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   التمكين االقتصادي للمرأة في عالم العمل املتغير"" - 61ستنتاجات املتفق عليها للجنة وضع املرأة للدورة ال ا حول تنفيذلتقرير األمين العام لألمم املتحدة األسئلة االسترشادية 

  ( ( ي) إلىأ(  ) 40 )الفقرات تعزيز األطر املعيارية والقانونية
ا
 :أوال

 تمييز ضد املرأة في العمل؟  ما هي اإلجراءات املحددة التي تم اتخاذها لَسّن وتعزيز وإنفاذ القوانين واألطر التنظيمية التي تضمن املساواة بين الجنسين وتحظر ال .1

بوجه خاص. ولقد نص امليثاق على مبدأ املساواة بين جميع املواطنين أمام القانون وفي   يكفل ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين ذات الصلة الحماية القانونية لحقوق اإلنسان بوجه عام والحماية القانونية لحقوق املرأة ̶

ارسة النشاط االقتصادي. أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وبذلك يكفل الدستور للمرأة الحقوق السياسية والحق في التعليم وامللكية وإدارة األعمال وممالجنس  اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، ال تمييز بينهم بسبب  

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات املرأة نحو األسرة وعملها  ( فقرة "ب" منه على أن " 5لدولة".  كما نصت املادة )دعامات للمجتمع تكفلها ا وتكافؤ الفرص بين املواطنين املساواة( من الدستور على أن "تشكل  4حيث نصت املادة )

 . "، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالميةفي املجتمع

 ملناهضة التمييز في املادة )كما وقد وضع املشرع مبدأ   ̶
ً
ال تمييز بينهم في ذلك بسبب    ( من الدستور والتي تنص على أن: "الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، ويتساوى املواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة،18عاما

 من هذا املبدأ  الجنس
ً
ة وعلى كافة  الدستوري تواصلت التشريعات الصادرة في مملكة البحرين والتي تؤكد على حظر التمييز ضد املرأة في مجاالت املشاركة االقتصادية املختلف  أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة." وانطالقا

 مستوياته، ومن هنا تجدر اإلشارة إلى أبرز وأحدث التشريعات والقوانين التي نصت على ذلك كالتالي: 

والذي ينص    2012( لسنة  36جازات الواردة في قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )على اإل   1976( لسنة  24بشأن سريان أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بمرسوم رقم )  2020( لسنة  1صدور القرار رقم ) ̶

جازة املدفوعة األجر أو اإلجازة بدون ضمن مدد االشتراك الخاضعة ألحكام قانون التأمين االجتماعي بما فيها اإل   2012( لسنة  36در بالقانون رقم )في القطاع األهلي الصا   جازات الواردة في قانون العملعلى أن تحتسب كافة اإل 

 أجر التي تحصل عليها املرأة العاملة بمناسبة الوضع أو التي تستحقها املرأة العاملة لرعاية طفلها. 

ر فيها تشغيل النساء   2019( لسنة  84مراعاة أحكام القرار رقم )يلي: )مع    ماعلى  بشأن األعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء الذي ينص   2020( لسنة  51جتماعية رقم )قرار وزير العمل والتنمية اال  ̶
َ
بشأن تحديد األعمال التي ُيحظ

 حق العمل بكل قطاعات العمل اسوة بالعمال. للمرأةوبذلك  للعمال االشتغال فيها. 2012( لسنة 36العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )الحوامل، يجوز تشغيل النساء العامالت في جميع األعمال التي أجاز قانون 

ر التمييز في األجور بين العمال والعامالت الذي نص في مادته اال   2020( لسنة  52قرار وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم ) ̶
ْ
ر التمييز في األجور بين العمال والعامالت الشاغلين لذات الوظيفة متى  بشأن حظ

َ
ولى على أنه "ُيحظ

 تماثلت أوضاع عملهم." 

تحظر التمييز في األجور  من قانون العمل في القطاع األهلي،  (  39فقرة ثانية إلى املادة )بإضافة    2012( لسنة  36بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )  2021( لسنة  16املرسوم بقانون رقم ) ̶

، وتحديد األعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء.  اللتان تجيزان( 31( )30)ين بين العمال والعامالت في العمل ذي القيمة املتساوية، وإلغاء املادت
ً
 لوزير العمل حظر تشغيل النساء ليال

 .2017%( باملقارنة مع عام 11بارتفاع بلغ )  2020%( في عام 43)  مشاركة املرأة البحرينية في قوة العملبلغ معدل ومن الجدير ذكره بأن هذه القوانين انعكست بشكل مباشر على نسب مشاركة املرأة حيث  ̶

  املرأة البحرينية في القطاع الخاص، كما بلغت نسببببببببببة مشببببببببباركة  2017بعام   %( مقارنة4لعام وبنسببببببببببة ارتفاع بلغت )في القطاع ا بحرينيينالي الجمإمن  %(  53)في القطاع العام  مشببببببببباركة املرأة البحرينية بلغت نسببببببببببة    2020في عام  ̶

 .2017%( مقارنة بعام 1بنسبة ارتفاع بلغت )  2020في عام  البحرينيين في القطاع الخاصجمالي إمن    %(35)

 لألعمال املتساوية أو األعمال متساوية القيمة في كل من القطاعين العام والخاص؟  ما هي اإلجراءات املحددة التي تم اتخاذها لَسّن وتعزيز وإنفاذ القوانين واللوائح التي تدعم مبدأ مساواة األجور  .2

 انطالق −
ً
  إطارفرص املشاركة املتكافئة والتي يتحقق بها التوازن املنشود بين الجنسين في  بإتاحةفي كافة مجاالت الحياة العامة وفي مستوياتها املختلفة للمشاركة من املبادئ الدستورية التي كفلت للمرأة حقها  ا

ً
التمييز  يحظر تماما

 :  ومن أبرزها ما يلياإلجراءات التي من شأنها ضمان املساواة في األجور لألعمال املتساوية القيمة في القطاعين العام والخاص  تعددت  ،بكافة أشكاله بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد األجور 

ر التمييز في األجور بين العمال والعامالت الذي نص في مادته   2020( لسنة 52قرار وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم )حيث صدر    بدأ تكافؤ الفرص في األجور،ملسن التشريعات التي توفر التأطير القانوني   ✓
ْ
بشأن حظ

ر التمييز في األجور بين العمال والعامالت الشاغلين لذات الوظيفة متى تماثلت أوضاع عملهم."  
َ
 االولى على أنه " ُيحظ

( من قانون العمل في القطاع 39فقرة ثانية إلى املادة )بإضافة    2012( لسنة  36بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )  2021( لسنة  16املرسوم بقانون رقم )وقد ألحق هذا القرار ب ✓

   تحظر التمييز في األجور بين العمال والعامالت في العمل ذي القيمة املتساوية.األهلي، 

 نموذجوطنية ملتابعة تقدم املرأة،    ةولضمان سالمة انفاذ القوانين املتعلقة بمشاركة املرأة االقتصادية، وضع املجلس األعلى للمرأة باعتباره آلي ✓
ا
 وطني  ا

ا
   ا

ا
ويعمل النموذج باعتباره   .ومتكامل للتوازن بين الجنسين  شامل

تؤثر على أوجه تحقيق تكافؤ الفرص  واالستراتيجيات العامة واملشرعين ومنفذي البرامج والخطط، ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع املوارد بشكل يقلص ويغلق أي فجوات دليل عمل وطني لواضعي السياسات 

 .  يبين الرجل واملرأة على املستوى الوطن

  ، وقد استطاعت على كافة املستويات  لتحقيق أثر دائم في وعي املواطن البحريني بضرورة تكافؤ الفرص  تدريبي، وتوعوي وإداري وتقيمي  دور بتقوم    الفرصمعنية بمتابعة تطبيق تكافؤ  لجان  النموذج تأسيس  يشمل تطبيق   ✓

ومن هنا تجدر اإلشارة  .ستراتيجيات الوطنية، بعد األخذ برؤية املجلس األعلى للمرأةلجان في القطاع العام أن تحقق العديد من اإلنجازات أهمها تضمين مبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات املرأة في عدد من اال ال هذه

املوظفين باملساواة   وعلى كافة  ا من الديوان وتطبق على كافة هذه املؤسساتلكون األجور في القطاع العام للمؤسسات التابعة لديوان الخدمة املدنية يتم تحديدها بناء على جداول يتضمن سلم رتب ودرجات محددة مسبًق 

 ةأبين الرجل واملر 
ً
 .امرأةأو  ، حيث تحدد هذه الرتب بناء على الخبرة العلمية والعملية وعدد سنوات الخدمة للموظف سواء كان رجال

التي تم إنشاءها في مؤسسات القطاع الخاصأما على صعيد   ✓ وغلق    خاصة فيما يتعلق بفرص التدريب والتعليم والترقي للعاملين والعامالتتكافؤ الفرص    أتطبيق مبدفقد ساهمت في ضمان    لجان تكافؤ الفرص 

وعوية  تكافؤ الفرص كهدف استراتيجي للمؤسسة، توفير منصات تعلم وتدريب إلكترونية، تنفيذ برامج تمبدأ ، ومن أبرز املمارسات املرصودة:  تضمين الفجوات بين العاملين من الجنسين بما في ذلك على مستوى األجور 

زات بهدف إعداد صف ثاني، إطالق جائزة سنوية مقدمة من الرئيس التنفيذي في مجال تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات املرأة، دعم وصول املرأة للمناصب القيادية من خالل تنفيذ برامج تدريبية خاصة للموظفات املتمي

 .االلتزام بإشراك املرأة في اللجان والوفود املحلية والدوليةللمؤسسة تقدم للمدراء الداعمين لتكافؤ الفرص وتمكين املرأة، 

 .2020دينار بحريني( لعام    590، وبلغ متوسط أجر املرأة في القطاع الخاص )2020دينار بحريني( لعام    744وقد انعكست هذه التدابير بصورة ملموسة على مستوى األجور حيث بلغ متوسط أجر املرأة في القطاع العام ) ̶

 في حاالت عدم االمتثال؟ الفّعال لعمل وتوفير وسائل االنتصافما هي التدابير التي تم اتخاذها لَسّن وتعزيز وإنفاذ القوانين والسياسات للقضاء على جميع أشكال العنف والتحرش ضد املرأة في عالم ا .3

 "يعاقب  192املادة )  بإضافة  2018( لسنة  59تعديل قانون العمل في القطاع األهلي باملرسوم بقانون رقم )  حيث تم  العامة بما في ذلك مكان العمل،تسعى مملكة البحرين لضمان الحماية الكاملة للمرأة في كافة املساحات   −
ً
( مكررا

 بأحد العاملين معه س
ً
واء باإلشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة أخرى. ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة  بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز مائة دينار، كل عامل أثناء العمل أو بسببه تحرش جنسيا

 لتي ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ألف دينار، إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو من يمثله".     أشهر أو بالغرامة ا

:  )ك( إلى )ن((   40تعزيز التعليم والتدريب وتنمية املهارات )الفقرات 
ا
 ثانيا

 النوع االجتماعي في برامج التعليم والتدريب من أجل تسهيل االنتقال الفّعال من التعليم أو البطالة إلى العمل؟  لتعميم منظور ما هي التدابير التي تم اتخاذها  .4

وهو ما يسعى املجلس األعلى للمرأة لتحقيقه  االرتقاء بجودة التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة.تحرص مملكة البحرين على توفير الخدمات والفرص املعززة لتنافسية املرأة ومشاركتها الفاعلة في سوق العمل ويشمل ذلك   ̶

( تركز في مجالين من مجاالتها الخمس على تحقيق "تكافؤ الفرص" عبر تنويع  2022-2013ة في كافة املجاالت، حيث وضع املجلس خطة وطنية لنهوض املرأة البحرينية )باعتباره اآللية الوطنية املعنية بمتابعة تقدم وضع املرأ

مراحلها العمرية. ويتم    طوير الذاتي واملنهي ورفع قدرة املرأة على االستمرار في التعليم والتعلم في كافةلصناعة ممارسات تضمن التالفرص والخيارات لرفع التنافسية الذاتية للمرأة باإلضافة لتوفير فرص "التعلم مدى الحياة"  

 :  على سبيل املثال ال الحصر ما يليتحقيق أهداف وغايات هذه املجاالت عبر تنفيذ عدد من املبادرات بالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين من كافة القطاعات  
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تكافؤ الفرص بين الجنسبببببببين    ، بإصبببببببدار اإلطار العام ملراجعة أداء مؤسبببببببسبببببببات التعليم العالي )مراجعة البرامج األكاديمية( بقبول الطلبة بناء على متطلبات وا بببببببحة تكفل2019( لسبببببببنة 17رئيس الوزراء رقم ) قرارصبببببببدور  ✓

 .احتياجات املرأة ةومراعا

محاور تتمثل في التشريعات والسياسات،    6، والتي تهدف إلى دعم جهود التحول الرقمي في مملكة البحرين وبناء اقتصاد املعرفة، وذلك من خالل في علوم املستقبلاملبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين  طلق وتنفيذ  إ ✓

 من امل
ً
، وذلك بالنظر  2030ؤشبببرات املأمول الوصبببول إليها  لقياس أثر تنفيذ هذه املبادرة وذلك مع بلو  عام والتعليم واملهارات، والبحث العلمي والتطوير وإدارة املعرفة، واالسبببتشبببارات والخدمات، وتسبببتهدف املبادرة عددا

 في مجال تقلدها للمناصبببببببب القيادية والنوعية، وتكمن  
ً
ؤشبببببببرات األداء تحسبببببببن مفي    نعكستأهمية تنفيذ هذه املبادرة في أنها سببببببب إلى ما سبببببببتشبببببببهده املرأة من ارتفاع مأمول في نسبببببببب مشببببببباركتها في قطاعات العمل وخصبببببببوصبببببببا

 .رأة في املشاركة االقتصاديةالتنافس ي ململكة البحرين في عدد من التقارير الدولية التي تقيس تنافسية الدول في مجال االبتكار ومجال تقليص الفجوة بين الرجل وامل

للمرأة   ✓ وتضم في عضويتها شخصيات من ذوي الخبرة واالختصاص في مجاالت علوم املستقبل والتقنية الرقمية  املالية  بشأن لجنة املرأة في مجال التكنولوجيا    2020( لسنة  21رقم )  قرار األمين العام للمجلس األعلى 

 .والخدمات املصرفية وذلك بهدف تعزيز فرص ومشاركة املرأة البحرينية في مجال التكنولوجيا املالية

 إتم    يوالذ  مج اإلرشاد الوطني للمرأة البحرينيةبرناتنفيذ   ✓
ً
برنامج على تنفيذ ألحد قرارات املجلس األعلى للمرأة لدعم املبادرة الحكومية للتوازن املالي ومن بين أهم محاورها برنامج التقاعد االختياري. ويقوم ال  طالقه تنفيذا

ر )اآلمن( من الوظيفة الحكومية إلى مجال ريادة األعمال أو مؤسسات القطاع الخاص، من خالل  عدد من الفعاليات والبرامج التي تهدف الى دعم املستفيدات من برنامج التقاعد االختياري، في حال رغبتهن، لالنتقال امليس

التي لديهن الرغبة في دخول  في القطاع الخاص الالعامالت و قد تم توسيع تطبيق النسخة الثانية من البرنامج ليشمل الطالبات الخريجات املتميزات و تأسيس مشاريع ريادية ونوعية في السوق املحلية وضمان استمراريتها، 

   .مجال ريادة األعمال والحرفيات واألسر املنتجة والباحثات عن عمل وغيرهن ممن يطمحن الستكشاف وحصر خيارات مشاركتهن االقتصادية

احتياجات سوق العمل، كما تعمل على تحديث الخطط واملناهج الدراسية بما يتالءم مع التوازن بين    معبما يتناسب    التعليم والتدريب الفني واملنهي للفتياتكما تعمل وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر على التوسع في   ✓

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

 الجنسين، وإدماجهم في التعليم النظامي ما أمكن.   

   التعليم الفني واملنهي والصناعي للمرأةكما أولت مملكة البحرين   ✓
ً
 بالغا
ً
وإتاحة الفرصة للفتيات لاللتحاق ببرامج املسار التجاري   2007حيث تم تدشين مشروع تطوير التعليم الفني واملنهي )التلمذة املهنية( في العام    ،اهتماما

 (.  HNDالعليا  ، الدبلوما الوطنيةHNCمن التعليم الفني واملنهي، كما تم الحاق الفتيات ببرامج دراسية ملا بعد الثانوية )الشهادة الوطنية العليا 

 في مجال التدريب،ويلعب   ✓
ا
 هاما

ا
يثة في علوم اإلدارة  حيث تهدف آلية التأهيل والتدريب إلى تلبية االحتياجات التدريبية ملوظفي القطاع العام من خالل تزويدهم بآخر املعارف واملهارات الحد  معهد االدارة العامة دورا

ين البرنامج الوطني لتطوير القيادات ناًء على منهجية لبناء القدرات، ارتكزت في تصميمها على املواطن باعتباره املحور الرئيس للعمل الحكومي. وتتنوع الخدمات التدريبية بالعامة، إذ يقدم املعهد خدماته التدريبية ب

 الحكومية، والبرامج التخصصية، والدورات التعاقدية، والدورات اإللكترونية. 

 شجعة النخراط املرأة في فرص التعليم والتدريب وقد كانت لهذه التدابير امل ✓
ً
 هاما
ً
 : يعلى نسب حضورها الالفتة فيها كالتال املختلفة أثرا

 .2017%( مقارنة بعام  1%( من إجمالي املستفيدين من البعثات واملنح بنسبة ارتفاع بلغت )68بلغت نسبة الطالبات املستفيدات من البعثات واملنح الدراسية )  2020في عام  ✓

الخريجات في كما ارتفعت نسببببببة   %(.17وبنسببببببة ارتفاع بلغت )  2020%( عام  26) إلى  2001 %( عام9)فأكثر( من  سبببببنة    15جمالي السبببببكان البحرينيات )إارتفعت نسببببببة البحرينيات الحامالت للشبببببهادة الجامعية فأعلى من   ✓

جمالي  إو ما يعادلها من تخصبببببببببص الهندسبببببببببة والصبببببببببناعات االنتاجية والبناء من  أخريجات البكالوريوس  ، في حين بلغت نسببببببببببة 2018في عام  %(  55إلى )  2015%( في عام  42من )  بجامعة البحرين  STEMتخصبببببببببصبببببببببات البببببببببببببببببببببب 

  .2020%( في عام 40)  الخريجين

%( من إجمالي الباحثين 38)  نسببببة الباحثات عن عمل الالتي تم توظيفهنكما بلغت .  2017%( مقارنة بعام  3بانخفاض إيجابي بنسببببة ) من اجمالي الباحثين عن عمل%(  74)الباحثات عن عمل  بلغت نسببببة   2020في عام  ✓

 .2017%( مقارنة بعام 11عن عمل الذين تم توظيفهم بارتفاع ملحوظ بنسبة )

  تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية لتمكين
ا
 ثالث )س( إلى )مم((  40)الفقرات  املرأة اقتصاديا

ا
 : ا

 ما هي الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز الرعاية اللئقة مدفوعة األجر والعمل املنزلي في القطاعين العام والخاص؟  .5

كما نصت ة بين املسؤوليات االجتماعية واملسؤوليات على مستوى املشاركة االقتصادية وذلك  يكفل دستور مملكة البحرين توفير البيئة والخدمات املمكنة ملشاركة املرأة في كافة ميادين الحياة العامة مع ضمان قدرتها على املوازن ̶

". ومن منطلق هذا املبدأ الدستوري توالت القوانين والتشريعات والسياسات الداعمة لحق املشاركة االقتصادية للمرأة مع فيق بين واجبات املرأة نحو األسرة وعملها في املجتمعتكفل الدولة التو ( فقرة "ب" منه على أن "5املادة )

 :  ومن أبرز األمثلة على ذلك ما يليمراعاة احتياجاتها وأدوارها املتعددة، 

   60م. والذي يمنح املرأة اجازة وضع مدتها  مملكة البحرين سريان كافة األحكام الواردة فيه على النساء العامالت والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهقانون العمل في يضمن  ✓
ً
 واحدا

ً
يوم، ويوما

 بعد انتهاء إجازة الوضع.
ً
 لألب.  كما تمنح املرأة ساعتي رعاية يوميا

 ذا إعاقة ساهم في تقليل العقبات أمام عم  2018( لسنة 80نه بصدور القرار رقم )كما أ  ✓
ً
 ل املرأة. بشأن شروط وضوابط مْنح ساعَتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي اإلعاقة أو الذي يرعى شخصا

 : التاليعلى بإصدار قانون العمل في القطاع األهلي  2201( لسنة 36أما في القطاع الخاص فينص قانون رقم ) ✓

، تشمل املدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية م32املادة ) ▪
ً
عتمدة من أحد املراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات (: تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة األجر مدتها ستون يوما

 بها التاريخ الذي 
ً
 عالوة على اإلجازة السابقة.املعتمدة من قبل صاحب العمل مبينا

ً
 يرجح فيه حصول الوضع. ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوما

 عالوة على اإلجازة السابقة.  (: يجوز 33املادة ) ▪
ً
 للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوما

 ث مرات طوال مدة خدمتها. ق املرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقص ى ستة أشهر في املرة الواحدة ولثال (: تستح34املادة ) ▪

لرضاعة طفلها على أال تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتا رعاية مدة كل منهما  يكون للمرأة العاملة بعد االنتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية    (:35املادة ) ▪

لعمل موعد فترة  تب عليهما أي تخفيض في األجر، ويحدد صاحب انصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه األول، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان اإلضافيتان من ساعات العمل وال يتر 

 لظروف العاملة ومصلحة العمل. 
ً
 الرعاية املشار إليها في الفقرة السابقة وفقا

تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع عبر    لجانبها  جراءات والبرامج التي تميزت  عددت اإل ومنه، ساهمت هذه التشريعات في اتاحة البنية القانونية الداعمة للممارسات املراعية الحتياجات املرأة العاملة في القطاع الخاص حيث ت ̶

 :  ومن أبرزهامن خالل التعديل على لوائحها الداخلية في بعض الجهات والتدابير الدائمة واإليجابية  من املمارساتترسيخ عدد 

 يوم 140منح املرأة إجازة وضع ملدة  ✓
ً
 . أيام مدفوعة األجر 10ملدة   ةمنح إجازة أبو  و  ا

 . وساعة حتى يبلغ الطفل العام الثاني(، ولى)ساعتين في الستة أشهر األ زيادة فترات الرعاية  ✓

 . ( ساعات عمل ابتداء من الشهر الثامن من الحمل6توفير أوقات عمل مرنة ومخففة للنساء الحوامل )  ✓

 .جازة رعاية للمرأة التي تتبنى طفل رضيعإمنح  ✓

سياسة العمل الحكومي من املنزل وإصدار تعليمات ديوان الخدمة املدنية شروط  ،  2019أكتوبر    في  الحكومية  العمل املرنة حيث صدر قرار اللجنة التنسيقية  كما ساهمت هذه التشريعات في تأطير القوانين املنظمة ألنظمة ̶

 وضوابط سياسة العمل من مواقع مختلفة عن مقر العمل. 



3 
 

في كل من القطاع العام والخاص، حيث كانت املرأة العاملة أحد  19-تاحة الفرصة املمكنة للتحول امليسر والسلس نحو تطبيق نظام العمل املرن / سياسة العمل عن بعد خالل فترة جائحة كوفيدإوقد ساهمت هذه التجربة في  ̶

 : التاليةأكثر الفئات املستفيدة من النظام إذ أصدرت القرارات والقوانين 

 شأن تطبيق نظام العمل من املنزل لألم العاملة في الوزرات والهيئات واملؤسسات الحكومية. ب، ملك مملكة البحرين  حضرة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيس ى آل خليفةتوجيهات  ✓

ألولوية للموظفات الحوامل واملوظفات املستحقات لساعتي الرعاية واملوظفين كبار السن ومن  بشأن تطبيق سياسة العمل من املنزل على موظفي الجهات الحكومية وتعطى ا  2020( لسنة 4توجيهات الخدمة املدنية رقم ) ✓

 يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية كامنة.

( األولوية بالعمل من املنزل، في ظل ما تتواله تلك  19هة فيروس )كوفيد  بناء على توصية من املجلس األعلى للمرأة، بمنح أزواج املوظفات اللواتي يعملن على الصفوف األمامية في مواج الحكومية  قرار اللجنة التنسيقية ✓

 الكوادر من مسئوليات جسيمة تستدعي، في املقابل، دعم أسرهن.

 االجتماعي؟ ما هي اإلجراءات واالستثمارات التي تم اتخاذها لدعم البنية التحتية للرعاية وخدمات الرعاية والحماية االجتماعية املستجيبة للنوع  .6

على القيم األسرية، واملعززة للتضامن والتكافل االجتماعي، بناء على مبدأ    واملحافظة جراءات املراعية الحتياجات املرأة،  تسعى مملكة البحرين إلى االهتمام بأبعاد الحماية االجتماعية للمرأة واألسرة من خالل اتخاذ عدد من اإل  ̶

فئة لتسهيل الدخول  تاحة الفرص املتكاإرد وتوفير املوارد األساسية للعيش الكريم، و تكافؤ الفرص بين الجنسين. ومن الجدير باملالحظة، فإن البحرين قد وضعت نظام شامل للحماية االجتماعية، يركز على االهتمام بمكانة الف

( والتي تولي  2022-2013، يعمل على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية ) لسوق العمل. كما وتجدر اإلشارة بأن املجلس األعلى للمرأة، بصفته آلية وطنية معنية بمتابعة تقدم املرأة في مؤسسات املجتمع املختلفة

 :  ومن أبرز األمثلة عليها ما يليواالستثمارات الوطنية في هذا املجال جراءات اإل ألسري للمرأة مع األخذ باالعتبار الحماية االجتماعية واالقتصادية للمرأة على حد سواء. ومنه، تتعدد عناية خاصة لتحقيق االستقرار ا

 ي: كالتالسن القوانين والتشريعات املراعية الحتياجات املرأة في التوفيق بين املسؤوليات األسرية واملهنية   ✓

   60يمنح املرأة اجازة وضع مدتها ما تماثلت أوضاع عملهم. والذي قانون العمل في مملكة البحرين يضمن سريان كافة األحكام الواردة فيه على النساء العامالت والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى  ▪
ً
يوم، ويوما

 بعد انتهاء إجازة الوضع. 
ً
 لألب.  كما تمنح املرأة ساعتي رعاية يوميا

ً
 واحدا

 ذا إعاقة ساهم 2018( لسنة 80كما أنه بصدور القرار رقم ) ▪
ً
 في تقليل العقبات أمام عمل املرأة.  بشأن شروط وضوابط مْنح ساعَتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي اإلعاقة أو الذي يرعى شخصا

 :  على التاليبإصدار قانون العمل في القطاع األهلي  2201( لسنة 36أما في القطاع الخاص فينص قانون رقم ) ▪

، تشمل املدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم  (:32املادة ) -
ً
شهادة طبية معتمدة من أحد املراكز الصحية الحكومية أو إحدى   تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة األجر مدتها ستون يوما

للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمن التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع. ويجوز   بها 
ً
 عالوة على اإلجازة  العيادات املعتمدة من قبل صاحب العمل مبينا

ً
اسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوما

 السابقة.

 عالوة على اإلجازة السابقة.  جوز (: ي33املادة ) -
ً
 للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوما

 دة خدمتها. ة ولثالث مرات طوال م(: تستحق املرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقص ى ستة أشهر في املرة الواحد34املادة ) -

منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتا رعاية مدة كل  يكون للمرأة العاملة بعد االنتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلها على أال تقل مدة كل (:35املادة ) -

ق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان اإلضافيتان من ساعات العمل وال يترتب عليهما أي تخفيض في األجر، ويحدد صاحب العمل  منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه األول، وللعاملة الح

 لظروف العاملة ومصلحة العمل. 
ً
 موعد فترة الرعاية املشار إليها في الفقرة السابقة وفقا

سياسة العمل الحكومي من املنزل وإصدار تعليمات ديوان الخدمة املدنية شروط وضوابط سياسة العمل   2019أكتوبر  الحكومية في  قرار اللجنة التنسيقية    أصدرحيث    وضع القوانين املنظمة ألنظمة العمل املرنة ✓

 من مواقع مختلفة عن مقر العمل. 

الواردة  جازات  اإل على    1976( لسنة  24بشأن سريان أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بمرسوم رقم )  2020نة  ( لس1القرار رقم )  وذلك بحسبجازات الرعاية للمرأة ضمن التأمين االجتماعي  إاحتساب ساعات و  ✓

ضمن مدد االشتراك  2012( لسنة 36الصادر بالقانون رقم ) جازات الواردة في قانون العمل في القطاع األهلي الذي ينص على أن تحتسب كافة اإل  2012( لسنة 36في قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )

   لها.جازة املدفوعة األجر أو اإلجازة بدون أجر التي تحصل عليها املرأة العاملة بمناسبة الوضع أو التي تستحقها املرأة العاملة لرعاية طفالخاضعة ألحكام قانون التأمين االجتماعي بما فيها اإل 

 :منها على سبيل املثال ال الحصر، ما يليلألسرة البحرينية،  التي تعزز الحماية االجتماعية التطوير املستمر ملنظومة الخدمات والتسهيلتكما ويعمل املجلس األعلى للمرأة مع شركائه على  −

التعطل،   السببكن لحين توفيره من قبل الدولة، باإلضببافة إلى الضببمان االجتماعي، وعالوة بدل بدل تحسببين املعيشببة، وعالوة أهمها، عالوةتنويع خدمات الدعم املالي للمرأة بحسببب ظروفها االقتصببادية واالجتماعية، ومن   ✓

 والضمان الصحي، ومنح شهرية خاصة لذوي اإلعاقة. 

 .برامج الدعم األسري املساند االجتماعي واالقتصادي والنفس ي للمرأة، وتقديمس األعلى مواصلة استكمال منظومة االستشارات والتسهيالت املقدمة للمرأة من قبل مركز دعم املرأة باملجل ✓

 .بشأن استحداث نيابة األسرة والطفل والذي أخذ بعين االعتبار تناول قضايا األسرة والطفل بشعبة نيابية متخصصة  2016( لسنة 1صدور قرار النائب العام رقم ) ✓

ْبط القضببابي بالنسبببة للجرائم التي تقع في دوائر اختصبباصببهم    2017( لسببنة 7إلسببالمية واألوقاف رقم )صببدور قرار وزير العدل والشببئون ا ✓ بشببأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية االجتماعية صببفة مأموري الضببل

َسِري   2015( لسنة 17باملخالفة ألحكام القانون رقم )
ُ
 .بشأن الحماية من العنف األ

دليل عمل وطني لواضعي السياسات واالستراتيجيات العامة واملشرعين ومنفذي والذي يعد    تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين  املبادئ الدستورية الداعمة لحق املرأة في املوازنة بين الحياة والعمل عبر   ةترجم كما وتمت   ̶

وسيع خدمات رعاية  تتم    املثال،في القطاع الخاص على سبيل    لجان تكافؤ الفرص   فعلى صعيدتاحة خدمات الرعاية للمرأة العاملة.  إالناجحة على صعيد  ومن هنا تجدر اإلشارة إلى أبرز املمارسات الوطنية  البرامج والخطط،  

   األطفال، ومن أبرز املمارسات املرصودة التالي: 

 .ةالعطلة الصيفيتوفير حضانة أطفال وروضة لرعاية أبناء العاملين والعامالت في فترة  ✓

 . توفير تأمين صحي يشمل جميع أفراد عائلة العاملين والعامالت  ✓

 .تعديل قانون صرف عالوة التعليم ألبناء العاملين ليشمل أبناء املرأة أسوة بالرجل  ✓

في املستشفيات واملراكز الصحية، حيث تم السماح لألم املقيمة باملستشفى من رعاية طفلها طيلة فترة تواجدها حرصت لجنة تكافؤ الفرص في وزارة الصحة على مراعاة إدماج احتياجات املرأة لرعاية طفلها    ، وعلى الجانب اآلخر ̶

 وصحة الطفل.  مع توفير مستلزمات الرعاية الالزمة مع املحافظة على سالمة

 سوق العمل؟ما هي التدابير املحددة التي تم تنفيذها لتعزيز دخول املرأة وإعادة دخولها وتقدمها في  .7
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في مختلف مراحل مسيرتها العملية. وهو ما يسعى لتحقيقه املجلس األعلى للمرأة في   اتخذت مملكة البحرين جملة من التدابير املحددة لتعزيز دخول املرأة وإعادة دخولها في سوق العمل عبر توفير الفرص املعززة لتنافسيتها ̶

فببي   االستمرارصناعببة ممارسببات تضمببن التطوير الذاتي واملنهي ورفع قدرة املرأة على  ة البحرينية والذي خصص أحد مجاالت لتوفير فرص "التعلم مدى الحياة" بما يساهم في  مملكة البحرين عبر خطته الوطنية لنهوض املرأ

 .مراحلها العمرية التعليم والتعلم في كافة

طالقه تنفيذا ألحد قرارات املجلس األعلى للمرأة لدعم املبادرة الحكومية للتوازن املالي ومن بين أهم محاورها برنامج التقاعد  إتم  ي  والذ  برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة البحرينيةتنفيذ    ومن أبرز ما تحقق على هذا الصعيد  ̶

نتقال امليسر )اآلمن( من الوظيفة الحكومية إلى مجال ريادة األعمال أو مؤسسات لى دعم املستفيدات من برنامج التقاعد االختياري، في حال رغبتهن، لال إاالختياري. ويقوم البرنامج على تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامج التي تهدف  

اع الخاص الالتي لديهن  قد تم توسيع تطبيق النسخة الثانية من البرنامج ليشمل الطالبات الخريجات املتميزات العامالت في القطو القطاع الخاص، من خالل تأسيس مشاريع ريادية ونوعية في السوق املحلية وضمان استمراريتها،  

 .قتصاديةالرغبة في دخول مجال ريادة األعمال والحرفيات واألسر املنتجة والباحثات عن عمل وغيرهن ممن يطمحن الستكشاف وحصر خيارات مشاركتهن اال

، جميع الوظائف املتاحة وتمكين العاطلين من اختيار الوظائف التي تناسبهم من خالل التطبيق  عمل معرفةللباحث عن    الذي يتيحو   2020عام    في  االجتماعيةوزارة العمل والتنمية  التابع ل  اإللكتروني  التوظيفطلق نظام  إ ̶

 ابة الوزارة. رقل الخاضع طالع على جميع العاطلين املوجودين عبر النظامب العمل من اال والذي يمكن أصحا

األسري، باإلضافة   االستقرار يدعم بما  املرأة عمل العمل، واستدامة سوق   في مساهمتها وزيادة املرأة مشاركة نسبة رفع وتهدف إلى ،2019لدعم مشاركة املرأة في سوق العمل في العام لكترونية لبرنامج "تمكين" إطلق املنصة اإل ̶

واملسرعات،   االقتصادية  العمل، وذلك من خالل توفير حزمة من املبادرات والبرامج وتشمل: الحاضنات  سوق   بمتطلبات  وربطها  االبتكار  وتعزيز مهارات  العمل توظيف   سوق   في  الواعدة  املهن   في  الجنسين  بين  إلى تعزيز التوازن 

 . األعمال ريادة مجال في والجوائز العمل، واملبادرات عن للباحثين املنهي اإلرشاد والتخصصية، برنامج النوعية التوظيف  املالية، معارض املحافظ

  متطلبات   مع   يتفق  وبما  املتاحة   العمل  وخيارات  قدراتهن   مع  يتناسب  بما  لهن  املناسبة  للوظائف  عمل   عن  الباحثات  ايجاد  فرص  لتعزيز  االجتماعيةمج "إرشاد" لتطوير كفاءات أخصائي اإلرشاد املنهي بوزارة العمل والتنمية  برنا ̶

   .العمل سوق  واحتياجات

   .العمل سوق  في البحرينية املرأة توظيف  على اثنتين للتشجيع عن  بحرينية كل توظيف احتساب على ينص الذي 2008 ( لسنة56رقم ) القرار الوزاري صدور  ̶

:  (( ق ق( إلى )ص ص)  40معالجة ارتفاع معدل انخراط النساء العاملت في قطاع العمل غير الرسمي وتزايد تنقلهن )الفقرات 
ا
 رابعا

 هي التدابير التي تم تنفيذها لتعزيز االنتقال من العمل غير الرسمي إلى العمل الرسمي املأجور للنساء؟ ما  .8

النخراط    والكريم عبر اتاحة فرص املشاركة االقتصادية املمكنةمية لتوفير العيش الالئق  تتعدد االجراءات والتدابير التي تتخذها مملكة البحرين ممثلة باملؤسسات الوطنية ذات االختصاص ومن ضمنها املجلس األعلى للمرأة والرا −

مل غير  اآلمن من الع  وانتقالهنية التي تدعم تقدمهن  املجلس األعلى للمرأة من توسيع الخيارات أمام النساء الالتي يعملن في مجال العمل غير الرسمي، وذلك بتهيئة البنية التحتية والتشريع  إذ استطاع املرأة في سوق العمل.  

على الدعم الالزم للنمو والدخول    لة وال تحصللضمان التوسع واالستدامة لألعمال التجارية املنزلية التي تديرها املرأة )األسر املنتجة( والتي تكون أحياًنا مشاريع صغيرة وغير مسج املجلس  سعى. حيث لى العمل الرسميإالرسمي 

 في مجال ريادة األعمال. 

في سوق العمل وتقليص الفجوة بين مساهمة كل من املرأة والرجل   ة املرأةفي رفع نسبة مشاركفي املجتمع ويساعد  وظائف جديدة  لذلك، تولي مملكة البحرين اهتماما خاصا بتنمية مجال ريادة األعمال للمرأة والذي يساهم في خلق   −

 قد أثمرت الجهود التي اتخذها املجلس األعلومنه ف    .فيه
ً
ملنظومة العمل االقتصادي وبما يصب في   ى للمرأة مع الشركاء من خالل املبادرات وعقد الشراكات واستحداث عدد من السياسات واألنظمة واالستراتيجيات استكماال

 للخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )
ً
عمل عليها املجلس األعلى للمرأة والتي كان لها األثر االيجابي في تقدم املرأة البحرينية في جميع مجاالت التنمية  ( التي ي2022-2013تعزيز مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي. وذلك تنفيذا

 ومن أهم تلك املبادرات: املختلفة. 

  مشروعاتهم التجارية من املنزل  لتوفير كافة االحتياجات والتسهيلت املطلوبة لألسر واألفراد لبدأ خطوة( للمشروعات املنزليةتدشين برنامج ) −
ا
. ويعتبر البرنامج أول خطوة يخطوها صاحب فكرة مميزة  وتمكينهم اقتصاديا

 . للتسجيل القانوني وبدون أي تكلفة مالية للتسجيل

إلى مشاريع صغيرة   س مشروع خاص أو التي تسعى لتطوير عملها واالنتقال من مشاريع متناهية الصغرأول حاضنة اقتصادية في املنطقة مخصصة للمرأة، التي ترغب في تأسي  ويعتبر  (:تنمية قدرات املرأة البحرينية )رياداتمركز   −

 والترويجية.  ،واالستشارية ،والتدريبية ،اإلداريةأو متوسطة، ويوفر كافة الخدمات 

 :  ويوجد عدة خيارات للمرأة على هذا الصعيداملرأة للدخول في مجال ريادة االعمال،  تحتاجه  خدمات التمويل امليسر، وفق اشتراطات بسيطة، ومميزات تشجيعية لدعم رأس املال الذي    : وتقدم للمرأةاملخصصة    املحافظ املالية −

وتبلغ قيمة    و متوسط الحجمأ  مشروع صغير تمويلية للمشاريع متناهية الصغر وتسعى لتحويل املشروع إلى    قروض بتقديم  محفظة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة: وتختص    : األول الخيار   ✓

 دوالر امريكي.  5,000,000املحفظة 

 مليون دوالر أمريكي.  100وتبلغ قيمة هذه املحفظة  األعمال،ريادات": وتعمل على دعم وتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة لرائدة " –: محفظة تنمية املرأة البحرينية للنشاط التجاري الخيار الثاني ✓

سون العمل التجاري من مواقع متعددة وليس لها عنوان أو محل تجاري، مبادرة تستهدف أصحاب األعمال الذين يمار وهي    السجل التجاري االفتراض ي "سجلي":طلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عدد من املبادرات ومنها  أ −

بمزاولة نشاط    فتراض ي كعنوان املوقع االلكتروني أو عنوان املنزل، باإلضافة إلى السماحويمنح بموجب هذا النوع من التراخيص الصفة القانونية ملمارسة أعمالهم التجارية دون الحاجة إلى عنوان فعلي، ويكتفي فقط بالعنوان اال 

ال لفترة حضانة محددة كمساحات  الناشئة  األعمال وللمؤسسات والشركات  لرواد  الدعم  إلى تقديم خدمات  التي تهدف  األعمال،  التجاري واملالي حاضنات ومسرعات  املشترك والتوجيه واإلرشاد والتسويق والتخطيط  عمل 

 والعالقات العامة.

اإلبداع والتميز واملشاركة   املبادرات التي أطلقها املجلس األعلى للمرأة لدعم الكفاءات الشابة في مجال ريادة األعمال وللمساهمة في تشجيع املرأة البحرينية على  : أحدالشابةالبحرينية  مبادرة امتياز الشرف لرائدة األعمال   −

 بشكل فاعل ومؤثر في تنمية االقتصاد الوطني.

، انتقببال األسر املنتجببة إلببى مجببال ريببادة األعمببالالجتماعية والذي يهدف إلى تطويببر البرامببج التنمويببة والجوائببز والخدمببات املقدمببة مببن الببوزارات املعنيببة بمببا يضمببن  بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية ا  برنامج األسر املنتجة  إطلق −

 .ارعلى سبيل املثال مركز التميز للمشروعات املنزلية ومركز التصميم واالبتك 

إلى تطويببر البرامببج    باإلضافةاحتياجاتهببا.    وإدمبباجالقطبباع الحرفببي  والذي يهدف إلى متابعببة تنفيببذ إطببار وطنببي متكامببل لتنظيببم وتطويببر قطبباع الحببرف والصناعبات وتعزيبز مشباركة املرأة في    مشروع تطوير الحرف اليدوية  لقإط −

 ال. التنمويببة والجوائببز والخدمببات املقدمببة مببن الببوزارات املعنيبة بمبا يضمبن انتقبال الحرفيبات إلببى مجببال ريببادة األعمبب 

  .ي املجال التجاري، والتعريف باملشاريع الواعدة في القطاع التجاري في مجال ريادة االعمال مستمرة، بما فيها التوعية بالحقوق القانونية ف برامج التوعية والتثقيف املوجهة للمرأة −

والحرفيات واألسر املنتجة العامالت في القطاع الخاص الالتي لديهن الرغبة في دخول مجال ريادة األعمال و الطالبات الخريجات املتميزات  ليشمل البحرينيةرشاد الوطني للمرأة برنامج اإل تطبيق النسخة الثانية من التوسع في  −

 والباحثات عن عمل وغيرهن ممن يطمحن الستكشاف وحصر خيارات مشاركتهن االقتصادية 

جمالي البحرينيين إمن   %(78)  ن مشروع األسر املنتجةالبحرينيات املستفيدات مبلغت نسبة   2020شارة لألثر امللموس من هذه البرامج في دعم مشاركة املرأة في مجال العمل الرسمي وريادة األعمال حيث في عام  ومن هنا تجدر اإل  −

 . 2017%( مقارنة بعام 5بارتفاع بنسبة ) السجالت االفتراضيةجمالي إمن  %(50) البحرينية االفتراضية للمرأةبلغت نسبة السجالت  2020ضافة إلى ذلك ففي عام إ .2017%( مقارنة بعام 1بارتفاع طفيف يقدر بب ) املستفيدين

 
ا
  )ص ص( إلى )ق ق((  40)الفقرات  إدارة التغيير التكنولوجي والرقمي لتمكين املرأة اقتصاديا

ا
 : خامسا
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 ذلك العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات؟ما هي اإلجراءات املحددة التي تم اتخاذها لدعم وصول املرأة إلى تنمية املهارات والعمل اللئق في املجاالت الناشئة، بما في  .9

 :  املثالومنها على سبيل  ، الحصول على فرص العمل الالئقوالتي تمكنها من  املهارات والتدريب في املجاالت الجديدة والناشئة وصول املرأة لفرص تنميةزيادة إمكانية  مملكة البحرين والتي من شأنها الجهود الوطنية في تتعدد −

وضع  احتياجات سوق العمل، كما تعمل على تحديث الخطط واملناهج الدراسية بما يتالءم مع مقاربة  مع  عملت وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر على التوسع في التعليم والتدريب الفني واملنهي للفتيات بما يتناسب   ✓

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

تركيز على رفع كفاءة اإلرشاد والتوجيه املنهي بما يمكن الطلبة من اختيار التخصصات املواكبة الحتياجات لى ذلك تم تطوير خطة التعليم الفني واملنهي عبر الإضافة  باإل  .  من الجنسين، وإدماجهم في التعليم النظامي ما أمكن

 سوق العمل. 

م والتعليم . ويهدف البرنامج إلى تطوير املنظومة التعليمية من حيث توظيف  2030" على أمل أن يغطي كافة املؤسسات التعليمية بحلول  برنامج التمكين الرقميتنفيذ " ✓
ُّ
تكنولوجيا املعلومات واالتصال في عمليات التعل

لم اإللكتروني  إلى التعُّ
ً
احتياجات التنمية وسوق العمل في مجال التعامل مع    وتلبية (Knowledge-Based Economy) املعرفةوالتحول بمملكة البحرين إلى مجتمع املعلومات واالقتصاد القائم على   e-learning وصوال

لكبرى، تستهدف الطالبات املرحلة الثانوية، وتهدف إلى تعزيز توجه ت املعلومات واالتصال الحديثة وتضييق الفجوة الرقمية من أجل مستقبل أفضل.  ويتم تنفيذ برامج تدريب بالتعاون مع الشركات الصناعية اتقنيا

 . STEM والرياضياتالطالبات لتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

 أفرد نبه ومن جا ✓
ً
 خاص املجلس األعلى للمرأة مجاال

ً
صناعببة ممارسببات تضمببن التطوير الذاتي واملنهي ورفع قدرة  ( لتوفير فرص "التعلم مدى الحياة للمرأة بهدف 2022-2013ضمن خطته الوطنية لنهوض املرأة البحرينية )  ا

للتوازن بين  املبادرة الوطنية  طلق املجلس  أفي املجاالت النوعية والواعدة. ومنه،    تنافسية املرأة في نقل وإدارة املعرفة وصناعة القيمة املضافةة، وتعزيز  فببي التعليم والتعلم في كافة مراحلها العمري  االستمراراملرأة على  

محاور تتمثل في التشريعات والسياسات، والتعليم واملهارات، والبحث العلمي والتطوير   6، والتي تهدف إلى دعم جهود التحول الرقمي في مملكة البحرين وبناء اقتصاد املعرفة، وذلك من خالل الجنسين في علوم املستقبل

 من املؤشرات املأمول الوصول إليها  لقياس أثر تنفيذ هذه املبادرة وذلك مع بلو  عام  وإدارة املعرفة، واالستشارات والخدمات، وتستهدف ا
ً
، وذلك بالنظر إلى ما ستشهده املرأة من ارتفاع مأمول في نسب  2030ملبادرة عددا

 في مجال تقلدها للمناصب القيادية والنوعية، وتكمن أهمية تنفيذ هذه امل
ً
 على مؤشرات    فيبادرة  مشاركتها في قطاعات العمل وخصوصا

ً
األداء التنافس ي ململكة البحرين في عدد من التقارير الدولية التي  إنعكاسها إيجابا

 .تقيس تنافسية الدول في مجال االبتكار ومجال تقليص الفجوة بين الرجل واملرأة في املشاركة االقتصادية

علوم  تخصببصببات ال  بلغت نسبببة خريجات جامعة البحرين من  2020التخصببصببات الواعدة وأثر ذلك على مشبباركة املرأة في مجاالت العمل االقتصببادي ذات الصببلة، ففي عام  شببارة لبقبال الالفت للطالبات نحو  ومن هنا تجدر اإل  ̶

  العامالت البحرينياتجمالي  إمن    %(20)  2019في عام   البحرينيات في تكنولوجيا املعلوماتت . إضببببببافة إلى ذلك بلغت نسبببببببة العامال 2017%( مقارنة بعام 4%( بارتفاع بنسبببببببة )STEM( )48والتكنولوجيا والهندسببببببة والرياضببببببيات )

 .2017%( مقارنة بعام 10)بارتفاع بنسبة املهندسين البحرينيين جمالي إمن    %(36ي )في القطاع الحكوم املهندسات البحرينياتبلغت نسبة   2020. اما في املجال الهندس ي ففي عام 2017%( مقارنة بعام  1بنسبة )بارتفاع  

: )ر ر( إلى )أ أ أ ((  40)الفقرات تعزيز الصوت الجماعي للنساء وانخراطهن في القيادة وصنع القرار 
ا
 سادسا

 ما هي الجهود املحددة التي تم تنفيذها لدعم مشاركة املرأة وقيادتها في النقابات العمالية ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل؟  .10

. ومنه، فقد سعى املجلس األعلى للمرأة، باعتباره آلية وطنية  ةعيات املجتمع املدني املهنيتسعى مملكة البحرين إلدماج املرأة في كافة مجاالت الحياة العامة بما في ذلك املشاركة في مؤسسات املجتمع املدني ومنها ما يتعلق بجم ̶

تفاقيات ا  والتنسيق مع مؤسسات املجتمع املدني بشكل عام وعلى وجه التحديد الجمعيات واللجان النسائية واالتحاد النسابي البحريني من خالل تفعيل  بالتعاون واألهلية،  معنية بمتابعة تقدم املرأة في مؤسسات املجتمع الرسمية  

 التفاهم وتنظيم برامج ومشاريع مشتركة.  

ة  نظمات غير الحكومية "املهنية"، ولجنة التعاون بين املجلس األعلى للمرأتطوير التعاون مع الجمعيات واللجان النسائية بإعادة تشكيل لجنة التعاون بين املجلس األعلى للمرأة ولجان إدماج احتياجات املرأة باملوفي هذا الصدد تم   ̶

شتركة ومنها التعاون في أنشطة يوم املرأة البحرينية، وفي البرامج املستمرة للدورات  والجمعيات واللجان النسائية بمؤسسات املجتمع املدني، عبر توسيع مجاالت التعاون، وإعداد خطة عمل سنوية لتنفيذ البرامج واألنشطة امل

 . بحسب اختصاصات كل جمعية والورش التدريبية والتوعوية

هذه  ؤسبببببببببسبببببببببات املجتمع املدني النسبببببببببائية والشببببببببببابية، باإلضبببببببببافة إلى وجود برنامج دعم املنظمات األهلية املوجه للبرامج واملشببببببببباريع التي تنفذها مل  تقوم وزارة العمل والتنمية االجتماعية بتقديم الدعم املادي بشبببببببببكل شبببببببببهري كما   ̶

 املؤسسات.

نسبببببببة . كما شببببببكلت 2017%( مقارنة بعام  5بنسبببببببة ارتفاع بلغت )  2020%( في عام 30)  نسبببببببة عضببببببوية املرأة في النقابات العماليةبلغت  هذه الجهود في الحضببببببور النوعي للمرأة في مؤسببببببسببببببات املجتمع املدني حيث   أثروقد انعكس   ̶

 .2017%( في عام 27) ل البحرينتمثيل املرأة في التركيبة اإلدارية لألمانة العامة لالتحاد العام لنقابات عما

:  )ب ب ب( إلى )ه ه ه ((  40)الفقرات تعزيز دور القطاع الخاص في تمكين املرأة اقتصادي 
ا
 سابعا

 ما هي الجهود التي بذلت لتشجيع الشركات واملؤسسات الخاصة على تعميم اعتبارات املساواة بين الجنسين في السياسات واملمارسات؟ .11

ق مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، والذي يتم ضمانه من خالل الخطة االستراتيجية لتنفيذ  بما يحقعلى ضمان اتساق التشريعات مع ما نص عليه الدستور  ممثلة باملجلس األعلى للمرأة    البحرينتحرص مملكة   ̶

مراجعة ورصد في    املجلس بدوره  والذي من خالل تنفيذهما يرصد املجلس األعلى للمرأة أي فجوات في السياسات العامة، كما يقومالجنسين  للتوازن بين  الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية، ومن خالل النموذج الوطني  

 الخاص في سبيل دمج احتياجاتها ودعم تقدمها ومساهمتها في االقتصاد الوطني. القطاعات ومنها القطاع  كافةالخدمات املساندة في 

 في الحفاظ على املكتسبات القانونية للمرأة البحرينية في مجال الاع  عمل املرأة في القطبلى أن التدابير القانونية التي اتخذتها مملكة البحرين والخاصة  إشارة  وتجدر اإل  ̶
ً
 أساسيا

ً
سري  عمل مما يدعم استقرارها األ الخاص، تلعب دورا

ومن أبرز األمثلة على ذلك  الضامنة للحقوق الدستورية للمرأة في القطاع املواد قانون العمل في القطاع األهلي على عدد من   بإصداروالخاص  2012( لسنة 36قانون رقم )ينص . حيث لتحقيق التنمية والرخاء والعمل الالئق لها

 : التالي

، تشمل املدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتم  (: 32املادة ) ✓
ً
دة من أحد املراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات املعتمدة تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة األجر مدتها ستون يوما

 بها التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع.
ً
 عالوة على اإلجازة السابقة. ويجوز لل من قبل صاحب العمل مبينا

ً
 عاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوما

 عالوة على اإلجازة السابقة.  (: يجوز 33املادة ) ✓
ً
 للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوما

 .على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقص ى ستة أشهر في املرة الواحدة ولثالث مرات طوال مدة خدمتهاتستحق املرأة العاملة الحصول (:  34املادة ) ✓

مدة كل منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتا رعاية مدة كل منهما نصف   ون للمرأة العاملة بعد االنتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلها على أال تقليك  (:35املادة ) ✓

ملشار إليها ليهما أي تخفيض في األجر، ويحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية اساعة حتى يبلغ طفلها عامه األول، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان اإلضافيتان من ساعات العمل وال يترتب ع

 لظروف العاملة ومصلحة العمل. 
ً
 في الفقرة السابقة وفقا

 االجتماعية. الحالة أو الحالة الجسدية أو الدين  أوالعقيدة أو اللغة أو صل األ أو ة الجنسيأو بمنح كافة التسهيالت املالية دون أي تمييز بسبب الجنس  2020اغسطس  26تاريخ بتعميم مصرف البحرين املركزي   كما صدر ̶

القطاع للنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين في مؤسساتها بالتعاون مع املجلس األعلى  وتطبيق الداعمة للممارسات املراعية الحتياجات املرأة العاملة في القطاع الخاص تاحة البنية القانونية إومنه، ساهمت هذه التشريعات في  ̶

 هاموذلك حيث قامت عدد من    للمرأة.
ً
  مؤسسات القطاع بتأسيس لجان تكافؤ فرص تلعب دورا

ً
 ا

ً
اإلجراءات    لتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة املستويات وذلك من خالل اتخاذ عدد من  في ترسيخ مفاهيم تكافؤ الفرص سعيا

 :  ومن أبرزها بما يتناسب مع احتياجات املرأة العاملة لتعديل على لوائحها الداخليةل

 يوم 140رأة إجازة وضع ملدة منح امل ✓
ً
ة ملدةإجازة  ومنح ا  . أيام مدفوعة األجر 10  أبو 
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 .ولى وساعة حتى يبلغ الطفل العام الثاني(زيادة فترات الرعاية )ساعتين في الستة أشهر األ  ✓

 . ( ساعات عمل ابتداء من الشهر الثامن من الحمل6توفير أوقات عمل مرنة ومخففة للنساء الحوامل )  ✓

 .رعاية للمرأة التي تتبنى طفل رضيع جازةإمنح  ✓

 . 2017%( مقارنة بعام  1بنسبة ارتفاع بلغت ) 2020في عام  البحرينيين في القطاع الخاصجمالي إمن  %(35)املرأة البحرينية في القطاع شارة للحضور الالفت للمرأة في القطاع الخاص إذ بلغت نسبة مشاركة ومن هنا تجدر اإل  ̶

 ما هي اإلجراءات التي تم اتخاذها لزيادة االستثمار ودعم رائدات األعمال؟  .12

 ألهداف الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية  عبر تنفيذ جملة من املبادرات واتخاذ اإل   لاألعماتسعى مملكة البحرين ممثلة باملجلس األعلى للمرأة إلى تعزيز دور املرأة في املجال التجاري وريادة   −
ً
جراءات املناسبة لذلك تحقيقا

 اتخذها املجلس األعلى للمرأة مع الشركاء من خالل املبادرات وعقد الشراكات واستحداث عدد من السياسات واألنظمة واالستراتيجيات استكم وقد أثمرت الجهود التي     (2013-2022)
ً
ملنظومة العمل االقتصادي وبما يصب   اال

 :  ومن أهم تلك املبادراتفي تعزيز مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي. 

 ة الصغر أول حاضنة اقتصادية في املنطقة مخصصة للمرأة، التي ترغب في تأسيس مشروع خاص أو التي تسعى لتطوير عملها واالنتقال من مشاريع متناهي  ويعتبر  (:قدرات املرأة البحرينية )رياداتتنمية مركز  تأسيس   ✓

 والترويجية. ،واالستشارية ،والتدريبية ،اإلداريةإلى مشاريع صغيرة أو متوسطة، ويوفر كافة الخدمات 

ويوجد عدة خيارات للمرأة على هذا  ، املرأة للدخول في مجال ريادة االعمالتحتاجه خدمات التمويل امليسر، وفق اشتراطات بسيطة، ومميزات تشجيعية لدعم رأس املال الذي  : وتقدمللمرأةاملخصصة  املحافظ املالية ✓

 : الصعيد

وتبلغ    او متوسط الحجم  مشروع صغيرقروض تمويلية للمشاريع متناهية الصغر وتسعى لتحويل املشروع إلى  بتقديم  محفظة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة: وتختص    األول:الخيار   ▪

 دوالر امريكي. 5,000,000قيمة املحفظة 

 مليون دوالر أمريكي.  100وتبلغ قيمة هذه املحفظة  األعمال،ريادات": وتعمل على دعم وتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة لرائدة " –التجاري الخيار الثاني: محفظة تنمية املرأة البحرينية للنشاط  ▪

تستهدف أصحاب األعمال الذين يمارسون العمل التجاري من مواقع متعددة وليس لها : مبادرة " السجل التجاري االفتراض ي "سجليطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عدد من املبادرات الهادفة إلى تشجيع ومنها  أ ✓

وان املنزل،  لكتروني أو عنتفي فقط بالعنوان االفتراض ي كعنوان املوقع اإلعنوان أو محل تجاري، ويمنح بموجب هذا النوع من التراخيص الصفة القانونية ملمارسة أعمالهم التجارية دون الحاجة إلى عنوان فعلي، ويك

اشئة لفترة حضانة محددة كمساحات العمل املشترك والتوجيه واإلرشاد باإلضافة إلى السماح بمزاولة نشاط حاضنات ومسرعات األعمال، التي تهدف إلى تقديم خدمات الدعم لرواد األعمال وللمؤسسات والشركات الن

 والتسويق والتخطيط التجاري واملالي والعالقات العامة.

ية على اإلبداع والتميز واملشاركة : أحد املبادرات التي أطلقها املجلس األعلى للمرأة لدعم الكفاءات الشابة في مجال ريادة األعمال وللمساهمة في تشجيع املرأة البحرينرة امتياز الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابةمباد ✓

 بشكل فاعل ومؤثر في تنمية االقتصاد الوطني.

 .مستمرة، بما فيها التوعية بالحقوق القانونية في املجال التجاري، والتعريف باملشاريع الواعدة في القطاع التجاري  وعية والتثقيف املوجهة للمرأة في مجال ريادة االعمالبرامج الت ✓

رفع نسبة مشاركة املرأة وزيادة مساهمتها في سوق العمل، واستدامة عمل املرأة بما يدعم االستقرار األسري،  ، وتهدف إلى2019في العام  لكترونية لبرنامج "تمكين" لدعم مشاركة املرأة في سوق العملطلق املنصة اإلإ ✓

الحاضنات االقتصادية   بادرات والبرامج وتشمل:  العمل، وذلك من خالل توفير حزمة من امل  باإلضافة إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في املهن الواعدة في سوق العمل توظيف وتعزيز مهارات االبتكار وربطها بمتطلبات سوق 

 . مجال ريادة األعمالواملسرعات، املحافظ املالية، معارض التوظيف النوعية والتخصصية، برنامج اإلرشاد املنهي للباحثين عن العمل، واملبادرات والجوائز في 

قدرتها على  األعلى للمرأة بالتعاون مع صادرات البحرين بهدف دعم املشروعات اململوكة من قبل املرأة البحرينية لتطوير منتجاتها وخدماتها لتعزيز  حد املبادرات التي أطلقها املجلس  أ"، وهو  برنامج "صادرات للمرأة ✓

، وذلك من خالل الحلول واألدوات املتخصصة في مجال الص 
ً
 وعامليا

ً
ادرات مثل توفير حلول التجارة اإللكترونية، وحلول ائتمانيات التصدير لتقديم شروط  التصدير واملشاركة في التجارة الدولية ورفع تنافسيتها إقليميا

  األخرى.لذكية للوصول السريع إلى املعلومات ذات الصلة باألسواق ائتمانية تنافسية، باإلضافة إلى توفير روابط دولية عبر منصة تيسير التصدير، ودعم عملية الشحن واللوجستيات، ودعم معلومات األسواق ا

ت الصغيرة واملتوسطة بإجراءات املناقصات للمشاركة والتقدم إلى املناقصات واملزايدات من خالل التعاون مع مجلس املناقصات واملزايدات لنشر الوعي واملعرفة لدى صاحبات املؤسسا  عمال البحرينيةتشجيع سيدة األ  ✓

 نسب مشاركة املرأة البحرينية في املجال.  وبالتالي زيادة، املقدمةواملزايدات ورفع جودة العطاءات 

األعمال أو مؤسسات القطاع  " بهدف دعم املستفيدات من برنامج التقاعد االختياري، في حال رغبتهن، لالنتقال امليسر )اآلمن( من الوظيفة الحكومية إلى مجال ريادة  اإلرشاد الوطني للمرأة البحرينيةبرنامج "جاء  كما   ✓

، تم إطالق النسخة الثانية الذي توسع  2020ي عام  مشاريع ريادية مبتكرة ونوعية في السوق املحلية وضمان استمراريتها باإلضافة إلى التوعية بالخيارات والفرص املتاحة في سوق العمل. وف  الخاص من خالل تأسيس 

في دخول مجال ريادة األعمال والحرفيات واألسر املنتجة والباحثات عن عمل وغيرهن ممن يطمحن الستكشاف وحصر   ليشمل بذلك الطالبات الخريجات املتميزات والعامالت في القطاع الخاص الالتي لديهن الرغبة

  خيارات مشاركتهن االقتصادية.

ادة األعمال وتعزيز عبر التشبيك والتعاون مع مشاريع تجارية واقتصادية قائمة، حيث يهدف البرنامج إلى رفع القدرة التنافسية للمرأة البحرينية في مجال ري  برنامج لدعم االنتقال اآلمن لألسر املنتجة إلى سوق العمل ✓

 النجاح.  وإبراز قصصنموها في االقتصاد الوطني، وتوسعة نطاق مشاريعها عبر الفضاء االفتراض ي 

يد )ركن سوق ودعم وصول منتجاتهن للسوق العاملي من خالل توفير منصات دائمة لعرض املنتجات املبتكرة لرائدات األعمال في مطار البحرين الدولي الجد  ينيات إلبراز مشاريعهن املتميزة،دعم رائدات األعمال البحر  ✓

 .القيصرية(

السببببجالت التجارية   إجماليمن  %(  42على ) السببببجالت التجارية الفردية النشببببطة اململوكة للمرأة البحرينيةاسببببتقرت نسبببببة   2020و  2017ففي عامي وقد انعكسببببت هذه الجهود بصببببورة الفتة على اقبال املرأة ملجال ريادة األعمال  ̶

. أما على مسبتوى االسبتثمار،  2017%( مقارنة بعام 7بارتفاع بنسببة ) نللبحرينييالشبركات التجارية اململوكة    إجماليمن  %(  33)نسببة الشبركات التجارية النشبطة اململوكة للمرأة بلغت    2020وفي عام   .الفردية النشبطة للبحرينيين

 .2019%( مقارنة بعام  1بارتفاع بنسبة ) من إجمالي املستثمرين في بورصة البحرين  %(28في بورصة البحرين ) املستثمراتبلغت نسبة   2020ففي عام 

 


