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االفتتاحية

التيرةالنشهذهيديكمأبينيضعأنالنسائياالتحادإدارةمجلسسعدي

التي19كوفيدفيروسةلجائحةاالستثنائيالظروفمعصدورهاتزامني

ملالعلتكثيفبدورهاأدتواستثناءاتاقيودً أجمعالعالمعلىفرضت

.اإلجتماعيالتواصلوسائلخاللومنبعدعناالجتماعي

ةروروالضةالحاجتقتضيهفيمابعدوعنعملهالنسائياالتحادواصللقد

اجتماعالمثالسبيلعلىمنهاخارجياجتماعمنأكثرفيشاركفقد

لمدنياالمجتمعمنظماتشبكةواجتماعالمغربفيالعربيالنسائياالتحاد

يةالخارجوزارةمعبعدعناجتماعاحضركماالمرأة،/المتحدةلألممالتابعة

.البحرينفياالنسانلحقوقةالدوريللمراجعةالبحرينية
فيماAWRAWاالوراوةمنظمعقدتهالذياالجتماعحضورتمكذلك

10-1منالفترةفي76الدورةفيالبحريندولةتقريربمناقشةيتعلق

ألجلشةالمناقتأجيلتمفقداالستثنائيةالظروفبسببولكن2020يوليو

مناقشةللوتقديمهالتقريرتحديثعلىالسيداولجنةتأكيدمعمسمىغير

ابقةالسالسيداولجنةمنمنبثقةمصغرةلجنةاالتحادشكلولقدالقادمة،

إتصاالتبعملمشكورةالجنسيةلجنةقامتكما.التقريرلتحديثهأعدتالتي

موتقديالجائحةظلفيبحرينيغيرمنالمتزوجةالمرأةوضعلمعرفة

.الممكنةالمساعدة

جهودركتحالجائحةهذهبسببالعالميعيشهاالتياالستثنائيةالحالةنا

حيالصالحجرأضراروتخفيفالفيروسهذامكافحةأجلمنعالميةكثيرة

هودجاهميهمدىعكستمبادراتلعملالمسئولةالجهاتمنكثيرفتحركت

نالبحريبالدناوثراءالناسلدىالموجودالوعيمدىوأكدتاالهليالعمل

اعمدمنظملعملسليمنهجاعتمادفيالواعيةالمتميزةوكفاءاتهابكوادرها

وكلنوواًشووركاءًفوويًحمايووةًهووذاً،لجهووودًالدولووةًوتحقيووقًالغايوواتًالمرجوووه

.المجتمع

وهوويً( نحوونًمعووك)موونًهووذاًالمنقلووقًقووامًاالتحووادًبمبووادرتينًاألولووىً

مًكولًمبادرةًاالستشاراتًالقبيةًعنًبعدًوبمشاركةًأربعةًمنًاألقبواءًفلهو

ةًبحقووقًالشكرًوالتقديرًأماًالثانيةًفهيًحملةًتويتريةًتهودفًإلوىًالتوعيو

ديودًالعامالتًالمنزليةًفيًظلًالجائحةًوقدًكانتًالحملةًناجحوةًوشواركًالع

هًتحوتًكماًالًانسىًجهودًالجمعياتًالنسائيهًالمنضووي،هامنًالمهتمينًفي

هووودًومبووادراتًعكسووتًموواتتمتعًبووهًجموواًقامووتًبووهًموونًبمظلووهًاالتحووادً

.الجمعياتًالنسائيهًمنًخبرهًوكفاءهً

نًالًشكًفيًأنًهذهًالجائحةًأثرتًعلىًكثيورًمونًالنسواءًممونًيعملو

ملونًدعمًالحكوميًللنسواءًاألمهواتًممونًيعلفيًققاعاتًمختلفةًفقدًكانًل

مولًفيًالققاعًالعامًأثرهًاإليجابيًمعًاسوتمرارًإغوالقًالمودارسًوتفواقمًع

بعدًالمرأةًورعايتهاًألفرادًاسرتهاًوتحملًمسؤليةًالمتابعةًالمدرسيةًعن

.ألقفالهاًبينماًالمرأةًفيًالققاعًالخاصًلمًيشملهاًهذاًالقرار

لققواعًلقدًأثرتًهذهًالجائحةًعلىًنسبةًكبيرةًمنًالنساءًيعملونًفويًا

فويًالتوأمينًاالجتمواعيًوخاصوةًاألسورًالتويجاتغيرًالنظاميًوغيرًمودر

باصاتًتعيلهاًنساءًنتيجةًلتوقفًهذهًاألعمالًكعامالتًالضيافهًوسائقات

.التوصيلًللمدارسًوعامالتًاألسرًالمنتجةًوغيرهم

يًنتمنىًأنًهذهًالجائحةًتعقيًفرصوةًلمراجعوهًوضوعًالنسواءًاللووات

اءًمونًاليشملهنًالتامينًاالجتماعيًوانًتكونًهناكًتشريعاتًتحميًالنسو

تحمووولًالعوووبءًاالكبووورًمووونًالصووودماتًوأنًتعقووويًفرصووواًجديووودةًللنسووواءً

.أفضلحمايةمتمتعاتًبكموظفاتًأكثرًاستقراراًو

األستاذةًبدريةًالمرزوق
يًبحرينالرئيسةًاالتحادًالنسائيً



نيالبحريالنسائياالتحادرئيسةشاركت

االجتماعفيالمرزوقبدريةاالستاذة

وزارةعقدتهالذيالخامسالتشاوري

المدنيالمجتمعمنظماتمعالخارجية

يسالخميوموذلكاألنسان،بحقوقالمعنية

عبربعدعن2020مايو7الموافق

المساهمةأجلمنوذلكالزوم،برنامج

تموقدالبناءالمؤسسيالعملفيالفاعلة

.الحقوقيةالتقاريرمنعددمناقشة

اداالتحرئيسةالمرزوقبدريةاالستاذةشاركت

لذياالتشاورياالجتماعفيالبحرينيالنسائي

منعددبمشاركةالخارجيةوزارةلهدعت

ساناالنبحقوقالمعنيةالمدنيالمجتمعمؤسسات

الخميسيومصباحعقدالذيالقانون،ونفاذ

المساهمةاجلمنوذلك2020مايو7الموافق

يفالعملتقويرفيالمشتركوالتعاونالفاعلة

.المجاالتهذه

فيالبحرينيالنسائياالتحادشارك

االتحادعقدهالذياالفتراضياالجتماع

وقد٢٠٢٠ابريل٣٠فيالعربيالنسائي

االعضاءاالتحادمنظماتمبادراتتناولتم

١٩كوفيدكروناالجائحهاثناءاالتحادفي

جهودمناالعضاءالمنظماتبهقامتوما

اواقتصاديونفسيااجتماعياللمرأةداعمه

نعالمرزوقبدريهالسيدةفيهتحدثتوقد

اتالجمعيومبادراتالنسائياالتحادمبادرة

.البحرينيالنسائياالتحادفياالعضاء

ي 
ي البحرين 

 
مشاركات االتحاد النسائ



ي ظل جائحة كورونا
 
وضع المرأة ف

فيوالنساءالرجالبينالمساواةعدملىإكوروناجائحةدتأهل

لقيتالتيالذكوريةالمجتمعاتفيخاصةعنها،الناجمةاالعباءتحمل

أنعليناوهنا.حقوقهاتسلبالوقتذاتوفيالمرأةعلىاألعباء

الجائحة،هذهظلفيالمرأةتكابدهاالتيالمعاناةحجمإلىننتبه

نناأحيث،اليوميةانشقتناممارسةوعلىحياتناكلعلىوتأثيرها

كلوإلىالمدرسة،أوالعملإلىالذهابأوالمنزلمغادرةبعدمنلتزم

لشعاراهو"البيتفيخليك"شعاروأصبحالعامة،بالخدماتيتعلقما

ومنظماتومؤسساتحكوميةمنالجهاتجميعتستخدمهالذيالعام

نولكانتشارها،ومنعالجائحةمحاصرةعلىاحرصً المدني،مجتمع

لمعاناةامنالكثيرورائهيخفيأنهإالوفعاليته،قصرهرغمالشعارهذا

ةالعائلأفرادجميعلوجودوذلكأكثرأعبائهاأصبحتحيثللمرأة،

.بالمنزل

يفحلقةأضعفتمثلوالتيالمرأة،وضععلىترتبماأهمولعل

وهالكورونا،وانتشارالبيت،فيخليكشعارظلفيمجتمعاتنا،

ناحيةالفمن.والصحيواالجتماعياالقتصاديالمستوىعلىمعاناتها

يثحالخدمات،ققاعفيخاصةالعامالتالنساءتضررتاالقتصادية

مجالفيوالمؤسساتالشركاتمنالعديدغالقانتيجةوظائفهنفقدن

.ملعبدونأنفسهنالنساءمنالعديدفوجدتوالفعاليات،هالترفي

القيران،مضيفاتاالستقبال،موظفات"الوظائفهذهعلىمثال

وإعدادالتسويقعنالمسؤوالت

اسوباتًالمن–الوفياتً–أعيادًالميالدً–حفالتًالزفافً–الفعالياتًمثلً

ثولًكذلكًالوظائفًالتيًاليمكنًالعملًبهاًمونًخواللًالمنوزل،ًم–الدينيةً

شراف،ًعامالتًالمقاعم،ًالعوامالتًفويًالمنوازلًبالسواعة،ًمصوففاتاإل

حهنًالشعرًوغيرهاًمنًوظائفًأجبرتًالجائحةًأربابًالعملًعلىًتسري

ديودًمونًوهنواكًالع.لتقليلًالتكلفةًأوًتسريحهنًنتيجةًغلوقًالمؤسسوة

رًقتصووادًغيوووًمايسوومىًاإلأالنسوواءًيعملوونًفوويًوظووائفًغيوورًرسوومية،ً

لباصواتًالمنظم،ًوبالتاليًاليشملهنًالتأمينًضدًالبقالة،ًمثلًسوائقاتًا

سواءًاللواتيًيعملنًعلوىًتوصويلًالقلبوةًللمودارسًبشوكلًخواص،ًأوًالن

ولألسووفًالنملووك. اللووواتيًيعتموودًدخلهوونًعلووىًالوودروسًالخصوصووية

يًالقودرةًإحصائياتًبعددهنًحتىًنستقيعًقياسًحجمًمعاناتهن،ًوبالتال

علىًالمساهمةًفيًحلًمشكالتهنًالمادية،ًوإنًقاموتًبعومًمؤسسوات

المجتمعًالمودنيًبمحواوالتًللمسواهمةًفويًالحودًمونًهوذهًالمشوكلةًعونً

تواةًقريقًجمعًالتبرعواتًلمسواندةًاألسورًالمعيلوةًمثولًجمعيوةًنهضوةًف

. البحرينًالتيًقامتًمشكورةًبجهدًكبيرًفيًهذاًالجانب

ةًنتيجةًإنًتحميلًالمرأةًكونهاًالعنصرًاألضعفًللمضاعفاتًاالقتصادي

لعمل،ًالجائحة،ًقدًيزيدًبشكلًغيرًمسبوقًأعدادًالنساءًالعاقالتًعنًا

عويًحيثًيفضلًأصحابًالعملًالرجولًعلوىًالمورأةًتحوتًالضوغقًالمجتم

أموواً.  الووذيًيوورىًأنًالرجوولًأحووقًبالعموولًموونًالموورأةًألنووهًربًاألسوورة

،ًرعايةًاألسرةًبشكلًعام،ًوبشكلًخاصًفيًاألسورًالمصوابةًبوالمرم

.  تتحملًالمرأةًالجزءًاألكبرًمنًالعملًإنًلمًيكنًكله

إعدادًاألستاذةًزينبًالدرازيً
ينيًبحرلنائبةًرئيسةًاالتحادًالنسائيًا



الكاملةالرعايةتحملالمرأةعلىتفرماالجتماعيةفالتقاليد

أعباءةبإضافتقومالروتينيةالعاديةالرعايةجانبلىافنراهالألسرة،

نعوالدراسةالمنزل،فياألوالدبقاءيشكلحيثنتيجةعليهاجديدة

معيجلسوويعلميتابعمنفهيعبائها،ألىإيضافجديداجهدابعد،

شكلبمعلماتفأصبحنبعد،عندراستهملمتابعةالصباحقوالوالداأل

دينمتواجأصبحواالذيناألسرةرادأفبهتماماإلإلىإضافةمباشر،غير

خاصالللققاعسياسةبعدعنالعملأصبحأنبعدالمنزلفيساعة24

.والعام
أنرغمبكورونا،النساءإصابةمخاقرفإنالصحيةالناحيةمنأما

راةالمأنإالالمرأة،منأكبرالرجلإصابةقابليةأنعلىتدلالتقارير

جوخارداخلبهاتقومالتياألدواربسببأيضاكبيربشكلمعرضة

فيالعاملينمن%88النساءتشكل"العالميالصعيدعلىفنجدالمنزل،

"الصحييناألخصائيينمن%69والشخصيةالرعايةمجال

حيثعامبشكلالمرأةصحةعلىكثيرةمخاوفهناكذلكجانبإلى

مكرسةالخاصةأوالعامةسواءالصحيةالمؤسساتجميعأصبحت

متابعةلالمستشفياتفيالنساءوجودوأصبحكورونا،فيروسلمحاربة

بحاجةمنهنالكثيروأنخاصة،نادراأومؤجالالدوريةمواعيدهن

مننبعضهيعانيكماوالضغق،السكريمثل،زمنةالمأمراضهنلمتابعة

واملالحالنساءفئةهيللخقر،عرضةاألكثرالفئةولعل.األدويةنقص
جنبه،تيستحبمكانالمستشفياتألنمستمرةلمتابعةبحاجةاللواتي

يتبع

صعوبةإن.للمرمنقالاألماكنأكثركونهااإلصابةالحتمال

أجنحةفيالعدوىمنوالخوفالصحيةالخدماتإلىالوصول

دةالوالحديثيواألقفالاألمهاتوفياتزيادةإلىيؤديقدالوالدة
.هللاقدرال

المدنيالمجتمعمنظماتمنالكثيرتقلقالتيالمخاوفهذهإن

وجودعدمظلفيمشروعةمخاوفستظلالمرأة،بحقوقالمعنية

لىعكوروناوباءتداعياتأثرتوضحبيانات،وقاعدةإحصائيات
.المرأة



االنفقبياستشاريتمامنبيلالدكتور•

.والحنجرةواالذن

نفسقباستشارةالمرهونهدىالدكتورة•

.وناشئةاقفال

عامقباخصائيةالماجدكميلةالدكتورة•

باالعالنقاممناولوهيعامةوجراحة

.ابالواتسعبرالمجانيالتقبيبعن

ةالسعاداخصائيةخليفةابتهاجاالستاذة•

.االيجابيوالتفكير

”التقبيبًالمجانيً” بعنوانهاًاالتحادًالنسائيًالبحرينيًأقلق

لتقديمًاالستشاراتًالقبيةًعبرًالهاتفًللعوائلًالبحرينيةً
بمشاركةًاربعةًاقباءًمنًتخصصاتًمختلفة

(نحن معك)مبادرة 



المبادرة إىل مساهمة مؤسسات المجتمعتهدف 
ي 
 
ي التصدي ال المدئ
 
وسنتشار المرض وإحتواء الف فير

النسائياالتحاديلعبهالذيالدورضمنالمبادرةتأتي

شعارقتحقيلالحكوميةالمبادراتوتعزيزدعمفيالبحريني

عقاءالالمستشفى،الىالذهابوتفادي”بالبيتخليلك”

مرضىباقيتجاهبدورهليقومووقتجهدالقبيالكادر

فيالمبادرةهذهتنصبكما،(19-كوفيد)كورونافيروس

اهمةومسالفيروسمكافحةلجنةبهتقومالذيالدورتعزيز

واحتواءالمرمانتشارلوقفالمدنيالمجتمعمؤسسات

.الفيروس

اريرالتقيستلماويستمعسوفالمعنيالقبيببانعلما

فيوصثمبعدعنالمريمحالةويشخصابالواتسعبر

قبيبالىالحالةيحولاوالصيدليةمنلشراءهالدواء

المواقنينمنللجميعالخدمةهذهانكما،اخرمختص

.واألجانب

(نحن معك)مبادرة 



تسلط الضوء عىل الوضع المظلم 19جائحة كوفيد
ي البحرين

 
للعامالت غير النظاميات ف

حمايةجمعيةساعدتهمالذينالعمالمنآالف10منأكثربينمن

ةالجمعيأنشأتهتبرعاتصندوقبأموال((MWPSالوافدينالعمال

مااالناثنسبةشكلت،19كوفيدتفشيتبعاتمنللمتضررينإغاثة

أجنبيةامرأة3500إلى3000بينماأي.%35إلى%30بين

إماالدخلمصدرخسارةبسببمتضررةالجنسياتمختلفمن

منهؤالءوغالبيةالمياومة،بنظامكانأصالاًعملهنأنبسبب

يعملنو"فيزافري"أيضاعليهايطلقالتيالنظاميةغيرالعمالة

يفات،التنظمكاتبطريقعنأواألسرأصحابمعمباشرةباتفاقات

التعاممثلالفيروستفشيلمحاصرةاألنشطةإغالقبسببأو

.اوغيرهالصحيةواألنديةوالتجميلالمساجوخدماتالصالونات

أوفيها،العامالتأجوردفععنتوقفتالمحالتهذهمنالكثير

قابلمفيالتكاليفلتقليلالسنويةإجازاتهنأخذعلىأجبرتهن

.الفترةهذهفيإيراداتهنوبالتالينشاطهنتوقف

وردتكثيرةطلباتمنصغيرنموذجسوىليسالعددوهذا

المتضرراتمنالعددهذاأضعافعدةهناكأنفاألكيدالجمعية،

بؤسوالالحاجةفيعانينألحد،استنجادهنصوتيصلالوالالتي

ىحتولكن.قبلهاأعمالهنإلىيعدنوربمااألزمةهذهتنتهيحتى

دبرنيتأنهؤالءفعلىتوقيتهيعرفأحدالالذياليومذلكيصل

.معيشتهنأمور

ألعرفالعامالتهؤالءمنعددمعتواصلتالمقال،هذاأكتبأنقبل

:األزمةبدءعلىشهورثالثةنحومروربعدوضعهنأصبحكيف

كانتالبحرين،فيعاما11منذ(سنة47)الفلبينمن.سيليونيدا

قتأغلالتيالترفيهأماكنأحدفيالعملمنشهريا ًدينار200تكسب

450لمقابالكفيلمن"تشتريها"كانتالتياقامتهاانتهتاألزمة،في

مرةساعاتلثالثمنزلفيحالياتعملإنهاتقولعامين،كلدينار

دخلهاأنأيللساعةدينار3بأجرالساعةبنظامأسبوعياواحدة

أنوأحاولاإلعاناتعلىأعيشتقول.دينار36هوحالياالشهري

.للظروفتحسبانقداعليهأحصلبماالحتفظالوجباتحصةأقلل

بإحدىغرفةفيأختهامعتعيش(سنة39)السريالنكية.بينانيكا

.اعةبالسعملمنهماألحدالحظيبعثأنيوميا ًوتنتظران.المنامةمدن

منوأيضااإلعاناتمنعليهفنحصلللقعام،نحتاجال":وتقول

وقيمتهقةالشإيجارلدفعالمالبعملدينايكونأننريدلكنناسفارتنا،

لعودةافيوشقيقتهانانيكاوتفكر.األخرىوالحتياجاتنادينار110

.التذكرةسعرتملكاناللكنهماالقيران،خقوقتفتحعندما

األسرةمنزلمن"هاربة"نفسهاسّمت(عاما 30ً)الكينية.بيفاقمة

األزمةقبلوعملت.أجرهاإعقائهاعدمبسببفيهتعملكانتالذي

الجوازاحضارمنهاقلبوالكنهمالخاصةالعياداتأحدفيكمنظفة

تعملكانتالتياالسرةصاحببهاتحتفظالجوازفيماالعمل،لمواصلة

تكمللمفهيبالدهاإلىتعودأنتريدالأنهافاقمةتقول.لديها

عليها،حاليا ًلكنوالكسب،البحرينفيالبقاءمواصلةوإنماالعامين،

.بأخرىأوبقريقةمعيشتهاتتدبرأن

األستاذةًهناءًبوحجي
سنائبًالرئي–جمعيةًحمايةًالعمالًالوافدين



ألكثرالجمعيةنظمت،19كوفيدعاصفة"هبوب"منشهورعدةقبل

الصحةعنوتوعيةفحصحملةالنظامياتغيرالعامالتمن150من

.اتالمستشفيمنعددمعبالتعاونالنسائيةالطبيةوالرعايةالعامة

نمنهكثيراتأنالعامالتهؤالءمنجمعهاتمالتيالبياناتوأوضحت

ولمية،نسائأمراضإلىباإلضافةوالسكروالضغطالدمفقرمنيعانين

هنوضعبسببوالعالجالطبيةالرعايةعلىالحصولبمقدورهنيكن

عندالصحيةالرعايةطلبحالفياالنكشافمنوالخوفالقانونيغير

العياداتفيالعالجويظلالحكومية،المستشفياتإلىالذهاب

نهنأعلمناماإذاالمالية،قدراتهنخارجخيارااًالخاصةوالمستشفيات

اًكبيرةمبالغيدفعن اًنسبيا .عليههنلذياالقانونيغيرالوضعلهذاثمنا

منعامينلكلدينار700بمعدلإقامتهنتأشيرة"شراء"فعليهن

شهريادينار70بمعدلالمشتركالسكنإيجاردفعوعليهنكفالئهن،

عموداالدخارإلىباإلضافةالمعيشيةاالحتياجاتتوفيرعليهنكما

أجلهمنجئنالذياألساسيالغرضوهوأوطانهنفيوذويهنأسرهن

مايتراوحالعامالتلهؤالءالشهريالدخلأننعرفأنبقياألصل،في

!دينار200و120بين

هذامنالعامالتهذهحرمتلهؤالءاليوميالعملفرصتقلصومع

لتأكيدباتكونلنالتيوالتبرعاتاإلعاناتعلىيعشنوأصبحنالدخل

اًمصدرااً اًكافيا مصيرااًهنيواجفسيظلونوبالتالي.للمعيشةومستداما

عيشالحتىستحرمهنقدالتيللحاجةعرضةيكنً وبالتاليمجهوالاً

اةللنجالئقةغيرأبوابلطرقتدفعهنوقدعليهكنً الذيالصعب

((GDNصحيفةنشرتهتقريرأكدهماوهذا.الحاجةمنبأنفسهن

أنإلىويشير.2020يونيو14بتاريخباإلنجليزيةالصادرةالصحيفة

بابحتفتالنظاميةغيراألجنبيةالنسائيةالعمالةبين19كوفيدبطالة

انفاإلنسالحاجة،لضحايايحدثأنمتوقعتقوروهو.للرزقالدعارة

ذههتفعلهماوهذاواستقرارهووقتهراحتهيبيعالجوعمنلينجو

ماذاولكنهنا،للعملويأتينوأبنائهنأسرهنيتركنعندماالعامالت

يةمنزلخدمةمنيقدمنهماعلىطلبالسوقفييعدلمإنسيفعلن

األقل،علىاليوميةالحياتيةاحتياجاتهنسيمولنكيفأخرى؟وخدمات

!لذويهموالتحويالتواإلقامةالتأشيرةمتطلباتاستبعدناماإذا

ته،ادخرمماالمالمنالقليلإاللدييتبقلم:قالتالهنديةروزماري،

شهرخاللاإلعاناتمنعليهحصلتالذيالطعاممنالقليلوأيضا

اليلكنبلديإلىوالعودةالسماحفترةمنأستفيدأنأريدرمضان،

.التذكرةثمنأملك

علىالتنازالتمنلمزيداضطرالبعضبأنيجيبالصحيفةتقرير

!دينارا20بمعدلللبيعأجسادهنوعرضناإلنسانيةالكرامة

اًخيارا(الساعاتبنظامالعاملة)العمالةهذهظلت اًمتاحا لعديدلومناسبا

جارتمعاقبةعنلسنواتالسلطاتوتغافلتوالمؤسسات،األسرمن

المريحالكسبأجلمنهؤالءيجلبونالذينالكفالءمنالبشر

يةأبدونالعامالتهؤالءتعيشهالذيالخطيرالوضععنمتغاضين

19كوفيدجائحةجاءتوربما.وكرامتهاوأمانهاعيشهاتكفلضمانات

اًمنولتكونالفئةهذهتعيشهالذياإلنسانيالخللحجملتكشف بها

نظيمتوهيئةاالجتماعيةوالتنميةالعملوزارةوهيالمعنيةللسلطات

الوضعهذالتقويمالتدخلأجلمنبالتحركللمبادرةالعملسوق

سانية،واإلنالقانونيةمسئوليتهمالكفالءتحميلأجلمنالجادوالعمل

صالحإلالحقيقيةالعزيمةينقصناماوكلزمنمنذموجودةفالقوانين

ونالقانيطبقمنإلىالمتضرريذهبالعاديالوضعففيالوضع،

!يعيشكيوضعهقانونيةعدمعلىيحافظمنيفعلماذالكنلينصفه

يتبع



:رب  ح لها أم لآلخرين
لية ي مهنة خارج مي  

 
عمل المرأة ف

مقدمة

ونشئفيوالمستشارةللباحثة"أنثىالمواطنة"كتابفي

ولاألالجزءفيوبالتحديد(*بيضونشرارةعزة)والجندرالمرأة

باحثةالتناولتحيث"النسائيالشأنفي"عنوانتحتالكتابمن

انية،اللبنبالمرأةالعالقةذاتواالشكاالتالقضايامنمجموعةفيه

نطقةالمودوللبنانفيالنساءواقعبينالقائمالتشابهوبحكم

المرأةعلىواقعهافيتنطبقالمطروحةالقضاياتلكفإنالعربية،

ورقةمتقديارتأيتلذاعامة،العربياتالنساءوكافةالبحرينفي

اًتتضمن اًعرضا زءالجفيالباحثةتناولتهمالبعضملخصا

فيالمرأةعملـلآلخرينأملهاربح"عنوانتحتالمنضوي

."منزليةخارجمهنة

وأحكاممعتقدات

منمجموعةالمنزلخارجمهنةفيالنساءعملعلىتطلق

إلىتحالقلماوتصوراتمعتقداتعلىجميعهاقائمةاألحكام

تقعةمتباينيجعلهامماموضوعيةاستقصاءاتعنناتجةمعلومات

نافسمالبعضوفقالمرأةفعملمتناقضين،يبدوانقطبينبين

درمصوهواألنثوية،شخصيتهاعلىومتعد"الطبيعية"ألدوارها

فسيةالنلالضقراباتومسببأسرتهاتجاهبالذنبوالشعورللتوتر

فيمحورياآلخرالبعموفقالمرأةعمللكن.وشريكهاألوالدها

قةعالوضمانلذاتهالتقديرهاورافعتحررهاوفيشخصيتهابناء

لهاالنفسيةالصحةعلىوباعثشريكهامعونديةتضامنية

.وألوالدها

المنزليالعمل

األسرة،بشؤونالعنايةأنعنالمجالهذافيالباحثةتذكر

مهاممنالتزالباألوالد،واالهتماماليوميعيشهاكصيانة

ا ًتمامالعاملةالمرأةعلىنقولهماويصحاألخت،/االبنة/الزوجة/األم

امالمهفيالمساعدةعلىالمرأةوحصولالمنزل،ربةعلىيصحكما

اللية،المنزالعاملةأوالعائلةإناثقبلمنالغالبفييكونالمنزلية

.الذكوراألبناءوالالزوجقبلمن

عمال ًبكونهيعترففالمرئي،غيرعملهوالمنزليالعملأنكما

بأدوارهاملحقوهوامتيازات،وبدونمحددةماليةقيمةبدونألنه

.األنثويةالبيولوجية

يفلعاملةماليبدلدفعإلىعاملةامرأةتضمالتياألسرةلجوءإن

يانةصأنإلىلنكرانهسبيلالموضوعيتأكيدهوالمنزليةالخدمة

يحاقأنوينبغيأجرا ،يستحقعملهوالمنزلفياألسرةأفرادحياة

.كلهاالعملمجاالتفيللعاملةتتوافرالتياالمتيازاتبكل

نوالًزباريًاألستاذة

سريمناءًمركزًعائشةًيتيمًلإلرشادًاألأرئيسةًمجلسً
التابعًلجمعيةًنهضةًفتاةًالبحرينًًً



عملبالباالعترافالمقالبةأنعنبيضونعزةالباحثةتتحدثكما

يفزالماالمالية،قيمتهتقديرعنوالبحثعمل،أنهعلىالمنزلي

تالمجتمعافيكذلكوهولبنان،فيالنسويالخقابفيبداياته

عمليةالوالتدابيرالقوانينمناالستفادةالمهمومنبأسرها،العربية

ةفالمرأالمضمار،هذافيشوقا ًققعتمجتمعاتفياتخذتالتي

بينتمكانتهالكنالمزدوج،العملعبءبالتأكيدتتحملالعاملة

تسمية ،"العاملةغير"المرأةعملومحوريةأهميةبالمقابل

.فعال ً"العاملة"

والمساواةالتحرر

ساءالنتصريحوفقيفضيالعملفإنالباحثةتذكرهماحسب

ألعلىاالمهنذواتلدىوالتحرربالنفسبالثقةالشعورإلىالعامالت

المرأةعملأنمنالنساءبعمتدعيهماأماخاصة،منهاوالحرة

علىقفقينقبقذلكفإنالرجل،معالمساواةتحقيقالىبهايفضي

النساءلدىيصحوالالمرتفعوالدخلالعلياالمهنذواتالنساء

بالمساواةالشعورلديهنتخلقلمحيثدنيامهنفيالعامالت

.والجندرية

مرتبقأسرهنإقارفيالنساءلهتتعرمالذيالعنفكانولما

لمرأةامنزليالخارجالعمليحميهل:نتساءلفإنناضدهنبالتمييز

العنف؟ذلكمن

إلىساءالنضدالعنفتناولتالتيالدراساتبعمالىالباحثةتشير

درجةقتفوتعليميةدرجةعلىحصلنقدالمعنفاتمنعاليةنسبةأن

منمرتبةأعلىمهنةذواتمنهنقسما ًوأنالتعليم،فيالمعنف

ذوهليتعرضنالذيالعنفأنعلىتأكيدهذاثانية،جهةمنمعنفهن

يتبع

.إناثوكونهنعامالتبكونهنصلة

بقءأوسرعةفيمتساوياتيعملن،لمأمعملنالنساءأنالالفت

أوالزوجيالمنزلتركفيأوله،يتعرضنالذيالعنفعنالتبليغ

فالمعنمنزلتركهااحتمالفإنعليامهنةفيتعملمنلكناألسري،

علياالالمهنةإنأيدنيا،أومتوسقةمهنةفيتعملالتيتلكمنأكبر

إقارفيلهتتعرمقدالذيالتعنيفرفممنتمكنهاقدللمرأة

.أسرتها

منها؟أخذوماذالهاقدمماذا:المرأةعمل

ثقةبالبشعورهاتمثلتمعنويةمكتسباتللمرأةالعملقدملقد

منذلكفعززالعامة،المجاالتفيالنشاقآفاقلديهاووسعبالنفس

يال ًتأهأكثرفأصبحتاإلنسانية،عالقاتهاشبكةوتوسعتمهاراتها

النساءينبشيوعا ًاألكثرالنفسيللمرمتعرضا ًوأقلالضغوقلتحمل

.(االكتئاب)

كذلفإناالقتصادي،الكسبأساسا ًهيللعملالمرأةدوافعأنومع

قاللهااستإلىيفضيوقلماأسرتها،موازنةفيغالبا ًيصبالكسب

نمالعاملةغيرزميلتهاكماالعاملةالمرأةوتعانيالكامل،االقتصادي

وارأسوداخلالعملمحيقفيالجندرعلىالقائمينوالعنفالتمييز

ةمهماتخذتقدأنهاعلىدليلالعامالمجالفينشاقهاأنإالبيتها،

.النساءكلعنوالعنفالتمييزرفعأجلمنالنضال

الموروثةرواألفكاالمعتقداتعنبعيدا ًبالمرأةالمجتمعيعترفأنيبقى

تحقهاتسالتيالمساواةومناالمتيازاتمنالنساءتحرمالتيالسلبية

وجوبعلىلبنانفيالنسويةالحركةتعملاعترافهوالنساء،

كليوفاألعم،اللبنانياالجتماعيالعقدفيالدستور،فيتكريسه



.العالقةذاتالقوانين

القضايامجملبأنالموجزالعرمخاللمنيتبين...ختاما ً

معمضمونهافيتتقابق"بيضونعزة"الباحثةقبلمنالمقروحة

فيبوتصالبحرينية،النسويةالحركةلدىإلحاحا ًاألكثرالملفات

حالصحيمكانهاتأخذوأنبدوالاألهلي،النسائيالعملجهودصلب

عليهايزوالتركالبحريني،النسائيلالتحاداالستراتيجيةاألهداففي

العملأيضا ًالمهمومنالبحرينية،للمرأةبالنسبةأهميةاألكثركونها

االقضايتلكمعالجةفيوالملموسالمقلوبالتقدمتحقيقعلى

زالتميياألسري،العنفمنالمرأةحماية)ضمنهامنجدا ًالحساسة

ىإل....المنزليوالعملالعاملةالمرأةالمختلفة،بأشكالهالمرأةضد

للظروفالموضوعيوالتحليلالتشخيصعلىباالستناد(آخره

مالئمالالمقلوبالتغييرإلحداثوالمعيقةالميسرةوالعواملالمحيقة

.العمليةوالبرامجاالستراتيجيةلألهداف

ؤسسةمعضوةاآلداب،كليةاللبنانية،الجامعةفيسابقةأستاذةبيضونشرارةعزة*

،"للبنانيةاالمرأةلشئونالوقنيةالهيئة"فيوعضوة،"اللبنانياتالباحثاتتجمع"في

بحثياللإلنتاجالتقديرشهادةعلىحازت.والجندرالمرأةشئونفيومستشارةباحثة

."العلميةللبحوثالوقنيالمجلس"مناالجتماعيةالعلومفيالمتميزالعلمي

http://azzachararabaydoun.wordpress.com:االلكترونيالموقع
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ي زمن الكورونا
 
المرأة العاملة و جاهزيتها ف

الوتكلالالتيكالنحلةالكورونازمنفيالعاملةالمرأةأصبحت

األشهرفياليوميةواعمالهامسؤولياتهافزادتالعمل،منتمل

عنهاأبنائوتدريسعملهابينالعاملةالمراةفكانتاألولى،الثالث

.اليومنهايةمعتنتهيالتكادالتيالمنزليةاالعمالوبعد

القرارجاء2020مارسشهرمناألخيرالقبلاألسبوعفي

األمهاتالقرارفشملالمنزلمنللعملالمرأةبمزاولةالملكي

رعايةمنولتتمكنالمراةعمللتسهيلجاءالقرارهذا.العامالت

ايامبعد.بعدعنولكنمستمرةالزالتالدراسةانالسيماأبنائها

تتبعالتيالكبرىالشركاتفيالقرارهذاتطبيقانتشرقليلة

.الخاصالقطاعشركاتبعضثمومنالحكوميةالهيئات

عالمالعمومفيالوظائفبخسارةتفيدالتيالدراساتمنبالرغم

نأالبعضيرىاالغالق،بسببوظيفةبليون1.7بحدودالعربي

دبععنالعملالىالتحولمنحةالىمحنةمنتحولتكوروناازمة

ركاتالشتقومحيثاأليام،هذهعالمنافيالتوظيفأساليبكإحدى

العملووزارةاالقتصاديينشركائهموالعملباربابمتمثلة

منالنوعهذابإدراجالبحرين،عماللنقاباتالعامواالتحاد

.خاصبشكلالعاملةللمرأةدعماالوظائف

منالمنزلفييعملموظفا%16نحوالشركاتتوظفعالميا

بأعمالهمالموظفينمن%50اليوميقوموايضاالموظفين،مجموع

اءالنسمنالكثيرأنكماالمنزل،مناألقلعلىباألسبوعواحدةمرة

.مأبنائهلرعايةالوظيفةعنيتخلونالثانيالقفلانجابهمبعد

ورالحضتشترطالالوظائفمنالكثيرهناكانكوروناازمةاثبتت

هورالشاثبتتوبعد،عنبهاالقياميمكنحيثالعمللمقرالفعلي

يعتشجبهدفللنساءبعدعنالعملخيارتوفيرفعاليةاالخيرة

اًيؤثرمماالعملسوقفياستمرارهن ضاوأياالقتصادعلىايجابا

وفروتاالجتماعيةالتأميناتصندوقفياألموالمنالمزيدضخعلى

انيجبالتيالعملومساحةالعملصاحبعلىالمواصالتعالوة

.المكتبفيالدائمتواجدهحالفيللموظفيوفرها

قدرتهاوالعملعالمفيالتغييراتلمتابعةجاهزيتهاالمراةاثبتتكما

لقياملالحاجةوتبقىلذلك،واستعدادهاوتطورتغييرأيمواكبةعلى

.ناالكوروزمنبعدالتحدياتلمواجهةالدراساتواألبحاثمنبالمزيد

يبداألستاذةًزينبًأبو
اتمستشارةًاالتحادًالدوليًللنقاب



؟”الموت بكورونا أم الموت بالجوع“

اراالبتكلشبكةإفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةفرعقدمً 

I4Cللتغيير MENA Hubالحقوق":بعنواناالنترنتعلىندوة

منمجموعةبحضوروذلك"19كوفيدفيروسجائحةظلفيالمدنية

بية،العرالدولمختلفمنالمدنيالمجتمعفيوالفاعلينالناشطين

التيشالتهميسياسةعلىالتفاعليالنقاشفيالضوءُسِلطوقد

يالذاألمرالمدنيةوالمؤسساتالمنظماتتجاهالدولبعضتتبعها

اآلنيةةالعالميالصحيةالقضاياأبرزفيالفاعلةأدوارهاغيابإلىأدى

ةلجائحالمركزيةاإلدارةمشهدالدولتتصدرحيثملحوظ،بشكلً 

يرجعوقداإلدارة،مناألكبرالدورعلىمستحوذة19كوفيدفيروس

زافاستنتمأنبعدالمجتمعأفرادثقةكسبإلعادةرغبتهافيذلك

ظليفبعضهاوتمارسالعربي،الربيعثوراتفيوفقدانهاالثقةهذه

كاألدوارالمدنيالمجتمعألدواراإلقصاءأشكالمنشكالاألزمةهذه

وجودمنالرغموعلىوغيرها،والخيريةوالتوعويةاإلغاثية

الزالتأنهاإالا19ًكوفيدلمكافحةالمدنيةالمبادراتمنمجموعة

ضعالواستغاللعلىلداللةوهيوسيطرتهاالدولةمظلةتحتتخضع

لةالدوتقدمحيثالشعبيةوالمطالباتالمدنيالحراكلوقفالراهن

.األوبئةمنلإلنسانالوحيدوالمنقذكالمحررنفسها

والقراراتالقوانينوحزمةالقوارئحالةقانونتفعيلضوءوفي

البدأصبح،19كوفيدفيروسجائحةلمكافحةالعربيةالدولمنالصادرة

لللدويحقمدىأيفإلىوالمدنية،اإلنسانيةالحقوقعلىالوقوفمن

وإلىة؟اإلنسانيبالحقوقتمسقدالتيوالقراراتالقوانينهذهمثلاتخاذ

؟19كوفيدأزمةظلفيالمدنيةالحقوقهذهالمجتمعأفراديعيمدىأي

سبيلعلىوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدفيجاءحيث

مالزمحقالحياةفيالحق":(6)المادة-الثالثالجزءفيالحصرالالمثال

منأحدحرمانيجوزوالالحقهذايحميأنالقانونوعلىإنسان،لكل

ناألماوفيالحريةفيحقفردلكل":فنصت(9)المادةأما"تعسفا ًحياته

رمانحيجوزوالتعسفا ،اعتقالهأوأحدتوقيفيجوزوالشخصه،على

فيهررالمقلإلجراءوقبقا ًالقانونعليهاينصألسبابإالحريتهمنأحد

وقراراتالصحيةالقوارئحاالتخققجاءتسبقماخالفوعلى،“

القيودفرم:القراراتأبرزفكانت19كوفيدفيروسمعللتعاملالدول

أوالجزئيالتجولحظرقرارعكسهوالذيوالحركةالتنقلحريةعلى

دفعأوبالحبسالقراراتخرقحالةفيالعقوباتوتقبيقالكلي،

وأالمناققبعموإخالءالتعبير،حريةعلىالقيودووضعالغرامات،

العامةالمصلحةمبدأمنالقراراتانقالقمنالرغموعلىعزلها،

تيالالمقروحةاألسئلةأنإالًّالمجتمعنحواألخالقيةالفردومسؤولية

يةاالحترازالقراراتتتعارمأالًّ:كانتاالجتماعيالفضاءفيظهرت

الحريةممارسةوحقالحياةحقمع19كوفيدفيروسلمكافحةالمتخذة

وضحاءًشامسً: الباحثة
سلقنةًُعمان

(I4C) ًجمعياتمعًوتكوينًاللتجشبكةًعالميةًمنًاألشخاصًوالمنظماتًالذينًيعملونًمع اًلحمايةًالفضاءًالمدنيًوالتغلبًعلىًالقيودًالمفروضةًعلىًالحرياتًاألساسيةًفيًا:شبكةًاالبتكارًللتغيير.

.سيامالًإفريقياًوالمحيقًالهادئًوجنوبًآوششبكةًيقودهاًالمجتمعًوتعملًفيًجميعًأنحاءًأفريقياًوآسياًالوسقىًوشرقًآسياًوأمريكاًالالتينيةًومنققةًالبحرًالكاريبيًوالشرقًاألوسقً



وقبالحقالخاصالدوليالعهدلصياغةالوقتيحنوألم!بأشكالها؟

المنظماتعلىأَْولَيساألزمات؟وقتفيوالسياسيةالمدنية

دارةإلالعامةالسياساتبصياغةتبدأأنالمدنيالمجتمعوالمؤسسات

!الدولة؟معالمجتمعفيكشريكاألزماتهذه

اًالمعنىهذاوفي هشاشة19كوفيدفيروسجائحةأوضحتأيضا

مجتمعاتبالالعملمنظومةفيالفئاتبعضتمكينوقوانينالسياسات

لمياومةابعمالالمرتبطةالحقوق:الحصرالالذكرسبيلعلىالعربية،

اًأجورهملهميدفعالذينوهم– درةالصاالقراراتشكلتفقد-يوميا

انيةاإلنسكرامتهمهدروالمياومةعماللحياةتهديدااًالجائحةلمكافحة

ل،حظرنتيجةرزقهممصدربانقطاع إلىلالعمابعضدفعمماالتجو 

لتأمينالمنزل؛منبالخروجالدولةقبلمنالمتخذالقرارهذاكسر

ستقرارواالالوظيفيباألمنالشعورفيوالرغبةاألساسيةاحتياجاتهم

اًيومً ُكل ًِفييواجهونفأصبحوااألسري، اًصراعا علىلبقاءلوجوديا

أمنابكوروالموت":وهوجدليأخالقيسؤالً معوتعاطيهمالحياةقيد

؟"بالجوعالموت

ةوخاصالوافدةالعمالةحقوقمسألةبرزتفقدسبق،ماغراروعلى

19دكوفيفيروسجائحةبعدالعربيالخليجيالتعاونمجلسبدول

اتالفئاحدىالوافدةالعمالةتعدً حيثلها،المصاحبةوالمشكالت

عالميالللوباءالتصد يفيالمتخذةواإلجراءاتالقراراتفيالمهمشة

وعيمستوىانخفاضمؤشراتكانتآخرجانبومنالخليج،بدول

يتبع

لهمجعمماواضحةبصورةحاضرة ًالمدنيةبحقوقهمالوافدةالعمالة

الذياألمروهوالجائحةقراراتظلفيواسعةانتهاكاتموضعفي

هذهلمناهضةالتحركالمدنيةوالمؤسساتالمنظماتمنيستدعي

تالمبادرامنمجموعةتبنيخاللمنالوافدةالعمالةضداالنتهاكات

المساعداتوتقديموالتوعية،والمناصرة،المساءلة،علىالقائمة

.لهمالالزمة

النشأة،ثحديحراكا ًالعربيالمدنيالمجتمعحراكيعدً بدء،علىعودً 

فيساهمالحاضرالوقتفي19كوفيدفيروسأزمةظهورأنكما

وأدوارهاالمدنيةوالمؤسساتالمنظماتعملقبيعةعلىالوقوف

األوليةاالحتياجاتوفقحداثيبشكلً المدنيالعملانتاجبإعادةوذلك

فتحتأيضا ،هذاوفيالقارئة،المجتمعيةالمتغيراتمعيتناسبوما

كوارث،والاألزماتفيالمدنيةالحقوقتقييمإلعادةآخرىجديدةأفقا ً

لمدنياالمجتمعومؤسساتالمنظماتعالقةقبيعةفيالتفكيروإعادة

.الدولةسلقةمع

منبمجموعةالندوةخرجتفقدالشأنهذافياألمروخالصة

وقالحقحركةسيرلمتابعةمرصدتأسيس:أبرزهاكانالتوصيات

المخالفاتورصد،19كوفيدفيروسجائحةظلفيالمدنية

ةالجائحهذهفياإلنسانيةالمبادئضدترتكبالتيواالنتهاكات

.العالميةالوبائية



ليةالتوعية ب: أهداف الحملة حقوق العمالة المي  
ي ظل جائحة كورونا 

 
(  19كوفيد )ف

رينيالبحالنسائيباالتحادالقوانينتعديللجنةأقامت•

تويترعلىحملة2020مايو12الموافقالثالثاءيوم

البحرينيةاألسرةحثخاللمنالمنزليةالعمالةلدعم

بلقواإلنسانيةالصحيحةالكيفيةلىعالعملوأصحاب

ائحةجظلفيالمنزليةالعمالةمعالتعاملفيالقانونية

.كورونا

ماإلنستغراعلىحملةتنفيذنفسهالوقتفيوتم•

بحرينالمملكةفيوالمحليةالعالميةبالقوانينللتعريف

كلبشامعهالتعاملوكيفيةالمنزليةالعمالةحقوقحول

.خاصبشكلروناوكجائحةظلفيوعام

انكالمجتمعيةالفعلردودمنالعديدالحملةأحدثتوقد•

عابوإنويساندهاالمنزليةالعمالةحقوقيدعمأغلبها

خدميستمنأيضاتنصفواضحةقوانينغيابالبعم

فيخللأيمواجهةفيحقوقهاويحفظالعمالةهذه

.والعمالةالعملصاحببينالعالقة



لية ضمان الحقوق العادلة للعمالة المي  
وس كورونا أثناء جائحة  فير

،الجميععلىنفسهافرضتكورونافيروسجائحةتداعياتان

واألفراد،واألعمالواالجتماعيةالصحيةالرعايةوأنظمةالحكومات

مثلاالقتصادي،والضررللخطرعرضةأكثرفئاتهناكاناال

الوافدةالعمالةوماليينبلدانهم،خارجالمخيماتفيالمهاجرين

اعي،االجتمبالتباعدتسمحالمكتظةأوضاعاتعيشالتيالمغتربة

.المنزليةوالعمالةالخاصة،واالحتياجاتاإلعاقةوذوي

المنزليفبقائهاوبسببالمنزليةالعمالةفئةأنالبعضيعتقدوربما

ةمقارنمؤمناووضعارفاهيةتعيشاألوقات،هذهفياألخصوعلى

ملالعمنظمةأقلققطاعالمنزليالعملأنهوالواقعاناالباآلخرين،

عرضةاألكثرالقطاعاتأحدألنهواليزالعديدةلسنواتالدولية

لحمايةلوالمتجاهلةالالئقةغيروالظروفالتمييزوأشكاللالستغالل

فيوتقديراتنظيمااألقلوهووالصحيةاالجتماعيةوالضمانات

.ومحلياوإقليمياعالميااالقتصاد

يـالمنزلالعامليكونعندماتنشأادية،ـرممنطقةالمنزليفالعمل

أي،العملوقتلقوانينالرئيسيةاألهدافأحديقوضقدممامقيما،

والعمالالعامالتمنيطلبماوغالباالعمل،ساعاتمنالحد

.تمرارباسأوطويلةفتراتللعملاستعدادعلىيكونواأنالمنزليين

دولفيالمنزلياتالعامالتتعرضعنسابقةتقاريروردتوقد

العملمنطويلةلساعاتالبحرينبينهاومنالخليجيالتعاونمجلس

منظمةمعاييرمعيتعارضالذياألمرساعة،16الى12بينتتراوح

.الدوليةالعمل

ئةهياحصائياتوفقالبحرينفيالمنزلياتالعامالتعددويبلغ

63,203)،2019العاممنالثانيللربع1األخيرةالعملسوقتنظيم

فوفقعالمياأمامنزلية،عاملة203وألف63:(منزليةعاملة

عمالعددبلغفقد،20152فيالدوليةالعملمنظمةاحصائيات

المهاجرونيشكلمنزلي،عاململيون67.1نحوالعالمفيالمنازل

من(مليون8.5أو)%73.4ونحوعامل،مليون11.5نحومنهم

لبلداناوتستضيفالنساء،منهمالمهاجرينالمنزليينالعمالجميع

.المهاجراتالمنزلياتالعامالتإجماليمن%19.0نحوالعربية

اسماعيلفريدةًغالم

عضوةًلجنةًمراجعةًوتعديلًالقوانين

باالتحادًالنسائيًالبحريني

1 Table_80: Domestic workers by sex 2015 Q4 -2019   .Labor Market regulatory Authority (LMRA ( http://blmi.lmra.bh/2019/06/data/ems/Table_80.pdf 

 < https://goo.gl/snQp5L> ،2015ديسمبر16ً،ًمنظمةًالعملًالدولية،ًً"مليونًمهاجرًفيًالقوىًالعاملةًالعالمية150أرقامًجديدةًلمنظمةًالعملًالدوليةًتظهرًوجود2ً “



حقوقًالعمالةًالمنزليةًبينً

(189)اتفاقيةًالعملًالالئقًللعمالًالمنزليينًرقمً

2012لعامً( 36)رقمًوقانونًالعملًالبحرينيً

2017والعقدًالثالثيًااللزاميًللعمالةًالمنزليةً

استمراروالساحقة،أكثريتهاالنساءوتشكيلالمنزليةالعمالةأعدادتزايدمع

ساعاتوعدداستالمهوانتظاماألجرقيمةحيثمنعملهاظروفهشاشة

ةالصحيوالرعايةالسالمةومعاييرواألسبوعية،اليوميةوالراحةالدوام

ظمةمنارتأتالنقابي،التنظيموحقالالئقةوالمعاملةاالجتماعيوالضمان

شروطتنظمالمنزليين،بالعمالخاصةالتفاقيةالحاجةالدوليةالعمل

السابقةدةالعدياالتفاقياتالىباإلضافةوتفصيليةعادلةلتكوناستخدامهم

عمالللالالئقالعملاتفاقيةكانتولذلكالمهاجرة،العمالةبحقوقالمعنية

التنفيذحيزودخلت2011يونيوفياعتمدتالتي،3(189)رقمالمنزليين

القائمةاالستثناءاتومعالجةالفئةهذهحقوقتكريسبهدف،2013في

الالخاصة .واالجتماعيةالعماليةالحمايةمنالمنزليينبالعم 

بينهامنليسدولة،29اال2019حتىاالتفاقيةعلىيصادقلمانهاال

نالبحريتعهدتبلالخليجي،التعاونمجلسدولمندولةأيأوالبحرين

التشريعاتعلىمتباينةتعديالتبإدخالالدولوهذه

.الوقنيةوالتدابيروالسياسات

المنزليةالعمالة2012لعام(36)رقمالبحرينيالعملقانونحالياويستثني

كثيرةحقوقتقبيقفيسلباأثرالذياألمرمادة،13عداماأحكامهمن

تجاراالقانونمناالستفادةأوالعملعقودتوقيععندالمنزلياتللعامالت

.للقضاءاللجوءعندأوبالبشر

يتبع

www.ilo.org.  2011يونيو1ً،ً(189رقمً)اتفاقيةًالعملًالالئقًللعمالًالمنزليينً: منظمةًالعملًالدولية3ً
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c189_ar.pdf

دونًااللتزامًبدفعًرواتبًالعمالةًالمنزليةًشهرياًكامالًو•

خصمًاوًتأخيرًحيثًتتأثرًعائالتهمًفيًظلًالوباء

.اقتصاديا

حديث–قبلًأنًيجفًعرقهً( حقه)أعقواًاألجيرًأجرهً)•

.(شريف

إذاًتأثرًدخلكًفيجبًأنًالًينعكسًذلكًعلىًعاملةً•

عنهًالمنزل،ًفهناكًفيًبلدهاًمنًينتظرًتعويمًغيابها

اًبتوفيرًلقمةًالعيشًويعتمدًعلىًماًترسلهًشهري

.لتحقيقًذلك

كافئًالعاملةًبأجرًإضافيًأوًبهديةًغيرًمتوقعةً•

يامًوبكلماتًالتقديرًفلهاًموقعًفيًالنفسًفيًهذهًاأل

.الصعبة

ابذلًكلًالجهدًلتسهيلًعمليةًتحويلًاالموالًللعمالة•

.المنزليةًفيًظلًالحضرًوًعدمًالخروجًمنًالمنزل

ةالمنزليللعمالةأساسيةحقوق

ناالكوروتزدادًأهميةًأثناءًجائحة

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c189_ar.pdf


حقوقًغائبةًفيًقانونًالعملًالبحرينيً

وفيًعقدًالعملًالموحدًوفيًالثقافةًالعامة

حولًوقتًالعملًوأوقاتًالراحةً

واالجازةًاألسبوعيةًللعمالةًالمنزليةً

كورةالمذالمنزليةللعمالةاألساسيةالحقوقجميعأهميةرغم

العملوقتعلىهناالتركيزسيتم،(189)االتفاقيةفي

محلتبدوألنهانظرااألسبوعية،واالجازةالراحةوأوقات

جلسمودولالبحرينفيالمنزلياتللعامالتاألكبراالنتهاك

قحمنأنترىعامةثقافةوسطوغيرها،الخليجيالتعاون

طلبالوحسبوقتأيفيالمنزليةالعاملةتشغيلالعملرب

فسرتالسائدةالثقافةهذهولعل.والرغباتاالحتياجاتوفق

التي(189)االتفاقيةعلىالعربيةللدولالكثيرةالتحفظات

ةوالدينياالجتماعيةالظروفاالتفاقيةمراعاةلعدمعزتها

وبةوصعالعربيةالمنطقةفيالسائدةاالجتماعيةواألعراف

مناطقلبعضمعاييرهاومناسبةاالتفاقية،أحكاممعالتكيف

.الخليجيالتعاونمجلسدولوليسالعالم

يتبع

فيىيبقجميعالفالعائلةسالمةمنيةالمنزللةعامالسالمةان•

فيروسمنابسالمتهواالهتماماحمايتهيجبلذاواحدمكان

كورونا

ناءًاثوالقفازاتالكماماتبينهاومنالوقايةأدواتتوفيريجب•

ةًمنًتعاملًالعاملةًمعًالمعقماتًوالمحاليلًالتىًتستخدمًللوقاي

.مراأللزمانلهاالقبيةالفحوصاتينبغيًتوفيرًوكورونا،

،بكورونااصابتهمحتملةاومصاباألسرةافرادأاحدكاناذا•

.المنزليةالعاملةعلىبهاالهتمامعبءيلقىالانبجيف



الللعمالالئقالعملحولالمعارفوتبادلالوعيرفعسبيلوفي

الللعمالعملوقتمعاييرالدوليةالعملمنظمةحددتالمنزليين،

العمالبينأجريتاستقالعاتبعد،(4)2012فيالمنزليين

فيالعملوقتبتحديدالخاصةالوقنيةللتشريعاتودراسةالمنزليين

العمالانأظهرتحيث،2001العامفيالعربيةالدولمنعدد

ساعة100منألكثريعملونالعربيةالدولمنعددفيالمنزليين

.األسبوعفي

الانهىالالدراسةنتائجتوصلتوالعالمياإلقليميالصعيدينوعلى

فيالعاديةاألسبوعيةالوطنيةالعمللساعاتأقصىحديوجد

بينماالم،العفيالمنزليينالعمالنصفمنألكثرالوطنيةالتشريعات

كغيرهماألسبوعيةعملهمساعاتبتحديدمنهم%40حوالييتمتع

فيمؤاتاةأقلشروطعلىمنهم%3.6ويحصلالعمال،من

.اآلخرينبالعمالمقارنةعملهمساعاتتحديد

العملصاحبيلزم،2012لعام(36)رقمالبحرينيالعملقانونان

رتذككماالمنازل،بعمالالعالقةلتنظيمعقدتحرير(19)المادةفي

ن،الطرفيبينالعملعقدفيبنوداوعناصربالقانون(20)المادة

،المزاياوباقيالعمل،أداءوموعدوطريقةعليهالمتفقاألجرمثل

اريةـاختيقدـالعودـبنظلتولهذاعليا،أودنياحدودتحديددونولكن

نظيمتهيئةأقرتعندماحتىكذلكعـوضـالرـواستمللتحايل،ابلةـق

منكلعليهيوقّع2017ديسمبرفيموحدا ًثالثيا ًعقدا ًالعملسوق

العمالة،استقداممكتبصاحبوالوسيقالعملصاحب

أساسيةحقوقحولعديدةبنوداتركتحيثالعاملة،/والعامل

.وضميرهالعمللصاحبمفتوحةالعقدفيالمنزليةللعمالة

يتبع

رفعًالوعيًوتبادلًالمعارفًحولًالعملًالالئقًللعمالً: 189المؤتمرًاإلقليميًالثالثيًحولًاتفاقيةًمنظمةًالعملًالدوليةًرقمً: المكتبًاإلقليميًللدولًالعربية/منظمةًالعملًالدولية:معاييرًوقتًالعملًللعمالًالمنزليين4ً

.  2012المنزليينً،ًالقاهرةً

حتىًيتمًااللتزامًبساعاتًالعملً•

المعتمدةًوفقًالمعايير8ًاليوميةًالً

العالمية،ًينبغيًالحرصًعلىًعدمً

ساعاتًعملًكحدًأقصى10ًتجاوزًالً

معًتوفيرًساعاتًمناسبةًللراحةً

اليومية،ًوإعقاءًتعويضاتًماليةًعن

.الساعاتًاالضافية

اًمعًزيادةًساعاتًالعملًبسببًكورون•

يجبًزيادةًمكافئةًالعمالةًالمنزليةً

.فهذاًحقهمً

المنزليةللعمالةأساسيةحقوق

الكوروناتزدادًأهميةًأثناءًجائحة



رقمنيالبحريالعملبقانوناألسبوعيةالعملساعاتتحديديسريوال

بالقانون(51)فالمادةالمنزليات،العامالتعلى2012لعام(36)

كحدأسبوعيةعملساعة(48)فترةالمنزلية،العمالةلغيرتحدد

أسبوعيةساعة(36)الىوتخفضيوميا،ساعات(8)بواقعأقصى،

يوميا،ساعات(6)بواقعالمسلمللعاملرمضانشهرفيأقصىكحد

.المنزلياتالعامالتفئةعلىالمادةهذهتنطبقالذكرناكماانهاال

رين،بالبحالمنزليةللعمالةااللزاميالثالثيالعقدفانأخرىجهةمن

سائربهوألزمت2017فيالعملسوقتنظيمهيئةاعتمدتهالذي

مكتببينالعالقةتنظيمبهدفالمنزليةالعمالةتوظيفمكاتب

لقانونعاكسةمرآةجاءالمنزلي،والعاملالعملوصاحبالتوظيف

اًالبحريني،العمل اعاتسوعددالشهرياألجربنودعندفراغاتتاركا

بيناقاالتفحسبلتملئواألسبوعية،اليوميةوالراحةاليومية،العمل

بالعقدأوبالقانونمحددةساعاتالبمعنى.العملوربة/العامل

اتالمنزليللعامالتاألسبوعيةالراحةأواليوميللعملسواءالموحد

.بالبحرين

يتبع

معًتفشيًالمرمًوحضرًالخروجًمنً•

المنزلًتحرمًالعمالةًالمنزليةًمنًيوم

.راحتهاًاألسبوعي

لذاًيجبًالحرصًعلىًاعقائهاًيومً•

تقضيهًكماًترغبللراحةًأسبوعيا،

ومعًدونًأنًتكونًتحتًالقلب،

الحظرًبإمكانًالعاملةًقضاءًيومً

.  راحتهاًاألسبوعيةًفيًالمنزل

غيرًبشأنًسالمةًالعاملة،ًانًالقلقً•

توعيتهاًبالقوانينًوأعرافمبررًمعً

.  البلد

ةالمنزليللعمالةأساسيةحقوق

ناالكوروتزدادًأهميةًأثناءًجائحة



صياتهموتومرئياتهمبيانفيوشركاؤهالنسائياالتحادأسهبلقد

الذيالرابعاألهليالتقريرفيالمنزلياتالعامالتلحقوقالمؤيدة

،2018امالعفيالسيداواتفاقيةتنفيذلمتابعةاألمميةللجنةقدم

(12)و(11)و(6)الموادبينهامنلالتفاقيةعديدةموادتحت

ددوحالمنزلية،العمالة/المهاجراتالعامالتلبندباإلضافة،(19)و

ثيرةكجوانبالوافدينالعمالحمايةبجمعيةباالستعانةالتقرير

:بينهاومنالمنزلياتالعامالتحقوقفيهاتنتهك

ماتقبيقلضمانالعملوزارةقبلمنمتبعةآلياتوجودعدم•

رقابةوجودوعدم2012(36)رقمالعملقانونفيجاء

العملأصحابلتوعيةبرامجوجودوعدمتقبيقه،على
.المنزليةللعمالةحقوقمنالقانونهذافيجاءبماوالعمال

عقد)بنودتقبيقعدمحالفيالرادعةاالجراءاتغياب•

دالعقأنكماالعمل،أصحابقبلمن(الموحد/الثالثيالعمل

فئةعدامستباالستقدام،مكاتبعبرالتوظيفعلىفققيقبق

قريرتأشارفمثالالمباشر،التوظيفعبرالعامالتمنكبيرة

العامالتنسبةأنالى2016الوافدةالعمالةحمايةجمعية
بلغتعقودايوقعنولمالجمعيةلمأوىلجأنالالتيالمنزليات

تتذكرولمعاملة،164بينمنعاملة102بواقع،70%

قدومهنفورعملعقدعلىوقعنقدكنانعاملة14

إجازةعلىالعامالتمن%89تحصلولمالبحرين،

لـعماتـاعـسلنـيعممنهن%77نسبةوكـانتية،ـوعـأسب

األخرىلالنتهاكاتباإلضافةيوميا،ساعة16الى12بينتتراوح

الصحيةالرعايةمنوالحرمانبانتظامالرواتباستالمعدممثل

.الكافيالقعاممنأوالمحمولوالهاتف

حرينالبإلىالقدومعندالمنزلياتالعامالتمنالكثيراتعرمت•

منةبالدعارللعملواالحتجازالثبوتيةأوراقهنوسلبللتحايل

منادجغيرتعاملمقابلمتضامنة،ومحليةأجنبيةعصاباتقبل

.المسئولةالرسميةالجهةقبل

حجزعداواالحتجاز،الراتب،منوالحرمانالقسريالعمل•

1قمراالتجارقانونتقبيقمناالستفادةوعدمالسفر،وثائق

،بالبشراتجاركقضاياالمحاكمفيتُنظرالإذ،2008لسنة

والشئونالعملبوزارةالعماليةالمحاكمإلىتُحولوإنما

منخوفاالعامالتقبلمنبالتنازلغالباوتنتهياالجتماعية،

.العملربيعاقبوالاإلجراءات،قول

الموظفةاألسر2012(36)رقمالعملقانونالزاميةعدم•

،الصعبةالماديةأوضاعهنرغمبعالجهن،المنزلياتللعامالت

عالجلرسومدفعتحملاألسربعمرفمالىالبابيفتحوهذا

إلىتحتاجالعاملةأمرامكانتإذاخاصةالمنزليةالعاملة

.قبيةوفحوصاتعملياتوإجراءدوريةمراجعات

اتالمنزليالعامالتاألسرىالعنفمنالحمايةقانونشمولعدم•

.األسرةلدى

يتبع

ولًمرئياتًاالتحادًالنسائيًح

حقوقًالعامالتًالمنزلياتً



حول(189)رقمالدوليةالعملمنظمةاتفاقيةعلىالدولةتصديق▪

.المنزليةللعمالةالالئقالعمل

األهليالققاعفيالعملقانونفيجاءلماالفعليللتقبيقآليةإيجاد▪

.المنزليةالعمالةحول

موايحترلكيوالعوائلالناسأوساقفيالثالثيالعملعقدترويج▪

غاتلبعدةفعلياالموجودةالمنزليةالعمالةأوساقوفيالعمالة،حقوق

.معهاالتعاقدبهاتمالتيتلكفققوليس

(ملالعسوقتنظيمهيئة)المسئولةالرسميةالجهةتعتمدأنضرورة▪

وقيعبتالعملوأصحاباالستقداممكاتبالتزاملضمانمحددةتدابير

افيةإضضوابقوتفعيلتقبيقه،ومتابعةالعامالتمعالموحدالعقد

الحمايةوتعزيزبتقبيقه،يلتزمونالمنعلىرادعةوعقوبات

.المهاجراتللعامالتالقانونية

أوعنفأفعاليرتكبونالذينالتوظيفووكالءالعملأربابمقاضاة▪

.المنزليةالعمالةضداستغاللأوتعسف

ليةالمنزالعمالةعلىالواقعةاالنتهاكاتقضاياتصنيفعلىالعمل▪

.األساسهذاعلىالمحاكمفيتُنظربحيثبالبشراتجاركقضايا

اءاإليوخدماتإلىالعامالتوصولوضمانالحمايةسبلتوفيرزيادة▪

.التأهيلوإعادة

ةالصحيالرعايةوتوفيرلتأمينالعملأربابعلىضماناتفرم▪

الخدماتإلىالمنازلعامالتوصولضمانوكذلكالمنازللعامالت

.االستعجاليةالمجانيةالصحية

البشرباالتجاروحاالتبنسبالمتعلقةالبياناتونشرتوفير▪

ينوتمكالمعنية،الرسميةالجهةقبلمنالبحرينمملكةفي

المعلوماتعلىالحصولمنالمدنيالمجتمعمؤسسات

.قضاياهممعالجةوآلياتبهمالمتاجربأعدادالمتعلقة

فىبحقوقهنالمنزليةوالعمالةالمهاجراتالعامالتتوعية▪

الساخنالخقبرقموتزويدهنالثالثي،العملوبعقدالعمل

وتوجيههنالعملسوقتنظيمبهيئةاالتجارإلدارةالتابع

.انتهاكأيعليهنيقععندمابهلالتصال

هامنتأتيالتيالدولسفاراتمعالتنسيقتفعيلزيادة▪

.المنزلياتالعامالت

يتبع

:الرابعاألهليالتقريرتوصياتأبرزمن



بينويتعالميا،جديدقديمموضوعالمنزلياتالعامالتحقوقموضوعان

اتاالنتهاكمنعريضةباقةوجوداستمرارومتكررة،عديدةأدلةخاللمن

بشكلالمقولةالعملساعاتذلكفيبمااالستغالل،وأعمالالجسيمة

البدنيةواالنتهاكاتاألجور،تلقيوعدمراحة،أوقاتدونمفرق

اساتالسياتخاذوينبغيبالبشر،واإلتجارالجبري،والعملوالجنسية،

معية،المجتوالتنميةاالجتماعية،للعدالةمراعنهجعلىالقائمةوالتدابير

هنيةالذبدلالثقافية،والحساسياتاإلنسان،وحقوقواإلنصاف،والعدل

.جديدكرقيقالمنزليةالعاملةتعاملالتيالثقافية

ليجيالخالتعاونمجلسأعضاءوسائرالبحرينمملكةتراجعأنوينبغي

الالئقالعملحول(189)رقمالدوليةالعملمنظمةاتفاقيةتجاهموقفها

علىللعملاألولىالسنواتفيرافضاجاءالذيالمنزلية،للعمالة

الحقاينالبحراتخذتهاالتيالمحليةالقانونيةاإلجراءاتأنكما..االتفاقية

حقوقحمايةعلىقادرةوغيرناقصةبقيتاالتفاقيةمضامينلدعم

.المنزلياتالعامالت

يالمنزلالعملتجاهإيجابيةثقافةخلقعلىالمستمرالعملوينبغي

معقولةأجوروببالعامليليقنشاقالىتحويلهتجاهالنقابيالعملوتشجيع

مل،العلساعاتأقصىوحداألسبوعية،العقلةأياممثلمحترمة،وحقوق

.األخرىالحقوقوباقيلألجرأدنىوحد

اصلالتووسائلفيالعنصريةللرسائلالمستمرالتصديينبغيكما

كافةقبحقووالتذكيرالجائحة،فترةخاللالوافدةالعمالةتجاهاالجتماعي

فييعملومنالنظاميين،وغيرمنهمالنظاميينوأجانب،مواقنينالعمال،

.المقبولةوالمعاييراإلنسانيةالمراعاةبدافعوذلكالمنازل،

يتبع

المرسلةالدولمعوبالتعاونالحكومات،عىل•
عنةالعاملإىلالوصولالتوظيف،ومكاتبللعمال،
.19بكوفيدوخاصةمحددةنصيةرسائلطريق

تأكيدإعادةالمهممنالحرجة،الفترةهذهخالل•

ينالقوانبحسبلتزاماتهمإوالعملأصحابمسئولية

العمل،وساعاتاألجور،ذلكفيبما)العالقةذات

اللوائحوأيضا(وغيره...األسبوعيالراحةويوم

موازيةحملةإقالقيجبكما.19بكوفيدالخاصة

.أنفسهمالعامالتتستهدف

لمنساعة24مدارعلىساخنخقإنشاءيجب•

.المنازلعامالتمنوالمحنالضغوقاتتواجه

يقمنكونهنمتزايدةخقورةالمنازلعامالتتواجه•

والبقالةللمنازل،التوصيللخدماتتواصلبأول

ىعلينقبقاألمروهذا.األسرةفيالمرضىواألفراد

(المنزلخارجالمهماتينجزونالذين)السّواق

.المنزلداخلفييعملنالالتيوالعامالت

منللتأكدلهماستباقيفحصإجراءالمهمومن•
.اإلصابةمنسالمتهم

لهماًيتوجبًعلىًالحكومةًفع

ةعامالتًالمنازلًيعملنًخلفًاألبوابًالمغلقةًوهناكًمسؤولي

رسميةًومجتمعيةًلضمانًحقوقهنًاإلنسانية



المنزليةللعمالةأساسيةحقوق

االكورونجائحةأثناءأهميةتزداد

معائالتهمعدوريةهاتفيةمكالماتاجراءمنالتمكن•
ي وأحبائهم
 
.بلدانهمف

ليةالمي   للعاملةاالتصالوسائلاتاحةالعملصاحبعىل•
نتوشبكةكالهاتف ذلكير وتيسأخرىوسيلةأياواالنير

وتهاعائال معللتواصلوذلكهاتفاالعاملةتمتلكلماذا
.اطمئنانها

ليةالعمالةان• ي يجعلهممماارسهاعنبعيدةالمي  
 
وضعف

ي نفسي 
ي عاطف 

 
.كذلمراعاةفيجبكوروناجائحةظلف

ات هناك معلومات وافرة عن كورونا والوقاية منه بلغ•
ة مختلفة والبد من توفير هذه المعلومات للعامل

.حسب لغتها
وف الجهل بالمرض وطرق الوقاية يصيب العاملة بالخ•

 عىل الصحة ا
ً
لعقلية والقلق والتوتر مما ينعكس سلبا

.والنفسية والجسدية
ي حالة اإلص •

 
ىلي إذا تطلب األمر ف

ي إتاحة العزل المي  
 
ابة ف
ة راحة مدفوعة األجر حنر  مكان مناسب مع منح فير

 بشكل تام
 
.تتعاف



الخدمات لهنوتقديمعىل العنف ضد النساء والفتيات 19تأثير جائحة كوفيد
تقييم رسي    ع ونتائج لهيئة األمم المتحدة للمرأة 

:مقدمة

والفتياتساءالنضدالعنفعلىكبيرتأثيرللجائحةأنتبينللهيئة،الواردةالمعلوماتتحليلخاللمن

ولم.مييزالتمنمتعددةأشكااليواجهنالالتيوالفتياتللنساءبالنسبةالخقرعواملزيادةإلىاضافة

فيادةالزي/االنخفاماتجاهمؤشربتوضيحتسمحكافيةتفاصيلالواردةالمعلوماتمعظمتتضمن

مساعداتوالالمكالماتفيزيادةلوحظتفاصيلتواجدتوحيثالجائحة،تفشيمنذعنهاالمبلغالحاالت

.الساخنةالمساعدةوخقوقالهاتفيةاالتصاالتعبرالمقدمة عائشةًبوجيري: ترجمةً

ينًعضوةًلجنةًتعديلًالقوان

نيباالتحادًالنسائيًالبحري

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/impact-of-covid-19-on-violence-against-
women-and-girls-and-service-provision

هيالمرأةضدالعنفحاالتأنالتقريريوضح

ددالعوعنالمشكلةحجمعنتعبرالاألرجحعلى

ومنالهيئةوتعلمالعنف،لحاالتالحقيقي

منيقدالالعنفمنالناجياتانمتوفرةمعلومات

والمساعدةخقوقإلىأوالشرقةإلىتقارير

الجائحةظروفإنإلىإضافة.الخدماتمقدمي

قلبوالبالغتقديمالنساءعلىالصعبمنتجعل

.المساعدة

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/impact-of-covid-19-on-violence-against-women-and-girls-and-service-provision


19-العنف ضد النساء والفتيات وكوفيد: جائحة الظل 
األرجنتير  % 25فرنسا ،% 30ازدياد نسب العنف منذ الجائحة 

ي كندا وبريطانيا وألمانيا واسباني
 
ا وأمريكاازدياد الطلب عىل مأوى آمن ف

ياتوالفتالنساءضدالعنف

19-الكوفيدتفشيخالل

إلىالواردةالمكالماتفيزيادةهناك▪

معظمفيالساخنةالمساعدةخقوق

المعلوماتمن%39كانحيثالبلدان

.الخقوقهذهعبروالبيانات

عنمعلوماتقدمتالبلدانمن80%▪

المساعدةلخقوقالمكالماتفيزيادة

.الوباءتفشيبعدالساخنة

سبةبنالعنفحاالتفيزيادةعنأُبلغ▪

٪50بنسبةوزيادةماليزيا؛في40%

ةبنسبوزيادةوالصومال؛الصينفي

في%400وكولومبيا،في79%

.تونس

حجمفيتغييراتأيتالحظلم▪

دناألر)مثلالبلدانبعمفيالمكالمات

(وتايلند

إلىالمقدمةالتقاريرفيزيادةهناك▪

فيفالبلدان،معظمفيالصحيةالمراكز

فيارتفاعلوحظوزيمبابويالهند

الصحيالققاععنهاأبلغالتياألعداد

انهاال،العنفحاالتزيادةأعقابفي

لغتأبالتيالحاالتانخفضترواندافي

درةالقعدمبسببالصحيةالمراكزعنها

.المنزلمغادرةعلى

يتبع



اديةواالقتصاالجتماعيةالعواقبأثرتلقد▪

الحياةعلىوهاماكبيراتأثيراللوباء

اءأنحجميعفيوالنساءللرجالاليومية

اديةاالقتصوالفرصالدخلففقدان،العالم

لوسبلألسرالغذائياألمنعلىيؤثران

.الضرورياتعلىوحصولهاعيشها

اديةاالقتصالضائقةبأنالتقاريرتفيد▪

.للعنفالمرأةتعرضمخاطرعلىتنطوي

يرالتقارافادتوسيراليون،الصينفي▪

زيادةإلىتؤديالتيالعواملأحدبأن

نفالعوتيرةوارتفاعاألسرةفيالتوتر

.الدخلانخفاضهوالمنزلي

تخوفهناكونيجيريا،الكاميرونفي▪

يالجنسوالعنفاالستغاللتزايدبشأن

غيرالقطاعفيالعامالتالنساءضد

.العيشسبلفقدانبسببالرسمي

لمناعةانقصبفيروسالمصاباتوالنساءاإلعاقة،ذواتالنساءالوباءيضع▪

الريفيات،والنساءالمهاجرات،والعامالتوالمراهقات،اإليدز،/البشرية

عاقةاإلذواتالنساءبأنالتقاريروتفيد.ضعفاأكثروضعفيوالالجئات

منوالعزلةللوصميتعرضن19-الكوفيدمنشفينالالتيالمسناتوالنساء

.لهنالمحليةمجتمعاتهندعم

عنأنباءوردتوزيمبابوي،وأوغنداأفريقياوجنوبوروانداكينيافي▪

الحصولمنأخرىبلدانمنالعائداتالمهاجراتالعامالتحرمانحوادث

علىالفنادقفيالقسريالحبسالمهاجراتبعموتواجه.الخدماتعلى

.عودتهنعندنفقتهن،

اتالفتيعلىضغوقاهناكبأنالنسائيةالجماعاتبعماكدتالهند،في▪

باتيشالعوسبلالتعليمعلىالحصولألنكخيار،الزواجفيالتفكيرإلعادة

.مؤكداغير

ضدلعامةاوالمضايقةنقاقا ًاألوسعالتمييزعنتقاريروردتإندونيسيا،في▪

لأصمنسيماوالمعين،عرقمنهمالذين(والرجال)اإلندونيسياتالنساء

.صيني

فيفعنيفا،مكانايكونأنيمكناالنترنتعلى/االفتراضيالفضاءحتى▪

رسائلمتعمحيثاالزديادفيآخذبالمرأةالتحرشبأنالتقاريرتفيدالمغرب،

...ياالجتماعالتواصلوسائلعلىالجنسانيةالنمقيةالقوالبحولخقيرة

يتبع

اءالنسضدالعنفزيادةعلىالتأثير

بهالخاصةالخقروعواملوالفتيات
التمييزمنمتعددةأشكاال ًيواجهنالالتيوالفتياتالنساءعلىالتأثير



،يوركشمالمقاقعةفي▪

زيادة٪700هناككانببنسلفانيا

1نمللفترةاإلنترنتعبرتحرش

مقارنة2020أبريل20إلى
.2019عامفيالفترةبنفس

مقدارتضاعفبريقانيا،في▪

نعالحكوميالخقالىالتبليغات

الحميمةالصوراستخدامإساءة

.2020مارسشهرفي

5منواحدة،2018كندافي▪

.أونالينلتحرشتعرضتنساء

تعرضت،2016الباكستانفي▪

فيالدارساتالفتياتمن40%

.نتاالنترعلىتحرشالىالكليات

نيااللكتروالتحرشتكلفةبلغت▪

فياإلنترنتاستخدامإساءةو

دوالرمليار3.7مبلغأستراليا

.استرالي

 ICTاإلنترنتًوتكنولوجياًالمعلوماتًواالتصاالت: جائحةًالظل
COVID-19يسرتًالعنفًضدًالمرأةًوًالفتياتًخالل

برًازدادًالعنفًعلىًاإلنترنتًوالميسرًع

دًتكنولوجياًالمعلوماتًواالتصاالتًض

النساءًوالفتياتًأثناءًالجائحة



ماتبالخدمحدودةوتوعيةمعلوماتسوىالعنفمنللناجياتتتوفرال

:المتاحة

شأنبوالتوعيةالمعلوماتفإنتقديمها،انتظاموعدمالعامةالخدماتتعطلبسبب

اتالمعرضوالنساءللناجياتالتحديدوجهعلىمحدودةوالمطلوبةالمتاحةالخدمات

مقدميعلىمتزايدةبصورةالصعبمنأصبحأخرى،ناحيةومن.العنفلخطر

تماعي،االجوالتباعدالحركة،تقييدبسببوالفتياتالنساءمعالتواصلالخدمات

.فعالةاتصالقنواتوجودوعدم

اعيةاالجتمالخدماتعلىللحصولمحدودةفرصسوىللناجياتتتاحال

:والصحية

االجتماعيالتباعدأوامرومنهالها،التصديوتدابيرواجراءاتالجائحةادت▪

إمكانيةلوتسهيالعنفمنللناجياتالخدماتتوفيرتعطيلإلىالمنزليوالحجر

.عليهاالحصول

إلىلوصولافيصعوباتالناجياتتواجهوإندونيسيا،وكمبودياأفغانستانفي▪

هذهتواجهكماواالجتماعيةالنفسيةوالخدماتالمساعدةوخطوطالمالجئ

ةلالستجابالتأهبوعدمالعمليات،تعقلبسبباإلغالقمشكلةالخدمات

.الصحيةالمخاقرمنوالخوفالموارد،ونقصللجائحة،

إلىخولهندقبلقبيدليلتقديمولبنانفلسقينفيالناجياتعلىويتعين▪

.المالجئ

علىالحصولفإنبعد،عناآلنمتاحةالخدماتبعمأنمنالرغموعلى▪

اللواتيياتوالفتالنساءمنللعديدتحديا ًيشكليزالالاإلنترنتعبرالخدمات

ديشبنغالفيكماالهاتف،أواإلنترنتإلىللوصولإمكانيةلهنتتوفرال

.ولبنان

فرصمحدوديةمنالعنفمنالناجياتتعاني

وخدماتالقانونيةالخدماتعلىالحصول

:األساسيةالحماية

أكثروضعفيالناجينذلكيضعأنويمكن•

وال.العقابمنالجناةإفالتويعززضعفا ً

ىدعاورفعأوشكاوىتقديمالنساءتستقيع

لىإالذهابتخشىكما،مرتكبيهاضدقانونية

بسببقبل،ذيمنأكثرالشرقة،مركز

أثناءالشرقةتتخذهاالتيالصارمةاإلجراءات

.اإلغالق

اتجلسمعظمتُوقفتوالسنغال،بوليفيافي•

فياالقضاياستقبالوجلساتالمدنيةاالستماع

إلىالمحكمةأوامرإصدارتأخيرويتمالمحاكم؛

القانونيةالمساعدةمراكزومعظمكبير؛حد

.مغلقة

حاالتالزوجيةالنزاعاتتعتبرالالهند،في•

اماليإجهاداالتسوياتتأخيرويسبب.قوارئ

.جاريةقضاياهنتزالالالالتيللنساء

األقباءقدرةعدمعنتقاريرهناكلبنان،في•

داءاالعتتوثيقفيرغبتهمعدمأوالشرعيين

مراكزفيالناجينعلىوالجنسيالبدني

ويتمالفيروس،انتشارمنً خوفاالشرقة

.اخرىالولوياتالقانونانفاذقوةتحويل

ةامكانيعلىالجائحةتأثيريتبع

الخدماتعلىالحصول



علىللحفاظالخدماتمقدمويواجههاصعوبات

:المناطقفياألساسيةالخدماتمستوى
اتالخدممقدميعلىشديدةًاضغوطاالوباءفرض▪

المنظماتمنتسبياوالحكومةموظفيمنسواءا

تقدمالتيالقطاعاتجميعفيالحكوميةغير

ومراكزالعنف،منللناجياتاألساسيةالخدمات

مقيدةاصبحتالتيوالشرطةالصحيةالرعاية

COVID-19للجائحةالتصديبشروط

غيرجلساتفيأومغلقةإماالمحاكماصبحت▪

القانونيةالمساعدةمقدموويكافحنظامية،

بعدعنالخدمةلتقديماالجتماعيةوالخدمات

العيشسبلدعملخدماتاضافةوبكفاءة،

غيليةالتشالقيودتواجهالتياالقتصاديوالتمكين

تتطلبالتياألنشطةتعليقتموقد.والموارد

.لوجهوجهاتفاعالت

اريرتقالخدماتموظفويقدموتنزانيا،برونايفي▪

الخدماتتقديمتواجهالتيالتحدياتعن

عالوةو.التكنولوجيةالوسائللنقصاالفتراضية

تحدياتيواجهونالخدماتمقدميفإنذلك،على

اللخموظفيهملحاجاتاستجابةالدعمتوفيرفي

الذينالموظفاتذلكفيبمااإلغالق،فترة

.للعنفيتعرضون

ايةوحموالفتياتالنساءضدالعنفمكافحةفريقوجهودمواردتحويلتم

.COVID-19الفيروسانتشارمنالفوريةاإلغاثةإلىمنهالناجين

الوالصحية،الرعايةإلىعملهماأولوياتوالجيشالشرقةحولتبوليفيا،في▪

.الشرقةأفرادمنالمائةفي20سوىالعنفلحاالتيستجيب

دعملاإلداراتمختلففيرئيسيينموظفينتكليفتموالهند،بنغالديشفي▪
وقد.األغذيةتوزيعفيأوCOVID-19لفيروسللتصديالصحيالققاعاستجابة

دضللعنفالتصديمجالفيالعاملةالمدنيالمجتمعمنظماتمنالعديدحولت

مجموعاتوتوزيعالعيش،لسبلاحتياجاتدعمإلىاهتمامهاوالفتياتالنساء

.المحتاجةالمحليةالمجتمعاتعلىالصحيةوالنظافةالغذاء

تقديملجهدهاالوقنيةالنسائيةاألجهزةبذلتغرينادين،وجزرفنسنتسانتفي▪

فيروتوالجائحة،بسببعيشهنمصدرفقدنالالتيللنساءاالقتصاديةالمنح

لقاتالمقتستهدفاألقلعلىأشهرثالثةلمدةالضعيفةللفئاتغذائيةمجموعات

صنقبفيروسالمصابينواألشخاصاإلعاقةذويواألشخاصالمراهقاتواألمهات

والمسنيناإليدز/البشريةالمناعة

األزماتأثناءوالتكيفلالستجابةمحدودةومواردقدرةالخدماتمقدمولدى
ققرتكييفعلىالخدماتمقدميواإلغالق،االجتماعيالتباعدتدابيرأجبرتلقد

وبقريقةار،باستمرالمتغيرةالبيئةمعالتكيفواألساسية،وظائفهمعلىللحفاظعملهم

أنالتقاريردوتفي.بعدعنمعينةخدماتلتوفيرالتكنولوجياتستخدمكما.الخقىسريعة

عدبعنالخدماتلتقديمقدراتأوبمرافقمجهزةليستالمدنيالمجتمعمنظماتبعم

.وكفاءةبفعاليةالعنفمنللناجيات

التأثيرًعلىًمدىًتوفيرًوتوفريتبع

الخدمات



والخدماتًاألساسيةًللنساءًوالفتيات COVID-19جائحةًالظلً

الناجياتًمنًالعنفً

:للجائحةاالستجابات

الحكومات
"أساسية"الخدماتتكونأنيجب•

.الجائحةأثناء

الحمايةوبروتوكوالتمعدات•

موجودةتكونأنيجبالشخصية

.الخدماتلمقدمي

المقدمةالخدماتتكييفينبغي•

والمرنالمعززوالتمويلللناجين

فيالمدرجةالنسائيةالمنظمات
COVID-19استجابةخققالوقنية

نبغييوالفتياتالنساءضدالعنف•

ويجبأبد امعهالتسامحعدم

.الجناةمحاسبة

المدنيالمجتمع
قةالمتعلالجيدةالممارساتتبادل•

هةوالمواجاالستجابةخدماتبتكييف

األزماتأثناء

نًالجائحةًقدًتؤثرًعلىًالناجياتًم

:العنفًمنًحيث

صعوبةًالوصولًالىًالخدمات،ً

وتقليلًتشغيلًأوًإيقافًمراكزً

االيواء،ًوتوجيهًأجهزةًالشرقةً

والقضاءًوالصحةًأولوياتهاً

. للجائحة



ورسملةالخدماتتقديمعلىلحفاظا

:والفتياتالنساءلدعمالتكنولوجيات
استمراريةضمانعلىالخدماتمقدمويعمل▪

الدعمخدماتمثلللناجياتالخدماتتقديم

القانونيةوالخدماتواالجتماعيالنفسي

الساخنةالخطوطعبربعدعنالمشورةوخدمات

لالمحموالهاتفوتطبيقاتالنصيةوالرسائل

.وغيرهااالجتماعيالتواصلووسائل

إلصدارةافتراضيجلساتالقضاةيعقدلبنان،في▪

العنفلخقرالمعرضاتللنساءحمايةأوامر

.منهوالناجيات

يديرهاوقنيةمنصةإنشاءتمالمغرب،في▪

وىشكالتقديمالمغربيةللمرأةالوقنياالتحاد

.ولالمحمللهاتفتقبيقخاللمناإلنترنتعبر

اتصالعلىالمنصةفإن،الخقرحالةوفي

الملكيوالحرسالوقنياألمنمعمباشر

الحاالتعنلإلبالغالعامالمدعيومكتب

برنامجخاللومنيمكنحيثالسريعوالتدخل

لعنفامنالناجيةاوالناجيمكانتحديدتقبيقي

.

الشركاءيعملوالمكسيك،كولومبيافي▪

قاتالتقبيلتعزيزالخاصالققاعمعالمحليون

الخدماتلتقديمالمحمولالهاتفوتكنولوجيا

حيالصالحجرأثناءالعنفمنالناجياتللنساء

.بالعنفالمتعلقةالدعواتتزايدمع

:ةواإلغاثالعيشسبلولوسائلوالفتياتالنساءالحتياجاتاالستجابة

اميرونوالكبنغالديشفيالمختلفةالحكوميةوالمكاتبالمدنيالمجتمعمنظماتتركز▪

زمحوتوفيرالنقدأو/واألغذيةتوزيعفيجهودهاوالهندوالدومينيكانوكولومبيا

.منهياتالناجأوالعنفيواجهنالالتيوالفتياتللنساءوالشخصيةالصحيةالنظافة

منالضعيفاتوالنساءالالجئاتإلىالمباشرةالنقديةالمساعدةتقدماألردن،في▪

.المضيفةالمجتمعات

يافةالضققاعمعالمحليةالسلقاتتتشاركوكايكوس،تركسوجزيرةبلجيكافي▪

.اإلغالقأثناءالعنفلضحاياكمالجئستستخدمالتيالفنادقلتحديد

:والفتياتالنساءاحتياجاتلفهمسريعةتقييماتإجراء
يةاجتماعتقييماتإجراءلضمانالتنميةشركاءمعكثبعنالنسائيةالمنظماتتعمل

التدخالتالثراءوالمعلوماتالبياناتبجمعيسمحمماجنساني،بمنظورسريعةواقتصادية

.المرأةلهاتتعرمالتيالمتزايدةالعنفلمخاقرتتصدىأنيمكنالتي

:عنهاواإلبالغوالفتياتالنساءضدالعنفواتجاهاتحوادثرصد
ماتالمنظقبلمنوالفتياتالنساءضدالعنفحولبياناتلجمعجهودهناك▪

ضدنفالعتفاقمإلىيؤدياثرللجائحةكانإذامالفهمالققاعيةوالوكاالتالمجتمعية

.والفتياتالنساء

بشأنةالعدالوققاعوالمالجئالشرقةإلىدليالالوقنيةالحكومةقدمتبوليفيا،في▪

.القوارئحاالتأثناءالعنفعناإلبالغتحسينكيفية

الواردةاتالمكالمبرصدالجنسينبينللمساواةالرئاسيالمجلسيقومكولومبيا،في▪

منونشرهاوتحليلهاالمعلوماتهذهتوحيدبهدفالوقنية،المساعدةخقوقإلى

.أسبوعيةمؤسسيةنشرةخالل

خذهاًالتدابيرًالتيًيتيتبع

مقدموًالخدمات



:المعلوماتونشرالوعيمستوىرفع

ومصرواإلكوادوروالكاميرونوبربوداأنتيغوافي▪

ونيجيرياوالمغربوكينياوالعراقوغياناوغرناقة

اوتنزانيالسودانوجنوبوالصومالوروانداوفلسقين

اإلذاعةعبرالمتاحةالخدماتعنالمعلوماتنشرت

اتاللغبمختلفاالجتماعيالتواصلوقنواتوالتلفزيون

.المحلية

فلوقالرجالإلىموجهةحملةتنفيذجرىبوليفيا،في▪

عنفاللمنعالمحليةالمجتمعاتلتعبئةأخرىوحملةالعنف

.الجائحةأثناءوالفتياتالنساءضد

رةوادالالزمةالتصديعلىالخدماتمقدميقدرةتعزيز

:الطوارئ
النساءضدللعنفللتصديجديدةلمهاراتحاجةهناك▪

عنالخدماتتقديمكيفيةومنهاالجائحة،اثناءوالفتيات

.اإلداريةالبياناتجمعأوبعد

دراتقوبناءتدريبيةأنشقةتقديميجريالكاميرونفي▪

بالعنفالمتعلقةاإلحالةمساراتحولالخدماتلمقدمي

.األزماتاثناءالجنسنوععلىالقائم

ماتللمنظتدريبيةدورةالعدلوزارةتنظمكولومبيا،في▪

بيناةالمساوووكالتالقانونيينوالمستشارينالنسائية

فالعنمنععلىقدراتهموتعزيزللتوعيةالجنسين،

.يالصحالحجرأثناءلهوالتصديوالفتياتالنساءضد

:والشركاءالفاعلةالجهاتمعاالجهودتنسيق
ميةالحكووالوكاالتالمدنيالمجتمعمنظماتتنسقالبلدان،منالعديدفي▪

.العنفمنالناجينلدعمبينهافيما

األخرىاإلداراتمعبالتنسيقالمرأة،شؤونإدارةتقومإكوادور،في▪

لخالمنالعنفمنالناجياتلدعمآليةبإنشاءالمدني،المجتمعومنظمات

دماتالخعلىالحصولوكيفيةالعنفحاالتعناإلبالغكيفيةعنمعلومات

.الهاتفقريقعن

19-فيدالكولجائحةللتصديعملفرقةأنشئتالبريقانية،فرجنجزرفي▪

.انيةالجنسالشؤونتشملالتياالجتماعية،والتنميةالصحةوزارةخاللمن

لكيةوالالسالسلكيةلالتصاالتخاصةشركاتمعالتعاقدتمجامايكا،في▪

.للشبكةالساخنةللخقوقمجانيةأرقامإلنشاء

ةالمتخصصالمحاكمتحددبأنللعدلالعلياالمحكمةأمرتأوروغواي،في▪

سقتنوأنالحمايةأوامرانتهاءتواريخالجنسنوععلىالقائمالعنففي

"خلخالاللبرنامج"التمويلوتوفيرلتخصيصوالماليةاالقتصادوزارةمع

.(اتالناجيلحمايةالوقنيةالبرامجأحد)

-االجتماعيةالخططفياالجتماعيالنوعادماجعنالمدافعة

:19-الكوفيدلجائحةللتصدياالقتصادية

الحكوميينالشركاءمعاإلنمائيونوالشركاءالمرأةحقوقمنظماتتعمل▪

اجاتهنالحتيواالستجابةوالفتياتالنساءضدللعنفالتصديوللمدافعة

.للجائحةللتصديالوقنيةاالستجاباتمنيتجزأالكجزء

ودجههناكوتنزانيا،والسودانوسيراليونوفلسقينواألردنمصرفي▪

نوعإدراجإلىتدعوالمدنيالمجتمعومنظماتالتنميةشركاءمنمدافعة

.الوقنيةوالتصدياالنعاشخققفيالجنس

اًالتدابيرًالتيًيتخذهيتبع

...مقدموًالخدمات



:والفتياتالنساءضدالعنفعلىهائلأثرللجائحة
أثناءللعنفهنتعرضخطرعواملوارتفاعللعنفوالفتياتالنساءتعرضزيادةإلىواالخبارالمتاحةاإلعالميةوالتقاريرالبياناتتشير•

.الجائحة

المشكلة،موحجللعنفالحقيقيةالمعدالتعنتقديرأقلوالفتياتالنساءضدالعنفحاالتعنالحاليةالتقاريرتكونأنالمرجحمن•

.المساعدةالتماسأواإلبالغالنساءعلىالصعبمنيجعالنوظروفهاالجائحةأنحيث

.والفتياتالنساءضدالعنفزيادةخطرمنيزيداالقتصاديوالنساءاألسردخلعلىتأثيرالجائحةان•

.للعنفللتعرضأكبرخطرااًيواجهنأنيمكنالتمييزمنمتعددةأشكاالاًيواجهنالالتيوالفتياتالنساءان•

:والفتياتالنساءضدالعنفلضحاياتوفيرالخدماتعلى19-الكوفيدجائحةتأثير
.لعنفليتعرضنالالتيوالفتياتللنساءعليهاالحصولوإمكانيةاألساسيةالخدماتتوافرعلىلهاوالتصديالجائحةتأثير•

حصولةإمكانيتعيقالتنقل،علىالمفروضةوالقيودالمحمول،الهاتفتكنولوجياإلىالوصولومحدوديةبالخدمات،المحدودالوعي•

.الخدماتعلىالناجيات

لمدني،االمجتمعمنظماتوخاصة،(الحكوميوغيرالحكومي)والفتياتالنساءضدللعنفالتصديفريقفيالخدماتمقدميجميع•

.الناجياتاحتياجاتلتلبيةالالزممنأكثريجتهدونوهممحدودة،وقدراتمواردلديهم

وس،الفيرمنالفوريةالحمايةلتوفيروجهودهممواردهمبتحويلوالفتياتالنساءضدالعنفلضحاياالخدماتمقدمويقوم•

.النقديةالمساعداتاوالغذاء،مثلالشخصيةالحمايةمعداتتوزيعمثلللمحتاجيناإلعاناتوتقديم

فيمرأةالضدالعنفومناهضةاالجتماعينوعخدماتإلدراجالمدافعة:يليماالخدماتتقديملفريقالفوريةاالستجاباتوتشمل•

ةمناهضلخدماتالوصولوتسهيلالمتاحة؛الخدماتعنالمعلوماتونشرالوعيوزيادةتعزيزو،اإلنعاشوخققالوقنيةالخقق

.المتاحةالتكنولوجيةالمنصاتباستخدامبعدعنتوفيرهاسيتمالتيوالفتياتالنساءضدالعنف

يتبع

النتائج



:ياتوالفتالنساءضدالعنفحولالبياناتجمعصعوبة
تياتوالفالنساءضدالعنفلحجمواضحفهمإلىالتوصلصعوبة•

.19-الكوفيدجائحةفترةخاللوأشكالهووتيرتهوشدته

.قةمنسوغيرمجزأةبقريقةمختلفةمصادرمنالبياناتجمعيتم•

مقدميمنالمقدمةاإلداريةالتقاريرمنمستقىالبياناتمعظم•

.المحدودةوالقدراتالمواردبسببمجهدونهموالذينالخدمات

دضالعنفمعدالتعندقيقةمعلوماتعلىالحصولالصعبمن•

مقارنلتحليإجراءصعوبة،واالكثرالبلدانفيوالفتياتالنساء

وأثناءبلقAWGوالفتياتالنساءضدالعنفمعدالتحول

.الجائحة

علقةالمتالتقاريرأوالمكالماتفيزيادةإلىكثيرةبلدانأشارت•

أوالخدمات،تعقيلأنغيروالفتيات،النساءضدبالعنف

.الزيادةهذهمدىمعرفةصعوبةمنيزيدإغالقها،

تيالالتقاريرأوالمكالماتفيانخفامهناكالبلدان،بعمفي•

ادثحوفيانخفاضا ًيعنيالذلكولكنالعامل،الفريقيقدمها

للعوامنتيجةاالنخفامهذايكونأنويمكن.المرأةضدالعنف

اسالتمأوالمرأةضدالعنفعناإلبالغمنالناجينتمنعمختلفة

.المساعدة

يتبع

..النتائج



ي ظل كوفيد 
 
19منظور متعدد لمعاناة المرأة ف

ي و معاناتها وجة من أجنن 
البحرينية المير 

ةقضيالبحرينالنسائياالتحادحملعلىنصفوعاما14مرت

أدتالتيوالضغوطاتالحمالتكلورغمأجنبي،منالمتزوجةالمرأة

نبيأجمنالمتزوجةالبحرينيةالمرأةالزالتووقتية،فرديةالنفراجات

لدهابفيكأجنبيهإليهاينظرحيثالقانونيةالمساواةعدممنتعاني

يجيزةالجنسيفقانون.بالرجلأسوةألبنائهاجنسيتهاإعطاءمنوتحرم

بحرينيةرغيزوجتهكانتلوحتىألبنائهجنسيتهإعطاءالبحرينيللرجل

مزمنيوميعذاببشكلانعكستالمعاملةهذه.دينهغيرمنوحتى

ليوماتعانيالتيوألمهمكوروناجائحةظلفيالبحرينيةالمرأةألبناء

وقد.وأبنائهازوجهاعلىالدائمالقلقوخطرالمرضخطرخطرينمن

منمجموعةفيالبحرينيالنسائيباالتحادالجنسيةلجنةقامت

كروناجائحةظلفيوضعهنلمعرفةامرأة19معولقاءاتباتصاالت

:التاليةبالنتائجوخرجنا

...االيجابيةالجوانب

زتمييدونالصحيةالخدماتوأجانببحرينينمنالجميعشملت•

البحرينيةالمرأةعلىخففمماالخدمة،رسومدفعودون

.والنفسيةالماديةالناحيةمنأجنبيمنالمتزوجة

.شهور3لمدةالدولةمنالمقدموالماءالكهرباءدعمشملهن•

تالتأميناخدمةفيالمسجليناألوالدوكذلكالرواتبدعمشملهن•

.االجتماعية

3لمدةاألجنبيةالعمالةعلىالعملسوقورسومالتأشيراترسومإلغاء•

.شهور

علىاإلئتمانوبقاقاتللبنوكشهور3لمدةالشهريةاالقساقدفعتأجيل•

.فوائدبدونواألجانبالبحرنيين

جائحةمنالمتضررينوالمقلقاتواألراملوالمحتاجينالفقراءدعم•

.العملوزارةقبلمنكورونا

...السلبيةالجوانب
يفالخاصةالمدارسرسومبدعمالفئةهذهشمولمسألةاآلنإلىتقرلم•

ىعلبهالمشموليناآلخرينبالقلبةإسوةقبلها،أواكورونجائحةظل

.القلبةبينالتمييزعدمأساس

ظلفيمجهولمصيرمنوأوالدهنأزواجهنعلىالمخاوفازدياد•

والزوجاألوالدفيضيعوتموتاألمالمرميصيبقدحيث19كوفيد

.معروفاغيراألوالدمصيريكونواألمالزوجموتحالة،وفي

جةنتيالمتأزماإلقتصاديالوضعبفعللعملهالزوجفقدانمنالخوف•

فيالدواألوالزوجلوجودالقانونيالشرعيالسندفقدانوبالتاليالجائحة

.ترحيلهوبالتاليالبلد

هناكولكنالمساعدة،وتقلبماليةةضائقمنتعانيالعائالتبعم•

.بيروقراقيةالوجودنتيجةالدولةلمعوناتالوصولفيصعوبة

المنازلورباتالعامالتالنساءجميععلىأثرت19كوفيدجائحةإن•

الغيرةخاصأجنبيمنالمتزوجةالبحرينيةالمرأةعلىتأثيرهايظلولكن

ينيةالبحرالمراةماتعانيةإلىإضافةحيثبكثيرأصعبوضعمنعاملة

القلقمنمضاعفبشكلتعانينراهاالظرف،هذاظلفيعامبشكل

.والمعيشيالنفسيواإلستقرارباألمانالشعوروعدم

قرارإلىبحاجةفققإنهالكبيرةبالمعضلةليسوحالهالوضعهاالنظرإن•

.المواقنينلجميعوالمساواةالعدالةبعينينظرحازمسياسي

األستاذةًزينبًالدرازيً

رئيسةًلجنةًمراجعةًوًتعديلًالقوانينً
االتحادًالنسائيًالبحريني



تجاهينالبحرفتاةنهضةجمعيةتستشعرهاالتيالمسؤوليةمنانطالقا

وفيدک-كورونا)وباءتفشيجراءأفرادهكافةمعوتضامنا،المجتمع

تأطلقاستثناء،دونالجميععلىآثارهاتركتالتيوتداعياته(19

لةالحموهذه،"البحرينأجلمنلنتكاتف"عنوانتحتحملةالجمعية

وباءارانتشلمكافحةالبحرينلفريقالوطنيةالحملةسياقفيتأتي

.19كوفيد-کورونا

حملةرسالة:أوال
التآزروالتكاتفقضيةعلىالرئيسيعنوانهاومنالحملةرسالةتركز

.البحرينأجلمن

الحملةأهداف:ثانيا
ءوبالمكافحةالوطنيةالحملةبأهدافوثيقاارتباطاالحملةترتبط

الطاقممساندةجوهرهافيتستهدفإنهاكما،19كوفيد-الكورونا

يصدرهاتيالالتعليماتكافةتنفيذخاللمنسواءالبحرينلفريقالطبي

ببحسللفريقوالمعنويالماديالدعموتقديمبها،اإللتزامومتابعة

:يليماأبرزهاومنالجمعيةإمكانيات

فحةالمكاالبحرينلفريقالمستمرةالتوعيةحمالتفيالمشاركة.1

اإلعالميةالرسالةتطويرفيوالمساهمة19كوفيد-کوروناوباء

رانتشاوتداعياتتأثيراتمنتحدثالتيللتطوراتتبعاالموجهة

معيةجلدىالمتوفرةالماديةاإلمكانياتكافةمنواالستفادةالفيروس،

.ذلكالتنفيذلهاالتابعةوالمؤسساتالبحرينفتاةنهضة

ىعلللحثومؤسساتهالمجتمعأفرادبينالتوعيةالنشرخقةإعداد.2

19دكوفي-کوروناوباءمنللوقايةاالحترازيةباإلجراءاتاإللتزامأهمية

عنفضال،"الجسدي"االجتماعيالتباعدتحقيقفيلتساعدوشرحها

منيفللتخف"االجتماعيالتواصلوسائلعبرإعالميةتوعيةتنفيذخقة

-وناكوروباءانتشارتأثيراتجراءوالمعنويةالنفسيةالضغوقاتحدة

.االجتماعي"والحجرالعزليحدثهوما19كوفيد

اتهئفوالمجتمعأفرادلكافةوالمعنويوالنفسياالجتماعيالدعمتقديم.3

والشبابالمرأة"وباألخص19كوفيد-کوروناوباءمنالمتضررينمن

ياألسرلإلرشاديتيمعالشةمرکزخاللمنوذلك؛"األسرةأفرادوكافة

.للجمعيةالتابع

لخالمنالمعيالتالنساءإلىواالقتصادياالجتماعيالدعمتقديم.4

شةعائومركزالمعيلةالمراةدعممكتبوأهمهاللجمعيةالتابعةالمؤسسات

نالتابعيالتراثيةللمقرزاتنسائجومشروعاألسري،لإلرشاديتيم

.للجمعية

ةالجمعيعضواتمنكلفيهيساهمالذي،"التبرعاتصندوقفتح.5

ذلكوومؤسساته،المجتمعأفرادمنوالمتقوعينلهاالتابعةوالمؤسسات

-ناالكورووباءمنالمتضررةلألسروالمعنويالماديالدعمتقديمبهدف

علىهاتحملمناألولىالمرحلةخاللركزتالجمعيةبأنعلما،19كوفيد

تيميعالشةومركزالمعيلةالمرأةدعممکتبىلدالمسجالتالنساءبعم

يستكملأنعلىأسرة"62"وعددهنللجمعيةالتابعيناألسريلإلرشاد

هتعانيلمانظراوذلكالظروف،لتقوراتتبعاالقادمةالمراحلفيالعدد

.ماليةوأعباءواجتماعيةنفسيةضغوقمنالمعيالتالنساء

"لنتكاتف من أجل البحرين" حملة 



أجلمنئيةالنساالجمعياتوكافةالبحرينيالنسائياالتحادمعالتنسيق.6

وتداعياته19يدفکو-گوروناوباءالمكافحةالوقنيةالحملةأهدافتحقيق

المتاحةاآللياتخاللمن

المستهدفةالفئات:ثالثا
لأجمنلنتكاتف"حملتهافيالبحرينفتاةنهضةجمعيةتستهدف

:يليما"البحرين

حاجةبهنومنوالمعنفاتالمعيالتالنساءوتحديداألسرةأفرادجميع.1

.والمعنويالنفسيالدعمإلى

وهي،19كوفيد-کوروناوباءتفشيجراءمنالمتضررةاألسركافة.2

.الجنسينمنوالشبابالنساءفئةعلىتحديدانشاقهاتركز

.القبيةللقواقموالمتاحةالممكنةالمساندةتقديم.3

الزمنيةالفترة:رابعا
فتاةةنهضجمعيةتقودهاالتيالبحرينأجلمنلتتكاتف"حملةتنحصر

مراحلعلىتتموهي،19كوفيد-کوروناوباءانتشارفترةفيالبحرين

،14/4/2020منبدءاشهور"3"ثالثةومدتهااألولىبالمرحلةتبدأ

.الظروفتقوراتبحسبالالحقةالمراحلتحديديتمأنعلى

الحملةتنفيذفيالمشاركين:خامسا
:موهالمشاركينمنعددعلىالبحرينأجلمنلننکانف"حملةتشتمل

فتاةنهضةجمعيةعضواتمنمكونتقوعيعملفريق.1

ديهنلتتوافرممنإليهاالتابعةالمؤسساتفيوالعاملينالبحرين

.الحملةتنفيذيتقلبهاالتيوالمهاراتالقدرات

لجمعيةالتابع"األسريلالرشاديتيمعائشةمركز"فيالعاملين.2

.المركزفيالتقوعيةالعملوفرقالبحرين،فتاةنهضة

ةنهضلجمعيةالتابع"المعيلةالمرأةدعممکتب"فيالعاملون.3

.البحرينفتاة

جمعيةلالتابع"التراثيةللمقرزاتجئنسامشروع"فيالعاملون.4

.البحرينفتاةنهضة

الصعوبات:سادسا
حرينالبفتاةنهضةجمعيةتواجههاالتيالصعوباتمنالعديدهناك

:أبرزهامن،"البحرينأجلمنلنتكاتف"حملةالتنفيذ

فرضهيتموماالمجتمعبهايمرالتياالستثنائيةالظروفتأثير.1

-کوروناوباءانتشارمنللوقايةاحترازيةوالتزاماتقيودمن

،إلخ"الجسدي"اإلجتماعيوالتباعدالتجوالمنالحد19كوفيد

حديالذياألمرالجمعية؛مؤسساتفي"بعدعن"العمليفرممما

.ودينامكيةفعاليةبصورةوالتواصلالمهماتبعمأداءمن

الظروفتأثيرمعالسيماوالبشريةالماديةالمواردمحدودية.2

منتحدالتيالوقنيةاالحترازيةواإلجراءاتالعالميةاالقتصادية

.التواصلعملية

"لنتكاتف من أجل البحرين" حملة يتبع



ديمتقفيشمل(بيتكالبحرين)برنامجأما

لكبارالنفسيوالدعمالقبيةالخدمات

لتجنيبهممنازلهمإلىوصوالالمواقنين

منتسبيمنالصحيةالمراكزمراجعةعناء

كماللوالدين،االجتماعيالرفاعدرةنادي

ودكزمرعبرالنفسيةاالرشاداتتقديميضم

للجمعية،التابعاألسريةلالستشارات

لجميعيمكنمجانيةخدماتوجميعها

ويساهمهذامنها،االستفادةالمواقنين

نللمتضرريالمساعدةيدمدفيالبرنامج

واألسرالمنزليةالمشاريعأصحابمن

اتحسابفيلهمالترويجخاللمنالمنتجة

تمكماللجمعية،االجتماعيالتواصل

علىلتوزيعهاالمجانيةالكماماتصناعة

ةالمبادروتشمب.المواقنينوكبارالعمالة

اإلعالميةالموادخاللمنالتوعويالجانب

التدريبيةوالدوراتاألسريةواالرشادية

يوالذ(بنسكتما)حملةتحتتندرجالتي

لبشكتقدمحيثاشراقات،برنامجيقدمه
Tanmiya@الجمعيةحسابعلىدوري
رسائلخاللمناومباشرالبثعبر

ادأفربينالتقاربزيادةبهدفالواتساب،

الشراكةبأنمؤكدةالواحدة،األسرة

ومنظماتالمعنيةالجهاتبينالمجتمعية

المبادراتهذهلمثلالمدنيالمجتمع

قاءالعفيلالستمرارحافزاتشكلوالبرامج

.المرجوةاألهدافوتحقيق

مرأةًالجمعيةًالبحرينيةًلتنميةًال

تصبيالتالبرامجمنمجموعةتحتهاتندرجوالتي"واحدصفكلنا"مبادرةالمرأةلتنميةالبحرينيةالجمعيةاقلقت

رامجالبمنعدداالمبادرةوتضمالعالمية،األزمةهذهعقباتتخقيفيللمساهمةالمجتمعفئاتمختلفمصلحةفي

لبيهسهم)هامنالمتنوع،البحرينيالمجتمعفئاتلمختلفوالثقافيوالصحيوالغذائيالماديالدعمتقدمالتيالمثمرة

.(بيتكالبحرين)و(وقنيا

مجانيةالالخضرواتساللتوفيرفيمنهالالستفادةالماليةالتبرعاتجمعإلىيهدف(وقنيالبيهسهم)فبرنامج

إلىاإلضافةبالراهن،واالقتصاديالصحيالوضعهذافييكابدونهاقدالتيالماليةاألعباءمنتخفيفاالوافدةللعمالة

برنامجعبرالمتضرراتللنساءالدعمتقديميتمكماالمملكة،مناققمنعددفيللعمالةالمجانيةالخبزصناديقتوفير

.المختصينأيديعلىمتكاملونفسيإرشاديتوعوي



المنصةعبرالذهبيبيوبيلهاالنسائيةأوالجمعيةتلاحتف

المرأة"شعارتحتWebinar"ويبينار"االلكترونية

مارس25الموافقاألربعاءيوموذلك"والتكنولوجيا

.م2020

جمعيةًأوالًالنسائية

أوالجمعيةاستلمت

مناكمام500النسائية

وبدورهاخيرفاعلة

بتوزيعالجمعيةقامت

الجمعياتعلىالكمامات

محافظةفيالخيرية

.المحرق

اإلجراءاتضمنوذلك

بهاتقومالتياإلحترازية

منللحدالجمعية

كوروناإنتشارفيروس
covid19



بتاريخالحملةهذهإقالقخقواتعناإلعالنتموقد

المتعففةاالسرعددوحصرم2020ابريل7-15

التوزيعتمثمومنالبحرين،محافظاتجميعمن

مةبقيشراءكوبوناتقريقعنالمحتاجةاالسرعلى

هذهمنالمستفيدةاالسرعددبلغوقدهذادب،40

تموقدالمتعففة،الحاالتمنأسرة101الحملة

/20/4إلى15/4مابينللفترةللكوبوناتتسليمهم

الخيرألهلشكررسالةارسالوتمكما.م2020

بالحملةساهموللذينوالعقاء

حيثالتوعوي،الجانبعلىالجمعيةحرصتكذلك

واالجراءاتالتعليماتبكلتوعويةنماذجاقلقت

االجتماعي،التواصلمواقعجميععلىاالحترازية

قاءلتمكذلكالمواقنين،بينالوعينشرمنهاالهدف

يةاألبوالمكرمةحولالجمعيةرئيسةمعتلفزيوني

المرأةإعقاءحولورعاههللاحفظهالملكلجاللة

لمنزلباالجلوسفياألولويةاألموالعاملةالبحرينية

هوقدربمبلغالجمعيةساهمتكذلكخالله،منوالعمل

.خيرفينالحملةالمتبقيالمبلغمندب260

جمعيةًالمرأةًالبحرينية

راسةشتداعياتمنالغاليوقننافيهبماالعالممعاناةمعتزامنا ً

ةالوقنيالحملةوجهودالبحرينلفريقودعما ًكورونا،فيروس

البحرينيةالمرأةجمعيةإدارةارتأت،19-كوفيدكورونالمكافحة

راالسلمساعدةبسيقةمبادرةبإقالقالمجتمعيلدورهاوتعزيزا ً

ضروريةالقلباتهمتلبيةواالسرهذهعلىالعبءوتخفيفالمتعففة

كوبوناتتوفيرتمقدوالالزمةالماديةالمساهمةخاللمنوذلك

منالحرجالظرفهذافيالضروريةالمستلزماتبعمشراء

.الصديقاتواألصدقاءوالعضوات



شعرهم باأل . 1
ُ
 ألبنائك ي

ً
 قويا

ً
مان خيارك أن تكون سندا

علىسيجب رنَا"كورونافيروس"بأنَّْمنَّاالكثيرْ يتوقعْ لم

أحدْ بالْ علىيخطرْ ولممنه،أنفسنَالحمايةْ البيتْ فيالمكوثْ 

نهايته،نعرفْ اللوقتْ معًامتواجدينَْسنكونْ أسرة ْكأفرادْ بأنَّنا

أبنائ هممعدْ بالتواجاآلباءمعظمْ "كورونافيروس"أَجَبرفلقد

أبناَءه معلْ يجمااختيارْ أماخيارينبينَْفأصبحواالمنزل،في

وماللواقع ْاالستسالمْ وأماباألمان،معهميشعرونأقوياء،

.األبناءبهسيتأثرْ والذيوخوفوقلقْ توترْ منيخل  فه

مشاعرَْديهمليكونَْأنفيالحقْ لآلباءْ ليسأنَّْيعنيالهذاإن

، صعوبةمننقللوالالغامضة،الظروفظل ْ فيوقلقْ خوف 

أنمالمهمنولكنالمشاعر،تلكمنعليهيترتبوماالوضع

معاصلْ التوعليهمفيصعبْ عليهم،المشاعرْ تلكتطغىال

شعورْ الفيالحقْ لهمأطفاالًْمعهمأنَّْوليتذكرواأبنائهم،

.باألمان

نْ لنجعلَْإذن نافرصةْ م  منهملنتقربَْامنطلقًْأبنائ نامعوجود 

فهممنونقلللهممساندينَْونكونَْأكثرَْ ونشعرهمهموقلقمخاو 

.معهمبوجودنا

أقوياءأبناءكجعلخياراألمأيتهااألبأيهااخترتفإذا

قًِتحقيفيتُساهمالخطواتفهذه،باألمانمعكيشعرون

:أفضللنتيجةً وتوصلكخيارك

مخاوفهمعني عب رونواجعلهمأبنائكمعواجلسْ مناسبًاوقتًااختر•

تتأكدحتىذلككررباالطمئنان،ليشعرواحولهامعهموتحدثوقلقهم

.سلبيةمشاعريخفونالبأنهم

سمعهمت ْالالتواصلوسائلخاللمنسارةغيرأخباًراتسمعحينما•

فقدالماي قكلالت دركالصغيرةعقولهمألنذلكوتجنبخبركل

مخيلتهمفيمختلفًاوتصوًرامعنىلهيضعون

وجهكالمحمتتغيرفقدماتسمعه،اتجاهوتفاعلكفعلكرداتمنقللْ •

.تقلقهمالتياليأسكلماتترددأوأمامهم

.وغيرهاةوالزراعكالرسموالمفيدةالترفيهيةالبرامجببعضاشغلهم•

لعبة"كورونا"منهمالبعضجعلفقدالجميل،عالمهملديهماألطفالْ •

األطفالوباقيالكورونادوريمثلمنفيركضبهايستمتعونجميلة

نكوننأنختارَْأنأما:خيارينبينسنكونكآباءإننامنه،يهربون

إنفالقوي،السندنكونأننختارأولهم،والهشالضعيفالسند

منهيحملوماللواقعواستسلمتضعيفًاسندًاتكونأناخترت

عليكاالتكاءيستطيعواولنأبنائك،معكسيضعفمخاوف

سندًاتكونأنأردتوإنيعيشونه،الذيالجميلعالمهموسيفتقدون

ركوتوتقلقكإظهارمنوقللمنهمقريبًاتكونأنفحاولقويًا

.لالجميعالمهمعلىتحافظوبالتاليينفعهم،بماواشغلهمأمامهم

.ستختار؟فأيهما...المرحةوروحهم

دإعدادًاألستاذةًفضيلةًحما
برنامجًكنًحراً

أزمةًكوروناًوحمايةًأبنائناًمنً

آثارهاً



ي . 2 حماية أبنائنا من دوامة التفكير السلن 

جميعريشعمسبوق،وغيرمفاجىءبشكلالحياةنمطتغيرمع

عليهاادوااعتالتياألمورمنالكثيريفتقدونبأنهماألسرةأفراد

لدموعاالستياء،عنتنمْ التيالعباراتوتبدأسابقًا، هذاتحم 

،"الحال؟هذافيسنبقىمتىإلى"مثلبينهم،التداولفيالتغيير

فيشيعتالتيالعباراتمنوغيرها"باختناقأشعر"،"تعبنا"

.للواقعوالرفضالماضيعلىالحسرةمنجًوااألسرة

هبأنإالعليه،يبدوالذيالسلبيالشكلرغمالوضعهذا

بفردخاصةوليستمشتركة،المشاعرهذهأنوهوشيئًاجيدًا،

هأنيعرفبللوحده،يعانيبأنهفرديشعرفالآخر،دون

"لبيتافيالبقاء"وضعتأثيرودرجةطرقاختالفمنبالرغم

.جميعًامعليهصعوبتهفييشتركونأنهمإالاألسرة،أفرادعلى

حيثبآخر،لمستوىننقلهاأننستطيعالمشتركةالمشاعرهذه

لمعلوضتقديرمشاعرإلىواستياءحسرةمشاعرمنتنتقل

الفرصةلديناواآلنحينها،يستحقهالذيالكافيالتقديرنعطه

للعبالخروجمثلالجميلة،وجوانبهنفتقدهمانذكربأنلذلك،

ةالتجاريللمحالتوالذهابواألصدقاء،األهلوزيارةبحرية،

ماوإنالحسرة،بقصدليسولكنوغيرها،نحتاجه،مالشراء

كرياتالذاسترجاعفيالطريقةهذه.واالمتنانالتقديربقصد

اأيضًْوالكباراألطفالمنالكثيريحبهاالجميلة،واألمور

.إليهابالرجوعويستمتعون

يريدونويفتقدونهاالتيالجميلةاألمورحولاألبناءمعفالمناقشة

سرةاألأفرادبمشاعرلإلنعطافطريقةهيأهميتها،وتقديرعودتها

بدونيهم،علوخفيفةلطيفةبصورةلكناإليجابيةإلىالسلبيةمن

نائناأبمعبذلكقمناوإذا.منف رةتكونقدطويلةمواعظإلىالحاجة

اآلنرهانقدوأصبحنانفتقدهاالتياألمورعنأيًضانحنوعب رنا

جمعناتمشتركةنقطةمنننطلقفإنناقبل،ذيعنأكبربصورة ْ

.والقرببالتفهموتشعرهممعهم

األموريفالتفكيرإلىتدريجيةبصورةمعهماالنتقاليمكنناكما

بجوانعلىنتعرفقدخاللهامنوالتيالمحنة،هذهفيالجميلة

.قبلمننعرفهانكنلمألبنائنابالنسبةمهمة

اآلنالدينالتىاألمورفيالتفكيرهيأخرىطريقةأيًضاوهناك

قد رهافنالوقت،لبعضأومايوًمانفقدهاوقدبها،نستمتعونحن

يمافالتفكيرعلىأذهاننانحف زوبالتالياآلن،وجودهاونشكر

لتواصلاعلىالقدرةمثلأيًضا،أكثرإيجابيةوبصورةنملكهاآلن،

ه،نتنفسملوثغيرهواءاآلمن،السكنالطعام،وجوداآلخرين،مع

.وغيرها

التوتر،والسلبيالتفكيردوامةمنالخروجعلىأبناءنانساعدعندما

لهذاةضحيالوقوعمنوحمايتهمأجسامهممناعةرفعفينساهمفإننا

عنةأهميتقلالالنفسيةالوقايةنواحيعلىفالعملالفايروس،

.الجسديةالوقايةنواحي

يإعدادًالدكتورةًرناًالصيرف
برنامجًكنًحراً



...لحماية أطفالك. 3
كن قريًبا منهم وخطط ليومياتهم

بنمطهموقتوقضاءأطفالهمبرنامجسيرعلىاآلباءمعظماعتادلقد

ات،الواجبوأداءالدراسة،بينأوقاتهمعظمهميقضيحيثمعين،

.وغيرها..آبائهمبرفقةوالتسوقاألهلوزيارةواللعب

اآلباءوجدفجأةحصلتالتيوالطفرة"كوروناأزمة"مع

هذابحفأصالبيت،فيدائمبشكلأطفالهممعمتواجدينأنفسهم

ملوهذا"كوروناأزمة"منأكبرللبعضأزمةًْالتغيير همي ح 

منوالتأكددالجديالتغييرمعالتعاملكيفيةفيالتفكيرمسؤولية

تهمأمزجأوالمحيطةالظروفيجعلواالبأنأطفالهم،برنامججودة

.سيرهطريقةاختيارفيتتحكمالتيهي

أزمةلقباوالعجزالحيرةصورةفياآلباءبعضمايرددكثيراًْ

كيفأطفالي؟معالوقتطوالوأناأفعلهالذيما"كورونا،

فيهمبعضيختلفقد"له؟وأخططوقتهمأنظ مكيف"،"أشغلهم؟

عطاهاوأدراستهمعلىركزْ منفمنهماألبناء،ليومياتالتخطيط

المرحجانبعلىركزوالبعضنجاحهم،علىحرًصااألولوية

لهمسمحوبعضهمعنهم،الترفيهبهدفالجماعيةواألنشطة

سيلةالوهيواعتبرهاطويللوقتاإللكترونيةاألجهزةباستخدام

وبعضهمعليهم،ومخاطرهاأضرارهاناسيًاإلشغالهمالوحيدة

التعاملةمسؤوليتحمليتفادىلكيطويلةلساعاتبالنوملهمسمح

.الجديدالوضعمع

منلكثيرالغيابأدىفجأةًْأطفالناوحياةحياتنابرنامجتغي رإن

كانتوالتيسابقًا،فيهموجودةكانتالتياألساسيةالعناصر

طةكمحلهاننظركآباءيجعلناهذاالوقت،منالكثيرتستهلك

األيامفيينقصناكانمامنهالنأخذعندهاالوقوفتستحق

فال،األطحاجاتمختلفيغذيمتنوع،برنامجبوضعاالعتيادية

.تطورهمفيوي ساهم

هوماببرنامجهمسيرمنوتتأكدمـنهمقريبًاتكونبأنقرارك

بنتائجسيثمرالذيوهوالصائبالـقرارهــولهم،مجـــدي

واستمعبمشـاركتهمليومياتهموخططمعهماجلسإيجابية،

الذييدوالمـفالتـنوععلىركـزمنها،المناسـبواخترلمقترحـاتهم

ولتنميةممعهللعبووقتْ لدراستهم،فوقتْ أفضـلحياتـهميـجعل

األعمالفيلمشاركتهمووقتْ مهاراتهم،وتطـويرمواهـبهم

.لهمالمفيدةالقصصوسردلهم،المناسبةالمنزلية

نألوقتًاامنحهمبلمعـهمالوقتطـوالتظلأنكاليعــنيوهذا

.لوحدهمويمرحواويلعـبواويتعـلموايفـكروا

مثمـرةًْأوقـاتـهمستـــجعلليومـياتهمالمثمرالتخطـيطبهذا

همتواجدمنوستقللوالروتين،المللمشـــاعــرعــندهمـوتبع

ادئًاهبيتــكجعلفياهمـستسكمااإللكترونية،األجهزةعلى

.فعهموينيفيدهمبماوقتهمشغلتألنكتنظيًماأكثروحياتهم

دإعدادًاألستاذةًفضيلةًحما
برنامجًكنًحراً



األستاذةًمنىًالعلوي

ائيةرئيسةًجمعيةًالبحرينًالنس

للتنميةًاإلنسانية-

امكاستخدترشيدتعتبروهلالماء؟شحةموضوعيُقِلقكهل
ضرورة؟له

تربيتك؟خاللمنصغركُمنذمعكالماءحفظهاجسهل

قراراتك؟تحّركأممشاعركتحّركالصادمةاألرقامهل

وافقيالذيللمياهالعالمياليومعلىالضوءنسلّقالمقالهذافي

سائلرتحتهوتندرج،"المناخوتغيّرالمياه"شعارتحتمارس22

غيينبال":منهاالتاليعلىنرّكزالمتحدة،األممقرحتهاعديدة
."يؤديهدورمنّالكل"و"االنتظار

متسعاكهنفليسمعا ،تفعيلهمامنوالبدمهمتانالرسالتينكالإن

لوبةالمقاألدوارعنبالتخلّفوأفراداحكوماتلنايسمحالوقتمن

تغيراتالتأثيرحّدةفيملحوظا ًتسارعايشهدفالعالمأداؤها،منّا

صادرلمتدميرمنتُسبّبهوماالفيضاناتحاالتزيادةمنالمناخ

ظاهرةلاألولىالضحيةبأنالقولويمكن.وتلّوثهاوشحتهاالمياه

يحا ًشحأوبكثرةزائدا ًإماصارهوإذا"الماء"هوالمناخيالتغيّر

ّخرتبزيادةإلىأدىالكوكبحرارةدرجةارتفاعأنبمعنى.للغاية
مقاراألإناإلشكاليةلكنً األمقار،هقولزيادةوبالتاليالماء

ور،المقفيهاازدادالرقبةالمناققفمكان،كلوفيللجميعليست

كما.قسوةالجفاففازداد،فيهاالمقرةكميقلّتالجافةالمناقق

عليهاتهقلفباتتالمناققبعملدىاألمقارمواسمتغيرت

امتدتأخرىومناققالمعتاد،الزراعيموسمهاغيرفياألمقار

يدالجدالواقعإن.قبلذيمنألكثرلديهاالزراعيةالمواسمفترة

غناءأكثريصبحالغنيبحالأشبهالمناخبقضيةالماءتأثرمع

وتوافرهماءالعلىالضوءسلّقناولو.!!فقرا ًأكثريصبحوالفقير

نادرةالعذبةالمياهأنإالكوكبنا،من٪72يُشّكلالماءفإنعالميا ً

ىعلكونهالالستخداممتاحغيروثلثيها٪،3فققتُشّكلفهيللغاية

من%30منأقللديهمكلهالعالمسكانأنبمعنىجليد،شكل

من%95بأنعلما ً.األرضيةالكرةعلىالعذبةالمياهمن%3الـ

ولناللصناعةهيالباقيةوالبقيةللزراعةتذهبالعذبةالمياههذه

.األرمسكان

منر ستضغط عىل زر التشغيل؟



أزمةفاقمتفيتعقيدا ًيزدادالوضعفإنالمناخ،تغيّرقضيةومع

شخصمليار1.1فإنالمتحدةاألمماحصائياتوبحسبالمياه،

2.7ويجدالمياه،علىالحصولإمكانيةإلىيفتقرالعالمحول

.مالعامناألقلعلىواحدشهرلمدةالمياهفيندرةشخصمليار

مةبأزالمبتلينغيربهايشعراللكنمخيفة،تبدواألرقامإن

فتحعلىاعتادواممنالناسمنلكثيرالحياةفأنماقالمياه،

وعناءً مشيا ًيكابدواولم-ويسربسهولةيصلهموالماءالحنفية

نمجزءأنفسهمجدونيفالهي،كماهيالزالت-عليهللحصول

كليالالماءبمخزونويتأثرونيؤثّرونوأنهمالكونهذافيالكل

ونشعرقظلنستيالكارثةفيوالوقوعاالنتظارينبغيال.العالمفي

الجميععلىوالنتائجالعوارموتعمببعمبعضهمرتبقالعالمأن

ناآلالعملعلينارونا،والكمرمقضيةفياآلنعليهنحنكما
!حياةالمياهبعدفماالمياه،شحةكارثةلنوقف

مائيالاإلجهادذاتهيالماءفيإسرافا ًالبلدانأكثرإنمنه،والمستغرب

دولة17ضمنهيالمثالسبيلعلىالخليجيةفالدولللغاية،العالي

.المائياإلجهادفيعالميا ً

ديناليدقأنالبداآلن،كذلكيعدلم"اعتياديا"وصارعليهاعتدناماإن

الماءلديهميعدلمالعالمسكانمن%95إنإذلدينا،الخقرناقوس

بواجبنامنقوأنكأفرادعلينايُحتّمما.قبلمنلديهمكانتالتيبالوفرة

اليدينكغسلاالعتياديةاليوميةالممارساتمنبدءاالماءحفظفي
والوضوء

هذهخاللالحنفيةبإغالقالحسزالالإذاألقباق،وغسلواالستحمام

لمثأيضامهمةاألخرىممارساتناأيضا.معدوما ًيكونيكادالعمليات

فيوللماء،الموفرةالّريوآلياتنزرعها،التيالنباتاتنوعيةاختيار

القاقةاستخدامترشيدوفيللماء،الموفرةالمنزليةاألجهزةشراء

يةالكهربائالقاقةفإنتاجمعا ،مرتبقانوالماءالقاقةألن(الكهرباء)

للقاقة،المولّدةالتوربيناتيدّورالذيالبخارتبريدفيالماءيستهلك

تعنياقةوالقالقاقة،تستلزمعملياتكلهاوضخه،وتحليتهالمياهوتوفير

.المناختغيّرظاهرةتفاقمدفيئةغازاتإنتاج

مئاتمرًّعلىإنمابسرعة،يحدثلمالكوكبحرارةدرجةارتفاعإن

،العالمسكاننحنبهاقمناالتيواالحداثالتقوراتخاللمنالسنين

يهقخالالرسائمنيقابلهابماقارناهالوفيماالقويلةبالفترةليستوهي

األرمكوكبنااتجاهالمسؤوليةعلىتحثهمالعالملدىوعقائدية

يفموجودأخالقيفقريحسالمسؤوليةإنأي.ثرواتهعلىوالمحافظة

!!تفعيلهازرعلىسنضغقمتىاألهم،لكنفينا،واحدكلفقرة

عيتب



باإلضافةللبيئةالمتحدةاألمموبرنامجاألرمكيوماإللكترونيةوالمواقعالصحفمنعددً نشرت•

اإلنسانيةتنميةلل-النسائيةالبحرينجمعيةرئيسةالعلويمنىلألستاذةمقاال ًاألرمميثاقلصفحة

اءالعق"تمثلالتي"األنظارعنبعيدةأدوار"عنوانتحتالمرأةعنالبيئيةالمواقنةورئيسة

بعمعلىالضوءوسلّقتالمختلفة،الحياتيةللمعانيأولبيئتهاأولآلخرينسواء"الالمحدود

بأسره،مالعالعلىاألدوارتلكوتأثيرحجمبيانمعالنساء،بهاتقومالتيلألدوارالمخفيةالزوايا

فإنالعدد،نصفحواليالنساءوتُشّكلمليار،7.7فيهالسكانعدديتجاوزالذياليومعالمففي

بشكلالحياةأسلوبوعلىالمواردعلىمتواترا ًضغقايُسبّبمستمربشكلوتزايدهالكبيرالعددهذا

أنيةالجمعرئيسةقرحت؟ذلككيفيةوعنخاص،بوجهالنساءعلىحّدةالضغقهذاويزدادعام،

االجتماعية،وأالبيئيةباألوضاعتأثرا ًاألكثرهنً العالمفيالنساءأنأثبتتالدراساتمنالكثير

الغاباتووالمياهالتربةذلكفيبماالقبيعيةالمواردإدارةفيللنساءاألساسيللدورذلكويعزو

%43ليحوايشكلنً النساءفإن،(الفاو)المتحدةلألمموالزراعةاألغذيةلمنظمةوفقا ًإذوالقاقة،

بيةوترالبذورتوفيرعنالمسؤوالتفهنً العالم،أنحاءجميعفيالزراعيةالعاملةالقوىمن

.الغذائيةالمحاصيلبزراعةالمتعلقةالمهاممنوغيرهااألرموحرثالحيوانات

فقراءمن٪70أنإالالنساء،تنتجهالعالميالغذاءإنتاجمن%80-60إنمنالرغموعلى

تقديراتحسب)!!والفتياتالنساءهنالعالمفيالجياعمن%60فإنوكذلك!!نساءهنالعالم

(المتحدةاألمم

والكوقود،الحقبعنوالبحثالمياهنقلمهمةأيضاالبلدانمنكثيرفيالنسويةالمهامومن

يثحبكثير،ذلكمنأبعدوإنماالنساء،علىبدنيا ًقاسيةاألدوارهذهكونعلىاألمريقتصر

يقمنًّنهنأإلىإضافةاألذى،صنوفمنوغيرهاواالغتصابللمهانةويتعرضنًّالتعليممنيحرمهنًّ

كلليهنًّعتقعبيوتوربّاتألقفالهّن،ومربياتكزوجاتأدوارهنًّمعجنبإلىجنبا ًاألعمالبهذه

وفياتالعددوصلفقدوالوهن،لألمرامعرضةأكثريجعلهنً مماالمنزلية،واألعمالالقبخأعباء

.والوالدةالحملأثناءامرأةألف300منأكثرإلىالسنوية

ية للتنمية االنسان-جمعية البحرين النسائية

2020أخبار المواطنة البيئية 



األممامجلبرنصادروثائقيفيلمبترجمةالنسائيةالبحرينجمعيةبادرت•

مناسيأسبشكلالمجتمععلىويؤثريتغيّرأنهوكيفالمناخحولالمتحدة

أنإذالعالم،فيللغذاءالمستخدمالماءيهددالمناخفتغيّرالماء،خالل

فنسبة،كبيرةتحدياتأماميجعلناللقاقة،باإلضافةللصحةالماءاستخدامات

شدة ،وتواترا ًالكوارثازدادتبلبالماء،تتعلقالقبيعيةالكوارثمن90%

ويرتقودونباالعتبار،الماءأخذدونالمناختغيّرمعالجةيمكنالبحيث

حانقد.منهوالتخفيفالمناخيالتغيّرمعللتكيّفالفرصليخلقالمياهإدارة

ردمجمنأكثروهذهللمياه،تخقيقناأثناءالمعقياتهذهفيللنظرالوقت

ميةتنعنالمتحدةاألممتقريرترجمةالضرورةمنارتأينالذاجيدة،فكرة

،2020مارس22قريبا ً"المناخوتغيّرالمياه"العالمفيالمائيةالموارد

:التاليالرابقعلىتجدونهالفيلم
https://www.youtube.com/watch?v=14epflDjYe8&t=9s

اقنةالموشاركتاألرمهذهعلىمؤثّرا ًرقما ًلنكون•

ساعةفعاليةفيم2020مارس28بتاريخالبيئية

اندةمستمتحيثًُللبيئةاألعلىالمجلسبإعداداألرم

اراألنوإقفاءعلىالناسحثفيهايتمالتيالمبادرة

.األرمكوكبليرتاحفققساعةلمدةبمنازلهم

عيتب

سائيةالنالبحرينجمعيةلرئيسةإذاعيلقاءإجراءتم•

وكانم2020مارس23بتاريخالبحرينإذاعةمع

22صادفالذيللمياهالعالمياليومحولاللقاءمحور

شعارتحتالعامهذاالعالمفيهاحتفلحيثمارس

لالرسائأبرزعنوتحدثنا،"المناخوتغيّرالمياه"

عيةالجمودورالشأن،هذافيإقالقهايتمالتيالعالمية

ياوكافقوياالوعيترىوهلبالماء،التوعيةمجالفي

يفالسببماكافيا ًيكنلموإذاالماء؟ترشيدحول

إنإذ،بالمياهالمناختغيّرعالقةإلىباإلضافةرأينا؟،

ظلفيوأخيرا.المحورهذاعلىيركزالعامهذاشعار

نتعلمهًُدرسمنهلعالميا ًنعيشهاالتياألزمةهذه

يمالقأهميةحولبتوصيةاللقاءواختتمالماء؟بشأن

.الماءعلىللحفاظتدعوناوالتيوترسيخها

2020أخبار المواطنة البيئية 

https://www.youtube.com/watch?v=14epflDjYe8&t=9s


ف ي سجل الشر
 
ف

فخر المرأة البحرينيةخولة مطر 

أةامرلكلتتوقالذيالمثالالبحرينية،المرأةفخرمطرخولة

درتفتصاالنسانية،رسالةحملتخولة.ورسالةقضيةتحمل

ىحتوالخليجالبحرينفيعملتومثابرتها،بعملهاالمشهد

وسعألفضاءفرحلتاإلنسانية،هدافهاألاليتسعالمكاناصبح

مملألالعاماألمينجائزةعلىعلىحصلتحالمها،أيسع

لقيامهاوتقديرالشجاعتها2016العامفيللشجاعةالمتحدة

يفسوريافيعملهاأبانالمتحدةاألمملقيموتعزيزهابمهامها

المرأةنجاحقصةهيببساطةخولة.ووحشيتهاالحربوجأ

تمعالمجيُعاودسياسةالنساءوئدصبحأزمنفيبحرينية

.المرأةضحيتهاعشوائيةهليةأحروبفيحيائهاإالعربي

تترأسأمرأةوأولوصحفية،كاتبةالمحرق،ابنةمطرخولة

منيدالعدفيعملت.الوقتصحيفةهييوميةصحيفةتحرير

ملتع.الخليجخبارأيفةحصفيبدايتهاكانتحيثالصحف

اتوالمحطنباءاألووكاالتالعربيةالصحفمنللعديدمراسلة

-ماراتيةاإلالخليجصحيفة–والعربيةجنبيةاألالتليفزيونية

.سيبيبي–األسوشيتدبرسوسطاألالشرقتلفزيونمركز

مملألقليمياألعالمياإلالمركزمديرمنصبتشغلوكانت

.القاهرةفيالمتحدة

خولةمدرسةمنالعامةالثانويةشهادةعلىمطرخولةحصلت

إعالمبكالوريوسعلىوحصلت.1974للبناتالثانوية

.1981األميركيةالمتحدةالوالياتإركنساس،جامعةوصحافة،

جامعةاإلعالم،سوسيولوجياماجستيرعلىوحصلت

اإلعالم،سوسيولوجيافيدكتوراهو1987،بريطانيا،درم

.1992درمجامعة

:العمليةحياتها
1981)اإلماراتية«الخليج»لصحيفةومراسلةحررةم• - 1983)
-1983البحرين«الخليجأخبار»بصحيفةالمجتمعصفحةومحررةصحافية•

1984.

طقةمنفي«االسوشيتدبرس»وكالةبمكتبالتصويرقسمورئيسةمراسلة•

1984)الخليج - 1987)
1987)البحرينية«الخليجبانوراما»مجلةتحريرمديرة• - 1989)
اًعملت• فييةصحفبتغطياتوقامت،«سيبيبيإل»تلفزيونمنكلمعأيضا

.والهرسكوالبوسنة،لبنان،جيبوتي،اليمنمثلمناطق
(سيبيإم)األوسطالشرقتلفزيونبمركزالسياسيةالشئونومحررةمراسلة•

(1991 - 1993)
1993)والتنميةللطفولةالعربيالمجلسفياإلعالميةالمسئولة• - 1995).
1996)الدوليةالعمللمنظمةاإلقليميالمكتبفياإلعالميةالمسئولة• - 2005).
2005)«الوقت»صحيفةتحريررئيسة• - 2006)
اإلقليميبالمكتبالعملفياألساسيةوالحقوقالمبادئإعالن-اإلقليميةالخبيرة•

.2006الدولية،العمللمنظمة
2009القاهرة،(UNIC)المتحدةلألمماإلعالميالمركزمدير•
تونسفياإلنسانحقوقأوضاععنتقريروضعفي،2011العامفيشاركت•

ماألمفياإلنسانلحقوقالساميةالمفوضةنمالمستوىرفيعةلجنةضمن

.المتحدة
عامياإلبراهيماألخضرسوريةإلىالخاصالدوليالمبعوثباسمالمتحدثةكانت•

2012

آسياربلغواالجتماعيةاألقتصاديةالمتحدةاألممللجنةالتنفيذيةاألمينةنائبة•
2016.

.2019مارس15العاملسورياالخاصالمبعوثنائبة•

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A


عامفيالعالميةالصحةمنظمةإلىالقصيرنعيمةالدكتورةانضمت•

لةمسؤووكانتجنيف،والقبالة،التمريضعلماءكبيرةوعملت1999

رامجوبسياساتعملفيوالقبالةالتمريضقضاياوإدماجتنسيقعن

.العالميةالصحةمنظمة

تميأنقبلالعراق،فيالعالميةالصحةلمنظمةكممثلةبعدفيماعملت•

حيث،2010عاماإلقليميالمديرمساعدةمنصبفيتعيينهاإعادة

.والبيناتبالبحوثالمسندةالصحيةالنظمتعزيزعلىركزت

يةاإلقليمالمستشارةكانتالعالمية،الصحةمنظمةإلىانضمامهاقبل•

مننللسكاالمتحدةاألممصندوقفياألسرةوتنظيماإلنجابيةللصحة

ليلتحذلكفيبماالصحيالنظامتقييمعملياتأجرتحيث،1996عام

.األوسطالشرقبلدانفياإلنجابيةالصحةوضع

وزارةفيالتخطيطوحدةفيعملت1996عامحتى1992عاممن•

نشطةاأيضوكانت.البحرينفيالصحةاستراتيجيةتطويرعلىالصحة

الصحةومنظمةالمتحدةلألمموثائقإعدادفيالوطنيالمستوىعلى

.يةوالتنمالصحةبقراراتيتعلقفيماالمحرزالتقدمبشأنالعالمية

منالتمريضفيالزمالةدرجةعلىالقصيرنعيمةالدكتورةحصلت•

فيالتمريضعلومفيالدكتوراهعلىوحصلت،1978عامفيالبحرين

المتحدةبالوالياتشيكاغو،فيإلينويجامعةمنالمرأةصحةمجال

.1990عامفياألمريكية،

فيرفيةشجائزةلتسلماألولىالعربيةهيالقصيرنعيمةالدكتوروكانت•
اسكتلندا،كالدونيان،غالسكوجامعةمن((DSciالعلومدكتوراه

ةـميـاديـاألكالةـزمعلىلتـصـوح2005امـعيـفحدةـالمتمملكةـال

المهنية،حياتهاوخالل.2010عامفيللتمريماألمريكية

برامجدةوجوالصحي،النظامتقييمفيالقصيرنعيمةالدكتورةشاركت

.الصحيةاالستراتيجيةوتقويرالصحيةالرعاية

حةالصمنظمةممثلالقصيرنعيمةالدكتورةالبحرينيةحصدت•

التوعيةفياإلنجاز/2018لعامالعربيةالمرأةجائزة»العالمية،
Londonالعربيةلندنمؤسسةمن«الصحية Arabia

Organization،اصمةالعفيأقيمالمستوىرفيعحفلً فيوذلك

وممثليالحكوميينالمسؤولينمننخبةً بحضورلندنالبريقانية

غيروالمنظماتالمدنيالمجتمعومؤسساتاألعمالققاع

.العربيوالوقنالمتحدةالمملكةمستوىعلىالحكومية

لىعالقياديدورهانظيرالمرموقةالجائزةهذهالقصيرنالتوقد•

لوعياونشرالصحيةالتوعيةمجالفيالعربيةالمنققةمستوى

ميعالجبحقالراسخوإيمانهاالصحيالققاعفيالتنميةبأهمية

صحيةوحياةعاليةجودةذاتصحيةخدماتعلىالحصولفي

.جيدة

ظمةمنفيتعملبحرينيةأولالقصيرنعيمةالدكتورةوتعتبر•

الدكتوارهشهادةعلىتحصلبحرينيةوأولالعالمية،الصحة

.2005عامفي«جالسكوكلدونيان»جامعةمنالفخرية

دان،السوجمهوريةفيالعالميةالصحةلمنظمةممثال ًحالياتعمل•

نهابيمندولً عدةفيالعالميةالصحةلمنظمةً كممثلعملتكما

لبرنامجاالستشاريينكبيرةمنصبسابقا ًوشغلت.ومصرالعراق

فيةالعالميالصحةلمنظمةالرئيسيالمقرفيالتمريمتقوير

.2003-1999الفترةخاللجنيف
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الدكتورة نعيمة القصير 



البحرينماسرفعتالتيالبحرينيةسيقى،والمعاشقةالقاسم،نور

عازفة.الموسيقىفيالعالميةالجوائزمنبالعديدبفوزهااعالياً

البحريناءنساكثرإحدىتعتبرثقافية،ناشطةالكالسيكية،البيانو

للمرأةاألعلىالمجلسقبلمنوالموسيقىالفنونمجالفيانجاحًا

.م2006لعام

:التعليمً
-MDW – universitat for music and darstellend kunst

wien – piano 2018 .
- diploma -2018 abgesschlossen
- Ausbildungsstufe abgesschlossen- 2014
- oberstufe abgesschlossen 2011
Instrument : clavier ( konzertfach) 2007-
- FH Burgenland university of applid science – master
of European union project management 2017 .
Tanzstudio Mamborama 2013-
University of wien – German 2010 -
University college of Bahrain 2005- BSc bachelor of
science in management and Business Administration .
- university of Cambridge 2002
- Bahrain Music institute 2007
- Associated Board of the Royal schools of music 2007
Classic music and art institute 2001
Bahrain ballet school .

فينايفالبحرينبلدهاعنالغربةتعيشلكنهاالبحرينمنرائعةموهبةنور

علىباقريبهانلتقيفهل.للعودةوقنهافيعملفرصةوتترقبالنمسا–

.بداعهاإولموهبتهايحتاجالذيالوقنتراب

:فيهاشاركتالتيالحفالت

2004وشوبانناأ-

2006العربيةلكالسيكياتا-

2009األذربيجانيالفولكلور–الشرقيةالتوافقيات-

2010البيانوشاعرة-

2014مسقطفيالسلطانيةوبرااألدار-

:عليهاتعملالتيالقضايا

التمييزمكافحة-

والتعليماالطفال-

الموسيقىتعليمزيادة-

والحروبزماتاألفيالحفالتمناالستفادة-

المراةوتمكينالديمقراطية-

التعبيروحريةالفنان-

:العمليةالحياة

2017العاممنذفينا–المتحدةمماألفيتعمل-1

2007جيامبيكيلشركةقانونيةمستشارة-2

ديلويتلشركةقانونيةمستشارة-3

2005ويونغارنستلشركةقانونيةمستشارة-4
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الموسيقار نور القاسم



وزراءرئيسةقالتهماهذا."آخرشخصأيمثلانتظرتًُ"

فيالمقاهيأحدرفمعلىرّدهافيأرديرن،جاسيندانيوزلندا

رالفقولتناولالمقهىوخقيبهادخولهاويلنغتون،العاصمة،

سفيرومنتتعافىالبالدكانتحيثالماضي،مايومنتصف

منالوقايةإرشاداتحسبالعددمكتملالمقهىوكانكورونا

كانينالفضوليأحد.هناكالسلقاتسنّتهاالتيكورونافيروس

فيفكتببهدوء،المقهىوزرائهرئيسةمغادرةمشهديراقب

هىمقإلىالدخولللتوحاولتأرديرنجاسينداإلهييا":تويتر

."ممتلئالمكانألنالدخولمنومنعتأوليف،

منزادواإلرشاداتبالقوانينالملتزمالحضاريجاسينداسلوك

فاموقاتخذتوأنسبقوقد.لهاشعبهاوحبواحترامشعبيتها

هجومبعدالنورمسجدأماموأعلنتهالكراهيةضدجريئ ا

ا51ضحيتهراحالذيكريستشيرتش نيوزلندامسلميمنشخص 

مواجهةفيالصارمبرنامجهاحققلقد.2019مارسفي

ا،(19-كوفيد)كورونافيروس تمحيثاإلشادة،يستحقنجاح 

ابرهدوققعالوباءانتشارلمنعتقريباشيءكلإغالقبموجبه

هرشمنالثامنفيعليهاالنتصارلتعلناالجتماعي،بالتباعد
.الجارييونيو

كاتبللمقاالً إندبندتصحيفةنشرتاإلنجاز،بهذاواحتفاءً 

العمالحزبوزراءلرئيساالتصاالتمديركامبل،أليستر

:فيهيقول،2003و1997عاميبينبليرتونياألسبق

راليا،أستأوالمتحدةالمملكةمنأصغربلدنيوزيلندابالقبع،"

نلكوالصين،المتحدةالوالياتمثلعمالقةبلدانعنناهيك

هذهخاللماليين5سكانهعدديبلغبلدقيادةفيالمبادئ

دولةبهاتقادالتيالمبادئنفسهاهيتكونأنيفترماألزمة

تنفيذوابتكارعليكيتعينحيثنسمة،مليون500أو50ذات

راراتقواتخاذ،صعبةخياراتتحديدعليك.استراتيجيةرؤية

(..)لكبذقيامكفيالسبببشأنتثقالبالدتجعلوأنحاسمة،

لقدقعد،مبكلستفوزجاسيندافإنغد ا،انتخاباتهناككانتإذا

ةالقريقوبسببصارم،حظرحالةفيبأكملهاالبالدوضعت

."ذروتهابلغتعليهاالموافقةفإنبنفسها،أدارتهاالتي

1509بلغقدنيوزلندافيكوروناإصاباتإجماليأنإلىيشار

يونيو20يومالقائمةالحاالتوبلغتوفاة22وإصابات،
.الهندمنقِدمالمسافَرينفققحالتانالجاري

ياألستاذًرضيًالموسو: بقلم

صحفيًوكاتب

ي زمن الكورونا
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رشععلىتربّعتالتيميركلأنجيالهيهذه.لتضربإالتهدأال

أربعةمنذألمانيااالوروبي،االتحادوقاقرةأوروبافياقتصادأكبر

ا،عشر حافظةمأكثرإمرأةإلىالمستشاريةرايةتسليموتعتزمعام 

ةرئاسفيميركلخلفتالتيكارنباور-كرامبأنغريتهيمنها

منالثالثيومالحاكماالئتالفتوصلميركل،وبزعامة.الحزب

قتصادااللدعمالمقررةالتحفيزحزمةعلىاتفاقإلىالجارييونيو

مليار130بقيمةكورونافيروستداعياتمواجهةفياأللماني

ائحةجمنأوروبافياقتصادأكبرتعافيتسريعتستهدفيورو

.كورونافيروس

ركل،ميتكونوالمعيشية،االقتصاديةاألمةبمصالحتفكروعندما

التحاداقادةويذّكرهاالمتوحشةبالرأسماليةخصومهايصفهاالتي

االزمةاثناءأوروباجنوباقتصادياتفيفعلتبمااألوروبي

شارةالمستتقرأ.وقبرصوالبرتغالاليونانمعحصلكماالمالية،

عمتوصلتلذلكالجائحة،محنةمنللخروجالمانياوحاجةاألرقام

لتعزيزالمضافةالقيمةضريبةمعدالتخفمإلىاالئتالف

لب.للمواقنينالماليةاألوضاعإلرهاقزيادتهاوليساالستهالك،

ومساعدةجديدةسياراتلشراءحوافزقدمتبأنذلك،علىزادت
.بالديونالمثقلة(الحقيقيالمحليالحكم)البلديات

دعميمتقد:خذواقالتميركل؟ياأيضاالتحفيزحزمةجعبةفيماذا

تمويلوتوفيرقفل،كلعنيورو300بقيمةالمعيلةلألسر

يورومليار28واستثمارالبقالة،تزايدلمواجهةللبلدياتإضافي
.التحتيةالبنيةمشروعاتفي

اإلصاباتإجماليوبلغنسمة،مليون84منألمانياسكانيقترب

190,000منأكثرالجارييونيو20يومحتىكورونابفيروس

إلىتصلتعافيبنسبة174,400عددهمبلغوالمتعافونإصابة،

.شخص8960الوفياتوبلغتبالمئة،91.5نحو

لهتابعةوالالصيني،البرمنالقريبةتايوان،رئيسةوون،إنغتساي

زعيمىعلتونغماوتسيبزعامةالشيوعيالحزبانتصاربعد.رسميا

لتيا(تايوان)إلىاألخيرهربتشيك،كايتشانغالكومنتانغحزب

أمريكيبدعمالوقنيةالصينجمهوريةعليهاوأقامللصينتابعةكانت

الحزبيقودهاالتيالشعبيةالصينجمهوريةلمواجهةمحدود،ال

والياتالوتنافسعامياالثانيةاالقتصاديةالقوةواضحتالشيوعي

حتوأصبالسابقةالقانونأستاذةتساي.األولالمركزعلىالمتحدة

الهاالتجديدتموقد،2016فيالبالدرئيسة فيروسواجهت.مؤخر 

دضهوادةدوندفاع اقادتإذمتكامل،بأنهوصفببرنامجكورونا

يومةالعالميالسجالتوحسب.كبيرحدإلىالفيروسواحتوتالوباء

تالحاالكلتعافتفقدواحدة،حالةوالتوجدالالجاري،يونيو20

القائمةوالحاالتوفيات7وإصابة446وتبلغالجزيرةسجلتهاالتي
.نسمةمليون23.7تعداديبلغبلدفيصفراآلن

الكورونازمنفينساء يتبع 



ا(NHCC)الوقنيةالصحيةالقيادةمركزتايوانأنشأتلقد تحضير 

فيسارسوآالمبضرباتاكتوتأنبعدالتالية،المحتملةلألزمة

عملالمنالخبراءويمّكنالالزمةالبياناتالبرنامجهذايوفر.2003
مناألشخاصدخولمبّكروقتفيتايوانحكومةحظرتكما.سويًّا

تحظرنفسه،الوقتوفي.أراضيهاإلىوماكاوكونغوهونغالصين

كافدرقتايوانفييبقىأنلضمانالواقيةالكّماماتتصديرالحكومة

منعاالمواقنينعلىتوزيعهاعلىالحكومةسيقرتوقدمنها،

يالتأمينبياناتبدمجالحكومةقامتكما،لالحتكار فيقنيالوالصّحِ

اذلكمك نوقد.والجماركالهجرةبيانات قاعالقفيالعاملينمقدم 

.سفرهمةأنشقعلىبناءً المحتَملينالمرضىعلىالتعّرفمنالصحي

االتايوانيةالحكومةوقّورت إلىينالعائدللمسافرينيتيحبرنامج 

منأمني ااستفادتأنهاالمرجحومن.سيرهمخقعناإلبالغتايوان

دولالمنهاتستفيدالتي"إيفيكتسايد"قريقةعلىالبرنامجهذا
.مواقنيهاومالحقةمتابعةفياألمنية

نأوريغوواليةبجامعةالعامةالصحةأستاذتشي،تشونوييشير

مجاليفالبحثيةقدراتهافياستثمرت"تايوانأنالمتحدة،بالواليات

أيضاامتقبحثً فُُرقوأنالماضية،القليلةالعقودخاللالحيويالقب
."19-كوفيدلمرمسريعتشخيصياختبارتقويرعلىبالعمل

إنونوإنغتسايتايوانرئيسةقالتالتايم،مجلةنشرتهامقالةفي

اكانتبالدها التكيّفعلىالتايوانيالشعباعتادفقدمرنة،جزيرةدائم 

الحياةدقيعلىوالبقاءاألوقاتأحلكفيوالتعايشالصعبةالظروفمع

تجاوزمناوتمّكنوُمثابرينفأصبحواعاشوها،التيالمشقّةقرونبعد

ناأنإالمصدرهمنوقربناالسريعانتشارهرغم"وتضيف.الصعاب

يمنعاستقعنا .نجحتوقد.."المرمتفّشِ

1975أغسقسفيأسرتهاضدنُفِّذتمجزرةمنالناجيةتلك

منهاتَنجًُولممنتصبة،تزالالأزمةحفرتبغزارةالدممنهاوتدفق

ورالمغدحسينةوالد.ريحانةوشقيقتهاواجدحسينةالشيخةإال

إثر،الماضيالقرنسبعيناتمقلعبنغالدشمؤسسالرحمن،مجيب

تيالاغمحاوالتعدةإلىتعرضتبعدها.باكستانمعاالنفصالحرب

رأكثقتلبينمافيهاوأصيبت،2004سنةجرتالتيالمحاولةمنها

زبحفاز.آخرونوجرحومرافقيهاحّراسهامنشخص اعشرينمن

يفجرتالتيالعامةاالنتخاباتفيحسينةتتزعمهالذيعوامي

مةزعيأنإالمرة،ألولالوزراءرئاسةذلكإثروتبّوأتوقد1996

قةالالحاالنتخاباتفيبالمرصادلهاكانتضياءخالدةالمعارضة

حتى،2008عاممنذحسينةعادتثم،2001عامانتظمتالتي

دولالقائمةذيلمنشديدببقءتنهملبلدللوزراءرئيسةاآلن

سبةنانخفضتحسينةعهدفي.الدخلمتوسقةالدولإلىالفقيرة

سكانمنبالمئة90إلىالكهرباءووصلتبالمئة،20إلىالفقر

ل.نسمةمليون165عددهمالبالغالبالد عهدها،فيأنهلهايُسج 

نفيذوتتشريدهمتمالذينالروهينغامسلميآوتبالدها،فقرورغم

تكان.العسكريدعلىميانماربالدهمفيبحقهمالممنهجةالمجازر
.الحديديةالمرأةتسم ىوصارتبنغالدش،أيقونةتسمى

فيحسينة،شيخةنجحتوقدالقاع،منللخروجبنغالدشتكافح

تعانييالتالسكانيةالكثافةرغمنسبيًّا،كورونا،فيروساحتواء

حالة43,993وإصابة،108,775اإلصاباتإجماليبلغفقدمنها،
.وفاة1425وتعاف،
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فياألماميةالخقوقفيالواقفاتأيتهادركنهلل

ةاألماميالخقوقفيبالدنانساءهنا.الكورونازمن

المعارمومركزالسلمانيةفيخوف،بال

د،البالفيالموزعةالمراكزوفي.والحدوالعسكري

حاالتوتتضاعفانتشارهيزدادوباءيواجهن

كلعلىالوضعهذافيضغقبهاليوميةاالصابة
.شيء

...وزينبوفاقمةوآالءوعائشةوإيمانأمينةتقف

منرألكثوظيفتهنفيبالعمليتمسكنمنهنوآالف

ضناليوم،ساعاتعددنصف صابةاإللخقورةيتعر 

،منهنالعديداتأصيبتوقدالقاتل،بالفيروس

مع..ومتقوعاتومساعدات،وممرضاتقبيبات

حالهاتجّهِزحتىأحداهنتتعافىأنوماذلك،

هاأسرتعنفيهاتنفصلمعركة.المقبلةللمعركة

يفعلهلمامضاَعفاجتماعيبتباعدوأهلها

كلفيقائمايزالالاإلصابةخقرحيثاآلخرون،
.ممرضةأوقبيبةبهاتقومحركة

لخقوقافييقفونالذينأولئكلحمايةالسبيلكيف

بينماالوقت،قوالكورونايواجهونوهماألمامية

يقتقبارتخاءمعتماشياالمصابينأعدادتتزايد

اموالمقيمين،المواقنينمنفئاتبيناإلرشادات

الوقتوفيالمرعبةالقريقةبهذهاألعدادضاعف

قتستحجبارةبجهودالقبّيالفريقيقومالذي
.الحقيقيينوالتقديرالشكر

بببسالمضاعفةاإلصابةمخاقرفوقأيضاللضغوقاتيتعرضونفهؤالء

ياةوالجسديالنفسيةاآلثارهيفما.منهمالنساءوخصوصاعملهم،قبيعة

تفعلكماالكورونا،مريمعنالتنفسجهازبوقفتقوممنعلىترى

رويال"ىبمستشفالمشددةالعنايةفيالممرضاتقسمرئيسةناتيالخوانيتا

عنلةمسؤوبأنياألحيانبعمفيأشعر":تجيبناتياللندن؟شمال"فري
.الوخيمةتبعاتهالهامسؤوليةمنيالها."المرضىموت

صحيةالالرعايةققاعفيالنساءنسبةأنإلىاالحصائياتمنالعديدتشير

153بينمن2018عامفيفققنساءعشرهناكبينمابالمئة،70بلغت

تتجاوزالالعالمبرلماناتفيالنساءنسبةأنكما.العالمفيمنتخب ارئيس ا

ةتجربأنرغمذلك،منأقلالعليااإلداريةالمناصبفيونسبتهنالربع،

منويتمكنًّكبرىأزماتإدارةعلىقادراتبأنهنتؤكدكورونامواجهة

.مذهلةنتائجتحقيق
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increase in cases, but there is no common database
that we can rely on. Many cases of abuse remain
unreported because many women prefer to remain
silent due to fear or social restrictions.”
During the pandemic period, the state has mobilized
its energies to provide a social safety net by
activating family departments in police stations that
document, protect, and follow up on cases of
domestic abuse. The state has also allowed women
employed in the government sector to stay home in
order to care of their families, while simultaneously
continuing to receive their monthly salaries. Fearing
the possibility of laying off workers, the government
plans to pay the salaries of both, female and male
employees working in certain institutions of the
private sector for a three-month period.

The COVID-19 pandemic has posed significant social
challenges in many countries, including Bahrain.
These challenges, in turn, affect the personal
protection of women against domestic violence. In
Bahrain, the pandemic has revealed the absence of a
unified database on domestic abuse cases. This is due
to the weak coordination between three main
entities: civil society organizations, the Supreme
Council for Women, and security forces.

"In Bahrain, the pandemic has revealed the absence
of a unified database on domestic abuse cases.

Dr. Huda Al-Mahmoud, head of Dar Al Aman Shelter
for Women confirms this claim by arguing that, “the
center has documented two domestic violence cases
related to COVID-19. There will probably be an
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"However, according to Bahraini women’s rights
activist Farida Ghulam, COVID-19 has not created any
change in reported cases of domestic violence against
women.

In parallel, a number of doctors and psychological
counselors have launched a similar initiative that
provides free medical consultations during the
pandemic. Dr. Sharifa Swar, a psychotherapy and
cognitive behavior specialist, confirms that there is an
increase in the number of women who have been
subjected to psychological pressure by staying home
to take care of their children without the support of
their partners.
In conclusion, we can argue that Bahrain has not
witnessed a significant or steady increase in domestic
violence against women, in comparison to other
countries during the COVID-19 pandemic. This is due
to the fact that the state has not enforced a complete
lockdown, but rather reduced the movement of work
within institutions to the lowest levels, and only
mandated the most vulnerable groups to work from
homes.
This in turn eased the direct friction between married
couples

The Supreme Council for Women led by Princess
Sabeeka Sabika bint Ibrahim Al Khalifa has
undertaken several initiatives to support women. The
Council has served more than six thousand families
by providing in-kind assistance,

psychological, family and economic counseling, as
well as judicial and educational services. A direct
support service was also allocated through the
council’s "Women's Support Center" which provides
women with a tool of communication through a chat
system. This makes it easier for women to get in
touch with the center and to obtain the needed
support.
For their part, civil society organizations have also
mobilized efforts during the pandemic by providing
women with psychological counseling through an
established hotline. However, according to Bahraini
women’s rights activist Farida Ghulam, COVID-19 has
not created any change in reported cases of domestic
violence against women. She adds, “as we follow up
and monitor incoming cases, most women's support
centers keep asking for help in family and
psychological counseling and on methods to deal
with this period.”
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In addition, the initiatives undertaken by the government and civil society institutions provided
women with reliable support systems that played an important role in reducing the pressure
that women face during this difficult time.

However, the biggest and most critical gap remains the absence of a common database among
Bahraini agencies which can help in better coordinating efforts and setting a joint national
strategy to confront domestic violence against women.
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