
االجتماع االستثنائي للجنة املرأة العربية  على املستوى الوزاري 
حول 

((الفرص والتحديات: على املرأة والفتاة " 19-كوفيد"بحث آثار فايروس ))

2020يونيو 17األربعاء 



تجربة مملكة البحرين في االستجابة الحتياجات املرأة واألسرة البحرينية
(19-كوفيد)في ظل جائحة الكورونا 



في االستجابة الحتياجات املرأة واألسرة البحرينيةتجربة مملكة البحرين
(19-كوفيد)في مواجهة جائحة الكورونا 

يةإجراءات احترازية وتدابير وقائتنفيذ 
اعايير اددوديةاملتوائم استباقية

نممة الحةة العامليةمل

تيجية تنفيذ استرا" فريق وطني"
وطنية شاملة الحتواء ومنع 

انشار ادفيروس

ادتنسيق ادفاعل بين
املاعنيةجميع املؤسسات

خصائص الخطة

مرونة في التخطيط

والتنفيذ

إدارة املخاطر والتحديات

اعتماد آليات مبتكرة 

ومرنة ونوعية

لاستشراف املستقب
إدارة/  االستباقية "

"املعرفة املكتسبة
افظة على يكثف جهوده لحماية صحة املرأة واملحاملجلس األعلى للمرأة 

دف وكمااااااا ياااااانص علياااااا  الهاااااامستتتتتتتويات استتتتتتتةرارلا اتستتتتتترية والحياتيتتتتتتة  
.الثالث املرتبط بضمان الحةة الجيدة للجميع دون تمييز

االدتزامات اددودية 

2030خطوات تنسجم مع غايات ومقاصد التنمية املستدامة حول املرأة والسالم واألمن( 1325)قرار مجلس األمن إعالن وخطة عمل بيجين

75%

دلمرأة اتعلى املجلس 



املرأة واألسرة

 لتوجيهات صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراه
ً
يم آل خليفة تنفيذا

رئيسة املجلس األعلى للمرأة

متكاتفيتتتتتتتتتتتتتتتتتن
ددعم املرأة واتسرة ادبحرينية

ادكورونا_ضد_متكاتفين#

منطلقات الةملة

اآلديات ادرئيسية

رصد وتوفير 
االحتياجات الطارئة

ع تقديم الخدمات املساندة لرف
جاهزية األسر  في التأقلم مع

المروف الراهنة

استثمار  املنصة الوطنية 
ق فري"للتطوع والعمل بروح 

الواحد" البحرين

هاتسرتاملاعيلةاملرأة 
مهجورة/أرملة/مطلةة)

(عزباء/

مراض ات املصابين ب
واملزمنةتنفسيةاد

ونةص املناعة

ذوي اإلعاقة 
وكبار السن

ين اداعاملوأسر أبناء 
في ادصفوف 

اتمامية 

ة املرأة البحريني
في سوق العمل

العامالت وأسر 
ف العاملين في الصفو 

األمامية

بشكل عامالعامالتالعاملةماأل 
وصاحبات املشاريع

املتعثرة

األطباء

(من الجنسين)

كادر التمريض

(من الجنسين)

الكوادر املتطوعة
(لتقديم الخدمات الحةية)

االستقرار األسري األمان االجتماعي

التوازن املنهي 

جودة الةياة
تدابير الوقاية 

والةماية

املصابات
باألمراض 

املزمنة

االستقرار اإلقتصادي

في مرحلة الةملاملرأة 

ورعاية الطفولة

ة الفئات املستهدف



على الصعيد الوطنيأبرز اإلجراءات االحترازية
واحتواء تداعيات ( (COVID-19للةد من انتشار فيروس 

على املؤسسات العامة والخاصة حث 
ية مع إعطاء األولالعمل عن بعد تطبيق 

فات ملن يعاني من األمراض املزمنة واملوظ

الةوامل

توجيهات ملكية 
نزل العمل من املنمام بتطبيق 

ملألم العاملة في القطاع العا

إجازة طبية مدفوعة 

 14األجر ملدة 
ً
يوما

فحص وعالج مجاني 

ينلجميع املواطنين واملقيم

ص وحدات طبية متنقلة للفح

العشوائي املجاني

تخصيص أول ساعة من فتح 

لكبار محالت األغذية والتموين
السن والنساء الةوامل

تخفيض نسبة التواجد في 

%70العمل بنسبة مراكز
( القطاع الةكومي)

تأمين جميع املنافذ
ية املةاجر الطبوإنشاء 

ومراكز العزل 

إجالء املواطنين
من الخارج ات متابعة تطبيق سياس

"  العمل من املنزل "

لألمهات العامالت

أزواج املوظفات منح 
اللواتي يعملن في 
الصفوف األمامية

صالحية العمل من املنزل 

ع مؤسسات القطاتشجيع 
ات على تبني سياسالخاص

املرن /العمل عن بعد

الوقائي الطبياملؤسس ي



على الصعيد الوطني االقتصاديأبرز اإلجراءات االحترازية

الدعم املادي

تأجيل أقساط القروض

شهور 6لا للمواطنين 

ي دعم رواتب العاملين البحرينيين ف
أشهر 3القطاع الخاص ملدة 

(صندوق التأمين ضد التعطل)

ة إعفاء املؤسسات التجاري
الرسوم البلديةمن 

لثالثة أشهر

رسوم استئجار إعفاء املؤسسات من 
افقاألراض ي الصناعية  واملنشآت واملر

هررسوم السياحة لثالثة أشالسياحية من 

تكفل الةكومة بفواتير 
الكهرباء واملاء لألفراد 

لثالثة أشهر

منح مالية فورية
للشركات املتأثرة

(تمكين)

مليون دوالر لدعم 550

رةاملؤسسات التجارية املتضر 
تأجيل أقساط القروض 

للشركات لثالثة أشهر

بفواتير تكفل الةكومة 
الكهرباء واملاء للشركات

لثالثة أشهر

دعم سواق األجرة والنقل 

املشترك من الجنسين

دعم مدربي السياقة 

الجنسينمن 

دفع رواتب العامالت في 
رياض األطفال ودور 

الةضانة

االفراد املؤسسات

تأجيل اقساط جميع 
دة  الخدمات االسكانية مل

أشهر 6



على الصعيد االجتماعيأبرز اإلجراءات االحترازية

األسري / الدعم االجتماعي

سداد الديون 

البحرينياتسداد الديون واملبالغ املالية املستحقة على النساء 

صدر بحقهن أحكام قضائية ممن 

/ اساااااااااتدامة عماااااااااال املةااااااااااكم الشاااااااااارعية

االسرية ومكاتب التوفيق األسري 

عقااااااااااااااااااااااد جلسااااااااااااااااااااااات الصاااااااااااااااااااااال  
والتساااااااااااااااااااوية ع ااااااااااااااااااار جلساااااااااااااااااااات 

افتراضية 

الدعم االسري 

ي تعيلها الضرورية لألسر التواملستلزمات الطبية والحةية إيصال املساهمات العينية

(.األدوية واألجهزة الطبية واحتياجات املعاقين وكبار السن. )البحرينيةاملرأة 

6000+

" مستشارك عن بعد"برنامج 

والنفسية واالقتصادية ية والقانونية سر الستشارات األ 

أسرة مستفيدة

…
ة الجلسات املرئياملةادثات الفورية املساعدة القضائية

(قضايا ادنفةة وادطالق والحضانة)

استشارات قانونية
مجانية فورية 

االستشارات توفير 
لدعم رائدات االقتصادية

األعمال املتعثرات

فني/تشكيل فريق استشاري 
الغرفة /املجتمع املدني)

(ةمؤسسات مالية وتجاري/التجارية

متابعة استفادة صاحبات 
الت للتسهياملشاريع التجارية 

واملنح املالية



التعليميعلى الصعيد الوطني أبرز اإلجراءات االحترازية

البجثيو التعليمي الدعم 

الدعم التعليمي
" عدالتعلم عن ب"ملواصلة عملية  الدراسات والبحوث

تنفيذ دراسة عملية
أثيرات دتةييم وتحليل تجربة مملكة ادبحرين في ادتاعامل مع ت

(19كوفيد)ادكورونافايروس 

رصد انطباعات 
املتطوعين في الةملة

ةالداعمرصد انطباعات الشركات 

للةملة وابراز مساهماتهم

تجربة تقديم الخدماتتوثيق

"برنامج مستشارك عن بعد"ضمن 
رصد انطباعات الخ راء

بحسب املجاالت

رأة لألسر التي تعيلها املالتقنيةرصد وتوفير االحتياجات 
(األلواح الذكية وأجهزة الالب توب: مثل)

التعاون مع كادر تعليمي متطوع من الجنسين
ةملتابعة احتياجات األبناء الدراسي( نقابة املعلمين)

تقديم الدعم التعليمي ألبناء املرأة العاملة
ضمن الصفوف األمامية



على الصعيد االجتماعيأبرز اإلجراءات االحترازية

الدعم االعالمي 

ال رامج التوعوية والةمالت
امليدانية

اعداد واستثمار االفالم والرسائل 
ات التوعوية املصورة بالتعاون مع قنو 

التواصل االجتماعي

ن اطالق حملة وطنية شاملة بعنوا

"مجتمع واعي" 

تدشين التطبيق اإللكتروني

"مجتمع واعي"

املنصة الوطنية "اطالق 

"للتطوع
"فينا خير"اطالق حملة 

اطالق بحملة

"نمتكاتفين ألجل سالمة البحري"

مسابقة بعنوان

"قصتي بعدستي" 

بث مباشر للجنة الشباب

التابعة للمجلس األعلى للمرأة

ة اطالق تطبيق الكتروني بحمل

"ينمتكاتفين ألجل سالمة البحر "

بالقرارات الصادرة عنالتوعية

الةكومة بشأن العمل عن بعد

ات الترويج ألوج  االستفادة من الخدم
و االلكترونية التي تقدمها الدولة أ

الشركات الخاصة



 لةسن االستماع 
ً
شكرا


