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يأتــي إصــدار المجلــس األعلــى للمــرأة للتقريــر الوطنــي للتــوازن بيــن الجنســين وفــق اختصاصاتــه الــواردة فــي األمــر الملكــي بإنشــائه 

والــذي ينــص علــى دور المجلــس فــي متابعــة إدمــاج احتياجــات المــرأة ضمــن السياســة العامــة للدولــة بالتعــاون مــع شــركاءه فــي 

ــة الوطنيــة مــن خــال وضــع الخطــط  ــز مســاهمتها فــي التنمي ــاة العامــة وتعزي المجتمــع، ودعــم تقــدم مشــاركة المــرأة فــي الحي

ــاركة  ــتدامة مش ــة الس ــة الرامي ــود الوطني ــم الجه ــة وتقيي ــبة لمتابع ــات المناس ــع اآللي ــدوره بوض ــًا ل ــتراتيجية. وتفعي ــر االس واألط

ــر والعائــد منهــا.  المــرأة البحرينيــة فــي كل المجــاالت وعلــى كافــة األصعــدة ولقيــاس األث

ــات  ــن مؤسس ــة م ــة عين ــين 2017-2018« متضمن ــن الجنس ــوازن بي ــر الوطنــي للت ــن »التقري ــى م ــخة األول ــس النس ــدر المجل ــد أص وق

القطــاع العــام شــكلت )37( مؤسســة فــي القطــاع العــام. وســبق ذلــك إعــداد نســخة تجريبيــة فــي عــام 2016، وذلــك تبعــًا لمنهجيــة 

التطبيــق المرحليــة المتبعــة عنــد إصــدار التقاريــر النوعيــة. 

وتأكيــدًا علــى أهميــة إصــدار هــذا التقريــر، وبنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم )01-2455( تبنــت حكومــة مملكــة البحريــن 

ــن  ــوازن بي ــق الت ــرص وتحقي ــؤ الف ــق تكاف ــة تطبي ــد متابع ــى صعي ــام عل ــاع الع ــم أداء القط ــين كأداة لتقيي ــن الجنس ــوازن بي ــر الت تقري

الجنســين فــي كافــة المجــاالت التنمويــة، ليصبــح مرجعــًا وطنيــًا رئيســيًا للقيــاس والتقييــم والمراجعــة يســهم بالنظــر إلــى توجهاتــه 

ومنهجيــة عملــه، فــي تعزيــز مكانــة مملكــة البحريــن كمركــز للخبــرة فــي مجــال تقــدم المــرأة دوليــًا.  

ــق  ــة بتحقي ــام بالدول ــاع الع ــات القط ــزام مؤسس ــدى الت ــاس م ــنتين لقي ــه كل س ــي دوريت ــر وطن ــدار تقري ــم إص ــك يت ــال ذل ــن خ وم

 التــوزان بيــن الجنســين فــي سياســاتها وهياكلهــا الوظيفيــة وأنظمــة عملهــا. حيــث يعــرف التــوازن بيــن الجنســين علــى أنــه

العدالــة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن المــرأة والرجــل فــي مياديــن الحيــاة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة 

واالقتصاديــة، تحقيقــًا لمبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن المواطنيــن وبمــا يتوافــق مــع دســتور مملكــة البحريــن. 

ويركــز التقريــر فــي نســخته الحاليــة علــى بيانــات عــام )2019-2020( لعــدد )45( مؤسســة فــي القطــاع العــام، لقيــاس األداء المؤسســي 

لهــذه الجهــات ولتقييــم الوضــع العــام للمــرأة فــي المجــاالت الرئيســية، وســيتم بشــكل دوري زيــادة عــدد الجهــات ســعيا لتغطيــة كافة 

قطاعــات االقتصــاد الوطني.  

ومــن منطلــق المقارنــة الدوريــة ألداء المؤسســات ورصــد التحديــات والفــرص بصــورة واضحــة ودقيقــة تشــمل النظــر فــي الظــروف 

العامــة للبــاد، وجــب التنويــه بــأن الظــروف االســتثنائية التــي مــرت بهــا مملكــة البحريــن خــال فتــرة جائحــة ”كوفيــد - 19” قــد يكــون 

لهــا بعــض االنعكاســات علــى نتائــج المؤسســات فــي هــذا التقريــر. وقــد تــم أخــذ هــذه النقطــة باالعتبــار عنــد عــرض وتحليــل النتائــج 

عنــد محطــات التقريــر المختلفــة. 

المقدمة
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ــات  ــاج احتياج ــي إدم ــرز ف ــدم المح ــاس التق ــاس لقي ــة أس ــون بمثاب ــي يك ــل وطن ــم دلي ــى تصمي ــي إل ــكل رئيس ــر بش ــدف التقري يه

المــرأة والتدابيــر الفعالــة لتقليــص الفجــوات ســعيًا لتحقيــق التــوزان بيــن الجنســين فــي المؤسســات علــى المســتوى الوطنــي وفقــًا 

ــك مــن خــال:   ــوازن بيــن الجنســين. وذل ــذ النمــوذج الوطنــي للت لمؤشــرات وطنيــة تدعــم تنفي

قيـاس فاعليـة وتأثير السياسـات والتشـريعات والخطـط الوطنية في تحقيق مؤشـرات الخطـة الوطنية  	

لنهـوض المـرأة البحرينيـة، بمـا يرفـع مـن »تنافسـية المـرأة البحرينيـة« ويوضـح العائـد اإليجابـي مـن 

مشـاركتها علـى االقتصـاد والتنميـة الوطنية. 

للخبـرة  	 العاقـة، وتعزيـز مكانتهـا »كمركـز  الدوليـة ذات  التقاريـر  البحريـن مـن  بيـان واقـع مملكـة 

البحرينيـة.   المـرأة  مشـاركة  ودعـم  تقـدم  مجـاالت  فـي  الدوليـة« 

األهداف  

يعتمـد التقريـر الوطنـي للتـوازن بيـن الجنسـين فـي قياسـه على بعديـن أساسـيين متضمنين عـدة محـاور ومجاالت 

ومؤشـرات لقيـاس أوجـه التقـدم والتحديـات التـي تواجـه تحقيق التـوازن بين الجنسـين. 

يشتمل على 12 محور وهم كالتالي:

التوظيف، المناصب القيادية، األجور، التعليم والتدريب، نظام التطور والتدرج المهني، التمثيل المؤسسي، إدماج احتياجات المرأة في 

بيئة العمل، الموازنات المستجيبة الحتياجات المرأة، إدماج احتياجات المرأة في المنتجات والخدمات المقدمة، الدراسات ذات العاقة 

بالمرأة، المشاركة في الجوائز الوطنية واإلقليمية والدولية في مجال تكافؤ الفرص، وااللتزام بمتطلبات لجان تكافؤ الفرص.

يشتمل على 6 مجاالت هي كالتالي:

 المشاركة االقتصادية، صنع القرار، التعليم، الصحة، االستقرار االجتماعي، والمجتمع المدني. 

المجاالت الرئيسية

 Key Findings – أبرز النتائج

األداء المؤسسي

اســتطاعت مملكــة البحريــن مــن خــال الجهــود الوطنيــة التشــاركية لكافــة مؤسســات القطــاع العــام أن تؤســس لمرحلــة عمــل تميــزت 

بمخرجاتهــا النوعيــة علــى صعيــد تقــدم المــرأة البحرينيــة. ويأتــي اإلصــدار الثانــي للتقريــر بمنهجيتــه العلميــة فــي القيــاس والتحليــل 

ليؤكــد مجــددًا علــى دعــم وقناعــة أصحــاب القــرار، ممثلــة فــي الحكومــة الموقــرة، بضــرورة البنــاء علــى مــا تحقــق للمــرأة البحرينيــة.  

وقــد اثبــت ذلــك مــن خــال مشــاركة )45( جهة/مؤسســة مــن القطــاع العــام لتكــون محــل دراســة التقريــر الــذي يقــدم مــن خــال آليــة 

التقييــم الذاتــي تحليــًا شــامًا لــأداء الوطنــي لتنافســية المــرأة البحرينيــة مقارنــة بالرجــل فــي كافــة المجــاالت التنمويــة. 



التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين 2019 -  2020

4

ــية واألداء  ــاالت الرئيس ــي المج ــاص ف ــر الخ ــك المؤش ــين وكذل ــن الجنس ــوزان بي ــام للت ــر الع ــاع المؤش ــى ارتف ــج إل ــير النتائ وتش

ــي:  ــدول التال ــكل والج ــًا للش ــر )2017-2018(، وفق ــج تقري ــة بنتائ ــي مقارن المؤسس

تشــير نتائــج التقريــر فــي المجــاالت الرئيســية إلــى ارتفــاع النتيجــة المحققــة فــي الفتــرة )2019-2020( إلــى )0.73( بنســبة ارتفــاع تصــل 

إلــى )3%( عــن التقريــر الســابق للفتــرة )2017-2018(، ويوضــح الرســم البيانــي )1( النتائــج المحققــة بحســب المجــاالت الرئيســية. 

رسم بياني 1:

نتائج المجاالت 
الرئيسية للفترتين 

) 2018 - 2017(

و )2019 - 2020 (

جدول رقم )1(:  مقارنة نتائج مملكة البحرين في التقرير الوطني )2020-2016( 

مقارنة نتائج مملكة البحرين في التقرير الوطني

مؤشر التوازن بين الجنسين

 في مملكة البحرين

مؤشرات

 األداء المؤسسي

مؤشر التوازن بين الجنسين

 في المجاالت الرئيسية

2020  - 2019

2018  - 2017

0.69

0.65

2020  - 2019

2018  - 2017

0.73

0.70

2020  - 2019

2018  - 2017

0.65

0.59

2019 - 20172020 - 20162018 التقرير الوطني

 0.73 0.70 0.64 المجاالت الرئيسية

 0.65 0.59 0.56 األداء المؤسسي

 0.69 0.65 0.60 النتيجة النهائية

الصحة

التعليم

صنع القرار

االقتصاد
0.65

0.90

0.99

0.85

0.73

0.24

0.41

0.62

0.87

0.97

0.75

0.70

0.28

0.39

االجتماعي

المجتمع المدني

اإلجمالي

) 2020 - 2019(            ) 2018 - 2017(

نتائج المجاالت الرئيسية
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االقتصاد: حقق ارتفاعًا بما يقارب )3%( في التقرير الحالي، ويرجع هذا الرتفاع مؤشر المشاركة في القوى العاملة والذي بلغ )%43(  	

من إجمالي البحرينين و )49%( من اإلجمالي بنسبة ارتفاع قدرها )10%( و )6%( على التوالي مقارنة بتقرير 2018-2017.  

صنع القرار: حقق تحسن طفيف ويرجع ذلك بسبب استقرار معظم المؤشرات التفصيلية نظرًا للدورية الثابتة لانتخابات وبالتالي  	

تولي المناصب، إال أنه يوجد عدد من المؤشرات التفصيلية التي شهدت ارتفاعًا كنسبة السفيرات التي تصل إلى )17%( متقدمة 

بنسبة )8%( مقارنة بتقرير 2018-2017. 

	  )%2( قدره  ملحوظ  وبتحسن  اإلجمالي  من  و )%42(  البحرينين  إجمالي  من   )%49( إلى  لتصل  األكاديميات  نسبة  تحسنت   التعليم: 

و )22%( على التوالي عن تقرير عام 2017-2018، كما تصل نسبة المرأة في المناصب القيادية في التعليم العالي إلى )46%( من 

إجمالي البحرينين و )33%( من اإلجمالي بتحسن يصل إلى )2%( و )3%( على التوالي مقارنة بتقرير 2018-2017. 

الصحة: شهد المجال تقدمًا في التقرير الحالي مقارنة بتقرير 2017-2018، حيث بلغ مؤشر العمر المتوقع للحياة للمرأة )78.1(  	

سنة  وللرجل )76.5( سنة خال الفترة 2017-2020، وبلغت نسبة المصابات باألمراض المزمنة )50%( محرزة بذلك تحسنًا عن نسبتها 

في التقرير السابق حيث بلغت حينها )53%(. كما بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الواحدة )1.7( خال الفترة 2019-2020، مقارنة 

بـ )1.8( في الفترة 2018-2017. 

االستقرار االجتماعي: بلغ متوسط عمر المرأة البحرينية عند الزواج )24 سنة( وللرجل البحريني )27 سنة(، وتشكل المرأة البحرينية  	

المتزوجة )48%( من إجمالي السكان البحرينيين المتزوجين، وتبلغ نسبة المستفيدات من الضمان االجتماعي )54.5%( من إجمالي 

المستفيدين.  

في  	 الجمعيات  إدارة  مجلس  في  المرأة  عضوية  مؤشر  أن  إال  المدني،  المجتمع  لمجال  العام  التدني  رغم  المدني:  المجتمع 

مؤسسات المجتمع المدني قد استقر على )25%( خال الفترة 2020-2017. 

االقتصاد: في ظل تحسن النتائج العامة في مؤشرات المجاالت الرئيسية، رصد التقرير عدد من المؤشرات التفصيلة في المجال  	

واإلشرافية  والفنية  العلمية  المهن  العاملة في وظائف  البحرينية  المرأة  نسبة  للتحسين، منها  تمثل فرصًا  والتي  االقتصادي 

واإلدارية في القطاع الخاص والتي تبلغ نسبة )9%( من إجمالي العاملين في هذا المجال.  

2020 متدنية  	 )8%( لعام  صنع القرار: أوضحت نتائج التقرير انخفاض في نسبة ترؤس المرأة للجان في مجلس النواب حيث بلغت 

بـ)5%( عن عام 2019. 

المجتمع المدني: بينت النتائج انخفاض في نسبة عضوية المرأة في مؤسسات المجتمع المدني إلى )16%(، كما بلغت نسبة ترؤس  	

المرأة في مؤسسات المجتمع المدني )15%( متدنية بنسبة )2%( عن التقرير السابق لعام 2018-2017. 

رصد التقرير عددًا من المؤشرات التفصيلية التي شهدت تقدمًا كبيرًا في عدة مجاالت

 ومن أبرز ها التالي:  

ومن أبرز فرص التحسين التي رصدها التقرير في المؤشرات التفصيلية للمجاالت مايلي: 
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التقرير، ويعود  األول من  اإلصدار  )6%( مقارنة مع  بنسبة  تحسنًا   )0.65( المؤسسي  األداء  البحرين على مستوى  شهد مؤشر مملكة 

ذلك لتحسن معظم النتائج في محاور األداء المؤسسي وباألخص في محور إدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل ومحور الموازنات 

المستجيبة الحتياجات المرأة ومحور التمثيل المؤسسي. 

وعلى الرغم من هذا التحسن، تدنت نتيجة بعض المحاور الرئيسية لهذا المجال في التقرير الحالي 2019-2020 مقارنة بالتقرير السابق 

2017-2018 كمحور إدماج احتياجات المرأة في الخدمات والمنتجات المقدمة والتي حقق نسبة )85%( متدنية بفارق )12%( عن التقرير 

السابق، وقد يرجع سبب تراجع هذه المحور لأبعاد المختلفة المترتبة على الجائحة العالمية ”كوفيد - 19”، والتي تسببت بتغيير مفاجئ 

في خطط عمل مؤسسات الدولة، مما يؤكد الحاجة إلعداد خارطة طريق الستدامة التخطيط االستباقي لمرحلة ما بعد الجائحة بتوجهات 

مستقبلية تراعي ما تم طرحه من سياسات وتدابير مرحلية ومؤقتة. 

نتائج األداء المؤسسي
ي
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رسم بياني 2: مقارنة بين نتائج األداء المؤسسي للفترتين )2017 - 2018( و )2019 - 2020(

هيئة جودة التعليم والتدريب

وزارة الصحة

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

الجهاز الوطني لإليرادات )لعام 2020 فقط(

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

2 1

3

5

4

الجهات المتصدرة في نتائج األداء المؤسسي
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نتائج مؤشرات األداء المؤسسي في المحاور الرئيسية

أغلقت مؤسسات مملكة البحرين )0.68( من فجوة التوازن بين الجنسين في التوظيف، وتعكس هذه النتيجة التقدم المحرز في  	

نسب تواجد الموظفات في المؤسسات، حيث شكلت نسبتهن )43%( من جميع الموظفين باإلضافة إلى ارتفاع أعداد الموظفات 

الجدد حيث شكلن ما نسبته )42%( من مجموع الموظفين الجدد. 

كما شكلت الموظفات العامات في العمليات الرئيسية )Core Function( مانسبته )42%( من إجمالي الموظفين البحرينيين في  	

العمليات الرئيسية.  

استطاعت المؤسسات أن تحقق )0.52( في نتيجة فجوة التوازن بين الجنسين لمحور المناصب القيادية، وتشمل الوكاء والوكاء  	

المساعدون ومن في حكمهن، باإلضافة إلى المدراء ورؤساء االقسام.  

استنادًا للقانون البحريني والتطبيقات الفعلية ال توجد فجوة في األجور لأعمال المماثلة بين المرأة والرجل، ويأتي ما تم رصده من  	

فجوة نتيجة للتفاوت في نسب حضور المرأة في التوظيف والمستويات الوظيفية والوظائف التنفيذية.  

يقيس التقرير كافة العاوات المحتسبة في األجر، والتباين النسبي في الحوافز والترقيات بين الرجل والمرأة في المؤسسات محل  	

نظر ودراسة التقرير، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الحوافز التي حصلت عليها النساء )43%( ونسبة الترقيات )%44(. 

بلغت نتيجة سد الفجوة بين الجنسين في هذا المحور )0.85(، حيث رصد التقرير أعلى مؤشر في المحور بنسبة )48%( لدى تدريب  	

الطالبات والخريجات. 

 بلغت نسبة المرأة العاملة المستفيدة  من التدريب الوطني )47%( من إجمالي المستفيدين من التدريب الوطني، ونسبة المرأة  	

الحاصلة على شهادات احترافية )%46(. 

بسد  	 التي قامت  الجهات  بلغ عدد  والتدريب. حيث  التعليم  الجنسين في  بين  التوازن  تحقيق  المؤسسات في  العديد من  تمكنت 

الفجوة بالكامل 7 جهات وعدد الجهات التي قامت بسد الفجوة بنسبة )90%( أو أكثر 12 جهة من أصل 45 جهة مشاركة. 

بلغت الفجوة في مجال توفير نظم واضحة للتطور والتدرج المهني )0.40(، وتعكس هذه النتيجة مؤشر نسبة المؤسسات التي  	

للتدرج  معتمد  نظام  لديها  توجد  التي  المؤسسات  نسبة  مؤشر  إلى  باإلضافة   ،)%42( المهني  للتطور  معتمد  نظام  لديها  توجد 

المهني )%39(.  

التطور  	 أنظمة  إلى  االستناد  عدم  إلى  المهني  والتدرج  للتطور  معتمد  نظام  لديها  توجد  التي  المؤسسات  نسبة  انخفاض  يرجع 

المهني للموظفين والموظفات في بعض المؤسسات، حيث أن )23 مؤسسة من أصل 45 مؤسسة( ال يوجد لديها نظام معتمد 

للتطور المهني. 

التوظيف

المناصب القيادية

األجور

التعليم والتدريب

 التطور والتدرج المهني 
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الفعاليات/األنشطة  	 في  مؤسساتها  لتمثيل  المرأة  مشاركة  نسبة  إن  حيث   ،)0.70( المحور  هذا  في  الجنسين  بين  الفجوة  بلغت 

المحلية )45%( وتمثيلها في الفعاليات الخارجية )%42(. 

كما بلغ تمثيل المرأة في اللجان الداخلية للمؤسسات نسبة )40%( و )43%( في اللجان الخارجية.  	

بلغت نتيجة هذا المحور )72%(، وتعكس هذه النتيجة مدى توافر السياسات التي تساند المرأة والرجل في التوفيق بين التزاماتهما  	

األسرية ومسئوليات العمل، وتلتزم معظم الجهات في توفير إجازة رعاية أو مرافقة مريض. 

2017-2018 إلى  	 )20%( في  )74%( من الجهات تسمح لموظفيها بالعمل عن بعد، ويأتي ارتفاع هذه النسبة من  رصد التقرير أن 

)74%( في 2019-2020 متماشية مع تطبيق نظام العمل عن بعد في المؤسسات الرسمية لمواجهة انتشار جائحة ”كوفيد - 19”. 

بلغت نتيجة مؤشر الموازنة المستجيبة الحتياجات المرأة )54%(، مما يدل على التحسن في مراعاة المؤسسات في تحقيق تكافؤ  	

الفرص عند إعداد وتنفيذ الموازنات ومدى االلتزام بتعاميم وزارة المالية واالقتصاد الوطني بهذا الخصوص. 

بلغت نسبة الجهات التي تأخذ بعين االعتبار تحقيق تكافؤ الفرص عند تنفيذ الميزانية )76%(، في حين أن )37%( من الجهات فقط  	

تقوم بتحليل الفجوات بين الجنسين وتقوم )39%( منهم بسد الفجوات المرصودة. 

بلغت نتيجة محور إدماج احتياجات المرأة في الخدمات والمنتجات المقدمة )85%(، حيث تقوم الجهات والمؤسسات الخدمية التي  	

ينطبق عليها هذا المحور بإدماج احتياجات المرأة المستفيدة من خدماتها. كما شهدت نتيجة المحور انخفاضَا بنسبة )12%( عن 

التقرير السابق للفترة )2017-2018(، وقد يعود ذلك لتوقف تقديم بعض الخدمات أو المنتجات في ظل ظروف جائحة ”كوفيد - 19”. 

رصد التقرير نتيجة إجمالية تبلغ )36%( في هذا المحور، حيث بلغ مؤشر االلتزام بتوظيف التحليل بحسب الجنس )رجل، امرأة( في  	

الدراسات واألبحاث المنفذة )48%(. في حين بلغ مؤشر تفعيل توصيات ونتائج الدراسات واألبحاث المتعلقة بواقع المرأة البحرينية 

)32%(، مما يؤكد على أهمية االستفادة من نتائج هذه الدراسات في إدماج احتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين.  

بلغت نتيجة المحور )36%( فيما يتعلق بالمشاركات في الجوائز الوطنية واإلقليمية والدولية، مما يعكس ثقة المؤسسات بما ُيبذل  	

في مجال تقدم المرأة البحرينية على الصعيد المؤسسي، وهو ما توضحه مؤشرات إقبال المؤسسات على الجوائز الوطنية، حيث 

شكلت ما نسبته )68%( باإلضافة إلى االنتظام في المشاركة في الجوائز الوطنية بنسبة )%45(.  

التقدم  	 )99%(، وذلك من خال  بنسبة  تحقيق متطلباتها  العام في  القطاع  الفرص في مؤسسات  تكافؤ  لجان  التزام  التقرير  أكد 

المحرز في تشكيل اللجان باإلضافة إلى تنفيذ تعليمات جهاز الخدمة المدنية ذات العاقة. 

التمثيل المؤسسي

 إدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل

الموازنة المستجيبة الحتياجات المرأة

إدماج احتياجات المرأة في الخدمات/المنتجات المقدمة

الدراسات والبحوث ذات العالقة بالمرأة

المشاركة في الجوائز الوطنية واإلقليمية والدولية في مجال تكافؤ الفرص

تفعيل متطلبات لجنة تكافؤ الفرص
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أبرز فرص التحسين في األداء المؤسسي

رصد التقرير نسب متدنية عند اشتراط وجود نسبة من البحرينيات لدى المؤسسة المقدمة للخدمة عند توقيع العقـود الخارجيـة  	

)Outsourcing(، حيث بلغت نسبة الجهات التي تشترط هذه النسبة لدى المؤسسة المقدمة للخدمة عند توقيع العقود الخارجية 

ذات العاقة بالعمليات الرئيسية )Core functions(           ، و )16%( عند توقيع العقود الخارجيـة ذات العاقـة بالعمليـات المسانـدة  

 .)Support functions(

في حين تحسنت نتائج المحور بصورة عامة لتبلغ في التقرير الحالي )0.52( مقارنة بـ )0.49( في تقرير عام 2017-2018، إال أنه ال تزال  	

هناك فجوات نسبية في تمثيل المرأة في المناصب القيادية، حيث تشكل المرأة في منصب مدير إدارة )31%( وفي منصب رئيس 

أو مشرف )42%( وذلك من إجمالي العاملين في هذا المنصب.

يشكل هذا المحور فرصة تحسين للجهات باعتماد نظام للتطور والتدرج المهني لموظفاتها وموظفينها، حيث أن نسبة الجهات  	

التي توفر نظام واضح للتطور والتدرج المهني )40%( من إجمالي الجهات المشاركة في التقرير. 

من  	  )%39( تمثيلها  نسبة  شكلت  حيث  الوطنية  اللجان  وفي  اإلدارة  مجالس  في  المرأة  تمثيل  عند  للتحسين  فرص  التقرير  رصد 

اإلجمالي في مجالس اإلدارة. 

التي تحتاج إلى تحسين  	 الحالي، في حين أن هناك بعض المؤشرات  التقرير  نتائج هذا المحور بصورة عامة في  ارتفاع في  هناك 

كنسبة الجهات التي توفر إجازة أبوة، حيث بلغت )22%( من إجمالي الجهات المشاركة في التقرير. 

بالرغم من التزام معظم الجهات بتعاميم وزارة المالية واالقتصاد الوطني فيما يخص إعداد وتنفيذ الموازنات المستجيبة الحتياجات  	

المرأة، إال أن عدد كبير من الجهات التقوم بسد أو تحليل هذه الفجوات المرصودة، حيث أن نسبة الجهات التي تقوم بتحليل الفجوات 

المرصودة )37%( ونسبة التي قامت بسد هذه الفجوات )39%( من إجمالي الجهات.

اليزال هناك متسع للتحسن والتطور في هذا المحور، حيث أن )35%( من الجهات تقوم بدعم أو تنفيذ دراسات وأبحاث ذات ارتباط  	

بالتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، في حين أن )32%( فقط من الجهات تقوم بتفعيل توصيات ونتائج الدراسات واألبحاث المتعلقة 

بواقع المرأة البحرينية.

التوظيف

المناصب القيادية

التطور والتدرج المهني

التمثيل المؤسسي

إدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل

الموازنة المستجيبة الحتياجات المرأة

الدراسات والبحوث ذات العالقة بالمرأة

 )%19(
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الباحثات عن عمل )البحرينيات للبحرينيين( )%74(

االقتصاد
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صنع القرار

التعليم

االستقرار االجتماعي

الوظائف اإلشرافية واإلدارية في القطاع الخاص للمرأة )34% من البحرينيين و 7% من اإلجمالي(

الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي* )%46(

الوظائف الدبلوماسية للمرأة )البحرينيات للبحرينيين( )%33(

الوزيرات )%5(

إجازة األبوة )%22(

السفيرات )التمثيل الخارجي( )%4(

نظام العمل المرن )%82(

السفيرات )ديوان الوزارة - كادر الوزارة التنفيذي( )%23(

نظام العمل من المنزل )%74(

االلتحاق بالتعليم الفني والمهني والصناعي لإلناث )%10(

المستفيدات من الخدمات اإلسكانية )%9(

التطور والتدرج الوظيفي والمهني

الموازنة المستجيبة الحتياجات المرأة

 إدماج احتياجات المرأة واألسرة 
في بيئة العمل

ة(
ه

 ج
45

ي )
س

س
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ا ل
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توفير نظام معتمد للتطور الوظيفي والمهني )%42(

رصد البيانات وتحليل الفجوات المرصودة )%37(

توفير نظام معتمد للتدرج الوظيفي والمهني )%38(

سد الفجوات المرصودة )%39(

* تشمل الوظائف التنفيذية منصب مدير فأعلى  )وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومدير إدارة وما في حكمها كما تضم بعض الوظائف االستشارية(

خطة عمل تنفيذ توصيات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين 2020-2019 
فرص التحسين )الفجوات المرصودة( 
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اإلطار العام لتوصيات التقرير وفقًا لمتطلبات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين

قياس األثر التدقيق والرقابة إدارة المعرفة السياسات 
الموازنات المستجيبة 

الحتياجات المرأة 

رصـد وتحليـل المتحققات 	 
التـــي أحدثــــت نقلــــــة 
فـي التنميــــة الوطنيــة 
ومتابعـــة  األفضــل  نحـو 
تطويرهــا بمــا يســاهــم 
فـي إحـداث تغييـر يحقـق 

التـوازن بيـن الجنسيــن.

مواصلــة توظيــف أدوات 	 
وآليــات الرقـابــة الماليـة 
واإلداريـة لضمـان فاعليـة 
تطبيـق منهجيـات تكافؤ 
الفــــرص والتــــوازن بيـن 

الجنسـين.

تكثـيـــــف التوعــيـــة 	 
النوعيــة  بالتخصصـات 
بمختلـــف  والواعـــدة 

المسارات التعليمية.

متابعــة تطبيــق نظــــام 	 
المـوازنــــات المصنـفـــة 
بحسب الجنس، عند إعداد 

وتنفيذ الموازنات.

اسـتحداث آليـة تنسـيقية 	 
لمتابعـة تحقيـق التـوازن 
بين الجنسـين في القطاع 

والرسـمي. الحكومي 

قيــاس وتقييــم االنجــازات 	 
والتنافسيـــة  التنمويـــة 
محليــــًا ودوليـــًا وإبــــراز 
ــادل  ــة الـتـبــ مـنـظــومـــ
ــرات  ــي والخبـــ المعــرفــ
ــة  ــة )المؤسسيــ الوطنيــ

والفرديــة(.

مراجعـة وتطوير تعليمات 	 
الخدمــة المدنيــة بشــأن 

لجـان تكافـؤ الفرص.

بنــــاء 	  فـي  االستمــــرار 
وتنميـــة الـقـــدرات فـي 
مجـال إعـــداد الدراســـات  
ورصد وقياس المؤشـرات 
المعنيــــة بالتـــوازن بين 

الجنسـين.

إصــــدار 	  فـي  االستمــرار 
تعاميــم إعـــداد وتنفيــذ 
الميزانيــــة العامــــة بما 
إلزامــية تطبيــق  يضمـن 
المـوازنـــات المستجيبــة 

الحتياجــات المـرأة.

مراجعة واقتـراح ومتابعة 	 
السـيـــاســــات  تنـفـيـــــذ 
والتشـريـعـــات الوطنيـــة 
الداعمـة لتحقيـق التوازن 

الجنسـين. بين 

االستمـــرار في تغــذيــة 	 
مــؤشـــرات المــــرصــــد 
الـوطنــــي لمــؤشــــرات 
التـــوزان بيـن الجنسـيـــن 
ومتابعـة قيـاس تطورهـا.

تكثيــف الجهــود لتبــادل 	 
الخبـــرات مـحليــــًا وعلى 
المسـتــــوى اإلقليـمـــي 
والدولـــي فيمـــا يـخــص 
والمبـادرات  الممارســـات 
النجاح  وقصص  المتميـزة 

المتحققة.

إصـــدار القـــــرارات علـى 	 
المسـتـــــوى الـوطـنـــي 
لســـــد  والمــؤسســـــي 
الفجـوات المرصـودة في 

التـوزان بيـن الجنسـين.

وتعـمــيـــــم 	  تـوثــيـــــق 
الممــارســــات الجـيــــدة 
وقصـص النجـاح الداعمـة 
لتقـدم المرأة علـى كافة 

األصعـدة.

اعتمـــاد 	  االستمـــرار فـي 
نظـــم إداريـــة وتحفيزيــة 
مـبـــــادرات  لتطــبـيـــــق 
وخدمـات داعمــة للتـوازن 
وإدمـــاج  الجنسيــــن  بيـن 
واألسـرة. المـرأة  احتياجـات 

تطــويــر 	  فـي  االستمــرار 
تــــدرج وتـطــــور  نظـــــم 
وتقييم وظيفـي ومهني 
تسـاهم في تقـدم المرأة 
وتقلـدهــــا المنــاصـــــب 

القياديـة.
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خطة العمل

األثر المتحقق )نسب التطوير( فرص التحسين )الفجوة(

ارتفاع مؤشر معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة من )%32( 	 
إلى )%43( )2020-2016(. 

الباحثات عن عمل )البحرينيات للبحرينيين( )%74(   	 

الوقت المتوقع لتنفيذ التوصية التوصية )رئيسية ومستمرة من التقرير السابق(

سنتان 	  رفع نسبة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل. 1. 
خفض نسبة الباحثات عن العمل.2. 

الخطوات التنفيذية

إدارة المعرفة السياسات

بيــن 	  التــوازن  الخــاص علــى تحقيــق  القطــاع  مواصلــة تشــجيع 
ــى  ــف عل ــي التوظي ــرص ف ــؤ الف ــادئ تكاف ــق مب ــين وتطبي الجنس

جميــع المســتويات الوظيفيــة.

ــارات 	  ــة بالخي ــج التوعي ــون برام ــم مضم ــر وتعمي ــتمرارية تطوي اس
والفــرص التدريبيــة والوظيفيــة فــي القطــاع الخــاص بمــا يتناســب 

ــتقبلية(. ــة والمس ــل )الحالي ــوق العم ــات س ــع متطلب م

متابعــة تنفيــذ البرامــج التــي تســتهدف بنــاء قــدرات الباحثــات عــن 	 
عمــل لمواكبــة الشــواغر المتوفــرة فــي ســوق العمــل.

تطويــر معاييــر وآليــات الترشــيح للوظائــف وصــرف إعانــة بــدل 	 
التعطــل وآليــات مراكــز التوظيــف.

الخــاص 	  للقطــاع  تحفيزيــة  سياســات  تبنــي  اســتدامة  ضمــان 
)المرحلــة األولــى: المهــن اإلدارية واإلشــرافية والصحيــة والتعليمية( 
وتتبنــى نظــم العمــل المرنــة والعمــل الجزئــي التــي تدعــم مشــاركة 

ــة.   ــرأة البحريني الم

ــوق 	  ــات س ــع متطلب ــق م ــي لتتواف ــم العال ــارات التعلي ــة خي مراجع
ــتقبلي. ــل المس العم

الجهات المعنية 

مجلس التعليم العالي	 
مركز االتصال الوطني	 
المؤسسات األكاديمية والتدريبية	 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية	 
جهاز الخدمة المدنية	 
المجلس األعلى للمرأة 	 
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األثر المتحقق )نسب التطوير( فرص التحسين )الفجوة(

بلغت نسبة وصول المرأة لرئاسة أحد السلطات الثاث )%33(.	  الوزيرات )%5(	 
الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي* )%46(	 

للتطــور 	  معتمــد  نظــام  توفــر  التــي  المؤسســات  نســبة  ارتفــاع 
.)2020-2019(  )%42( إلــى   2016 عــام  فــي   )%33( مــن  المهنــي 

ارتفــاع نســبة المؤسســات التــي توفــر نظــام معتمــد للتــدرج المهني 	 
مــن )22%( في عــام 2016 إلــى )%38( )2020-2019(.

نظــام التــدرج والتطــور الوظيفــي والمهنــي )45 جهــة فــي 	 
القطــاع العــام(:

−    توفير الجهة نظام معتمد للتطور المهني )%42(
−    توفر الجهة نظام معتمد للتدرج المهني )%38(

−    نسبة متوسط النساء الحاصات على ترقيات )%44(

الوقت المتوقع لتنفيذ التوصية التوصية )رئيسية ومستمرة من التقرير السابق(

سنتان 	  3.   إستدامة رفع نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار 
4.   مراجعــة نظــم التطــور المهنــي لتتفــق مــع طبيعــة القطــاع 

بيــن الجنســين. التــوازن  والتخصــص المهنــي وتراعــي 

الخطوات التنفيذية

إدارة المعرفة السياسات / التدقيق والرقابة

ــب 	  ــي مناص ــرأة ف ــاركة الم ــر مش ــة وأث ــة بأهمي ــة التوعي مواصل
ــة. ــاة العام ــي الحي ــرار ف ــاذ الق ــع واتخ صن

ــارات 	  ــتثمار خي ــى اس ــاة عل ــرأة والفت ــجيع الم ــي تش ــتمرار ف االس
التدريــب والتعلــم الذاتــي لزيــادة فرصهــا فــي التــدرج والتطــور 

والمهنــي. الوظيفــي 

والتقييــم 	  المهنــي  للتطــور  المعتمــــدة  األنظمــــة  تفعيــــل 
الوظيفــي وفقــًا لمعاييــر تراعــي إدمــاج إحتياجــات المــرأة لضمــان 
تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين وطبيعــة قطــاع العمــل والتخصص، 
لــكل مســتوى وظيفــي تماشــيًا مــع أفضــل الممارســات علــى كافــة 

ــدة.  األصع

الجهات المعنية 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية 	 
جهاز الخدمة المدنية	 
معهد اإلدارة العامة  	 
المجلس األعلى للمرأة	 

* تشمل الوظائف التنفيذية منصب مدير فأعلى )وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومدير إدارة وما في حكمها كما تضم بعض الوظائف االستشارية(
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األثر المتحقق )نسب التطوير( فرص التحسين )الفجوة(

 ارتفاع نسبة الوظائف الدبلوماسية )البحرينيات للبحرينيين( 	 
من )25%( إلى )%33( )2020-2016(.

الوظائف الدبلوماسية )البحرينيات للبحرينيين( )%33(  	 
سفيرات )تمثيل خارجي( )%4(	 
سفيرات )ديوان الوزارة / كادر الوزارة التنفيذي( )%23( 	 

الوقت المتوقع لتنفيذ التوصية التوصية )رئيسية ومستمرة من التقرير السابق(

سنة  	  رفــع نســب مشــاركة المــرأة البحرينيــة فــي مواقــع التمثيــل   .5
الدبلوماســي.

الخطوات التنفيذية

إدارة المعرفة السياسات

ــتجدة 	  ــوادر المس ــة الك ــة لتهيئ ــة المخصص ــج التدريبي ــف البرام تكثي
ــات  ــوكاالت والمنظم ــي )ال ــل الدول ــال العم ــي مج ــين ف ــن الجنس م

والمؤسســات الدوليــة(.

تضميــن برامــج ومناهــج أكاديميــة محمــد بــن مبــارك آل خليفــة 	 
للدراســات الدبلوماســية لــكل مــا مــن شــأنه أن يدعــم عمليــات التــوازن 

ــي.  ــي/ الدول ــل الدبلوماس ــي العم ــين ف ــن الجنس بي

اســتمرارية تنميــة قــدرات الدبلوماســيين مــن الجنســين عبــر المنصات 	 
االفتراضيــة خــال فتــرة االبتعــاث للخــارج بالحــث علــى تنميــة مهــارات 

”التعلــم الذاتــي وبنــاء القــدرات الذاتيــة”.

توجيــه مضمــون وســائل التواصــل االجتماعــي لرفــع اهتمــام األجيــال 	 
الناشــئة بمجــال العمــل الدبلوماســي والعمــل الدولــي، مع االســتمرار 

فــي إبــراز قصــص النجــاح والتميــز الذاتــي.

التحديــث الــدوري لمعلومــات المنصــات اإللكترونيــة المســتمدة مــن 	 
المصــادر الرســمية حــول جهــود مملكــة البحريــن ليتــم التعريــف 
ــة  ــات مملك ــفارات وبعث ــل س ــن قب ــتمر م ــكل مس ــا بش ــج له والتروي

ــارج.  ــي الخ ــن ف البحري

اســتحداث أنظمــة للدبلوماســيين المتزوجيــن مــن الجنســين تســمح 	 
ألزواجهــم وزوجاتهــم العامليــن فــي القطاعيــن الحكومي والرســمي 

االســتمرار فــي وظائفهــم والعمــل عــن بعــد.

الســماح للدبلوماســيين باصطحــاب مرافقيــن مــن الدرجــة األولــى 	 
ــم.  ــة له ــوت الرعاي ــال ثب ــي ح ف

الجهات المعنية 

وزارة الخارجية 	 
جهاز الخدمة المدنية 	 
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فرص التحسين )الفجوة(

الوظائف اإلشرافية واإلدارية في القطاع الخاص )34% من البحرينيين و7% من اإلجمالي(. 	 

الوقت المتوقع لتنفيذ التوصية التوصية )رئيسية ومستمرة من التقرير السابق(

سنة  	  6.  تطويــر الخطــط والبرامــج والسياســات الداعمــة لتقــدم المــرأة في 
تقلــد المناصــب القياديــة واإلشــرافية واإلداريــة بالقطــاع الخــاص.

الخطوات التنفيذية

إدارة المعرفة الموازنات المستجيبة الحتياجات المرأة السياسات

آليــات 	  لتطبيــق  استرشــادية  أدلــة  إصــدار 
ــن  ــوازن بي ــق التـــ ــرص لتحقيـ ــؤ الفــ تكــافــ

الجنسيـــن. 

ــي 	  ــرأة ف ــود الم ــر وج ــاس تأثي ــتدامة قي اس
والقياديــة  واإلداريــة  اإلشــرافية  المناصــب 
ومجالــس اإلداريــة فــي مؤسســات القطــاع 

الخــاص. 

فــي 	  المــــرأة  احتياجـــات  إدمــاج  مراعــاة 
برامــج ومبــادرات المؤسســــة الموجهــة 
العامليــن وتصنيفهــــا بحســــب الجنــــس 
)كالخدمــات المســاندة الداعمــة للتوفيــق مــا 

بيــن األســرة والعمــل(.

للتطــور 	  المعتمــدة  األنظمــة  تفعيــل 
المهنــي والتقييــم الوظيفــي وفقــًا لمعايير 
لضمــان  المــرأة  إحتياجــات  إدمــاج  تراعــي 
تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين وطبيعــة 
لــكل مســتوى  العمــل والتخصــص،  قطــاع 
وظيفــي تماشــيًا مــع أفضــل الممارســات علــى 

كافــة األصعــدة. 

االستمرار في تطوير اللوائح المؤسسية:	 
وخدمـــات -  مرنــــة  عمــــل  نظـــم  تطبيــق 

مســاندة تحقــق التــوازن المهني واألســري 
بالقطــاع. للعامليــن 

إنشــاء وتفعيــــل نظــــام إداري لمتابعــــة - 
الجنســين. بيــن  التــوازن  تحقيــق 

ــاص 	  ــاع الخ ــات القط ــم لمؤسس ــدار تعامي إص
لتحقيــق  الفــرص  تكافــؤ  مبــادئ  لتطبيــق 
ــب  ــي المناص ــد تول ــين عن ــن الجنس ــوازن بي الت
ــة واإلشــرافية والتمثيــل فــي مجالــس  اإلداري

اإلدارة بمــا يراعــي خصوصيــة القطــاع.

الجهات المعنية 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية 	 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	 

مصرف البحرين المركزي 	 
صندوق العمل ”تمكين”	 
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األثر المتحقق )نسب التطوير( فرص التحسين )الفجوة(

تغيــر إيجابــي بالثقافــة المجتمعيــة والمؤسســية تجــاه نظــم 	 
العمــل المرنــة والعمــل مــن المنــزل.

ــل 	  ــق العم ــم تطبي ــا يدع ــات بم ــة للمؤسس ــة التحتي ــر البني تطوي
ــزل. ــن المن ــل م ــرن والعم الم

إدمــاج احتياجــات المــرأة واألســرة فــي بيئــة العمــل )45 جهــة  	 
فــي القطــاع العــام(:   

إجازة أبوة )%22( -
تطبيق نظام العمل المرن )%82(  -
تطبيق نظام العمل من المنزل )%74(   -

الوقت المتوقع لتنفيذ التوصية التوصية )رئيسية ومستمرة من التقرير السابق(

سنتان   	  بيــن  للتوفيــق  الداعمــة  اإلداريــة  النظــم  تطبيــق  اســتدامة   .7
ــق  ــة تطبي ــة ومتابع ــات الوظيفي ــرية وااللتزام ــؤوليات األس المس

وقيــاس أثــر سياســات وأنظمــة العمــل المرنــة وعــن بعــد.

الخطوات التنفيذية

إدارة المعرفة التدقيق والرقابة السياسات

أثـر 	  قيـاس  “دراســـة  توصيـــات  تنفيـذ 
تطبيـق سياسـات نظـم العمـل عـن بعـد 
الجائحـة”. أثنـاء  العـام  القطـاع  بمؤسسـات 

تطــويـــر اآلليــات واألدوات الرقــابيــــة 	 
لمتابعة فاعلية تبني وتطبيق منهجيات 

التوازن بين الجنسين.

المدنيـة 	  الخدمـة  جهاز  سياسات  تطوير 
مثل تطبيق أنظمة العمل المرن والعمل 
عن بعد والخدمات المساندة للتوفيق بين 

الحياة المهنية واألسرية.

الجهات المعنية 

المجلس األعلى للمرأة  	 
جهاز الخدمة المدنية	 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية	 
 مصرف البحرين المركزي	 
جميع الجهات المشاركة في التقرير الوطني	 
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األثر المتحقق )نسب التطوير( فرص التحسين )الفجوة(

ارتفاع نسبة المؤسسـات التي تأخذ بعيـن االعتبـار تحقيــق تكافــؤ 	 
الفرص عند تنفيذ الميزانية من )64%( في عام 2016 إلى )76%( من 

إجمالي الجهات المشاركة في تقرير 2019- 2020.

الموازنة المستجيبة الحتياجات المرأة:	 
رصد البيانات وتحليل الفجوات المرصودة )%37( -
سد الفجوات المرصودة )%39( -

الوقت المتوقع لتنفيذ التوصية التوصية )رئيسية( 

سنة  	  8.  االلتزام بتفعيل نظام الموازنات المستجيبة الحتياجات المرأة.

الخطوات التنفيذية

إدارة المعرفة السياسات

المستجيبة 	  الموازنات  مجال  في  الوطنية  القدرات  بناء  استدامة 
الحتياجات المرأة والتصنيفات اإلحصائية بحسب الجنس.

متابعة إصدار التشريعات والقرارات الخاصة بالموازنات المستجيبة 	 
الحتياجات المرأة.

االســتمرار فــي إصــدار تعاميــم إعــداد / تنفيــذ الميزانيــة العامــة 	 
متضمنــة نصــوص ملزمــة وضوابــط عقابيــة بشــأن تطبيــق الموازنــة 
المســتجيبة الحتياجــات المــرأة ومــلء الجــداول المصنفــة بحســب 

الجنــس.

الجهات المعنية 

السلطة التشريعية	 
المجلس األعلى للمرأة	 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني	 
معهد اإلدارة العامة	 
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فرص التحسين )الفجوة(

االلتحاق بالتعليم الفني والمهني والصناعي )%10(  	 

الوقت المتوقع لتنفيذ التوصية التوصية )رئيسية ومستمرة من التقرير السابق(

سنة  	  رفــع نســبة الملتحقــات بالتعليــم الفنــي والمهنــي فــي المرحلــة    .9
المدرسية.

10.  استحداث تخصصات فنية ومهنية وصناعية للطالبات.

الخطوات التنفيذية

إدارة المعرفة السياسات

تكثيــف برامــج لرفــع الوعــي ألوليــاء األمــور بأهميــة التعليــم الفنــي 	 
والمهني.

تعميــم وتنفيــذ توصيــات دراســة “التــوزان بيــن الجنســين مهــارات 	 
ووظائــف المســتقبل فــي مملكــة البحريــن” وتســليط الضــوء علــى 
الوظائــف التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــال االلتحــاق بالمســار 

الفنــي والمهنــي.

إضافــة تخصصــات نوعيــة تســتجيب لمتطلبــات ســوق العمــل 	 
المســتقبلية. للمهــن  والفنــي  التقنــي  والتســارع 

الجهات المعنية 

المجلس األعلى للمرأة 	 
وزارة التربية والتعليم 	 
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فرص التحسين )الفجوة(

المستفيدات من الخدمات اإلسكانية )%9(.	 

الوقت المتوقع لتنفيذ التوصية التوصية )رئيسية مستجدة(

سنة  	  11.   رفع كفاءة الخدمات االجتماعية المقدمة للمرأة.

الخطوات التنفيذية

السياسات

تعديــل “قــرار وزيــر اإلســكان رقــم )90( لســنة 2019 بتعديــل بعــض أحــكام القــرار رقــم )909( لســنة 2015” والــذي ألغــى االســتثناء المقــرر 	 
ــك بإعــادة النــص علــى هــذا االســتثناء المقــرر  ــح المــرأة بشــرط عــدم الملكيــة فــي حــال تملكهــا لعقــار عــن طريــق الميــراث، وذل لصال

لصالــح المــرأة. 

تطوير معايير االستفادة من برنامج “مزايا” لدى وزارة اإلسكان من خالل: 	 

مد سن مقدم الطلب من ”35” إلى ”50” عام وذلك لمعالجة قوائم االنتظار.- 

تعديل الحد األعلى للدخل الشهري من ”1200” دينار إلى ”1500”دينار. - 

وضع آلية للتأمين على رسوم الكهرباء والماء لعدم نقل متأخرات رسوم الكهرباء والماء تلقائيًا على عاتق ورثة المتوفيين.	 

الجهات المعنية 

وزارة اإلسكان	 
هيئة الكهرباء والماء	 
المجلس األعلى للمرأة	 
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منهجية احتساب المؤشرات

 الملحق رقم )1(

حاصل قسمة نسبة 
المرأة البحرينية للرجل 

البحريني

المرأة البحرينية 
للمتوسط الدولي

حاصل قسمة نسبة 
المرأة البحرينية 

لإلجمالي )بحرينيون وغير 
بحرينيون(

متوسط األجر الشهري في القطاع العام للمرأة البحرينية = 718	 

متوسط األجر الشهري في القطاع العام للرجل البحريني = 819	 

الفجوة = 718 ÷ 819 = %88	 

معدل وفيات الرضع لكل 1000مولود حي للبحرينيات = 6.6	 

المتوسط الدولي لمعدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي = 26.0	 

يحقـق 	  بمـا  الدولـي،  المتوسـط  مـن  أفضـل  البحرينيـة  الطفلـة  قـراءة 
للمؤشـر( الكلـي  )الـوزن  المأمولـة  النتيجـة 

متوسط األجر الشهري في القطاع العام للمرأة البحرينية = 718	 

متوسط األجر الشهري في القطاع العام لإلجمالي = 811	 

الفجوة = 718 ÷ 811 = %89	 

منهجية احتساب مؤشرات التوازن بين الجنسين

وزن لكل مؤشر	 

تتراوح قيمة المؤشر النهائية بين 0 إلى 1	 

النتيجة المرحلية:

متوسط نتيجة مؤشرات التوازن بين الجنسين الموحدة على مستوى مؤسسات القطاع العام والمجاالت الرئيسية  
لمملكة البحرين

النتيجة المرحلية لعام 2019 - 2020:

ــع 	  ــن م ــدى العامي ــات إح ــام 2019 و 2020 أو بيان ــات لع ــرت البيان ــي وف ــات الت ــام للجه ــط الع ــاب المتوس احتس
ــة ــات القضائي ــاع المؤسس ــتثناء قط اس

احتســاب النتائــج المرحليــة علــى المســتوى الوطنــي بحســب أحــدث قــراءة متوفــرة وذلــك علــى صعيــد 	 
المجــاالت الرئيســية
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نتائج الجهات في األداء المؤسسي 2020-2019
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94هيئة جودة التعليم والتدريب 1

91الجهاز الوطني لإليرادات )لعام 2020 فقط(2

90وزارة الصحة 3

89الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 4

85هيئة البحرين للثقافة واآلثار 5

84وزارة العمل والتنمية االجتماعية 6

81مجلس التنمية االقتصادية 7

76معهد اإلدارة العامة8

75جامعة البحرين 9

74كلية البحرين التقنية “بوليتكنك البحرين” 10

72صندوق العمل “تمكين” 11

70الهيئة العامة للتأمين االجتماعي12

69وزارة التربية والتعليم 13

68وزارة شؤون الشباب والرياضة 14

68بدالة إنترنت البحرين15

68وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 16

66وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب17

64مجلس المزايدات والمناقصات 18

63األمانة العامة لمجلس الشورى 19

62وزارة اإلسكان 20

61هيئة التخطيط والتطوير العمراني 21

60األمانة العامة لمجلس النواب 22

59النيابة العامة 23
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نتائج الجهات في األداء المؤسسي 2020-2019
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59وزارة الداخلية 24

58هيئة البحرين للسياحة والمعارض 25

58المحكمة الدستورية 26

56وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 27

55وزارة المواصالت واالتصاالت 28

55وزارة المالية واالقتصاد الوطني 29

55المجلس األعلى للبيئة30

54المجلس األعلى للشباب والرياضة 31

54جهاز المساحة والتسجيل العقاري32

53جهاز الخدمة المدنية 33

53وزارة األشغال والبلديات والتخطيط العمراني - األشغال34

53هيئة تنظيم سوق العمل 35

50هيئة التشريع و الرأي القانوني 36

49هيئة تنظيم االتصاالت 37

48المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية38

45هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 39

40وزارة الخارجية 40

40وزارة شئون اإلعالم 41

38الهيئة الوطنية للنفط والغاز 42

29هيئة الكهرباء والماء43

24وزارة األشغال والبلديات والتخطيط العمراني - البلديات 44

20المجلس األعلى للقضاء45

النتيجة )49٪ فأقل(النتيجة )70٪ فأكثر(مؤشر األلوان النتيجة )٪50 - %69(
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المؤشر
القراءة

الوزن
النتيجة

المصدر
20172018201920202017201820192020

أواًل: االقتصاد

 المشاركة في القوى العاملة

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية1.08%0.76%0.76%0.76%1.50%43%32%32%32% البحرينيات للبحرينيين )نشط اقتصاديًا(

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية0.86%0.75%0.75%0.74%1.50%49%43%44%43% اإلجمالي )نشط اقتصاديًا(

 2%3%    اإلجمالي

الوظائف التنفيذية واإلشرافية واإلدارية في القطاعين الحكومي والخاص

 البحرينيات للبحرينيين )موظف( 
– القطاع الحكومي1

جهاز الخدمة المدنية%42%44%45%46%0.50%0.36%0.39%0.42%0.42

 البحرينيات لإلجمالي )موظف( 
– القطاع الحكومي1

جهاز الخدمة المدنية%30%31%45%46%0.50%0.21%0.22%0.42%0.42

 البحرينيات للبحرينيين )عامل( 

– القطاع الخاص
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي%33%34%34%34%0.50%0.25%0.25%0.26%0.25

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي0.04%0.04%0.03%0.03%0.50%7%7%6%6%البحرينيات لإلجمالي )عامل( – القطاع الخاص

 1%2%    اإلجمالي

 الوظائف التخصصية في القطاع العام

جهاز الخدمة المدنية0.75%0.75%0.75%0.75%0.75%62%61%56%55%البحرينيات للبحرينيين )موظف( 

جهاز الخدمة المدنية0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%62%61%56%55%البحرينيات لإلجمالي )موظف(

المجلس األعلى للقضاء0.07%0.06%0.06%0.05%0.50%12%11%11%10%البحرينيات للبحرينيين )القضاة(

وزارة الخارجية0.49%0.46%0.44%0.47%1%33%31%31%32%البحرينيات للبحرينيين )الدبلوماسيين(

 2%3%    اإلجمالي

 الوظائف التخصصية في القطاع الخاص2

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي0.43%0.43%0.43%0.41%0.75%36%37%36%35%البحرينيات للبحرينيين )عامل(

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي0.02%0.02%0.02%0.02%0.25%9%8%7%7%البحرينيات لإلجمالي )عامل(

 1%1%    اإلجمالي

1  تشمل الوظائف التنفيذية منصب مدير فأعلى )وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومدير إدارة وما في حكمها كما تضم بعض الوظائف االستشارية(

2  يشمل المشتغلون بالمهن العلمية والفنية واإلشرافية واإلدارية.

النتائج التفصيلية لمملكة البحرين على مستوى المؤشرات الرئيسية

 الملحق رقم )3(
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المؤشر
القراءة

الوزن
النتيجة

المصدر
20172018201920202017201820192020

 متوسط األجر الشهري في القطاع العام

البحرينيات للبحرينيين )دينار(

868880718774البحرينيات

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي%2%1.88%1.91%1.75%1.77

922923819877البحرينيين

البحرينيات لإلجمالي )دينار(

868880718774البحرينيات

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي%1%0.97%0.98%0.89%0.94

895902811826اإلجمالي

 3%3%    اإلجمالي

 متوسط األجر الشهري في القطاع الخاص

البحرينيات للبحرينيين )دينار(

548559573590البحرينيات

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي%2%1.39%1.38%1.38%1.39

791809831847البحرينيين

البحرينيات لإلجمالي )دينار(

548559573590البحرينيات

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي%1%0.77%0.77%1.00%0.78

710723313757اإلجمالي

 2%3%    اإلجمالي

 الباحثين عن عمل

وزارة العمل والتنمية االجتماعية0.36%0.30%0.30%0.27%1.00%74%77%77%79%البحرينيات للبحرينيين )باحث عن عمل(

 0%1%    اإلجمالي

المشاريع/ السجالت التجارية وريادة األعمال

 البحرينيات للبحرينيين

)السجالت التجارية الفردية النشطة المملوكة( 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة%42%43%42%42%0.50%0.36%0.37%0.36%0.36

 البحرينيات لإلجمالي 

)السجالت التجارية الفردية النشطة المملوكة(
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة%29%29%29%29%0.50%0.20%0.21%0.20%0.20

البحرينيات للبحرينيين )استدامة السجالت 

التجارية ألكثر من خمس سنوات( 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة%37%37%37%38%0.50%0.29%0.30%0.29%0.30

البحرينيات لإلجمالي )استدامة السجالت 

التجارية ألكثر من خمس سنوات(
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة%26%27%27%27%0.50%0.18%0.18%0.18%0.18

 البحرينيات للبحرينيين

)المستفيدين من مشروع األسر المنتجة( 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية%77%77%78%75%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-----50%47%48%45%البحرينيات للبحرينيين )السجالت االفتراضية(

 2%3%    اإلجمالي
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المؤشر
القراءة

الوزن
النتيجة

المصدر
20172018201920202017201820192020

 12%19%    المجموع لمحور االقتصاد 

ثانيًا: صنع القرار

مجلس الوزراء0.08%0.08%0.08%0.08%1.50%5%5%5%5%وزيرة

مجلس الوزراء0.05%0.05%0.05%0.05%0.50%9%9%9%9%درجة وزير

المجلس األعلى للمرأة1.50%1.50%1.50%0.00%3%33%33%33%0%الوصول لرئاسة أحد السلطات الثالث )رئيس(

مجلس النواب0.44%0.44%0.44%0.20%2.50%15%15%15%8%مجلس النواب )المنتخب( )عضو(

مجلس الشورى0.44%0.44%0.44%0.44%1.50%23%23%23%23%مجلس الشورى )المعين( )عضو(

المجالس البلدية وأمانة العاصمة0.29%0.29%0.29%0.25%1%23%23%23%20%المجلس البلدي وأمانة العاصمة )عضو(

وزارة الخارجية0.20%0.10%0.11%0.10%1%17%9%10%9%السفراء )سفير( داخل وخارج مملكة البحرين

مجلس النواب0.00%0.00%0.00%0.00%1%0%0%0%0%نائب أول / ثاني لرئيس مجلس النواب

مجلس الشورى1.00%1.00%1.00%1.00%1%50%50%50%50%نائب أول / ثاني لرئيس مجلس الشورى

 ترؤس اللجان في مجلس النواب

)المنتخب( )رئيس(
مجلس النواب%0%11%13%8%1%0.00%0.12%0.14%0.08

 ترؤس اللجان في مجلس الشورى

)المعين( )رئيس(
مجلس الشورى%33%33%33%44%1%0.50%0.49%0.50%0.80

نائب رئيس في اللجان بمجلس الشورى 

)المعين(
مجلس الشورى%38%22%25%38%1%0.60%0.28%0.33%0.60

نائب رئيس في اللجان بمجلس النواب 

)المنتخب(
مجلس النواب%0%44%19%31%1%0.00%0.79%0.23%0.44

المشاركة في التصويت النتخابات المجالس 

النيابية والبلدية
إدارة االنتخاب واالستفتاء%46%48%48%48%2%1.70%1.85%1.85%1.85

 8%19%    المجموع لمحور صنع القرار 

 ثالثًا: التعليم

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية-5.00%4.96%5.00%5%*96%96%94%96%القيد الصافي بالتعليم األساسي )طالبة(

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية-4.00%4.00%4.00%4%*84%84%84%83%القيد الصافي بالتعليم الثانوي )طالبة(

وزارة التربية والتعليم0.11%0.11%0.09%0.09%1%10%10%8%8%االلتحاق بالتعليم الفني والمهني )طالبة(

وزارة التربية والتعليم/ التعليم العالي2.00%2.00%2.00%2.00%2%63%63%65%66%خريجات التعليم العالي )خريجة( 

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية0.97%0.96%0.96%0.96%1%96%95%95%95%معدل القرائية لدى السكان )15 سنة فأكثر(

 12%13%    اإلجمالي
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المؤشر
القراءة

الوزن
النتيجة

المصدر
20172018201920202017201820192020

 األكاديميات

وزارة التربية والتعليم/ التعليم العالي0.98%0.94%0.90%0.88%1%49%48%47%47%البحرينيات للبحرينيين 

وزارة التربية والتعليم/ التعليم العالي0.72%0.25%0.25%0.25%1%42%20%20%20%البحرينيات لإلجمالي

 2%2%    اإلجمالي

 المناصب القيادية في التعليم العالي

وزارة التربية والتعليم / التعليم العالي0.86%0.78%0.78%0.64%1%46%44%44%39%البحرينيات للبحرينيين

وزارة التربية والتعليم / التعليم العالي0.49%0.44%0.43%0.33%1%33%30%30%25%البحرينيات لإلجمالي

 1%2%    اإلجمالي

التكنولوجيا الرقمية 

المتخصصين في المحتوى التعليمي الرقمي 

)المعلمات للمعلمين(
وزارة التربية والتعليم%1.00%1.00%1.00-%72%66%64%1-

وزارة التربية والتعليم0.50%0.50%0.50%-0.50%68%83%89%-وحدات التعلم الرقمي )الطالبات للطلبة(

اإلنتاج المتميز من المحتوى التعليمي الرقمي 

)الطالبات للطلبة(
وزارة التربية والتعليم%0.50%0.50%0.50-%92%54%53%0.50-

 2%2%    اإلجمالي

 17%19%    المجموع لمحور التعليم

رابعًا: الصحة

 العمر المتوقع للحياة

 المرأة البحرينية 

بالرجل البحريني )سنة(

78.178.178.178.1البحرينيات

وزارة الصحة%5%5.00%5.00%5.00%5.00

76.576.576.576.5البحرينيين

 المرأة البحرينية 

بالمتوسط الدولي

78.178.178.178.1البحرينيات

منظمة الصحة العالمية    %5%5.00%5.00%5.00%5.00

74.774.975.975.9الدولية

 10%10%    اإلجمالي
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المؤشر
القراءة

الوزن
النتيجة

المصدر
20172018201920202017201820192020

 معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي

 الطفلة البحرينية 

للطفل البحريني )رضيع( 

*5.485.96.556.55البحرينيات

وزارة الصحة-%1%0.93%1.00%1.00

*5.116.46.996.99البحرينيين

 الطفلة البحرينية 

بالمتوسط الدولي

*5.485.96.556.55البحرينيات

األمم المتحدة - وفيات الطفولة-%4%4.00%4.00%4.00

*29.129.12626.0الدولية

 5%5%    اإلجمالي

 اإلصابة باألمراض المزمنة 

اإلصابة باألمراض المزمنة - المرأة البحرينية 

بالرجل البحريني )مصاب(
وزارة الصحة%53%53%53%50%3%2.69%2.67%2.70%3.00

اإلصابة باألمراض المزمنة - نسبة المرأة 

البحرينية من السكان اإلناث  
وزارة الصحة-%1%0.86%0.85%0.89*%29%33%35%35

 4%4%    اإلجمالي

 19%19%    المجموع لمحور الصحة 

خامسًا: االجتماعي

 نسبة السكان المتزوجين

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية2.80%2.82%2.82%2.84%3%48.30%48.40%48%49%البحرينيات للبحرينيين )متزوج(

 3%3%    اإلجمالي

 متوسط العمر عند الزواج للمرأة والرجل

البحرينيات للبحرينيين 

)اإلجمالي( )سنة(

23242524البحرينيات

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية%4%3.54%3.56%3.57%3.58

26272827البحرينيين

البحرينيات لإلجمالي )سنة(

23242524البحرينيات

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية%3%2.46%2.48%2.50%2.81

28293030اإلجمالي

 6%7%    اإلجمالي
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المؤشر
القراءة

الوزن
النتيجة

المصدر
20172018201920202017201820192020

 العنف

نسبة العنف األسري ضد المرأة البحرينية 

من إجمالي البحرينيات 
وزارة الداخلية%0.37%0.39%0.38%0.27%3%3.00%3.00%3.00%3.00

 3%3%    اإلجمالي

المساعدات/الخدمات االجتماعية

المستفيدات من المساعدات االجتماعية 

)الضمان االجتماعي(
وزارة العمل والتنمية االجتماعية%57%56%54.60%54.50%2%1.53%1.60%1.66%1.67

 المستفيدات من الخدمات االجتماعية 

)اإلسكان(
وزارة اإلسكان%9%6%8%9%2%0.21%0.13%0.17%0.20

المستفيدات من الخدمات االجتماعية 

)التوفيق األسري(
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف %63%65%64%62%2%2.00%2.00%2.00%2.00

 4%6%    اإلجمالي

 16%19%    المجموع للمحور االجتماعي 

سادسًا: المجتمع المدني

العضوية في مؤسسات المجتمع المدني 

)عضوة لإلجمالي(
وزارة العمل والتنمية االجتماعية%26%26%30%16%1%0.35%0.36%0.42%0.19

عدد الرؤساء في مؤسسات المجتمع المدني 

)رئيسة لإلجمالي(
وزارة العمل والتنمية االجتماعية%14%17%14%15%2%0.33%0.40%0.33%0.34

العضوية في مجلس إدارة الجمعيات في 

مؤسسات المجتمع المدني )عضوة لإلجمالي(
وزارة العمل والتنمية االجتماعية%26%25%22%25%2%0.72%0.66%0.58%0.65

 1%5%    المجموع لمحور المجتمع المدني 

*القراءة آلخر سنة متوفرة.
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النتائج التفصيلية لمملكة البحرين على مستوى قياس األداء المؤسسي

 الملحق رقم )4(

المؤشر

الفجوة

الوزن

النتيجة

2016
 المتوسط

2018/2017

 المتوسط

2020/2019
2016

 المتوسط

2018/2017

 المتوسط

2020/2019

المؤشرات الرقمية

10.94%9.94%9.93%16%68%62%62%1( التوظيف

3.77%3.46%3.37%5%75%69%67%الموظفات/ الموظفون في المؤسسة

2.12%2.00%2.25%3%71%67%75%التوظيف خالل العام

0.55%0.60%0.62%1%55%60%62%التوظيف بعقود مؤقتة/ عمل جزئي

4.33%3.75%3.44%6%72%62%57%الموظفات / الموظفون في العمليات الرئيسية

اشتراط نسبة من البحرينيات لدى المؤسسة المقدمة 

 )Outsourcing( للخدمة عند توقيع العقود الخارجية 

 )Core functions( ذات العالقة بالعمليات الرئيسية

%11%11%19%0.5%0.06%0.06%0.09

اشتراط نسبة من البحرينيات لدى المؤسسة المقدمة 

 )Outsourcing( للخدمة عند توقيع العقود الخارجية 

)Support functions( ذات العالقة بالعمليات المساندة

%11%11%16%0.5%0.06%0.06%0.08

8.89%8.27%9.00%17%52%49%53%2( المناصب القيادية

0.66%0.70%0.72%2%33%35%36%درجة وكيل 

1.95%1.91%2.03%4%49%48%51%درجة وكيل مساعد

2.66%2.34%2.77%6%44%39%46%درجة مدير إدارة

3.62%3.16%3.28%5%72%63%66%رئيس قسم / مشرف قسم

12.77%11.28%10.90%20%64%56%54%3( األجور

1.98%1.83%1.51%3%66%61%50%األجور اإلجمالية في المؤسسة

1.09%1.18%1.19%3%36%39%40%درجة وكيل / درجة وكيل مساعد 

0.92%0.80%0.83%2%46%40%41%درجة مدير إدارة 

0.74%0.63%0.59%1%74%63%59%رئيس قسم 

0.78%0.68%0.60%1%78%68%60%أخصائي أول
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المؤشر

الفجوة

الوزن

النتيجة

2016
 المتوسط

2018/2017

 المتوسط

2020/2019
2016

 المتوسط

2018/2017

 المتوسط

2020/2019

0.41%0.36%0.33%0.5%82%72%66%أخصائي 

0.31%0.27%0.25%0.5%61%53%50%الوظائف الفنية والوظائف المساندة 

0.84%0.78%0.72%1%84%78%72%العالوة االجتماعية )للعزباء واألعزب(

0.67%0.62%0.57%1%67%62%57%العالوة االجتماعية )للمتزوجة والمتزوج(

0.94%0.86%0.72%1%94%86%72%العالوة االجتماعية )للمطلقة والمطلق( 

0.99%0.88%0.75%1%99%88%75%العالوة االجتماعية )لألرملة واألرمل(

0.81%0.68%0.70%2%40%34%35%العمل اإلضافي

1.54%1.37%1.15%2%77%69%58%الترقيات

0.75%0.71%0.59%1%75%71%59%الحوافز

5.08%4.73%4.59%6%85%79%77%4( التعليم / التدريب

0.81%0.76%0.70%1%81%76%70%الشهادات األكاديمية

1.27%1.28%1.20%1.5%85%86%80%الشهادات االحترافية

1.76%1.65%1.56%2%88%82%78%التدريب المحلي

0.78%0.59%0.67%1%78%59%67%التدريب الخارجي

0.45%0.45%0.41%0.5%90%91%83%تدريب الطلبة / الخريجين

0.40%0.37%0.31%1%40%37%31%5( نظام التطور والتدرج المهني

0.21%0.17%0.17%0.5%42%33%33%نظام معتمد للتطور المهني

0.19%0.17%0.11%0.5%38%35%22%نظام معتمد للتدرج المهني

5.58%4.96%4.50%8%70%62%56%6( تمثيل المؤسسة

0.67%0.61%0.54%1%67%61%54%التمثيل في اللجان الداخلية للمؤسسة

1.90%1.72%1.50%3%63%57%50%التمثيل في مجالس اإلدارة / اللجان الوطنية

1.50%1.17%0.98%2%75%59%49%التمثيل في اللجان الخارجية
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المؤشر

الفجوة

الوزن

النتيجة

2016
 المتوسط

2018/2017

 المتوسط

2020/2019
2016

 المتوسط

2018/2017

 المتوسط

2020/2019

0.82%0.80%0.67%1%82%80%67%التمثيل في الفعاليات المحلية

0.73%0.68%0.60%1%73%68%60%التمثيل في الفعاليات الخارجية 

المؤشرات الكمية

9.40%7.04%6.81%13%72%54%52%7( إدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل

2.46%2.31%2.25%3%82%77%75%نظام العمل المرن

3.69%1.15%0.97%5%74%23%19%نظام العمل من المنزل

النسبة هي 100%، حيث يطبق لجميع الجهات بحسب القانونإجازة وضع براتب

1.17%1.54%1.61%2%58%77%81%إجازة أمومة بدون راتب

النسبة هي 100%، حيث يطبق لجميع الجهات بحسب القانونساعات رعاية

1.86%1.81%1.83%2%93%91%92%إجازة مرافقة / رعاية مريض

0.22%0.23%0.14%1%22%23%14%إجازة أبوة

3.78%3.47%3.21%7%54%50%46%8( الموازنة المستجيبة الحتياجات المرأة

0.71%0.70%0.67%1%71%70%67%تكافؤ الفرص في إعداد الموازنة

1.52%1.49%1.28%2%76%74%64%تكافؤ الفرص في تنفيذ الميزانية 

0.37%0.30%0.31%1%37%30%31%تحليل الفجوات المرصودة 

1.18%0.99%0.96%3%39%33%32%سد الفجوات المرصودة

5.08%5.83%4.67%6%85%97%78%9( إدماج احتياجات المرأة في الخدمات / المنتجات

1.07%0.93%0.71%3%36%31%24%10( الدراسات والبحوث ذات العالقة بالمرأة

 االلتزام بتوظيف التحليل حسب الجنس )رجل، امرأة( 

 في الدراسات واألبحاث المنفذة من قبل الجهة 

في مجال تخصصها 

%31%42%48%0.5%0.15%0.21%0.24

دعم/ تنفيذ دراسات أو بحوث تخصصية أو تقارير خاصة 

بإدماج احتياجات المرأة
%31%31%35%1%0.31%0.31%0.35

 تفعيل توصيات ونتائج الدراسات واألبحاث المتعلقة 

بواقع المرأة البحرينية
%17%28%32%1.5%0.25%0.42%0.48
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المؤشر

الفجوة

الوزن

النتيجة

2016
 المتوسط

2018/2017

 المتوسط

2020/2019
2016

 المتوسط

2018/2017

 المتوسط

2020/2019

11( المشاركة في الجوائز الوطنية والعربية واإلقليمية 

0.73%0.87%0.93%2%36%43%47%والدولية في مجال تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

0.17%0.18%0.22%0.25%68%74%86%المشاركة في الجوائز الوطنية 

0.07%0.09%0.07%0.25%26%35%28%المشاركة في الجوائز العربية واإلقليمية 

0.11%0.15%0.14%0.5%22%29%28%المشاركة في الجوائز الدولية 

0.22%0.30%0.34%0.5%45%60%69%انتظام المشاركة في الجوائز 

0.15%0.15%0.17%0.5%31%31%33%الفوز بإحدى الجوائز 

0.99%0.94%0.89%1%99%94%89%12( االلتزام بمتطلبات لجنة تكافؤ الفرص

0.50%0.47%0.46%0.5%100%95%92%تشكيل لجنة تكافؤ فرص في المؤسسة

تنفيذ تعليمات الخدمة المدنية رقم )4( لعام 2014 بشأن 

إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية 
%85%93%99%0.5%0.43%0.47%0.49

65%59%56%100%65%59%56%المجموع الكلي
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قائمة الجهات

 الملحق )5(

اشتمل التقرير في نسخته الحالية على )45( مؤسسة في القطاع العام

بدالة إنترنت البحرينهيئة البحرين للسياحة والمعارضوزارة العمل والتنمية االجتماعية

األمانة العامة لمجلس الشورىهيئة البحرين للثقافة واآلثاروزارة الصناعة والتجارة والسياحة

األمانة العامة لمجلس النوابهيئة جودة التعليم والتدريبوزارة شؤون الشباب والرياضة

المجلس األعلى للشباب والرياضةالهيئة العامة للتأمين االجتماعيوزارة الصحة

المجلس األعلى للبيئةهيئة تنظيم االتصاالتوزارة اإلسكان

 وزارة األشغال والبلديات والتخطيط العمراني 

- قطاع األشغال
مجلس التنمية االقتصاديةالهيئة الوطنية للنفط والغاز

مجلس المناقصات والمزايداتهيئة التشريع والرأي القانونيوزارة المواصالت واالتصاالت

جهاز المساحة والتسجيل العقاريالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحيةوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

صندوق العمل “تمكين”هيئة الكهرباء والماءجهاز الخدمة المدنية

معهد اإلدارة العامةهيئة تنظيم سوق العملالمحكمة الدستورية

كلية البحرين التقنية “بوليتكنك البحرين”المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانيةالنيابة العامة

وزارة شؤون اإلعالمجامعة البحرينوزارة المالية واالقتصاد الوطني

هيئة التخطيط والتطوير العمرانيالجهاز الوطني لإليراداتوزارة الداخلية

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونيةوزارة الخارجية
 وزارة األشغال والبلديات والتخطيط العمراني 

- قطاع البلديات

المجلس األعلى للقضاء وزارة التربية والتعليموزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف


