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انطالقــD مــن اختصاصــات المجلــس ا;علــى للمــرأة ومــا جــاء فــي أمــر إنشــائه مــن تكليــف الملخص التنفيذيالملخص التنفيذي
ــد  ــى صعي ــة عل ــة للدول ــة العام ــاذ السياس ــذ وإنف ــة تنفي ــع ومتابع ــح بوض ملكــي صري
ــة، يواصــل المجلــس  ــز مســاهمتها فــي التنميــة الوطني تقــدم المــرأة البحرينيــة وتعزي
جهــوده بالتعــاون مــع الشــركاء، فــي وضــع الخطــط واbليــات الكفيلــة بذلــك وعلــى وجــه 
الخصــوص مــا تعلــق منهــا بقيــاس وتقييــم الجهــود الوطنيــة الســتدامة المشــاركة 
ــرص  ــة الف ــى إتاح ــل عل ــار مؤسســي يعم ــي إط ــة، وف ــرأة البحريني ــة للم ــرة والفاعل المؤث

ــرأة والرجــل. ــن الم ــة بي ــة والمتكافئ العادل
ويأتــي إعــداد وإصــدار هــذا التقريــر المفصــل، وذلــك بعــد التشــاور والتنســيق المباشــر 
مــع جميــع الــوزارات والمؤسســات الرســمية المعنيــة، كأحــد أهــم مخرجــات اللجنــة الوطنية 
لمتابعــة تنفيــذ النمــوذج الوطنــي xدمــاج احتياجــات المــرأة فــي التنميــة، التــي شــكلت 
فــي العــام 2007 بأمــر ملكــي وبرئاســة كريمــة لصاحبــة الســمو الملكــي ا;ميــرة ســبيكة 
ــك، االنتهــاء مــن  ــD بذل ــة، رئيســة المجلــس ا;علــى للمــرأة، معلن بنــت إبراهيــم آل خليف
تلبيــة متطلبــات النمــوذج الوطنــي xدمــاج احتياجــات المــرأة فــي التنميــة كنمــوذج 
لحوكمــة تطبيقــات تكافــؤ الفــرص ويعمــل بشــكل ممنهــج مــع مرصــد وطنــي للمؤشــرات 
ومبــادرات  السياســات  فاعليــة  قيــاس  علــى  الجنســين،  بيــن  المصنفــة  واالحصائيــات 
التــوازن بيــن الجنســين وا;ثــر المتحقــق علــى الصعيــد الوطنــي فــي مجــال تقــدم المــرأة. 
ــر وطنــي دوري (كل ســنتين)  ــر علــى «إعــداد تقري ــوزراء الموق ــق مجلــس ال ولقــد واف
يقيــس التــوازن بيــن الجنســين فــي مؤسســات القطــاع العــام ويتولــى المجلــس 
اUعلــى للمــرأة بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة مســئولية وضعــه 
وتعميمــه»، بنــاء علــى توصيــة اللجنــة التنســيقية الحكوميــة برئاســة صاحــب الســمو 
ــي  ــوزراء، ف ــب ا;ول لرئيــس مجلــس ال ــى النائ ــد ا;عل ــب القائ ــي العهــد نائ الملكــي ول

اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 30 أبريــل 2018. 
ومــن المأمــول، وبنــاء علــى تبنــي حكومــة مملكــة البحريــن للتقريــر كأداة لتقييــم أداء 
القطــاع العــام علــى صعيــد متابعــة تطبيقــات تكافــؤ الفــرص وتحقيــق التــوازن بيــن 
الجنســين فــي كافــة المجــاالت التنمويــة، أن يصبــح التقريــر مرجعــD رئيســيD للقيــاس 
والتقييــم والمراجعــة وطنيــD، وأن يســهم، بالنظــر إلــى توجهاتــه ومنهجيــة عملــه، فــي 

 .Dــ ــرأة دولي ــرة فــي مجــال تمكيــن الم ــز للخب ــن كمرك ــة مملكــة البحري ــز مكان تعزي
ويركــز اxصــدار ا;ول للتقريــر علــى بيانــات الفتــرة (2017-2018)، بعــد أن تــم إعــداد 
 Dنســخة تجريبيــة للتقريــر فــي العــام 2016 واشــتمل علــى 13 جهــة حكوميــة، وذلــك تبعــ
لمنهجيــة التطبيــق المرحليــة المتبعــة عنــد إصــدار التقاريــر النوعيــة تتضمــن النســخة 
ــD وتباعــD إضافــة المزيــد مــن  الحاليــة عينــة مــن مؤسســات القطــاع العــام، وســيتم دوري

الجهــات ســعيD لتطبيقــه بشــكل أوســع علــى صعيــد قطاعــات االقتصــاد الوطنــي. 
ــرة  ــل للفت ــرأة والرج ــن الم ــوة بي ــي ســد الفج ــن ف ــة البحري ــر جهــود مملك ويقيــس التقري

(2017-2018) بنــاء علــى قيــاس:  

 ا;داء العام للمرأة في المجاالت النوعية التي حددها التقرير. 	
 ا;داء المؤسسي لـ (37) جهة من القطاع العام.  	



قيــاس فعاليــة وتأثيــر السياســات والتشــريعات والخطــط الوطنيــة فــي تحقيــق  	
مؤشــرات الخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينيــة، بمــا يرفــع مــن ”تنافســية المرأة 

ــك علــى االقتصــاد الوطنــي. ــي لذل ــد اxيجاب ــة“ ويوضــح العائ البحريني
ــز مكانتهــا  	 ــة، وتعزي ــة ذات العالق ــر الدولي ــن التقاري ــن م ــع مملكــة البحري ــان واق بي

ــة.  ــرأة البحريني ــم مشــاركة الم ــن ودع ــاالت تمكي ــي مج ــة“ ف ــرة الدولي ــز للخب ”كمرك

األهــدافاألهــداف

أوالً: قيــاس التــوازن بيــن الجنســين علــى المســتوى الوطنــي وبيــان أداء مؤسســات الهيكليــةالهيكليــة
القطــاع العــام مــن خــالل:

احتساب نتائج مملكة البحرين في ا;داء المؤسسي وفي المجاالت النوعية.  	
قيــاس متوســط نتائــج مؤشــرات التــوازن بيــن الجنســين فــي كل مــن المجــاالت  	

المؤسســي. وا;داء  النوعيــة 
ــن  	 ــوازن بي ــق الت ــي تحقي ــن ف ــة البحري ــج مملك ــة توضــح نتائ ــراءة تحليلي ــم ق تقدي

الجنســين عبــر توضيــح مواطــن القــوة وفــرص التحســين علــى المســتوى الوطنــي، 
ــة.  ــراءات الدولي ــع الق ــة م وبالمقارن

بيان ترتيب المؤسسات بحسب نتائج مؤشرات ا;داء المؤسسي.  	
ــاء  	 ــة وا;داء المؤسســي بن ــج المجــاالت النوعي ــر نتائ ــات عامــة لتطوي الخــروج بتوصي

ــج والفجــوات المرصــودة. علــى تحليــل النتائ

ثانيe: النتائج التفصيلية لمملكة البحرين في قياس المجاالت النوعية: 
حيــث يتــم قيــاس (60 مؤشــر�) تفصيليــD وفــق عــدد مــن المجــاالت (االقتصــاد، وصنــع  	

القــرار، والتعليــم، والصحــة، واالجتماعــي، والمجتمــع المدنــي).

 Performance” المؤسســي اUداء  قيــاس  فــي  التفصيليــة  النتائــج  بطاقــات   :eثالثــ
:“Scorecard

تتنــاول مجموعــة مــن المؤشــرات التفصيليــة لقيــاس متوســط أداء كافــة المؤسســات  	
صعيــد  علــى  وذلــك  الجنســين،  بيــن  التــوازن  مجــال  فــي  بالتقريــر  المتضمنــة 
ــف، والمناصــب  ــة، وتشــمل: التوظي ــوى العامل ــة والق ــادرات الداعم السياســات والمب
وتمثيــل  المهنــي،  التطــور  ونظــام  والتدريــب،  والتعليــم  وا;جــور،  التنفيذيــة، 
المســتجيبة  والموازنــة  العمــل،  بيئــة  فــي  المــرأة  احتياجــات  وإدمــاج  المؤسســة، 
الحتياجــات المــرأة، وإدمــاج احتياجــات المــرأة فــي الخدمــات والمنتجــات، والدراســات 
والبحــوث ذات العالقــة بالمــرأة، والمشــاركة فــي الجوائــز الوطنيــة واxقليميــة والدولية 
فــي مجــال تكافــؤ الفــرص وتمكيــن المــرأة، وااللتــزام بتفعيــل متطلبــات لجنــة تكافــؤ 
الفــرص، ويتــم احتســاب المؤشــرات بنــاًء علــى متوســط نتائــج الجهــات التــي وفــرت 

ــة. ــات المؤشــرات التفصيلي بيان
توفــر معلومــات حــول مواطــن القــوة فــي أداء كل مؤسســة علــى حــده، كمــا يمكــن  	

مــن خاللهــا قيــاس نمــو وتطــور المؤسســة فــي غلــق الفجــوات خــالل الســنوات القادمة 
عبــر اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لســد الفجــوات المرصــودة. 

يشتمل التقرير على ثالثة 
فصول، تتناول ما يلي: 



منهجية احتساب منهجية احتساب 
المؤشراتالمؤشرات

فجــوة المــرأة البحرينيــة للرجــل البحرينــي: وهــي عبــارة عــن حاصــل قســمة نســبة  	
المــرأة البحرينيــة للرجــل البحرينــي. 

والرجــل  البحرينيــة  للمــرأة  العــام  القطــاع  فــي  الشــهري  ا;جــر  (مثال: متوســط 
البحريني: متوســط ا;جــر الشــهري فــي القطــاع العــام للمــرأة البحرينيــة = 880، متوســط 
ا;جــر الشــهري فــي القطــاع العــام للرجــل البحرينــي = 923 وعنــد احتســاب الفجــوة يتــم 
قســمة متوســط ا;جــر الشــهري فــي القطــاع العــام للمــرأة البحرينيــة على متوســط ا;جــر 

ــي = 880 / 923 = %95) ــل البحرين ــام للرج ــاع الع ــي القط الشــهري ف

فجــوة المــرأة البحرينيــة لjجمالــي: وهــي عبــارة عــن حاصــل قســمة نســبة المــرأة  	
البحرينيــة ل�جمالــي (بحرينييــن وغيــر بحرينييــن).

ــة ل�جمالي: متوســط  (مثال: متوســط ا;جــر الشــهري فــي القطــاع العــام للمــرأة البحريني
ا;جــر الشــهري فــي القطــاع العــام للمــرأة البحرينيــة = 880، متوســط ا;جــر الشــهري 
ــي = 902 وعنــد احتســاب الفجــوة يتــم قســمة متوســط ا;جــر  فــي القطــاع العــام ل�جمال
الشــهري فــي القطــاع العــام للمــرأة البحرينيــة على متوســط ا;جــر الشــهري فــي القطــاع 

العــام ل�جمالــي = 880 / 902 = %98)

فجــوة المــرأة البحرينيــة للقــراءة الدوليــة (فقــط لمؤشــرات المجــاالت النوعيــة):  	
وهــي عبــارة عــن حاصــل قســمة نســبة المــرأة البحرينيــة للقــراءة الدوليــة.

(مثال: العمــر المتوقــع للحيــاة للمــرأة البحرينيــة للقــراءة الدولية: العمــر المتوقــع للحيــاة 
للمــرأة البحرينيــة = 78.1، العمــر المتوقــع للحيــاة للقــراءة الدوليــة = 74.4 وعنــد احتســاب 
الفجــوة يتــم قســمة العمــر المتوقــع للحيــاة للمــرأة البحرينيــة على العمــر المتوقــع 
للحيــاة للقــراءة الدوليــة = 78.1 / 74.4 = 105% أي قــراءة المــرأة البحرينيــة تفــوق القــراءة 

الدوليــة وال توجــد فجــوة).

وقــد تــم تخصيــص وزن لــكل مؤشــر، وتتــراوح قيمــة المؤشــر النهائيــة بيــن (0 إلــى  	
1)، وتمثــل النتيجــة المرحليــة متوســط نتيجــة مؤشــرات التــوازن بيــن الجنســين 

الموحــدة علــى مســتوى مؤسســات القطــاع العــام والنوعيــة لمملكــة البحريــن. 
وكنظــام تحفيــزي تــم ترتيــب المؤسســات بحســب نتيجــة ا;داء المؤسســي الخــاص 

بهــا. 
ــتخدام المتوســط  	 ــي باس ــى المســتوى الوطن ــة عل ــج المرحلي ــم احتســاب النتائ يت

ــراءة  ــر ق ــة بحســب آخ ــاالت النوعي ــد المج ــى صعي ــك عل ــن (2017-2018) وذل للعامي
ــى.  ــة 30% فأعل ــت نتيج ــي حقق ــات الت ــرة وا;داء المؤسســي للجه متوف

يتم احتساب مؤشرات التوازن 
بين الجنسين في التقرير من 

خالل (3) أنواع من المقاييس:

الملخص التنفيذي



أبــرز النتائــجأبــرز النتائــج

جدول رقم )1(
مقارنة نتائج مملكة البحرين في التقرير الوطني للمرحلة األولى )2016( والمرحلة الثانية )2018-2017(

جدول رقم )2(
مقارنة نتيجة المجاالت النوعية للمرحلة األولى )2016( والمرحلة الثانية )2018-2017(

لكافــة  التشــاركية  الوطنيــة  الجهــود  خــالل  مــن  البحريــن  مملكــة  اســتطاعت  لقــد 
ــة علــى صعيــد  ــة عمــل تميــزت بمخرجاتهــا النوعي ــة أن تؤســس لمرحل مؤسســات الدول
تقــدم المــرأة البحرينيــة، ويأتــي اxصــدار ا;ول للتقريــر بمنهجيتــه العلميــة فــي القيــاس 
والتحليــل ليؤكــد مجــدد� علــى قناعــة أصحــاب المســئولية السياســية، ممثلــة فــي 
ــرار  ــذ� للق ــة. وتنفي ــرأة البحريني ــق للم ــا تحق ــى م ــاء عل ــرة، بضــرورة البن ــة الموق الحكوم
النوعــي الــذي أصــدره مجلــس الــوزراء بتبنــي التقريــر، تجاوبــت 37 مؤسســة مــن القطــاع 
العــام لتكــون محــل دراســة التقريــر الــذي يقــدم مــن خــالل آليــة التقييــم الذاتــي تحليــًال 
ــة المجــاالت  ــة بالرجــل فــي كاف ــ�داء الوطنــي لتنافســية المــرأة البحرينيــة مقارن شــامًال ل

ــر: ــج التقري ــرز نتائ ــاه أب ــة. وبأدن التنموي

20162018-2017

0.640.68المجاالت النوعية

0.560.59ا;داء المؤسسي

0.600.64النتيجة

ــرة  ــى (0.64) لمتوســط الفت ــام 2016 إل ــن مــن (0.60) فــي ع ــن الجنســين فــي مملكــة البحري ــوازن بي ــع مؤشــر الت أرتف
.(2018-2017)

ــرة  ــى (0.68) لمتوســط الفت ــة مــن (0.64) فــي العــام 2016 إل ــوازن بيــن الجنســين فــي المجــاالت النوعي أرتفــع مؤشــر الت
.(2018-2017)

أرتفعت مؤشرات ا;داء المؤسسي من (0.56) في عام 2016 إلى (0.59) لمتوسط الفترة (2018-2017).

القراءة الدوليةالنتيجة 2017-2018النتيجة 2016المجاالت النوعية

0.590.620.59االقتصاد

0.250.390.22صنع القرار

0.740.870.95التعليم

0.920.890.96الصحة

-0.740.75اxجتماعي

-0.280.28المجتمع المدني

0.640.680.68اxجمالي



جدول رقم )3(
تفاصيل نتيجة محاور األداء المؤسسي

القراءة الدوليةالنتيجة 2017-2018النتيجة 2016المجاالت النوعية

160.62%0.10التوظيف

170.49%0.08المناصب التنفيذية

200.56%0.11ا;جور

60.79%0.05التعليم / التدريب

10.37%0.004نظام التطور المهني

80.62%0.05تمثيل المؤسسة

130.52%0.07إدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل

70.50%0.03الموازنة المستجيبة الحتياجات المرأة

إدماج احتياجات المرأة في الخدمات 
60.97%0.06والمنتجات

30.31%0.01الدراسات والبحوث ذات العالقة بالمرأة

المشاركة في الجوائز الوطنية واxقليمية 
والدولية في مجال تكافؤ الفرص

وتمكين المرأة
0.01%20.43

االلتزام بتفعيل متطلبات لجنة تكافؤ 
10.94%0.01الفرص

1000.59%اxجمالي

الملخص التنفيذي



نتائج المجاالت نتائج المجاالت 
النوعيةالنوعية

(2018-2017)

أغلقــت مملكــة البحريــن (0.67) مــن فجــوة التــوازن بيــن الجنســين للمؤشــرات النوعيــة، وكانــت مقاربــة مــن 
المتوســط الدولــي xغــالق الفجــوة بيــن الجنســين البالــغ (0.68)، وذلــك ضمــن المجــاالت النوعيــة التاليــة:

المجــال االقتصــادي: أغلقــت مؤسســات مملكــة البحريــن (0.62) مــن فجــوة التــوازن بيــن الجنســين فــي 
االقتصــاد، وبنتيجــة تفــوق المتوســط الدولــي البالــغ (0.59). حيــث اســتطاعت ســد الفجــوة بيــن الجنســين 
فــي مجــال الوظائــف التخصصيــة ومتوســط ا;جــور فــي القطــاع العــام، وقاربــت مــن ســد الفجــوة بيــن 
ــرأة 44%. وتعــود  ــي القطــاع الحكومــي بنســبة مشــاركة الم ــة ف ــف التنفيذي ــال الوظائ ــي مج الجنســين ف
الفجــوة المتبقيــة فــي هــذا المحــور لوجــود حاجــة لرفــع مســتوى مشــاركة المــرأة البحرينيــة فــي القطــاع 
الخــاص ســواء مــن إجمالــي البحرينييــن أو مــن إجمالــي العمالــة فــي القطــاع، أو علــى صعيــد تمثيلهــا فــي 
الوظائــف االشــرافية والتخصصيــة فــي القطــاع الخــاص واســتمراراها فــي مجــال ريــادة ا;عمــال بالنظــر إلــى أن 

ــى 29% فقــط. ــرأة تصــل إل ــر مــن خمــس ســنوات) التــي تملكهــا إم نســبة اســتدامة الســجالت (;كث

ــوازن بيــن الجنســين فــي هــذا المحــور  ــن (0.39) مــن فجــوة الت ــرار: أغلقــت مملكــة البحري مجــال صنــع الق
وبنتيجــة تفــوق المتوســط الدولــي البالــغ (0.22)، وتأتــي هــذه النتيجــة فــي ضــوء التحســن النســبي علــى 
صعيــد مشــاركة المــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار كوزيــرة وســفيرة وعضــو فــي المجلــس المنتخــب، وعلــى 

صعيــد توليهــا مناصــب نوعيــة فــي الســلطتين التشــريعية والقضائيــة.

مجــال التعليــم: قاربــت مملكــة البحريــن (0.87) مــن غلــق فجــوة التــوازن بيــن الجنســين فــي هــذا المحــور 
وبنتيجــة مقاربــة مــن المتوســط الدولــي (0.95)، ويأتــي ذلــك نتاجــD لســد الفجــوة بيــن الجنســين بشــكل 

تــام فيمــا يتعلــق بالتعليــم ا;ساســي والثانــوي والعالــي.

االقتصاد

الصحة

االجتماعيالتعليم

المجتمع المدنيصنع القرار

0.20
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0.60

0.80

0.100

0.00



  

(2017 -2018)

0.67

0.68

0.62

0.59

44%

29%

0.39

0.22

0.87

0.95

0.20

0.40

0.60

0.80

0.100

0.00

المجــال الصحــي: قاربــت مملكــة البحريــن مــن غلــق فجــوة التــوازن بيــن الجنســين فــي هــذا المحــور بنســبة 
ــة  ــغ (0.96)، ويرجــع الفــرق الختــالف المؤشــرات المكون ــي البال ــة مــن المتوســط الدول (0.89) وبنتيجــة مقارب
ــر والمؤشــرات الدوليــة (2)، حيــث تــم رفــع نطــاق قيــاس التقــدم المحــرز ليشــمل العمــر  للمحــور فــي التقري
المتوقــع للحيــاة، ومعــدل وفيــات الرضــع، واxصابــة با;مــراض المزمنــة، إال أن محــور الصحــة فــي القــراءة 
الدوليــة تمثــل فــي العمــر الصحــي المتوقــع للحيــاة، ومعــدل اxنــاث إلــى الذكــور عنــد الــوالدة فقــط. وتعكــس 
ــع  ــة م ــي المملك ــة ف ــة المقدم ــات الطبي ــة الخدم ــرأة ونوعي ــاة الم ــودة حي ــي ج ــدم ف ــة تق ــج المحقق النتائ
الحاجــة لتكثيــف البرامــج المتعلقــة بممارســة أنمــاط الحيــاة الصحيــة للحــد مــن االصابــة با;مــراض المزمنــة، 

بمــا ينعكــس علــى ا;ســرة والعيــش بأمــان بتطبيــق أفضــل الممارســات.

المجــال االجتماعــي: أغلقــت مملكــة البحريــن (0.75) مــن فجــوة التــوازن بيــن الجنســين فــي هــذا المحــور، 
كمــا قاربــت مــن غلــق الفجــوة فــي مؤشــر متوســط العمــر عنــد الــزواج للمــرأة والرجــل بنســبة (92%). وذلــك 
نتيجــة لجهــود المملكــة فــي المجــال التشــريعي والخدمــي بمــا يرتقــي باالســتقرار ا;ســري، مــع الحاجــة فــي 
الفتــرة المقبلــة إلــى متابعــة تطبيــق التشــريعات ومواصلــة تطويــر الخدمــات والبرامــج ا;ســرية لكافــة فئــات 

المجتمــع.

قطــاع المجتمــع المدنــي: أغلقــت مملكــة البحريــن (0.28) مــن فجــوة التــوازن بيــن الجنســين فــي هــذا المحور، 
ويعــود انخفــاض ا;داء فــي هــذا المحــور لقلــة تواجــد المــرأة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي مقارنــة بالرجل 

ســواء كعضــو أو كعضــو فــي مجلــس اxدارة أو رئيــس. 

الملخص التنفيذي



نتائج قياس 
مجاالت األداء 

المؤسسي
(2018-2017)

بلــغ مؤشــر مملكــة البحريــن علــى مســتوى ا;داء المؤسســي (0.59) للجهــات محــل التقريــر، حيــث 

تشــير النتائــج إلــى وجــود فــرص للتحســين فــي مجــال المناصــب التنفيذيــة، وأنظمــة التطــور 

المهنــي، والدراســات والبحــوث ذات العالقــة بالمــرأة، باxضافــة إلــى المشــاركة فــي الجوائــز الوطنيــة 

ــادرات وبرامــج مــن  ــا يؤكــد الحاجــة لوضــع مب ــؤ الفــرص، مم ــة فــي مجــال تكاف ــة والدولي واxقليمي

شــأنها تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين فــي هــذه المجــاالت، ومراقبــة ومتابعــة االلتــزام بالتعاميــم 

الصــادرة فــي المجــال، ومــن أهمهــا: قــرارات وتعاميــم وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي بشــأن إعــداد 

وتنفيــذ الموازنــات المســتجيبة الحتياجــات المــرأة. 

وتشير نتائج قياس مؤشرات اUداء المؤسسي التفصيلية بحسب المجاالت، إلى مايلي:  

التوظيــف: أغلقــت مؤسســات مملكــة البحريــن (0.62) مــن فجــوة التــوازن بيــن الجنســين فــي التوظيــف، وتعكــس هــذه النتيجــة 

التقــدم المحــرز فــي نســبة الموظفــات فــي المؤسســات، حيــث شــكلت نســبتهن (69%) مــن إجمالــي الموظفيــن باxضافــة إلــى ارتفــاع 

ــف  ــا شــكلت نســبة اشــتراط توظي ــدد، كم ــن الج ــوع الموظفي ــن مجم ــا نســبته (67%) م ــث شــكلن م ــات الجــدد حي ــداد الموظف أع

البحرينيــات لــدى المؤسســات الخدميــة عنــد توقيــع العقــود الخارجيــة مــا نســبته (10%) وذلــك لمراعــاة ظــروف المــرأة العاملــة، وبمــا 

يدعــم النســاء العامــالت فــي ســوق العمــل الحــر. وتصــدرت وزارة الصحــة فــي ســد الفجــوة فــي التوظيــف بنتيجــة (0.96)، تليهــا هيئــة 

البحريــن للثقافــة واbثــار بنتيجــة (0.93)، ثــم هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب بنتيجــة (0.92) ، ويتضــح مــن النتيجــة المحققــة قــدرة 

الكفــاءات النســائية علــى االندمــاج فــي ســوق العمــل وحــرص المؤسســات والجهــات علــى إتاحــة الفــرص العادلــة لتوظيــف النســاء. 

المناصــب التنفيذيــة: اســتطاعت المؤسســات أن تحقــق (0.49) فــي نتيجــة فجــوة التــوازن بيــن الجنســين لمحــور المناصــب التنفيذيــة، 

وتشــمل الــوكالء والــوكالء المســاعدون ومــن فــي حكمهــن، باxضافــة إلــى المــدراء ورؤســاء االقســام. وحققــت الهيئــة الوطنيــة لتنظيم 

المهــن والخدمــات الصحيــة وهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب نتيجــة مرحليــة بلغــت (100%) بتعييــن نســاء فــي كافــة المناصــب 

القياديــة، تليهمــا وزارة التربيــة والتعليــم حيــث جــاءت نســبة النســاء فــي المناصــب القياديــة بالــوزارة (0.85)، ويأتــي ذلــك كمؤشــر 

إيجابــي للثقــة المتناميــة بــدور المــرأة فــي مجــال صنــع القــرار فــي القطــاع العــام.

ــة بيــن المــرأة والرجــل، ويأتــي  ــون البحرينــي والتطبيقــات الفعليــة ال توجــد فجــوة فــي ا;جــور ل�عمــال المماثل ا;جــور: بحســب القان

مــا تــم رصــده مــن فجــوة فــي التقريــر نتيجــة للتفــاوت فــي نســب حضــور المــرأة فــي التوظيــف والمســتويات الوظيفيــة والوظائــف 

التنفيذيــة. ويقيــس التقريــر كافــة العــالوات المحتســبة فــي ا;جــر، كمــا يقيــس التبايــن النســبي فــي الحوافــز والترقيــات بيــن الرجــل 

والمــرأة فــي المؤسســات محــل نظــر ودراســة التقريــر، فعلــى ســبيل المثــال بلغــت نســبة الحوافــز المخصصــة للنســاء (69%) ونســبة 

الترقيــات (71%)، وتصــدرت وزارة الصحــة هــذا المحــور حيــث بلغــت الفجــوة فــي هــذا المحــور (0.99)، تليهــا هيئــة جــودة التعليــم 

والتدريــب (0.98) ومــن ثــم وزارة التربيــة والتعليــم(0.93) . 

التعليــم والتدريــب: بلغــت نتيجــة الفجــوة بيــن الجنســين فــي هــذا المحــور (0.79)، حيــث رصــد التقريــر أعلــى مؤشــر فــي المحــور 

بنســبة (91%) لــدى تدريــب الطلبــة والخريجــات مــن النســاء، وتمكنــت العديــد مــن المؤسســات فــي تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين 

فــي التعليــم والتدريــب ومــن أبرزهــم: وزارة التربيــة والتعليــم، وهيئــة البحريــن للثقافــة واbثــار، والمجلــس ا;علــى للشــباب والرياضة، 

وهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب.

التطــور المهنــي: بلغــت الفجــوة فــي مجــال توفيــر نظــم واضحــة للتطــور المهنــي (0.37)، وتعكــس هــذه النتيجــة مؤشــر نســبة 

المؤسســات التــي يوجــد لديهــا نظــام معتمــد للتطــور المهنــي (33%)، باxضافــة إلــى مؤشــر نســبة المؤسســات التــي توجــد لديهــا 

نظــام معتمــد للتــدرج المهنــي (35%). ويرجــع انخفــاض النســبة إلــى عــدم االســتناد إلــى أنظمــة التطــور المهنــي للموظفيــن فــي 

ــد للتطــور  ــد لديهــا نظــام معتم ــر ال يوج ــي التقري ــن أصــل 37 مؤسســة) مشــاركة ف ــث أن (21 مؤسســة م بعــض المؤسســات، حي

المهنــي، ومــن أبــرز الجهــات التــي توفــر نظــام معتمــد هــي هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، ووزارة الصحــة، والنيابــة العامــة، وهيئــة 

التشــريع والــرأي القانونــي.

نتائج قياس 
مجاالت األداء 

المؤسسي
(2018-2017)

بلــغ مؤشــر مملكــة البحريــن علــى مســتوى ا;داء المؤسســي (0.59) للجهــات محــل التقريــر، حيــث 

تشــير النتائــج إلــى وجــود فــرص للتحســين فــي مجــال المناصــب التنفيذيــة، وأنظمــة التطــور 

المهنــي، والدراســات والبحــوث ذات العالقــة بالمــرأة، با_ضافــة إلــى المشــاركة فــي الجوائــز الوطنيــة 

ــادرات وبرامــج مــن  ــا يؤكــد الحاجــة لوضــع مب ــؤ الفــرص، مم ــة فــي مجــال تكاف ــة والدولي وا_قليمي

شــأنها تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين فــي هــذه المجــاالت، ومراقبــة ومتابعــة االلتــزام بالتعاميــم 

الصــادرة فــي المجــال، ومــن أهمهــا: قــرارات وتعاميــم وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي بشــأن إعــداد 

وتنفيــذ الموازنــات المســتجيبة الحتياجــات المــرأة. 

الملخص التنفيذي

وتشير نتائج قياس مؤشرات ا>داء المؤسسي التفصيلية بحسب المجاالت، إلى مايلي:  

التوظيــف: أغلقــت مؤسســات مملكــة البحريــن (0.62) مــن فجــوة التــوازن بيــن الجنســين فــي التوظيــف، وتعكــس هــذه النتيجــة 

التقــدم المحــرز فــي نســبة الموظفــات فــي المؤسســات، حيــث شــكلت نســبتهن (69%) مــن إجمالــي الموظفيــن با_ضافــة إلــى ارتفــاع 

ــف  ــا شــكلت نســبة اشــتراط توظي ــدد، كم ــن الج ــوع الموظفي ــن مجم ــا نســبته (67%) م ــث شــكلن م ــات الجــدد حي ــداد الموظف أع

البحرينيــات لــدى المؤسســات الخدميــة عنــد توقيــع العقــود الخارجيــة مــا نســبته (10%) وذلــك لمراعــاة ظــروف المــرأة العاملــة، وبمــا 

يدعــم النســاء العامــالت فــي ســوق العمــل الحــر. وتصــدرت وزارة الصحــة فــي ســد الفجــوة فــي التوظيــف بنتيجــة (0.96)، تليهــا هيئــة 

البحريــن للثقافــة وا�ثــار بنتيجــة (0.93)، ثــم هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب بنتيجــة (0.92) ، ويتضــح مــن النتيجــة المحققــة قــدرة 

الكفــاءات النســائية علــى االندمــاج فــي ســوق العمــل وحــرص المؤسســات والجهــات علــى إتاحــة الفــرص العادلــة لتوظيــف النســاء. 

المناصــب التنفيذيــة: اســتطاعت المؤسســات أن تحقــق (0.49) فــي نتيجــة فجــوة التــوازن بيــن الجنســين لمحــور المناصــب التنفيذيــة، 

وتشــمل الــوكالء والــوكالء المســاعدون ومــن فــي حكمهــن، با_ضافــة إلــى المــدراء ورؤســاء االقســام. وحققــت الهيئــة الوطنيــة لتنظيم 

المهــن والخدمــات الصحيــة وهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب نتيجــة مرحليــة بلغــت (100%) بتعييــن نســاء فــي كافــة المناصــب 

القياديــة، تليهمــا وزارة التربيــة والتعليــم حيــث جــاءت نســبة النســاء فــي المناصــب القياديــة بالــوزارة (0.85)، ويأتــي ذلــك كمؤشــر 

إيجابــي للثقــة المتناميــة بــدور المــرأة فــي مجــال صنــع القــرار فــي القطــاع العــام.

ــة بيــن المــرأة والرجــل، ويأتــي  ــون البحرينــي والتطبيقــات الفعليــة ال توجــد فجــوة فــي ا;جــور ل�عمــال المماثل ا;جــور: بحســب القان

مــا تــم رصــده مــن فجــوة فــي التقريــر نتيجــة للتفــاوت فــي نســب حضــور المــرأة فــي التوظيــف والمســتويات الوظيفيــة والوظائــف 

التنفيذيــة. ويقيــس التقريــر كافــة العــالوات المحتســبة فــي ا;جــر، كمــا يقيــس التبايــن النســبي فــي الحوافــز والترقيــات بيــن الرجــل 

والمــرأة فــي المؤسســات محــل نظــر ودراســة التقريــر، فعلــى ســبيل المثــال بلغــت نســبة الحوافــز المخصصــة للنســاء (69%) ونســبة 

الترقيــات (71%)، وتصــدرت وزارة الصحــة هــذا المحــور حيــث بلغــت الفجــوة فــي هــذا المحــور (0.99)، تليهــا هيئــة جــودة التعليــم 

والتدريــب (0.98) ومــن ثــم وزارة التربيــة والتعليــم(0.93) . 

التعليــم والتدريــب: بلغــت نتيجــة الفجــوة بيــن الجنســين فــي هــذا المحــور (0.79)، حيــث رصــد التقريــر أعلــى مؤشــر فــي المحــور 

بنســبة (91%) لــدى تدريــب الطلبــة والخريجــات مــن النســاء، وتمكنــت العديــد مــن المؤسســات فــي تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين 

فــي التعليــم والتدريــب ومــن أبرزهــم: وزارة التربيــة والتعليــم، وهيئــة البحريــن للثقافــة وا�ثــار، والمجلــس ا;علــى للشــباب والرياضة، 

وهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب.

التطــور المهنــي: بلغــت الفجــوة فــي مجــال توفيــر نظــم واضحــة للتطــور المهنــي (0.37)، وتعكــس هــذه النتيجــة مؤشــر نســبة 

المؤسســات التــي يوجــد لديهــا نظــام معتمــد للتطــور المهنــي (33%)، با_ضافــة إلــى مؤشــر نســبة المؤسســات التــي توجــد لديهــا 

نظــام معتمــد للتــدرج المهنــي (35%). ويرجــع انخفــاض النســبة إلــى عــدم االســتناد إلــى أنظمــة التطــور المهنــي للموظفيــن فــي 

ــد للتطــور  ــد لديهــا نظــام معتم ــر ال يوج ــي التقري ــن أصــل 37 مؤسســة) مشــاركة ف ــث أن (21 مؤسســة م بعــض المؤسســات، حي

المهنــي، ومــن أبــرز الجهــات التــي توفــر نظــام معتمــد هــي هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، ووزارة الصحــة، والنيابــة العامــة، وهيئــة 

التشــريع والــرأي القانونــي.



نتائج قياس 
مجاالت األداء 

المؤسسي
(2018-2017)

بلــغ مؤشــر مملكــة البحريــن علــى مســتوى ا;داء المؤسســي (0.59) للجهــات محــل التقريــر، حيــث 

تشــير النتائــج إلــى وجــود فــرص للتحســين فــي مجــال المناصــب التنفيذيــة، وأنظمــة التطــور 

المهنــي، والدراســات والبحــوث ذات العالقــة بالمــرأة، با_ضافــة إلــى المشــاركة فــي الجوائــز الوطنيــة 

ــادرات وبرامــج مــن  ــا يؤكــد الحاجــة لوضــع مب ــؤ الفــرص، مم ــة فــي مجــال تكاف ــة والدولي وا_قليمي

شــأنها تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين فــي هــذه المجــاالت، ومراقبــة ومتابعــة االلتــزام بالتعاميــم 

الصــادرة فــي المجــال، ومــن أهمهــا: قــرارات وتعاميــم وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي بشــأن إعــداد 

وتنفيــذ الموازنــات المســتجيبة الحتياجــات المــرأة. 

الملخص التنفيذي

وتشير نتائج قياس مؤشرات ا>داء المؤسسي التفصيلية بحسب المجاالت، إلى مايلي:  

التوظيــف: أغلقــت مؤسســات مملكــة البحريــن (0.62) مــن فجــوة التــوازن بيــن الجنســين فــي التوظيــف، وتعكــس هــذه النتيجــة 

التقــدم المحــرز فــي نســبة الموظفــات فــي المؤسســات، حيــث شــكلت نســبتهن (69%) مــن إجمالــي الموظفيــن با_ضافــة إلــى ارتفــاع 

ــف  ــا شــكلت نســبة اشــتراط توظي ــدد، كم ــن الج ــوع الموظفي ــن مجم ــا نســبته (67%) م ــث شــكلن م ــات الجــدد حي ــداد الموظف أع

البحرينيــات لــدى المؤسســات الخدميــة عنــد توقيــع العقــود الخارجيــة مــا نســبته (10%) وذلــك لمراعــاة ظــروف المــرأة العاملــة، وبمــا 

يدعــم النســاء العامــالت فــي ســوق العمــل الحــر. وتصــدرت وزارة الصحــة فــي ســد الفجــوة فــي التوظيــف بنتيجــة (0.96)، تليهــا هيئــة 

البحريــن للثقافــة وا�ثــار بنتيجــة (0.93)، ثــم هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب بنتيجــة (0.92) ، ويتضــح مــن النتيجــة المحققــة قــدرة 

الكفــاءات النســائية علــى االندمــاج فــي ســوق العمــل وحــرص المؤسســات والجهــات علــى إتاحــة الفــرص العادلــة لتوظيــف النســاء. 

المناصــب التنفيذيــة: اســتطاعت المؤسســات أن تحقــق (0.49) فــي نتيجــة فجــوة التــوازن بيــن الجنســين لمحــور المناصــب التنفيذيــة، 

وتشــمل الــوكالء والــوكالء المســاعدون ومــن فــي حكمهــن، با_ضافــة إلــى المــدراء ورؤســاء االقســام. وحققــت الهيئــة الوطنيــة لتنظيم 

المهــن والخدمــات الصحيــة وهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب نتيجــة مرحليــة بلغــت (100%) بتعييــن نســاء فــي كافــة المناصــب 

القياديــة، تليهمــا وزارة التربيــة والتعليــم حيــث جــاءت نســبة النســاء فــي المناصــب القياديــة بالــوزارة (0.85)، ويأتــي ذلــك كمؤشــر 

إيجابــي للثقــة المتناميــة بــدور المــرأة فــي مجــال صنــع القــرار فــي القطــاع العــام.

ــة بيــن المــرأة والرجــل، ويأتــي  ــون البحرينــي والتطبيقــات الفعليــة ال توجــد فجــوة فــي ا;جــور ل�عمــال المماثل ا;جــور: بحســب القان

مــا تــم رصــده مــن فجــوة فــي التقريــر نتيجــة للتفــاوت فــي نســب حضــور المــرأة فــي التوظيــف والمســتويات الوظيفيــة والوظائــف 

التنفيذيــة. ويقيــس التقريــر كافــة العــالوات المحتســبة فــي ا;جــر، كمــا يقيــس التبايــن النســبي فــي الحوافــز والترقيــات بيــن الرجــل 

والمــرأة فــي المؤسســات محــل نظــر ودراســة التقريــر، فعلــى ســبيل المثــال بلغــت نســبة الحوافــز المخصصــة للنســاء (69%) ونســبة 

الترقيــات (71%)، وتصــدرت وزارة الصحــة هــذا المحــور حيــث بلغــت الفجــوة فــي هــذا المحــور (0.99)، تليهــا هيئــة جــودة التعليــم 

والتدريــب (0.98) ومــن ثــم وزارة التربيــة والتعليــم(0.93) . 

التعليــم والتدريــب: بلغــت نتيجــة الفجــوة بيــن الجنســين فــي هــذا المحــور (0.79)، حيــث رصــد التقريــر أعلــى مؤشــر فــي المحــور 

بنســبة (91%) لــدى تدريــب الطلبــة والخريجــات مــن النســاء، وتمكنــت العديــد مــن المؤسســات فــي تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين 

فــي التعليــم والتدريــب ومــن أبرزهــم: وزارة التربيــة والتعليــم، وهيئــة البحريــن للثقافــة وا�ثــار، والمجلــس ا;علــى للشــباب والرياضة، 

وهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب.

التطــور المهنــي: بلغــت الفجــوة فــي مجــال توفيــر نظــم واضحــة للتطــور المهنــي (0.37)، وتعكــس هــذه النتيجــة مؤشــر نســبة 

المؤسســات التــي يوجــد لديهــا نظــام معتمــد للتطــور المهنــي (33%)، با_ضافــة إلــى مؤشــر نســبة المؤسســات التــي توجــد لديهــا 

نظــام معتمــد للتــدرج المهنــي (35%). ويرجــع انخفــاض النســبة إلــى عــدم االســتناد إلــى أنظمــة التطــور المهنــي للموظفيــن فــي 

ــد للتطــور  ــد لديهــا نظــام معتم ــر ال يوج ــي التقري ــن أصــل 37 مؤسســة) مشــاركة ف ــث أن (21 مؤسســة م بعــض المؤسســات، حي

المهنــي، ومــن أبــرز الجهــات التــي توفــر نظــام معتمــد هــي هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، ووزارة الصحــة، والنيابــة العامــة، وهيئــة 

التشــريع والــرأي القانونــي.

ــل  ــرأة لتمثي ــغ مؤشــر نســبة مشــاركة الم ــور(0.62) ، حيــث بل ــي هــذا المح ــن الجنســين ف ــل المؤسســي: بلغــت الفجــوة بي التمثي

مؤسســاتها فــي الفعاليــات/ ا;نشــطة المحليــة(79%)، فــي حيــن بلــغ مؤشــر نســبة تمثيــل النســاء فــي اللجــان الداخليــة للمؤسســات 

(61%)، و(57%) فــي اللجــان الخارجيــة وفــي مجالــس اxدارة. وحصــدت عــدد مــن المؤسســات، فــي هــذه المرحلــة، نتائــج متقدمــة فــي 

التمثيــل المؤسســي منهــم هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب والهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة. 

إدمــاج احتياجــات المــرأة فــي بيئــة العمــل: بلغــت نتيجــة هــذا المحــور (52%)، وتعكــس هــذه النتيجــة مــدى توافــر السياســات التــي 

تســاند المــرأة والرجــل فــي التوفيــق بيــن التزاماتهمــا ا;ســرية ومســئوليات العمــل. حيــث تلتــزم معظــم الجهــات فــي توفيــر إجــازة 

رعايــة أو مرافقــة مريــض، فــي حيــن (20%) فقــط مــن الجهــات تســمح لموظفيهــا بالعمــل عــن بعــد.  وحققــت وزارة الداخليــة النتيجــة 

النهائيــة(100%) فــي مجــال إدمــاج احتياجــات المــرأة فــي بيئــة العمــل، تليهــا وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة ووزارة الصحــة حيــث 

بلغــت النتيجــة(92%)، ثــم هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ومجلــس التنميــة االقتصاديــة بنتيجــة (%77). 

الموازنــة المســتجيبة الحتياجــات المــرأة: بلغــت نتيجــة مملكــة البحريــن فــي مؤشــر الموازنــة المســتجيبة الحتياجــات المــرأة (%50)، 

وتعكــس هــذه النتيجــة التقــدم فــي مراعــاة المؤسســات فــي تحقيــق تكافــؤ الفــرص عنــد إعــداد الموازنــات ومــدى االلتــزام بتعاميــم 

وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي، حيــث بلغــت نســبتها(65%)، فــي حيــن أن (28%) مــن الجهــات فقــط تقــوم بتحليــل الفجــوات بيــن 

الجنســين و(31%)منهــم تقــوم بســد الفجــوات المرصــودة. وبالرغــم مــن هــذا التفــاوت اســتطاعت عــدد مــن المؤسســات أن تحقــق مــا 

نســبته(100%)  فــي هــذا المجــال، منهــم: هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، والهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة، 

ووزارة الصحــة، ومجلــس التنميــة االقتصاديــة، ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، ووزارة المواصــالت واالتصــاالت.

إدمــاج احتياجــات المــرأة فــي الخدمات/المنتجــات المقدمــة: بلغــت نتيجــة مملكــة البحريــن فــي مجــال إدمــاج احتياجــات المــرأة فــي 

الخدمــات والمنتجــات المقدمــة (97%)، حيــث تقــوم معظــم الجهــات والمؤسســات الخدميــة التــي ينطبــق عليهــا هــذا المحــور بإدمــاج 

ــب،  ــرز المؤسســات التــي حققــت هــذا المحــور، هيئــة جــودة التعليــم والتدري احتياجــات المــرأة المســتفيدة مــن خدماتهــا، ومــن أب

والهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة، ووزارة الصحــة. 

ــر نتيجــة إجماليــة تبلــغ (31%) فــي هــذا المجــال، حيــث بلــغ مؤشــر االلتــزام  الدراســات والبحــوث ذات العالقــة بالمــرأة: رصــد التقري

بتوظيــف التحليــل النوعــي (رجــل، امــرأة) فــي الدراســات وا;بحــاث المنفــذة (42%)، فــي حيــن بلــغ مؤشــر تفعيــل توصيــات ونتائــج 

الدراســات وا;بحــاث المتعلقــة بواقــع المــرأة البحرينيــة(28%)، ممــا يؤكــد علــى أهميــة االســتفادة مــن نتائــج هــذه الدراســات فــي 

ــة، ووزارة  ــور: وزارة الصح ــرز المؤسســات التــي حققــت هــذا المح ــن أب ــن الجنســين. وم ــوازن بي ــق الت ــرأة وتحقي ــات الم ــاج احتياج إدم

ــن. ــواب، وجامعــة البحري شــؤون مجلســي الشــورى والن

ــز الوطنيــة واالقليميــة والدوليــة فــي مجــال تكافــؤ الفــرص: وبلغــت نتيجــة المحــور (43%)، بمــا يعكــس ثقــة  المشــاركة فــي الجوائ

المؤسســات بمــا ُيبــذل فــي مجــال تقــدم المــرأة البحرينيــة علــى الصعيــد المؤسســي، وهــو مــا توضحــه مؤشــرات إقبــال المؤسســات 

ــرز الجهــات التــي تشــارك فــي  ــة االنتظــام فــي المشــاركة. مــن أب ــا نســبته (65%) باxضاف ــة، حيــث شــكلت م ــز الوطني علــى الجوائ

ــة، ووزارة شــؤون الشــباب والرياضــة. ــة بالمــرأة: صنــدوق العمــل "تمكيــن"، ووزارة الداخلي ــز ذات العالق الجوائ

ــزام فــي تحقيــق  ــؤ الفــرص فــي مؤسســات القطــاع العــام مــن االلت ــؤ الفــرص: اســتطاعت لجــان تكاف ــة تكاف ــات لجن تفعيــل متطلب

متطلبــات اللجــان بنســبة(94%)، وذلــك مــن خــالل التقــدم المحــرز فــي تشــكيل اللجــان، باxضافــة إلــى تنفيــذ تعليمــات ديــوان الخدمــة 

المدنيــة ذات العالقــة. ومــن أبــرز الجهــات التــي حققــت هــذا المحــور: وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، والهيئــة الوطنيــة لتنظيــم 

المهــن والخدمــات الصحيــة، ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة.

الملخص التنفيذي



الملخص التنفيذي

ــر التوصيات العامة ــتراتيجيات وا;ط ــة، واالس ــرأة البحريني ــة لنهــوض الم ــة الوطني ــذ الخط ــزام بتنفي االلت
المنبثقــة منهــا ومتابعــة رصــد مؤشــراتها لضمــان تحســين ا;داء وتحقيــق التــوازن بيــن 

الجنســين. 

اعتمــاد مؤشــرات المرصــد الوطنــي للتــوازن بيــن الجنســين وتقاريــر لجــان تكافــؤ الفــرص 
كمرجعيــة رســمية لــدى إعــداد التقريــر الوطنــي.

االســتمرار فــي تطويــر السياســات التــي مــن شــأنها ســد الفجــوات المشــار إليهــا فــي هــذا 
التقرير.

ــة  ــات الحكوم ــع توجه ــا يتســق م ــة بم ــر التشــريعات الوطني ــى تحديث/تطوي ــة إل الحاج
بالتحــول إلــى منظم/مراقــب للعمليــات التنمويــة باالعتمــاد علــى وإشــراك القطــاع الخــاص 
ــة  ــى طبيع ــر عل ــن تأثي ــك م ــا لذل ــي لم ــاد الوطن ــوي وإدارة االقتص ــط التنم ــي التخطي ف

مشــاركة المــرأة فــي قطاعــات اxنتــاج.

ــذ التشــريعات  ــد تنفي ــي تشــجيع ومســاندة مؤسســات القطــاع الخــاص عن االســتمرار ف
ولــدى وضــع وتفعيــل السياســات بشــكل قائــم علــى عدالــة تكافــؤ الفــرص للمــرأة 
ــف  ــرافية والوظائ ــة المســتويات االش ــي كاف ــة، وف ــوى العامل ــي الق ــن إجمال ــة م البحريني

التخصصيــة.

توثيــق الممارســات الناجحــة والداعمــة لتقــدم المــرأة فــي جميــع مجــاالت التنمويــة، ونشــر 
قصــص النجــاح المؤسســي فــي برامــج التــوازن بيــن الجنســين وتكافــؤ الفــرص بمــا يضمــن 

رفــع نســبة تواجدهــا فــي مواقــع صنــع القــرار.

تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة مــن خــالل تطويــر السياســات الداعمــة لمشــاركة المــرأة فــي 
مجــاالت العمــل التطوعــي.
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Participation in national, regional and international awards in the field of equal opportunities: The 
result of this field reached 43%, reflecting the confidence of institutions in what is being done in terms 
of the progress of Bahraini women at the institutional level; in addition to the regularity in participation. 
Among the most prominent participants in the awards related to women are: The Labor Fund (Tamkeen), 
the Ministry of Interior and the Ministry of Youth and Sports Affairs.

Commitment to activating the requirements of the Equal Opportunities Committees: Equal opportunity 
committees in public sector institutions have been able to comply with their requirements by (94%) through 
the progress made in the formation of committees, in addition to implementing the relevant instructions 
the Civil Service Bureau. Ministry of Industry, Trade and Tourism, National Health Regulatory Authority, and 
the Ministry of Labor and Social Development.

General General 
recommendationsrecommendations

Commitment to the implementation of the National Plan for the 
Advancement of Bahraini Women and the strategies and frameworks 
emanating from it, and monitoring indicators to ensure improved 
performance and gender balance.

Adoption of the indicators of National Gender Balance Observatory and the 
reports of the Equal Opportunities Committees as an official reference in 
the preparation of the National Report.

Continue to develop policies that will fill the gaps referred to in this report.

The need to update/ develop national legislations in line with the 
Government›s directions to direct/ observe the development processes 
based on the involvement of the private sector in the development 
planning and management of the national economy because of its impact 
on the nature of women›s participation in the production sectors.

Continue to encourage and support private sector institutions in the 
implementation of legislation and in the development and application of 
policies based on equal opportunities for Bahraini women in the general 
labor force and at all supervisory levels and specialized jobs.

Documenting successful and supportive practices for the advancement of 
women in all areas of development and disseminating institutional success 
stories in gender balance and equal opportunities programs to ensure their 
increased presence in decision-making positions.

Activating community partnerships through the development of policies 
that support the participation of women in volunteer work.



Applied Career Development: The gap in the provision of clear systems for professional development was 
recorded at (0.37). This result reflects the index of the percentage of institutions that have an approved 
system of career development (33%), in addition to the index of the percentage of institutions with an 
approved system of professional progression (35%). The low ratio is due to the lack of professional 
development systems for employees in some institutions, where (21 out of 37 institutions) participating in 
the report does not have an approved system for professional development. The most prominent providers 
of an accredited system are the Education and Training Quality Authority, Ministry of Health, Public 
Prosecution, Legislation and Legal Opinion Authority.

Institutional representation: The gender gap in this field was (0.62), where the participation rate of women 
to represent their institutions in local events/ activities was (79%), while the representation of women in the 
internal committees of institutions was (61%) and (57%) in external committees and boards of directors. 
At this stage, a number of institutions have achieved advanced results in institutional representation, 
including the Education and Training Quality Authority and National Health Regulatory Authority. 

Mainstreaming women’s needs into the work environment: The result of this field reached (52%), which 
reflects the availability of policies that support women and men in reconciling their family obligations with 
work responsibilities. Most institutions are committed to providing maternity leave or a leave specified 
for accompanying an ill relative, while only (20%) allow their employees to work remotely. The Ministry 
of Interior achieved the highest result (100%) in the field of mainstreaming women’s needs in the work 
environment, followed by the Ministry of Youth and Sports Affairs and the Ministry of Health (92%), the 
Education and Training Quality Authority and the Economic Development Board (77%).

Budgets Responsive to the Needs of Women: The Kingdom of Bahrain’s results in terms of implementing 
budgets responsive to the needs of women marked 50% This reflects the progress in taking into account the 
institutions in achieving equal opportunities in the preparation of budgets and the extent of commitment 
to the decisions of the Ministry of Finance and National Economy, where it reached (65%). While only 
28% institutions measure gender gaps and 31% contribute to bridging the observed gaps. In spite of this 
disparity, a number of institutions were able to achieve 100% in this area, including: Education and Training 
Quality Authority, the National Health Regulatory Authority, Ministry of Health, Economic Development 
Board, Ministry of Labor and Social Development, and the Ministry of Transport and Communications.

Mainstreaming women’s needs in support services: The results achieved by the Kingdom of Bahrain in 
the field of mainstreaming women’s needs in the services and products provided is 97%, where most of 
the service organizations and institutions to which this field applies mainstream the needs of women who 
benefit from their services. The most prominent institutions that have achieved this field are the Education 
and Training Quality Authority, National Health Regulatory Authority, and the Ministry of Health.

Supporting studies and research on mainstreaming women’s needs in development: The report observed 
a total score of (31%) in this area, whereas the index relative to the commitment of employing qualitative 
gender-based analysis (man, woman) in studies and research carried out reached (42%). As of the index 
relative to the application of the recommendations and the results of the conducted studies and research 
relevant to the number of Bahraini women the score is 28%. This emphasizes the importance of utilizing 
the results and recommendations of these studies in mainstreaming women’s needs and achieving gender 
balance. Among the most prominent institutions that scored in this field are: the Ministry of Health, the 
Shura Council, the Council of Representatives and the University of Bahrain.
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Results of Results of 
measuring areas measuring areas 
of Institutional of Institutional 
Performance Performance 
 )2017-2018( )2017-2018(

The Kingdom of Bahrain's index on the level of institutional performance yields 
(0.59) out of the institutions included in the report, whereby the results indicate 
opportunities for improvement in the field of executive positions, supporting 
studies and research on mainstreaming women’s needs in development, in 
addition to the participation in national, regional and international awards in the 
field of equal opportunities. This confirms the need to develop initiatives and 
programs that achieve gender balance in these areas and monitor and follow up 
on the decisions issued relative to the field; the most important of which are: 
Decisions of Ministry of Finance and National Economy on the preparation and 
implementation of budgets that respond to the needs of women.

Results of the measurement of detailed corporate performance indicators by areas indicate that:

Recruitment: The institutions of the Kingdom of Bahrain closed (0.62) of the gender balance gap in 
recruitment. This result reflects the progress achieved in the percentage of female employees in the 
institutions, where they constitute (69%) of the total employees in addition to the increase in the number 
of new female employees who constitute (67%). The requirement of employing Bahraini women in service 
institutions at the time of signing foreign contracts constitute 10% to take into account the conditions of 
working women and to support working women in the self-employment market. Ministry of Health topped 
the employment field with a score of (0.96), followed by the Bahrain Authority for Culture and Antiquities 
(0.93) and the Education and Training Quality Authority (0.92). It is evident from the results achieved, that 
female have the capacity to integrate into the labor market and the institutions and agencies to provide fair 
opportunities for the employment of women.

Executive positions: The institutions managed to achieve (0.49) of the gender gap in executive positions, 
including undersecretaries and assistant undersecretaries in addition to managers and heads of departments. 
National Health Regulatory Authority and Quality Authority for Education and Training achieved an interim 
result of 100% by appointing women in all leadership positions, followed by Ministry of Education where the 
percentage of women in leadership positions in the ministry is (0.85). This comes as a positive indicator of the 
growing confidence in the significant role of women within decision-making in the public sector.

Wages: According to Bahraini law and actual applications, there is no wage gap for similar positions 
between women and men. The report measures all wage bonuses and measures the relative disparity in 
incentives and promotions between men and women in the institutions under consideration. For example, 
the percentage of incentives allocated to women (69%) and promotions (71%). The ranking of this indicator 
was led by the Ministry of Health with a rate of (0.99), followed by the Education and Training Quality 
Authority (0.98) and then the Ministry of Education (0.93).

Education and Training: The result of the gender gap in this field was (0.79), where the report recorded the 
highest indicator in the field at 91% in the training of students and female graduates; many institutions 
were able to achieve gender balance in education and training, as well, most notably: The Ministry of 
Education, Bahrain Authority for Culture and Antiquities, the Supreme Council for Youth and Sports, and 
Quality Education and Training Authority.



Health: The Kingdom of Bahrain is about to bridge the gender balance gap in this field by (0.89) 
and with a result comparable to the international average of (0.96). The difference is due to the 
variant components of the field in the report and international indicators. However, the focus of 
health in international readings are is the life expectancy and female to male ratio at birth only. 
The achieved results reflect progress in the quality of women’s lives and the quality of medical 
services provided in the Kingdom, and the need to intensify programs related to the practice of 
healthy lifestyles to reduce incidences of chronic diseases, which consequently reflects on family 
stability.

Family Stability: The Kingdom of Bahrain closed (0.75) of the gender balance gap in this field, 
and is close to closing the gap in the average age of marriage for women and men by (92%). 
With the need in the coming period to follow up the application of legislation and continue to 
develop family services and programs for all segments of society.

Civil Society Sector: The Kingdom of Bahrain closed (0.28) of the gender balance gap in this field. 
The decrease in performance in this field is due to the low presence of women in civil society 
institutions compared to men, either as  members or as members of the board of directors or as 
presidents.
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Results of Results of 
Qualitative FieldsQualitative Fields
 )2017-2018( )2017-2018(

The Kingdom of Bahrain closed (0.67) of the gender balance gap for Qualitative Field indicators, 
and was close to the international average to close the gender gap of 0.68, within the following 
specialized areas:

Economy: The Kingdom of Bahrain closed (0.62) of the gender balance gap in the Economic field, 
with a result above the international average of 0.59, it managed to bridge the gap in the area of 
specialized jobs and average wages in the public sector, and is close to closing the gap between 
gender participation in executive positions in the government sector with a participation rate of 
44%. The remaining gap in this field is due to the need to increase the participation of Bahraini 
women in the private sector, whether in comparison with the general demography or the total 
employment rate in the sector, or at the level of their representation in supervisory and specialized 
functions in the private sector, and ensuring their continuity in entrepreneurship given that only 
29% of the sustained commercial records (for more than five years) are owned by women.

Decision-making: The Kingdom of Bahrain closed (0.39) of the gender balance gap in this field, 
with a result exceeding the international average of (0.22). This result comes in light of the 
relative improvement in the participation of women in decision-making positions as ministers, 
ambassadors and members of the parliament and in terms of specialized positions in the 
legislative and judicial authorities. 

Education: The Kingdom of Bahrain closed (0.87) of the gender gap in this field, with a result 
comparable to the international average of (0.95). This is the result of closing the gender gap 
completely in terms of primary, secondary and higher education.
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Table )3)
Details of the Institutional Performance Index

Institutional Performance Result 2016 Result 2017-2018 Indicator

Recruitment 0.10 %16 0.62

Executive positions 0.08 %17 0.49

Wages 0.11 %20 0.56

Education and training 0.05 %6 0.79

Applied  Career Path 0.004 %1 0.37

Representation of the institution 0.05 %8 0.62

Mainstreaming women’s needs  
into the work environment

0.07 %13 0.52

Budgets responsive to the needs of 
women

0.03 %7 0.50

Mainstreaming women’s needs  in 
support  services

0.06 %6 0.97

Supporting  studies and research 
on mainstreaming women’s needs  

in development
0.01 %3 0.31

Participating in national, regional 
and international awards in fields 

of equal opportunities and the 
empowerment of women

0.01 %2 0.43

Commitment to activating 
the requirements of the Equal 

Opportunities Committees
0.01 %1 0.94

Total %100 0.59
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Key ResultsKey Results

Table )1)
Comparison of the Kingdom of Bahrain’s Results in the National Report for Phase I )2016( and Phase II )2017-2018(

Table )2)
Comparison of the Kingdom of Bahrain’s Results in the National Report for Phase I )2016( and Phase II )2017-2018(

The Kingdom of Bahrain managed through participatory national efforts of all 

public institutions, to attain a level of work characterized by qualitative outputs 

on the progress of Bahraini women. The first edition of the report came with a 

scientific methodology of measurement and analysis to reaffirm the conviction of 

those who hold political responsibility, represented by the esteemed government, 

of the necessity of building on what has been achieved for Bahraini women. In 

addition to the implementation of the significant decisions issued by the Cabinet 

to adopt the report; 37 institutions in the public sector responded to the study 

under review, providing a comprehensive analysis of the national performance of 

the competitiveness of Bahraini women compared to men in all developmental 

areas. The main findings of the report are as follows:

2016 2017-2018

Qualitative Fields index 0.64 0.68

Institutional Performance index 0.56 0.59

National Index 0.60 0.64

The gender balance National index in the Kingdom of Bahrain increased from (0.60) in 2016 to (0.64) for the 

average period (2017-2018).

The Qualitative Fields index increased from (0.64) in 2016 to (0.68) for the average period (2017-2018).

The Institutional Performance index increased from (0.56) in 2016 to (0.59) for the average period (2017-2018).

Qualitative Fields
Results of International 

Indicators2016 2018-2017

Economy 0.59 0.62 0.59

Decision making 0.25 0.39 0.22

Education 0.74 0.87 0.95

Health 0.92 0.89 0.96

Family stability 0.74 0.75 -

Civil Society 0.28 0.28 -

Total 0.64 0.68 0.68



Methodology Methodology 
for calculating for calculating 
indicatorsindicators

 	 The gap between Bahraini women and Bahraini men: the result of dividing 

the proportion of Bahraini women by Bahraini men. 

 (Example: The average monthly wage in the public sector for Bahraini women 

and men: average monthly wage in the public sector for Bahraini women = 880, 

the average monthly wage in the public sector for Bahraini men = 923, when 

calculating the gap, the average monthly wage for Bahraini women is divided by 

average monthly wage for Bahraini men in the public sector = 880 / 923 = 95%).

 	 The Bahraini women›s gap from the total: the result of dividing the 

proportion of Bahraini women by the total.

 (Example: Average monthly wage in the public sector of Bahraini women from 

the total: Average monthly wage in the public sector of Bahraini women = 880, 

Average monthly wage in the public sector in total = 902, when calculating the gap, 

the average monthly wage for Bahraini women is divided by the average monthly 

wage in total in the public sector = 880/902 = 98%).

 	 Bahraini women’s gap to international indicators (only for indicators of 

Qualitative Fields): the result of dividing the proportion of Bahraini women 

by international figures.

(Example: Life expectancy for Bahraini women to the international indicator: 

Life expectancy for Bahraini women = 78.1, International Life Expectancy = 74.4, 

when calculating the gap the life expectancy of Bahraini women is divided by the 

International life expectancy = 78.1 / 74.4 = 105% which means that the readings of 

the rate recorded for Bahraini women exceed the international indicator, therefore, 

there is no gap.)

 	 Each indicator has a weight, with a final index value of (0 to 1). The interim result 

represents the average result of the unified gender balance indicators at the 

level of public sector institutions and in the fundamental fields of the Kingdom 

of Bahrain. In order to add motivational value to the indictors, institutions are 

ranked according to their institutional performance results.

 	 Interim results are calculated at a national level using the average of two years 

(2017-2018) in terms of Qualitative Fields according to the latest available 

figure, and for institutions with an achieved score of 30% and above in the 

Institutional Performance.

Gender balance indicators 

are calculated in the report 

through (3) types of mea-

sures:
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 	 Measuring the effectiveness and impact of national policies, legislation and 

plans for achieving the indicators of the National Plan for the Advancement of 

Bahraini Women, thereby raising “the competitiveness of Bahraini women” and 

demonstrating the positive benefits on the national economy. 

 	 To reflect the status of the Kingdom of Bahrain in relevant international reports, 

and to strengthen its position as a “center of international expertise” in the fields 

of empowering and supporting the participation of Bahraini women.

ObjectivesObjectives

StructureStructure First: Measuring gender balance at a national level and displaying the 

performance of public sector institutions through:

 	 Calculating results of the Kingdom of Bahrain in terms of Institutional 

Performance and in the Qualitative Fields.

 	 Measuring average results of gender balance indicators in terms of Institutional 

Performance and the Qualitative Fields.

 	 Provide an analytical reading that illustrates the Kingdom of Bahrain’s results in 

achieving gender balance, by demonstrating strengths and opportunities for 

improvement at a national level and in comparison with international indicators.

 	 Ranking institutions according to their results in the Institutional Performance 

indicators.

 	 Produce general recommendations to develop the results of the Qualitative 

Fields and Institutional Performance based on the analysis of results and gaps 

observed.

Second: The detailed results of the Kingdom of Bahrain in measuring the 

Qualitative Fields: 

 	 60 detailed indicators are measured according to a number of fields (Economy, 

Decision-Making, Education, Health, Social Stability and Civil Society).

Third: Detailed Performance Scorecards in measuring Institutional Performance: 

 	 A set of detailed indicators measuring the average performance of all 

institutions included in the report in the field of   gender balance, in terms of 

supportive policies, initiatives and manpower, including: recruitment, executive 

positions, wages, education and training, career path, representation of the 

institution, mainstreaming women’s needs  into the work environment, budgets 

responsive to the needs of women, mainstreaming women’s needs  in support  

services, supporting  studies and research on mainstreaming women’s needs  

in development, participating in national / regional / international awards in 

the fields of equal opportunities and the empowerment of women, as well 

as committing to activating the requirements of the Equal Opportunities 

Committees. Indicators are calculated based on the average results of the 

detailed data provided by institutions.

 	  Provides information on the strengths of each institution›s performance and 

measures the growth and development of the institution in closing gaps in the 

coming years by taking the necessary measures to fill the observed gaps. 

The report includes three 

chapters, which address the 

following:



Executive SummaryExecutive Summary Proceeding from the specializations of Supreme Council for Women and its explicit 

mandate of the Royal Decree to establish and follow up the implementation and 

enforcement of the Kingdom’s public policy on the advancement of Bahraini 

women and the enhancement of their contribution to national development. The 

Council continues its efforts in cooperation with partners, in developing plans and 

mechanisms concerned with measuring and evaluating national efforts to sustain 

the effective participation of Bahraini women, within an institutional framework 

that provides fair and equal opportunities for women and men.

The preparation and issuance of this detailed report followed consultation and 

direct coordination with all the concerned ministries and official institutions. It is 

one of the most important outputs of the National Committee to Follow-up the 

implementation of the National Model for mainstreaming Women’s Needs in 

Development formed in 2007 by a Royal Decree and chaired by Her Royal Highness 

Princess Sabeeka bint Ibrahim Al Khalifa, Chairperson of the Supreme Council 

for Women, announced thus, that the requirements of the National Model for 

Integrating Women›s Needs in Development as a model for the governance of 

equal opportunities applications which have been completed and are working 

systematically with a national observatory of gender-disaggregated indicators and 

statistics, measuring the effectiveness of policies and initiatives of gender balance 

and impact achieved at the national level in the field of women›s advancement.

 The Cabinet approved the “preparation of a periodic national report (biennially) that 

measures the gender balance in public sector institutions; in which the Supreme 

Council for Women, in cooperation with the relevant government agencies, is 

responsible for its development and circulation, based on the recommendation of 

the Government Coordinating Committee chaired by His Royal Highness Crown 

Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, in its 

meeting held on 30th of April 2018.

Based on the adoption of the report by the Government of  the Kingdom of Bahrain 

as a tool to assess the performance of the public sector in the follow-up to the 

applications of equal opportunities and achievement of gender balance in all 

developmental  fields, the report will become a key reference for measurement 

and evaluation on a national level, and it contributes - in view of its dispositions 

and methodology- in promoting the Kingdom of Bahrain as a center of expertise 

on the empowerment of women internationally.

The report measures the efforts of the Kingdom of Bahrain to bridge the gap 

between women and men for the period (2018-2017) based on measuring:

 	  Overall performance of women in the Fundamental Fields identified in the 

report.

 	  Institutional Performance of 37 public sector institutions.
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