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معايل الفريق الركن 

ال�شيخ  را�شد بن عبد اهلل اآل خليفة

وزير الداخلية - مملكة البحرين

بعد انق�ض���اء خم�ض���ة ع�رش عامًا على اإعلن الهداف الإمنائية للألفية املا�ض���ية ، نقف هذا العام )2015( 

اأم���ام مراجعة اأخرية يف ه���ذا التقرير للطموحات التنموية التي حتققت  للمواط���ن البحريني وللتحديات التي 

مازالت ماثلة اأمامه والفر�ص التي تنتظره . 

حي���ث تبنت  مملكة البحرين ومنذ اعلن الألفي���ة يف عام 2000 حتدي الهداف المنائية مل�ضاركة املجتمع 

ال���دويل اهتمامات���ه وتطلعاته خا�ضًة وان هذه الهداف كانت مبثابة الأولوي���ات التي من اأجلها تبذل البحرين 

جهودها من اجل التنمية، وتتما�ضى مع روؤيتها ال�ضاملة حتى عام 2030، كما وقد تبنتها برامج عمل احلكومة 

ع���ر ال�ضن���ن ويف جمالت التنمية املتعددة اجلوانب، وقد �ضبق وان اأكدت اململكة باأن اإطار اهداف الألفية كان 

ه���و الإط���ار الأو�ضع والأ�ضمل للتنمية عامليًا من العام 2000 وحت���ى 2015. وقد جنحت اململكة لي�ص فقط يف 

تنفي���ذ التزاماته���ا الوطنية ، بل جنحت يف ال�ضطفاف مع باقي ال���دول يف ح�ضدهم للق�ضاء على الفقر حمافظة 

عل���ى دوره���ا الرفيع يف احرتام املواثيق الدولية القت�ضادية والجتماعية . كما �ضبق للأمم املتحدة اأن قامت يف 

عام 2010 مبراجعة لإجنازات البحرين حيث قامت بتكرمي �ضاحب ال�ضمو امللكي المري خليفة بن �ضلمان اآل 

خليفة رئي�ص جمل�ص الوزراء املوقر لدوره امل�ضتنري يف حتقيق النمو امل�ضطرد وامل�ضتدام.

ورغ���م تقدمها احل�رشي ال�رشيع فاإن اململكة وكغريها م���ن باقي الدول تواجه حتديات كبرية مثل التغري 

املناخ���ي والتغ���ريات الجتماعي���ة وال�ضيا�ضية والنم���و ال�رشيع يف جم���الت اقت�ضادية وجميع تل���ك الأمور ما 

حققته الدول من اإجنازات وطنية ودولية يف برامج الأهداف التنموية للألفية. ولكن ويف خ�ضم هذه التحديات 

ف���اإن ه���ذا التقري���ر ي�ضري اإىل اأن مملك���ة البحرين مازالت ثابت���ة اخلطى على طريق حتقي���ق الأهداف واحلفاظ 

عل���ى الإجن���ازات، والتي منه���ا حتقق بالكامل كالق�ضاء عل���ى الفقر اأو التي مت اجنازها ب�ض���كل كامل  كالتعليم 

وال�ضحة.  

و�ضتبق���ى مملكة البحري���ن يف ظل قيادة �ضيدي ح�رشة �ضاحب اجلللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ملك 

البلد املفدى حفظه اهلل ورعاه حمافظة على �ضعيها الدوؤوب يف توفري العي�ص الكرمي ل�ضعبها و�ضتزيد يف رفاهه 

ورغده برعايتها لثقافة ترفع من اإنتاجيته و�ضتوفر له برامج تخلق فر�ص اأو�ضع لطلب الرزق الكرمي يف بيئة 

اآمنة. و�ضتلتحق اململكة بركب الأمم لتبنى الأهداف امل�ضتدامة للتنمية ملا بعد العام 2015 مدركة اأن التحديات 

املقبل���ة تتطل���ب تلحم الإرادات وتكاتف اجلهود وطنيًا ودوليًا م�ضتهدي���ًة يف ذلك بثقافتها يف التعاي�ص ال�ضلمي 

والأمن املجتمعي.
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عل���ى مدى ال�ضن���وات اخلم�ضة ع�رش املا�ضية، اأخذت حكومة البحرين عل���ى عاتقها م�ضئولية حتقيق الأهداف 

الإمنائي���ة للألفي���ة، وحت�ضن حي���اة مواطنيها. وقد اأثبت اإطار الأه���داف الإمنائية للألفي���ة دوره الكبري يف تركيز 

الهتمام واجلهود على معاجلة بع�ص اأهم التحديات التنموية التي تواجه البحرين والعامل.

اأ�ضهر معدودة باتت تف�ضلنا عن املوعد النهائي لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية، وقد �ضدر التقرير الوطني 

للأهداف الإمنائية للألفية 2015 ململكة البحرين يف وقت حا�ضم حيث يقوم زعماء العامل با�ضتعرا�ص الإجنازات 

ال�ضابق���ة وال�ضتع���داد لعتماد اأهداف التنمية امل�ضتدامة ملا بع���د 2015 يف الدورة ال�ضبعن للجمعية العامة للأمم 

املتحدة يف �ضبتمر 2015.

مت اإع���داد ه���ذا التقري���ر الوطني الراب���ع للأهداف الإمنائي���ة للألفية من قب���ل اجلهاز املرك���زي للمعلومات يف 

البحري���ن وبدع���م من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، واللجنة القت�ضادي���ة والجتماعية لغرب اآ�ضيا )الإ�ضكوا(، 

وفريق الأمم املتحدة القطري يف البحرين، من اأجل ا�ضتعرا�ص التقدم املحرز حتى الآن.

وخلل العقد املا�ضي، اتخذت حكومة البحرين خطوات هامة لتنويع اقت�ضادها للم�ضاعدة يف زيادة الإنتاجية 

ورف���ع م�ضتوي���ات املعي�ض���ة، وتوفري فر����ص عمل للمواطنن. وق���د اأن�ضاأت البحري���ن اأي�ضا نظ���ام �ضامل للحماية 

الجتماعي���ة ملعاجل���ة عدم امل�ضاواة الجتماعية ودعم ال�رشائح ال�ضعيفة م���ن ال�ضكان. ومع اإن�ضاء املجل�ص الأعلى 

للم���راأة، بذلت جه���ود وطنية لتح�ضن امل�ضاركة القت�ضادية وال�ضيا�ضية للم���راأة البحرينية. وجاء اإن�ضاء املجل�ص 

الأعلى للبيئة ووحدة الطاقة امل�ضتدامة بوزارة الطاقة بالبحرين تعبريا باإلتزام البحرين للت�ضدي لتحديات تغري 

املناخ و�ضمان ا�ضتدامة م�ضار التنمية يف البحرين.

وبه���ذه املنا�ضب���ة ت���ود الأمم املتح���دة يف البحري���ن اأن تغتنم ه���ذه الفر�ضة لتتق���دم بخال�ص التهنئ���ة للبحرين 

للإجنازات غري العادية التي متت على مدى ال�ضنوات اخلم�ضة ع�رش املا�ضية والتزامها يف حتقيق اأهداف التنمية 

العاملي���ة. وللم�ضي قدم���ا، فاإن الأمم املتحدة يف البحرين �ضوف ت�ضتخدم املعلوم���ات الواردة يف هذا التقرير لدعم 

خط���ط التنمية الوطنية وتنفيذ برنامج احلكوم���ة 2015-2018، بالإ�ضافة اإىل جهود البحرين لتحقيق اأهداف 

التنمية امل�ضتدامة ملا بعد 2015. 

نيابة عن الأمم املتحدة يف البحرين، ا�ضمحوا يل اأن اأكرر التزامنا بدعم حكومة البحرين وال�رشكاء الوطنين 

حيث ت�ضتعد البلد لتنفيذ جدول اأعمال التنمية ملرحلة ملا بعد 2015.

بيرت جرومان

املن�ضق املقيم للأمم املتحدة
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تود الإدارة العامة للإح�ضاء باجلهاز املركزي للمعلومات بتقدمي جزيل �ضكرها وامتنانها لكل من �ضاهم يف اإعدا هذا التقرير

 من مكتب النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء،

الأ�شتاذة نوف جم�شري، الأ�شتاذة لولوه املهنا والأ�شتاذ ح�شن احل�شن 

 من وزارة التنمية الجتماعية،

الأ�شتاذة بدرية يو�شف اجليب

 من املجل�ص الأعلى للمراأة،

الدكتورة دنيا اأحمد عبداهلل 

 وزارة الرتبية والتعليم،

الأ�شتاذة نوال اإبراهيم اخلاطر 

 وزارة العمل،

الدكتور حممد الن�شاري

 وزارة ال�ضحة،

الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

 املجل�ص الأعلى للبيئة،

املهند�شة زهوة حممد الكواري

 وزارة الأ�ضغال والبلديات والتخطيط العمراين،

الأ�شتاذ عبدالكرمي حبيب ر�شي 

 وزارة املالية، 

الأ�شتاذ ح�شن عبداهلل  اجلبل

 جمل�ص التنمية القت�ضادي،

الأ�شتاذة ندى عزمي 

  اجلهاز املركزي للمعلومات،

الأ�شتاذة هدى اإبراهيم ال�شروقي

كما نخ�ص بال�ضكر 

 ال�شيد حممد اآل �شريف 

 م�ضاعد املمثل املقيم ملكتب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي مبملكة البحرين على جهوده للتن�ضيق لإعداد التقرير، 

  ال�شيد اأديب نعمة

 خبري منظمة الأ�ضكوا ل�ضياغته التقرير،

 الأ�شتاذة مها عبداهلل �شبت

 اإح�ضائي اأول باإدارة الح�ضاءات الدميوغرافية والبيئية والجتماعية باجلهاز املركزي للمعلومات

 والتي تولت الأ�رشاف العام على التقرير.

شكر وتقدير
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عندما مت التفاو�ص على ال�ضيغة النهائية للأهداف الألفية عام 2000، كان ال�ضياق يقود بال�رشورة اإىل و�ضع قائمة التزامات وطنية كثفتها الأهداف 

ال�ضبعة الأوىل، على اأن يقابلها الهدف الثامن عن ال�رشاكة الدولية، التي اعترت مبثابة ال�رشط الرئي�ضي امل�ضاعد على حتقيق جممل الأهداف.  والواقع ، 

اذا ما جتاوزنا التحديد ال�ضيق بكونها تعر عن التزامات دولية حمددة باملعنى التقني، فاإن الهدف الثامن هو تاأكيد على اأنه ل ميكن حتقيق اأهداف تنموية 

حقيقي���ة م�ضتدامة؛م���ا مل تتوف���ر بيئة م�ضاعدة على ذلك. وه���ذه البيئة امل�ضاعدة تقوم من جهة اأوىل على توفر من���اخ دويل واإقليمي م�ضاعد وداعم، كما تقوم 

من جهة ثانية على توفر اإطار ل�ضيا�ضات كلية وطنية، مبا فيها �ضيا�ضات ماكرو اقت�ضادية تنموية، بالإ�ضافة اإىل توفر ال�ضلم والأمن وال�ضتقرار واإدارة 

�ضليمة للعملية التنموية دوليًا واإقليميًا ووطنيًا. 

ميك���ن ا�ضتخل����ص ه���ذا الرتابط الع�ضوي بن كل هذه العنا�رش من اإعلن الألفية وما ارتبط به م���ن تقارير واآليات، من �ضمنها اإطار الأهداف الألفية، 

كما التقارير الكثرية التي مت اإ�ضدارها يف امل�ضار املمتد منذ عام 2000، مبا يف ذلك املراجعات اخلم�ضية عامي 2005 و2010، عدا عن الدرا�ضات النقدية 

املتعددة.

اإن حتقيق الأهداف التنموية الكرى و�ضمان ا�ضتدامتها يف الإطار التنموي الأ�ضمل ، يتوقف على جملة من العوامل التي تتطلب بدورها مقاربة �ضاملة 

من منظور منهجي، ل بد هنا اأن تتوفر فيها العنا�رش التالية:

1 - العرتاف باأهمية كل اأبعاد التنمية اخلم�ضة، وعدم اختزالها. وبهذا املعنى، فاإن الإطار املفهومي للتنمية الب�رشية امل�ضتدامة، يقوم على خم�ضة مكونات 
اأو اأبع���اد مت�ضاوي���ة يف اأهميته���ا: البعد الإقت�ضادي، البع���د الجتماعي، البعد البيئي )وه���ي الركائز الثلث ملفهوم التنمي���ة امل�ضتدامة بح�ضب الأدبيات 

الأخرية(، والبعد ال�ضيا�ضي – املوؤ�ض�ضي )ب�ضقيه ال�ضلم والأمن، واحلوكمة الر�ضيدة(، والبعد الثقايف )ب�ضقيه العلم واملهارات، والقيم وال�ضلوكيات(. 

اإن النطلق من التكوين اخلما�ضي ملفهوم التنمية هو اأمر حا�ضم من اأجل فهم الواقع املعقد، والتخطيط الفعال، وحتقيق النتائج املرجوة. 

2 - �ضم���ان ال�ضتدام���ة م���ن خ���لل الفع���ل الواعي للأط���راف التنموية يف الرب���ط بن التخطيط والعم���ل يف املدى املبا����رش، كما يف املدى املتو�ض���ط والبعيد، 
�ضم���ن روؤي���ة ا�ضت�رشافي���ة متقدمة. لي�ضت التنمية اإجنازًا موؤقتًا ومو�ضعيًا يف قطاع اأو م���كان ل يلبث اأن يختفي اأثره اأمام ديناميات الرتاجع والتدهور 

املتو�ضعة؛واإمن���ا حتقي���ق الهدف التنموي يعني حتقيق تقدم ثابت وم�ضتقر، وتقدم يتجاوز اأثره املكان اأو الزمان املبا�رشين ليولد ديناميات اإيجابية يف 

املجتمع تتقدم ذاتيًا وتتو�ضع لت�ضمل باأثرها الإيجابي املجالت الأخرى اأي�ضًا. 

ت�شميم التقرير

مت اإعداد هذا التقرير بطريقة جتمع بن:

- تقدمي تقييم اإجمايل للتقدم املحقق يف الأهداف الألفية يف البحرين.

- اإبراز الأولويات الوطنية مبا يتجاوز الأهداف والغايات العاملية.

واتب���ع ت�ضمي���م التقري���ر التق�ضي���م والت�ضل�ضل نف�ضه كما يف الأه���داف الألفية، خم�ض�ضًا ف�ضًل ل���كل هدف مع جمع الأهداف ال�ضحي���ة يف ف�ضل واحد. 

واتبعت الف�ضول ت�ضميمًا موحدًا مكونًا من التايل:

1 - عر�ص موجز لواقع املوؤ�رشات.

2 - عر�ص التطورات والأولويات الوطنية يف الفرتة املمتدة بن التقريرين ال�ضابق )2010( واحلايل.

 تمهيد
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الهدف األول
الق�صاء على الفقر املدقع واجلوع

القضاء على الفقر
المدقع والجوع



الهدف األول
الق�صاء على الفقر املدقع واجلوع

1 - موجز الو�شع 

اأو�ضح التقرير الوطني ال�ضابق )2010( و�ضع الهدف الأول يف �ضياغته العاملية، بالن�ضبة ململكة البحرين. ويوجز ذلك بالنقاط التالية:

اأ - التعري���ف العامل���ي للفق���ر املدقع واجلوع، ل ينطبق على مملكة البحرين )كما ينطبق على عدد من الدول ذات م�ضتوى التنمية املتو�ضط اأو املرتفع(، لذلك 

جرى اإهمال كل من الغاية الأوىل )خف�ص ن�ضبة من يعي�ضون باأقل من دولر  يف اليوم اإىل الن�ضف(، والغاية الثالثة )خف�ص ن�ضبة ال�ضكان الذين يعانون 

من اجلوع اإىل الن�ضف(، يف حن مت الإبقاء على الغاية الثانية  واملتعلقة بتحقيق العمالة الكاملة واملنتجة، نظرًا مللءمتها لو�ضع البحرين.

 ب -  ت�ضمن التقرير الوطني ال�ضابق حتديد ثلث حماور ت�ضكل اأهدافًا وطنية بديلة هي التالية:

- اأوًل: حت�ضن م�ضتوى معي�ضة ال�ضكان يف فئات الدخل الدنيا يف املجتمع.  

- ثانياً: تقلي�ص التفاوت الجتماعي.  

- ثالثاً: تطوير �ضيا�ضات الت�ضغيل وظروف العمل ب�ضكل م�ضتمر.   

فيما يلي �ضوف يتم ا�ضتعرا�ص اأبرز التطورات التي ح�ضلت بعد اإعداد التقرير ال�ضابق وفق املحاور الثلثة امل�ضار اإليها.

2 - اأهم التطورات الوطنية منذ التقرير ال�شابق

اأوًل: حت�شني م�شتوى معي�شة ال�شكان يف فئات الدخل الدنيا.

البحرين بلد �ضغري من حيث امل�ضاحة وعدد ال�ضكان، وهي من �ضمن الدول ذات م�ضتوى التنمية وم�ضتوى الدخل املرتفع. تتميز ال�ضيا�ضات احلكومية 

للمملك���ة يف ه���ذا ال�ض���دد باجلمع بن حتفيز النمو القت�ض���ادي مع دور اأ�ضا�ضي للقطاع اخلا����ص املقرتن بدرجة متو�ضطة من التاأط���ري الت�رشيعي ل�ضمان 

احل���د ال����رشوري من موجبات امل�ضوؤولي���ة الجتماعية، بالإ�ضافة اإىل حتمل احلكومة )الدولة( م�ضوؤولية رئي�ضي���ة يف توفري خدمات املرافق العامة من بنًى 

حتتية، وخدمات اجتماعية )ل�ضيما ال�ضحة والتعليم(، مع وجود نظام من امل�ضاعدات الجتماعية وا�ضع ن�ضبيًا خم�ض�ص للفئات الجتماعية الأكرث حاجة، 

والرام���ج التنموي���ة الت���ي تعمل على متكن هذه الفئات و ت�ضكل هذه العنا�رش جمتمعة ما ميكن اإعتباره اخلطوط العري�ضة لإ�ضرتاتيجية احلكومة يف جمال 

حت�ضن م�ضتوى املعي�ضة، ومكافحة العوز القت�ضادي . 
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بحكم ذلك، فاإن الطرق التقليدية لحت�ضاب خطوط الفقر ل ت�ضلح لل�ضتخدام يف اململكة، نظرًا لأن مفهوم الفقر املدقع مبا يوؤ�رش اإليه من حرمان مطلق 

�ضديد يف تلبية الحتياجات الأ�ضا�ضية وغياب اأي �ضكل من اأ�ضكال احلماية والقدرات، ل ينطبق على �ضعب اململكة. كذلك الأمر بالن�ضبة للجوع مبا هو حرمان 

حاد من املتطلبات الغذائية معرًا عنها بال�ضعرات احلرارية يف املقابل. 

هذا وبناًء على درا�ضة نفذت عام 2006، من اأجل حتديد الأ�رش املوؤهلة لل�ضتفادة من نظام امل�ضاعدات الجتماعية الذي توفره وزارة التنمية الجتماعية 

والت���ي مت اعتماده���ا يف ح�ض���اب م�ضتوى الدخل وكذلك التحديث ال���ذي مت يف الدرا�ضة التي قامت بها الوزارة بالتعاون م���ع البنك الدويل عام 2008. حيث 

يت�ضمن هذا النظام تقدمي منح م�ضاعدات مالية مبا�رشة للأ�رش التي يقل دخل الأ�رشة فيها عن 337 دينارًا بحرينيًا )894 دولرًا اأمريكيًا( لأ�رشة مكّونة 

% من اإجم���ايل �ضكان البحرين. وهذا اأق���رب تعريف ملا ميكن اعتباره احلد الأدن���ى للدخل للأفراد  م���ن خم����ص اأف���راد. وي�ضتفيد من ه���ذه التحويلت  8.5 

والأ�رش. كذلك ي�ضمل نظام امل�ضاعدة اأي�ضًا فئات اجتماعية مت حتديدها لعتبارات تتعلق بخ�ضائ�ضها اأو اأو�ضاعها الجتماعية مبعزل عن حالة الفقر )كما 

هم الأ�ضخا�ص ذوو الإعاقة، اأو املطلقات والأرامل، وكذلك البنات غري املتزوجات...الخ(.  

بل���غ جمم���وع عدد الأ�رش امل�ضتفيدة من جممل نظام امل�ضاعدات الإجتماعية 15,445 اأ�رشة عام 2014، موزعة بن الفئات امل�ضتفيدة على النحو املبن 

يف اجلدول التايل رقم )1(:

جدول رقم )1(

عدد امل�شتفيدين من امل�شاعدات الجتماعية بح�شب الفئات وال�شنوات

ال�شنوات 

�شبب امل�شاعدة

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

235 310 388 404 414 436 671 707 134 148 1,065 العجز عن العمل 

5,870 6,825 6,005 6,053 5,943 5,847 4,808 4,700 4,381 4,607 4,565 امل�شن

37 64 79 79 88 79 89 89 937 917 784 املعاق

899 1,137 1,058 1,024 961 888 1,124 1,057 1,132 1,207 1,208 الأرملة

3,337 3,461 2,868 2,619 2,222 1,859 1,655 1,355 1,514 1,544 1,440 املطلقة

119 141 139 144 140 124 120 123 80 115 123 اليتيم

4,112 4,010 2,893 2,764 2,356 83 1,328 1,188 1,499 1,690 1,636 الأ�شرة

119 94 116 103 78 0 51 47 70 67 66 اأ�شرة امل�شجون

152 152 159 161 266 262 318 255 ـــ ـــ ـــ املهجورة

466 741 742 710 704 698 460 386 ـــ ـــ ـــ البنت غري املتزوجة

99 171 157 153 151 131 66 29 ـــ ـــ ـــ الولد

15,445 17,106 14,604 14,214 13,323 10,407 10,690 9,936 9,747 10,295 10,887 اجلملة

 امل�ضدر: وزارة التنمية الجتماعية 
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فيما يلي �ضوف يتم ا�ضتعرا�ص اأبرز التطورات التي ح�ضلت بعد اإعداد التقرير ال�ضابق وفق املحاور الثلثة امل�ضار اإليها.

يبن هذا اجلدول الفئات امل�ضمولة بنظام امل�ضاعدات الجتماعية، حيث يجمع بن العتبارات القت�ضادية، وبن العتبارات الجتماعية – الثقافية التي 

تعتر من عوامل اله�ضا�ضة والتعر�ص للفقر )مثل الرتمل والطلق(.   

من ناحية اأخرى، فاإن �ضي�ا�ضة احل�كومة اعتم�دت التو�ضع يف تقدمي برامج احلماية الجتماعية خلل ال�فرتة ال�زمنية امل�رج�عية، حيث ارتف�عت ال�ت�غطية 

% تق�ريبا خلل الفرتة )2004 – 2014( ل �ضيما من ع�ام 2010. حيث �ضكل ذلك اأح�د اأ�ض�كال ال�ضتج�ابة املتعددة امل�ضتويات لنعكا�ضات  بن��ض�بة 42 

الأزم�ة القت�ض�ادية ال�ع�املية عل�ى البح�رين وكذلك بعد اأحداث 2011. يف حن كان العدد م�ضتقرًا تقريبًا خلل الفرتة املمتدة بن 2004 و2009.

الر�شم البياين رقم )1(

تطور اأعداد امل�شتفيدين من نظام احلماية الجتماعية
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امل�ضدر: وزارة التنمية الجتماعية

اأم���ا م���ن ناحي���ة م�ضتوى الدخل، فقد �ُضّج���ل ب�ضكل عام حت�ضن م�ضتم���ر وم�ضتقر يف م�ضتويات الأج���ور )وهذه اإحدى مكونات العم���ل اللئق(، فارتفع 

متو�ض���ط اأج���ور البحريني���ن يف القطاع العام م���ن 782 دينارًا بحرينيًا عام 2011، اىل 794 دينارًا بحرينيًا ع���ام 2012 لي�ضل اإىل 808 دينار بحريني يف 

الربع الرابع من 2014. وكذلك يف القطاع اخلا�ص فقد ارتفع متو�ضط اأجور البحرينين من 635 دينار بحريني عام 2011 اإىل 653 دينارًا بحرينيًا عام 

2012 لي�ضل اإىل 663 دينار بحرينيًا يف الربع الرابع من 2014.

% يف الربع  % عام 1999 اإىل 10.3  انخف�ض���ت ن�ضب���ة العاملن البحرينين احلا�ضلن على اأجور منخف�ضة )اأق���ل من 200 دينار �ضهريًا( من 47.1 

% يف الربع الأخري من عام 2014. وميثل الإجراء الق�ضم الأكر من العاملن يف البحرين، ل�ضيما بن اأ�ضحاب الدخول  الثاين من العام 2010،  واىل 2.9 

املنخف�ضة املعنية بالهدف الأول  من اأهداف الألفية. وتو�ضح البيانات امل�ضار اإليها وجود اجتاه لتح�ضن م�ضتمر يف م�ضتويات اأجور هذه الفئة.
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اإل اأنه جتدر الإ�ضارة اإىل وجود ت�ضخم معتدل اإذ ارتفع الرقم القيا�ضي لأ�ضعار ال�ضتهلك 20.6 نقطة مئوية قيا�ضا على �ضنة ال�ضا�ص )2006(. وقد 

% خلل الفرتة نف�ضها. % يف حن اأن متو�ضط الأجور ارتفع 5.5  بلغت ن�ضبة الت�ضخم بن عامي 2011 و2014 حوايل 6.2 

جدول رقم )2(

الرقم القيا�شي لأ�شعار ال�شتهالك يف البحرين

2011201220132014ال�شنوات

113.5114.7118.5120.6الرقم القيا�شي

                          امل�ضدر: اجلهاز املركزي للمعلومات )�ضنة ال�ضا�ص 2006(

ثانياً: تقلي�س التفاوت الجتماعي

اأ�ضار تقرير )مراجعة مل�ضار الأهداف الإمنائية للألفية يف مملكة البحرين 2010(، اإىل اأن الفجوة بن متو�ضط اأجر العمال الوافدين مقارنة مع متو�ضط اأجر 

العاملن البحرينين  قد بلغت 235 دينارًا يف الربع الثاين من عام 2010. ومل ُت�ضجل زيادة فعلية يف متو�ضط اأجر العاملن الوافدين خلل العامن الأخريين 

على الأقل، ب�ضبب انكما�ص الطلب على العمالة الوافدة بعد الأزمة املالية العاملية، يف حن حافظت احلكومة على �ضيا�ضتها يف رفع اأجور البحرينين مما عّمق من 

الفجوة بن فئتي العاملن يف البحرين وبلغت 299 يف الربع الثاين من 2014 مما ي�ضري ل�ضتمرار الو�ضعية نف�ضها كما هي يف ال�ضنوات ال�ضابقة.

اإل اأن مو�ضوع التفاوت الجتماعي متعدد الوجوه، والتفاوت بن اأجور الوافدين واملواطنن هو اأحدها فقط. اأما اأهم الوجوه الأخرى للتفاوت فهي 

التالية:

	 التفاوت بن الرجال والن�ضاء )وهو ما �ضوف جتري تغطيته يف الهدف اخلا�ص بامل�ضاواة بن اجلن�ضن(.

	 التفاوت الإجتماعي بح�ضب م�ضتويات الدخل والرثوة بن املواطنن البحرينين

	 التفاوت يف م�ضتويات الدخل بح�ضب القطاعات القت�ضادية.

	 التفاوت املناطقي اأو اجلغرايف، بن املدن والقرى اأو بن الأحياء ... الخ .

على �ضبيل املثل، وفيما يخ�ص التفاوتات القطاعية، فاإن متو�ضط الأجور للعاملن يف قطاع اخلدمات املالية هو الأعلى، ويبلغ 3172 دينار، مقابل473 

يف  التج���ارة، و245 اخلدم���ات الخ���رى يف القطاع اخلا�ص، اأما املقارنة العامة بن القطاعن العام واخلا�ص فت�ضري اإىل اأن متو�ضط الأجور يف القطاع العام 

بل���غ 808 دين���ار مقاب���ل  288 دينار يف القطاع اخلا�ص للمواطنن والوافدين. وهي تفاوتات كبرية تتطلب اهتمام���ًا خا�ضًا يف املرحلة القادمة، بعد درا�ضة 

متاأنية للتفا�ضيل املتعلقة بنوع العمالة واملهن وم�ضتوى التاأهيل العلمي.
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ثالثاً: تطوير �شيا�شات الت�شغيل وظروف العمل ب�شكل م�شتمر 

حتتل ق�ضايا الت�ضغيل وتوفري �رشوط العمل اللئق الأولوية بالن�ضبة ململكة البحرين. ويتعلق ذلك بالعنا�رش التالية:

اأ - توفر فر�ص العمل.

ب - العمل املجزي.

ج - الأمان يف العمل )احلماية(.

د - �رشوط العمل اللئق الأخرى.

وهي العنا�رش التي �ضوف يتم تناولها تباعًا.

اأ - توفر فر�س العمل.

يت���م قيا����ص التقدم املحقق هنا ب�ض���كل مبا�رش من خلل عدد فر�ص العمل التي يتم توفريها يف القطاعن العام واخلا�ص، اأو ب�ضكل غري مبا�رش من خلل 

قيا�ص معدل الن�ضاط القت�ضادي ومعدل البطالة. 

% يف الربع الرابع عام   بلغت معدل البطالة يف البحرين )ا�ضتنادًا ل�ضجلت امل�ضجلن بوزارة العمل كعاطلن عن العمل ويبحثون فعليًا عن عمل( 3.7 

%عام 2012، وهي ن�ضبة منخف�ضة. تعتمد احلكومة  % عام 2011 و3.7  2014. وهذه الن�ضبة م�ضتقرة تقريبًا خلل العقد الأخري، وهي ترتاوح بن 4 
البحريني���ة �ضيا�ض���ة ن�ضيط���ة يف جمال التوظيف و�ضّممت ونفذت ع���ددًا من امل�ضاريع الوطنية له���ذه الغاية، اأبرزها امل�رشوع الوطن���ي للتوظيف )2006(، 

والنظام احلايل للتاأمن �ضد التعطل.

جت���در الإ�ض���ارة اإىل اأن العاطل���ن ع���ن العمل توزعوا ح�ضب اجلن����ص بن�ضبة 86 % للإن���اث و 14 % للذكور،  بالن�ضبة للعاطلت ع���ن العمل ح�ضب املوؤهل 

التعليمي، فقد بلغت هذه الن�ضبة 44.6 % حلملة ال�ضهادة اجلامعية و 55.4 % لدون ذلك. اأما للذكور فقد بلغت هذه الن�ضبة 29 % حلملة ال�ضهادة اجلامعية 

و 71 % لدون ذلك. لذلك تبعات فيما يتعلق بال�ضيا�ضات الواجب اتباعها يف جمال ال�ضيا�ضات القت�ضادية و�ضيا�ضات التوظيف و�ضيا�ضات التعليم اأي�ضًا، اإ�ضافة 

اإىل اأثر العوامل الإجتماعية والثقافية والتقييم الإجتماعي لبع�ص املهن، التي توؤثر �ضلبًا  على فر�ص العمل للمواطنن، خ�ضو�ضًا بالن�ضبة للإناث. 

من  ناحية اأخرى، يبن ال�ضكل البياين )2( اأدناه، تطور معدل  الن�ضاط القت�ضادي )ن�ضبة العاملن لإجمايل ال�ضكان يف �ضن العمل( بالن�ضبة للمواطنن، 

ولإجمايل ال�ضكان مبن فيهم الوافدون. ومعدل الن�ضاط القت�ضادي عند الوافدين عمومًا هو اأعلى ب�ضكل حم�ضو�ص من املواطنن نظرُا لآن الوافدين هم يف 

معظمهم من الذكور يف �ضن العمل، وهذه من خ�ضائ�ص القت�ضادات اخلليجية، ومن �ضمنها البحرين. 
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الر�شم البياين رقم )2(

تطور ن�شبة العاملني اإىل اإجمايل ال�شكان يف �شن العمل بني 2003  و2011
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غري بحريني

                          امل�ضدر: هيئة تنظيم �ضوق العمل

كما يبن الر�ضم البياين )2( اأن القت�ضاد البحريني حافظ على قدرته على توليد فر�ص عمل للمواطنن والوافدين، وفق معدلت م�ضتقرة، تخللتها بع�ص 

الرتاجعات املوؤقتة ب�ضبب انعكا�ضات الأزمة الإقت�ضادية العاملية عام 2008.

ب - العمل املجزي

يتعلق الأمر هنا باأن يكون عائد العمل متنا�ضبًا مع اجلهد املبذول ومع تكاليف املعي�ضة. وقد جرى التطرق اإىل بع�ص جوانب هذا الأمر يف فقرات �ضابقة 

)م�ضتويات الأجور والتفاوت بح�ضب القطاعات(. 

من ناحية اأخرى، ُتويل مملكة البحرين اهتماماً خا�ص مل�ضاألة التدريب والتاأهيل املهني ب�ضفته اإحدى الآليات الرئي�ضة يف توفري فر�ص العمل، ويف حت�ضن 

�رشوط العمل نف�ضه بعد التاأهيل. يوجد يف البحرين نظام تدريب وتاأهيل مهني ذو جودة عالية، وعدد امل�ضتفيدين منه كبري ن�ضبياً قيا�ضاً على حجم القوى العاملة. 

كما اأن هذا النظام يتكامل مع نظام التاأمن �ضد التعطل، ويتم مب�ضاركة مبا�رشة مع القطاع اخلا�ص يف اختيار الخت�ضا�ضات و اإدارة التدريب  و توفري فر�ص 

العمل للمتدربن. بلغ اإجمايل عدد  امل�ضتفيدين من الرامج التدريبية من وزارة العمل واجلهات الأخرى 18,169 متدربًا حتى دي�ضمر2014.

ج - الأمان يف العمل )احلماية(

يعت���ر توف���ري احلماية للعاملن، مواطن���ن ووافدين ، من ال�رشوط الأكرث اأهمي���ة للأمان القت�ضادي والعمل اللئق. بالن�ضب���ة للوافدين هناك عدد من 

الإجراءات التي اتخذتها احلكومة البحرينية يف هذا املجال، اأهمها:

	 �ضمول كل العمال الوافدين بالتغطية ال�ضحية.

	 �ضمول العمال الوافدين بنظام التاأمن �ضد التعطل �ضمن ال�رشوط املن�ضو�ص عليها بالنظام.
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ي�ضكل نظام التاأمن �ضد التعطل الآلية الأكرث اأهمية ل�ضمان احلماية للعاملن من املواطنن. ويف اإطار امل�رشوع الإ�ضلحي الذي اأطلقه جللة امللك حمد 

ب���ن عي�ض���ى اآل خليف���ة ، ملك مملكة البحرين لإ�ضلح �ضوق العمل والتدريب مت اإطلق م����رشوع التاأمن �ضد التعطل مبوجب القانون رقم 78 لعام 2006، 

ب�ضفته مكونًا جديدًا من مكونات �ضبكة الأمان يف اململكة. 

ي�ضمل هذا النظام نوعن من التقدميات: الأول هو اإعانات التعطل املخ�ّض�ضة للباحثن عن عمل لأول مرة، وهو خا�ص باملواطنن البحرينين؛ والثاين 

هو تعوي�ص التعطل وي�ضمل املواطنن البحرينين وغري البحرينين الذين يعملون مبوجب عقود عمل نظامية يف اململكة ، انظر اإىل اجلدول )3(

جدول رقم )3(

جمموع امل�شتفيدين من اإعانات وتعوي�شات التعطل يف الفرتة )من يناير 2008 اإىل اكتوبر 2013(

املجموعاناثذكورامل�شتفيدون منذ بدء تطبيق النظام )بدون تكرار( من اعانات وتعوي�شات التعطل 

1,124132,22843,469م�شتحقو العانة 

4,8103,4368,246م�شتحقو التعوي�س 

16,05135,66451,715املجموع الكلي للم�شتفيدين )اعانة وتعوي�س(

       امل�ضدر: وزارة العمل 

د - �شروط العمل الالئق الخرى

ل تقت����رش �ضيا�ض���ات الت�ضغيل املتوافقة م���ع اأهداف الألفية على اجلوانب امل�ضار اإليها اأعله )توفر العمل، الأج���ر العادل، الأمان واحلماية(، بل تطال 

اأي�ضًا جوانب اأخرى، بع�ضها عام وبع�ضها خا�ص ببع�ص الفئات. ويقع من �ضمن هذه اجلوانب ما يلي:

•توفر ال�رشوط ال�ضحية يف اأماكن العمل، وهذا اأي�ضًا مرتبط بالهدف ال�ضاد�ص اخلا�ص بال�ضحة. يف هذا ال�ضدد، ثمة قوانن تنظم ال�رشوط ال�ضحية يف  	
اأماكن العمل ك�قانون العمل يف القطاع الأهلي ، الباب اخلام�ص ع�رش )ال�ضلمة وال�ضحة املهنية وبيئة العمل( والذي ين�ص على اأن يلتزم �ضاحب العمل 

بتوفري و�ضائل ال�ضلمة وال�ضحة املهنية يف اأماكن العمل على نحو يكفل الوقاية من خماطر العمل وعلى الأخ�ص املخاطر التالية:

- املخاطر امليكانيكية التي تن�ضاأ نتيجة ال�ضطدام اأو الت�ضال بن ج�ضم العامل وبن ج�ضم �ضلب مثل خماطر اأعمال الت�ضييد والبناء واحلفر 

وخماطر النهيار و ال�ضقوط واملخاطر النا�ضئة عن الأجهزة والآلت وو�ضائل النتقال والتداول.

- املخاطر الناجتة عن التعامل مع املواد الكيميائية، �ضلبة اأو �ضائلة اأو غازية، اأو الناجتة عن ت�رشب هذه املواد يف  بيئة العمل.

- املخاطر الطبيعية التي توؤثر على �ضلمة العامل و�ضحته نتيجة خطر اأو �رشر طبيعي مثل احلرارة اأو الرطوبة اأو الرودة اأو ال�ضو�ضاء 

اأو الإ�ضعاعات ال�ضارة اأو اخلطرة اأو الهتزازات اأو زيادة ال�ضغط اجلوي الذي يتم فيه العمل اأو نق�ضه.

- املخاط���ر النا�ضئ���ة ع���ن ع���دم توافر و�ضائل الأمان  اأو الإنق���اذ اأو الإ�ضعاف اأو النظافة اأو ما مياثلها، اأو التغذي���ة يف احلالت التي يلتزم فيها 

�ضاحب العمل قانونًا .

- خماطر احلريق واملخاطر النا�ضئة عن الكهرباء اأو الإ�ضاءة.
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 ويج���ب عل���ى �ضاحب العمل اأن ي�ضع ب�ضكل ظاهر يف م���كان العمل الإر�ضادات والتوجيهات واملل�ضقات وغريها م���ن و�ضائل الإي�ضاح املتعلقة مبخاطر 

العمل واأ�ضاليب الوقاية منها.

 وب�ضكل عام فاإن اماكن العمل ت�ضتويف ال�رشوط ال�ضحية بالن�ضبة للعاملن يف القطاع العام وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ص اخلدماتية وال�ضناعية. كما اأن 

القرار الوزاري رقم )24( ل�ضنة 2007، بخ�ضو�ص منع ت�ضغيل العمال يف قطاع الإن�ضاءات حتت ال�ضم�ص ويف الأماكن املك�ضوفة يف الفرتة ما بن ال�ضاعة 

12 ظهرًا والرابعة ع�رشًا خلل ال�ضيف، �ضاهم يف حماية العمالة وحتديدًا الذين يعملون يف قطاع الإن�ضاءات واملقاولت والبناء والت�ضييد وقت الظهرية 

خ���لل مو�ض���م ال�ضي���ف، حيث ت�ضهد البلد ج���وًا حارًا ون�ضبة رطوبة عالي���ة، وهو ما يعر�ص ه���وؤلء العمال خلطر الإجهاد احل���راري والتعر�ص ل�رشبات 

ال�ضم�ص وال�ضقوط اأثناء مزاولة العمل.

• م�ضاأل���ة عم���ل الأطف���ال واملراهقن، هذه امل�ضاألة ل تعتر ظاهرة يف البحرين، حيث اإن التعلي���م اإلزامي ومعدلت اللتحاق يف التعليم الأ�ضا�ضي قريبة من  	
%، اإذ ل تلتق���ط الإح�ض���اءات ه���ذه الظاه���رة التي تقت�رش على بع�ص احلالت املحدودة. كما ميكن اأن توجد ح���الت لعمل الأطفال كم�ضاعدين يف   100

اأعم���ال العائل���ة مع اأهلهم يف مهن ال�ضيد، و احلرف واأ�ضحاب املحلت، دون اأن يعن���ي ذلك انقطاعهم عن الدرا�ضة. ويحظر القانون عمل الأطفال حتت 

�ضن 18 واأحقية العمل اأي�ضًا ملن بلغ �ضن 15 �ضنة ولكن �ضمن مهن حمددة  اأو كمتدرب �ضمن �رشوط معينة، وتوجد مراقبة دقيقة لأي خرق للقانون 

على هذا ال�ضعيد.

• ب�ضاأن حتديد  ال�رشوط اخلا�ضة املنظمة لعمل الن�ضاء، جلهة الدوام اأو حظر العمل الليلي اأو يف بع�ص املهن. ينظم القرار الوزاري رقم 32 ل�ضنة 2013	

الأعمال التي يحظر ت�ضغيل الن�ضاء فيها متا�ضيًا مع تطلع مملكة البحرين يف توفري بيئة عمل �ضحية و�ضليمة للن�ضاء ومتوافقة مع معايري العمل الدولية، 

و اتفاقي���ات العم���ل الدولي���ة، واأبرزها التفاقي���ة رقم )89( ب�ضاأن ت�ضغيل عمل الن�ض���اء ليًل، والتفاقية الدولية رق���م )155( ب�ضاأن ال�ضلمة وال�ضحة 

املهنية وبيئة العمل، اأنه يحظر القرار ت�ضغيل الن�ضاء يف عدد من الأعمال و املهام الوظيفية يف من�ضاآت القطاع الأهلي وي�ضمل الأعمال واملهام التي توؤدى 

حت���ت �ضط���ح الأر�ص، والأعمال التي تعر�ضهن حلرارة �ضدي���دة كالعمل اأمام اأفران �ضهر املعادن، والأعمال الت���ي تعر�ضهن ملجهود ج�ضماين كبري اأو 

متوا�ض���ل مث���ل اأعمال العتالة اأو حمل اأو جر الأثقال الأكرث من 15-20 كجم، العمليات التي تعر�ضهن للذبذبات ال�ضارة بالأطراف العليا اأو باجل�ضم 

كل���ه مث���ل عملي���ات التخرمي يف ال�ضخور والطرق واملباين وغري ذلك، ف�ضًل عن العمليات الت���ي يدخل يف تداولها اأو ت�ضنيعها مادة الر�ضا�ص مثل �ضهر 

الر�ضا����ص )ت���داول اأو معاجل���ة اأو اختزال الرمال املحتوية على اأك�ضيد الر�ضا�ص اأو عملي���ات اإزالة طلء الر�ضا�ص، اللحام اأو �ضناعة مواد اللحام اأو 

%، �ضناعة مركبات الر�ضا�ص، عملية خلط الر�ضا�ص يف �ضناعة اأو اإ�ضلح البطاريات الكهربائية،  ال�ضبائك املحتوية على الر�ضا�ص مبا يزيد على 10 

تنظيف اأماكن العمل حيث جتري العمليات اآنفة الذكر(.

اإن توفري فر�ص العمل للجميع، وحت�ضن ظروفه، ي�ضمل كل هذه الأبعاد وغريها، وبالن�ضبة للبحرين فهي ت�ضكل البعد الأكرث اأهمية يف معاجلة م�ضاألة الفقر 

غريها من الأبعاد، بحكم م�ضتوى التنمية والنمو املتقدم يف اململكة. مع  املعي�ضة  م�ضتوى  وحت�ضن  – العوز، 
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يعتر بنك الأ�رشة اأول بنك اجتماعي اإ�ضلمي رائد يف مملكة البحرين ويحتل مكانه يف اإطار  روؤية البحرين القت�ضادية 2030 وذلك عن طريق خدماته 

املالي���ة وغ���ري املالية التي تقدم يف جمال التمويل متناهي ال�ضغر ودعم ذوي الدخ���ل املحدود واإكمال �ضبكة را�ضخة من اخلدمات التي ت�ضتهدف امل�رشوعات 

املتو�ضطة وال�ضغرية  يف البحرين. وي�ضتهدف البنك الفئات التالية:

•الأ�رش ذات الدخل املحدود . 	
•الأ�رش املعوزة التي تتلقى اإعانات اجتماعية من احلكومة . 	

•الأ�رش حمدودة الدخل التي تدعمها اجلمعيات اخلريية . 	
•امل�رشوعات ال�ضغرية امل�ضجلة كم�رشوعات ) اأ�رش منتجة ( لدى وزارة التنمية الجتماعية . 	

•ال�ضباب والن�ضاء ذوي الحتياجات اخلا�ضة املهتمن بتاأ�ضي�ص م�رشوعات �ضغرية . 	
•اأ�ضحاب امل�رشوعات ال�ضغرية يف قطاعات اقت�ضادية خمتلفة . 	

ويت���م توف���ري متويل متناهي ال�ضغر )7000 دينار بحريني( بناء على نوع امل�رشوع  للأ�رش وذلك لدعم الن�ضاطات املدرة للدخل مبا ميّكنهم من احلياة 

الكرمية والعي�ص باعتبارهم اأع�ضاء منتجن يف اقت�ضاد ن�ضط.

اخلدمات املالية:

1 - برنام���ج متوي���ل امل�ضاري���ع املنزلية: يقدم بنك الأ�رشة برنامج متوي���ل امل�ضاريع املنزيل ملن يزاولون اأن�ضطتهم التجاري���ة من خلل املنزل وترتاوح قيمة 
التموي���ل م���ن 500 اإىل 3000 دين���ار بحريني على اأن ترتاوح مدة ال�ضداد بن 3 �ضهور اإىل 24 �ضه���را كحد اأق�ضى وقد ا�ضتفاد من هذا الرنامج اأكرث 

من 1300 عميل على مدى الأعوام الأربعة املا�ضية. 

2 - برنامج متويل امل�ضاريع املتناهية ال�ضغر: يقدم البنك  برنامج متويل لأ�ضحاب امل�ضاريع امل�ضجلن حتت مظلة وزارة التجارة ويرتاوح التمويل يف هذا 
الرنامج ما بن 3000 اإىل 7000 دينار بحريني على اأن ترتاوح مدة ال�ضداد بن 6 �ضهور اإىل 36 �ضهرا كحد اأق�ضى. وقد ا�ضتفاد من هذا الرنامج 

اأكرث من 400 �ضخ�ص على مدى الأعوام الأربعة املا�ضية .

قصة نجاح :

 بنك األسرة للتمويل المتناهي الصغر
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اخلدمات غري املالية :

ويق���دم بن���ك الأ�رشة خدمات غري مالية للمقرت�ضن كتنظيم برامج تدريبية يف اأ�ضا�ضيات اإدارة الأعمال وامل�ضاريع ال�ضغرية لأ�ضحاب امل�ضاريع القائمة 

والنا�ضئة ، وتقدمي ا�ضت�ضارات حملية والتعاون مع خراء خارجين لتنمية مهارات اأ�ضحاب امل�ضاريع املتناهية ال�ضغر، كذلك يطرح البنك م�ضاريع خا�ضة 

ومقت����رشة لعملئ���ه للم�ضاهم���ة يف تطوير م�ضتويات املعي�ضة ويتم ذلك من خلل اقرتاح برامج للموؤ�ض�ضات التي تدعم  الأعمال النا�ضئة. كما يقوم بت�ضهيل 

الت�ضوي���ق والرتوي���ج للمنتج���ات واخلدم���ات التي يقدمها عم���لء البنك يف الأ�ضواق املحلي���ة والدولية. كل ذل���ك  ل�ضمان ا�ضتعمال التموي���ل ا�ضتعماًل فاعًل 

وحت�ضن الإنتاجية وزيادة اإيرادات اأ�ضحاب امل�ضاريع وامل�ضاهمة يف التغلب على العوائق غري املالية التي قد يواجهونها .

برنامج دعم املنظمات غري احلكومية : 

من �ضمن حر�ص البنك على تقدمي الدعم لأكرث عدد ممكن من امل�ضتفيدين ولإدراك البنك الدور املهم الذي تقوم به املنظمات الأهلية يف دعم الأ�رش املنتجة 

فقد قام البنك باإن�ضاء برنامج دعم املنظمات غري احلكومية والذي من خلله يتم تقدمي متويلت مالية للمنظمات الأهلية والتي تقوم بدورها باإعادة التمويل 

لعملئها وي�ضل التمويل لهذا الرنامج اإىل 100000 دينار بحريني . ملدة �ضداد ترتاوح بن 6 �ضهور اإىل 36 �ضهرًا  كحد اأق�ضى.

وقد �ضهدت عملية البنك تطورًا اأف�ضل يف ال�ضنة الثالثة )2012(، متثل ذلك بن�ضبة منو مرتفعة نتيجة لن�ضمام 350 عميًل جديدا، مما اأدى اإىل ارتفاع 

% مما يوؤ�رش عل���ى منو هذا الإجتاه . هذا وقد  حج���م املعام���لت املالي���ة لتبل���غ 1,8 مليون دينار . ا�ضتفاد منه���ا 1143 عميًل غالبهم من الإناث بن�ضبة 67 

% مقارنة بعام 2010. اإل اأن البنك ويف �ضبيل حتقيق اأهدافه واجهته العديد من  % مقارنة بعام 2011 و ن�ضبة 385  ارتفع���ت الن�ضب���ة لت���زداد اإىل 143 

التحدي���ات اأهمه���ا �ضلوكي���ات املقرت�ضن . ويف نف����ص الوقت زاد عدد الأفراد الذين يقومون بت�ضديد ديونهم يف �ضن���ة 2012 وذلك ل�ضتبعاد الذين ل تنطبق 

% من عدد الطلبات املقدمة . �رشوط الإقرا�ص على حالتهم وعلى اأثر ذلك مت رف�ص 750 طلبًا اأي ما يعادل 40 

هذا وقد فاز البنك يف نهاية دي�ضمر عام 2013 بجائزة موؤ�ض�ضة �ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم باعتبارها اأف�ضل موؤ�ض�ضة داعمة للم�رشوعات 

ال�ضغرية يف الوطن العربي لعام 2013.

عدد العمالء امل�شتفيدين  
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مملك���ة البحري���ن من اأوىل ال���دول اخلليجية التي خ�ض�ض���ت جزءًا كبريًا من عوائ���د النفط لتنفيذ م�ضاري���ع البنى التحتية ولتموي���ل التنمية الجتماعية 

والعمرانية والإ�ضكانية فهي تقوم منذ �ضتينيات القرن املا�ضي ول تزال بتوفري اخلدمات الإ�ضكانية بجميع اأنواعها ملواطنيها تنفيذًا للتزاماتها الد�ضتورية 

املن�ضو����ص عليه���ا يف امل���ادة )9( الفقرة )و( من د�ضتور مملكة البحرين » تعمل الدولة على توف���ري ال�ضكن لذوي الدخل املحدود من املواطنن «، فقد قامت 

بتوف���ري 106,927 خدم���ة اإ�ضكانية ت�ضم���ل 33,002 وحدة �ضكنية و12,031 ق�ضيمة �ضكنية و57,315 قر�ض���ًا اإ�ضكانيًا اإىل جانب �ضقق التاأجري البالغ 

عددها 4,579 �ضقة وتوفري دعم مايل كعلوة لبدل ال�ضكن وتقدر التكلفة الكلية للخدمات الإ�ضكانية بحوايل 3,1 مليار دينار بحريني.

وعل���ى الرغ���م من توفري احلكومة ب�ضورة م�ضتمرة اخلدمات الإ�ضكانية لذوي الدخل املحدود فقد ارتفع عدد طلبات خدمة الوحدة ال�ضكنية على قائمة 

النتظ���ار اإىل م���ا يق���ارب  58,743 طلب���ًا مبعدل حوايل 4,000 وحدة �ضكنية �ضنوي���ًا وذلك نتيجة للنمو ال�ضكاين املتزايد والزي���ادة يف معدلت منو الأ�رش. 

وملواجهة هذه التحديات تقوم وزارة الإ�ضكان بتحديث وتطوير ال�ضيا�ضة وال�ضرتاتيجية الإ�ضكانية با�ضتمرار لت�ضبح اأكرث مرونة وا�ضتجابة للمتغريات 

القت�ضادي���ة والجتماعي���ة ومبا يتما�ضى م���ع روؤية البحرين القت�ضادي���ة 2030 وال�ضرتاتيجية الوطنية للتنمية فقد و�ضعت ال���وزارة خطة ا�ضرتاتيجية 

خم�ضي���ة لتقلي���ل ف���رتة النتظ���ار على طلبات الوح���دة ال�ضكنية اإىل خم�ص �ضن���وات من خلل حتفيز ال�رشاكة ب���ن القطاعن العام واخلا����ص لتوفري ال�ضكن 

الإجتماع���ي بتنفي���ذ برام���ج ومب���ادرات متنوعة مثل برنام���ج �رشاء الوحدات ال�ضكني���ة اجلاهزة من القط���اع اخلا�ص وم�رشوع متوي���ل ال�ضكن الجتماعي 

وتفعي���ل نظ���ام الرهن العقاري اإىل جانب الرام���ج وامل�ضاريع التقليدية يف البناء التي تقوم الوزارة بتنفيذها، كما يعت���ر برنامج ترميم واإعادة بناء املنازل 

الآيل���ة لل�ضق���وط من الرام���ج الرائدة التي ت�ضب يف حت�ضن البيئة العمرانية وم�ضاعدة الأ�رش البحريني���ة املحتاجة وال�رشائح الجتماعية غري القادرة على 

ال�ضتفادة من اخلدمات الإ�ضكانية  وذلك بتوفري ال�ضكن ال�ضحي وامللئم برتميم واإعادة بناء منازلها املتدهورة اإن�ضائيًا والآيلة لل�ضقوط.

اخلدمات الإ�شكانية التي مت تقدميها من عام 2010م اإىل عام 2013م

العددنوع اخلدمة الإ�شكانية

5769الوحدات �شكنية

1164ق�شائم �شكنية

7892قرو�س اإ�شكانية

238�شقق تاأجري

15٫063املجموع

قصة نجاح :

الخدمات اإلسكانية
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الهدف الثاني
تعميم التعليم البتدائي/ الأ�صا�صي على اجلميع

تعميم التعليم االبتدائي/ 
ا�ساسي على الجميع



الهدف الثاني
تعميم التعليم البتدائي/ الأ�صا�صي على اجلميع

1 - موجز الو�شع 

ين����ص اله���دف الثاين من اأهداف الألفية على متك���ن جميع الأطفال من اللتحاق مبوؤ�ض�ضات التعليم واإكمال مرحل���ة التعليم البتدائي كاملًة، كما تت�ضمن 

موؤ�رشًا عن ن�ضبة القرائية بن ال�ضباب. وقد اأ�ضارت التقارير الوطنية  ال�ضابقة اإىل اأن هذه الأهداف حمققة يف مملكة البحرين منذ عام 2000، ل بل اأنها غري 

متنا�ضبة مع م�ضتوى تطور التعليم وموؤ�رشاته الكمية والنوعية يف اململكة، ول مع الأهداف الطموحة التي ت�ضمنتها اخلطط الوطنية يف جمال التعليم. 

فالتعلي���م يف مملك���ة البحري���ن اإلزامي، وينخرط الأطفال يف �ضن الدرا�ضة اإما يف املدار�ص احلكومية اأو اخلا�ض���ة، وتتكفل وزارة الرتبية والتعليم بتوفري 

التعلي���م املجاين جلميع الط���لب البحرينين وغري البحرينين املنتظمن يف املدار�ص احلكومية للمراحل الدرا�ضية الثلث )البتدائية، العدادية والثانوية( 

للفئات العمرية من )6 –17 �ضنة( دون متييز بن الذكور والإناث، مع تزويدهم بالكتب الدرا�ضية اللزمة مع بداية كل �ضنة درا�ضية دون مقابل.

الر�شم البياين رقم )3(

موؤ�شرات الهدف الثاين يف جمال التعليم يف مملكة البحرين، عام 2010

�ضايف ن�ضبة القيد يف التعليم الإبتدائي

ن�ضبة عدد التلميذ الذين يلتحقون بالدرا�ضة يف ال�ضف الأول وي�ضلون اإىل ال�ضف الأخري يف املرحلة الإبتدائية

معدل الإملام بالقراءة والكتابة لدى ال�ضكان الذين ترتاوح اأعمارهم من 15 و 24 �ضنة  %  98.2

%  98.6

%  99.8

           امل�ضدر: اجلهاز املركزي للمعلومات، وزارة الرتبية والتعليم 

% وكما هو معلوم اأن  % و الإعدادي 93 %(، ويف املرحلة الثانوية 81.7  يبلغ معدل اللتحاق ال�ضايف يف مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي )البتدائي 99.8 

ن�ضبة القيد ال�ضايف تفيد عن تطابق اأعمار التلميذ امللتحقن مع املرحلة التعليمية، اأي اأنه موؤ�رش اأداء داخلي للنظام التعليمي. اأما جلهة اللتحاق الإجمايل 

فاإن ن�ضبة غري امللتحقن باملدار�ص يف مرحلة التعليم الأ�ضا�ص �ضفر%.
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%، كما اأن الت�ضاوي يف التعليم بن الذكور والإناث حمقق، ل بل اإن ن�ضبة الإناث تزيد   اأم���ا ن�ضب���ة القرائي���ة بن ال�ضباب )15-24( �ضنة، فهي 98.2 

على ن�ضبة الذكور، ل�ضيما يف املرحلة اجلامعية، و�ضوف يجري تناول ذلك اأثناء عر�ص وحتليل الهدف الثالث من اأهداف الألفية. 

عل���ى ه���ذا الأ�ضا�ص، ح���دد التقرير ال�ضابق )2010( حمورين رئي�ض���ن بالن�ضبة لهذه الغاية: الأول، هو احلفاظ على امل�ضت���وى املرتفع املحقق بالن�ضبة 

للموؤ�رشات التعليمية الكمية؛ والثاين، هو الرتكيز على الأبعاد النوعية للتعليم. 

2 - اأهم التطورات الوطنية منذ التقرير ال�شابق

يت�ضم���ن العر����ص التايل اأه���م التطورات التي �ضهدها قطاع التعليم، من منظور الهدف الثاين من اأه���داف الألفية، خلل الفرتة التي تلت اإعداد التقرير 

ال�ضابق. و�ضوف يتناول العر�ص م�ضاألة احلفاظ على م�ضتوى املوؤ�رشات من جهة، وم�ضاألة نوعية التعليم من جهة اأخرى. 

اأول: احلفاظ على م�شتوى الإجناز املحقق

% م���ن الإلتحاق واإكمال الدرا�ض���ة البتدائية كما يف اأه���داف الألفية، اأو �ضمول ه���ذه الن�ضب للم�ضتوين  يتعل���ق الأم���ر هن���ا باملحافظ���ة على ن�ضبة 100 

الإعدادي والثانوي، للفئة العمرية 6 – 17 �ضنة كما هو مو�ضوع من اأهداف وطنية. 

ويف هذا ال�ضدد، وكما بينت الفقرة ال�ضابقة، فاإن اجلوانب الكمية حمققة تقريبًا ب�ضكل كامل، اأما بالن�ضبة لبع�ص الفجوات يف معدل اللتحاق ال�ضايف، 

فهو من الق�ضايا التي يجب تناولها يف الفقرات اخلا�ضة بنوعية التعليم لدللتها على الأداء الداخلي كما �ضبقت الإ�ضارة اإىل ذلك. 

%، فاإنه ل ميكن احلديث عن تفاوتات جغرافية اأو تفاوت���ات بن اجلن�ضن، اإذ اأن حالت  وحي���ث اأن مع���دلت اللتح���اق بهذا الرتفاع قريبة م���ن 100 

الت����رشب تبق���ى حم���دودة وفردية ب�ضكل عام، اأو اأنها تنح����رش يف بع�ص الفئات املعر�ضة اخلا�ضة، التي يجب التعرف اإليه���ا والتدخل معها ب�ضكل مبا�رش. 

واجلدير بالذكر اأن مملكة البحرين قد طورت نظام متابعة فعاًل للحالت الفردية من الت�رشب، يت�ضمن القيام بالتدخلت املطلوبة مع اجلهات املوؤثرة من 

اأجل معاجلة هذه امل�ضكلة بطرق ملئمة. 

وكم���ا اأ�ض���ار التقرير ال�ضابق )2010( فاإن الوحدة اخلا�ضة التي اأن�ضاأته���ا وزارة الرتبية والتعليم عام 2005  ملتابعة تطبيق الإلزام يف التعليم تتوىل 

ر�ضد وت�ضجيل حالت عدم التحاق التلميذ يف املدار�ص يف �ضن الإلزام )6 - 16 �ضنة( .

وق���د بل���غ العدد الكلي الرتاكمي للح���الت بن العام الدرا�ضي 2009/2008 والعام الدرا�ض���ي 2013/2012، ما جمموعه 345 تلميذًا يف املرحلة 

البتدائية و153 تلميذ يف املرحلة الإعدادية، كما يبن اجلدول اأدناه ي�ضري ذلك اإىل ا�ضتمرارية املتابعة وحت�ضن فاعليتها، وكذلك اإىل وجود نظام ر�ضد فاعٍل 

يغطي احلالت املتنوعة والأ�ضباب املختلفة للنقطاع عن الدرا�ضة. 
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جدول رقم )4(

الإجراءات املتخذة من قبل الق�شم

عدد احلالت يف املرحلة الإعداديةعدد احلالت يف املرحلة البتدائية

الجمايلالبناتالبننيالجمايلالبناتالبنني

1881573456291153
7171142174966حالت مت اإعادتها اإىل املقاعد الدرا�شية

215722-2حالت مت حتويلها اإىل اإدارة التعليم امل�شتمر
2217394812حالت مت حتويلها اإىل اإدارة اخلدمات الطالبية

---1-1حالت مت حتويلها اإىل مركز حماية الطفولة
3-3---حالت مت حتويلها اإىل برنامج التدريب املهني

77-729حالت تعدت �شن الإلزام
362662336حالت انتقلت اإىل خارج البحرين مع ذويهم

---1-1حالت التحقت مبعهد لذوي الحتياجات اخلا�شة 
443882201737حالت مازالت قيد الدرا�شة واملتابعة 

---22-الزواج 
---415الوفاة 

         امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم 

يف اجلوان���ب الكمي���ة اأي�ضًا، املتعلقة باللتحاق، يجدر التوقف اأمام م�ضاألت���ن: الأوىل هي م�ضاألة اللتحاق بالرو�ضات اأو التعليم ما قبل البتدائي. وامل�ضاألة 

الثانية، هي التحاق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقات يف املدار�ص الداجمة. 

اأ – اللتحاق مبرحلة الرو�شة

مل يتطرق التقرير ال�ضابق اإىل اللتحاق اإىل مرحلة الرو�ضة املقابلة للفئة العمرية 3 – 5 �ضنوات. ومل ي�رش اإىل معدلت اللتحاق يف هذه املرحلة. وتفيد 

% للفئة العمرية 3-5 �ضنوات خ���لل العام الدرا�ضي 2013/2012.  الإح�ض���اءات اأن مع���دل اللتحاق مبرحلة الرو�ضة يف مملك���ة البحرين يبلغ 54.1 

% ع���ام 2013/2012 ، كما يظهر يف  % عام 2006/2005 اإىل 54.1  وجت���در الإ�ض���ارة اإىل اأن مع���دل اللتح���اق ال�ضايف بالرو�ضات تطور م���ن 50.7 

الر�ضم البياين رقم )4(.

الر�شم البياين رقم )4(

تطور معدل اللتحاق ال�شايف بالرو�شات )عمر 3 – 5 �شنوات(

2006/2005  2011/2010  2012/2011  2013/2012  

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0

0.0

%

العام الدر�صي

                  امل�ضدر: اجلهاز املركزي للمعلومات، وزارة الرتبية والتعليم 
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%. يف هذا ال�ضدد، جتدر  ي�ض���ري ذل���ك اإىل وج���ود فجوة يف هذا املجال، اإذا م���ا قورنت هذه الن�ضب بن�ضب اللتح���اق باملرحلة البتدائية التي تبل���غ 100 

الإ�ضارة اإىل اأن اإن�ضاء الرو�ضات مرتوك للقطاع اخلا�ص ب�ضكل كامل، ويرجح اأن تكون هناك تفاوتات يف اللتحاق بالرو�ضات بح�ضب الو�ضع الجتماعي، 

وبح�ضب توفر رو�ضات قريبة من اأماكن ال�ضكن. 

ب - التحاق الأ�شخا�س ذوي الإعاقات بالتعليم

تلقى ق�ضية ال�ضخا�ص ذوي الإعاقات اإهتمامًا كبريًا يف ال�ضيا�ضات الوطنية. وقد زاد هذا الهتمام بعد م�ضادقة مملكة البحرين على التفاقية الدولية 

حلق���وق الأ�ضخا����ص ذوي الإعاق���ة ع���ام 2011. واأحد جتليات ذلك هو و�ض���ع “ال�ضرتاتيجية الوطنية حلقوق الأ�ضخا����ص ذوي الإعاقة يف مملكة البحرين 

)2012 – 2016(”. وان�ضجامًا مع ذلك تتبنى اململكة املنهج امل�ضتند اإىل احلقوق واإىل مقاربة الدمج  ال�ضامل يف املجتمع واأماكن العمل والدرا�ضة.

تعتر فئة الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة الفئة الأكرث تعر�ضا للحرمان من اللتحاق باملوؤ�ض�ضات التعليمية. وب�ضكل عام، فاإن جناح اأي نظام تعليمي يف اإدماج 

ن�ضب مرتفعة منهم، و�ضوًل اإىل الدمج الكامل، يف موؤ�ض�ضات التعليم، موؤ�رش اأكيد على النجاح يف حتقيق تعميم اللتحاق ب�ضكل حقيقي.

يف ه���ذا املج���ال، وفيم���ا يتعل���ق بالتح���اق الأ�ضخا����ص ذوي الإعاق���ة باملوؤ�ض�ض���ات التعليم���ة، ف���اإن اأح���دث الإح�ض���اءات املتاح���ة لع���ام 2012/2011  

و2013/2012 ت�ضري اإىل الوقائع التالية: 

جدول رقم )5(

النوعالعام الدرا�شي

امللتحقني من طلبة ذوي الحتياجات اخلا�شة

موؤ�ش�شات الرتبية اخلا�شة 
برنامج دمج ذوي الحتياجات اخلا�شة 

يف املدار�س احلكومية
التعليم اخلا�س 

2012/2011
1012226495ذكور

633201222اإناث

255194   عدد املوؤ�ش�شات

2013/2012
1099248891ذكور

660209399اإناث

2654100عدد املوؤ�ش�شات

                  امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم 

تق���وم وزارة الرتبي���ة والتعلي���م ب�ضكل م�ضتمر بالك�ضف والتعرف عل���ى جميع فئات ذوي الحتياجات اخلا�ضة )الإعاق���ة الذهنية، بطيئي التعلم وذوي 

امل�ضكلت التعليمية، والتفوق واملوهبة( �ضنويًا من اأجل توفري خدمات الرعاية واملتابعة املنا�ضبة تربويًا وتعليميًا. كما تقوم بتهيئة املعلمن والخت�ضا�ضين 

عر التدريب املكثف وفق اأحدث الأ�ضاليب وال�ضرتاتيجيات )ومتت تهيئة حوايل 120 معلمًا ومعلمة لتوفري التعليم امللئم لهم، وجميعهم من احلا�ضلن 

عل���ى بكالوريو����ص يف عل���م النف����ص، اإ�ضافة اإىل تدري���ب وتاأهيل عدد اآخر من املعلم���ن من خلل ور�ص العم���ل ودورات التدريب( بالإ�ضاف���ة اإىل اإعداد املنهج 
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املنا�ض���ب بتمرينات���ه املتنوع���ة، مع توفري بيئة �ضّفّية جمه���زة ب�ضكل ملئم، واإقامة الأن�ضط���ة ال�ضفية و الل�ضفية املرتبطة باملنه���ج، وبناء اخلطط الفردية 

املراعي���ة خل�ضو�ضي���ة كل حاج���ة وم�ضتواها، وتق���دمي الدعم للهيئ���ات التعليمية يف املدار�ص عن الط���رق ال�ضحيحة لدمج هذه الفئات م���ن ذوي الحتياجات 

اخلا�ضة مع اأقرانهم  الطلبة العادين.

وقد �ضعى امل�رشوع  اإىل :

 	.% اإحلاق الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�ضة القابلن للتعلم يف املدار�ص احلكومية بن�ضبة 25 

	 توفري البنية التحتية املنا�ضبة لإحلاق الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�ضة القابلن للتعلم  يف املدار�ص احلكومية.

	 توفري اختبارات مقننة يف اللغة العربية والريا�ضيات للطلبة ذوي الحتياجات اخلا�ضة.

	 قيا�ص اأثر الرامج اخلا�ضة بالطلبة ذوي الحتياجات اخلا�ضة بهدف تطويرها.

	 موائمة نظام تقومي خا�ص بالطلبة ذوي الحتياجات اخلا�ضة.

	 كفالة حق الطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�ضة )�ضعوبات التعلم، املوهوبون( يف احل�ضول على مناهج تاأخذ بعن العتبار احتياجاتهم اخلا�ضة

يو�ضح اجلدول الآتي عدد املدار�ص ح�ضب الرنامج املطبق فيها وذلك حتى العام الدرا�ضي 2013/2012م: 

جدول رقم )6(

عدد املدار�سالربنامج

51الإعاقة الذهنية ومتالزمة داون
155�شعوبات التعلم
48التفوق واملوهبة

3التوحد

                                      امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم

ثانياً: تطوير نوعية التعليم

يرك���ز ه���ذا الق�ض���م على عدد حمدد من الأه���داف ذات ال�ضلة، التي مت اختيارها من �ضمن حزمة الأهداف املو�ضوع���ة للقطاع الرتبوي يف اململكة، والتي 

هي ذات �ضلة قوية باأهداف الألفية.

والق�ضايا التي يعر�ص لها هذا التقرير هي التالية:

اأ - حت�ضن اأداء املدار�ص.

ب - حتديث املناهج.

ج - تعزيز الدور التنموي للمدر�ضة.

د - تعميم ا�ضتخدام التكنولوجيا احلديثة يف املدار�ص.
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اأ - حت�شني اأداء املدار�س

اتخ���ذت وزارة الرتبي���ة اإج���راءات عملي���ة لتح�ضن الزمن املدر�ضي اعتب���ارًا من العام الدرا�ض���ي 2012 – 2013، حيث متت اإع���ادة توزيع اأيام العام 

الدرا�ض���ي بتقلي���ل اأي���ام المتحانات ل�ضالح اأيام التعلم باإ�ضافة )14( يومًا يف الف�ضل الدرا�ض���ي الأول دون امل�ص باأيام الإجازات الر�ضمية والعطل وتوفري 

املوارد اللزمة لإجناح هذا امل�رشوع، مبا يف ذلك توفري احلوافز املادية واملعنوية للمدر�ضن. 

وق���د مت���ت زيادة الزمن املدر�ضي يف املرحلة الثانوية )كخطوة اأوىل(، بالتلزم م���ع  حت�ضن اأداء الوقت عن طريق حت�ضن الإدارة ال�ضفية والعمل على 

زيادة زمن التفاعل ال�ضفي اأمام الطالب واملعلم. وقد قامت الوزارة بتدريب )3200 معلم ومعلمة( على ال�ضتخدام الأمثل للزيادة يف وقت التعلم والإدارة 

ال�ضفية اجليدة، وكيفية تنفيذ در�ص يف 60 دقيقة با�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات تعلم وتعليم جديدة ومتطورة . 

كم���ا مت جتري���ب م�رشوع حت�ض���ن الزمن املدر�ضي على ثم���ان مدار�ص اإعدادي���ة بداية العام الدرا�ض���ي 2014/2013، وتوؤك���د النتائج وجود حت�ضن 

%، يف حن حت�ضن���ت النتائج يف املواد  %، ون�ضبة الرتفع من �ضف اإىل �ضف اأعل���ى قد حت�ضنت مبقدار 6  ملمو����ص اإذ ارتفع���ت ن�ضب���ة التخ���رج مبق���دار 5.2 

% يف اللغة الإجنليزية. وبناًء عليه فقد مت  % يف اللغة العربية  و1.2  % يف الريا�ضيات، و2.2  % يف العلوم، و2.8  العلمي���ة والأدبي���ة مب���ا يرتاوح بن 0.7 

تعميم امل�رشوع على جميع املدار�ص الإعدادية يف العام الدرا�ضي 2015/2014 م .

من ناحية اأخرى، تت�ضمن اخلطة احلكومية من اأجل حت�ضن الأداء املدر�ضي، حت�ضن م�ضتوى التعلم يف الريا�ضيات يف خمتلف املراحل، وذلك اإنطلقًا 

م���ن مع���دلت الإجن���از يف هذا املجال كما يتم قيا�ضها من خلل املوؤ�رشات العاملية وبح�ضب نتائج TIMSS عام 2011 فقد جاءت مملكة البحرين يف املرتبة 

الأوىل عربي���ًا و 41 عاملي���ًا يف نتائ���ج اختب���ارات ال�ضف الرابع يف الريا�ضي���ات . اأما بالن�ضبة ملادة العلوم فقد كان ترتيب مملك���ة البحرين الأول عربيًا و 39 

عاملي���ًا. عل���ى هذا الأ�ضا�ص ج���رى اإطلق م�رشوع حت�ضن الثقاف���ة الرقمية، وميكن اعتماد التح�ض���ن يف م�ضتوى العلمات لتلم���ذة البحرين يف الختبارات 

العاملية مبثابة موؤ�رش لقيا�ص الإجناز.

ب - حتديث املناهج

مل يقت����رش حتدي���ث املناه���ج يف اململكة )وفق ال�ضرتاتيجي���ة الوطنية للرتبية والتعليم( على اجلوان���ب الفنية وتلك املتعلقة بالعل���وم واملعارف التقليدية 

فح�ض���ب )الت���ي قطعت �ضوطًا بعي���دًا(، بل طال اأي�ضًا اإدماج مفاهيم املواطنة والنتماء الوطني، والتنمي���ة وال�ضتدامة واحلفاظ على البيئة وخدمة املجتمع 

...اإل���خ، حي���ث مت اإدماجها يف �ضلب املناه���ج والأن�ضطة املدر�ضية والل�ضفية، مبا يعيد العتبار اإىل وظيفة املدر�ض���ة الرتبوية باملعنى ال�ضامل، الذي يت�ضمن 

البعد املجتمعي والبعد ال�ضلوكي والقيمي.
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ج - تعزيز الدور التنموي للمدر�شة

ت�ضمن���ت ا�ضرتاتيجي���ة الرتبية والتعلي���م اأي�ضًا تعزيز الدور التنموي والجتماعي للمدر�ضة، وذلك من خ���لل تعزيز دور الإر�ضاد الجتماعي والنف�ضي 

واملهن���ي وال�ضح���ي. وذل���ك عن طريق تعين مر�ضد اجتماعي واحد لكل )250( طالبًا وطالب���ة يف املدار�ص. كما ت�ضمن التعاون بن وزارة الرتبية والتعليم 

ووزارة ال�ضحة يف جمال تعزيز ال�ضحة املدر�ضية من خلل فتح مراكز للتاأهيل الجتماعي والإر�ضاد النف�ضي ت�ضم عددًا من الأطباء النف�ضين واملخت�ضن 

يف معاجل���ة امل�ض���كلت النف�ضية  والجتماعية للطلبة.  كما مت تعين ممر�ضات مبدار�ص الوزارة كافة ليقمن مبتابعة احلالة ال�ضحية للطلبة، والك�ضف املبكر 

عن الأمرا�ص املختلفة، وتنظيم برامج تدريبية م�ضتمرة للمر�ضدين يف جمال فح�ص ال�ضمع والنظر لطلبة املدار�ص وجمال الإ�ضعافات الأولية والتي �ضوف 

يت���م التط���رق اإليه���ا لحقًا يف الأهداف ال�ضحية . وهذا يحيل اأي�ضًا اإىل الدور املجتمعي املتكامل للمدر�ضة، و اإىل الرتابط بن خمتلف الأهداف التنموية التي 

ميكن تنفيذها من خلل مداخل موؤ�ض�ضية واحدة، ل�ضيما املدر�ضة.  

د - تعميم ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة يف املدار�س

اعتبارا من عام 2009 مت جتهيز جميع مدار�ص اململكة بتقنيات الت�ضال احلديثة، وتعميم ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات يف التدري�ص، بغية تو�ضيع 

اآف���اق التلمي���ذ وقدرتهم على الو�ضول اىل م�ضادر املعلومات والتي تعززت مب�رشوعات اأخرى نفذتها و تنفذها اململكة، ل�ضيما اإن�ضاء مكتبة رقمية حتوى 

عددًا كبريًا جدًا من املوارد، والتي ميكن للتلميذ والطلب الو�ضول اإليها. 
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ين����ص د�ضت���ور مملكة البحري���ن بكفالة اخلدمات التعليمية جلمي���ع الفئات، وين�ص قانون التعليم يف امل���ادة اخلام�ضة، الفقرة الأوىل عل���ى »اإتاحة الفر�ص 

التعليمية لكل فرد لتنمية ا�ضتعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته وجمتمعه.  و اإميانًا من وزارة الرتبية والتعليم بدمج جميع فئات 

الرتبية اخلا�ضة يف املوؤ�ض�ضة املدر�ضية بانطلقاتها التالية:-

اأهم معايري الدمج:

•فئات الإعاقات الذهنية الب�شيطة ومتالزمة داون وا�شطراب التوحد:- 	
	 تقرير طبي يفيد باإعاقته ودرجتها واإمكانية دجمه يف الرنامج املنا�ضب له.

اأن يكون يف �ضن التعلم من 6 اإىل 18	  �ضنة.

	 اأّل يعاين من ا�ضطرابات �ضلوكية اأو نف�ضية اأو ج�ضدية حادة .

•الإعاقات) احل�شية واجل�شدية(:- 	
	  ل توجد اأي ا�ضرتاطات متنعه من النتظام مع الطلبة العادين يف املوؤ�ض�ضة املدر�ضية بحكم اأن الطالب ي�ضتفيد من املعينات امل�ضاندة التي يتم توفريها 

جلميع الطلبة املدجمن من هذه الفئة يف املوؤ�ض�ضة املدر�ضية.

اخلدمات امل�شاندة والداعمة جلميع فئات ذوي الحتياجات اخلا�شة:

	 تهيئة البيئة املدر�ضية .
	 توفري املعينات امل�ضاندة مثل الكرا�ضي الثابتة واملتحركة واحلا�ضب الآيل الناطق وجهاز برايل وجهاز برينتو.

( مدر�ضة بلوحات اإر�ضادية )بلغة برايل( . تزويد املدار�ص التي بها طلبة مكفوفون اأو �ضعاف الب�رش وعددها )25	 

( بعثة �ضنويًا. توفر وزارة الرتبية والتعليم بعثات لطلبة الإعاقات مبعدل )50	 

توفري خدمات املوا�ضلت لعدد يفوق ) 60( طالبًا  مق�ضمن على 11	  با�ضًا.

( طالبًا. توفري مبلغ نقدي بقيمة )30( دينار ًا بدل موا�ضلت لعدد )30	 

	 توفري معالج �ضلوك، معالج نطق، مر�ضد اجتماعي، اأخ�ضائي علج وظيفي.
( من نظام التقومي   	% اإ�ض���دار نظ���ام تق���ومي خا�ص لطلب���ة الإعاقات و�ضعوبات التعلم حي���ث ميكن ا�ضتفادة الطلبة م���ن درجة الأعمال اليومي���ة )30 

التكويني.

قصة نجاح :
دمج فئة طلبة ذوي االحتياجات الخاصة يف 

المؤسسة المدرسية
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	 اإ�ضدار قرار ملعادلة املواد العلمية ) الكيمياء ، الفيزياء ، الريا�ضيات ، الأحياء( لطلبة كفيفي الب�رش مبواد اأخرى.

	 اإع���داد دلي���ل للوائح والأنظمة لإدارة الرتبية اخلا�ضة للتعرف على برام���ج الرتبية اخلا�ضة واأهدافها وت�رشيعاتها واخلدمات التي تقدم للطلبة ذوي 
الحتياجات اخلا�ضة. 

	 اإعداد وتاأهيل معظم الكوادر الب�رشية املدر�ضية من خلل ابتعاثهم للح�ضول على موؤهلت الدرا�ضات العليا يف تخ�ض�ضات الرتبية اخلا�ضة

امل�شاريع  املنجزة:

	 تنظيم معر�ص وموؤمتر الو�ضائل امل�ضاندة للأ�ضخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�ضة.

	 توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت امل�ضاعدة لذوي الحتياجات اخلا�ضة يف املوؤ�ض�ضة املدر�ضية.

	 تنفيذ امل�رشوع الزراعي لطلبة الإعاقات ) الذهنية واجل�ضدية واحل�ضية( يف املوؤ�ض�ضة املدر�ضية.

	 حتويل الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية الب�ضيطة ومتلزمة داون من مدار�ص وزارة الرتبية والتعليم اإىل مركز التاأهيل الأكادميي واملهني التابع لوزارة 
التنمية الجتماعية.

	 تنفي���ذ برنام���ج التنمية ال�ضاملة للطفول���ة املبكرة )البورتاج( لخت�ضا�ضي���ات ومعلمات برنامج الإعاق���ة الذهنية الب�ضيطة ومتلزم���ة داون وا�ضطراب 
التوحد.

اأمرا�ص ال�رشطان وت�ضهيل اإجراءات تقدمي كافة اخلدمات الرتبوية التعليمية  درا�ضة وو�ضع الآليات املنا�ضبة للطلبة امل�ضابن باأمرا�ص اللوكيميا – 	 

التي يحتاجون اإليها يف املوؤ�ض�ضة املدر�ضية.

امل�شاريع امل�شتقبلية:-

	 درا�ضة التو�ضع يف برنامج الإعاقة الذهنية ومتلزمة داون والتوحد.

	 م�رشوع اإن�ضاء م�ضارات اأر�ضية للطلبة املكفوفن يف املدار�ص احلكومية.

	 م�رشوع الأجهزة والو�ضائل امل�ضاندة لرعاية الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�ضة يف املدار�ص احلكومية واملعهد ال�ضعودي البحريني للمكفوفن.

م�رشوع تاأهيل طلبة الإعاقة الذهنية ومتلزمة داون ممن جتاوز عمرهم 15	  عاماُ يف مدار�ص التعليم الثانوية.

	 اإعداد منهج درا�ضي متكامل لفئة الإعاقات الذهنية الب�ضيطة ومتلزمة داون وا�ضطراب التوحد.

	 م�رشوع دمج الطلبة ال�ضم يف املدار�ص احلكومية للمرحلة الثانوية مبملكة البحرين.

	 م�رشوع رعاية الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�ضة يف املدار�ص احلكومية.

	 توفري طبيب زائر عام بهدف الهتمام باجلانب ال�ضحي للطلبة والفح�ص الدوري لهم وتخ�ضي�ص نظام حمية غذائية ملن يحتاجها.
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الهدف الثالث
امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة 

المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة
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الهدف الثالث
امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة 

- موجز الو�شع   1

يتعلق هذا الهدف بتعزيز امل�ضاواة بن اجلن�ضن ومتكن املراأة، واإن كانت الغاية املحّددة الوحيدة التي تت�ضمنه ين�ص على حتقيق التكافوؤ يف الفر�ص 

التعليمي���ة ب���ن الن�ض���اء والرجال يف خمتلف م�ضتويات التعلي���م، اإل اأن املوؤ�رشات الثلث املختارة لقيا�ص التقّدم، تغطي جم���ال التكافوؤ يف التعليم ويف فر�ص 

العمل ويف التمثيل ال�ضيا�ضي )الرملان(.

يف التقري���ر الوطن���ي ال�ضاب���ق لعام 2010، اأتى تقيي���م اإجناز الهدف الثالث )امل�ضاواة ب���ن اجلن�ضن ومتكن املراأة( على مرحلت���ن. فقد مت اأول تقييم 

الإجن���از بالن�ضب���ة لله���دف الإجم���ايل، وهنا اأ�ضار التقري���ر اإىل اأن الهدف الثالث ه و من الأهداف الت���ي ت�ضكل اأولوية بالن�ضبة للبحري���ن، واإن هذا الهدف مل 

يكتمل اإجنازه رغم التقدم املحقق. يف املرحلة الثانية من التقييم التي تتعلق بالغاية املحددة الوحيدة، وهي حتقيق التكافوؤ بن اجلن�ضن يف خمتلف مراحل 

التعلي���م، فق���د اأ�ض���ار التقرير اإىل اأن الهدف منجز منذ عام 1996. اأما بالن�ضبة للم�ضاركة القت�ضادية للمراأة وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية، فقد �ضجل تقدمًا، ولكن 

ل بد من متابعة العمل على متكن املراأة يف هذين املجالن، مع العلم اأن اأهداف الألفية مل حتدد اإجنازات كمية يف هذين املجالن.

بن���اًء علي���ه، وبالن�ضب���ة اإىل التعليم، فاإن حمور الهتم���ام انتقل اإىل اجلوانب النوعية )وهو ما �ضيتم عر�ضه لحقًا(، كم���ا اأن خطة املجل�ص الأعلى للمراأة 

للنهو�ص باملراأة البحرينية 2007 – 2012، ت�ضمنت حماور تتجاوز ما جاء يف اأهداف الألفية، وهي اإىل جانب التعليم وامل�ضاركة القت�ضادية وال�ضيا�ضية، 

و�ضعت خطط عمل يف جمال الأ�رشة، واملجتمع املدين، وال�ضحة، والبيئة.

وجاءت اخلطة الوطنية لنهو�ص املراأة البحرينية )2013 - 2022( لتقود العمل الوطني وفق اأحدث مناهج التخطيط ال�ضرتاتيجي، والنطلق من 

منهجي���ة النهو����ص باملراأة اإىل منهجية نهو�ص املراأة بذاتها، م�ضتفيدة مما يهيئ���ه لها املجتمع من فر�ص التدريب والتوعية والتنمية، معتمدًة على قدراتها، 

م�ضتلهمًة اأهدافها من قناعات واعية. ومبنهجية تعتمد ال�ضمولية ومتيز الأداء املوؤ�ض�ضي لتحقيق الأثر امل�ضتدام، والتاأكيد على التقييم امل�ضتمر لقيا�ص اأثر 

اخلط���ة يف الرتق���اء بواقع امل���راأة البحرينية من خلل ال�ضعي لتحقيق خم�ص جمالت للأثر هي: اأثر ا�ضتقرار الأ����رشة، اأثر تكافوؤ الفر�ص، اأثر التعلم مدى 

احلياة، اأثر جودة احلياة، واأثر بيت اخلرة.

ب�ضكل عام، فاإن م�ضتوى املوؤ�رشات يف الوقت احلايل يف املجالت امل�ضار اإليها اأتت على النحو التايل:
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التكافوؤ يف التعليم حمقق عمومًا يف التعليم الأ�ضا�ضي، اأما يف التعليم اجلامعي فاإن ن�ضبة الإناث اإىل الذكور بلغت 1.53 للعام الدرا�ضي 2012/2011. 

%  من الوظائف املدفوعة الأجر خارج القط���اع الزراعي، وذلك لعموم املواطنن والوافدين ح�ضب تعداد 2010،  وبل���غ مع���دل امل�ضاركة القت�ضادية  21 

% للم�ضاركة ال�ضيا�ضية يف الرملان ) متمثلة يف جمل�ضي ال�ضورى والنواب ( . و14 

يف الفق���رات اأدن���اه، �ض���وف يتم عر�ص التطورات بالن�ضب���ة اإىل جمالت متكن املراأة الثلث ال���واردة يف اأهداف الألفية، ثم يج���ري التطرق اإىل العنا�رش 

الأخ���رى الت���ي وردت يف خط���ط املجل�ص الأعلى للم���راأة 2007-2012 و 2013-2022 ، والت���ي تطال اجلوانب الت�رشيعي���ة، واجلوانب الجتماعية – 

الثقافية يف و�ضع املراأة يف البحرين. 

2 -  اأهم التطورات الوطنية منذ التقرير ال�شابق

جنحت البحرين يف تقلي�ص فجوة التنمية الب�رشية بن الرجال والن�ضاء يف عدد من املجالت.

اأ - التكافوؤ يف التعليم

التكاف���وؤ يف التعلي���م يف  مملك���ة البحري���ن  حتقق منذ ع���ام 1996 كما �ضبقت الإ�ضارة اإىل ذلك. فق���د بلغت ن�ضبة الإناث  يف التعلي���م احلكومي خلل العام 

الدرا�ض���ي 2013/2012 ،  50.5  %م���ن اإجم���ايل امللتحقن بالتعليم ال�ضا�ضي البتدائ���ي و 49.7 % للتعليم الأ�ضا�ضي الإعدادي. يف حن بلغت الن�ضبة  

% يف التعليم الثانوي.  50.1

% ويف  يف التعلي���م اخلا����ص، فقد بلغت ن�ضبة الإناث اإىل اإجمايل امل�ضجلن يف املدار����ص اخلا�ضة خلل العام الدرا�ضي  2013/2012 ما مقداره 45.6 

.% ريا�ص الأطفال، بلغت ن�ضبة الإناث 48.7 

اأما يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل، احلكومية خا�ضة، ف�ضجل تفوقًا يف ن�ضبة الن�ضاء اإذ بلغت ما مقداره 65 % يف املوؤ�ض�ضات احلكومية و45 % يف موؤ�ض�ضات 

% من اجلامعات واملعاهد  التعلي���م الع���ايل اخلا�ضة، يف حن بلغت ن�ضبة اخلريجات من موؤ�ض�ضات التعليم العايل خلل العام الدرا�ضي نف�ضه ما مقداره  58 

% خ���لل العام الدرا�ضي 2013/2012.  % م���ن موؤ�ض�ض���ات التعليم العايل اخلا�ضة. وقد بلغ���ت ن�ضبة الطالبات املبتعثات للخارج 67  احلكومي���ة و 49 

% خلل العام الدرا�ضي 2013/2012. اأخريًا بالن�ضبة لرامج التعليم امل�ضتمر بلغت ن�ضبة الدار�ضات من اإجمايل الدار�ضن فيها 60.3 

هكذا يبدو جليًا اأن جهود مملكة البحرين يف جمال تعميم التعليم وتوفره املجاين واإلزاميته، اأدت اإىل حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�ص بن اجلن�ضن، وانت�ضار 

التعلي���م وحم���و الأمي���ة. لذا فاإن املرحلة احلالية وامل�ضتقبلية وكم���ا �ضبقت الإ�ضارة اإىل ذلك اأثناء عر�ص الهدف الثاين اخلا����ص بالتعليم، حتتم الرتكيز على 

نوعي���ة التعلي���م وكفاءته وملءمته لأولويات املجتمع مبا يحقق الأهداف الجتماعية وال�ضيا�ضي���ة والقت�ضادية للمجتمع ب�ضكل عام وللمراأة ب�ضكل خا�ص، 

وتوفري مزيد من فر�ص التعليم والتدريب املهني املتوافق مع احتياجات �ضوق العمل احلالية وامل�ضتقبلية مما يزيد من فر�ص م�ضاركة املراأة يف �ضوق العمل 

ويف �ضنع القرار.
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كم���ا اأن للتدري���ب احلريف اأهمية كبرية لي�ص فقط للحف���اظ على الرتاث البحريني، واإمنا اأي�ضًا لتوفري فر�ص ال�ضتق���رار الأ�رشي والكتفاء القت�ضادي 

للم���راأة والأ����رشة. لذا من ال�رشوري تطوير هذا املجال م���ن التدريب وتوفري ما يلزمه من مدربن وعمل موؤ�ض�ضي واآليات فاعلة ل�ضتقطاب املراأة وتطوير 

مهاراتها احلرفية، ملا له من اأهمية بالن�ضبة  للمراأة والقت�ضاد الوطني.

اأولت مملكة البحرين التعليم الفني واملهني وال�ضناعي للمراأة اهتمامًا بالغًا حيث مت تد�ضن م�رشوع تطوير التعليم الفني واملهني )التلمذة املهنية( يف 

الع���ام 2007 واإتاح���ة الفر�ض���ة للفتيات لللتحاق برامج امل�ضار التجاري ، كما مت اإحلاق الفتيات برامج درا�ضية ملا بعد الثانوية )ال�ضهادة الوطنية العليا 

HNC، الدبلوما الوطنية العليا HND(.  ويف الخت�ضا�ضات اجلامعية، فاإن ن�ضب الطالبات الدار�ضات بجامعة البحرين يف فروع الآداب والإن�ضانيات 
% يف كلية الهند�ضة. قد بلغت %80 للعام اجلامعي 2013/2012، يف حن هي 45 

يت���م التعلي���م احلكومي–ما قبل اجلامع���ي - يف مدار�ص منف�ضلة للبنن واأخرى للبن���ات، اإل اأن املناهج ونظم المتحانات املوح���دة للجميع تتيح تكافوؤ 

الفر�ص للمجتهدين من كل اجلن�ضن يف احل�ضول على املنح والبعثات ح�ضب معدلت التفوق دون متييز.

اإل اأن وجه���ة تطوي���ر املناه���ج  تاأتي لرتاعي حاج���ات كل اجلن�ضن دون تفرقة وحتاول تقلي�ص الفجوة بن اجلن�ضن. فعل���ى �ضبيل املثال، بداأت وزارة 

الرتبي���ة والتعلي���م بتدري����ص الرتبية الأ�رشية للبنن والبنات بعد اأن كانت هذه املادة مقت�رشة على البنات فقط، وو�ضعت خطة لتعميمها على جميع مدار�ص 

البن���ن. بالإ�ضاف���ة اإىل اأن كافة ممار�ض���ات التدريب امليداين والتدريب الداخلي ب�ضالت املحاكاة موحدة ومدجمة وف���ق اآليات معتمدة على اإتقان الكفايات 

الأ�ضا�ضية جلميع املدار�ص الثانوية �ضواء للبنن اأو البنات.

اخلل�ض���ة بالن�ضب���ة اإىل التعلي���م، اإن التكافوؤ حمقق يف اجلوانب الكمية، يف حن اأنه ل ي���زال مو�ضع ت�ضاوؤل بالن�ضبة لبع�ص اجلوانب النوعية. وبات من 

ال�رشوري البحث يف موؤ�رشات بديلة اأكرث ملءمة.

ب - التكافوؤ يف فر�س العمل 

%( خلل  %( اإىل )33.5  بح�ض���ب بيان���ات التع���داد ال�ضكاين )2010( فقد ارتفعت ن�ضبة متثيل املراأة من اإجمايل الق���وى العاملة البحرينية من )4.9 

الفرتة الزمنية من )1971-2010(. وتعك�ص هذه الزيادة الكبرية النتائج الإيجابية للتعليم والقوانن والت�رشيعات ال�ضادرة يف اململكة، بدءًا بالد�ضتور 

وميث���اق العم���ل الوطن���ي و حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر����ص، وو�ضوًل لإتفاقية الق�ض���اء على اأ�ضكال التمييز �ض���د املراأة التي ان�ضمت اإليه���ا مملكة البحرين يف 

)2002( والتي توؤكد على مبداأ التكافوؤ بن الرجل واملراأة يف احلقوق والواجبات ويف تويل الوظائف العامة، ومن املتوقع اأن تزداد م�ضاركة املراأة يف هذا 

املج���ال خ���لل ال�ضنوات القادمة بوترية اأ�رشع، ويعزو هذا التطور اإىل ارتف���اع ن�ضبة تعليم املراأة خا�ضة واأن عدد الن�ضاء احلا�ضلت على موؤهلت جامعية 

الآن يزيد عن عدد الرجال.
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% يف  % يف الأول مقابل حوايل  31  ن�ضبة م�ضاركة املراأة البحرينية يف وظائف القطاع العام اأعلى مما هي عليه يف القطاع اخلا�ص، اإذ تبلغ حوايل 47 

الثاين حتى الربع الثالث من العام 2014 .

ت�ض���ري الإح�ض���اءات املتاح���ة اإىل اأن هذه الن�ضبة اجتهت اإىل الرتفاع  خلل ال�ضنوت الخرية. اإذ تطورت ن�ضبة م�ضاركة الن�ضاء يف قوة العمل الوطنية يف 

% يف القطاع اخلا�ص، وذلك يف الفرتة املمتدة بن 2007  و 2013 وحافظت  % اإىل 31  % يف القط���اع العام، ومن 28  % اإىل 47  القط���اع الع���ام م���ن 41 

على هذا الرتفاع حتى الربع الثالث من عام 2014. ويعر هذا عن توجه ر�ضمي داعم مل�ضاركة املراأة القت�ضادية ،انظر اىل الر�ضم البياين)5(.

الر�شم البياين رقم )5(

ن�شبة العامالت يف القطاعني العام واخلا�س خالل الفرتة الزمنية ) 2007-2014(

2007           2008        2009         2010        2011         2012        2013        2014
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%

ال�صنوات

الن�صبة املئوية للن�صاء العامالت يف القطاع 
العام من اجمايل العاملني البحرينني يف 

القطاع العام

الن�صبة املئوية للن�صاء العامالت يف القطاع 
اخلا�س من اجمايل العاملني البحرينني يف 

القطاع اخلا�س

         امل�ضدر: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية

كم���ا ت�ض���ري البيان���ات اإىل اأن متو�ضط اأج���ر املراأة البحرينية  يف القطاع العام ق���د بلغ   793 دينارًا بحرينيًا و 497 يف القط���اع اخلا�ص يف الربع الرابع 

من عام 2014 يف حن اأن متو�ضط اأجر الرجل البحريني قد بلغ  821 دينارًا بحرينيًا يف القطاع العام و 738  دينارًا بحرينيًا يف القطاع اخلا�ص، اأي اأن 

% يف القطاع اخلا�ص. % من متو�ضط اأجر الرجل يف القطاع العام و 67  متو�ضط اأجر املراأة ي�ضاوي 97 

ويعم���ل املجل����ص الأعلى للم���راأة على تعزيز مفهوم اإدماج احتياجات املراأة يف موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ص نظرًا مل���ا ت�ضكله ن�ضبة املراأة البحرينية العاملة 

يف ه���ذا القط���اع احليوي، وقد بادرت بع�ص املوؤ�ض�ضات القت�ضادي���ة بالهتمام مبفهوم الإدماج �ضواء من خلل ما تبينه ن�ضب امل�ضاركات يف جائزة �ضاحبة 

ال�ضم���و امللك���ي الأمرية �ضبيكة بنت ابراهي���م اآل خليفة لتمكن املراأة البحرينية والتي ت�ضتهدف موؤ�ض�ضات القط���اع اخلا�ص اأي�ضًا، اأو من خلل جهودها يف 

ت�ضمن مبادئ تكافوؤ الفر�ص يف �ضيا�ضاتها وبيانات العاملن فيها اأو ما توفره من خدمات م�ضاندة لدعم عمل املراأة العاملة. 
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كما يقوم  املجل�ص الأعلى للمراأة بال�ضعي لدى موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ص لو�ضع اإطار عمل ومنهجيات وا�ضحة تعزز من حتقيق تكافوؤ الفر�ص يف هذا 

القطاع ومبا يدعم توفري النظم واخليارات التي من �ضاأنها اإتاحة الفر�ص املتكافئة اأمام املراأة، والرتويج للنموذج الوطني لإدماج احتياجات املراأة وتعزيز 

الوع���ي ح���ول تكافوؤ الفر�ص م���ن خلل عقد عدة لقاءات توعوية م���ع موؤ�ض�ضات القطاع اخلا����ص. وو�ضعت اللجنة الوطنية ملتابعة تنفي���ذ النموذج الوطني 

لإدم���اج احتياج���ات املراأة خطة عمل حتدد مه���ام القطاع اخلا�ص وم�ضئوليته الوطنية جتاه تنفيذ النم���وذج الوطني خلل الفرتة من 2014 – 2015 مبا 

يكفل تفعيل الآليات لذلك.

وم���ع ذل���ك، يبقى التحدي قائمًا لزيادة وحت�ضن اخلدمات امل�ضاندة يف بيئ���ة العمل التي تكفل للمراأة التوفيق بن واجباتها الأ�رشية وعملها يف املجتمع 

وخ�ضو�ضًا يف جمال القطاع اخلا�ص، بالإ�ضافة اإىل اإيجاد اأنظمة مرنة للعمل اجلزئي واملوؤقت والعمل من املنزل وغياب الت�رشيعات اللزمة لذلك.

- الن�شاء وريادة العمال

% من عدد ال�ضجلت التجارية الفردية  دخل���ت امل���راأة البحرينية جمال ري���ادة الأعمال منذ ال�ضتينيات، واجلدير بالذكر اأن املراأة البحرينية متتل���ك 40 

الن�ضطة يف اململكة حتى الن�ضف الأول من العام 2014. حيث تطور عدد ال�ضجلت التجارية الفردية الن�ضطة اململوكة للن�ضاء من )19429( اإىل )23793( 

%( خلل الفرتة الزمنية من )2010 - يوني���و 2014(. يف املقابل بلغت ن�ضبة الزيادة يف عدد ال�ضجلت التجارية اململوكة  وبن�ضب���ة زي���ادة بلغت)22.46 

%( فقط، حيث ارتفع عددها م���ن )30.445( اإىل )34.298( خلل نف�ص الفرتة الزمنية عينه���ا، كما هو مو�ضح يف الر�ضم  للرج���ال م���ا مق���داره )12.65 

البياين رقم )6( اأدناه.

الر�شم البياين رقم )6(

- الربع الثاين 2014 تطور عدد املالكات لل�شجالت التجارية الفردية الن�شطة مقارنة باملالكني خالل الفرتة الزمنية 2010 

2010  2011  2012  2013 يونيو 2014   

املالكون  30,445  28,195  30,898  32,714  34,294  

املالكات  19429  17،652  20،170  22،250  23،793  

% 61,04 % 61,50 % 60,50

% 39,49

% 59,52

% 40,48

% 59,04

% 40,95

% 38,50% 38,95

                   

                                              امل�ضدر:  وزارة ال�ضناعة والتجارة

وتبلغ ن�ضبة الن�ضاء اإىل الرجال %69 وهي ن�ضبة مرتفعة ن�ضبيًا، ومن املتوقع زيادة هذه الن�ضبة بوترية اأ�رشع خلل الفرتة القادمة. 
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ويف هذا الإطار فقد اأطلقت املوؤ�ض�ضات الوطنية الر�ضمية وغري الر�ضمية واملعنية بتمكن املراأة يف مملكة البحرين حزمة من املبادرات وامل�ضاريع وبرامج 

التدريب والتاأهيل  تهدف اإىل متكن املراأة وتزويدها باملهارات والتقنيات اللزمة لتكون قادرة على تاأ�ضي�ص اأو اإدارة م�ضاريع �ضغرية اأو الدخول يف جمال 

ريادة الأعمال، كما عملت تلك اجلهات بال�رشاكة والتحالف مع املجل�ص الأعلى للمراأة ل�ضتكمال منظومة العمل القت�ضادي بتوفري م�ضاريع تقدم اخلدمات 

ال�ضت�ضارية والت�ضهيلت الداعمة لتحقيق ال�ضتدامة لرامج التمكن القت�ضادي للمراأة. واجلدير بالذكر اأن منوذج مملكة البحرين لريادة الأعمال يعتر 

اأحد اأهم النماذج الدولية الناجحة يف املجال ب�ضهادة املنظمات الإقليمية والدولية ويتم حاليًا تعميم هذه التجربة اإقليميًا. كما مت تعديل وا�ضتحداث عدد من 

الت�رشيع���ات واخلط���ط مبا ي�ضب يف م�ضلحة املراأة البحرينية العاملة ويكفل لها مزيدًا من احلقوق اأبرزها: اإ�ضدار قانون اخلدمة املدنية، وقانون العمل يف 

القطاع الأهلي، وقانون قوات الأمن العام، وقانون ال�ضجل التجاري، وقانون ال�رشكات التجارية. 

ويف الع���ام 2010 مت تد�ض���ن مرك���ز تنمي���ة ق���درات املراأة البحريني���ة “ريادات”، وهو مرك���ز يوفر احلا�ضن���ات القت�ضادية املتكاملة الت���ي تقدم كافة 

اخلدمات الإدارية وال�ضتثمارية والتدريبية والفنية والتقنية التي حتتاج اإليها املراأة للدخول يف جمال ريادة الأعمال، وافتتح ر�ضميًا يف عام 2013. كما مت 

يف نف����ص الع���ام تد�ضن املحفظ���ة املالية ل�ضاحبة ال�ضمو امللكي الأمرية �ضبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة لدعم ومتويل الن�ضاط التجاري للمراأة البحرينية، وهي 

اإح���دى املب���ادرات التي متن���ح  القرو�ص وخدمات التمويل املي�رش لرائ���دات الأعمال وتدار من قبل بنك الإبداع للتموي���ل متناهي ال�ضغر، وبدعم من متكن 

الأعلى للمراأة. املجل�ص  من  ومتابعة  اإ�رشاف  العمل” و  “�ضندوق 

ج - التكافوؤ يف التمثيل ال�شيا�شي

ت���دل البيان���ات املتوفرة عل���ى زيادة فر�ص املراأة يف تقلد املنا�ضب القيادية ومراكز �ضنع القرار يف ال�ضلط���ات الثلث التنفيذية والت�رشيعية والق�ضائية: 

وزي���رة، وكيل���ة وزارة، وكيل���ة م�ضاعدة، �ضف���رية،  قا�ضية، ع�ضوة يف جمل�ضي الن���واب وال�ضورى، ع�ضوة جمل�ص بلدي. كذل���ك يف القطاع اخلا�ص يف موقع 

مديرة اأو ع�ضوة يف جمال�ص اإدارة ال�رشكات واملجال�ص النوعية. 

كم���ا يعت���ر دعم م�ضاركة املراأة يف عملي���ة �ضنع واتخاذ القرار من الأهداف ذات الأولوية يف مملكة البحرين نظرًا ملا ميثله من اأهمية لتعزيز مركز املراأة 

البحريني���ة، حي���ث مت اعتم���اد منهجيات وبرامج عمل من �ضاأنها اأن ت�ضاهم يف حتقيق هذا الهدف، وقد اأطل���ق املجل�ص الأعلى للمراأة منذ العام 2002 حزمة 

م���ن املب���ادرات وامل�ضاريع وبرامج التدريب والتاأهيل  ته���دف اإىل متكن املراأة يف جمالت �ضنع واتخاذ القرار وب�ضورة خا�ضة يف جمال التمكن ال�ضيا�ضي 

وذلك لبناء وتنمية قدرتها لتبوء املنا�ضب القيادية بالتعاون مع جهات اقليمية و دولية متخ�ض�ضة يف هذا املجال.

و ق���د اأو�ضح���ت املوؤ����رشات التي مت ر�ضدها تواجد املراأة يف ال�ضلطة الت�رشيعية وحتديدًا يف جمل�ص ال�ضورى حيث مت تعين 4 ع�ضوات فيه لأول مرة يف 

%، كما ا�ضتطاعت املراأة اأن ت�ضغل مقعد يف جمل�ص النواب يف عام 2006،  العام 2000، لت�ضل اإىل عدد )8( ع�ضوات يف العام 2014 وبن�ضبة تقدر ب� 20 

%، وللمراأة البحرينية ح�ضور لفت يف اأغلب اللجان النوعية الدائمة يف  وخا�ض���ت انتخاب���ات املجل����ص النيابي يف عام 2014 لت�ضغل 3 مقاعد فيه بن�ضب���ة 8 

جمل�ضي ال�ضورى والنواب انظر اجلدول )7(.
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جدول رقم )7(

املراأة يف مواقع �شنع القرار )2005 - 2013(

200520062007200820092010201120122013املن�شب

333333444    وزير  ومن يف حكمه

71415181717222225   وكيل وزارة/ وكيل م�شاعد ومن يف حكمه

11111444   ع�شوات جمل�س النواب

61011101011111111  ع�شوات جمل�س ال�شورى

11222333   ال�شفريات

111011111   رئي�س تنفيذي /رئي�س جامعة 

1111  ع�شوات املجل�س البلدي

     امل�ضدر: املجل�ص الأعلى للمراأة  

%( خلل الف���رتة الزمنية م���ن )2002-2014(. يف املقاب���ل بلغت ن�ضب���ة النخفا�ص يف ن�ضب  ارتفع���ت ن�ضب���ة املر�ضح���ات ملجل����ص الن���واب مبقدار )3 

%( خلل نف�ص الفرتة الزمنية. وعلى الرغم من امل�ضاركة الفعالة التي �ضهدتها مملكة البحرين للمراأة يف النتخابات البلدية كمر�ضحة خلل  املر�ضحن )3 

% من اإجمايل امل�ضاركة يف القرتاع العام لنتخابات جمل�ص النواب  الفرتة الزمنية )2002-2010(،وكناخبة  و�ضلت ن�ضبة الناخبات من الن�ضاء اإىل 51 

لعام 2010 ، اإل ان الفجوة بن اجلن�ضن يف هذا اجلانب ما تزال كبرية ،انظر اجلدول رقم )8(.

جدول رقم )8(

مر�شحي جمل�س النواب واملجل�س البلدي )2014-2002(

20122014 التكميلية 2011 التكميلية200220062010 النتخابات

183203140753299املر�شحون ملجل�س النواب

81899123املر�شحات ملجل�س النواب 

158--166181 284املر�شحون للمجل�س البلدي

13--3353املر�شحات للمجل�س البلدي 

         امل�ضدر: املجل�ص الأعلى للمراأة 
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يع���ود تاأ�ضي����ص اأوىل موؤ�ض�ض���ات املجتمع املدين الن�ضائية حلقب���ة اخلم�ضينات، يبلغ عدد اجلمعي���ات الن�ضائية 21 جمعية حتى الن�ض���ف الأول من العام 

% عام 2014 . 2014. كما جند اأن ن�ضبة م�ضاركة املراأة يف املراكز القيادية يف جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة البحرين هي 22 

- التطورات الت�شريعية

اأ�ضدر املجل�ص الأعلى للمراأة تقريرًا خا�ضًا عام 2013، مبنا�ضبة اليوم العاملي للمراأة الذي يوافق 8 مار�ص من كل عام بح�ضب رزنامة الأمم املتحدة، 

اخت���ارت ل���ه �ضع���ار »حان الوقت لإنهاء العن���ف �ضد املراأة«. و اأو�ض���ح التقرير جهود مملكة البحري���ن يف مكافحة العنف الأ�رشي �ضد امل���راأة ل�ضد الفراغ 

الت�رشيع���ي لع���دم وج���ود قانون وا�ضح حلماية املراأة من العنف و املبادرات التي قام بها املجل�ص يف هذا ال�ضدد. واأو�ضح املجل�ص يف تقريره اأبرز تو�ضيات 

املجل�ص الأعلى للمراأة ذات العلقة بعدم التمييز �ضد املراأة، واخلطوات الت�رشيعية الأخرى، واأبرزها )من الأقدم اإىل الأحدث(:

. منح املراأة املطلقة احلا�ضنة واملراأة املعيلة لأ�رشتها احلق يف التقدم للح�ضول على اخلدمات ال�ضكانية املمنوحة من الدولة عام 2004	 

. اعتماد املراكز الجتماعية مقرًا للقاء الوالدين باأبنائهم يف حالة النف�ضال عام 2005	 

، واقرتاح بقانون لتعدي���ل قانون اجلن�ضية عام  تفعي���ل قان���ون الهج���رة والإقامة مبا يكفل للمراأة حق كفال���ة زوجها الأجنبي واأبنائها منه ع���ام 2005	 

2005، و اإن�ضاء �ضندوق النفقة واإعادة النظر يف تقدير نفقة الأبناء عام 2005.

. تعديل قانون اإجراءات املحاكم ال�رشعية “باإ�ضفاء �ضفة ال�ضتعجال” على الق�ضايا ال�رشعية عام 2005	 

. اإعادة تنظيم وثيقة الزواج عام 2007	 

. تفعيل دور مكاتب التوفيق الأ�رشي حلل املنازعات الأ�رشية دون اللجوء اإىل التقا�ضي اأمام املحاكم عام 2008	 

، وزيادة عدد املحاك���م ال�رشعية وتطوير اجله���از الإداري للمحاكم عام  تخ�ضي����ص حماك���م تنفيذ الأحكام ال�ض���ادرة من املحاكم ال�رشعية ع���ام 2008	 

2008، واق���رتاح تعدي���ل امل���ادة )353( من قان���ون العقوبات اخلا�ضة بو�ضع ال�ضواب���ط اللزمة و املعايري املحددة ملنع ا�ضتغ���لل هذا احلق من قبل 
مرتكب اجلرمية وترك اخليار للمجني عليها يف تقرير م�ضريها بالزواج من عدمه عام 2008.

، وزيادة عدد املحاكم ال�رشعية و تطوير اجله���از الإداري للمحاكم يف  تخ�ضي����ص حماك���م تنفيذ الأحكام ال�ض���ادرة من املحاكم ال�رشعية يف ع���ام 2008	 

ع���ام 2008، واق���رتاح تعدي���ل املادة )353( من قانون العقوبات اخلا�ضة بو�ضع ال�ضوابط اللزمة واملعايري املحددة ملنع ا�ضتغلل هذا احلق من قبل 

مرتكب اجلرمية وترك اخليار للمجني عليها يف تقرير م�ضريها بالزواج من عدمه يف عام 2008

ق���رار جمل����ص الوزراء رقم )77( ل�ضنة 2013	  باعتم���اد لئحة حتديد الرواتب واملزايا الوظيفية و�ضواب���ط ا�ضتحقاقها للموظفن اخلا�ضعن لقانون 

اخلدم���ة املدني���ة فيم���ا يخ�ص تعديل �ضيا�ضة الع���لوة الجتماعية مبنحها بالفئة الثاني���ة للموظفات املتزوجات اأ�ضوة باملوظف���ن املتزوجن، مبا ي�ضمن 

امل�ضاواة بن الرجل واملراأة يف العلوة عند الزواج.

اخلل�ض���ة العام���ة له���ذا العر����ص هو اأنه يف املرحل���ة املقبلة، وحتى اإىل حد بعي���د خلل الفرتة ال�ضابقة، ف���اإن ما ميكن اأن يكون عليه ه���دف متكن املراأة 

وامل�ضاواة بن اجلن�ضن يف مملكة البحرين، يتجاوز ما جاء من غايات يف هدف الألفية الثالثة، ويقرتب من منطوق الغاية العامة نف�ضها. وب�ضكل عملي، فاإن 
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�ضياغ���ة اله���دف اخلا����ص بهذا ال�ضاأن يف الأجندة التنموية الوطنية، �ضوف يكون م�ضتخل�ضًا من خطة العم���ل الوطنية، ل�ضيما خطة املجل�ص الأعلى للمراأة، 

الذي هو اأكرث تقدمًا و�ضموًل من غايات الهدف الثالث للألفية.

لقد انتهجت اخلطة الوطنية لنهو�ص املراأة البحرينية )2013-2022( منهجية قيا�ص الأثر، حيث ت�ضعى اخلطة للرتقاء بواقع املراأة البحرينية مبا 

ي�ضم���ن له���ا ال�ضتق���رار الأ�رشي يف اإطار الرتابط العائلي، ومتكينها من متطلبات القدرة على امل�ضاهم���ة التناف�ضية يف م�ضار التنمية، القائم على مبداأ تكافوؤ 

الفر����ص واإدم���اج احتياجات املراأة يف التنمية مع العمل على تنويع و اإثراء اخليارات القت�ضادية والجتماعية والتعليمية والتدريبية املتاحة لها مبا يحقق 

لها فر�ص التميز يف الأداء والرتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى احلياة. 

و ت�ضتل���زم ه���ذه النقلة النوعية احلاجة لتطوير منهجيات ال�رشاكة والتكامل، وبناء منظومة معرفية فاعلة يف جمال املراأة ومن ثم اإبراز املجل�ص الأعلى 

للمراأة باعتباره بيت خرة عامليًا متخ�ض�ضًا ذي هوية وطنية ومبنهجيات عاملية وتطبيقات لق�ض�ص جناح حملية واإقليمية وفق اأحدث النظم املعرفية. 

لقد تطورت توجهات اخلطة من حتقيق هدف عام هو “متكن املراأة يف جميع املجالت لكي تتطور اأو�ضاعها نحو الأف�ضل” يف اخلطة الوطنية للنهو�ص 

بامل���راأة )2007 – 2012(، اإىل �ضيغ���ة جدي���دة ه���ي  “توفري الفر�ص والإمكانات و اخليارات و الظروف الداعمة للمراأة لكي تنه�ص باأو�ضاعها واأو�ضاع 

جمتمعها من حولها نحو الأف�ضل”. وقد مت و�ضع اأهداف حمددة واأن�ضطة ممنهجة لتحقيق النتائج والأثر املطلوب بلوغه.

واإذ ل جمال لعر�ص اخلطة ال�ضرتاتيجية هنا، اإل اأن اآلية العمل املقرتحة للم�ضتقبل القريب، هي القيام مبقارنة تفاعلية بن نتائج النقا�ص العاملي يف هذا 

املجال، مع اخلطة الوطنية، و ا�ضتخل�ص ما يجب اإدراجه يف التكييف الوطني للأجندة العاملية للتنمية يف جمال متكن املراأة وامل�ضاواة بن اجلن�ضن.
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و�ض���ع املجل����ص الأعل���ى للمراأة احتياجات املراأة و تكافوؤ الفر�ص �ضم���ن اأولويات عمله والتي ترجمتها اخت�ضا�ضاته، فمن���ذ اإن�ضاء املجل�ص تلم�ص اأهم 

امل�ض���اكل الت���ي تع���اين منها املراأة والعوائق الإداري���ة والقانونية التي تعيق نهو�ضه���ا ومتتعها بحياة اآمنة وم�ضتقرة متار�ص م���ن خللها جميع اأدوارها يف 

احلي���اة، وعم���ل عل���ى تنفيذ بع�ص الرامج والور�ص التدريبية واقرتاح تعدي���ل بع�ص الت�رشيعات القانونية ذات ال�ضلة املبا����رشة بو�ضع املراأة، مبا ي�ضمن 

حق���وق امل���راأة يف كل املج���الت و اإدم���اج احتياجاته���ا  يف اخلط���ط و امل�ضاريع، و ذلك من خ���لل التن�ضيق مع اجله���ات املخت�ضة يف ال�ضلطت���ن الت�رشيعية و 

التنفيذية.

بداأت النطلقة الأوىل للمجل�ص يف جمال اإدماج احتياجات املراأة يف التنمية بعقد املوؤمتر الوطني الأول يف نوفمر 2010 حتت �ضعار “دمج احتياجات 

امل���راأة يف برام���ج التنمي���ة ال�ضامل���ة .. دور اجله���ود الوطنية.. فر�ص متكافئ���ة .. عدالة وتقدم للجمي���ع”، لت�ضليط ال�ضوء على دور اجله���ود الوطنية لدمج 

احتياج���ات امل���راأة، وخل�ص املوؤمتر باإطلق من���وذج وطني متوافٍق مع الإطار القت�ضادي والجتماعي والثقايف ململكة البحرين. وهو منوذج حمدد املحاور 

ويح���دد هيكلي���ة واآليات الإدماج م���ن خلل التن�ضيق والتعاون بن املجل�ص الأعلى للمراأة وجميع ال�رشكاء يف تنفي���ذ ال�ضرتاتيجية الوطنية للنهو�ص باملراأة 

البحريني���ة م���ن الوزارات واملوؤ�ض�ضات الر�ضمية والقطاع اخلا�ص وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين و املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية.  وتكون النموذج الأول من املحاور 

التالية: ال�ضيا�ضات ، التدريب والتاأهيل ، التوعية والتثقيف ، واملتابعة والتقييم .

وجاء املوؤمتر الوطني الثاين يف اأكتوبر 2013 حتت �ضعار “ اإدماج احتياجات املراأة يف التنمية ... وقفة مراجعة وتقييم” لي�ضتعر�ص جتربة تطبيق النموذج 

الأول، م�ضتخل�ضًا الدرو�ص امل�ضتفادة، واخلرات املرتاكمة لتكون الأ�ضا�ص للنطلق نحو روؤية م�ضتقبلية يف �ضوء امل�ضتجدات املحلية والدولية. ولقد مت تقييم 

التجربة من خلل قطاعات املجتمع املختلفة بالإ�ضافة اإىل تقييم دويل، ومت طرح ت�ضور مطور للنموذج الوطني للمراأة، والذي يعتر تطورًا نوعياً ويوؤكد على 

توزي���ع الأدوار يف التنفي���ذ ب���ن قطاعات املجتمع و�ضمان امل�ضئولية الوطنية يف ال�ضعي نحو حتقي���ق الأثر مبا يكفل حتقق تكافوؤ الفر�ص على ال�ضعيد الوطني،  

ويتكون  النموذج الوطني من اأربعة حماور رئي�ضية هي: ال�ضيا�ضات ، املوازنات ، اإدارة املعرفة ، وقيا�ص الأثر .

حي���ث مت و�ض���ع الإج���راءات اللزمة وحتدي���د الأدوار املتوقعة م���ن كل اجلهات ذات العلق���ة لتفعيل املحاور، وه���ي ال�ضلطتان الت�رشيعي���ة والتنفيذية 

واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص كما وحدد املتوقع من املجل�ص الأعلى للمراأة واملنظمات الإقليمية والدولية.

ولق���د اأ�ضف���رت اجله���ود الوطنية املنفذة لإدم���اج احتياجات املراأة عن اإ�ض���دار قرارات تخدم و�ضع امل���راأة ونهو�ضها، اإىل جانب تغي���ري بع�ص ال�ضيا�ضات 

والإجراءات لدعم تكافوؤ الفر�ص، حيث �ضدر قرار جمل�ص اخلدمة املدنية على اإلزام اجلهات احلكومية باإن�ضاء جلان تكافوؤ فر�ص.

قصة نجاح :
النموذج الوطني إلدماج احتياجات 

المرأة يف التنمية 
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 كما مت تطوير جداول امليزانية العامة لت�ضمل قيا�ص امل�رشوفات واملوارد بح�ضب النوع، ويعول النموذج على ال�ضلطة الت�رشيعية يف تطوير الت�رشيعات 

وا�ضتخ���دام الأدوات الرقابي���ة ملتابع���ة و�ضع وتنفيذ اخلط���ط ال�ضرتاتيجية يف الوزارات مبا يتفق م���ع مبادئ الإدماج، اإ�ضاف���ة اإىل ا�ضتخدام ال�ضلحيات 

الت�رشيعية مبا ي�ضمن اعتماد تكافوؤ الفر�ص باعتبارها معيارًا اأ�ضا�ضيًا لتمرير املوازنة العامة و الذي من �ضاأنه �ضمان و�ضع احتياجات املراأة يف الأولويات 

الوطني���ة، حي���ث مت ت�ضم���ن اإدماج احتياجات املراأة وتكافوؤ الفر�ص يف اخلطة الوطنية للتنمي���ة 2015-2018، اأما العمل مع القطاع اخلا�ص ما زال يف 

بدايته على الرغم من وجود جلنتي تكافوؤ فر�ص وتبني عدد من اجلهات ملمار�ضات اإيجابية يف هذا املجال.

عل���ى الرغ���م م���ن حداثة التجربة يف مملكة البحرين لكنها قد تعد الأوىل على امل�ضتوى العرب���ي من حيث التنظيم والتاأ�ضي�ص وال�رشاكة مع كافة قطاعات 

املجتمع، وهو ما ترتجم من خلل اخلطة الوطنية لنهو�ص املراأة البحرينية والتي �ضمت اأثر تكافوؤ الفر�ص �ضمن اآثارها اخلم�ضة وهي ا�ضتقرار الأ�رشة، 

تكافوؤ الفر�ص، التعلم مدى احلياة ،وجودة احلياة، وبيت اخلرة.

ولتحقي���ق الأث���ر املن�ضود ت�ضمن النموذج الوطني حمور قيا�ص الأثر والذي يلزم جميع اجلهات باأهمية الر�ضد والقيا�ص للمتابعة وبيان الأثر املتحقق 

من اجلهود املبذولة على و�ضع املراأة البحرينية ومتكينها يف املجتمع من اأداء جميع اأدوارها يف اإطار تكافوؤ الفر�ص.
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خفض وفيات
ا�طفال

تحسين
صحة ا�مهات

مكافحة فيروس
نقص المناعة البشرية/

ا�يدز وغيرهما من ا�مراض

حياة �صحية للجميع
الهدف الرابع والخامس والسادس

خف�ض وفيات الأطفال  ♦
حت�صني �صحة الأمهات  ♦

مكافحة فريو�ض نق�ض املناعة الب�صرية/ الإيدز   ♦

وغريهما من الأمرا�ض



 األهداف اإلمنائية لأللفية
يف مملكة البحرين 2015 �صفحة

45

حياة �صحية للجميع
الهدف الرابع والخامس والسادس

خف�ض وفيات الأطفال  ♦
حت�صني �صحة الأمهات  ♦

مكافحة فريو�ض نق�ض املناعة الب�صرية/ الإيدز   ♦

وغريهما من الأمرا�ض

الو�شع  موجز   -  1

يعت���ر الإجن���از ال�ضح���ي يف البحرين متقدم���ًا كما الإجناز يف الهدف اخلا����ص بالتعليم، ل�ضيما ما يتعل���ق بالأهداف املن�ضو�ص عليه���ا يف اأهداف الألفية 

الرابع���ة واخلام�ض���ة وال�ضاد�ضة ب�ضكل ن�ضبي. فاملوؤ����رشات ال�ضحية الكمية والنوعية اإىل حد كبري واملتعلقة بالرعاي���ة ال�ضحية وب�ضحة الأمهات والأطفال 

ب�ضكل خا�ص متقدمة على مثيلتها يف الدول ال�ضناعية املتطورة.

وق���د ا�ض���ار التقرير الوطني لع���ام 2010 اإىل ذلك، وعر�ص قيم املوؤ�رشات املعتمدة عامليا من اأجل اإجناز الأه���داف املحددة. اأما و�ضعها احلايل فهو على 

النحو التايل: 

بالن�ضبة اإىل املوؤ�رشات اخلا�ضة ب�ضحة الأطفال، فاإن معدل وفيات الأطفال الر�ضع )دون ال�ضنة( قد بلغ 7.6 يف اللف، و ملن هم دون اخلم�ص �ضنوات 

9.1 يف الألف عام 2013، يف حن جميع الأطفال ملقحون �ضد احل�ضبة و�ضد اأمرا�ص الطفولة الأخرى املعتمدة عامليا )ال�ضلل، الثلثي ..الخ( بن�ضبة 100 
.%

كذل���ك الأم���ر بالن�ضبة اإىل املوؤ����رشات اخلا�ضة بوفيات الأمهات وموؤ�رشات ال�ضح���ة الإجنابية، فالرعاية ال�ضحية اأثن���اء احلمل والولدة حتت اإ�رشاف 

%، ومتو�ضط عدد الزيارات للطبيب للمراأة احلامل هي خم�ص مرات، يف حن اأن معدل الولدات لدى املراهقات بلغ  عامل���ن �ضحي���ن مدرب���ن تقارب 100 

17 يف الألف عام 2013.
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اأم���ا ع���ن معدل وفي���ات الأمهات فقد بلغ ح�ضب الإح�ضاءات الأخرية 35 وفاة لكل مائة األف ولدة حية ع���ام 2013. جتدر الإ�ضارة اإىل اأن هذا املوؤ�رش 

يع���اين م���ن م�ضكلت���ن، الأوىل ه���ي عدد الولدات املحدود،  وع���دد الوفيات قليل اإذ اأن اأق�ضى ع���دد وفيات م�ضجل خلل ال�ضنوات الثم���ان الأخرية هي �ضبع 

ح���الت وف���اة يف ال�ضن���ة، وهو ما يف�رش ا�ضتحالة احت�ض���اب قيمة املوؤ�رش بالطريقة التقليدية؛ كما اأن ذلك يف�رش ارتفاعه���ا وانخفا�ضها يف حال ح�ضول وفاة 

اإ�ضافية واحدة فقط، اأو ح�ضول وفاة واحدة اأقل من ال�ضنة ال�ضابقة. يف مثل هذه احلالة، فاإن موؤ�رشات الرعاية ال�ضحية اأثناء احلمل واأثناء الولدة وما 

بعدها ميكن اأن تكون موؤ�رشًا كافيا لر�ضد �ضحة الأمهات واحلوامل وفاعلية الرعاية ال�ضحية، خ�ضو�ضًا اإذا لحظنا اجلوانب النوعية يف هذه املوؤ�رشات.  

اأم���ا امل�ضكل���ة الثانية فهي التغري يف التعريف املعتمد لوفيات المهات، جلهة تو�ضيع التعريف اأو تقلي�ضه، وتغيري اأ�ضاليب القيا�ص، الأمر الذي يعطي نتائج 

خمتلف���ة ح�ض���ب املنهجية املعتمدة. يف كل احلالت،ف���اإن الغاية العاملية املقرتحة يف اأهداف التنمية امل�ضتدامة واملطلوب اإجنازها حتى عام 2030، هي خف�ص 

وفيات الأمهات اإىل ما دون 70 وفاة  لكل األف ولدة، مما يعني مرة اأخرى اأن البحرين قد جتاوزت هذا الإجناز  مب�ضافة كبرية.

جدول رقم )9(

عدد الولدات، وعدد حالت وفيات الأمهات املبلغ عنها )2005 – 2012(

200520062007200820092010201120122013ال�شنة

15,12315,03415,96816,97517,71818,15017,57319,11920,101اإجمايل الولدات احلية )عدد(

123332457عدد حالت وفاة الأمهات

       امل�ضدر: اح�ضاءات وزارة ال�ضحة 

اأم���ا بالن�ضب���ة اإىل اله���دف ال�ضاد����ص واملتعلق مبكافحة الأمرا����ص الوبائية ، فاإن الإيدز حم���دود النت�ضار و مل تلحظ �ضوى ح���الت قليلة يف الفرتة بن 

% عام 2013 . مما  2009 و 2013 ، وت�ض���ري الإح�ض���اءات ال�ضحي���ة اإىل ان ن�ضب���ة امل�ضابن مبر����ص الإيدز يف الفئة العمرية ) 15 - 24 ( �ضن���ه هي 0 
ي���دل عل���ى جه���ود مملكة البحرين والتزامها مبكافحة الإيدز،  ويتم اإخ�ضاع الوافدين للك�ضف الطب���ي الإلزامي للإيدز عند و�ضولهم اإىل البحرين ، و اإعادة 

امل�ضابن الوافدين اإىل بلدانهم .

بالن�ضب���ة للملري���ا، مل ُت�ضج���ل اأي حالة وفاة ب�ضببها يف البحرين منذ عام 1995، اأما الإ�ضاب���ات امل�ضّجلة فهي اأجمع بن الوافدين ويتم اكت�ضافها عند 

الك�ضف ال�ضحي مبا�رشة عند الو�ضول اإىل البلد، و ال�ضيا�ضة املتبعة هي ترحيلهم.

اأم���ا بالن�ضب���ة ملر�ص ال�ضل، فقد انخف�ص معدل الوفيات ب�ضبب هذا املر�ص لأكرث من الثلثن بن عامي 1996 و2013، من 1.4 اإ�ضابة لكل 100 األف 

% اعتبارًا من عام 1999. املكت�ضفة تخ�ضع للعلج املنا�ضب بن�ضبة 100  احلالت  وكل  اإليها.  امل�ضار  الفرتة  خلل  حالة  من ال�ضكان، اإىل 0.2 

لقد لوحظ بالتقرير الوطني ال�ضابق )2010( هذا الواقع الناجم عن اخل�ضائ�ص ال�ضحية لل�ضكان وم�ضتوى تطور القطاع ال�ضحي يف اململكة، واأ�ضار 

اإىل النق���اط اجلدي���دة التي يجب اأن توىل الأهمية مثل تطوير الوقاية بالدرجة الأوىل، حي���ث اأن الرعاية ال�ضحية الأولية والثانوية وال�ضت�ضفاء اأكرث تقدمًا، 

بالت���ايل ف���اإن جن���اح النظام ال�ضحي ه���و يف جناح بعده الوقائي بالدرجة الأوىل، مب���ا يف ذلك التغذية واجلانب ال�ضلوكي الذي يتعل���ق بنمط احلياة وممار�ضة 

الريا�ضة والتدخن وغريها. هذا النوع من امل�ضكلت اأكرث ان�ضجامًا مع طبيعة احلالة ال�ضحية يف اململكة، حيث تراجعت اأهمية الأمرا�ص الوبائية ل�ضالح 

الأمرا�ص غري املعدية واملرتبطة بنمط احلياة، والتي مت اإقرارها �ضمن الأولويات ال�ضرتاتيجية لرنامج عمل احلكومة القادم .
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ال�شابق التقرير  منذ  الوطنية  التطورات  اأهم    -  2

ا�ضتطاع���ت مملك���ة البحري���ن املحافظة عل���ى الإجناز املحقق فيما يخ����ص الأهداف والغايات ال�ضحي���ة. فحيث كان الهدف الكمي متطلب���ًا بلوغ التغطية 

%( فقد حافظت على الن�ضبة. اأما يف املوؤ�رشات الخرى، فقد كان التقدم م�ضتمرًا.  ال�ضاملة )100 

ت�ضتعر����ص الفق���رات التالية التطور احلا�ضل بالن�ضبة للموؤ����رشات الكمية، كما �ضوف يتم عر�ص التطورات احلا�ضل���ة بالن�ضبة لبع�ص النقاط اجلديدة 

الأكرث تنا�ضبًا مع خ�ضائ�ص البحرين، وفق الت�ضميم التايل:

 اأ - تطور املوؤ�رشات التقليدية.

ب - التغذية.

ج - الوقاية.

د - النظام ال�ضحي العام.

اأ -  تطور املوؤ�شرات التقليدية بعد تقرير 2010

ل جديد بالن�ضبة لوفيات الأطفال والأمهات. حافظت البحرين على امل�ضتوى اجليد املحقق، وكذلك بالن�ضبة للرعاية ال�ضحية اأثناء احلمل والو�ضع. 

اأما بالن�ضبة اإىل معدل ولدات املراهقات، فقد �ضجل انخفا�ص ملمو�ص، من 22 ولدة لكل 1000 مراهقة عام 1990م اإىل15 ولدة لكل 1000 مراهقة 

عام 2010 ، ثم ما لبث ان ا�ضتقر عند هذا امل�ضتوى، مع ارتفاع طفيف يف املعدل ليبلغ 17 ولدة لكل 1000 مراهقة عام 2013 . ويرجح ذلك اإىل الزواج 

يف �ضن مبكرة �ضمن الإطار ال�رشعي ، انظر الر�ضم البياين )7(.

الر�شم البياين رقم )7(

معدل ولدات املراهقات )لكل األف مراهقة(                     

2009        2010          2011        2012         2013

25
20
15
10

5
0

                     امل�ضدر: اح�ضاءات وزارة ال�ضحة 
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 اأول���ت مملك���ة البحرين خ���لل ال�ضنوات الأخ���رية اهتمامًا اأكر مبو�ض���وع ال�ضحة الإجنابية وتنظي���م الأ�رشة، بحيث مت تو�ضيع تق���دمي هذه اخلدمات 

يف املراك���ز ال�ضحي���ة، كما مت تو�ضيع اخلدم���ات التوعوية وال�ضت�ضارات الطبية الداخل���ة يف برنامج ال�ضحة املدر�ضية لي�ضمل املدار����ص الإعدادية والثانوية 

اأي�ضًا. 

بالن�ضب���ة اإىل الأمرا����ص املعدي���ة، ل جدي���د بالن�ضبة اإىل امللريا وهي غري موج���ودة يف البحرين. وقد �ضجل تقدم فيما يتعل���ق مبكافحة ال�ضل. فاإىل جانب 

م���ا �ضبق���ت الإ�ض���ارة اإليه يف الفقرات ال�ضابقة من انخفا�ص معدل الإ�ضابة ب�ضكل امللمو�ص، ومن �ضم���ول جميع احلالت املر�ضودة بالعلج، فاإن اجلديد هو 

الهتمام النوعي يف ر�ضد هذا املر�ص ومتابعته، وخ�ضو�ضا ال�ضل املقاوم للأدوية املتعددة  و�ضديد املقاومة. 

تبنت مملكة البحرين تو�ضيات منظمة ال�ضحة العاملية للتعاطي مع مر�ص ال�ضل وو�ضعت هدفًا لذلك يتمثل يف “خف�ص ن�ضبة الإ�ضابة بال�ضل يف البحرين 

مع حلول عام 2012”. و لتحقيق هذا الهدف، مت و�ضع ا�ضرتاتيجيات للك�ضف املبكر للحالت ومتابعة املخالطن وتوفري الأدوية والفحو�ضات املخرية  

عل���ى ال�ضعي���د الوطني، ومت تنفيذ ه���ذه ال�ضرتاتيجيات من خلل تفعي���ل العديد من الإجراءات على م�ضت���وى الرعاية ال�ضحية الأولي���ة والرعاية ال�ضحية 

الثانوي���ة، �ضمل���ت: املراجعة الدورية وحتديث الدليل الإر�ضادي الوطني للتعامل مع ح���الت ال�ضل، وحتديث القوانن وال�ضيا�ضات والأنظمة املتعلقة بعلج 

وفح����ص امل�ضاب���ن وخمالطيهم واإعطاء الأدوية له���م ح�ضب القت�ضاء وحتديث �ضيا�ضة فح�ص ما قبل العمل. كما �ضمل���ت الإجراءات تقوية نظام التق�ضي 

الوبائي لل�ضل، مع اإ�ضافة التق�ضي الن�ضط خ�ضو�ضا بن الفئات الأكرث عر�ضة للإ�ضابة باملر�ص والتن�ضيق بن الرنامج الوطني ملكافحة ال�ضل والرنامج 

الوطن���ي ملر����ص نق�ص املناعة املكت�ضب )الإيدز(، خ�ضو�ضا يف جمال فح�ص امل�ضابن بال�ضل م���ع ا�ضتمرارية تطوير الفحو�ضات املخرية لكت�ضاف حالت 

ال�ضل املقاوم للأدوية املتعددة وال�ضل �ضديد املقاومة للأدوية للمر�ضى الذين يتم علجهم يف م�ضت�ضفيات اململكة احلكومية واخلا�ضة، كما مت و�ضع برنامج 

املراقبة امل�ضتمرة لل�ضل املقاوم للأدوية املتعددة واتخاذ اللزم حيال تلك احلالت. 

% .  وتويل  اأما عن الإيدز، فقد ذكر يف الفقرات ال�ضابقة  اأن املوؤ�رش اخلا�ص بن�ضبة امل�ضابن مبر�ص الإيدز يف الفئة العمرية ) 15 - 24 ( �ضنه هو 0 

مملك���ة البحري���ن اهتمام���ًا خا�ضًا به���ذا املو�ضوع وتتابع الأجهزة املعني���ة ر�ضد ومتابعة ومعاجل���ة امل�ضابن وفق توجهات منظمة ال�ضح���ة العاملية. ومنذ 

ت�ضخي����ص اأول حال���ة اإ�ضاب���ة بفريو�ص نق�ص املناعة يف البحري���ن يف عام 1986 ، بلغ العدد الكلي للحالت املكت�ضفة من���ذ ذلك العام حتى عام 2013 حوايل 

238 حال���ة ب���ن البحرينين )منه���ا 12حالة عام 2013( و 1609 حالة لغري البحرينين والذين مت اإعادته���م اإىل بلدانهم ل�ضتكمال علجهم، بينما يتلقى 
املواطن���ون الع���لج يف امل�ضت�ضفيات احلكومية ب�ضورة جمانية. كما تتكفل املوؤ�ض�ضة اخلريية امللكية املنبثقة �ضمن امل�رشوع الإ�ضلحي ال�ضامل جلللة امللك 

، بكفال���ة جمي���ع الأيتام والأرامل ) ومنهم اأيتام مر�ص الإيدز ( وتقدمي امل�ضاعدات الجتماعية وال�ضحية ، و�ضمان تعليمهم يف املدار�ص ومتابعة حت�ضيلهم  

الدرا�ضي وتقدمي البعثات للمتفوقن منهم.

اأم���ا التط���ور الث���اين املهم الذي مت ر�ضده على هذا ال�ضعيد، فهو التحول يف م�ضدر العدوى. فال�ضبب الرئي�ضي لنتقال العدوى يف البحرين جلميع احلالت 

امل�ضجلة منذ عام 1986  هو ا�ضتخدام الإبر امللوثة )58.3 %(، و لكن لوحظ ازدياد ن�ضبي تدريجي يف ن�ضبة الإ�ضابات املنتقلة جن�ضيًا حيث كانت متثل 10 % 

فقط يف بداية الوباء لتزداد اإىل حوايل الثلث مت�ضاوية مع ا�ضتخدام الإبر امللوثة خلل ال� 15 �ضنة املا�ضية.

على الرغم من انخفا�ص معدل  الإ�ضابة بعدوى فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشي/ الإيدز يف مملكة البحرين، اإل اأن جهود املكافحة على ثلث م�ضتويات 

الوقاي���ة الأولي���ة والثانوية والثالوثي���ة ل تزال م�ضتمرة لتحقيق الأهداف ال�ضفري���ة : )�ضفر( حالت جديدة للإ�ضابة بالعدوى م���ن خلل برنامج الوقاية 

الأولية  والت�ضخي�ص املبكر ومنع امل�ضاعفات، و )�ضفر( حلالت الوفاة من خلل برنامج الوقاية الثانوية، والق�ضاء على التمييز )�ضفر(.

اأخ���ريا، جت���در الإ�ض���ارة اإىل اأن البحرين  جنحت يف تطوي���ر نظام فاعل للر�ضد واملراقبة واملتابعة من خلل �ضبك���ة املراكز ال�ضحية املنت�رشة يف املناطق 

وال�ضتخ���دام الفاع���ل لتكنولوجي���ا الت�ضالت، ومن خلل �ضل�ضل���ة من الت�رشيعات والرامج والإج���راءات التي ت�ضاعد يف حت�ض���ن الو�ضع ال�ضحي، مثل 

الفح�ص الإلزامي قبل الزواج، وبرامج الرعاية ال�ضحية اخلا�ضة بذوي الإعاقات، وبرامج رعاية احلوامل، وبرامج التمنيع والتعرف املبكر على اأمرا�ص 

الأطفال...الخ. وقد جرى عر�ص ذلك يف التقرير ال�ضابق.
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ب – التغذية ال�شحية

تق���ع التغذي���ة يف �ضلب املنظور ال�ضحي التنموي الذي يتجاوز املنظور الطبي ال�ضيق. يف هذا ال�ضدد، ويف البحرين، فاإن م�ضاألة توفري التغذية ال�ضليمة 

تق���ع يف �ضل���ب ال�ضيا�ضات ال�ضحية والأه���داف التنموية، حيث يعتر ال�ضلوك الغذائي غري ال�ضليم �ضببًا يف الإ�ضاب���ة ببع�ص الأمرا�ص الغذائية مثل ال�ضمنة 

والأمرا�ص املرتبطة بها كارتفاع �ضغط الدم وال�ضكري واأمرا�ص القلب وارتفاع ن�ضبة الدهون. كما اأن التغذية غري املتوازنة قد ت�ضبب الإ�ضابة بفقر الدم 

احلديدي اأو ه�ضا�ضة العظام اأو اأمرا�ص ت�ضخم الغدة الدرقية.

% بن طلبة  اأو�ضح���ت درا�ض���ة القيا�ض���ات اجل�ضماني���ة والرتكيب اجل�ضماين للأطفال من فئة ال�ض���ن املدر�ضي لعام 2005 اأن ن�ضبة ال�ضمن���ة كانت 24 

 % % و50  املدار�ص. يعود ذلك بالدرجة الأوىل اإىل املمار�ضات الغذائية اخلاطئة التي يتبعها الطلبة، مثل اإهمال وجبة الإفطار )بلغت ن�ضبتها )ال�ضمنة( 36 

للطلبة والطالبات على التوايل( اإ�ضافة اإىل قلة ممار�ضة الن�ضاط احلركي.

اأم���ا ع���ن ن�ضب���ة ال�ضمنة لدى فئة البالغن فقد اأو�ضحت »درا�ضة امل�ضح الوطني التغذوي لعام 2002«، للفئة العمرية 19 �ضنة فما فوق، اأن ن�ضبة زيادة 

% للذكور و الإناث على التوايل. اأما عن نتائج »درا�ضة الرت�ضد ال�ضحي التغذوي لعام 2009 » فقد ر�ضدت   28.7 % و  ال���وزن وال�ضمن���ة بلغ���ت  32.5 

% للذكور والإناث على الت���وايل. ومن اأجل م�ضاع���دة البالغن والأطفال واملراهق���ن من فئة ال�ضن  % و 36.3  ن�ضب���ة زي���ادة ال���وزن وال�ضمن���ة لديه���م 33 

املدر�ضي على اإعادة التوازن الغذائي وال�ضحي لديهم قام ق�ضم التغذية �ضمن برنامج التغذية العلجية، بفتح عيادات التغذية ملعاجلة ال�ضمنة وزيادة الوزن 

للبالغن يف خم�ضه مراكز �ضحية بالتعاون مع ق�ضم الرعاية ال�ضحية الأولية، اإ�ضافة اإىل عيادات التغذية ملعاجلة ال�ضمنة وزيادة الوزن لفئة ال�ضن املدر�ضي 

من خلل عيادات التغذية يف املدار�ص املختارة وذلك لل�ضنة الثانية على التوايل بالتعاون مع ق�ضم ال�ضحة املدر�ضية واإدارة اخلدمات الطلبية بوزارة الرتبية 

والتعليم.  ويلحظ اأن هذه الن�ضب مرتفعة وم�ضتقرة ل بل ثمة ميل اإىل ارتفاع الن�ضبة بن عامي 2002 و2012، مما يوحي بتو�ضع العادات الغذائية غري 

ال�ضليمة، وهو ما يوؤكد �رشورة اعتبار التغذية م�ضكلة �ضحية لها اأولوية. 

اأما عن نق�ص املغذيات الدقيقة فقد �ضاعد اإطلق بع�ص الرامج الغذائية اخلا�ضة بق�ضم التغذية مثل »برنامج تدعيم الطحن باحلديد وحم�ص الفوليك 

لعام 2001« على احلد من تفاقم هذه امل�ضكلة لدى الفئات العمرية احل�ضا�ضة كالأمهات احلوامل والأطفال واملراهقن من فئة ال�ضن املدر�ضي، حيث اأفادت 

درا�ض���ة حديث���ة وهي »الرت�ضد ال�ضحي التغذوي لع���ام 2010« اأن معدل الإ�ضابة بالأنيميا لدى الأمهات احلوامل يف ال�ضهور الأخرية من احلمل  انخف�ص  

% يف درا�ضة �ضابقة »تقييم الو�ضع التغذوي ون�ضبة احلديد للحوامل يف البحرين 1996«.اأما بالن�ضبة اىل  % مقارنة بن�ضبتها التي بلغت 65.7  اإىل 36.4 

فئة النا�ضئة من عمر 14-18�ضنه فاأو�ضحت نتائج »درا�ضة الرت�ضد ال�ضحي التغذوي 2011-2012« اأن ن�ضبة فقر الدم احلديدي قد و�ضلت اىل 18.9 

% يف درا�ضة عام 2005. % مقارنه بن�ضبتها 34.7 

ما يتعلق بعن�رش اليود فقد اأجريت درا�ضة وطنية لأطفال املدار�ص الذين ترتاوح اأعمارهم بن 8-12 عامًا عام 2000 لتقدير مدى انت�ضار ال�ضطرابات 

الناجم���ة ع���ن نق�ص الي���ود وت�ضخم الغدة الدرقية، حيث اأظهرت النتائج اأن حوايل 2 % من الأطفال وج���دت لديهم م�ضكلة الت�ضخم ، و 16 %منهم كانت 

µg/L. اأعيدت الدرا�ضة عام 2012 فتبن اأن نق�ص عن�رش اليود مل يعد ي�ضكل م�ضكلة �ضحية عامة يف مملكة  ن�ضبة اليود يف البول لديهم متثل اأقل من 100 

البحرين ، بل اإن النتائج ر�ضدت معدلت مرتفعة من اليود يف ال�ضتهلك الغذائي منه.
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ج– الوقاية: ال�شحة املدر�شية منوذجا

تعت���ر موؤ����رشات املرا�ضة وعر�ص اخلدم���ات ال�ضحية وتوفري احلماية ال�ضحية جي���دة يف مملكة البحرين؛ كما يوفر النظ���ام ال�ضحي خدمات الرعاية 

ال�ضحية الأولية للجميع. هذا الواقع ينقل حمور الهتمام اإىل مو�ضوع التغذية )وهو ما �ضبق عر�ضه يف الفقرة ال�ضابقة( واإىل الوقاية من حيث هي �ضلوك 

للأف���راد والأ����رش، ومن حيث هي �ضيا�ضات وتدخلت. وي�ضكل برنامج ال�ضحة املدر�ضية منوذجًا لل�ضيا�ضات الوقائية يف املجال ال�ضحي الوا�ضعة النت�ضار 

وذات فاعلية مرتفعة.  

ت���ويل وزارة ال�ضح���ة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ال�ضحة املدر�ضية اهتمامًا كبريًا، حيث مّت تطبيق برنامج البحرين الوطني لل�ضحة املدر�ضية 

الذي ي�ضمل ت�ضكيلة وا�ضعة من الأن�ضطة واخلدمات التي تقدم للمدار�ص، وت�ضمل ثلث برامج: خدمات الرعاية ال�ضحية الأولية وال�ضحة العامة، وخدمات 

ال�ضحة النف�ضية الطلبية، وخدمات ممر�ضات ال�ضحة املدر�ضية. 

عل���ى م�ضت���وى الرعاي���ة الأولية وال�ضحة العام���ة، مت و�ضع برنامج ر�ض���د ومتابعة احلالت املحولة م���ن املدار�ص اإىل املراكز ال�ضحي���ة ت�ضمل عددًا من 

امل�ضاكل ال�ضحية والأمرا�ص املزمنة واملعدية، بالإ�ضافة اإىل اعداد الأدلة املختلفة. وقد بداأ فح�ص الطلبة امل�ضتجدين يف املرحلة الإعدادية عام 2012 وذلك 

بالتعاون مع خدمات رعاية الأمومة والطفولة حيث يهدف اإىل الك�ضف املبكر عن الأمرا�ص وال�ضلوكيات اخلاطئة حتى يت�ضنى علجها يف وقت مبكر.

اأم���ا برنام���ج خدمات ال�ضح���ة النف�ضية الطلبية، فيق���وم بتقدمي ال�ضت�ض���ارات النف�ضية للتلميذ املحول���ن اإىل املراكز ال�ضحية، وتق���دمي ال�ضت�ضارات 

النف�ضية للمدر�ضن واملر�ضدين الجتماعين يف املدار�ص بالإ�ضافة اإىل اأولياء الأمور اخلا�ضة بطلبة وطالبات مدار�ص مملكة البحرين، وعلج ال�ضطرابات 

ال�ضلوكي���ة ل���دى طلبة املدار�ص، وتطبيق املقايي�ص النف�ضية واختبارات الذكاء، والختبارات اخلا�ضة ب�ضعوبات التعلم، وعلج ا�ضطراب النطق، مع تنظيم 

املحا�رشات التوعوية والدورات التدريبية وور�ص العمل للمر�ضدين واملدر�ضن واأولياء الأمور وطلبة املدار�ص. 

اأخ���ريًا يعم���ل برنامج خدم���ات التمري�ص يف ال�ضحة املدر�ضي���ة على تعزيز ال�ضحة داخل املدار����ص من خلل تقدمي الرعاية ال�ضحي���ة للحالت الب�ضيطة 

والإ�ضعافات الأولية، مع توفري م�ضتلزمات العيادة املدر�ضية، والتوعية ال�ضحية حول الأمرا�ص املزمنة واملعدية وكيفية التعامل معها كما ي�ضمل الفح�ص 

الطبي الدوري للطلبة ومتابعتهم �ضنويًا عن طريق قيا�ص الوزن والطول وفح�ص النظر والأ�ضنان. 

د – النظام ال�شحي العام 

يكم���ن ال�ضب���ب الأول للنجاح يف حتقيق الأه���داف ال�ضحية يف اعتماد اململكة على نظام التغطية ال�ضاملة، مع تخ�ضي�ص امل���وارد اللزمة لذلك، نظرًا لعتبار 

ال�ضحة اأولوية لدى قيادة اململكة منذ �ضنوات طويلة. تتكفل احلكومة البحرينية بتوفري الرعاية ال�ضحية مبا فيها ال�ضت�ضفاء لعموم املقيمن دون كلفة، باعتباره 

حقًا من حقوق املواطن كفله د�ضتور البلد، كما اأن العمال الوافدين م�ضمولون بالرعاية ال�ضحية من خلل عقود عملهم اأي�ضًا.

يح�ض���ل القط���اع ال�ضح���ي احلكومي على درجة عالية م���ن ر�ضا املواطنن، وهو ما يعر عن���ه بالن�ضبة العالية من ا�ضتخدام اخلدم���ات ال�ضحية للقطاع 

% من ال�ضكان بالن�ضبة خلدمات �ضحة الأم والطفل. العام، والتي تبلغ 80 
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ج - عر�س اخلدمات ال�شحية

تعت���ر الرعاي���ة ال�ضحي���ة الأولية حج���ر الأ�ضا�ص يف الرعاي���ة ال�ضحية، حيث تقدم ال���وزارة هذه اخلدمات من خ���لل  27 مركزًا �ضحي���ًا حكوميًا )عام 

2013(، ت�ضم���ل كل اخلدم���ات املتاحة للأم والطفل خلل فرتة احلمل اإىل م���ا بعد الولدة، اإ�ضافة اإىل الفح�ص الدوري للأطفال وتقدمي التطعيمات اللزمة 
لهم. كما تقوم املراكز ال�ضحية اأي�ضًا بتقدمي خدمات تنظيم الأ�رش كالفح�ص قبل الزواج واختبارات املوجات فوق ال�ضوتية للأم احلامل والعيادات املتنقلة 

لكبار ال�ضن.

يوجز الر�ضم البياين التايل اأهم موؤ�رشات توافر اخلدمات ال�ضحية يف اململكة:

الر�شم البياين رقم )8(

موؤ�شرات توافر اخلدمات ال�شحية ل�شنوات خمتارة )موؤ�ش�شات(
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عدد املراكز ال�صحية

عدد امل�صت�صفيات اخلا�صة

عدد امل�صت�صفيات احلكومية

                         ل ت�ضمل م�ضت�ضفيات احلكومية اخلا�ضة بالولدة

امل�ضدر: وزارة ال�ضحة     

 يلحظ يف هذا ال�ضدد اأن التطور الأكر يف املن�ضئات ال�ضحية مت على القطاع اخلا�ص، حيث ارتفع عدد امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة من ثلثة م�ضت�ضفيات عام 

2000 اىل 16 م�ضت�ضفى عام 2013، يف حن بقي عدد امل�ضت�ضفيات احلكومية ثابتًا. اأما املراكز ال�ضحية احلكومية فقد ارتفعت من 22 اإىل 27 مركزًا. مما 
ي�ض���ري اإىل دخ���ول قوي للقط���اع اخلا�ص يف ميدان ال�ضت�ضفاء، وهو اأمر يعدل التوازن بن القطاعن احلكومي واخلا�ص يف هذا القطاع، مما يقت�ضي متابعة 

دقيقة من قبل احلكومة، تلفيًا لأي انعكا�ضات �ضلبية على كلفة ونوعية اخلدمات ال�ضحية كما تدل على ذلك جتربة دول كثرية 

اأما بالن�ضبة اإىل الكادر ال�ضحي فقد �ضجل ارتفاع عام يف العدد املطلق للأطباء واأطباء الأ�ضنان واملمر�ضن وامل�ضتغلن يف املهن بلغ حوايل ثلثة اأ�ضعاف 

)بن 2000 و2013(، كما يبن اجلدول التايل رقم )10(.
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جدول رقم )10(

موؤ�شرات عر�س اخلدمات ال�شحية يف �شنوات خمتارة )املوؤ�ش�شات والقوى الب�شرية(

2000200520102013املوؤ�شر 

1,0541,9732,5703,459عدد الأطباء

137295366553اطباء الأ�شنان 

2,6033,8355,1086,525املمر�شني 

8401,5432,4612,754امل�شتغلون يف املهن الطبية امل�شاندة 

1,8122,0332,1302,548عدد الأ�شرة 

26281720عدد الأ�شرة لكل 10,000 من ال�شكان 

15272128عدد الأطباء لكل 10,000 من ال�شكان 

2434عدد الأطباء الأ�شنان لكل 10,000 من ال�شكان 

38534252ممر�س و قابالت لكل 10,000من ال�شكان 

3222ممر�س لكل طبيب

امل�ضدر: وزارة ال�ضحة 

واك���ب ذل���ك النمو يف ع���دد �ضكان البحرين خلل الفرتة نف�ضه���ا، حيث حت�ضن موؤ�رش توفر ال���كادر الطبي بالن�ضبة اإىل عدد ال�ض���كان، واأ�ضبح هناك عام 

2013 حوايل 28 طبيبًا و4 اأطباء اأ�ضنان و52 ممر�ضًا وقابلة قانونية لكل ع�رشة اآلف من ال�ضكان، مقابل 15 و2 و38 عام 2000. و�ضجل اأعلى تقدم 
يف معدل اأطباء الأ�ضنان. اإل اأن معدل عدد املمر�ضن لكل طبيب قد انخف�ص خلل الفرتة نف�ضها من 2.5 اإىل 1,9.

يف املقابل، فاإن هذا التقدم املحقق يف توفر الكادر الطبي يجب اأن يقابله تقدم مماثل يف معدل عدد الأ�رشة،لتواكب انعكا�ص لكون الزيادة املحققة يف عدد 

امل�ضت�ضفيات والأ�رشة النمو ال�ضكاين، ويبن اجلدول اأعله ان معدل الأ�رشة لكل 10 اآلف من ال�ضكان قد انخف�ص من 26 اإىل  20 �رشيرًا.  

فيما يتعلق بخ�ضائ�ص املرا�شة يف اململكة، مل تعد الأمرا�ص الوبائية م�ضكلة يف البحرين، بل انتقل الثقل منذ �ضنوات اإىل المرا�ص غري الوبائية، وهو 

م���ا تع���ر عن���ه املعدلت املتزايدة من الإ�ضابة بالأمرا�ص غري الوبائية مثل: ارتفاع �ضغ���ط الدم حيث بلغ عدد احلالت امل�ضجلة باملراكز ال�ضحية  54,720 

حال���ة، و49,985 حال���ة ملر����ص ال�ضك���ري، و 39,444 حالة لرتفاع م�ضتوى الدهون يف الدم يف الفرتة ما ب���ن 2007 اإىل 2013  . كما تويل اململكة عناية 

خا�ض���ة لبع����ص الأمرا����ص الوراثية التي هي منت�رشة ن�ضبي���ًا يف اململكة مثل مر�ص فقر الدم املنجلي وتبلغ 1,372 حال���ة م�ضجلة باملراكز ال�ضحية  للفرتة 

نف�ضها.
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% لأمرا�ص  % من اجمايل الوفيات منها 34  اأم���ا بالن�ضب���ة لتوزي���ع الوفيات ح�ضب جمموعات الأمرا�ص، فقد بلغت وفيات الأمرا�ص غري املعدي���ة 63 

% لأمرا�ص اجلهاز التنف�ضي.  % ملر�ص ال�رشطان، و 3  % لكل من داء ال�ضكري واأمرا�ص معدية اأخرى ، و 15  اجلهاز الدوري، 24 

الر�شم البياين رقم )9(

ن�شبة الوفيات من الأمرا�س الغري معدية من جملة الوفيات منها لعام  2013

% داء ال�صكري 24 

% ال�صرطان 15 

% اأمرا�س عري معدية اأخرى 24 

% اأمرا�س اجلهاز الدوري 34 

% اأمرا�س اجلهاز التنف�صي 3 

                                                                        امل�ضدر: وزارة ال�ضحة
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 يه���دف برنام���ج البحرين الوطني لل�ضحة املدر�ضية اإىل التاأثري اليجابي على �ضحة الطالب اأو الطالبة مبا�رشة، بالإ�ضافة اإىل امل�ضاهمة يف تغيري البيئة 

الت���ي يعي�ض���ون ويتعلمون فيها.  فهي اإحدى توجهات �ضيا�ض���ة وزارة ال�ضحة التي تت�ضمن تغيريًا يف الرامج ال�ضحية من خدمات علجية اإىل برامج ذات 

قاعدة جمتمعية تعتمد على ال�ضحة الوقائية وتعزيز ال�ضحة العامة، وهو اإطار م�ضرتك للخدمات بن وزارة ال�ضحة ووزارة الرتبية والتعليم واملجتمع.

ويت�ضمن برنامج ال�ضحة املدر�ضية اأربع برامج فرعية:

•برنامج ال�ضحة النف�ضية الطلبية 	

•برنامج الرعاية الأولية بال�ضحة املدر�ضية 	

•برنامج �ضحة  اليافعن وال�ضباب 	

•برنامج ممر�ص/ممر�ضة ال�ضحة املدر�ضية 	

نبذةعن تطور خدمات ال�شحة املدر�شية 

مت تد�ض���ن الرنام���ج الوطني لل�ضحة املدر�ضي���ة �ضنة 2002. وعينت الطبيبة ال�ضت�ضاري���ة لطب العائلة م�ضئولة للرنامج وكان���ت الطبيبة الوحيدة يف 

الرنامج  وكانت املراكز ال�ضحية القريبة من املدار�ص هي اجلهات التي تقدم اخلدمات العلجية و الإ�ضعافية للطلبة والطالبات باتباع نظام التحويل. 

يف ع���ام 2003 مت تد�ض���ن برنامج ممر�ضي ووممر�ضات ال�ضحة املدر�ضي���ة يف املدار�ص احلكومية، ومت البدء ب13 مدر�ضة فقط. وكانت مهام املمر�ضة 

منح����رشة يف ح����رش ومتابعة الطلب���ة ذوي الأمرا�ص املزمنة، وتق���دمي الرعاية ال�ضحية والإ�ضعاف���ات الأولية للحالت املَر�ضية الب�ضيط���ة، وتنظيم اأن�ضطة 

للتوعية ال�ضحية. اأما الآن فتو�ضعت مهام ممر�ضة ال�ضحة املدر�ضية لت�ضمل و�ضع خطة عمل �ضنوية للأن�ضطة واخلدمات، ومتابعة برامج الرعاية ال�ضحية 

الأولية مثل برنامج فح�ص النظر وفح�ص الطلبة وطالبات ال�ضف الثاين الثانوي عن اأمرا�ص الدم الوراثية والتن�ضيق مع خدمات الفم والأ�ضنان. 

كم���ا يع���د برنام���ج املدار�ص املعززة لل�ضحة ال���ذي بداأ العمل فيه ع���ام 2004 من اأهم الرامج امل�ضرتك���ة بن وزارتي ال�ضحة والرتبي���ة والتعليم حيث 

يهدف اإىل اإعادة تاأهيل املدر�ضة لتتمكن من تعزيز مفهوم ال�ضحة بن طلبها ويرتكز على 8 حماور: الرتبية ال�ضحية، البيئة احل�ضية والنف�ضية، اخلدمات 

ال�ضحية والغذائية، الرتبية البدنية والرتفيه، ال�ضحة النف�ضية والر�ضاد، الهتمام ب�ضحة العاملن واملجتمع املجاور.

قصة نجاح :

 برنامج الصحة المدرسية
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بلغ عدد ممر�شي 

ومرر�شات 

املدار�س71 

ممر�س وممر�شة

2014  2003  2002  2000  1985  1980  1960  1957  

العيادة املدر�شية 

الثانية/ املحرق

اأول عيادة 

مدر�شية / املنامة

تعيني �شابط 

معني بال�شحة 

املدر�شية مع 

منظمة ال�شحة 

العاملية

ت�شكيل جلنة 

لل�شحة املدر�شية 

ت�شم ممثلني 

بجميع الأق�شام 

املختلفة بوزارة 

ال�شحة ووزارة 

الرتبية تقوم 

بتقدمي خدمات 

وبرنامج ال�شحة 

اأ�شدر معايل 

وزير ال�شحة 

قرار بت�شكيل 

جلنة للتن�شيق 

والتعاون بني 

وزارتي ال�شحة 

والرتبية والتعليم 

برئا�شة وكيل 

وزارة ال�شحة 

لو�شع ا�شرتاتيجية 

لل�شحة املدر�شية

تد�شني برنامج 

ممر�شي 

وممر�شات ال�شحة 

املدر�شية يف 

املدار�س احلكومية 

ومت البدء ب13 

مدر�شة

ت�شكيل اللجان 

ال�شحة يف 

املدار�س وبداأت 

فعاليتهم يف 

املعار�س 

 

    امل�ضدر: وزارة ال�ضحة 

�ضنوات( يف املراكز ال�ضحية بداأ العمل  وم���ن �ضم���ن برامج ال�ضح���ة املدر�ضية برنامج فح�ص الطلبة امل�ضتجدين باملدار�ص احلكومية واخلا�ض���ة )6-5 

فيه منذ عام  2002، كما مت البدء برنامج فح�ص الطلبة امل�ضتجدين يف املرحلة الإعدادية )10-12 �ضنة( يف املراكز ال�ضحية اعتبارًا من عام  2012 من 

�ضنة. خلل برنامج �ضحة اليافعن وال�ضباب، ويتم التن�ضيق حاليًا ملتابعة برنامج الفح�ص املرحلي للم�ضتجدين للمرحلة الثانوية16-15 

بداأ يف �ضبتمر 2007م العمل يف العيادة النف�ضية بق�ضم ال�ضحة. وكانت عدد احلالت املحولة 29 حالة، وارتفع عدد احلالت يف ال�ضنوات اللحقة اإىل 

ما يزيد عن  155 حالة عام 2013 و105 حالت حتى �ضهر اأغ�ضط�ص 2014.

و تعتر العيادة النف�ضية الطلبية املذكورة اأعله فريدة من نوعها يف دول جمل�ص التعاون. كما اإنها تتميز بخا�ضية مغايرة لنظام عمل العيادات الأخرى 

الت���ي تن�ض���اأ يف م�ضت�ضفي���ات الط���ب النف�ضي حيث توفر اخل�ضو�ضي���ة. واأكرث احلالت املحولة هي ل�ضعوب���ات التعلم والتاأخر العقل���ي ، تليها ال�ضطرابات 

ال�ضلوكية ثم النف�ضية. 

)2014  - عدد احلالت اجلديدة يف مركز خدمات ال�شحة النف�شية ) 2007 

29

74
92

143
129

142 155

105

امل�ضدر: وزارة ال�ضحة
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حافظ���ت مملك���ة البحري���ن  على م�ضتوًى عاٍل من التقدم يف حتقي���ق الأهداف الإمنائية للألفية، ت�ضمنت خطواٍت وا�ضع���ًة يف حتقيق هدف الألفية الرابع. 

وتع���د اإجن���ازات اململكة  نتاجًا للإرادة ال�ضيا�ضية القوية املبنية عل���ى ركائز اأ�ضا�ضية تتيح لكافة �رشائح املجتمع الو�ضول خلدمات الرعاية ال�ضحية الأولية 

عالية اجلودة.

 و يعن���ى راب���ع الأه���داف الإمنائية للألفية بخف�ص معدل وفيات الأطفال دون �ضن اخلام�ضة بن�ضبة الثلثن يف الفرتة بن عامي 1990 و 2015. ونظرًا 

ملا مت توثيقه من اأثر لرامج التمنيع الفاعلة يف احلد من الوفيات واملرا�ضة ، فقد اعترت معدلت التغطية بالتطعيم �ضد احل�ضبة موؤ�رشًا على التقدم نحو 

حتقيق هدف الألفية الرابع.

 وق���د �ضجل���ت مملك���ة البحرين اأك���رث من 2000 حالة ح�ضبة �ضنوي���ًا يف العقود الزمنية التي �ضبق���ت ادخال لقاح احل�ضبة جنم عنه���ا العديد من حالت 

املرا�ض���ة والوفي���ات ب���ن الأطفال دون �ضن اخلام�ضة  خلل تل���ك الفرتة. اأما يف فرتة ما بعد  ادخال لقاح احل�ضبة فقد لوحظ انخفا�ص كبري يف عبء املر�ص، 

حي���ث مت اإدخ���ال تطعي���م احل�ضبة اأحادي التكافوؤ يف عام 1974، واأدخل اللقاح الفريو�ضي الثلث���ي  للح�ضبة والنكاف واحل�ضبة الأملانية )MMR( يف عام 

1985 كجرع���ة ثاني���ة للح�ضب���ة.  وعلوة على ذل���ك اأدى تنفيذ حملت التطعيم  باللقاح الفريو�ضي الثلثي  للح�ضب���ة والنكاف واحل�ضبة الأملانية  يف عامي  
1999-1998 اإىل تعزيز املناعة املجتمعية وتقليل العدوى باحل�ضبة. كما مت ا�ضتبدال تطعيم احل�ضبة اأحادي التكافوؤ باللقاح الفريو�ضي الثلثي  للح�ضبة 
والن���كاف واحل�ضب���ة الأملاني���ة يف عام 1998 مع اعط���اء جرعة تكميلية للأطفال يف �ض���ن 12 عامًا من العمر �ضنويًا حتى ع���ام 2006. ومن منطلق احلر�ص 

عل���ى تطبي���ق الروؤية وال�ضرتاتيجية العاملية والإقليمية ملكافحة مر�ص احل�ضبة والتخل�ص منها  فقد حر�ضت مملكة البحرين باأن تكون خالية من احل�ضبة 

املتوطنة بحلول عام 2010. 

التغطية بالرعاية ال�شحية الأولية / احل�شول على خدمات التطعيم: 

حر�ض���ًا م���ن مملكة البحرين على تغطي���ة جميع الفئات ال�ضكانية للمجتمع باخلدم���ات الوقائية، يتم ت�ضجيل جميع املوالي���د الر�ضع والأطفال يف مملكة 

البحرين عند الولدة اأو عند دخولهم للمملكة مبراكز الرعاية ال�ضحية الأولية با�ضتخدام رقم الهوية ال�ضخ�ضي ووفقًا لعنوان الإقامة بحيث يح�ضل جميع 

الأف���راد عل���ى اخلدمة من خ���لل مراكز �ضحية موزعة جغرافيًا بحيث ي�ضهل الو�ض���ول لها. ونظرًا للدعم الذي يوليه �ضناع الق���رار باململكة فقد �ضدر عن 

جلل���ة مل���ك البحري���ن مر�ضوٌم يف عام 2012 يتعل���ق بالرعاية ال�ضحية و بتوفري �ضجل �ضحي للفح�ص الدوري لكل طف���ل  يوثق فيه احلالة ال�ضحية للطفل 

والفحو�ض���ات الدوري���ة والتطعيمات كما ت�ضمن تطعيم الطفل وحت�ضينه دون مقاب���ل كما اعتر املر�ضوم م�ضئولية تطعيم الطفل واجبًا على عاتق الوالدين 

واملتويل لرعاية الطفل.  و يتم خلل زيارة التح�ضن تقييم الر�ضع والأطفال وفح�ضهم لتقييم الأطفال تقييمًا �ضحيًا �ضامًل. 

 ويت���م ت�ضجي���ل تطعيم���ات الأطف���ال مبا يف ذلك تطعي���م احل�ضبة يف قاع���دة البيانات الإلكرتوني���ة وت�ضجيلها يف كتي���ب الفح�ص ال���دوري للأطفال وكتيب 

التطعيمات.  وتتم متابعة غري امل�ضتكملن للتطعيمات من خلل 26 وحدة رعاية الأمومة والطفولة مبراكز الرعاية ال�ضحية الأولية التابعة ملناطق �ضكنهم 

ويتم ر�ضد التغطية ال�ضاملة من خلل جمموعة التمنيع باإدارة ال�ضحة العامة.  

قصة نجاح :
 الوصول إلى هدف األلفية الرابع من خالل التنفيذ 

الناجح لبرنامج التمنيع الموسع
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معدلت التغطية باللقاح الفريو�شي الثالثي  للح�شبة والنكاف واحل�شبة الأملانية 

 يت���م احت�ض���اب معدل التغطية باللقاح الفريو�ضي الثلثي  للح�ضبة والن���كاف واحل�ضبة الأملانية )MMR( على اأ�ضا�ص عدد اجلرعات املعطاة للأطفال 

ومقارنته���ا بالفئ���ة امل�ضتهدف���ة بالتطعيم.  وتتم مراقبة جودة بيان���ات التطعيم مرتن يف ال�ضنة ل�ضمان دقة البيانات الت���ي تعك�ص و�ضول الأطفال دون �ضن 

اخلام�ضة للخدمات والتح�ضن، ويتم اإ�ضدار تقرير �ضنوي للتغطية بالتطعيمات

الر�شد والتق�شي الوبائي للح�شبة:

تطب���ق مملك���ة البحري���ن نظام تر�ضد ح�ضا�ض���ًا يعنى مبراقبة حالت احل�ضبة والتاأك���د منها خمريًا.  وقد انخف�ضت ح���الت احل�ضبة امل�ضجلة يف مملكة 

البحري���ن ب�ض���كل كبري بع���د اإدخال لقاح احل�ضبة يف عام 1974، حيث انخف�ص عدد احلالت من 450 حالة ل���كل 100.000 من ال�ضكان يف عام 1985 اإىل 

عدم وجود اأي حالة متوطنة منذ عام 2010.

معدل وفيات الأطفال دون اخلام�شة

 حققت مملكة البحرين الهدف املتعلق بخف�ص معدل وفيات الأطفال دون اخلام�ضة منذ عام 1996، اأي ما يقارب 19 عامًا قبل املوعد امل�ضتهدف عامليًا 

للو�ضول لهدف الألفية الرابع. 

معل الوفيات من الطفال دون اخلام�شة يف مملكة البحرين

من عام 1990 - 2013 )لكل 1000 من املواليد الحياء(
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امل�ضدر: وزارة ال�ضحة

اإن النجاح يف حتقيق الهدف الرابع للألفية وا�ضتدامته، يعك�ص الدعم ال�ضيا�ضي رفيع امل�ضتوى من للقطاع ال�ضحي، وتوافر خدمات التطعيم 

باملجان لفئات املجتمع كافة من البحرينين وغري البحرينين، و�ضهولة الو�ضول للخدمات ال�ضحية الوقائية، والروؤية ال�ضرتاتيجية خلف�ص الوفيات 

بن الأطفال واحلر�ص على تطبيق قانون الطفل والوعي املجتمعي والإقبال على خدمات الرعاية الأولية مت�ضمنة التطعيمات واللتزام من قبل مقدمي 

الرعاية ال�ضحية يف خمتلف القطاعات، واملهنية العالية لرنامج التمنيع املو�ضع وبرامج الرت�ضد الوبائي واملراقبة. 
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الهدف السابع
ال�صتدامة البيئية

االستدامة
البيئية
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الهدف السابع
ال�صتدامة البيئية

الو�شع موجز   -  1

خل�ص التقرير الوطني لعام 2010 الو�ضع البيئي يف العنا�رش التالية:

اأ - ال�شتدامة وال�شاأن البيئي ق�شية رئي�شة واأولوية وطنية بالن�شبة اإىل البحرين، بحكم خ�شائ�س اململكة: 

اأ - اجلغرافية: جزيرة �ضغرية احلجم م�ضاحتها 770.34 كلم مربع )2013(.

ب - الطبيعية: غالبية امل�ضاحة م�ضطحة و�ضحراوية وقليلة الرتفاع عن �ضطح البحر.

ج - ال�ضكانية: 1,253,191 مقيم )عام 2013(، اأي بكثافة تبلغ حوايل 1627 �ضخ�ضًا يف الكلم املربع.

د - القت�ضادية: منط عمراين مديني متو�ضع، واقت�ضاد نفطي. 

ب - اأبرز التحديات البيئية الناجمة عن اخل�شائ�س ال�شابقة، التي حددها التقرير ال�شابق هي:

اأ - متطلبات التكيف مع التغري املناخي واآثاره.

ب - ال�ضغط على املوارد واخلدمات الناجم عن النمو ال�ضكاين.

ج- اإدارة املوارد املائية املحدودة، مبا يف ذلك م�ضاألة معاجلة مياه ال�رشف ال�ضحي ومتلح املياه اجلوفية.

د - م�ضكلة الدفان البحري، و اأثره على البيئة البحرية و م�ضائد الأ�ضماك.

ه� - تلوث الهواء )وغريه( بفعل الن�ضاط القت�ضادي و ال�ضناعي و كثافة عدد ال�ضيارات وارتفاع معدل ا�ضتهلك الطاقة. 

ه���ذه التحدي���ات ل ت���زال قائمة رغم التقدم املحق���ق يف بع�ص اجلوانب، وال�ضعوبات الت���ي تواجه جوانب اأخرى كونها ذات م�ض���در طبيعي اأو هيكلي، 

وحتقيق تقدم فيها يتطلب وقتًا طويًل ن�ضبيًا واجراءاٍت جذرية. 
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ال�شابق التقرير  منذ  الوطنية  التطورات  اأهم    -  2
ال�ضن���وات القليل���ة املا�ضي���ة كانت �ضنوات ال�ضتدام���ة وال�ضاأن البيئي بامتي���از على ال�ضعيد العاملي بحك���م التح�ضري لقمة ري���و 20+ و اأهداف التنمية 

امل�ضتدام���ة، الأم���ر ال���ذي انعك�ص على امل�ضتوين الإقليمي والوطني. لذل���ك �ضجل اهتمامًا كبريًا ن�ضبيًا بهذا ال�ضاأن، كما ج���رى تعميق البحث وتو�ضيعه مبا 

يتجاوز ما ت�ضمنته اأهداف الألفية التي و�ضعت عام 2001، مع العلم اأنها كانت �ضاملة اإىل حد ما. 

ن�ضتعر�ص فيما يلي اأبرز التطورات التي ح�ضلت منذ التقرير ال�ضابق، �ضواء من جهة الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين، اأم من جهة الق�ضايا 

اجلديدة التي برزت ب�ضفتها اأولويات ذات علقة بال�ضتدامة البيئية. 

اأ - الإدارة والتخطيط

لقد مت ت�ضجيل تقدم وطني هام على �ضعيد الإدارة والتخطيط يف جمال الإ�ضتدامة وال�ضاأن البيئي. ففي 25 �ضبتمر 2012، �ضدر قانون تنظيم وت�ضكيل 

“املجل�ص الأعلى للبيئة”، الذي حل حمل “الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية و البيئة واحلياة الفطرية” التي تاأ�ض�ضت عام 2002. وميثل هذا القانون خطوة 
هامة اإىل الأمام، اإذ اأن ت�ضكيل هيئة وطنية ذات �ضلطة هو املدخل ال�ضليم للتعامل مع اإ�ضتدامة البيئة، نظرًا للطابع الهام وال�ضرتاتيجي لهذه الق�ضية. 

وجتدر الإ�ضارة اإىل جهود العديد من الوزارات  واملوؤ�ض�ضات املعنية يف اململكة يف اإعداد ال�ضرتاتيجيات كال�ضرتاتيجية املحققة للإ�ضتدامة كالإ�ضرتاتيجية 

الزراعية، ف�ضًل عن تنفيذ بع�ص امل�ضاريع التي تهدف اإىل حماية البيئة و املحافظة على املوارد الطبيعية.

وعلى �ضعيد مت�ضل، �ضاركت مملكة البحرين م�ضاركة بفعالية يف كل املناق�ضات الإقليمية والدولية ذات العلقة مب�ضار حت�ضري اأهداف التنمية امل�ضتدامة، 

وكذل���ك يف كل املنتدي���ات والأن�ضطة واخلط���ط اخلليجية والعربية والدولية، ذات العلقة باإدارة املوارد املائية و الأم���ن الغذائي والزراعة والطاقة وغريها، 

مبا يف ذلك امل�ضاركة يف قمة ريو 20+. 

م���ع ت�ضكي���ل املجل����ص الأعلى للبيئة، ومن املتوقع اأن تب���داأ مرحلة عمل منهجي وتخطي���ط ا�ضرتاتيجي اأكرث تقدمًا، بداأت علمات���ه تظهر من خلل قيام 

اجلهاز التنفيذي للمجل�ص الأعلى للبيئة باإعداد م�ضودة اأوىل لل�ضرتاتيجية الوطنية للبيئة 2020. 

ب - فئات الأولويات الوطنية العامة

تندرج الأولويات الوطنية يف املجال البيئي، مبوجب اخلطة ال�ضرتاتيجية 2011 – 2016 حتت العناوين التالية:

اأ - ال�شحة والبيئة، ويتعلق الأمر الهتمام بالأمرا�ص ذات املن�ضاأ البيئي، و هو ما �ضبقت الإ�ضارة اإليه يف الأهداف ال�ضحية، لإدراج مثل هذه الأمرا�ص 

واملخاط���ر يف ال�ضرتاتيجي���ة ال�ضحي���ة.  م���ا معناها وحتت هذا العنوان تق���ع اأي�ضًا م�ضاألة معاجلة املخلف���ات ال�ضناعية ال�ضلب���ة وال�ضائلة، واأثرها على 

ال�ضحة والياب�ضة والبيئة البحرية، الأمر الذي بات يتطلب معاجلة طويلة الأمد.

ب - الطاقيية والتغييري املناخي، تلفت اخلط���ة الإ�ضرتاتيجية اإىل اأن ال�ضناعة النفطية ت�ضببت بالق�ضم الأكر م���ن ال�ضغوط على البيئة يف هذا املجال. حيث 

بلغ جمموع انبعاثات ثاين اأوك�ضيد الكربون 22,464 طنًا مرتيًا عام 2008، وهو معدل عاٍل مقارنة بالدول النامية، وحيث مل ي�ضجل اأي انخفا�ص يف 

ال�ضنوات املا�ضية بل ارتفع من و19,684 طنًا مرتيًا عام 2006 اإىل 21,294 طنًا مرتيًا عام 2007.

ج - تلف���ت اخلط���ة اإىل اأن ال�ضناع���ة النفطية ت�ضببت بالق�ض���م الأكر من ال�ضغوط على البيئة يف هذا املجال. ويقع حتت ه���ذا العنوان انبعاثات ثاين اأوك�ضيد 

الكربون الذي يبلغ جمموعه 22,464 طنًا مرتيًا، و هو معدل عال مقارنة بالدول النامية، و حيث مل ي�ضجل اأي انخفا�ص يف ال�ضنوات املا�ضية بل ارتفع 
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حيث كان 21,294 عام 2007، و19,684 عام 2006. و حتت هذا العنوان تقع اأي�ضًا م�ضاألة معاجلة املخلفات ال�ضناعية ال�ضلبة وال�ضائلة و اأثرها 

على الياب�ضة وعلى البيئة البحرية، الأمر الذي بات يتطلب معاجلة طويلة الأمد. 

د - النمو احل�شييري وال�شييعف يف تخطيط ا�شييتعمال الأرا�شييي، وي�ضمل ذلك ردم املناطق ال�ضاحلية ال�ضحلة، وحتويل املناطق الزراعية اإىل مناطق 

�ضكني���ة وا�ضتثماري���ة، وتداخل املناط���ق ال�ضناعية مع املناطق ال�ضكنية، وال����رشر اللحق بالبيئة البحرية وبال�ضيد والزراع���ة من جراء منط التو�ضع 

العمراين والنمو القت�ضادي.

ج – الأولويات 

يف �ضوء ما �ضبق، حددت اخلطة ال�ضرتاتيجية الوطنية الأولويات التالية: 

 1 - جودة الهواء.

 2 - جودة البيئة البحرية واإدارة مواردها.

 3 - التجريف والدفان البحري.

 4 - اإدارة املخلفات  ال�ضناعية والإلكرتونية.

احل�رشية. واملبيدات  ال�ضلحية  واملنتهية  والتالفة  اخلطرة  الكيماويات  اإدارة   -  5

الطبيعية. املحميات  اإدارة   -  6

البيئية. والقرارات  القوانن  تنفيذ  فاعلية   -  7

الوعي والثقافة البيئية.  تعميم   -  8

د – ق�شايا اإ�شافية لها اأهمية

يف �ضوء النقا�ضات العاملية الأخرية، كما يف �ضوء التوجهات الوطنية والإقليمية فاإن ما�ضبق عر�ضه يت�ضمن معظم الق�ضايا البيئية ذات الأهمية بالن�ضبة 

اإىل البحرين. ولكن تبقى هناك ق�ضايا اأخرى ي�ضتلزم التعامل معها، منها:

اأوًل، الزراعة وال�شيد:

ل تعت���ر مملك���ة البحرين دولة زراعي���ة، اإل اأن قطاع ال�ضيد البحري له اأهمية بحكم كونها جزيرة. لقد مت و�ض���ع ا�ضرتاتيجية وطنية للتنمية الزراعية 

امل�ضتدامة يف البحرين مطلع عام 2010. من �ضمن اأهدافها حتقيق الأمن الغذائي الن�ضبي ان�ضجامًا مع التوجهات العاملية، اإل اأن الرتكيز الفعلي يف اخلطة 

كان اأكرث واقعية بحكم واقع القطاع الزراعي نف�ضه. 
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يعمل يف القطاع الزراعي )دون ال�ضيد( حويل 950 مزارعًا يعيلون 4,750 مواطنًا، كما يعمل يف الزراعة 9,120 عامًل وافدًا. وتبلغ اإجمايل الأرا�ضي 

%(. وم�ضاهم���ة الزراعة يف الناجت املحلي ل تزيد عن  0.23%.  اإل  املزروع���ة 4,400 هكت���ار م���ن اأ�ضل 6,400 هكتار �ضاحلة للزراعة )اأي ما ن�ضبته 69 

اأن احلكوم���ة تعل���ق اأهمي���ة على هذا القطاع نظرا لتداخ���ل الأبعاد القت�ضادية والجتماعية والبيئية، ودور القطاع يف احلف���اظ على التوازن اله�ص يف البيئة 

الطبيعية والجتماعية على حد �ضواء، مبا يف ذلك املحافظة على التقاليد ومنط احلياة البحريني التقليدي. وتتعر�ص الأرا�ضي الزراعية للكثري من ال�ضغوط 

ب�ضبب التو�ضع العمراين.

ت�ضري بيانات ال�ضيد اإىل تذبذب الكميات امل�ضطادة مع ميل اإىل النخفا�ص خلل الفرتة من عام 2004 حتى 2012.وترتاوح اإجمايل الكميات امل�ضتغلة 

من الأر�ض�������دة ال�ضمكية يف املياه البحرينية ما بن حوايل 9000 اإىل 15000 طن مرتي.

من ناحية اأخرى، فاإن حتليل بيانات ال�ضيد تظهر حالة من ال�ضتغلل املفرط واجلائر، ل�ضيما بن 2007 و2010، يف حن �ضجل حت�ضن ن�ضبي عامي 

2011 و 2012. و تعتر عمليات التجريف والدفان من اأهم الأ�ضباب يف تدمري موائل الأ�ضماك و تدهور البيئة البحرية. 

اأم���ا فيم���ا يخ�ص التنوع البيولوجي وتنوع الأر�ضدة ال�ضمكية، فق���د ا�ضتملت الأر�ضدة ال�ضمكية يف املياه البحرينية على اأغلب الأنواع املهمة امل�ضتهلكة 

جتاري���ًا، واملتو�ضط���ة والأق���ل اأهمية، و التي تبلغ 80 ر�ضيدًا �ضمكيًا. و ي�ضري موؤ�رش الوفرة )ه���و معدل ال�ضيد لكل وحدة جهد( لأغلب الأر�ضدة ال�ضمكية 

اإىل تده���ور ه���ذه الأر�ض���دة ال�ضمكي���ة حيث بلغ ع���دد الأر�ضدة املتدهورة  ما ب���ن 70 اإىل 74 ر�ضيدًا خلل الأع���وام  2004 – 2012 . اأما الأر�ضدة التي 

�ضهدت حت�ضنًا اأو وفرة يف ال�ضيد يف بع�ص الأعوام كانت ما بن 6 – 10 اأر�ضدة. ويعني هذا اأن اأغلب الأر�ضدة ال�ضمكية تظهر تراجعًا يف معدلت ال�ضيد  

واأنها يف حالة ا�ضتنزاف. وعليه فاإن دخل ال�ضياد يرتاجع نتيجة هبوط معدلت ال�ضيد. األ اأن اخلطورة تكمن اأي�ضًا يف ن�ضبة التدهور من اإجمايل الأر�ضدة 

ال�ضمكي���ة يف مي���اه مملك���ة البحرين والتي بلغت 93 %  من جمموع الأر�ضدة. هذا ال�ضتن���زاف يجعل الأر�ضدة ال�ضمكية يف املياه البحرينية  يف و�ضعية غري 

اآمنه خا�ضة مع ازدياد ن�ضبة الأر�ضدة امل�ضتنزفة.

ثانياً، الطاقة امل�شتدامة واملتجددة:

حتت���ل ق�ضي���ة ا�ضتدامة توف���ري الطاقة وتر�ضيد ا�ضتخدامها مكان���ًا متقدمًا جدًا على اأجن���دة التنمية امل�ضتدامة، ل�ضيما ما يتعل���ق ب�رشورة ال�ضتخدام 

املتزايد مل�ضادر الطاقة املتجددة، بدل العتماد املبالغ به على الوقود الأحفوري. 

بالن�ضب���ة ململك���ة البحري���ن ثمة حاجة اإىل رفع كفاءة ا�ضتخدام الطاقة ب�ضكل عام، �ضواء جلهة كمية ال�ضته���لك، اأو كفاءة ال�ضتهلك، اأو لن�ضبة الطاقة 

امل�ضتهلكة من م�ضادر متجددة اإىل اإجمايل الطاقة امل�ضتهلكة.

وت�ض���ري البيان���ات اإىل اأن القطاع الأ�رشي )املنزيل( هو امل�ضتهلك الأول للكهرباء، اإذ تبلغ ن�ضبة ال�ضتهلك الكهربائي يف القطاع الأ�رشي 50 % مقابل 

% للقط���اع التجاري. اأما للمياه فت�ضري البيانات اإىل اأن القطاع الأ����رشي )املنزيل( هو كذلك امل�ضتهلك الأول للمياه بن�ضبة  36 % للقط���اع ال�ضناع���ي و 13 
% للقطاع ال�ضناعي. % للقطاع التجاري و2  % مقابل 20   78

ه���ذا وت�ض���ري الإح�ضائي���ات اإىل اأن ن�ضيب الفرد من ا�ضتهلك الكهرب���اء واملاء لعام 2012 قد بلغ حوايل 10273 كيل���وواط - �ضاعه/ للفرد/ لل�ضنة 

وحوايل 120.764 مرت ًا مكعبًا للفرد يف ال�ضنة على التوايل.
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اأ�ض���در جمل����ص الوزراء ق���رارًا رقم 2092 – 05 بتاريخ 9 يناير 2011، باملوافقة على اإطلق مب���ادرة حكومية لتحقيق ال�ضتخدام الأمثل للرثوات 

الطبيعي���ة وامل���وارد املتاحة، ومت تكليف وزارة املالية برئا�ضة فريق عمل يتكون من ممثلن عن الوزارات والهيئات املعنية حل�رش ال�ضيا�ضات والرامج 

وامل�ضاري���ع الت���ي تبنته���ا الوزارات والهيئات احلكومية يف جمال تر�ضي���د الطاقة وتر�ضيد النفقات، وو�ضع خطة عمل لتفعي���ل تلك املبادرات وامل�ضاريع 

واق���رتاح معاي���ري واأنظمة من �ضاأنها رف���ع م�ضتوى الإنتاجية واجلودة وحتقيق اأف�ض���ل ا�ضتخدام ممكن للرثوات وامل���وارد، وتكري�ص وتطبيق مفاهيم 

ال�ضيا�ضة اخل�رشاء واتخاذ الإجراءات والتدابري الكفيلة بو�ضعها مو�ضع التنفيذ من خلل برامج وخطط عمل حمددة. ويف هذا ال�ضدد قامت وزارة 

املالية ببلورة �ضيا�ضة بيئية خ�رشاء للوزارة »تنوير« تتمثل يف تر�ضيد ا�ضتهلك الطاقة الكهربائية واملياه والورق، ومنع التدخن. نتج عنها تخفي�ص 

%، و�ضعت خطة لتخفي����ص ا�ضتهلك الطاقة الكهربائية بالوزارة مبا ل يقل ع���ن 40 % والتو�ضع يف ا�ضتخدام الطاقة  املخلف���ات الورقي���ة بن�ضب���ة 33.5 

ال�ضم�ضي���ة، وتركي���ب مع���دات تخفي�ص ا�ضتهلك املي���اه، توثيق واعتماد ال�ضيا�ضات املطل���وب اللتزام بها والإجراءات املطل���وب اتباعها من قبل جميع 

.ISO14001 املوظفن واحل�ضول على �ضهادة اجلودة للإدارة البيئية

كم���ا قام���ت هيئة �ضئون الكهرباء واملاء بتنفيذ عدة م�ضاريع لإنارة الطرق با�ضتخدام الطاق���ة ال�ضم�ضية وم�ضابيح )LED(، وتنفيذ برنامج لتدقيق 

الطاقة لدى امل�ضرتكن يف القطاعن ال�ضناعي والتجاري لتح�ضن كفاءة ا�ضتهلك الطاقة. كذلك حت�ضن كفاءة الإنارة يف القطاعن ال�ضكني واحلكومي، 

وتطبي���ق الع���زل احلراري وتبني موا�ضفات ومقايي�ص خا�ضة بكفاءة اأجهزة الطاقة واأجهزة التكيي���ف. فيما األزمت وزارة الأ�ضغال و�ضئون البلديات 

والتخطي���ط العم���راين ووزارة الإ�ضكان جميع املباين من 4 طوابق فما فوق با�ضتخدام �ضائل العزل احلراري، كما و�ضعت “رمز” للمباين اخل�رشاء 

–امل�ضتدام���ة ) ويق�ض���د باملب���اين اخل�رشاء: منظومة متكاملة من الإجراءات واحللول تهدف اإىل توفري ا�ضتهلك الطاقة، التو�ضع يف م�ضادر الطاقة 
املتجددة، وتقليل انبعاث الغازات ال�ضارة،  تقليل ا�ضتهلك املياه، اختيار مواد البناء، حت�ضن جودة الهواء والبيئة الداخلية، زيادة العمر الفرتا�ضي 

للمبنى( ي�ضمل العزل احلراري، والتلوث، والإنارة، والتخل�ص من النفايات وتوفري ا�ضتهلك الطاقة واملياه-املدار�ص اخل�رشاء- بالتعاون مع وزارة 

الرتبية والتعليم.

قصة نجاح :

 المبادرة الحكومية الخاصة باالستخدام األمثل 
للثروات الطبيعية والموارد المتاحة لمملكة البحرين



الهدف الثامن
اإقامة �صراكة عاملية من اأجل التنمية

إقامة شراكة
عالمية من أجل التنمية



الهدف الثامن
اإقامة �صراكة عاملية من اأجل التنمية

الإطار الكلي وحتديات التنمية يف البحرين الإجتاه العام للنمو خالل عقد

يب���ن تط���ور الأو�ض���اع يف البحرين خلل عقد من الزمن )2003 – 2013( وجود اجتاه قوي لنمو اقت�ضادي �ضاعد وم�ضتقر م�ضحوبًا باأثار تنموية 

%. كما  %، وازدادت الأجور احلقيقية بن�ضبة 24  %، والقوى العاملة بن�ضب���ة 39  قوي���ة اأي�ض���ًا. فخ���لل هذا العقد منا الن���اجت املحلي احلقيقي بن�ضبة 67 

%. ) انظر الر�ضم البياين )10(. حققت ال�ضادرات غري ال�ضناعية قفزة بلغت 189 

الر�شم البياين رقم )10(

منو املوؤ�شرات القت�شادية العامة، 2013-2003
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+ 22 %للقطاع احلكومي

+ 31 % للقطاع اخلا�س

منو الأجور 
احلقيقية للبحرين

منو الناجت املحلي منو العمالة البحرينيةال�صادرات الغري نفطية
الإجمايل احلقيقي

               منو الأجور احلقيقية للبحرينين من بيانات 2003 و 2010

             امل�ضدر: اجلهاز املركزي للمعلومات، هيئة تنظيم �ضوق العمل، م�رشف البحرين املركزي، جمل�ص التنمية القت�ضادي  
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اإل اأن ذل���ك ل يعن���ي ع���دم وجود م�ضكلت وحتدي���ات، وهو ما يرز ما �ضبقت الإ�ضارة اإليه يف التمهيد جلهة الرتاب���ط بن العوامل اخلارجية والداخلية، 

وجله���ة الرتاب���ط ب���ن الأبعاد التنموية كافة. فقد �ضهد هذا العقد انتكا�ضتن: الأوىل عام 2009 ب�ضبب الأزم���ة القت�ضادية العاملية )2008(؛ والثانية عام 

2011 ب�ضبب ال�ضطرابات التي ح�ضلت يف املنطقة العربية وما تبعها من اأحداث م�ضت اململكة. 

انتكا�شات ونهو�س

عام 2009، وبتاأثري من الأزمة القت�ضادية العاملية، ح�ضل تباطوؤ يف النمو القت�ضادي، و انخف�ص منو الناجت املحلي اإىل اأكرث من الن�ضف )من حوايل 6 % 

اىل 3 %(. تاأثر بها ب�ضكل خا�ص القطاع املايل و البناء وجتارة التجزئة، والقطاع العقاري. وقد ترك ذلك اآثاره على �ضكل انكما�ص عام يف الأ�ضواق، و�ضغط على 

فر�ص العمل وم�ضتوى  املعي�ضة. تناول التقرير ال�ضابق بالتف�ضيل هذه الآثار، وكيفية مواجهتها بتدابري حكومية متعددة الأوجه، متثلت يف اجراءات حتفيزية 

للنمو القت�ضادي، و حماية فر�ص العمل، والتو�ضع يف الدعم وامل�ضاعدات. وقد �ضاعد ذلك على جتاوز اآثار الأزمة، مما اأظهر مرونة وقدرة عالية على المت�ضا�ص 

والنهو����ص )Resilience( بالقت�ض���اد البحرين���ي، مكنته من النهو�ص جمددًا، وا�ضتعادة النمو عام 2010. و ل بد م���ن الإ�ضارة اإىل اأن العوامل اخلارجية 

)القت�ضادية( لعبت دورًا ايجابيًا هنا، اإذ تعافى الإقت�ضاد الأمريكي ب�ضكل تدريجي، وانتقل ثقل الأزمة اإىل بلدان اأوروبا التي لي�ضت ال�رشيك الأ�ضا�ضي للبحرين 

ودول اخلليج، خلفا لدول حو�ص البحر املتو�ضط واملغرب العربي ب�ضكل خا�ص، التي تاأثرت بقوة بالأزمة الأوروبية. 

الر�شم البياين رقم )11(
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امل�ضدر: اجلهاز املركزي للمعلومات 
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التحدي الثاين جاء عام 2011، حيث هبط معدل منو الناجت املحلي اأي�ضًا اإىل م�ضتوى اأدنى بقليل من عام 2009.  والتحديات هذه املرة اأتت بتاأثري من 

تطورات اإقليمية، وانعكا�ضها يف ا�ضطرابات داخلية. فقد �ضهدت البلدان العربية اعتبارات من �ضهر دي�ضمر 2010، يف تون�ص، ثم يف م�رش واليمن وليبيا 

و�ضوري���ا وغريه���ا، على امتداد عام 2011، ح���ركات احتجاجية يف ال�ضارع ومواجهات اتخذت طابعًا �ضلميًا اأحيان���ًا، و طابعًا م�ضلحًا عنيفًا اأحيانًا اأخرى، 

اأدت اإىل ه���در اإجن���ازات هذه الدول وا�ضتثماراتها يف الن�ضان والبيئة والبنية التحتية وال�ضحة والتعليم. و مل يلبث اأن غلب انعدام ال�ضتقرار و املواجهات 

امل�ضلحة و التدخلت اخلارجية الدولية والإقليمية، مبا يف ذلك التدخلت الع�ضكرية، و ل يزال الو�ضع يف هذه الدول م�ضطربًا على هذه ال�ضورة. 

وق���د كان���ت القطاع���ات الأكرث تاأث���رًا عام 2011 هي ال�ضياح���ة والبناء، والقطاع العق���اري. وخلفًا لأزم���ة 2009 حيث مل تتاأثر ال�ضياح���ة بقوة، فاإن 

ال�ضطراب���ات الداخلي���ة تعت���ر عامل ت�رشب لل�ضواح والزائرين، لذل���ك تراجعت حركة الفنادق واملطاعم، وانخف�ص ع���دد الزائرين ب�ضبب ذلك. كما تاأثرت 

قطاعات اأخرى، منها قطاع ال�ضيد، حيث �ضجل اأدنى م�ضتوى من �ضيد الأ�ضماك خلل عام 2011 اأي�ضًا. 

مكنت ا�ضتعادة ال�ضتقرار الداخلي اململكة من احلفاظ على اإجنازاتها التنموية وا�ضتثماراتها الب�رشية من ال�ضياع، و ا�ضتعادة النمو اعتبارًا من عامي 

%( و هو على ت�ضاعد، موؤكدًا مرونة القت�ضاد البحريني مرة اأخرى. و ا�ضتعاد قطاع املطاعم  2012و2013، حي���ث اق���رتب من م�ضتواه قبل الأزمة )6 
والفنادق عام 2103 امل�ضتوى الذي بلغه عام 2010 قبل الأزمة، وكذلك ح�ضل حت�ضن ملمو�ص يف ال�ضياحة ون�ضبة الزائرين. 

وم���ن ب���اب النفتاح القت�ض���ادي على الدول الأخرى والتع���اون يف جمالت الرزق وال�ضتثم���ار ، ت�ضتقطب البحرين العديد م���ن الوافدين لطلب الرزق 

وحت�ض���ن م�ضتوياته���م املعي�ضية واملنخف�ضة لهم وملن يعولونهم يف اأوطانهم ، كما حتر�ص البحرين على توفري احلماية الكافية لهم اأ�ضوة بالعمالة الوطنية 

وذلك �ضمن اإطار التزاماتها الدولية واملتعلقة ب�ضون وكفالة حقوق العمال دون متييز . ويو�ضح ال�ضكل 12 ت�ضاعف حتويلت الوافدين من البحرين اإىل 

اخلارج خلل الع�رشة �ضنوات املنق�ضية لي�ضبح اإجمايل حتويلت الوافدين 889 مليون دينار ) حوايل 2,358 مليون دولر ( عام 2014.
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ا�شتمرار الأثر اخلارجي

الرتاب���ط ب���ن العوامل الداخلي���ة واخلارجية �ضوف ي�ضتمر، باجتاهات���ه الإيجابية وال�ضلبية، خ���لل الفرتة القادمة، وهو ما �ضي���رتك اآثاره على حتديد 

م�ضم���ون اأجن���دة م���ا بعد 2015، و على القدرة على حتقيق الأه���داف والغايات و هذا الرتابط اأكرث اأهمية بالن�ضبة اإىل مملك���ة البحرين بحكم انت�ضابها اإىل 

جمل����ص التع���اون اخلليجي، حيث ي�ضكل هذا املجل�ص اإطارًا تكاملي���ًا تعا�ضديًا حا�ضمًا يف حتديد ال�ضيا�ضات الوطنية التي تندرج حتمًا يف اإطار ا�ضرتاتيجيات 

ومواقف م�ضرتكة مع الدول الأخرى الأع�ضاء.

لقد ا�ضتفادت البحرين من هذه الع�ضوية يف امت�ضا�ص اأزماتها، ب�ضكل غري مبا�رش من خلل احلماية واحل�ضانة التي ت�ضكلها ع�ضوية املجل�ص واآلياته، 

اأو ب�ض���كل مبا����رش م���ن خلل الدعم املايل والقت�ضادي الذي ح�ضلت عليه ل�ضيما بع���د اأزمة 2011 والذي مكنها -  اإىل جانب اأوجه الدعم ال�ضامل الأخرى 

ال�ضتقرار الجتماعي واملوؤ�ض�ضي باأقل اخل�ضائر يف املكا�ضب التنموية املرتاكمة منذ اإعلن الألفية. وا�ضتعادة  الزمة  امت�ضا�ص  – من 

اإل اأن هذا الرتابط نف�ضه له اآثاره ال�ضلبية اأي�ضًا. وب�ضكل عام، فاإن قدرة اأي بلد منفردًا على مواجهة التحديات املتعددة تبقى حمدودة، ل�ضيما البلدان 

ال�ضغ���رية. واململك���ة تقع يف قلب منطق���ة تعي�ص حالة ا�ضطراب م�ضتمرة منذ �ضنوات، مع موؤ�رشات على ا�ضتمرار ه���ذا الو�ضع ل�ضنوات طويلة قادمة. واإذ 

ي�ضكل النتماء الإقليمي عن�رش ح�ضانة، اإل اأنه يف الوقت نف�ضه ي�ضع اململكة اأي�ضا يف قلب التوترات القليمية والدولية التي حتيط باملنطقة ودولها. اإن مثل 

ه���ذا الو�ض���ع الإقليم���ي املتوتر رمبا يوؤدي اإىل انكما�ص اقت�ضادي عام يف املنطقة،وقد يوؤثر على حتقي���ق الأهداف التنموية. كما اأنه �ضوف يوؤدي اإىل حتويل 

ق���در اأك���ر من املوارد اإىل اأولويات تتعل���ق بالأمن وال�ضتقرار، وتقدمي امل�ضاعدات العاجلة اإىل دول اأخرى، خ�ضو�ض���ًا مع التزايد الكبري يف اأعداد اللجئن 

والنازحن اإىل م�ضتويات غري م�ضبوقة يف تاريخ املنطقة والعامل. 

تكفي  الإ�ضارة يف هذا ال�ضدد اإىل ما ك�ضفه تقرير ال�ضتثمار العاملي - الونكتاد )2014(، اأنه بعد ركود عام 2012، ا�ضتعادت ال�ضتثمارات الأجنبية 

% عام 2013، م���ع توقع با�ضتمرار هذا الجتاه خلل الأعوام التالية. اإل اأن التقرير يك�ض���ف اأي�ضًا اأن ال�ضتثمارات الأجنبية  املبا����رشة منوه���ا بن�ضبة 9 

% يف منطقة غرب اآ�ضيا، التي ف�ضلت لل�ضن���ة اخلام�ضة على التوايل يف اخلروج من هذا  % يف دول �ضم���ال اإفريقيا، وبن�ضبة 9  املبا����رشة انخف�ض���ت بن�ضب���ة 7 

الو�ضع. وال�ضبب الرئي�ص ل�ضتثناء دول املنطقة من هذا الجتاه، خلفًا ملناطق العامل الأخرى، هو حالة انعدام ال�ضتقرار التي تعي�ضها.   

كل ذلك ي�ضع اأعباء اإ�ضافية على عاتق القت�ضادات الوطنية، وعلى ال�ضيا�ضات التنموية، المر الذي يجعل بلورة ا�ضرتاتيجيات وطنية ملئمة وفعالة 

اأكرث �رشورة، ويجعل من جعل الرتابط بن امل�ضتويات الداخلية واخلارجية وبن خمتلف اأبعاد التنمية و بن الآين وامل�ضتقبلي معرًا اإلزاميًا للنجاح. 

البحرين: موؤ�شرات الأداء القت�شادي العاملية

ا�ضتطاع���ت مملك���ة البحري���ن اأن حتافظ على ترتي���ب متقدم عامليًا، يف املنطق���ة، بح�ضب الأدلة العاملية. وق���د ا�ضتطاعت اململكة حتقيق ه���ذا التقدم ب�ضبب 

اإدخاله���ا ا�ضلح���ات م�ضتمرة على نظام احلوكم���ة القت�ضادية اأدت اإىل زيادة فاعلية الأداء الإقت�ضادي و املايل على امل�ضتوين العام و القطاعي، مبا يف ذلك 

ال�ضتخدام املتقدم لتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت، واللتزام مبعايري الفعالية وال�ضفافية العاملية. وقد لقي ذلك اعرتافًا دوليًا، حيث اإن موؤ�رش احلرية 

القت�ضادي���ة م���ن قب���ل موؤ�ض�ضة الرتاث لعام 2014 �ضنف البحرين يف الرتتيب الثالث ع�رش يف العامل والأوىل بن دول جمل�ص التعاون. كما اأن املناخ امللئم 

للإ�ضتثم���ار الأجنب���ي متث���ل يف اجتذاب اململكة ل� 2.9 بليون دولر من ال�ضتثمارات الأجنبية عام 2006، قب���ل اأن تهبط اإىل 0.2 بليون عام 2010، ب�ضبب 

الأزمة العاملية، وهو ما يوؤكد مرة اأخرى، اأن تهيئة املناخات الداخلية لل�ضتثمار  والنمو غري كافية ما مل يقرتن ذلك ببيئة اإقليمية ودولية م�ضاعدة.
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جدول رقم )11(

موقع البحرين و دول جمل�س التعاون يف الرتتيبات العاملية

موؤ�شر �شهولة ممار�شة اأن�شطة الأعمال من 
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درا�شة معهد فريزر للحرية 
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موؤ�ش�شة الرتاث ، 2014
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      امل�ضدر: جمل�ص التنمية القت�ضادي 

      ) الرتتيب ح�ضب دول جمل�ص التعاون بن الأقوا�ص اأدناه (

يوج���ز اجل���دول )11( اأع���له ترتيب البحرين بح�ض���ب عدد من الأدلة الدولية. اإل اأنه يج���ب  التعامل مع ذلك ب�ضكل علمي ي���درك متاما دللة هذه الأدلة 

ووظيفته���ا، وم���ا يرتت���ب ع���ن طبيعة املوؤ����رشات امل�ضتخدمة لبنائها. فه���ذه الأدلة ت�ض���ري اإىل متو�ضع البحرين يف موق���ع متقدم داخل الجت���اه العام للنظام 

القت�ضادي العاملي، وي�ضري اإىل درجة متقدمة من الندماج يف هذا القت�ضاد و الإلتزام مبعايريه. اإل اأن ذلك لي�ص كافيًا من اأجل ر�ضم ال�ضيا�ضات الوطنية، 

ول يغن���ي ع���ن درا�ضة خ�ضائ�ص القت�ضاد وخ�ضائ�ص التنمية على امل�ضتوى الكلي ويف خمتل���ف القطاعات. وبغ�ص النظر عن عدم دقة البيانات يف امل�ضادر 

الدولي���ة اأحيان���ًا فاإن هذه الأدلة يتم بناوؤها بغر����ص املقارنات الدولية، وهي تعطي الأولوية لق�ضايا حمددة ته���م ال�ضتثمارات الأجنبية وال�رشكات العاملية 

الك���رى، ومتطلب���ات ال�ضتجابة لقواعد و�رشوط املوؤ�ض�ضات املالي���ة الدولية ومنظمة التجارة العاملية، التي ل تتطابق بال����رشورة مع الأولويات الوطنية. 

لذل���ك ل ميك���ن الكتف���اء به���ذه الأدلة من اأجل تقيي���م الأداء القت�ضادي الوطني، ل�ضيما جله���ة الثار التنموية، بل ل بد من الذه���اب اأبعد من ذلك يف درا�ضة 

الواقع القت�ضادي والتنموي الوطني، بوجهته العامة وتفا�ضيله قدر الإمكان، وبرتابطاته مع العامل والقليم، من منظور الأولويات الوطنية املتكاملة. 

التنمية القت�شادية الت�شمينية

ي�ضتخدم تقرير امل�ضتقبل الذي نريد للجميع و الذي اعدته جمموعة العمل التابعة للأمم املتحدة عام 2011، م�ضطلحي التنمية القت�ضادية الت�ضمينية 

والتنمي���ة الجتماعي���ة الت�ضمينية لو�ضف املكونن القت�ض���ادي والجتماعي يف الإطار املفاهيمي املقرتح للتنمية الب�رشي���ة امل�ضتدامة. يف ذلك اإ�ضارة اإىل اأن 

 .inclusive املطلوب يتجاوز النمو القت�ضادي اإىل التنمية القت�ضادية، واإ�ضارة  اإىل اأنها يجب اأن تكون ت�ضمينية
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كان���ت ال�ضك���وا قد اقرتحت يف تقرير اأهداف الألفية يف املنطقة العربية الذي اأ�ضدرته ع���ام 2011، اإطارًا حتليليًا للقت�ضاد الت�ضميني يوجز عنا�رشه 

ال�ضكل التايل: 

القت�شاد )النمو( الت�شميني

عري�س القاعدة ومتو�شع

ي�شمل كل الفئات والقطاعات مبا   -
فيها غري املهيكل

ي�شمل كل املناطق  -

ي�شمل املوؤ�ش�شات من خمتلف   -
الحجام

�شديق للفقراء يقل�س الفقر 

واله�شا�شة

مولد لفر�س العمل املجزية   -
والو�شائل التمكينية

يدعم الفئات ال�شعيفة من خالل   -
نظام للم�شاعدات

يحمي الفئات املعر�شة جتاه   -
ال�شدمات واملخاطر

23 1
يقل�س الالم�شاواة والتفاوتات

التفاوتات يف الدخل  -

التفاوت اجلغرايف واملناطقي  -

التفاوتات الجتماعية الفقية   -
)اجلن�س، العمر، التنية..(

 يلف���ت ه���ذا الإطار التحليلي النظ���ر اإىل �رشورة التمعن يف الرتابط بن النمو القت�ضادي واآثاره التنموي���ة، ويف دينامياته وخ�ضائ�ضه التكوينية وعدم 

الكتفاء باملوؤ�رشات الكمية العامة مثل معدل النمو من اأجل تقييم كفاءة القت�ضاد من خلل نتائجه التنموية، ل من خلل ا�ضتجابته ملعايري فنية بحتة. 

ويف ه���ذا ال�ض���دد، وكم���ا مت بيان ذل���ك يف الفقرة الأوىل اأعله، فاإن منو الناجت املحل���ي اقرتن بزيادة ال�ضادرات غري النفطي���ة، وبفر�ص العمل، ومداخيل 

املواطنن، وهذا هو املطلوب، اإذ اأن القت�ضاد لي�ص غاية يف ذاته، بل هو و�ضيلة من اأجل حت�ضن رفاه الإن�ضان. 

جند لدى النظر يف بع�ص اخل�ضائ�ص التف�ضيلية اأن مملكة البحرين حققت خطوات هامة على طريق التنوع القت�ضادي، وهذا موؤ�رش نوعي هام، حيث 

% عام 2013. و�ضجل���ت اأعلى معدلت النمو يف القطاع الجتماعي  % من الناجت املحلي عام 2003 اإىل 21  تراجع���ت ح�ض���ة قط���اع النفط والغ���از من 40 

...)% %(، والفنادق واملطاعم )8.8  %(، والنقل والت�ضالت )9.3  % �ضنويًا خلل العقد املرجع���ي(، والبناء )11.5  واخلدم���ات ال�ضخ�ضي���ة )13.4 

الخ ، انظر اجلدول رقم )14(.



 األهداف اإلمنائية لأللفية
يف مملكة البحرين 2015 �صفحة

71

جدول رقم )12(

الناجت املحلي احلقيقي ح�شب القطاعات،2013-2003

احل�شة من الناجت املحلي 

2013
احل�شة من الناجت املحلي 

2003
معدل النمو 

املركب 

2013 2003
القطاع 

)BD mn) )BD mn)

5.50% 2.60% 13.40% 589 167 اخلدمات الجتماعية وال�شخ�شية 

6.60% 3.70% 11.50% 709 239 البناء 

6.90% 4.70% 9.30% 739 302 املوا�شالت والت�شالت

4.00% 2.90% 8.80% 436 188 اأخرى

2.40% 1.70% 8.60% 253 111 فنادق ومطاعم

12.80% 9.80% 8.20% 1،383 630 اخلدمات احلكومية

16.70% 12.70% 8.20% 1،798 820 ال�شركات املالية

4.40% 3.60% 7.60% 479 229 جتارة

14.50% 12.40% 6.90% 1،559 801 ت�شنيع

100.00% 100.00% 5.20% 10،771 6،459 الناجت املحلي الإجمايل

5.50% 6.00% 4.30% 593 389 العقارات واأن�شطة الأعمال

20.70% 40.00% -1.40% 2،232 2،583  البرتول اخلام والغاز الطبيعي

للمعلومات   املركزي  اجلهاز  امل�ضدر:           �ضنة الأ�ضا�ص 2010، 

ي�ض���ري ذل���ك اإىل تو�ض���ع قاعدة القت�ضاد القطاعي���ة، وقاعدة الفئات امل�ضتفيدة من ه���ذا النمو. ي�ضاهم ذلك يف حت�ضن موؤ����رشات التنمية الأخرى، ل�ضيما 

التعليم وال�ضحة يف حالتنا هذه، اإذ اأن ال�ضتثمار يف هذين القطاعن ت�ضاعف ثلث مرات خلل العقد امل�ضار اإليه )تقع �ضمن القطاع الجتماعي واخلدمات 

ال�ضخ�ضي���ة(، م���ع ما لذلك م���ن اأثر اإيجابي على »الراأ�ضمال الب�رشي« حتديدًا. فقد ازداد الإنفاق احلكوم���ي على التعليم حوايل ال�ضعف خلل هذه الفرتة، 

 % % عام 2003 اإىل 33  كم���ا اأن ال�ضتثم���ار اخلا����ص تو�ضع اأي�ضًا يف هذا القطاع، وجمم���ل هذا اجلهد اأدى اىل ارتفاع معدل اللتحاق باجلامع���ة من 28 

ع���ام 2013؛ كم���ا ان ع���دد اجلامع���ات ارتفع من 8 اإىل 16، والعدد الإجم���ايل للمدرا�ص واجلامعات احلكومية ارتفع م���ن 199 اإىل 206، واخلا�ضة من 52 

اإىل 74. �ضج���ل الجت���اه نف�ضه يف القطاع ال�ضحي اأي�ضًا، حيث ت�ضاعف ال�ضتثمار احلكومي ثلثة اأ�ضعاف خلل الفرتة املرجعية نف�ضها، وهو ما �ضاهم يف 

حت�ضن املوؤ�رشات ال�ضحية الكلية، ل�ضيما العمر املتوقع عند الولدة الذي ارتفع من 73 �ضنة عام 2000 اىل 79 �ضنة عام 2013. والأمر م�ضابه يف قطاع 

الإ�ضكان واحلماية الجتماعية، وهو ما مت التعر�ص اإليه بالتف�ضيل يف هذا التقرير . 
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اإل اأن ما جتدر الإ�ضارة اإليه اأي�ضًا، هو اأن هذا النمو الكمي مقرتن بتح�ضن يف نوعية اخلدمة وبتطوير الإطار التنظيمي الت�رشيعي واملوؤ�ض�ضي )مكون 

احلوكمة(، وبالت�ضدد يف اعتماد معايري اجلودة العاملية يف الوقت عينه. وهو ما ي�ضكل �ضمانة لل�ضتدامة ولتعظيم الأثر التنموي. 

هذا التقدم يطرح على مملكة البحرين حتديًا جديدًا قد ل يكون مطروحًا اأمام جميع الدول بالطريقة وبالأولوية نف�ضها، وهو حتدّي تطوير دور القطاع 

اخلا����ص لك���ي ي�ضاه���م اإ�ضهاما ممنهجًا واأكرث فاعلي���ة يف حتقيق التنمية، ل�ضيما غايات التنمي���ة امل�ضتدامة او غايات الأجن���دة التنموية ملا بعد 2015، ومبا 

يتجاوز مقاربة امل�ضوؤولية الجتماعية والبيئية للقطاع اخلا�ص اإىل ما هو اأبعد من ذلك: اإ�ضهام ا�ضرتاتيجي من القطاع اخلا�ص يف حتقيق التنمية.

دور ال�شتثمار اخلا�س يف حتقيق الأهداف التنموية 

يتعل���ق الأم���ر اإذن بتوجه ا�ضرتاتيجي م�ضتقبلي لتطوي���ر دور القطاع اخلا�ص يف حتقيق التنمية الب�رشية امل�ضتدامة. ي�ضجع على ذلك ما �ضبقت الإ�ضارة 

اإلي���ه م���ن اإجنازات حمققة يف موؤ�رشات التنمية الرئي�ضة، ويف جمال التنمي���ة القت�ضادية وم�ضتوى الرتابط القوي بينهما. بناء عليه، ي�ضبح التفكري يف دفع 

دور القطاع اخلا�ص لأداء دور اأكرث تقدمًا، من �ضمن ا�ضرتاتيجية تنموية وطنية حتكمها روؤية ا�ضت�رشافية، اأمرًا ممكنًا. ل بل اإن ذلك ميكن ان مثل جتربة 

فريدة ورائدة يف املنطقة توفر لها خ�ضائ�ص اململكة وموقعها الراهن فر�ص جناح معقولة جدًا.

ل يخرج ذلك عن ال�ضياق العاملي، ل بل يقع يف �ضلبه. وما يلي من اقرتاحات م�ضتوحاة من تقرير ال�ضتثمار العاملي لعام 2014 ال�ضادر عن الونكتاد 

UNCTAD، وعنوانه »ال�ضتثمار يف غايات التنمية امل�ضتدامة: خطة عمل«.  

يراج���ع التقري���ر ب�ض���كل نقدي واق���ع ال�ضتثمار اخلا�ص يف التنمية عل���ى امل�ضتوى العاملي، واآليات���ه وقواعد عمله، ويدع���و اإىل اإ�ضلحه من منظور دفع 

القط���اع اخلا����ص اإىل لع���ب دوٍر ع�ض���وي وممنهج يف حتقيق الأه���داف التنموية، مبا يف ذلك امل�ضاهم���ة يف �ضد فجوة التمويل العاملي���ة املتوقعة التي تبلغ 2.5 

تريلي���ون دولر  �ضنوي���ًا )اإجم���ايل التمويل املطلوب ي���رتاوح بن 3.3 و4.5 تريليون دولر �ضنوي���ًا(. هذا على امل�ضتوى العاملي، وثم���ة فجوة بالتاأكيد على 

م�ضتوى كل بلد، تتطلب �رشاكة ع�ضوية وقوية بن احلكومة والقطاع اخلا�ص اأي�ضًا. 

ومتث���ل امللحظ���ات النقدية الواردة يف تقرير الأونكتاد، اأفكارًا مفيدة لدعم احلكومات الوطني���ة يف ر�ضم �ضيا�ضاتها الوطنية والتفاو�ص مع امل�ضتثمرين 

الأجانب على حد �ضواء. اإن اأداء القت�ضاد العاملي مل يكن مثاليًا، ول اأدوات العوملة املالية والتجارية والقت�ضادية هي عادلة متامًا، واإل ملا ح�ضلت الأزمات 

العاملية والنتكا�ضات. كما اأن امل�ضالح ل تتطابق دائمًا بن الوطني والإقليمي واملعومل، ول بن قطاع واآخر، ول بن فئة اجتماعية واأخرى، وهذه طبيعة 

احلياة نف�ضها. ينتقد التقرير »حمفزات ال�ضتثمار العاملي التي تركز ب�ضكل خا�ص على الأداء القت�ضادي اأكرث مما تركز على التنمية امل�ضتدامة، وت�ضتخدم 

احلكوم���ات غالب���ًا هذه املحف���زات باعتبارها اأدوات �ضيا�ضية من اأجل جذب ال�ضتثمار، على الرغم من النتقادات امل�ضتمرة لهذه املحفزات لكونها غري فعالة 

اقت�ضاديا وتوؤدي اإىل ت�ضويه تخ�ضي�ص املوارد العامة. لذلك ل بد من جعل حمفزات ال�ضتثمار اأكرث ان�ضجامًا مع غايات التنمية امل�ضتدامة«. 
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زادت اعرتا�ضات كثري من الدول على اتفاقيات ال�ضتثمار الدولية. خلل عام 2013 اأقدمت 59 دولة على اتخاذ اإجراءات توؤثر يف �رشوط ال�ضتثمار 

الدويل. ويف حن ل تزال التوجهات العاملية تعطي الأولوية لت�ضجيع ال�ضتثمار والتحرير القت�ضادي، فاإن اأولويات احلكومات الوطنية التي ترجمتها اإىل 

اإجراءات وت�رشيعات، تعطي »الأولوية من اأجل توجيه ال�ضتثمارات اخلا�ضة نحو خلق فر�ص العمل ونقل التكنولوجيا وت�ضجيع ال�ضادرات الوطنية«. من 

ناحية اخرى، وب�ضبب »تاأثرها بالأزمات القت�ضادية وارتفاع معدلت البطالة، فاإن بع�ص الدول جلاأت اإىل اإجراءات تقييدية لإعادة متو�ضع ال�ضتثمارات 

واحلد من و�رشف العاملن«، وقد ارتفع عدد الإجراءات التقييدية التي ر�ضدها تقرير الونكتاد من 6 عام 2000، اإىل 27 اإجراء عام 2014. 

ي�ضاحب هذه النقا�ص عدد من الق�ضايا اخللفية املتعلقة بال�ضيا�ضات الواجب اتباعها. ويقرتح تقرير الأونكتاد اأي�ضًا عددًا من املبادئ املوجهة للتعامل 

مع هذه النقاط هي التالية:

احلكومات الوطنية يف تنظيم ال�ضتثمار والرقابة. وحق  القت�ضادي  التحرير  اإجراءات   من  التوازن  على  احلر�ص   -  1

2 -  احلر�ص على التوازن بن حمفزات ال�ضتثمار من خلل معدلت الربح املعقولة، مع احلاجة اإىل اإبقاء كلفة اخلدمات )ونوعيتها( مبتناول املواطنن، 
وترجمة ذلك اإىل �رشوط تعاقدية. 

3 - احلف���اظ عل���ى الت���وازن بن ال�ضتثمار اخلا�ص والنفاق ال�ضتثماري احلكوم���ي، فال�ضتثمارات اخلا�ضة ل حتل مع الإنفاق ال�ضتثماري احلكومي 
بل تتكامل معه.  

ال�ضتثمارات وامل�ضوؤوليات الوطنية. وبن  العاملية  وامل�ضوؤوليات  ال�ضتثمارات  بن  التوازن  حتقيق   -  4
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