة وأهداف عمل برامج وربط لها واملستخدمة للبيانات املزودة الجهات بين والتعاون  التنسيق تعزيز

 .املتكاملة باملعلومات القرار متخذ لرفد بشأنها املعلومات وتبادل ورصد املستدامة

 

( وتنفيذ الخطة االستراتيجية لتنفيذ الخطة 2022-2013) الوطنية لنهوض املراة البحرينية الخطة إصدار .2

 (2018-2015الوطنية لنهوض املراة البحرينية )

 ( 2022-2013تهدف الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )متابعة تقدم املرأة البحرينية بكل فئاتها، وفي  إلى

جميع مراحلها العمرية، ومختلف ظروفها االجتماعية واإلقتصادية والصحية والنفسية ألداء ادوارها في التنمية 

 الوطنية كشريك فاعل منتج ومعطاء ومصدر لإلبداع واإللهام والتنافسية.
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ً
جميع مؤسسات الدولة كشركاء  إلىبحرينية وثيقة وطنية تعود ملكيتها أن الخطة الوطنية لنهوض املرأة ال إلىونظرا

في عملية التنفيذ، فقد استمر تقييم تنفيذ الخطة مع الجهات املعنية، وذلك من خالل عقد اللقاءات التشاروية 

برز الصعوبات أوالزيارات امليدانية الستعراض التجارب وتبادل الخبرات واملعرفة والنتائج املتحققة والوقوف على 

والتحديات التي واجهت املعنيين عند التنفيذ مع تحديد فرص التحسين، وذلك بحسب متطلبات املجاالت 

 الخمسة الرئيسية للخطة الوطنية.

 ( 2014صممت الخطة الوطنية لتضم مراحل تنفيذية متدرجة، حيث بدأ تنفيذ الخطة اإلستراتيجية في العام )

(، بمنهجية عمل وطنية تضمن لها الشمولية 2018-2015ها الخطة اإلستراتيجية )كمرحلة إنتقالية أولية، تبع

وقد استندت الخطة على عدد من التوجهات العامة، لتوطين مضامينها واالنتقال  والتأثير وفاعلية التنفيذ. 

ج عمل الحكومة وامليزانية حيث تم االنتهاء في املرحلة األولى من تنفيذ الخطة، بموائمتها مع برنام بنتائجها للعاملية،

العامة للدولة، وبصورة تضمن سالسة التنفيذ من خالل الشراكة والتحالف مع الوزارات واملؤسسات الرسمية 

 من الرؤية اإلقتصادية ململكة البحرين 
ً
 2030ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني، وانطالقا

 باملتطلبات الدولية.دون إغفال ملتابعة التزام مملكة البحرين 

  وضعت الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية على أساس يساهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين االقتصادية

 ويقوم على مبادئ االستدامة  إلىوتحقيق الهدف نحو االنتقال  2030
ً
اقتصاد منتج قادر على املنافسة عامليا

تنهض باملرأة لتجسد القدرات الكاملة والعيش بحياة كريمة وآمنة.  والتنافسية والعدالة، وبما يهيء السبل التي

%( 61%( من برامج الخطة بتوجهات ومبادرات الرؤية اإلقتصادية وبنسبة تنفيذ تبلغ )47يرتبط ما نسبته ) حيث

كة %( من مؤشرات رؤية ممل46، وتشمل مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية ما نسبته )2017لغاية 

 .2017%( لغاية 62وبنسبة انجاز  بلغت ) 2030البحرين االقتصادية 

  واملتسقة مع الخطة الوطنية عند  2014تم انتقاء البرامج/املشاريع املندرجة ضمن املوازنة املعتمدة للدولة للعام

فيذ هذه املرحلة ( كمرحلة انتقالية أولية، وقد قام املجلس بتقييم مخرجات تن2014اعداد الخطة اإلستراتيجية )

ودراسة الفرص والتحديات الواقعية، مما استدعى ضرورة مراجعة الخطة ومحصالتها والخطط التنفيذية 

 نحو تحقيق األثر دون 
ً
واملؤشرات املستهدفة وتطويرها في ضوء هذه النتائج لتكون أكثر واقعية وأقوى تأثيرا

 اإلستراتيجية. اإلخالل بمضمون املحصالت والخطط واإلطار العام للخطة

 ( كمرحلة ثانية للتنفيذ ولضمان إدماج الخطة الوطنية في خطط 2018-2015عند اعداد الخطة اإلستراتيجية )

وبرامج املؤسسات الحكومية، فقد شارك املجلس األعلى للمرأة في ورش تدشين برنامج عمل الحكومة والتنسيق 

إعداد برنامج عمل الحكومة ورفع مرئيات ومقترحات املجلس املباشر مع املعنيين بمجلس التنمية اإلقتصادية في 

مراجعة تفاصيل البرامج لكل جهة على حدة والتشاور والتنسيق مع الشركاء األساسيين.  إلىحوله، باإلضافة 

( على ذكر الخطة الوطنية بنص صريح، يؤكد 2018-2015ونتيجة لذلك، جاءت وثيقة برنامج عمل الحكومة )

لفعال مع املجلس األعلى للمرأة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية التنسيق اعلى "

2013-2022." 
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  تضمنت الخطة اإلستراتيجية برامج ومشاريع معنية بها الجهات ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث احتوت الخطة

( من البرامج الجديدة، ليصبح 6( برنامج من برامج عمل الحكومة واقتراح عدد )47اإلستراتيجية على عدد )

وقد بلغت نسبة تنفيذ هذه تيجية، %( من اجمالي برامج الخطة اإلسترا47( بنسبة )53مجموع عدد البرامج )

 .2017%( لغاية العام 61البرامج )

 ( كمرحلة ثالثة من التنفيذ، بدأ املجلس األعلى للمرأة بالتخطيط 2022-2019عند اعداد الخطة اإلستراتيجية )

تحديد وذلك باملشاركة في ورش عمل  2017والعمل مع الجهات املعنية بأعداد برنامج عمل الحكومة منذ نوفمبر 

نتج عنها إدراج سياسة األولويات ووضع املقترحات وتقديم املرئيات حول السياسات واملبادرات الحكومية، والتي 

، وجاري العمل على تضمين الخطة الوطنية في برامج عمل خاصة باملرأة ضمن محاور برنامج عمل الحكومة

أكبر لفهم أدوار واحتياجات املرأة ومن املأمول ان وتمثل املرحلة القادمة للمجلس األعلى للمرأة نضج  الجهات. 

 على التمكين
ً
 .ينعكس في برنامح عمل الحكومة بصورة تدعم نهوض وتقدم املرأة بعد أن كان التركيز سابقا

 ( أدت 2018-2013إن تجربة تطبيق الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )إنتاج معرفة نوعية في املجال،  إلى

ت عمل املجلس األعلى للمرأة املطورة في التعاون مع شركائه، ومنهجية استثمار التحديات وفرص عززتها آليا

التحسين لتحقيق نهوض ذو قيمة مضافة في كل قطاعات ومستويات املجتمع وفئاته، مع األخذ في االعتبار التوجه 

 لرؤية املجلس في تحقيق االستراتيجي للخطة في إيجاد التحول املطلوب في الثقافات املؤسسية واملجت
ً
معية، وصوال

 الشراكة الكاملة واملتكافئة للمرأة البحرينية.

 " حددت الوقفة التقييمية النصفيةMidterm Review ملا تم انجازه في مجاالت تمكين املرأة البحرينية، خالل فترة "

حيث تبين بأن اإلنشغال بأسس ( من خالل املجلس وشركائه، 2017-2013تطبيق الخطط اإلستراتيجية في الفترة )

تحقيق التمكين في جميع املجاالت قد ساهم بنتائجه في االنتقال بشكل سلس نحو مسار نهوض املرأة بذاتها 

 وأسرتها ومجتمعها. 

  وأكدت نتائج التقييم ضرورة التركيز على املرأة العاملة في القطاع الخاص واملجتمع املدني، وعلى الخريجات

اجهن في مسارات العمل، حيث أوضحت نتائج التقييم، جدوى استمرار البرامج املوجهة للخريجات الجامعيات وإدم

بناء على النجاحات األولية التي تحققت على صعيد إدماجهن في سوق العمل وتطوير آليات العمل املرنة لتعزيز 

الستثمار الوطني في بناء قدرات املرأة قدرة املرأة على تحقيق التوازن بين مسئولياتها املختلفة للحفاظ على عائد ا

 ومواصلة اإليفاء بالتزامات الدولة الدستورية.

  ثقافة املرأة وقناعاتها تجاه طرق 
ً
كما أوضحت نتائج التقييم نوع من التحول امللحوظ في الثقافة املجتمعية تحديدا

ابية من خالل قياس العائد من تمكينها. وقد رصدت عملية التقييم املرحلية للخطة عدد من املؤشرات اإليج

 االسثمار في برامج الخطة الوطنية وانعكاسها بشكل عام على األداء الوطني.

  وبينت نتائج التنفيذ للخطة الوطنية بأنه بالرغم من اعتماد منهجيات وخطط تسعى لنهوض املرأة البحرينية، إال

%( من املتحقق 83ة" )برامج ومؤشرات( بما نسبته )أن الجهود خالل املرحلة السابقة بقيت في نطاق "تمكين املرأ

لذا فإنه يجب التركيز خالل املرحلة القادمة  منهجية "نهوض املرأة".  إلى%( فقط استند 17في الخطة، وما نسبته )
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 إلىمن الخطة على الخطط واملنهجيات واملمارسات النموذجية التي تساهم في صناعة عوامل نهوض املرأة لتصل 

 %(.80ما نسبته )

 (، برؤية جديدة 2022-2019لفترة )ومن أهم مخرجات التقرير أن تنطلق الخطة الوطنية في مرحلتها القادمة ل

 تستند فيها على عدد من املنطلقات تتمثل في التالي: 

 ع 
ً
لى )نهوض االلتزام بمنهجية )نهوض املرأة البحرينية(، وبالتالي فإن القياسات القادمة ستكون أكثر تركيزا

 املرأة( بعد أن تم قياس قدرة املرأة على استثمار  اآلليات وأدوات التمكين )املمكنات(.

  مراجعة طبيعة التحديات التي تواجه نهوض املرأة البحرينية، وعلى وجه التحديد في املجالين التعليمي "التقني

 تراتيجية لالقتصاد الوطني. واالقتصادي" وفي ضوء ما تفرضه احتياجات سوق العمل والتطلعات االس

  ما تحقق منها أو ما لم يتم تحقيقه مع تحديد  إلىاملراجعة الشاملة ملؤشرات قياس الخطة الوطنية بالنظر

 أسباب ذلك، وبالتالي مالئمة املؤشرات املستهدفة لالحتياجات والتطلعات املستقبلية. 

  على االقتصاد الوطني وتحديد مؤشرات نجاح مملكة توضيح أثر رفع الخبرة والتنافسية في مجال نهوض املرأة

 البحرين في أن تكون بيت خبرة لقضايا املرأة على املستوى الدولي.

  عالمات وعوامل نهوض املرأة، حيث  إلىكما جاءت النتائج لتؤكد على االنتقال بشكل كامل من عملية تمكين املرأة

وضع  إلىفجوات "التمكين" والسعي نحو غلقها، إضافة أن مرحلة "التمكين" السابقة ركزت على قياس كافة 

نهوض املرأة في مرحلة  إلىاألسس الكفيلة بإيجاد ورفع الوعي لدى الشركاء لضمان التحول السلس واملستدام 

 العمل القادمة.

 

 منصة اليبانات املفتوحةمن خالل  الجنسين إحصاءات عن اإلنترنت شبكة على مركزية بيانات قاعدة تطوير .3

  فتوحة من أجل االرتقاء منصة بيانات مكخطوة ملواكبة التطورات التكنولوجية في مملكة البحرين تم استحداث

 بالعمل اإلحصائي والحصول على اإلحصاءات بشكل ديناميكي تفاعلي. حيث يتم رفع البيانات من الوزارات

( ومن ثم معالجة البيانات وتقييمها من خالل توظيف تقنية http://statistics.gov.bhالجهات املعنية على املوقع )و 

 املعلومات و إتاحة البيانات على املوقع بعد ذلك.

 

 املرصد الوطني للتوازن بين الجنسين

  
ً
 مشروع يأتي املرأة،املتعلقة  والبيانات املعلومات لجمع توثيق مركز بإنشاء للمرأة األعلى املجلس الختصاصات تنفيذا

 الوطني، املستوى  على الشراكات التحالفات استثمار على القائم الجنسين( بين التوازن  ملؤشرات الوطني )املرصد

 واإلقليمية املحلية التنافسية معدالت جانب قياس إلى املعرفة، اقتصاد تعزز  موحدة معرفية منظومة بناء بهدف

 الحياة في مشاركتها حجم وقياس البحرينية مساهمات املرأة رصد خاللمن  الفجوات، سد على يساعد مما والدولية

والعموم  واملهتمين للباحثين علمية كمنصة باملجلس اإللكتروني الخاص املوقع عبر إتاحة املرصد تكون  وسوف العامة

 .باللغتين الجنسين بين وبيانات التوازن  معلومات يخص ما كل على للتعرف

http://statistics.gov.bh/
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  بناء منظومة معرفية موحدة تعزز اقتصاد املعرفة ومصادر التعلم والنشر، وقياس  إلىويهدف مشروع املرصد

معدالت التنافسية املحلية واإلقليمية والدولية مما يساعد على سد الفجوات، و استثمار الشراكات والتحالفات 

 لتقديم أفضل صور الشراكة الفاعلة على املستوى الوطني.

 ملشاركة االقتصادية، اسرة، جودة الحياة، التعليم، وهي)السكان، استقرار األ  رئيسية مجاالت ستة ملرصدا يتضمن

املشاركة السياسية( وتتضمن هذه املجاالت مجموعة من القواعد الفرعية تشتمل على العديد من املؤشرات 

نية في عدة مجاالت. وتشكل مؤشرات مؤشر( ترصد واقع املرأة البحري 4000الرئيسية والتفصيلية )ما يزيد على 

 الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية عصب هذه املنظومة املعرفية.

 القرار، صناع(  املستخدمين لجميع الرئيس ي مصدرها من املعتمدة البيانات ويتميز املرصد بعدة خصائص منها توفير 

 النظام للمؤشراتن اضافة لقدرة والفجوات املتغيرات اإلعالميين( واحتساب املستفيدين، الخدمة،الباحثين، مقدمي

 مؤشر أرتفع إذا : مثال( املؤشرات بين الترابطية العالقات وإيجاد لذلك خاصة تقارير وإصدار املؤشرات تحليل على

 في واملعنيين القرار لصناع خاصة التنبيهات االستقراراألسري(، كما يتيح النظام معدالت على ذلك تأثير ما التعليم

 مع باملقارنة وذلك ، Dashboardاملؤشرات قيادة للوحة نماذج االنخفاض( ويوفر أو االرتفاع( املؤشرات تغير حال

 .والدولية اإلقليمية القراءات

 مختلفةإما بالطرق املباشرة )املوقع اإللكتروني للمجلس، الشير بوينت،  مستويات على البيانات ونشر إتاحة وستتم

 التقارير الكتيبات، العلمي، النشر( مثل املباشرة غير اإللكتروني ملؤشرات التوازن بين الجنسين( أوبالطرق التطبيق 

 (.الخ... العلمية امللتقيات في البحثية اإلعام،واملساهمة وسائل تغذية والخارجية، املحلية

 

 الوطني للتوازن بين الجنسين التقرير 

  لتوصية اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة في 
ً
يأتي اعداد التقرير تنفيذا

التنمية لوضع منهجية قياس على املستوى الوطني ملؤشرات التوازن بين الجنسين بما يدعم قياس األثر في املجال، 

تعمل على رصد التقدم املحرز في مجال إدماج احتياجات  حيث استحدث املجلس األعلى للمرأة هذا التقرير كآلية

 املرأة وتحقيق تكافؤ الفرص على املستوى الوطني في املجاالت النوعية. 

  وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو امللكي ولي العهد نائب القائد األعلى

، على إعداد تقرير وطني دوري 2018أبريل  30ي اجتماعها املنعقد بتاريخ النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، ف

يقيس التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاع العام ويتولى املجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع الجهات 

 الحكومية املعنية بإعداده وتعميمه.

 لمية التي اعتمدتها املؤشرات والتقارير الدولية في ولدى اعداد هيكلية التقرير الوطني تم االستهداء باملنهجيات الع

املجال مع األخذ باالعتبار خصوصية مملكة البحرين، وذلك بعد التشاور والتنسيق املباشر مع جميع الوزارات 

 واملؤسسات الرسمية ذات العالقة.

 ت وبرامج التوازن بين الجنسين ويعتبر التقرير اآللية الرسمية ملتابعة تطبيق قياس األثر املتحقق على صعيد سياسا
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في مملكة البحرين وتطبيق النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة في التنمية، كما أن مؤشرات التقرير ستصبح 

 مصدر بيانات جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم املرأة البحرينية. 

  املحرز في املجال ورصد الفجوات واقتراح فرص التحسين قياس الجهود الوطنية والتقدم   إلىويهدف التقرير

لسدها، اضافة لتعزيز مكانة البحرين كبيت خبرة في املجال على الصعيد الدولي وتحسين وضع مملكة البحرين في 

 التقارير الدولية ذات العالقة.

 

 الجنسين من خالل: بإحصاءات املتعلقة املعرفية املنتجات .4

 للتوازن بين الجنسينالتطبيق االلكتروني 

 من اختصاصات املجلس بإنشاء مركز توثيق لجمع املعلومات والبيانات املتعلقة باملرأة، يأتي إنشاء إ 
ً
نطالقا

التطبيق االلكتروني والذي سيتم ربطه باملرصد الوطني ملؤشرات املرأة ليسهم في تفعيل اختصاصات املجلس 

هل ومترابط حول املرأة البحرينية يتيح التعرف على حجم أنشطتها واقع ملموس، س إلىاألعلى للمرأة وتترجمها 

ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك من خالل التنسيق بين الجهات املعنية بتوفير املعلومات املتعلقة باملرأة، والقيام 

 زراء.بتحديثها وتنظيمها لالستفادة منها، من خالل التعاون مع مكتب النائب االول لرئيس مجلس الو 

  لشفافية بيانات مملكة البحرين ليس على الصعيد املحلي فحسب، بل 
ً
يأتي مشروع التطبيق االلكتروني معززا

على املستويين االقليمي والدولي على حد السواء، كما سيسهل التطبيق من الوصول لبيانات املرأة البحرينية في 

 املجاالت التنموية للباحثين واملهتمين والعموم.

 ئص متعددة كتوفير البيانات املعتمدة من مصدرها الرئيس ي لجميع املستخدمين )الباحثين اصويتميز التطبيق بخ

 لجميع املستخدمينن اضافة Androidو  iOSوصناع القرار(، كما يمكن تحميل التطبيق في الهواتف الذكية بنظام 

لمؤشرات مستخدميه من اختيار االقسام الرئيسية لنجليزي(. كما يمكن التطبيق إلعرض البيانات باللغتين )عربي/ 

وتتضمن هذه  القتصادية/ واملشاركة السياسية(.سرة/ الصحة/ التعليم/ املشاركة اوهي )السكان/ استقرار األ 

كثر من سنة سنة واحدة اذا كانت سنة تعداد، وأاالقسام الرئيسية بيانات املؤشر حسب سلسلة زمنية )من 

ؤشرات وذلك من خالل زر للبحث في نات( ورسم بياني للمؤشر، مع امكانية البحث في املحسب دورية نشر البيا

 على التطبيق، كما يمكن اضافة مؤشرات جديدة من املشرفين على التطبيق.أ

 

: األولويات
ً
 القادمة. الخمس السنوات خالل الوطنية الجنسين إحصاءات لتعزيز الدولة في األولى الثالث ثانيا

 .)أقص ى كحد في صفحتانعنها  وأمثلة للخطط موجز شرح تقديم ُيرجى)مالحظة: 

 

خطة أهداف ال لتحقيقالجنس بحسب املصنفة  الوطنية إدارة اإلنتاج املعرفي للمؤشرات واإلحصائيات -1

 :(2022-2019االستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية)

 املرأة لنهوض الوطنية الخطة من واألخيرةالثالثة  املرحلة لتنفيذ (2022-2019االستراتيجية) الخطة تأتي 
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 التطوير وفرص القوة مواطن املتحقق وتحديد األثر وقياس تقييم عملية من االنتهاء بعد ،)2022-2013البحريني)

 من اإلنتهاء وبعد  (.2018-2013املرحلة السابقة) في حياتها بجودة وإرتقائها واقتصادي املرأة اجتماعي لنهوض املمكنة

 وبناءً  للخطة شامل تقييم سيتم عمل (2022-2013البحرينية) املرأة لنهوض الوطنية لتنفيذ الخطة الزمنية الفترة

 تظهر ورؤية بمنهجية الخطة هذه وتنطلق  .(2022بعد) ما للفترة املكملة الخطة سيتم وضع والنتائج املخرجات على

 ورعاية لتمكين امللحة الحاجات توجهاتها تلبية في تجاوزت قد البحرين مملكة سياسات بأن علمية مؤكدة بإثباتات

 املناسبة القرارات اتخاذ والقدرة على للمرأة الذاتي التمكين نحو تتجه وتحول  نضج في مرحلة اليوم وتمر املرأة،

 .ونموه املجتمع نهوض على مؤثرة قوة تكون  مسارات، وأن من يناسبها ما الختيار

 السابقة للفترة التقييم مخرجات بناء على املتوقع األثر تحقيق نحو دقة أكثر بمنطلقات الخطة االستراتيجية وتأتي 

 الوطني الحوكمة نظام أدوات وآليات تفعيل خاللها، من يتم ومرنة مبتكرة آليات خالل اعتماد من (2013-2018)

 لالخ من الشركاء مع واملجتمعي، والعملاملؤسس ي  األداء لتطوير املخرجات واستثمار بين الجنسين التوازن  لتحقيق

 صناعة على ولألسرة البحرينية، والتركيز للمرأة املقدمة والخدمات البرامج وتجويد بهدف تنمية نوعية استراتيجيات

 االحتياجات والتطلعات مع يتسق بما األثر قياس مؤشرات اضافة لصناعة ونموذجية نوعية ومشاريع برامج

 .امليدانية واملسوحات العلمي ومجاالت النشر العلمية والقياسات النوعية الدراسات املستقبلية، وتكثيف

  تم تحديد املبادرات بما يتوافق مع توجهات مملكة البحرين لبرنامج عمل الحكومة القادم واستراتيجية تحقيق

تحقيق االستقرار األسري في  التوازن املالي لالقتصاد الوطني وتأثيرها على خطط تقدم املرأة البحرينية وذلك لضمان

إطار الترابط العائلي واملجتمعي، ورفع قدرة املرأة على املساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس 

تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات املرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة لالرتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها 

ل تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل املؤسس ي ليكون املجلس األعلى للمرأة المن خوالتعلم مدى الحياة، 

 بيت للخبرة الوطنية املتخصص في مجال تقدم املرأة.

 

املرصد من خالل  الجنسين إحصاءات عن اإلنترنت شبكة على مركزية متابعة لوحة أو/و بيانات قاعدة تطوير -2

 :الوطني للتوازن بين الجنسين

 ( اجراء التالي:2022-2019)الوطني ملؤشرات التوازن بين الجنسين  وسيتم خالل املرحلة الثانية من مشروع املرصد

 إجراءات الربط إنهاء على والعمل البحرين بمملكة املعتمدة واإلحصائية املعرفية القواعد كأحد املرصد اعتماد 

 .األعلى للمرأة املجلس وأنظمة للمشروع الرئيسيين الشركاء لالخ من للمؤشرات املباشرة والتغذية

 اإلنجليزية باللغة واإلتاحة الترجمة. 

 

"تكاتف"  قاعدة البيانات واالحصائيات الوطنية للعنف االسري اإلحصائيات املصنفة ضمن  توظيف واستثمار  -3

  إلعداد الدراسات ووضع التقديرات اإلحصائية 
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بالتعاون مع وزارة  2017العنف ضد املرأة أطلق املجلس األعلى للمرأة في ديسمبر طار الحملة العاملية ملناهضة إفي 

يأتي إنشاء قاعدة البيانات واالحصائيات الوطنية و  ي "تكاتف". الداخلية قاعدة بيانات واحصائيات العنف األسر 

 الختصاصات املجلس وخطته الوطنية لنهوض املرأة البحري للعنف االسري "تكاتف"
ً
( بإنشاء 2022-2013نية )تنفيذا

قاعدة بيانات موحدة لحاالت العنف األسري من النساء والفتيات في مملكة البحرين مرتبطة بجميع الجهات واالجهزة 

 الحكومية ذات العالقة.

  سري وبناء شبكة موحدة للخروج بسجل موحد بعة اإللكترونية لحاالت العنف األ الرصد واملتا إلىوتهدف القاعدة

توحيد التعريفات  إلىت، يمكن من تتبع حاالت العنف ورصد التغيرات التي تطرأ على وضع املعنفة، اضافة للبيانا

والتصانيف ألنواع العنف املندرجة تحت كل جهة، وتوحيد الدراسات واالحصائيات لحاالت العنف املرصودة 

 الحصول  من املعنفات النساء مساعدة إلىلتحسين وضع مملكة البحرين في التقارير الدولية. كما تهدف القاعدة 

ة الخدمات على ة الصحيَّ ة والنفسيَّ  كمواطنة. لها الدولة مؤسسات التي توفرها واالجتماعي 

 سري من مصدرها انات املوحدة واملعتمدة للعنف األ وتتميز القاعدة بالعديد ممن الخصائص منها توفير البي

الرئيس ي )وزارة الداخلية(. وتوحيد التصنيفات الرئيسية لحاالت العنف بين جميع الجهات الرسميةن اضافة لحل  

 ومكانية إمكانية ايجاد العالقات الترابطية بين املؤشرات في النظام )مثال: الجهتينمشكلة ازدواجية البيانات بين 

وقدرته على تحليل املؤشرات في تقارير وسجالت. كما يوفر النظام نماذج  )نفالع املستوى التعليمي للضحية وتكرار 

. وسيتم إتاحة ونشر البيانات على مستويات محددة يتم تحديدها من قبل dashboard للوحة قيادة املؤشرات

 وزارة الداخلية التي ستتولى معالجة البيانات واصدار رقم موحد لحاالت العنف االسري.

 ويوفر النظا(م لوحة البياناتDashboard تتضمن رقم موحد إلحصائيات حاالت العنف االسري الواقع على املرأة )

بين الشركاء في املرحلة االولى )وزارة الداخلية، واملجلس االعلى للمرأة(. كما ُيمكن النظام وزارة الداخلية من 

حصائية اضافة ملجموعة من التقارير اال  اصدار تقارير متنوعة ودقيقة حول العنف االسري في مملكة البحرين،

 سري.الرئيسية لحاالت العنف األ 

 ( إنشاء نظام الكتروني للقاعدة مركزه وزارة الداخلية ومن 2018-2012) تم خالل املرحلة االولى من املشروع

الحكومة املجلس األعلى للمرأة، وزارة الداخلية وهيئة املعلومات و   خالله تم ربط ثالث جهات رئيسية وهي:

 تقارير احصائية أولية تضم
ً
سري بين ن وجود رقم موحد لحاالت العنف األ اإللكترونية كمرحلة أولى متضمنا

وتوحيد  املجلس األعلى للمرأة ووزارة الداخلية في الوقت الحالي لحين البدء التدريجي مع باقي الجهات املعنية

 السجالت.

 لكتروني الحالي واملميزات البحثية وتطوير ( تطوير النظام اإل2022-2019روع )وسيتم خالل املرحلة الثانية من املش

جهزة الحكومية ذات العالقة )وزارة تقارير تخصصية وترابطية. وربط األ التقارير الصادرة عنه بحيث يتضمن 

العدل والشؤون االسالمية واالوقاف، وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وزارة الصحة، النيابة العامة( وبناء شبكة 

موحدة للخروج بسجل موحد للبيانات، يمكن من تتبع حاالت العنف ورصد  التغيرات التي تطرأ على وضع 

 .املعنفة
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: هل
ً
 املستدامة؟ التنمية أهداف في املحرز  التقدم لرصد املؤشرات من وطنية مجموعة حددت ثالثا

 تلك بين من بالجنسين املتعلقة املؤشرات عدد وكم عليها تشتمل التي املؤشرات عدد كم بنعم، اإلجابة كانت إذا -

عد التي بالجنسين املتعلقة املؤشرات املؤشرات، وما عدد
ُ
 عمل إطار جزًءا من ليست أي( إضافية قطرية مؤشرات ت

 ؟)ومؤشرها العاملية املستدامة التنمية رصد

  )1امللحق  في واردة القائمة( بالجنسين املتعلقة العاملية املستدامة التنمية مؤشرات عدد كم بال، اإلجابة كانت إذا -

 دولتك؟ املتوفرة في

 ملحق (  في املؤشرات تقديم )مالحظة: ُيرجى

نعم تم تحديد مجموعة وطنية من املؤشرات الكمية والنوعية لرصد التقدم املحرز في أهداف التنمية 

 يلي: ام املستدامةوكما موضح في

 2022-2019مؤشرات الخطة االستراتيجية 

  
ً
 ، 2030املستدامة التنمية أهداف ومقاصد غايات الستثمار واضحة خطوات من البحرين مملكة اتخذته ملا استكماال

 املستدامة التنمية أهداف مع املرأة تقدم مجال في البحرين مملكة جهود مواءمة على للمرأة األعلى عمل املجلس فقد

 نسبته ما 2022-2019 االستراتيجية الخطة مؤشرات شملت وقد باملرأة، املباشرة وغير العالقة املباشرة ذات  2030

والعاشر(، كما  والخامس الرابع الهدف( باملرأة مباشر بشكل املرتبطة املستدامة التنمية مؤشرات أهداف من %(64)

وقد تضمنت الخطة االستراتيجية  . 2030هداف التنمية املستدامة أتم مواءمة مجاالت الخطة الخمسة مع 

 بالحماية الخاصة ول من أهداف التنمية املستدامة وخاصة فيما يتعلق باملقاصد( من مؤشرات الهدف األ 14%)

من مؤشرات الهدف الثالث،  (%22)من مؤشرات الهدف الثاني، و (%8)و االقتصادي والتمكين جتماعيةاال 

من مؤشرات الهدف الثامن،  (%41)من مؤشرات الهدف الرابع، وجميع مؤشرات الهدف الخامس، و (%73)و

من مؤشرات الهدف الحادي  (%13)مؤشرات الهدف العاشر، و من (%18)من مؤشرات الهدف التاسع، و (%42)و

من مؤشرات  (%9)من مؤشرات الهدف الثالث عشر، و (%13)من مؤشرات الهدف الثاني عشر، و (%8)عشر، و

 من مؤشرات الهدف السابع عشر. (%4)الهدف السادس عشر و

 

: هل
ً
 املستدامة التنمية أهداف من  5الهدف مؤشرات من بكل يتعلق فيما وتجميعها البيانات جمع بدأ رابعا

 . / ال األخرى؟ نعم املستدامة التنمية أهداف إطار في املتعلقة بالجنسين املؤشرات

 . األولوية إعطاؤها تم التي املؤشرات وصف ُيرجى بنعم، اإلجابة كانت إذا  -

 املؤشرات.  بهذه يتعلق فيما البيانات وتجميع لجمع الرئيسية التحديات فاشرح بال، الجواب كان إذا  -

من أهداف التنمية  5نعم بدأت مملكة البحرين في جمع البيانات وتجميعها فيما يتعلق بكل من مؤشرات الهدف 

 املستدامة املؤشرات املتعلقة بالجنسين في إطار أهداف التنمية املستدامة األخرى وكالتالي:

 

 2022-2019مؤشرات الخطة االستراتيجية 

 مؤشر  (120)( املكونة من 2022-2019طة الوطنية لنهوض املراة البحرينية)تتضمن الخطة االستراتيجية لتنفيذ الخ
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 جميع 
ً
مؤشر، وتقوم  (14)الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة البالغ عددها  مؤشراترئيس ي ضمنيا

 هيئة املعلومات والحكومة االلكترونية بجمع هذه االحصائيات بشكل دوري من الجهات املعنية بالدولة. 

  وقد تضمن 2018في يوليو  2030كما قدمت مملكة البحرين التقرير الطوعي األول ألهداف التنمية املستدامة ،

 املرأة. وتمكين الجنسين بين املساواةيع املؤشرات املحدثة واملتعلقة بالتقرير جم

 

: أي
ً
 دولتك؟ في الرئيسية املسوحات طريق عن روتيني بشكل تقديمه يتم  10التالية التقسيمات من خامسا

الجغرافي املوقع  

الدخل  

الجنس  

العمر  

التعليم 

االجتماعية الحالة  

  العرقي االنتماء/العرق  

ال توجد هجرة ولكن هناك عمالة وافدة  الهجرة وضع 

اإلعاقة  

الوطنية السياقات في الصلة ذات األخرى  الخصائص 


