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 لجنة وضع املرأة باألمم املتحدة

 تقرير حول تنفيذ مملكة البحرين لالستنتاجات املتفق عليها في موضوع "تمكين املرأة وعالقته بالتنمية املستدامة"

املستجيب للنوع االجتماعي لخطة التنمية املستدامة ما هي التدابير التي تم اتخاذها لتعزيز األطر املعيارية والقانونية والسياساتية من أجل التنفيذ  .1

 ؟2030لعام 

▪ ً
ا
اتيجية  لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض عدًاملجلسًاألعلىًللمرأةًألجهودًمملكةًالبحرينًبضمانًتحقيقًالتوازنًبينًالجنسين،ًًاستكمال الخطة االستر

بإثباتــاتًعلميــةًمؤكـدةًبـأنًسياسـاتًمملكـةًالبحريـنًتمــرًاليــومًفــيًمرحلــةًنضــجًأظهرتًبمنهجيــةًورؤيــةًالتيًانطلقتًًوً(2022-2019املرأة البحرينية )

خاللًاعتمـادًآليـاتًًتأتـيًالخطةًبمنطلقـاتًأكثـرًدقـةًنحـوًتحقيـقًاألثرًمـنًولــىًاتخــاذًالقــراراتًاملناســبة،ًتهاًعوتحــولًنحــوًالتمكيــنًالذاتــيًللمــرأةًوقــدًر

صناعةًبرامجًًوواألسرةًتفعيـلًأدواتًنظــامًالحوكمــةًالوطنــيًلتحقيــقًالتــوازنًبيــنًالجنســينًوتجويــدًالبرامــجًوالخدمــاتًاملقدمــةًللمــرأةًلمبتكـرةًومرنـةً

 .ةمؤشــراتًقيــاسًبمــاًيتســقًمــعًالتطلعــاتًاملســتقبليًونوعيةً

اتيجية تحقيـق التـوازن املالـي لالقتصاد الوطنـي2022-2019لبرنامـج عمـل الحكومـة )مــعًتوجهــاتًمملكــةًالبحريـنًًمبادراتًالخطةًتوافــقتًو ▪ ً( واسـتر

جتماعيةًوتكافؤًالفرصًالتيً،ًعلىًأسسًالعدالةًاًل2030رؤية مملكة البحرين االقتصادية وتأثيرهـاًعلـىًخطـطًتقـدمًاملـرأةًالبحرينيـةًوالتيًتنسجمًمعً

 تكامــلًالجهــودًمــعًالشــركاءًوالحلفــاءًفــيًالعمــلًاملؤسســي.ًخاللأقرهاًالدستور،ًمــنً

وقـدًذاتًالعالقةًاملباشرةًوغيـرًاملباشـرةًباملـرأة،ً 2030أهداف التنمية املستدامة تمًربطًوموائمةًجهودًمملكةًالبحرينًفيًمجالًتقدمًاملرأةًمعًحيثً ▪

(%ًمـنًمؤشــراتًأهــدافًالتنميــةًاملســتدامةًاملرتبطــةًبشــكلًمباشــرًباملــرأةً)الهــدف64ً(ًمـاًنسـبتهً)2022-2019شـملتًمؤشـراتًالخطـةًالستراتيجيةً)

 الرابــعًوالخامــسًوالعاشــر(.

ً:لتاليالجاري العمل على تنفيذها كاو لوطنيةًالستراتيجياتًالنوعيةًواآللياتًاتتضمنًالخطةًعددًمنًًو ▪

ــينالنموذج الوطني  ✓ يعتبرًدليلًعملًلواضــــليًالســــياســــاتًوالســــتراتيجياتًالعامةًواملشــــرعينًومنفذيًالبرامجًالخطط،ًًًوالذيًللتوازن بين الجنسـ

ًسدمـا ًحقيقيًومســـــــــــــتـدامًللمرأةًالبحرينيـةًفيًالعمليـةًالتنمويـة،ً ًلتوصـــــــــــــيـةًالاجنـةًالوطنيـةًملتـابعـةًالنموذ ًًوبمـاًيضـــــــــــــمن
ا
عـدادًواعتمـادًستمًتنفيـذا

ملتابعةًتطبيقًقياسًاألثرًاملتحققًعلىًصـــعيدًســـياســـاتًوبرامجًالتوازنًبينًالجنســـين،ًًوطنيةًرســـميةًًًكآليةالتقرير الوطني للتوازن بين الجنســـين 

 .املرصد الوطني ملؤشرات التوازن بين الجنسيناعتمادًًو

رؤيةًقائمةًعلىًحفظًاألمنًالجتماعيًحيثًتتمتعًفيهًبًمحورًاستقرارًاألسرةضمنًًاألسريةوالتوعية الرشاد طار املوحد لخدمات ال سطالقً ✓

يعززًاألسرةًالبحرينيةًبجميعًحقوقهاًويضمنًلهاًوصولهاًالسلسًلكافةًالخدماتًالعدليةًوالجتماعيةًويقللًمنًمعدلتًالخالفاتًاألسريةًوبماً

 .2020برنامجًفي20ًًًتنفيذهًمنًخاللوالذيًبدءًمنًقيمًالترابطًالعائلي،ًويساندًدورًاملرأةًالبحرينية،ً

يقومًالبرنامجًعلىًتنفيذًعددًمنًالفعالياتًحيثًًبرنامج الرشاد الوطني للمرأة البحرينيةإطالقًبالبحرينيةًًدعم املشاركة االقتصادية للمرأة ✓

لىًدعمًاملستفيداتًمنًبرنامجًالتقاعدًالختياري،ًفيًحالًرغبتهن،ًلالنتقالًامليسرً)اآلمن(ًمنًالوظيفةًالحكوميةًسلىًمجالًسوالبرامجًالتيًتهدفً

 .تأسيسًمشاريعًرياديةًمبتكرةًونوعيةًأوريادةًاألعمالًأوًمؤسساتًالقطاعًالخاصً

التوجيهًًوأداةًتنظيميةًتعملًعلىًتسريعًتحقيقًالتوازنًبينًالجنسينًكًعلوم املستقبلمجال إطالق املبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في  ✓

ًاملعرفة،ًً ًاقتصاد ًالقطاعاتًالنتاجيةًوضمانًًنحو ًالصطناعيًفي ًالرقمي،ًوتوظيفًتقنياتًالذكاء الستعدادًالكاملًللتعاملًمعًمتطلباتًالقتصاد

 املستقبلًومساهمتهاًفيًالقطاعًالصناعي.املرأةًفيًمجالًالختراعًوعلومًًتقدملوالخدمية،ً

 :ما يليتتمثل في وفيًسبيلًتحقيقًاملزيدًمنًالعدالةًالجتماعيةًللمرأةًالبحرينيةًتمًسصدارًوتعديلًعددًمنًالتشريعاتًً ✓

ماًيجعلًامليزانيةًالعامةًأكثرًاســـــتجابةً(ًمنًقانونًامليزانيةًالعامةًلاجنةًالتنســـــيقية،ًب8قرارًمجلسًالوزراءًاملوقرًبإحالةًمشـــــروعًقانونًبتعديلًاملادةً) ✓

ًملبدأًالعدالةًوتكافؤًالفرصًوتوجيهًاملواردًاملتاحةًبماًيحققًاملشاركةًوالعدالةًب
ا
 ينًكالًالجنسين.إلدما ًاحتياجاتًاملرأةًفيًبرامجًالتنميةًضمانا
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رًفيهاًتشــــــنيلًالنســــــاءًالحواملبشــــــأنًتحديدًاألعمالًالتيًيً 2019ً(ًلســــــنة84ًقرارًوزيرًالعملًوالتنميةًالجتماعيةً) ✓
َ
بإلناء2019ًً(ًلســــــنة85ً)وقرارًًحظ

.2013ً(ًلسنة16ًالقرارً)
ا
 بشأنًتحديدًاألحوالًواألعمالًواملناسباتًالتيًلًيجوزًفيهاًتشنيلًالنساءًليال

ًفيًجميع2020ًً(ًلســــــــــنة50ًقرارًوزيرًالعملًوالتنميةًالجتماعيةً) ✓
ا
ًبشــــــــــأنًتشــــــــــنيلًالنســــــــــاءًالعامالتًليال

ا
األعمالًالتيًيجوزًللعمالًالشــــــــــتنالًفيهاًوفقا

 .2012(ًلسنة36ًلقانونًالعملًفيًالقطاعًاألهليًالصادرًبالقانونًرقمً)

،ًيجوز2019ًً(ًلســـــنة84ًبشـــــأنًاألعمالًالتيًيجوزًفيهاًتشـــــنيلًالنســـــاءًمعًمراعاةًأحكامًالقرارً)2020ً(ًلســـــنة51ًقرارًوزيرًالعملًوالتنميةًالجتماعيةً) ✓

 الشتنالًفيها.2012ًً(ًلسنة36ًساءًالعامالتًفيًجميعًاألعمالًالتيًأجازًقانونًالعملًفيًالقطاعًاألهليً)تشنيلًالن

 .رًالتمييزًفيًاألجورًبينًالعمالًوالعامالتًالشاغلينًلذاتًالوظيفةظحًبشأن2020ً(ًلسنة52ًقرارًوزيرًالعملًوالتنميةًالجتماعيةً) ✓

بشــــــأنًتعديلًالرســــــومًالقضــــــائيةًاملتعلقةًبدعاوحًاألحوالًال ــــــخصــــــيةًوحقوق2019ًً(ًلســــــنة78ًاإلســــــالميةًواألوقافًرقمً)قرارًوزيرًالعدلًوالشــــــ ونً ✓

بشأنًتعديلًرسومًالتوثيقًومنها2017ًً(ًلسنة91ًبإلناءًالرسومًاملفروضةًعلىًبعضًالخدماتًالواردةًبالقرارًرقمً)2019ً(ًلسنة77ًرقمً)وقرارًًاألسرة

  ًوالطالقًوطلباتًنسخًِطبقًاألصلًمنها(.)توثيقًعقودًالزوا

،ًالذيًينصًعلىًالتزامًاملعنيينًبملءًالجداول2018ًًبشأنًتقريرًأداءًتنفيذًامليزانيةًللسنةًاملالية2019ًً(ًلسنة6ًتعميمًوزيرًاملاليةًوالقتصادًالوطنيً) ✓

ًًراروالقًالنوعً)املرأةًوالرجل(ًاملحددةًفيًالجداولًاملرفقةًبذلكًالقرارًاملتعلقةًبتكافؤًالفرصًواملوازناتًاملســـــتجيبةًلحتياجاتًاملرأةًواملصـــــنفةًبحســـــ 

والتيًتتضــــــــتًتعليماته2020ًًً-2019بشــــــــأنًالعتماداتًواللوائيًوالتعليماتًالخاصــــــــةًبتنفيذًامليزانيةًالعامةًللدولةًللســــــــنتينًاملاليتين2019ًً(ًلســــــــنة8ً)

ضـــــــمنًاألولويات2022ًً-2019لخطةًالســـــــتراتيجيةًلتنفيذًالخطةًالوطنيةًلنهو ًاملرأةًالبحرينيةًوتوجيهاتهًفيًالشـــــــأنًالخاصًباألخذًببرامجًومبادراتًا

 موازنةًالعامةًللدولة.للالتنفيذيةً

ًًجلسًالوزراءقرارًالاجنةًالتنسيقيةًبرئاسةًصاح ًالسموًامللكيًاألميرًسلمانًبنًحمدًآلًخليفةًوليًالعهدًنائ ًالقائدًاألعلىًالنائ ًاألولًلرئيسًم ✓

ًوإصدارًتعليماتًديوانًالخدمةًاملدنيةًشروطًوضوابطًسياسةًالعملًمنًمواقعًمختلفةًعنًمقرًالعملًسياسةًالعملًالحكوميًمنًاملنزًلشأنًب

 .(2019)أكتوبرً

بماًيضمنًًًلكترونيةًالحكوميةعلىًاملنصةًاإلًعنًبعدوقافًبتحويلًخدماتً"مكت ًالتوفيقًاألسري"ًلتتاحًسالميةًواأًلقرارًوزارةًالعدلًوالش ونًاإًل ✓

 الوصولًامليسرًللمراجعينًلاخدماتًالعدليةًاملخصصةًلألسرً.

(ًمنًقانونًبنكًالبحرين38ًاملادةً)الصادرةًبموج ًرًالتمييزًفيًجميعًالخدماتًاملاليةًواملصرفيةًًظحولًح239/2020ًتعليماتًالبنكًاملركزيًرقمً ✓

 املركزيًواملؤسساتًاملالية.

ً)هي ةًالالقرارًً ✓ ًاألهليًضمنًمددًالشتراكًالخاضعةًحولًاحتساب2020ًًًً(ًلسنة1ًًعامةًللتأمينًالجتماعي ًالقطاع ًفي ًالعمل ًفيًقانون ًاإلجازاتًالواردة كافة

املدفوعةًاألجرًأوًاإلجازةًبدونًأجرًالتيًتحصلًعليهاًاملرأةًالعاملةًبمناسبةًالوضعًأوًالتيًتستحقهاًألحكامًقانونًالتأمينًالجتماعيًبماًفيهاًاإلجازةً

ًاملرأةًلرعايةًطفلهاً.

 ما هي الجراءات واالستثمارات التي تم القيام بها لتمويل املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة؟ .2

معًبرنامجًعملًالحكومةًللتوافقًوالتوازيًمعًاملوازنةً(2022ً-2019)لتنفيذًالخطةًالوطنيةًًالخطةًالستراتيجيةًعملًاملجلسًاألعلىًللمرأةًعلىًموائمة ▪

تفعيلًً%(ًمعًالتركيزًعلى45لبرنامجًعملًالحكومةً)العاملةًللدولةًوضمانًسالسةًالتنفيذًفيًالوزاراتًواملؤسساتًالحكوميةًحيثًبلنتًنسبةًاملبادراتً

 ً.بشكلًيضمنًيتقدمًاملرأةًفيًمختلفًاملجالتفيًدعمًالبرامجًًهشراكإمساهمةًالقطاعًالخاصًًو

ًلحوكمـةًتطبيقـاتًتكـافؤًالفرصًوالتوازنًبينًالجنســـــــــــــينًعلىًاملســـــــــــــتوحًالوطني،ًحيـثًيعتبرًًالنموذج الوطنيتطويرًًالعمـلًعلىً ▪
ا
ًشـــــــــــــامال

ا
ليصـــــــــــــبيًنظـاما

افًبماًالنموذ ًدليلًعملًوطنيًلواضـــــليًالســـــياســـــاتًوالســـــتراتيجياتًالعامةًواملشـــــرعينًومنفذيًالبرامجًوالخطط،ًويضـــــعًاإلطارًالعامًلعملًتلكًاألطًر
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ــــــــ ل يقل  وي لق أي للمرأةًالبحرينيةًفيًالعمليةًالتنموية،ًيضــــــــــمنًسدما ًحقيقيًومســــــــــتدامً ــــــــتول توزيع املوارد  شـ ــــــــ ى لتحقيق التوازن على مسـ ويسـ

ًتؤثرًعلىًأوجهًتحقيقًتكافؤًالفرصًعلىًاملستوحًالوطني.ًفجوات 

 القرار في جميع مجاالت التنمية املستدامة؟ما هي الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز قيادة املرأة ومشاركتها ال املة واملتساوية في صنع  .3

أعتمــــــدًاملجلــــــسًاألعلــــــىًللمــــــرأةًسدمــــــا ًاحتياجــــــاتًاملــــــرأةًوتحقيــــــقًالتــــــوازنًبيــــــنًالجنســــــينًًاطالقًومتابعةًتنفيذًالنموذ ًالوطنيًللتوازنًبينًالجنسينًحيثً ▪

ــــذً ــــدادًوتنفيــ ــــدحًسعــ ــــهًلــ ــــاتًعملــ ــــنًأولويــ ــــزًًالوطًالخطةضمــ ــــلًلتعزيــ ــــارًعمــ ــــودًًوإطــ ــــيًيقــ ــــوذ ًوطنــ ــــعًنمــ ــــةًووضــ ــــرأةًالبحرينيــ ــــو ًاملــ ــــةًلنهــ ــــا ًًعنيــ ــــاتًسدمــ مليــ

يــقًتمثيــلًحقيقــيًًوطنيــة،ًوذلــكًبهــدفًتحقاحتياجــاتًاملــرأةًفــيًالتشــريعاتًوالسياســاتًوالبرامــجًالوطنيــة،ًبأعتبــارهًدليــالًتمثيــلًاملــرأةًفــيًاملؤسســاتًال

 ومســتدامًللمــرأةًالبحرينيــةًفــيًالتنميــة،ًوتقليــصًأوًســدًالفجــواتًبيــنًاملــرأةًوالرجــلًعلــىًجميــعًاألصعــدة.

،ً(2022-2019نهو ًاملرأةًالبحرينيةً)الســتراتيجيةًًلخطةًالخطةًضــمنًًالبرامجًاملحوريةًاملســتمرةًويعدًبرنامجًاملشــاركةًالســياســيةًللمرأةًمنًاملبادراتً ▪

،ًًفيًسيجادًالبي ةًالعادلةًاملســــــــاندةًلدورًاملرأةًفيًالحياةًالعامةًالتيًيعملًاملجلسًاألعلىًللمرأةًعلىًمتابعةًتنفيذهاًبالتعاونًوالشــــــــراكةًمعًالجهاتًاملعنية

ليمتدًًلتهي تهاًلدخولًاملجالسًالتشـــــــــــــريعيةًوالبلديةًوقياسًاســـــــــــــهاماتهاًفيًاملجالًأةًالنتخابيةًبتعزيزًمشـــــــــــــاركةًاملًرملجلسًالعلىًللمرأةًًعملًاحيثًابتدأً

ًًهتخـســـــــــــًفيًنًالبرنامجيهدفًًوً،ًفيًاملناصــــــــــــ ًالقياديةًومواقعًصــــــــــــنعًالقرارًبمختلفًاملجالتًفيًالحياةًالعامةةًاملرأةًاســــــــــــتدامةًمشــــــــــــاركتطويرًالعملًعلىً

إبرازًقصـــــصًالنجاحًللنماذ ًالقياديةًوالفاعلةًعلىًجميعًاألصـــــعدةًالســـــياســـــيةًًًوحرينيةًفيًرســـــمًالســـــياســـــاتًالعامة،ًدعمًمشـــــاركةًاملرأةًالبًسلىالجديدةً

 والقتصاديةًوالجتماعية.

والخــدمــاتً ابيــةًلهــًالتــدريالفرصًًو إلرشــــــــــــــادا رتوفيًوملرأةًالبحرينيــةًلتقــدمًاالجوائزًالتحفيزيــةًًواألنشـــــــــــــطــةًًورامجًبــادراتًوالبتنفيــذًالعــديــدًمنًاملكمــاًيتمً ▪

ً.بمختلفًاملجالتًيًمواقعًصنعًالقراراملساندةًالداعمةًلتحقيقًالتوازنًاألسريًواملنهيًواستدامتهاًف

والعمل والسياسات االجتماعية التي تم وضعها والتي تعزز العمالة ال املة واملنتجة والعمل ( macroeconomic)ما هي سياسات االقتصاد الكلي  .4

 لتأثيرات جائحة 
ً
 على توظيف املرأة وحقوقها االقتصادية واستقالليتها؟ COVID-19الالئق للمرأة، استجابة

تطويرًوتنفيذًاستراتيجيةًوطنيةًشاملةًلحتواءًومنعًانتشارًبختصينًًمةًوفريقًوطنيًمكونًمنًخبراءًوميتسارعتًجهودًمملكةًالبحرينًبقيادةًملكيةًحك ▪

تميزتًبالستباقيةًواملرونةًفيًاألداءًاملؤسس يًوالسرعةًفيًموائمةًالسياساتًوإصدارًالقراراتًوالتحولًالرقميًالفيروسًوعدمًتعطلًسيرًالحياةًالعامةً

 :برز ما اتخذته اململكة من تدابيرأومن قطاعاتًمعًالتخطيطًبمنهجياتًاستشرافًاملستقبل،ًالفيًكافةً

حكومةًبدفعًفواتيرًالكهرباءًواملاءًلألفرادًوالشركاتًوتأجيلًأقساطًالتكفلتًبحرينيًحيثًًمليارًدينار4.3ًحزمةًماليةًواقتصاديةًبقيمةًاطالقً ✓

القطاعًالخاص.ًوإعفاءًاملؤسساتًالتجاريةًمنًالرسومًالبلديةًبالقرو ًللمواطنينًوالشركاتًوأقساطًالخدماتًاإلسكانيةًودفعًروات ًالبحرينيينًً

 إعفاءًاملنشآتًواملرافقًالسياحيةًمنًرسومًالسياحة.ًواملؤسساتًالصناعيةًوالتجاريةًمنًرسومًاست جارًاألراض يًالحكومية.ًًو

ليةًتقدرًسعادةًتوجيهًبرامجًصندوقًالعملً»تمكين«ًللشركاتًاملتأثرةًمنًاألوضاعًالراهنةًمعًسعادةًهيكلةًالقرو ًبالتعاونًمعًالبنوكًبقيمةًسجما  ✓

 .نًدينارًبحرينيمليًو60ًبـ

بشأنًدفع2020ًًأبريل27ًًصدورًقرارًمجلسًالوزراءًبتاريخًكالحقوقًللمرأةًالبحرينيةًًسصدارًوتعديلًعددًمنًالتشريعاتًبماًيضمنًمزيدًمًن ✓

 ً.دورًالحضانةًو(ًعاملةًفيًريا ًاألطفال524ًالروات ًكاملةًلعددً)

مملكــةًالبحريــنًرئيســةًاملجلــسًاألعلــىًللمــرأةًًًامللكـيًاألميـرةًسـبيكةًبنـتًسبراهيـمًآلًخليفـةًقرينـةًملـكعلـىًتوجيهـاتًكريمـةًمـنًصاحبـةًالسـموًبناءً ✓

ـورةًمـنًقبـلًاملنشًدادًالديونًواملبالــغًاملاليــةًاملســتحقةًعلــىًالنســاءًالبحرينيــاتًممــنًصــدرًبحقهــنًأحــكامًقضائيــةًضمــنًالقوائــمسلقًينسـتمًالت

 .وزارةًالداخليـةًعلـىًتطبيـقً»فاعـلًخيـر«

ًبماًيسهمًفيًتسهيلًالتواصلًمعًستقديمًخدماتًمركزًدعمًاملرأةًبشملتًترتيباتً)العملًعنًبعد(ًًنطاقًعملًاملجلسًاألعلىًللمرأًةًضمنًو ✓
ا
لكترونيا

عددًمنًالستشاريينًوالخبراءًبمشاركةًًللمجلس،ًأوًمنًخاللًنظامًاملحادثةًالفوريةلكترونيًاملوقعًاإلعبرًطل ًالستشاراتًًوًاملتعاملينًواملراجعين



 
 

4 
 

لوصولًسلىًالجمهورًعبرًكافةًوسائلًالتواصلًلاملجلسًباستقبالًالطلباتًبلًقدًسلىًًوً.منًذويًالختصاصًللردًعلىًجميعًالستفساراتًالواردة

 .برًالتنسيقًمعًالجهاتًذاتًالعالقةحالتًعتقديمًالستشارةًاملطلوبةًأوًمتابعةًاللًالجتماعي

التي تم اتخاذها لتحسين وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية للمرأة )على سبيل املثال: ت طية  COVID-19ما هي تدابير االستجابة والتعافي لوباء  .5

وعة األجر، واستحقاقات األمومة، واملعاشات التقاعدية، الرعاية الصحية، وإعانات البطالة، والجازة املرضية مدفوعة األجر، وإجازة األمومة مدف

 ودعم الدخل مثل التحويالت النقدية(؟

لضمانًلحمايــةًصحــةًاملــرأةًًوًمنًسجراءاتًوتدابيرًمــاًيلــزماتخاذًًوًزمةاأًلًتداعياتتهدفًسلىًتخفيفًاستباقيةًًمملكــةًالبحريــنًعلــىًاتخــاذًخطــواتحرصتً ▪

 :ًبرزهاأ ومن املعاييرًالدوليةًوتوصياتًمنظمةًالصحةًالعامليةًفيًمكافحتهاًللفيروسًًبماًيتوائمًمعًاستقرارهاًاألسرًي

ًًمواصــلة ✓
ا
ًونوعا

ا
كتقديمًاســتشــاراتًطبيةًعنًبعدً،ًوبصــورةًمجانيةًوزارةًالصــحةًالعملًعلىًتحســينًمســتوحًالخدماتًالصــحيةًاملقدمةًللمرأةًكما

 .وصرفًوتوصيلًاألدوية

واملدةًالكافيةًلتعافيًوفيًسياقًاإلجراءاتًالخاصةًبضمانًصحةًوسالمةًاملواطنينًواملقيمينًفيًمقراتًعملهمًولخلقًبي ةًتضمنًالظروفًالالزمةً ✓

والبالنةًإجــازةًطبيــةًمدفوعــةًاألجــرًخاللًمدةًالحجــرًكنًتأكدتًسصابتهًبالفيروسًاملصابينًمنًالفيروس،ًتحتس ًالدولةًفترةًالحجرًالصحيًمًل

١٤ً.ً
ا
 يوما

مـن70ًًالعمـلًمـنًًاملنـزلًفـيًاملؤسسـاتًالعامـةًبنسـبةً%ًديـوانًالخدمـةًاملدنيـةًبتطبيـقًاترًقـراًرًوالاجنـةًالتنسـيقيةًالحكوميـةًصـدقرارًبناءًعلىً ✓

املؤسسـة،ًوتبنـتًالحكومـةًتوصيـةًصـادرةًمـنًاملجلـسًاألعلـىًللمـرأةًبمنـيًأزوا ًالعامـاتًفـيًالصفـوفًاألماميـةًفرصـةًالعمـلًبسجمالـيًالقـوةًالعاملـةً

يـةًلتطبيـقًسياسـةًالعمـلًمـنًاملنـزلًللموظفيـنًممـنًيعانـونًمـنًالمـرا ًالتنفسـيةًواملزمنـة،ًتعطـىًاألولًوًبأنحـثًالجهـاتًالحكوميـةًًوعـنًبعـد.ً

 واملوظفـاتًاملسـتحقاتًلسـاعاتًالرعايـة.ًاملوظفـاتًالحوامـل

ًبشـــكلًكامل،ًواســـتكمالًمنظومةًواألســـريةًرفعًالدعاويًاملدنيةًوالتجاريةًلكترونيةًكالعدليةًاإلًخدماتالتدشـــينً ✓
ا
بجميعًأنواعهاًودرجاتهاًسلكترونيا

ً
ا
ًاملرفعًالدعاوحًوحتىًتنفيذًاألحكام،ًمماًيضعًبالقضاءًاملدنيًاإللكترونيةًبدءا

ا
ًًملكةًفيًموقعًرياديًسقليميا

ا
ً.ودوليا

نًمؤسساتًالدولةًذاتًالعالقةًومؤسساتًاملجتمعًاملدنيًبالتعاونًوالتكاملًماًبيوأفرعهًكت ًالتوفيقًاألسريًملتطويرًالخدماتًاألسريةًاملجانيةً ✓

 والقطاعًالخاصًبهدفًاملحافظةًعلىًاستقرارًوكيانًاألسرة.

،ًورصدًالحتياجاتًالطارئة19ً-كوفيدجائحةًًاملجلسًاألعلىًللمرأةًالحملةًالوطنيةً"متكاتفين"ًلدعمًاملرأةًواألسرةًالبحرينيةًملواجهةًفيروسًًسطالقًً ✓

املجانيةًفيً"مستشاركًعنًبعد"،ًوالذيًيتييًخدماتًالستشاراتًًفتراضيـةًلاملنصـةًًا،ًعبرًللمرأةًوأسرتهاًوالعملًعلىًتوفيرهاًبالتعاونًمعًالشركاء

 للمرأةًواألسرة.ًًوالقتصاديةًاملجالتًالقانونيةًواألسريةًوالنفسيةً

خدماتًسلىًخدماتًرقميةًوزيادةًمصادرًوفترةًالتحويلًكافةًًوكافةًأشكالًالدعمًاملقدمةًمنًقبلًمركزًالدعمًالخاصًباملجلسًاألعلىًللمرأةًتقديمً ✓

لاخدماتًالحكوميةًاملختلفة،ًووصولهمًامليسرًالطم نانًعلىًسالمتهمًوالوقوفًعلىًاحتياجاتهم،ًالتعاملًامليدانيًمعًالحالتًلًوًاستقبالًالطلبات

 .كالسكن،ًواملساعداتًالجتماعية،ًوالعالواتًاملعيشية،ًوالنفقةًالزوجيةًوالحضانة

ًسلىًتسوياتًوديةًعلىًيدًمتخصصينًلطلباتًاملتعلقةًبللاملجلسًًًًمتابعة ✓ ًأحكامًًالوصول ًاألبناءتنفيذ ًفيًًزيارة ًالعمل ًالجتماعيةًًًوذلكًسثرًتعليق املراكز

ًلنظامًالعملًعنًبعدًكإجراءًاحترازيًفيً
ا
 الظروف.واملعنيةًبمتابعةًملفًالرعايةًاألسريةًبشكلًمؤقتًتفعيال

ًاألسرةًبمديرياتًالشًر ✓ ًاملحافظاتًلتوفيرًالحمايةًالتعاونًوالتنسيقًبينًمركزًدعمًاملرأةًوالجهاتًذاتًالعالقةًومنًضمنهاًمكات ًحماية ًفي ًالتابعة طة

 التأهيلًالنفس يًوالجتماعيًعلىًيدًخبراءًمتخصصين.تقديمًلىًسحالتهاًلإلقامةًاملؤقتةًبدارًاألمانًباإلضافةًإللمعنفةًًو

ل كامل "عن  عد" وتطوير املحتول التعليمي  التعليق املؤقت للمؤسسات التعليمية كإجراء احترازي، تم تحويل املنظومة التعليمية  شوفيًظلً ✓

%( 60، و)دروس متلفزةعداد بإ%( ضمن الفريق املعني 50عداده حيث بل ت نسبتها )إالرقمي والذي ساهمت املرأة  ش ل ملحوظ ومؤثر في 

 .للطالب ةاللكترونينصة املعداد إضمن الفريق املعني  ب
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ًمنًحكومةًمملكةًالبحرينًلألعباءًالقتصـــاديةًالتيًتســـببتًبهاًظروفًالجائحة،ً ✓
ا
200ًتمتًمضـــاعفةً جمًصـــندوقًالســـيولةًليصـــلًسلىًفقدًوادراكا

ًأشـــــــــــــهر.ًكمــاًتمًتــأجيــلًأقســــــــــــــاطًالقرو ٣ًلمليونًدينــارًبحريني.ًوتكفلــتًحكومــةًمملكــةًالبحرينًبــدفعًفواتيرًالكهربــاءًواملــاءًلألفرادًوالشـــــــــــــركــاتً

 .ًأشهر٣ًدةًملللشركاتً

برنامجًدعمًاســـــــتمراريةًاألعمالًلرائداتًوروادًاألعمالًمنًخاللًًللشـــــــركاتًاملتأثرةبتوفيرًمنيًماليةًصـــــــندوقًالعملً"تمكين"ًوفيًهذاًالســـــــياق،ًقامً ✓

تقديمًدعمًتمويليًللمؤســســاتًًلً؛ًحيثًتهدفًاملبادرةعلىًاملســتوحًالقتصــاديًًاوتأثيرهًالجائحةًضــمنًمنظومةًالجهودًالوطنيةًملواجهةًانعكاســات

 أشهرًمنًتاريخًسصدارًاملوافقةًعلىًالطل .٦ًًملدةًًساعدتهاًعلىًتنطيةًنفقاتهاًالتشنيليةملالصنيرةًومتناهيةًالصنرً

األولىًلدعمًســــــــــواقًســــــــــياراتًاألجرةًوســــــــــواقًالنقلًاملشــــــــــتركًوالباصــــــــــاتًًً:محفظتينًخصــــــــــصًصــــــــــندوقًالعملً"تمكين"ومنًهناًتجدرًاإلشــــــــــارةًبأنً ✓

ًملدةً
ا
ًوملدةًًفهيًمتاحةًلاملحفظةًالثانيةًأماًأشـــــهر،3ًًوالحافالتًمنًالجنســـــينًشـــــهريا

ا
ألًًبشـــــرطًً،أشـــــهر3ًدعمًمدربيًالســـــياقةًمنًالجنســـــينًشـــــهريا

منًغيرًاملؤمنًًًلعامالتًفيًريا ًاألطفالًودورًالحضــــــانةلكاملةًالات ًالرًوًالصــــــندوقًبدفعًوكماًتكفلً.يكونًلديهمًســــــجلًتجاريًأوًمعادًتقاعدي

 ًًعليهمًفيًالهي ةًالعامةًللتأمينًالجتماعي.

افر خدمات الرعاية والقدرة على تحمل ت اليفها ملعالجة الزيادة في الرعاية غير مدفوعة األ  .6 جر والعمل ما هي الجراءات التي تم اتخاذها لتوسيع تو

 )على سبيل املثال: إعانات الرعاية، والجازة مدفوعة األجر(؟ COVID-19املنزلي نتيجة لوباء 

ـــةًً ▪ ـــهاًالبحريــــنًالعديــــدًمــــنًاإًلاتخــــذتًمملكـ ـــاًالجائحــــةًوعلــــىًرأسـ جــــراءاتًبهــــدفًالحفــــاىًعلــــىًالصحــــةًالعامــــةًوضمــــانًالحمايــــةًالجتماعيــــةًالتــــيًتســــببتًبهـ

ـــةًًإًو،ًحــــ نشــــاء وحــــدات طبيــــة متنقلــــة للف سحيــــثًتــــمًتاحــــة الفحــــ  املجانــــي لجميــــع املواطنيــــن واملقيميــــن س جــــراءًفحوصــــاتًًعلــــىًأكبــــرًشــــريحةًممكنـ

ـــارًالفيــــروسل ـــيًتــــمًتأكيــــدًًالمــــنًًفحوصــــات للقادميــــن و،ًضبــــطًانتشـ ـــاًسخــــار ًونقــــلًالحــــالتًالتـ ـــرًللحجــــر الصحــــيصابتهـ  االحتــــرازي ًاملنزليًوتطبيــــقًالحجـ

 ــدة.املخاللًمــع ضمــان منحهــم إجــازة طبيــة مدفوعــة األجــر  يوم 14 ملدة

تقديــمًالعــال ًالالزمًبشــكلًمجانــيًفــيًمراكــزًمخصصــةًللعــزلًتحــتًًًوًمواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــيجالء ملواطنيهــا وبعــض إ عمليــات القيــامً ▪

 حســ ًالبرتوكــولتًالعاجيــةًوالوقائيــةًاملعتمــدة.بًفــرق طبيــة مختصــةسشــرافً

بلنــاتًمختلفــةًمــنًخاللًًةًتقديــمًأنشــطببهــدفًتوعيــةًاملجتمــعًالبحرينيًبمخاطــرًاإلصابةًوســبلًالوقايــةًًًإطــالق حملــة وطنيــة  عنــوان »مجتمــع واعــي« ▪

 .واعيــداملللــردًعلــىًالستفســاراتًو جــزًً(444) خــط مجانــيتفعيــلًًوً،مًواملنشــوراتاًلاإلعــموقــعًوزارةًالصحــةًووســائلً

ًالدولة،ًًالسياسات والنظم الدارية املرنة تطبيق ▪ منًخاللًوالوطنيةًًالعائليةًاملسؤولياتللتوفيقًبينًًبماًيراعيًظروفًاألسرةًالبحرينيةالتيًقررتها

ًتطبيــقًاتًقــراًر ًبالحــثًعلــى ًاملدنيــة ًالخدمــة ًاأًلًوًمن املنزل  العمــلديــوان ًمــن ًيعانــون ًممــن ًاألولويــة ًتعطــى ًأن ًواملزمنــة، الحوامــلًًومــرا ًالتنفســية

 .القطاعًالخاصًبتلكًالتوجهاتًمؤسســاتاستجابًعددًمنًكماًة،ًاملســتحقاتًلســاعاتًالرعايــًو

ملواجهةًًالعامالتًضمنًالصفوفًاألماميةأزوا ًواعتبارًًاحتياجاتًاملرأةًالعاملةًفيًالصفوفًاألولىًومتابعةًالتحصيلًالدراس يًألبنائهاالوقوفًعلىً ▪

 ً.ًمنًالف اتًذاتًاألولويةًاملستحقةًلنظامًالعملًمنًاملنزًل١٩ً-كوفيدفيروسً

ًاملتاحة،منًالتدابيرًاملاليةًًوتسهيلًاستفادتهابسب ًتوقفهاًعنًالعملًًتأثرت مشاريعهن  ممن ئدات األعمال ا لر قرارات داعمة ًصدورًوتنفيذمتابعةً ▪

 .ًانجالءًاألزمةًلحينوالبحثًعنًبدائلًمبتكرةًلتوفيرًمصادرًدخلًسضافيةًللمشاريعًلتقليلًاألعباءًواللتزاماتًاملاليةً

جراءاتًالتظلمًالوظيفيًوتقديمًالشكوحًالعماليةًًسًًحوًلفيًاستقبالًالشكاوحًاملهنيةًوالعماليةًوتقديمًالستشارةًالقانونيةًًًًاملجلسًاألعلىًللمرأة،استمرًً ▪

توجيهًأصحابًالعملًواملشاريعًالتيًتأثرتًبسب ًالوضعًالحاليًًوالفصلًالتعسفيًومنًبينهاًتنوعتًالشكاوحًحيثًبوزارةًالعملًوماًيليهاًمنًسجراءات،ً

ًوحزمًالدعمًالحكومي.لخدماتً

 ؟COVID-19ما الجراءات التي تم اتخاذها لزيادة املوارد والدعم للمنظمات النسائية ومنظمات املجتمع املدني أثناء تعاملها مع جائحة  .7

علــــىًحــــدًســــواءًوتركــــزًعلــــىًتفعيــــلًدورًجميــــعًأفــــرادًًًواملقيمينقامــــتًمملكــــةًالبحريــــنًبإطــــالقًجملــــةًمــــنًاملبــــادراتًالنوعيــــةًواملبتكــــرةًاملوجهــــةًللمواطنيــــنً ▪

 ً:ومــن أبرزهــايًمواجهــةًجائحــةًالكورونــاًاملجتمــعًالبحرينــيًوبمــاًيرفــعًلديهمًالحــسًالوطنــيًواملســ وليةًالتشــاركيةًفــ



 
 

6 
 

ـــــوع«،ً ✓ ـــــة للتطـ ــــةًً»املنصــــــة الوطنيـ ــــلًالحكومــ ــــنًقبــ ــــدارًمــ ــــيًًوتــ ــــيًأوًفرصتتيــ ــــلًامليدانــ ــــةًوالعمــ ــــاتًالطبيــ ــــالًالخدمــ ــــيًمجــ ــــوعًفــ ــــاتًًًللتطــ ــــمًالخدمــ تقديــ

 .متطوع30,000ًعددًأكثــرًمــنًالبلــغًًحيثملنصةًتجــاوبًكبيــرًشهدتًاالقتصاديــةًوغيرها.ًًوالنفســيةًواألســريةًوالستشــاراتً

ًًإطالق حملــــة »فينــــا خيــــر« ✓
ا
ـــانيةًنــــزول ـــادرةًمــــنًاملؤسســــةًامللكيــــةًألعمــــالًاإلنسـ ًلاجهــــودًالوطنيــــةًوتحمــــلًًًبمبـ

 
ـــا واألفــــرادًبتقديــــمًالتبرعــــاتًاملاليــــةًدعمـ

ضــرارًالتــيًتســببتًبهــاًالجائحــةًعلىًالقتصــادًالوطني،ًوســتخصصًالتبرعــاتًلعددًمــنًاألولوياتًاملســ وليةًاملشــتركةًفــيًهــذهًالظــروفًلتحجيــمًاأًل

ًاألســرًاملتعففــةًوالعمالــةًالوافــدة.ًًاًأوًالجتماعــيًأوًالطبــيًللف ــاتًاملتضــررةًوخصوصــذاتًالطابــعًاإلغاثــيً

، ولتتبع 2030ما هي الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين جمع البيانات املستجيبة للنوع االجتماعي في سياق متا عة خطة التنمية املستدامة لعام  .8

 ؟COVID-19ن وتدابير االستجابة لوباء ورصد اآلثار املحددة للجنسي 

 :على الصعيد املستمر لقياس مؤشرات التوازن بين الجنسين ▪

كآليةًتعملًعلىًرصـــــدًالتقدمًاملحرزًفيًمجالًسدما ًاحتياجاتًاملرأةًًًالتقرير الوطني لقياس التوازن بين الجنســـــيناســـــتحدلًاملجلسًاألعلىًللمرأةًً ✓

ًًمرجعًيســاهمًفيًتعزيزًمكانةًمملكةًالبحرينًكبيتًخبرةًعلىًالصــعيدًالدولييعتبرًوتحقيقًتكافؤًالفرصًعلىًاملســتوحًالوطنيًفيًاملجالتًالنوعيةًًو

 .مؤشراتًكميةويتضمنً

مجالتًرئيســـية6ًًًالذيًيتضـــمنًاملؤشـــراتًاملتعلقةًبتحقيقًالتوازنًبينًالجنســـينًضـــمنًًًالتوازن بين الجنســـين"املرصـــد الوطني ملؤشـــرات اعتمادً" ✓

 األسرةًوالصحةًوالتعليمًواملشاركةًالقتصاديةًواملشاركةًالسياسية.ًًهي:ًالسكانًواستقرارً

26ًًلىًمؤشــــــراًموزعةًع97ًالذيًيوفرًحالياًًلكتروني "التوازن بين الجنســـــين"،التطبيق ال ✓
ا
ًًمؤشــــــرا

ا
71ًًوًرئيســــــيا

ا
ًًفرعياًتقدمًبياناتًرئيســــــيةًمؤشــــــرا

 .2020حولًتقدمًاملرأةًالبحرينيةًلنايةًالنصفًاألولًًمحدثة

 ولجمع البيانات املصنفة بحسب النوع االجتماعي تم إجراء الخطوات التالية: COVID-19تدابير االستجابة لوباء على صعيد  ▪

ـــين التطبيــــق اللكترونــــي »مجتمــــع واعــــي« ✓ لكترونيــــــةًلتمكيــــــنًجميــــــعًاملواطنيــــــنًواملقيميــــــنًمــــــنًتتبــــــعًبمبــــــادرةًمــــــنًهي ــــــةًاملعلومــــــاتًوالحكومــــــةًاإلًتدشـ

 ًتنبيهًمــنًوجــودًحــالتًلــمًتلتــزمًبالحجــرًاملنزلــي.لخاصيــةًتحديــدًاملواقــعًلًواملســتجداتًالصحيــة،ً

ــــــــــالمة البحرين  ✓ ليكونًقناةًتواصــــــــــــلًسضــــــــــــافيةًًملرأةًالبحرينيةًاكلًماًيلزمًلدعمًومســــــــــــاندةًتقديمًرصــــــــــــدًًوبهدفًً"تطبيق حملة "مت اتفين .. ألجل سـ

 .لتسهيلًالوصولًللمستفيدين

ًًتختصًبمتابعةًتطبيقًقراراتً"العملًمنًاملنزل"ًلكافةًالف اتًاملســـتحقةًمشــتركة بين املجلس األعلى للمرأة وديوان الخدمة املدنيةلجنة شـــكيلًت ✓

 حصائياتًمصنفةًبحس ًنوعًالجنس.سوتقييمًاإلجراءاتًاملؤسسيةًبناءًعلىًًورصد

مماًاألعلىًللمرأةًًًالخاصًباملجلس  لكترونياإللتقديمًخدماتًاســتشــاريةًوجلســاتًمرئيةًومحادثاتًفوريةًعلىًاملوقعًًبرنامج "مسـتشـارع عن  عد" ✓

ً
ا
ًواقتصاديا

ا
 .يساهمًفيًعمليةًرصدًوقياسًمدحًتأثرًاملرأةًاجتماعيا

بناءًعلىًً ( علــــا األســــرة19-كورونــا )كوفيــــد تأثيــرات وتبعــات فيــروسدراســة علميــة لتقييــم وتحليــل تجربــة مملكــة البحريــن فــي التعامــل مــع ًتنفيــــذً ✓

توثيــــــــقًأفضــــــــلًاملمارســــــــاتًفيمــــــــاًيتعلــــــــقًبــــــــإدارةًاألزمــــــــاتًوالســــتجابةًلهــــاًمــــعًمراعــــاةًاحتياجــــاتًاألســــرةًواملــــرأة.ًًلً،بياناتًمصنفةًبحس ًنوعًالجنس

القـــــرارًلـــــدحًوضـــــعًالسياســـــاتًًقبلية،ًبنـــــاءًعلـــــىًاملتنيـــــراتًالتـــــيًتفرضهـــــاًالجائحـــــة،ًملســـــاندةًأصحـــــابًوستســـــاهمًالدراســـــةًفـــــيًوضـــــعًتصـــــوراتًمســـــت

ًالتأثيــرًاملباشــرًوالداعــمًلنظــمًالحمايــةًالجتماعيــةًواســتراتيجياتًتقــدمًاملــرأة.ًوالخطـطًذات

 


