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" ولعلي أشدد ً
دوما ومع انطالقة مشروع البحرين لإلصالح والتحديث بأن
مسألة تمكين املرأة البحرينية ليس بترف أو خيار قد نأخذ به اليوم ونتركه
في الغد ،بل هو حاجة ماسة ،علينا أال نسجنها في مسارالتنظير ،وأن نبعدها
عن أية إرباكات قد تؤدي إلى إقصاء املرأة عن محور التنمية ،وفي ذلك كما
لاً
ً
ونساء مصدر
تعلمون إهدار ملبدأ دستوري هام يؤكد أن الشعب رجا

كل من موقع مسئوليته ،ومن منطلق التزامنا نحو
تحسين حياة أفرادها ٍ
التغيير".
من كلمة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة ،قرينة
جاللة امللك ،رئيسة املجلس األعلى للمرأة في افتتاح املؤتمر الوطني حول
إدماج املرأة في التنمية.
 10-9يونية/حزيران 2008م
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للسلطات في بناء الدولة الحديثة القائمة على مبادئ العدالة واالنصاف،
ولن يكون في صالح مجتمعاتنا اليوم تحمل عواقب ذلك ،ونحن نتجه نحو
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تأتي الدراسة في إطار توجه منظمة املرأة العربية نحو إجراء دراسات قطرية حول التدقيق الجندري في الدول األعضاء .وتم اختيار
مملكة البحرين إلجراء هذه الدراسة .وترك لكل دولة اختيار مجال الدراسة وموضوعها .والدراسة الحالية تتطرق إلى واقع القوى
العاملة في الوزارات واملؤسسات الحكومية ،مستخدمة منهجية التدقيق الجندري للقوى العاملة في عدد من املؤسسات والوزارات
للوقوف على واقع هذه القوى ومدى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في فرص املشاركة في العمل الحكومي.
وترجع أهمية الدراسة إلى أنها األولى من نوعها في مملكة البحرين ،حيث إنها تتطرق ألول مرة إلى رصد واقع القوى العاملة من الجنسين
وتحليله ،وقياس مؤشري املساواة والفجوة الجندرية بمنهجية التدقيق الجندري .كما أنها تمتاز بشمولية البحث والطرح؛ حيث
ترصد تأثيرأكثرمن عامل من العوامل املؤثرة في أوضاع القوى العاملة من منظور العدالة االجتماعية.
وال تكتفي الدراسة بتحليل القوى بشكل عام ،وإنما تحلل هذه القوى ضمن املستويات الوظيفية املتدرجة من الوظائف التخصصية
ً
صعودا إلى املواقع القيادية واإلدارية؛ للوقوف على املوقع الحقيقي لكل من الرجل واملرأة على السلم الوظيفي ومدى
إلى اإلشرافية
عدالة ميزان تكافؤ الفرص.

هذا الجانب لبيان اتجاهات وسلوكيات كل من الرجل واملرأة من العاملين في هذه املؤسسات ،وفي مختلف املستويات الوظيفية؛
للوقوف على العوامل املؤثرة في اتجاهاتهم ،ومدى تأثيرها على أوضاعهم الوظيفية.
تمت عملية التدقيق الجندري في الدراسة من خالل ثالث مراحل أساسية لإلجابة على تساؤالت البحث .تمثلت املرحلة األولى في
التدقيق الجندري للبيانات الخاصة بالقوى العاملة في الوزارات واملؤسسات الحكومية موضع الدراسة للوقوف على واقع هذه القوى
في املستويات الوظيفية املختلفة .أما املرحلة الثانية فقد تم فيها التدقيق الجندري للبيانات واملعلومات املتعلقة ببرنامج التدريب
وبناء القدرات في هذه املؤسسات .واملرحلة الثالثة عبارة عن دراسة ميدانية لتحليل اتجاهات وسلوكيات العاملين في هذه الوزارات
واملؤسسات وفق مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص.
َّ
تبين من نتائج تحليل القوى العاملة في جميع املؤسسات الحكومية وفق إحصاءات عام 2011م أن نسبة إجمالي النساء العامالت في
القطاع الحكومي تبلغ ( ،)%47,8مقابل ( )%52,2للرجال ،وهي نسبة عالية تشير أن املرأة تسهم بشكل متساو ً
تقريبا في دفع عجلة
ٍ
العمل في املؤسسات الحكومية.
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وال شك في أن البرامج التدريبية تعد من العوامل األساسية لتزويد العاملين باملهارات والقدرات الالزمة للصعود نحو املراكز القيادية
كما ً
وصناعة القرار؛ لذا فإن الدراسة تستعرض نتائج تحليل هذه البرامج ًّ
ونوعا وفق ميزان تكافؤ الفرص.
ً
ونظرا ألهمية ثقافة إدماج احتياجات كل من الرجل واملرأة وتأثيرها على السلوك االجتماعي والوظيفي؛ فإن الدراسة لجأت إلى تحليل
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أما بالنسبة إلى عينة الدراسة ،فقد أظهرت نتائج التدقيق الجندري فيما يتعلق بالقوى العاملة في هذه املؤسسات في عام 2012م أن
نسبة تواجد املرأة فيها تتراوح بين (  ،)%61 – 15كما لوحظ أن الفجوة الجندرية العامة تبلغ  49لصالح الرجل ،وهي كبيرة ًّ
نسبيا مع
انخفاض في مؤشراملساواة بلغ  34تحت نقطة املساواة ( .)100هذا بشكل عام ،إال أنه من املالحظ أن هذه النتائج ليست سمة عامة؛
حيث ترتفع نسبة النساء في بعضها لتصل إلى ( ،)%61كما هو الحال في وزارة التنمية االجتماعية ،بينما تتدنى هذه النسبة لتصل إلى
( )%15فقط في وزارة شئون البلديات والزراعة.
ً
ونظرا ألهمية معرفة موقع كل من الرجل واملرأة على مستويات السلم الوظيفي؛ تم التحليل للمستويات الوظيفية املختلفة على مدار
 3سنوات (2010م 2012 -م) .وبينت النتائج العامة أن هناك فجوة جندرية لصالح الرجل في معظم املستويات الوظيفية ،القيادية
والتنفيذية والتخصصية ،وبالطبع ينخفض مؤشراملساواة ً
بعيدا عن املستوى املطلوب.
وخالصة القول إنه رغم تواجد املرأة بقوة ضمن القوى العاملة في هذه الوزارات واملؤسسات ،إال أن هناك فجوة جندرية واضحة
ً
جهودا وطنية ملناقشة هذا الوضع غيراملنصف للمرأة وإيجاد فرص أكبرلها لتقلد املناصب األعلى في السلم الوظيفي.
تستدعي
وبرصد البرامج التدريبية في هذه املؤسسات في أربعة مجاالت  -وهي :القيادة واإلدارة ،وتكنولوجيا املعلومات ،والبرامج التخصصية،
والبرامج التطويرية -تم التحليل الكمي والنوعيّ .
ً
عموما في هذه البرامج ،مع عدم استقرار هذه
وتبين النتائج ارتفاع نسبة النساء
ِ
النسب على مدار السنوات الثالث املتتالية؛ مما يدل على عدم وجود توجه حقيقي العتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين ،وإنما
ً
ً
أحيانا أخرى؛ مما يشير إلى أن هذه البرامج قد ال تنفذ وفق االحتياجات التدريبية
أحيانا ولصالح الرجل
تأتي النتائج لصالح املرأة
الحقيقية لكل من النساء والرجال في املؤسسة؛ حيث إنها تفتقرإلى االتساق والتناغم والتسلسل املهاري لهذه البرامج .وبناء على هذه
النتائج نتساءل عن أثر هذه البرامج التدريبية التي تمنح للمرأة في تقليص الفجوة الجندرية في الوظائف القيادية واإلشرافية .حيث
إنه من املفروض أن هذه البرامج تؤهل املرأة للصعود إلى املراكز اإلشرافية والقيادية لتسهم في صنع القرار بعد تمكنها من املعارف
واملهارات الالزمة .إال أن نتائج التدقيق الجندري تشير إلى غياب العدالة واملساواة في تقلد املناصب القيادية واإلدارية العليا؛ مما
يشكك في فاعلية هذه البرامج في تجاوز املرأة للسقف الزجاجي في السلم الوظيفي.
وفيما يتعلق باملرحلة الثالثة من التدقيق الجندري واملتعلق بتحليل اتجاهات وسلوكيات العاملين في هذه املؤسسات ،والتي تم فيها
لاً
ً
ًّ
إيجابيا في قضايا املساواة
اتجاها
التحليل وفق متغيرالعمرواملؤهل ،فتظهرنتائج مقياس االتجاهات أن ك من الرجل واملرأة يتخذان
والعدالة االجتماعية مع �شيء من التحيز لقضايا املرأة .ويالحظ ميل املرأة التخاذ مواقف أكثر ً
توازنا؛ مما قد يشير إلى واقعية املرأة
ووعيها االجتماعي.
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وعند تحليل نتائج املواقف السلوكية يالحظ أن النتائج بشكل عام تؤكد نتائج مقياس االتجاهات؛ حيث إنها تتجه إلى اتخاذ سلوكيات
ذات طابع غيرتقليدي وبتحيزلقضايا املرأة بشكل عام ،وميل املرأة مرة أخرى التخاذ مواقف أكثر ً
توازنا .ويالحظ ً
أيضا توافق كل من
الرجل واملرأة في عدد كبيرمن املواقف فيما يتعلق باتخاذ سلوكيات متوازنة .وتؤكد هذه النتائج بشكل عام على وعي املواطن البحريني
بقضايا املجتمع ،وتقبله لتواجد املرأة وحضورها االجتماعي واالقتصادي ،وغياب املقاومة املجتمعية الرافضة ملشاركة املرأة مع
الرجل في جميع مجاالت العمل واإلنتاج.
ً
ونظرا ألهمية هذه النتائج في معرفة واقع كل من املرأة والرجل في مجاالت الحياة املختلفة ،واكتشاف حجم الفجوات ونوعها؛ فإنه من
الضروري القيام بدراسات متعددة في هذا املجال تتناول القضايا االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،ودراسة الوضع غيراملتوازن في
أوضاع كل من الرجل واملرأة التخاذ القرارات ،ووضع التشريعات والسياسات والخطط اإلستراتيجية على املستوى الوطني إليجاد بيئة
عمل أكثرعدالة ومساواة ،وتعزيزإسهامات املواطن البحريني ذي الكفاءة والخبرة في إطارمن تكافؤالفرص بين الجنسين.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين
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اجلزء األول :اإلطار النظري
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املقدمة:

تعد حماية املساواة وتعزيزها بين الجنسين مفاهيم أساسية في أبرز صكوك حقوق اإلنسان الدولية بما فيها اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان 1948م ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
1996م ،واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 1979م ،واتفاقية حقوق الطفل 1989م ،وغيرها من االتفاقيات
ً
استنادا ملفاهيم حقوق اإلنسان.
واملعاهدات التي أرست قواعد املساواة ونبذ التمييز
وبدأ التحول الفعلي في مسار التنمية االجتماعية في العقود املاضية نحو التركيز على الجوانب اإلنسانية مع االهتمام بحقوق املرأة؛
وبذلك احتل إدماج املرأة في سياسات التنمية االجتماعية أولوية على املستوى الدولي .وأثارت األوساط املعنية باملرأة تساؤالت
جوهرية حول أوضاع املرأة وظروفها وما تواجهه من تحديات ومشكالت .وقد أفضت هذه الجهود إلى نوع من التوافق العام حول
أهمية تجاوز األدواراألسرية للمرأة كزوجة وأم ،ودراسة إسهاماتها التنموية املختلفة ومشاركتها في عجلة التطور والنماء االقتصادي
واالجتماعي من منظور إنساني وتنموي.

وجدير بالذكر أن االهتمام بالنهوض باملرأة في مجال التنمية قد ظهر مع املؤتمر العالمي األول املعني باملرأة ،الذي عقد في املكسيك
في عام 1975م ،في مستهل عقد األمم املتحدة للمرأة 1976م – 1985م .وقدم املؤتمر توصيات جديدة حول إنشاء آليات وطنية
ودولية لدعم مصالح املرأة .كما نظمت األمم املتحدة ً
عددا من املؤتمرات العاملية املعنية باملرأة بهدف تعزيز حقوق املرأة ،واملطالبة
بتخصيص موارد للمرأة من أجل تمكينها من اإلسهام في عملية التنمية ،واالعتراف بالدور التنموي للمرأة على املستوى الدولي .وكان
من بين النتائج الرئيسة اعتماد األمم املتحدة التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد املرأة في عام 1979م ،وهي االتفاقية التي
تقر حقوق املرأة في عدم التمييزضدها في املجاالت السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،واملدنية ،وفي سائر املجاالت،
وتعترف بحق املرأة في التعليم والتدريب ،والخدمات اإلرشادية والصحية ،ووصولها على قدم املساواة مع الرجل إلى التسهيالت
االئتمانية والتسويقية .وتعزز هذا االهتمام بحقوق املرأة في العقود التالية ،كما يتضح من إعالن فيينا وبرنامج العمل عام 1993م،
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وإزاء اعتراف املجتمع الدولي بمجموعة جديدة من العوامل ،كان البد من فهم جديد لألمور وأنماط جديدة لألوضاع االجتماعية.
فناضلت الحركة النسائية من أجل حصول املرأة على حقوقها في كل أنحاء العالم .واتسعت مساحة الضوء املسلطة على أحوال
دورا ًّ
املرأة وقضاياها .وكانت سياسة الحركة النسائية تعتمد على تقديم تعريف جديد لهوية املرأة وإعطائها ً
فعليا في تنمية املجتمع
واالقتصاد .ومع االرتقاء بوصول املرأة إلى سوق العمل واملوارد يزداد إسهامها في تنمية املجتمع وفي التنمية الوطنية.

ومنهاج عمل بيجين عام 1995م( .رياحة2010 ،م)
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لاً
لاً
إنمائيا ًّ
ًّ
جديا .وتطور مجال الدراسة
ونتيجة ملا تقدم ،أصبح دور املرأة في التنمية مجا بار ًزا للدراسة ،وأصبحت قضايا املرأة شاغ
ً
والبحث في شئون املرأة ً
تطورا ً
وسريعا مع تطور املفاهيم واملداخل والتوجهات في هذا الحقل املهم من البحث العلمي باالستناد
كبيرا
اهتماما ً
ً
خاصا .وتحول االهتمام من التركيز على املرأة إلى التركيز على الجنسين في
إلى نماذج وتجارب الدول التي أولت قضايا املرأة
سعي نحو اعتماد مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين؛ باعتبار أن االهتمام بشئون املرأة ال يمكن فصله عن إطار التكامل
واملشاركة في األدوارالتنموية لكل من الرجل واملرأة.
الشكل رقم ( :)1تطور مناهج ومواثيق حقوق املرأة
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان1948م.
 منع االتجار باألشخاص واستغاللالجنس 1949م.
 األجر املتساوي للرجال والنساء1952م.
 االتفاقية الخاصة بالحقوقالسياسية للمرأة 1952م
 اإلعالن الخاص بالقضاء علىالتمييزضد املرأة 1967م
 تأسيس لجنة للمرأة في األمماملتحدة

الخمسينيات
والستينيات
التركيزعلى الدور
اإلنجابي وتهميش الدور
االقتصادي والسيا�سي
واالجتماعي.

28

 املؤتمرالعالمي األول للمرأة فياملكسيك 1975م.
 إعالن األمم املتحدة للفترة منً
1975م 1985 -م عقدا املرأة.
 تأسيس صندوق األمماملتحدة اإلنمائي للمرأة
(اليونيفم).
إعالن اتفاقية السيداو
1979م.

السبعينيات
تزايد االعتراف بدور
املرأة في العملية التنموية،
وبدأ التركيزبالدور السيا�سي
واإلنتاجي للمرأة.
ظهور وتبلور مفهوم التنمية
البشرية.

 مؤتمركوبنهاجن 1980م. مؤتمرنيروبي 1985م. صدور اتفاقية حقوقالطفل 1989م.

الثمانينيات
تزايد االهتمام
بحقوق املرأة.
التأكيد على أدوارها التنموية.
قياس مستوى التنمية
الشاملة.

 اإلعالن العالمي بشأنالقضاء على العنف ضد
املرأة 1993م.
 املؤتمر العالمي حولاملرأة في بيجين 1995م.

التسعينيات

انعقاد العديد من املؤتمرات التي
تناولت قضايا املرأة بشكل مباشر
وغيرمباشر.
تزايد االهتمام العالمي بحقوق املرأة.
تطور املفاهيم واملناهج التنموية.

املرأة والتنمية.....املفهوم واملرتكزات
ًّ
اجتماعيا
استخدم لفظ الجندر  Genderمن قبل آن أوكلي وغيرها في السبعينيات ،لوصف خصائص الرجال والنساء املحددة
ً
مقابل الخصائص املحددة
بيولوجيا (حوسو2008 ،م) .وظهرمفهوم الجندرعلى الساحة الدولية منذ إعالن العام الدولي للمرأة 1975م
وترسخ خالل العقد الدولي للمرأة (1976م 1985 -م) ،وزاد االهتمام الدولي باملفهوم وانتقل االهتمام إلى الدول النامية ،وظهرت
الدعوات بضرورة معالجة الفجوات النوعية القائمة بين الرجال والنساء في شتى مجاالت الحياة لترسيخ مبدأ العدالة االجتماعية.
ورغم استخدام مفهوم الجندرفي جميع القطاعات املهتمة بالتنمية في اآلونة األخيرة إال أنه كمفهوم مازال غيرواضح املعالم للكثيرين.
ً
شيوعا هو النوع
وظهرت محاوالت عديدة لتعريبه ،فاستخدم لفظ الجنسانية والجنوسة والدور االجتماعي ،إال أن املفهوم األكثر
االجتماعي.
ويرى املختصون أن األخذ بقضايا النوع االجتماعي في االعتبار يسهم في ارتفاع جودة الخدمات املقدمة للمجتمع ،بحيث تراعى
االحتياجات والطاقات واإلمكانات املختلفة ،ويعمل على مزيد من دمج النساء في الحياة العامة ،والتعامل مع املرأة كإنسان منتج
تعريف مفهوم النوع:

لاً

النوع تعبيرواسع االستعمال في العلوم االجتماعية ،ويستخدم ً
أحيانا بدي للجنس .إال أنه تعبيريشيرإلى عملية معقدة تجعل الجنسين
ً
أشخاصا اجتماعيين يحملون في أنفسهم من املعاني التي يربطوها بأعمالهم الخاصة ،رغبات وبصمات واتجاهات منظمة
الذكرواألنثى
ّ
ًّ
اجتماعيا فيما يخص ما يكون الذكورة واألنوثة .والنوع تعبيريشيرإلى إنتاج هذا التنظيم االجتماعي للجنسين في فئتين مميزتين مختلفتين:
لاً
ً
ونساء .فالعالقات بين الرجال والنساء ليست تلقائية ،وإنما هي منظمة بحسب الثقافات املختلفة؛ وعليه فهي بهذا املعنى قابلة
رجا
للتغيربحسب تغيراملفاهيم والثقافة السائدين في زمن معين وفي بلد معين .هذه النظرة للنوع على أنه ليس عملية طبيعية مثل مفهوم

الجنس يجعلنا نفكرفي التغيرالذي يمكن إحداثه من أجل تنمية شاملة في املجتمع للمرأة والرجل ( .كوثر1995 ،م)

ودراسة العالقة املتداخلة بين الرجل واملرأة في املجتمع تسمى عالقة "النوع االجتماعي" ( .)Gender Relationshipوتحددها وتحكمها
عوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية ،عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في األدوار اإلنجابية واإلنتاجية
والتنظيمية التي يقوم بها كل من الرجل واملرأة( .اليونيفم ،بدون تاريخ)
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ومسهم رئيس في املجتمع ،ويعمل على تغيير التوجهات االجتماعية واملؤسسية الهادفة إلقصاء املرأة( .أبو دحو2011،م)
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ً
وعادة ما يختل ميزان القوة بين الرجل واملرأة في املجتمع لصالح الرجل ألسباب اجتماعية وثقافية مختلفة ،ونتيجة للمفهوم الخاطئ
في الصورة االجتماعية املقبولة في املجتمع لكل منهما ،والتي تسهم التنشئة االجتماعية واألعراف والتقاليد في تحديد مالمحها وتثبيتها
في ذهنية املجتمع لتتوارثها األجيال فتؤثر في اتجاهاتها وسلوكها االجتماعي؛ وعليه فإنه من األهمية بمكان أن ال ُيترك التغير في هذه
االتجاهات والسلوك لعامل الزمن ،وإنما البد من بذل الجهود إلحداث التغير الثقافي واالجتماعي بما يحقق العدالة في الحقوق،
والتوازن في األدوارواملسئوليات في إطارمن القيم واملبادئ اإلنسانية املتفقة مع متطلبات التنمية املستدامة.
ويرتكز مفهوم النوع االجتماعي على معرفة وتحليل اختالفات العالقات بين الرجل واملرأة ،وتحديد أسباب وأشكال عدم التوازن في
العالقة بين النوعين ،ومحاولة إيجاد حلول لعالج االختالل وتجسير الفجوة بينهما ،وتعديل وتطوير العالقة بين الرجل واملرأة .حيث
إن التفاوت بين الجنسين يعد ً
ًّ
تحديا
تنمويا يحد من تنمية املرأة وإدماج إسهاماتها في التنمية؛ مما له األثر السلبي على املرأة وعلى
املجتمع.
يختلف مفهوم النوع االجتماعي عن مفهوم الجنس ،حيث يشيرمفهوم الجنس إلى مجموع الطبائع الجسمية والفيسيولوجية الخاصة
بالذكور واإلناث ،أي أن الجنس يعني تواجد مجموع املميزات الجنسية األولية والثانوية والوظائف الخاصة بكل جنس ،والتي ال
يمكن تغييرها عبراملراحل العمرية لإلنسان .في حين أن النوع االجتماعي يشيرإلى اختالف األدوار (الحقوق ،والواجبات ،وااللتزامات)
ًّ
ًّ
وثقافيا عبر التطور التاريخي ملجتمع ما،
اجتماعيا
والعالقات واملسئوليات والصور ،وكذلك مكانة املرأة والرجل ،والتي يتم تحديدها
وكلها قابلة للتغيير ( .كوثر1995 ،م)

املرأة وقضايا التنمية:

بدأ االهتمام بمعالجة مشكلة تهميش دور املرأة ومشاركتها مع الرجل في التنمية منذ عام 1975م ،وتوالت بعد ذلك املؤتمرات العاملية
حول املرأة؛ لترسيخ هذا االتجاه ،وإلقاء الضوء على املسائل املتعلقة بالتنمية ودور املرأة فيها .وطرحت مداخل متعددة إلدماج املرأة في
التنمية بمفهومها الشامل الذي يؤكد على البعد اإلنساني في إطاراملفاهيم الخاصة بتعريف التنمية بوصفها ظاهرة نوعية ،واجتماعية،
وثقافية بنموكمي واقتصادي ،والتأكيد على عدم قابلية هذا النمولالنتكاس بفضل تراكم النتائج اإليجابية للتنمية.
ونتيجة لتطور مداخل ومفاهيم التنمية وتأكيدها على ضرورة مشاركة املرأة وتقدير جهودها ضمن أدوارها اإلنجابية واإلنتاجية
واملجتمعيةً .
ونظرا لعدم تحقيق مشروعات التنمية ألهدافها الرامية إلى تحسين أوضاع املرأة؛ ظهراالهتمام بتبني مفاهيم اجتماعية
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تطورت بدورها من النظر إلى دور املرأة في التنمية إلى النظر إليها كقوة أساسية قادرة على التغيير والتطوير لتحقيق التنمية .ومنذ
السبعينيات بدأت النظريات الخاصة بالتنمية تتطور كما تطورت منهجيات التحليل التي تتمثل فيما يلي:
• ضرورة تمحور التحليل حول العنصرالبشري.
• التفاوت في مناطق العالم :الجنوب ،الشمال ،األغنياء ،الفقراء.
• التفاوت بين الجنسين.
ونتيجة لهذا التطور في مفاهيم التنمية طرحت ثالثة مداخل ملسائل املرأة والتنمية ،وهي:
• املرأة في التنمية .)WID) Women In Development
• املرأة والتنمية .)WAD) Women and Development
• النوع االجتماعي والتنمية .)GAD) Gender and Development
المرأة في التنمية)Women In Development( :

املجتمعات على إبراز أدوار املرأة ،وتسليط الضوء على مواقع عدم إنصافها في املجتمع .ويؤكد هذا البعد على أن إقصاء املرأة من
التنمية ال يؤثر ً
سلبا على املرأة فحسب ،وإنما ينجم عنه فشل املشروعات التنموية وعدم فاعليتها ( .أبو غزالة ،بدون تاريخ)
المرأة والتنمية)Women and Development( :

تطور هذا البعد في السبعينيات كرد فعل إلهمال بعد املرأة في التنمية لبعض الجوانب .ويعتمد على مبدأ أسا�سي يتمثل في أن
املرأة مدمجة في عملية التنمية ولكن بصفة غير متساوية ،ويشير إلى أهمية تقسيم األدوار والتقدير العادل للجهد املبذول لكل أفراد
املجتمع.
النوع االجتماعي والتنمية)Gender and Development(:

برزت مقاربة النوع االجتماعي والتنمية في الثمانينيات ،وتركزت حول املساواة بين الرجال والنساء .وقد تم ابتكار مصطلح النوع
االجتماعي واستخدامه كأداة تحليلية مع ازدياد نسبة الوعي( .منظمة العمل الدولية2007 ،م)
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ينطلق بعد املرأة في التنمية من االفتراض القائم على أن املرأة غائبة ً
تماما عن تفكيراملخططين في مجال التنمية؛ لذا انصبت جهود
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ويعد هذا البعد نقطة التحول من تنمية املرأة إلى تنمية النوع االجتماعي ،إذ يتطرق إلى العالقات بين املرأة والرجل ،وإدراك األسباب
التي تكمن وراء تعيين األدوارالثانوية والدنيا للمرأة مقارنة بالرجل ،ويعمل على فهم األسباب والعوامل املؤثرة في التفاوت في الفرص
والحقوق والواجبات واملكانة بين النساء والرجال ومعالجتها ،كما يؤكد على ضرورة تحقيق العدالة بين الرجل واملرأة في املشاركة في
الفرص واملوارد واالستفادة منها ،كما يأخذ في االعتباراألدوارالثالثة للمرأة ( اإلنجابية واإلنتاجية واملجتمعية) ،ويعمل على تخفيف
ً لاً
ً
ًّ
ًّ
ًّ
وسياسيا لتكون
عنصرا فاع ومشاركا في املجتمع.
واجتماعيا
اقتصاديا
العبء عنها وتمكينها
أدى التحول من منظور املرأة في التنمية إلى النوع االجتماعي والتنمية إلى تحول في إنتاج البيانات من "إحصاءات عن املرأة" إلى
"إحصاءات عن النوع االجتماعي" أو إحصاءات عن الرجل واملرأة في شتى امليادين( .األمم املتحدة2008 ،م)

الشكل رقم ( :)2تطور مفاهيم املرأة والتنمية

• التحول من تنمية املرأة إلى
تنمية النوع االجتماعي.
• قياس الفجوة بين الجنسين.
• العدالة في الفرص واملوارد.

النوع االجتماعي والتنمية
GAD
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املرأة والتنمية
WAD

• تقسيم األدواروالتقديرالعادل.
• املرأة مدمجة بصفة غيرمتساوية.
• تقديرجهود املرأة في البيت وخارجه.

• إبرازدور املرأة.
• إنصاف املرأة.
• أثراملرأة على املشروعات التنموية.
• التركيزعلى أدوراها اإلنجابية.

املرأة في التنمية
WID

النوع االجتماعي واألهداف اإلمنائية لأللفية:

عقد مؤتمر قمة األلفية في سبتمبر/أيلول 2000م ،واعتمدت خالله  191دولة ،بما فيها الدول العربية ،إعالن األمم املتحدة بشأن
األلفية .وأكدت الدول في هذا اإلعالن التزامها بإحالل السالم واألمن ،وبتعزيزالديمقراطية والحكم الرشيد ،واحترام حقوق اإلنسان
ً
والحريات األساسية املعترف بها ًّ
واستنادا إلى هذه املبادئ وااللتزامات ،إضافة إلى
دوليا ،ومنها الحق في التنمية املنصفة واملستدامة.
توصيات مؤتمرات القمة والتزاماتها ،واملؤتمرات املعنية بالتنمية وحقوق اإلنسان ،تم اعتماد األهداف اإلنمائية لأللفية ،وهي ثمانية
أهداف قابلة للقياس ومحددة ًّ
زمنيا ،على أن تلتزم الدول األعضاء في األمم املتحدة بتحقيقها بحلول عام 2015م.
ورغم االنتقاد الذي وجه لألهداف اإلنمائية لعدم تضمنها مؤشرات النوع االجتماعي ،واالفتقار إلى الصلة بينها وبين االتفاقيات
الدولية املعنية باملرأة ،إال أنه من الناحية العملية فإن التوجه نحو دمج قضايا النوع االجتماعي في رصد األهداف اإلنمائية أمر
ضروري ال مناص منه؛ مما يؤدي بالضرورة إلى تحديد أوجه الترابط بين األهداف والنوع االجتماعي.

اإلنمائية لأللفية.
إحصاءات النوع االجتماعي:

تعد البيانات املصنفة وفق النوع االجتماعي أساسية ملتابعة أوضاع النساء وبيان التقدم املحرز باتجاه تحسين أوضاعهن والسير
باتجاه تحقيق املساواة مع الرجال وتعزيزقدرات املرأة؛ ذلك أن تجزئة جميع املؤشرات املتاحة حسب الجنس تشكل وسيلة مهمة في
تحديد أبعاد عدم املساواة في النوع االجتماعي؛ ألن التمييزعلى أساس الجنس يتم في الغالب عبرعدد من األنشطة كالتعليم والعمل
واملشاركة؛ لذا فإن التحدي األكبرفي إنجازاإلحصاءات املراعية للنوع االجتماعي يكمن في عرض تلك األبعاد على نحوموثوق ومتكامل؛
وعليه باشرت اإلدارات اإلحصائية في الدول املهتمة العمل نحواعتماد إحصاءات خاصة بالنوع االجتماعي من خالل تبني التصنيفات
بحسب النوع في جميع مراحل إنتاج املعلومات ،وتوعية املعنيين ومستخدمي املعلومات بأهميتها وتأثيرها في اتخاذ القرارات ووضع
السياسات االقتصادية واالجتماعية ،ولرصد التطور االجتماعي واالقتصادي للمجتمع بشكل عام وعبرالزمن .وكذلك ملراقبة تنفيذ
السياسات املوضوعة على أرض الواقع مع األخذ بعين االعتبارالظروف املحيطة وكذلك التجاوب االجتماعي مع هذه السياسات.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

ويتطلب دمج النوع االجتماعي في عملية الرصد وإعداد التقارير ،توافر مؤشرات وإحصاءات على درجة عالية من الجودة ،ومصنفة
حسب الجنس ،وتوضح معالم السياسة املعتمدة؛ وذلك إلبراز الفجوات واألولويات املتصلة بالنوع االجتماعي في إطار األهداف
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وتعد املؤشرات واألدلة احد األدوات األساسية التي تساعد في رصد وتقييم الواقع ،فهي تسمح بالتوصيف الكمي والنوعي للواقع ،كما
توفروسيلة ملقارنة األوضاع بين الدول املختلفة ،أو فيما بين املناطق املختلفة في البلد الواحد.وتشكل املؤشرات واألدلة أدوات قيمة
لصياغة السياسات والبرامج التنموية واالقتصادية واالجتماعية ومراقبة تطور تنفيذها .وباإلضافة إلى ذلك تسهم املؤشرات في زيادة
الوعي حول قضايا املجتمع وتسهم في تعزيزوتمكين املرأة.
تعكس بيانات وإحصاءات النوع االجتماعي حجم املشكالت التي تعاني منها املرأة في أي مجتمع ،كما تحدد مكانتها وأشكال التمييز
ضدها .إن توفير هذه البيانات يتيح املجال لكل من متخذي القرارات وراسمي السياسات إلجراء التعديالت الضرورية على خطط
التنمية وجعلها مراعية للنوع االجتماعي عبر متابعة مراحلها وتوجيه برامجها لتحقق ذلك .كما أن توافر هذه البيانات يقدم حجة
للنساء ومنظمات املجتمع املدني املناصرة لحقوقها؛ وبالتالي يؤدي إلى إعالء األصوات املؤيدة إلدماج املرأة في املجتمع .ومن جانب آخر
فإن توفير البيانات املوثوقة حسب النوع االجتماعي يمهد السبيل ملعرفة أوضاع املرأة في املجتمع املعني ومدى مشاركتها في مختلف
مجاالت الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،ويلفت األنظارنحو حجم الفجوة بين الجنسين؛ مما يدفع إلى وضع السياسات
الكفيلة بتقليصها وردمها( .وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي2009 ،م)
وتعد الدراسات والبحوث الرامية إلى دراسة األوضاع االجتماعية واالقتصادية التي تعتمد على منهجيات التحليل النوعي ر ً
افدا ًّ
مهما
للوقوف على الفجوة بين الجنسين ،ويقود إلى وضع السياسات ،وتنفيذ البرامج واملشروعات التنموية بما يقلص هذه الفجوات،
ويركزالجهود واإلمكانات على الفئات األكثرحاجة ،وإلى املشكالت األكثرأهمية.
دمج النوع االجتماعي يف العمل:

ً
اهتماما
كان تحقيق املساواة في فرص العمل أحد مجاالت التركيزالرئيسة في الحركات النسائية في منتصف القرن املا�ضي ،والتي اهتمت
ً
ًّ
خصوصا في البلدان النامية ،وأعطت األولوية لألدواراملنتجة التي تقوم بها املرأة ،والعمل على إدماجها في
خاصا بإشراك املرأة في العمل املنتج،
ُ
االقتصاد كوسيلة لتحسين أوضاعها .وأجريت كثيرمن البحوث في هذا املجال ،منها البحث الذي أجرته االقتصادية الدنماركية إستربوزرب
عام 1971م ،فكتابها حول “دور املرأة في التنمية االقتصادية” ألقى الضوء على أهمية املرأة في االقتصاد الزراعي كما ألقى الضوء على أحوالها
إنتاجا من الرجل ،وإنها أقل منه ً
في هذا املجال ،ويدحض الفكرة التقليدية التي تقول إن املرأة أقل ً
حقا في التمتع بنصيب من املوارد املحدودة
للتنمية .ومن خالل تفسيرالفروق بين الرجل واملرأة من حيث املشاركة االقتصادية ،ربطت الباحثة بين تبعية املرأة وضعف مكانتها من جهة،
واستبعادها عن سوق العمل من الجهة األخرى( .اإلسكوا 2001،م)
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اهتمت منظمة العمل الدولية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة من خالل املواثيق الدولية ،وأكدت على أن تعالج معايير
العمل فيها مبدأ العدالة بين الجنسين بطرق مختلفة وفق النوع االجتماعي ،فالبعض منها صريح العبارة بشأن النوع االجتماعي؛
حيث يشير بشكل خاص إلى املساواة أو عدم التمييز بين الجنسين ،مثل االتفاقيات املعنية بمساواة العمال والعامالت في األجر عن
العمل ذي القيمة املتساوية (رقم  100لعام 1951م) ،وحماية األمومة (رقم  183لعام 2000م) ،وإنهاء االستخدام ( رقم 158
لعام 1982م) .أما االتفاقيات األخرى فتشير كناية عن معايير تراعي اعتبارات النوع االجتماعي من دون أن تأتي صراحة على ذكر
أي منها ،مثل االتفاقيات املعنية بالعمال ذوي املسئوليات العائلية (رقم  156لعام 1981م) ،وإزالة أسوأ أشكال عمل األطفال
ٍ
ل
(رقم 182لعام 1999م) ،واتفاقية العمل بعض الوقت ( رقم  175لعام 1994م) ،واتفاقية العمل من املنز (رقم  177لعام 1996م).
وتتضمن مجموعة ثالثة من االتفاقيات املعاييرالفنية التي تعد نصوصها محايدة ًّ
نسبيا ،إال أنها تعالج خصوصيات النوع االجتماعي
في تطبيقها ،على سبيل املثال في جمع اإلحصاءات واستخدامها ،وهي تتناول مجاالت دفع األجور ،والحوادث واإلصابات املهنية،
وساعات العمل ،والضمان االجتماعي.

• اتفاقية املساواة في األجور (1951م).
• اتفاقية التمييزفي االستخدام (1958م).
• اتفاقية العمال ذوي املسئوليات االجتماعية (1981م).
• اتفاقية حماية األمومة (2000م).
( منظمة العمل الدولية2012 ،م)

وتروج منظمة العمل الدولية للتمكين االقتصادي للمرأة واملساواة بين الجنسين بوصفهما هدفين إنمائيين رئيسين على نحو ما
تؤكده اتفاقيات العمل الدولية واألهداف اإلنمائية .وثمة دالئل على أن تمكين املرأة واملساواة بين الجنسين يؤديان إلى زيادة النمو
االقتصادي ،كما أنهما يعمالن على تخفيض الفقر ،ويؤثران على تغييرنمط االستهالك في األسرة ليكون أكثر ً
تركيزا على األطفال وأكثر
تلبية الحتياجاتهم األساسية مثل التعليم والصحة( .منظمة العمل الدولية2011 ،م)

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

وتعد أربع اتفاقيات أدوات أساسية لتحقيق املساواة بين الجنسين في عالم العمل:
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وإدماج النوع االجتماعي كناية عن عملية تق�ضي بتقييم التبعات املترتبة على الرجال والنساء نتيجة أية إجراءات ،بما في ذلك التشريعات
والسياسات والبرامج في أي مجال وعلى شتى املستويات .وهي إستراتيجية تق�ضي بإدماج مشاغل وتجارب الرجل واملرأة في تصميم
السياسات والبرامج وتطبيقها ورصدها وتقييمها في جميع األوساط السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،بحيث يستفيد الرجال والنساء
بالتساوي ،ويتم القضاء على الالمساواة .وغاية هذه العملية تحقيق املساواة بين الجنسين (مكتب العمل الدولي2012 ،م)
ً
وال يعد إدماج منظور النوع االجتماعي هدفا بذاته ،بل هو وسيلة لتحقيق املساواة بين الجنسين ،وتعزيزهذا املفهوم من خالل ما يلي:
• تعزيزاملبادئ والحقوق السياسية في العمل وتحقيقها للحرص على تطبيق مبدأ عدم التمييزبشكل كامل في القانون واملمارسة.
• استحداث فرص أكبر للنساء والرجال ،وتأمين االستخدام والدخل املأمون ،إلى جانب تحقيق أهداف معايير العيش الالئق
والدمج االجتماعي واالقتصادي وتحقيق الذات والتنمية االجتماعية.
• تأمين تغطية الحماية االجتماعية وتعزيز فاعليتها للجميع؛ بهدف تحسين األمن االقتصادي للجميع ،بما في ذلك تدابير ظروف
العمل والسالمة والصحة ،وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية.
• تدعيم مبدأ الحواراالجتماعي ملنح الرجل واملرأة مشاركة متساوية في وضع السياسات وتطبيقها.
									
وتقسم كارولين موزرعملية اإلدماج إلى أربع مراحل مترابطة على النحو التالي:
 .1تعريف إدماج النوع االجتماعي وتحديده.
 .2وضع السياسات املتعلقة بإدماج النوع االجتماعي.
 .3تطبيق إدماج النوع االجتماعي.
 .4التقييم والتدقيق لتطبيق عملية إدماج النوع االجتماعي.
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()Moser, 2007

(منظمة العمل الدولية2012 ،م)

التدقيق اجلندري:

يعد إدماج احتياجات النوع االجتماعي وسيلة رئيسة لتعزيزالجهود الرامية إلى تحقيق املساواة بين الجنسين ،وهويعني إيالء االهتمام
إلى وجهات نظركل من املرأة والرجل وخبراتهم واحتياجاتهم في جميع األنشطة وفي جميع ميادين العمل والهياكل التنظيمية؛ لذا فإن
التدقيق الجندري هو أحد األسس التي يقوم عليها إدماج النوع االجتماعي لبيان الثغرات في املساواة بين الجنسين ،حيث إن إدماج
النوع االجتماعي عملية تتطلب وضع األولويات من خالل توظيف منهجية التدقيق الجندري لتحديد مواطن القوة والضعف؛ وبالتالي
التركيزعلى املجاالت ذات األولوية.
التدقيق الجندري هو الجهد املنظم املبذول من أجل توثيق فهم أدوارالرجال والنساء في مجتمع معين وبيئة معينة ،ويشمل القضايا
الرئيسة التالية:
• تقسيم العمل ألغراض األنشطة اإلنتاجية ونشاط إنجاب األطفال.
• التعرف على املوارد والسيطرة عليها واالستفادة منها.
وهو عبارة عن أسلوب منتظم يستخدم لدراسة التأثيرات املختلفة للتنمية على املرأةُ .ويعني التدقيق الجندري بالبحث حول الكيفية
التي يؤثربها نشاط معين في مجال التنمية على املرأة بصورة مختلفة عن تأثيره على الرجل وفق معاييرمحددة.
وينظرإلى التدقيق الجندري كأسلوب جديد لرصد السلوك املؤس�سي بصفة عامة ،ويهدف إلى تحديد أي تمييزيرتبط بالجنس يكون
من شأنه أن يتيح ألحد الجنسين االستفادة بشكل يفوق الجنس اآلخرفي الحقوق والخدمات والفرص ،والتعرف على األسباب الكامنة
وراء أي شكل من أشكال التمييزحسب النوع االجتماعي ،بحيث يمكن رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج لضمان العدالة بين
الجنسين( .مرصد نساء سورية2004 ،م)

كما يهدف التدقيق الجندري إلى استعراض حالة الالمساواة بين الجنسين في أية مؤسسة ،وبيان الثغرات في املساواة بين الجنسين؛
ّ
يمكن من تحليل األسباب الجذرية النعدام التوازن بين الجنسين ضمن مستوياته املختلفة (التدقيق الجندري للشبكة األورو –
مما ِ
متوسطية لحقوق اإلنسان).

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

• العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية املؤثرة.
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وتعد عملية قياس إدماج النوع االجتماعي من أهم التحديات التي تواجه املعنيين بمراقبة أوضاع كل من الرجل واملرأة وفق منظور
النوع االجتماعي؛ لذا ُير َاعى عند قياس ذلك أن تحدد مفاهيم إدماج النوع االجتماعي وأطره ،ومن ثم تحديد مؤشرات التدقيق
الجندري بحيث تتضمن مؤشرات كمية ومؤشرات نوعية .والبد أن تتم عملية التدقيق على مستويين:
• مستوى التدقيق الذاتي.
• مستوى التدقيق الخارجي.
			

()Moser, 2005

مناهج التدقيق اجلندري:

تتعدد مناهج التدقيق الجندري وأطره باختالف أهدافه وظروفه ،ولعل من أهم هذه األطرما يلي:
• منهجية هارفارد:

وتعتمد على تحديد األدواراالقتصادية واالجتماعية لكل من الرجل واملرأة في مجتمع ما في فترة زمنية معينة .وتسعى هذه املنهجية
لاً
إلى اإلجابة عن األسئلة التالية :من يعمل عم ما؟ ومتى؟ وأين؟
• منهجية األدوار الثالثية ( كارولين موزر):

وتستند إلى تحديد األدوارالثالثية لكل من املرأة والرجل :اإلنجابية ،واإلنتاجية ،واملجتمعية ،كما تعمل على تقييم االحتياجات
العملية واالحتياجات اإلستراتيجية وفق النوع االجتماعي.
• منهجية العالقات االجتماعية (:)SRF

وتعتمد هذه املنهجية على عدة مفاهيم أساسية وهي :التنمية ،والعالقات االجتماعية ،والتحليل املؤس�سي ،والسياسات الجندرية.
()Mona Dahms
• منهجية التدقيق التشاركي في مراعاة المساواة بين الجنسين:

وهي املنهجية التي تعتمدها منظمة العمل الدولية ،وتستند إلى التقييم الذاتي التشاركي في مؤسسة العمل بغية التوصل إلى
استيعاب أفضل للوقائع امللموسة والتفسيرات غير املثبتة( .منظمة العمل الدولية2007 ،م)
وتعتمد الدراسة الحالية على استخدام مفهوم التحليل املؤس�سي ضمن منهجية العالقات االجتماعية ( )SRFفي تحليل أوضاع كل

من الرجل واملرأة في املؤسسات الحكومية.
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جهود مملكة البحرين يف إدماج النوع االجتماعي

متهيد:
األرض والسكان:

تقع مملكة البحرين في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي ،على يمين اململكة العربية السعودية وشمال دولة قطر ،وفي منتصف
تقريبا بين مضيق هرمزومصب شط العرب .وقد شكل موقع مملكة البحرين ً
مركزا ًّ
املساحة ً
تجاريا ًّ
دوليا ًّ
مهما؛ وذلك بوصفها حلقة
وصل رئيسة بين الشرق والغرب.
كيلومترا ً
ً
مربعا .وأكبرهذه الجزر جزيرة البحرين
مملكة البحرين عبارة عن أرخبيل يحتوي على  40جزيرة ،مساحتها اإلجمالية 760,45
كيلومترا ً
ً
مربعا .وتضم العاصمة (املنامة) ،والتي تمثل ( )%80,56من إجمالي مساحة اململكة .وتعد جزر
التي تبلغ مساحتها 613.64

مؤشرات سكانية:

ًّ
بحرينيا و 610,332غيربحريني ،أي بنسبة تبلغ ( %48.9و)%51.1
بلغ عدد سكان مملكة البحرين  1,195,020نسمة ،منهم 584,688
على التوالي حسب إحصائية سكان يولية/تموز 2011م.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

ً
كيلومترا من جنوب جزيرة البحرين الرئيسة ،وتبلغ
(حوار) من الجزر الرئيسة األخرى في مملكة البحرين ،والتي تقع على بعد 24
كيلومترا ً
ً
مربعا.
مساحتها حوالي 52,1
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الجدول رقم ( :)1عدد السكان حسب الجنسية والنوع 2001م – 2011م
الجنسية /النوع
بحريني
ذكر

أنثى

غيربحريني
كال النوعين

ذكر

أنثى

الجملة
كال النوعين

ذكر

أنثى

كال النوعين

2001م
العدد 206,909

202,710

409,619

179,803

71,895

251,698

386,712

274,605

661,317

النسبة 50.51

49.49

100.00

71.44

28.56

100.00

58.48

41.52

100.00

2011م
العدد 295,878

288,810

584,688

445,605

164,727

610,332

741,483

453,537

1,195,020

النسبة 50.60

49.40

100.00

73.01

26.99

100.00

62.05

37.95

100.00

املصدر :الجهازاملركزي للمعلومات واالتصاالت.
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الجدول رقم ( :)2السكان حسب فئات السن – يولية/تموز 2011م
الجنسية /النوع
فئات
السن

بحريني
ذكر

14-0

كال
النوعين

ذكر

ذكر

122,147 127,890 65,986

317,904 600,312 541,840 131,601 410,239 376,376 186.303 190,073 64-15

918,216

13,486

26,767

11,682

33,767 184,051 89,928

12,579

1,599

24,261

32,219

كال
النوعين

أنثى

كال النوعين
250,037

+ 65

94,123

أنثى

غيربحريني
أنثى

الجملة

907

2,506

13,281

الجملة 1,195,020 453,537 741,483 10,332 164,727 445,604 584,688 288,810 295,878

• انخفضت نسبة السكان البحرينيين أقل من  15سنة إلى ( )%31.48في يولية/تموز 2011م مقارنة ب ـ ( )%36.35عام 2001م.
• ارتفعت نسبة كبارالسن ( 65سنة فأكثر) إلى ( )%4.15في 2011م مقارنة ب ـ ( )%3.72عام 2001م.
• بلغ معدل النموالسكاني للبحرينيين ( ،)%3.6ولغيرالبحرينيين ( ،)%9.3وإلجمالي السكان ( )%6.1خالل الفترة (2001م 2011 -م)
حسب ما يوضحه الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)3معدل النمو السكاني حسب الجنسية (1991م 2011 -م)
الفترة
1991م 2001م
2001م 2011 -م

بحريتي
2.5
3.6

املصدر :الجهازاملركزي للمعلومات واالتصاالت.

غيربحريني
3.1
9.3

الجملة
2.7
6.1

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

املصدر :الجهازاملركزي للمعلومات واالتصاالت.
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مؤشرات أخرى:
لاً
لاً
• بلغت نسبة النوع للبحرينيين  102رج لكل  100امرأة ،ولغير البحرينيين  260رج لكل  100امرأة ،أما إلجمالي السكان فكانت
لاً
النسبة  165رج لكل  100امرأة.
عاما للرجل وً 76.1
• بلغ متوسط توقع الحياة عند الوالدة في املجتمع البحريني ً 74.7
عاما للمرأة ،وذلك عام 2011م.
• انخفض معدل وفيات األطفال دون الخمس سنوات إلى  8.6لكل ألف مولود حي وذلك عام 2009م مقارنة بـ ـ  11.7في عام 1999م.
• بلغ معدل املواليد املوتى لكل ألف مولود  5.3في عام 2009م ،ومعدل املواليد الخدج  100.1لكل ألف مولود حي في نفس العام.
• أنخفض معدل وفيات األمهات أثناء الحمل والوالدة والنفاس في عام 2009م إلى  17لكل مئة ألف والدة حية.
• ارتفع معدل الخصوبة الكلي للمرأة البحرينية في الفئة العمرية ( 49-15سنة) إلى  3.0طفل لكل امرأة في عام 2009م.
• ارتفعت نسبة البحرينيين الذكور حاملي الشهادة الثانوية فأعلى إلى ( )%57.3في تعداد 2010م مقارنة ب ـ ( )%47.9في تعداد 2001م .أما
بالنسبة للبحرينيات حامالت الشهادة الثانوية فأعلى فقد ارتفعت نسبتهم إلى ( )%57.79باملقارنة ب ـ ( )%46.80لنفس الفترة.
• انخفضت نسبة اإلعالة إلجمالي السكان إلى ( )%30.15في عام 2011م مقارنة بـ ـ ـ ( )%42.94عام 2001م.
• انخفض معدل البطالة بين البحرينيين إلى ( )%4.34في عام 2010م مقارنة بـ ـ ()%12.69عام 2001م.
• ارتفعت نسبة العامالت البحرينيات في القطاع الخاص إلى ( )%36في عام 2010م مقارنة بـ ـ ( )%25في عام 2001م.

•

بلغ متوسط األجور إلجمالي العاملين البحرينيين  730دينار ( 648للذكور 747 ،لإلناث ) في الربع الرابع من عام 2002م( .املجلس

األعلى للمرأة2007 ،م)

اللغة والديانة:
الل العربية هي اللغة الرسمية للبالد ،حيث نصت املادة الثانية من الدستور على أن دين الدولة هو اإلسالم ،والشريعة اإلسالمية
مصدر رئيس للتشريع ،وتستخدم اللغة اإلنجليزية على نطاق واسع في أغلب األعمال التجارية .واإلسالم هو دين الدولة وتعتنقه
الغالبية العظمى من سكان مملكة البحرين( .دستور مملكة البحرين2002 ،م )
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مؤشرات اجتماعية واقتصادية:

• اعتمدت مملكة البحرين نظام االقتصاد الحر .والعملة والوطنية املتداولة فيها هي الدينارالبحريني .ولقد تم تشكيل مجلس التنمية
االقتصادية في إبريل/نيسان عام 2000م ،والذي يختص بأمور عدة من أهمها :وضع إستراتيجية مستقبلية للتنمية االقتصادية
في اململكة واإلشراف عليها ،وخلق املناخ املالئم لجذب االستثمارات املباشرة إلى اململكة .ويكمن دور املجلس في القيادة عن طريق
توحيد جهود الجهات املعنية على فهم وتبني التغييرالالزم للتقدم ،إضافة إلى قيامة بتوفيراملساندة للمشروعات لضمان تنفيذ كافة
مبادرات اإلصالح املتفق عليها في وقتها وبفاعلية.
• يشيرمسارالنمو االقتصادي الذي حققته مملكة البحرين في األعوام 2007م و2008م إلى نمو معدالت نمو الناتج املحلي واإلجمالي
بمعدالت نموعالية بلغت ( )%8.4و( )%6.3على التوالي خالل السنوات املذكورة؛ نتيجة للتطور الكبيرالذي شهدنه مختلف األنشطة
االقتصادية ،كنتيجة للدور َّ
الفعال الذي قامت به حكومة مملكة البحرين في تنفيذ السياسات الحكمية والضوابط املالية املطبقة
التي خطتها طوال السنوات القليلة املاضية في توجيه املوارد املالية على كافة القطاعات االقتصادية لتنويع مصادرالدخل.

نبذة حول تاريخ مملكة البحرين:

حصلت البحرين على استقاللها عام 1971م ،ثم بادرت باالنضمام إلى املنظمات الدولية واإلقليمية ،فانضمت إلى منظمة األمم
املتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من املنظمات واملحافل الدولية .وبدأت مراحل تأسيس وإقامة الدولة على أسس حديثة،
حيث تم إجراء انتخابات ألول جمعية تأسيسية قامت بوضع دستور البحرين في  6ديسمبر/كانون األول 1973م.
انتقلت البحرين إلى مرحلة تاريخية جديدة بتولي جاللة امللك الشيخ حمد بن عي�سى آل خليفة سدة الحكم عام 1999م برؤية ثاقبة
ورغبة قوية نحو تفعيل املؤسسات العاملة في اﻤﻟﺠتمع ،وزيادة حجم املشاركة الشعبية ،تجلت مالمحها األولية في التواصل املباشر
مع التجمعات الشعبية الوطنية .وتبلورت الجهود في وضع وثيقة سميت بميثاق العمل الوطني ،والذي وافق عليه الشعب بمختلف
قطاعاته واهتماماته بأغلبية مطلقة بلغت نسبتها ( ،)%98.4وذلك من خالل االستفتاء العام الذي جرى في سنة 2000م.
وأدى صدور ميثاق العمل الوطني إلى إحداث تغييرات سياسية ودستورية وقانونية مهمة ،من أبرزها تعديل الدستور في  14فبراير/
شباط 2002م ،وإجراء أول انتخابات نيابية حرة ﻤﻟﺠلس النواب ،وإصدارالعديد من التشريعات التي تتفق مع التطورات السياسية

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

(املجلس األعلى للمرأة2007 ،م)
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واالقتصادية والدستورية .وانضمت البحرين لعدد من املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة بحقوق اإلنسان .ولم تكن املرأة بمنأى عن
هذا التطور التاريخي ،حيث حصلت على مكاسب عديدة مهمة في مجال الحقوق والحريات ،كان من أهمها منحها الحقوق السياسية
كاملة .كما انضمت البحرين لعدد من االتفاقيات املتعلقة باملرأة ،من أبرزها االتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال
التمييزضد املرأة ،التي تؤكد سعي البحرين لترسيخ مبادئ العدالة واملساواة بين الجنسين.
 -1ميثاق العمل الوطني:

ً
ً
وتقديرا لجهودها ،فقد أكد على ضرورة تحقيق املسواة املطلقة بين جميع املواطنين،
اهتم ميثاق العمل الوطني باملرأة اعترافا بمكانتها
ً
جميعا ،وأن للمرأة البحرينية الحق الكامل في
وكفل الحقوق السياسية للمرأة ،حيث نص على أن الشعب هو مصدر السلطات
ً
وخصوصا حقي الترشيح والتصويت في االنتخابات العامة.
ممارسة حقوقها السياسية،

واعتبر امليثاق األسرة اللبنة األساسية في اﻤﻟﺠتمع ،كما نص على التزام الدولة بحفظ الكيان الشرعي لألسرة ،وحماية األمومة
والطفولة ،وأكد على حقوق املرأة بصورة واضحة وصريحة ،فنص على التزام الدولة بدعم حقوق املرأة ،وسن التشريعات الخاصة
الالزمة لحماية األسرة وأفرادها ،وكفالة حقها في التعليم وامللكية وإدارة األعمال وممارسة النشاط االقتصادي.
 - 2الدستور:

ً
ً
وتحقيقا لألهداف التي صدرمن أجلها ميثاق العمل الوطني في عام 2000م ،وتنفيذا لإلرادة الشعبية التي تجلت باملوافقة على املبادئ
ً
انعكاسا للتطورات التي
التي تضمنها امليثاق ،تم تعديل دستور البحرين في  14فبراير/شباط 2002م ،حيث جاءت هذه التعديالت
طرأت على املجتمع البحريني في املجاالت السياسية واالقتصادية والقانونية.
نص الدستور على أن مملكة البحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ،ونظام الحكم فيها ديمقراطي ،والسيادة فيها للشعب مصدر
ً
جميعا ،وشكل نظام الحكم ملكي وراثي دستوري ،يستند إلى مشاركة الشعب في ممارسة السلطة ،وتبني نظام املجلسين
السلطات الثالث
لاً
ً
ونساء حق املشاركة
بدل نظام املجلس الواحد .وينص الدستور البحريني بعد التعديل في مادته األولى فقرة (ه)ـ على أن” :للمواطنين رجا
في الشئون العامة ،والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق االنتخاب والترشح ،وذلك ً
وفقا لهذا الدستور وللشروط واألوضاع التي
يبينها القانون .وال يجوز أن ُيحرم أحد املواطنين من حق االنتخاب أو الترشح إال ً
وفقا للقانون “،كما أنه ،ومن جانب آخر ،التز ًاما من
الدولة بمبدأ التوفيق بين عمل املرأة في املجتمع وواجباتها نحوأسرتها ومساواتها بالرجل في النواحي الحياتية املختلفة؛ فقد جاءت املادة
الخامسة ونصت في الفقرة (ب) على أن” :تكفل الدولة التوفيق بين واجبات املرأة نحو األسرة وعملها في املجتمع ،ومساواتها بالرجل في
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ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية “،وبذلك نجد أن الدستور يتفق
وما نصت عليه االتفاقيات الدولية املعنية بمسألة املساواة بين الرجل واملرأة ،وأنه ال تمييزبينهما في الحقوق أوالواجبات العامة .وفي عام
ٌ
مرسوم ٌ
ملكي ينص على تعديالت دستورية لتوسيع صالحيات مجلس النواب بما يزيد من فاعلية أدوارهم التشريعية .وقد
2012م صدر
جاءت هذه التعديالت استجابة ملرئيات الحوارالوطني .وهوأمرسيعود بالنفع على جهود املجلس الساعية نحوإشراك مجلس النواب في
تحقيق أوجه تكافؤالفرص بين املرأة والرجل من خالل صالحيات املجلس الجديدة.
 - 3تنظيم السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية:

ً
جميعا ،وأن نظام الحكم يقوم
نص الدستور البحريني على أن السيادة في مملكة البحرين هي للشعب ،وأنه مصدرالسلطات الثالث
على أساس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،مع تعاونها فيما بينها ً
وفقا ألحكام الدستور.
السلطة التشريعية:

مجلس الشورى:

ويتألف هذا املجلس من ً 40
عضوا يتم تعيينهم بأمرملكي بغرض االستفادة من خبراتهم في مجاالت مختلفة داخل اململكة .وقد ارتفع
عدد العضو ات املعينات في مجلس الشورى من  6عضوات في عام 2002م إلى  11في عام 2010م ،وبذلك بلغت نسبة النساء في
مجلس الشورى ( .)%15ويتولى مجلس الشورى الوظيفة التشريعية إلى جانب مجلس النواب ،حيث ال يصدر أي قانون في البحرين
دون أن يتم إقراره من قبل مجل�سي الشورى والنواب ً
معا ،مع مالحظة أن مجلس الشورى ال يتمتع بأية اختصاصات سياسية أو
رقابية.
مجلس النواب:

ً
عضوا يتم اختيارهم باالنتخاب العام املباشر السري ملدة  4سنوات .وقد أسهمت املرأة البحرينية
ويتألف هذا املجلس من 40
ً لاً
إسهاما فعا في أول انتخابات جرت بعد التعديالت الدستورية ،حيث رشحت العديد من النساء لعضوية مجلس النواب ،فبلغ عدد

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

يتوالها امللك ومجلسا الشورى والنواب ،حيث يتألف املجلس الوطني من مجلس الشورى والنواب ،وذلك ً
وفقا للتعديالت الدستورية
واستنادا ملا جاء بالفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني ،فقد انتقلت البحرين ً
ً
وفقا لهذه التعديالت الدستورية من
عام 2002م،
نظام املجلس الواحد في تشكيل البرملان إلى نظام املجلسين ً
وفقا ملا يلي:
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املرشحات ( ،)8ولكن لم تفزأية مرشحة بمقعد في املجلس .أما في االنتخابات النيابية الثانية ،والتي جرت في عام 2006م ،فقد فازت
امرأة بحرينية بالتزكية ،وكان للمرأة البحرينية نصيب أوفر في االنتخابات التكميلية عام 2012م بفوز ثالث سيدات ،وبذلك ارتفع
عددهن إلى أربع نساء بنسبة بلغت ( )%10من مجموع النواب .وينفرد مجلس النواب بممارسة الوظيفة السياسية /الرقابية من
خالل وسائل متعددة ،إضافة إلى مشاركته بالوظيفة التشريعية مع مجلس الشورى.
السلطة التنفيذية:
تتولى هذه السلطة وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها ،واإلشراف على سيرالجهازالحكومي ،إضافة إلى رعاية مصالح الدولة .وقد
حدد الدستور مهام وصالحيات امللك ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسئولياتهم.
إسهاما ً
ً
واسعا في العمل بالجهازالحكومي ،حيث تبوأت مراكزمهمة في هذا الجهاز ،فيوجد بالوزارة الحالية
ولقد أسهمت املرأة البحرينية
ثالث وزيرات في التنمية االجتماعية والثقافة وشئون اإلعالم ،إضافة إلى وجود سيدة أخرى بدرجة وزيرة كأمين عام للمجلس األعلى
للمرأة ،إضافة إلى ثالث سفيرات في كبرى الدول املتقدمة .وتولت في فترة منصرمة سيدة منصب سفيرة في السلك الدبلوما�سي ،كما تولت
إحدى النساء رئاسة جامعة البحرين  -وهي الجامعة الرسمية في البحرين -وذلك قبل رئاستها الحالية ،إضافة إلى تولي عدد من السيدات
مناصب مهمة في الجهازالتنفيذي كوكيالت وزارات ومساعدات ومديرات عامات....إلخ .وال شك في أن ذلك يدل على الكفاءات املوجودة
بين النساء البحرينيات ،ويؤكد على توجه اململكة نحواالستفادة من كفاءة املرأة وخبراتها في مسارالتنمية.
السلطة القضائية:
تستقل هذه السلطة عن باقي السلطات في الدولة .ويتولى اﻤﻟﺠلس األعلى للقضاء اإلشراف على سيرالعمل في املحاكم واألجهزة املعاونة
ً
مؤخرا مرسوم بقانون ()44
لها .ويحدد القانون املحاكم على اختالف درجاﺗﻬا وأنواعها ،ويبين وظائفها واختصاصاﺗﻬا .وقد صدر
لاً
ً
ًّ
إداريا ًّ
وماليا ترسيخا ملبدأ فصل
لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية أعطى املجلس األعلى للقضاء استقال
السلطات األساسية في الدولة.
ويعد حق التقا�ضي من الحقوق الجوهرية واملبادئ األساسية التي نص عليها دستور مملكة البحرين ،الذي كفل هذا الحق للجميع
لاً
ً
ونساء على قدم املساواة دون أي تمييزفي ذلك بسبب العرق أو الجنس أو الدين.
رجا
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وقد أكد الدستور على نزاهة هذه السلطة ومساواة الجميع أمامها ،كما أكد على عدم السماح ألي شخص أو سلطة بالتدخل في
عمل القضاء أو التأثير على سير الدعاوى وإال وقع تحت طائلة العقوبة الجنائية .وتجدر اإلشارة من جهة أخرى إلى تواجد املرأة في
السلطة القضائية ،حيث تم تعيين قاضيات في املحكمة الدستورية واملحكمة الكبرى املدنية ،إضافة إلى تواجدها في النيابة العامة
كوكيلة نيابة .وقد بلغ عددهن في مختلف املناصب القضائية  11سيدة أثبتن جدارة في هذا املجال؛ مما ينبئ عن ازدياد إسهاماتها في
املستقبل.
اإلطار القانوني العام الذي تتم على أساسه محاية حقوق اإلنسان:

 - 1وسائل الحماية القانونية لحقوق اإلنسان واملرأة في مملكة البحرين:
ميثاق العمل الوطني:

يعد ميثاق العمل الوطني من الوسائل املهمة في الحماية القانونية لحقوق اإلنسان بوجه عام والحماية القانونية لحقوق املرأة بوجه

الدستور:

اعترف الدستور بحق املرأة في املشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حقا الترشح واالنتخاب ،فنصت املادة
لاً
ً
ونساء حق املشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ،بما فيها
( )1فقرة (ه) من الدستور على أن” :للمواطنين رجا
حق االنتخاب والترشح“ .وأكد على أن املساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بين املواطنين دعامات
للمجتمع تكفلها الدولة.
االتفاقيات الدولية:

نظم الدستور في املادة رقم ( )37عملية إقراراملعاهدات الدولية ،وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها
في الجريدة الرسمية.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

خاص؛ حيث أكد على أن من أهداف الحكم ونظامه تحقيق التنمية املستدامة الشاملة في مختلف املجاالت ولجميع أفراد املجتمع
رجالاً و ً
نساء.كما أكد على تحقيق املساواة املطلقة بين املواطنين ( .ميثاق العمل الوطني 2006م)

47

االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين واملتعلقة حبقوق املرأة:

انضمت مملكة البحرين إلى مجموعة من االتفاقيات الصادرة من منظمة األمم املتحدة ،والتي تتعلق باملرأة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ،ومن أبرز هذه االتفاقيات اآلتي:
 العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية (بموجب القانون رقم  56لسنة 2006م).العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (بموجب القانون رقم  10لسنة  2007م). اتفاقية منع اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها ،واملبرمة في  9ديسمبر/كانون األول 1984م ،والتي انضمت إليها البحرين باملرسومبقانون رقم ( )4لسنة 1990م.
 االتفاقية الخاصة بالرق ،واملبرمة في  25سبتمبر/أيلول 1926م ،واملعدلة بالبروتوكول املحرر في عام 1953م ،واالتفاقية التكميليةإلبطال الرق وتجارة الرقيق واالنحراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام 1965م ،والتي انضمت إليها البحرين باملرسوم بقانون رقم
( )7لسنة 1990م.
 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965م ،والتي انضمت إليها البحرين بموجب املرسوم بقانونرقم ( )8لسنة 1990م.
 اتفاقية حقوق الطفل التي تم اعتمادها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1989م ،والتي انضمت إليها البحرين بموجب املرسوم بقانونرقم ( )16لسنة 1991م.
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية ،التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامةلألمم املتحدة في  10ديسمبر/كانون األول عام 1984م ،والتي انضمت إليها البحرين بموجب املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة 1998م.
 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييزضد املرأة ،والتي اعتمدﺗﻬا الجمعية العامة لألمم املتحدة في  18ديسمبر/كانوناألول 1979م ،والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة 2002م.
 -اتفاقية منظمة املرأة العربية بموجب املرسوم رقم ( )24لسنة 2002م.
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 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ،والبروتوكوالن املكمالن لهما ،وهما: - 1بروتوكول مكافحة ﺗﻬريب املهاجرين عن طريق البروالبحروالجو.
 - 2بروتوكول منع وقمع االتجارباألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال.
 وقد انضمت مملكة البحرين لها بموجب القانون رقم ( )4لسنة 2004م. البروتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل ،وتم االنضمام إليهما بموجب القانون رقم ( )19لسنة 2004م ،حيث انضمتاململكة إلى:
 - 1بروتوكول بشأن اشتراك األطفال في الصراعات املسلحة.
 - 2بروتوكول بشأن بيع وبغاء األطفال ومنع املواد اإلباحية عنهم.
كما انضمت مملكة البحرين إلى مجموعة أخرى من االتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ،والتي تتعلق بحقوق
املرأة بصورة مباشرة أو غيرمباشرة .ومن أبرز هذه االتفاقيات اآلتي:

 االتفاقية الدولية رقم ( )29لسنة 1930م بشأن العمل اإلجباري ،والتي صدقت عليها البحرين باملرسوم رقم ( )5لسنة 1981م. االتفاقية الدولية رقم ( )81لسنة 1947م بشأن التفتيش العمالي ،والتي صدقت عليها البحرين باملرسوم رقم ( )5لسنة 1981م. االتفاقية الدولية رقم ( )89لسنة 1948م بشأن العمل الليلي للنساء ،والتي صدقت عليها البحرين باملرسوم رقم ( )5لسنة1981م.
 االتفاقية الدولية رقم ( )105لسنة 1957م بشأن العمل الجبري ،والتي تم االنضمام إليها باملرسوم رقم ( )7لسنة 1998م. اتفاقية العمل الدولية رقم ( )159لسنة 1983م بشأن التأهيل املنهي والعمالة (املعاقون) ،والتي تم االنضمام إليها بموجباملرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 1999م.
 اتفاقية العمل الدولية رقم ( )111لسنة 1958م بشأن التمييزفي االستخدام واملهن ،والتي تم التصديق عليها باملرسوم رقم ()11لسنة 2000م( .املجلس األعلى للمرأة2007 ،م)

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

 االتفاقية الدولية رقم ( )14لسنة 1921م بشأن الراحة األسبوعية ،والتي صدقت عليها البحرين باملرسوم رقم ( )5لسنة1981م.
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النظام القانوني البحريني واحلماية املقررة للحقوق واحلريات:

ينص الدستور البحريني على مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص ،وعلى وجه الخصوص املادة رقم ( )18بشأن مساواة املواطنين لدى
القانون في الحقوق والواجبات العامة ،والتي تنص على أن ”الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية ،ويتساوى املواطنون لدى القانون
في الحقوق والواجبات العامة ،ال تمييزبينهم في ذلك بسبب الجنس أواألصل أواللغة أوالدين أوالعقيدة“ وكذلك املادة رقم ( )4بشأن
أساسات ودعائم الحكم ،كالعدل والحرية واملساواة وتكافؤ الفرص ،والتي تنص على أن ”العدل أساس الحكم ،والتعاون والتراحم
صلة وثقى بين املواطنين ،وأن الحرية واملساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بين املواطنين دعامات
للمجتمع تكفلها الدولة“.
ً
وارتباطا باألمور املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية صدرالقانون رقم ( )19لسنة 2009م بشأن أحكام األسرة (القسم األول) ،وهو
لاً
ُ ّ
عرف هذا القانون املتقا�ضي ،رج كان أو امرأة ،بحقوقه والتزاماته ،ويحقق املصلحة الفضلى لألطفال،
الخاص بالشق السني .وي ِ
وييسرعلى القا�ضي أداء مهمته.
ويقوم املجلس األعلى للمرأة ً
حاليا بتنفيذ برامج للتوعية بالقانون ،كما ينفذ دراسة ميدانية حول أثره على األسرة البحرينية .ومن
جانب آخر تتواصل الجهود املجتمعية مع الجهات املجتمعية للدفع نحو إصدار قانون يخص أحكام األسرة بالنسبة للشق الشيعي.
( املجلس األعلى للمرأة2011 ،م)

املساواة بني الرجل واملرأة أمام القانون:

تتمتع املرأة كالرجل ً
تماما باألهلية القانونية التي تمكنها من إبرام العقود وإدارة أموالها وممتلكاتها ،كما أن للمرأة الحق في إبرام كافة
العقود املتعلقة باالئتمان والعقارات واملمتلكات األخرى ،وفي ممارسة األعمال التجارية باسمها الشخ�صي من دون الحاجة إلى إجازة
الزوج املسبقة ،وللمرأة ً
أيضا حق إدارة أموالها من دون أي تدخل للرجل أو حاجة ملوافقته ،فهي تستطيع أن تبيع وأن تشتري وترهن
وتتنازل وتقرض وتقترض وغير ذلك من دون الحاجة إلى إذن أو موافقة من زوجها أو والدها ،سواء أكانت األموال قد آلت إليها قبل
الزواج أو بعده.
وللمرأة البحرينية العاملة أوالتي لها دخل شهري ثابت وتعول أسرة وكذلك املطلقة الحاضنة لألبناء حق االنتفاع بالخدمات اإلسكانية
املقررة ،والتي توفرها الدولة مثل الحصول على قرض إسكاني ،أو شقة سكنية ،أو بيت نموذجي من البيوت التي تقوم ببنائها وزارة
اإلسكان....إلخ.
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وتحظى املرأة بمعاملة متساوية مع الرجل أمام املحاكم ،كما يسمح لها بمزاولة مهنة املحاماة ،وتستفيد املرأة على قدم املساواة مع
الرجل من كافة الخدمات القانونية ،بما في ذلك املعونة القضائية في املواد الجنائية التي تقدم لها في حالة عدم استطاعتها تحمل
مصاريف الدعوى وأتعاب املحاماة ،باإلضافة إلى تقديم هذه الخدمة بالنسبة للمرأة فقط في حالة الدعاوى الشرعية.
القانون والتعويض عن الضرر:

ساوى القانون البحريني ً
ً
أيضا في هذا الشأن بين الرجل واملرأة ،حيث إن التعويض عن الضرر الذي يصيب املرأة يكون
مساويا
مع التعويض عن الضرر الذي يصيب الرجل في ظروف مماثلة .وتواجه املرأة األحكام ذاتها التي يواجهها الرجل في الظروف ذاتها،
ويفرض عليها التعويض ذاته؛ حيث ال ينطوي القانون املدني البحريني الذي يتناول أحكام املسئولية املدنية على أية نصوص تمييزية
بين الرجل واملرأة فيما يخص التعويض واملساءلة املدنية بشكل عام .وينطبق ذ ات األمر على القوانين األخرى ،مثل قانون التأمين
االجتماعي وغيره من القوانين التي تتعلق بحقوق العمال واملستحقين عنهم في حالة إصابة العمل أو العجزأو الوفاة.

القانون واملرأة العاملة:

كما أنه ال يجوز الحجزعلى سكن العائلة الستيفاء ديون الرجل أوأية ديون أخرى مستحقة على املرأة ،وفي ذلك مساواة كاملة بين الرجل
واملرأة.
وتكر ًيما للمرأة ،فقد اعتبرالقانون البحريني نفقة املرأة بكافة أنواعها من الديون املمتازة التي تلزم الزوج بوفائها قبل أية ديون أخرى .وفي
العموم كان النضمام مملكة البحرين إلى االتفاقيات الدولية وإلى املواثيق الدولية الصادرة من األمم املتحدة واملنظمات والوكاالت التابعة
لها  -وخاصة منظمة العمل الدوليةٌ -
ٌ
إيجابي تجلى في تبني البحرين ﻤﻟﺠموعة من التشريعات والقوانين واألنظمة في مجال العمل تركز
أثر
في جوهرها على مبدأ املساواة بين الرجال والنساء في الحقوق االقتصادية وتكافؤالفرص .ومن بين هذه القوانين واألنظمة :قانون العمل
في القطاع األهلي الصادرباملرسوم بقانون رقم ( )23لسنة 1976م ،ونظام التأمينات االجتماعية الصادرباملرسوم بقانون رقم ( )24لسنة
1975م ،إضافة إلى العديد من القرارات الوزارية املؤازرة لحقوق املرأة العاملة ،والتي تتضمن حماية لها ،وذلك بحظرتشغيلها في املهن
ً
الخطرة واملضرة بصحتها ،وبمنع تشغيل النساء ليلاً بين الساعة الثامنة ً
صباحا.
مساء والساعة السابعة

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

ساوى القانون البحريني بين الرجل واملرأة في شأن العمل ،حيث ال يجيزالحجزعلى راتب املرأة العاملة إال بمقدارربع الراتب فقط (كما أنه
ال يجيزالحجزعلى راتب الرجل العامل) ،سواء أكانت املرأة موظفة أوعاملة في القطاع األهلي  ،وعند تزاحم الديون فيما يتعلق ﺑﻬذا الربع
يخصص نصفه للوفاء بدين النفقة والنصف اآلخرلبقية الديون.
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القانون ومباشرة املرأة للحقوق السياسية:

لاً
ً
ونساء حق املشاركة في الشئون العامة
سبق أن أشرنا إلى أن املادة رقم ( )1فقرة (ه) من الدستور تنص على أن“ :للمواطنين رجا
ً لاً
إسهاما فعا في االنتخابات النيابية األولى
والتمتع بالحقوق السياسية ،بما فيه حق االنتخاب والترشح” .وقد أسهمت املرأة البحرينية
التي تمت بعد تعديل الدستور ،حيث بلغت نسبة املشاركة ( )%47.7عام 2002م ،ولكن لم يحالف ًّأيا من املرشحات الثمانية الحظ
في الفوز ،ولكن ذلك لم يثن املرأة من إعادة الترشح لالنتخابات النيابية التي جرت في عام 2006م .وقد ارتفع عددهن إلى  16مرشحة
فازت إحداهن بالتزكية ً
وفقا ملا سبق ذكره.
ً
استنادا للمرسوم بقانون رقم ( )35لسنة 2001م ،وخاضت املرأة
كما منحت املرأة حق الترشح واالنتخاب في املجالس البلدية
االنتخابات البلدية في عامي 2002م ،و2006م ،ولم يحالفها الحظ في الفوز ،أما في عام 2010م فقد فازت إحدى املرشحات لتكون
أول امرأة تفوز بقعد املجالس البلدية في مملكة البحرين.
اجلهات الوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان واملرأة يف مملكة البحرين:

لقد حققت املرأة البحرينية مكاسب عديدة ومهمة في مجال الحقوق والحريات ومساواتها مع الرجل .وكان من أهم هذه اإلنجازات
حصول املرأة على حقوقها السياسية كاملة ،وخاصة حقي االنتخاب والترشح .وتحتاج هذه املكاسب إلى ضمانات تكفل احترامها
وعدم املساس ﺑﻬا أو انتهاكها .الضمانة األولى لحماية حقوق األفراد وحرياتهم تتمثل في امللك واملجلس الوطني بوصفهما يشكالن
السلطة التشريعية (املادة رقم  ،)32كما كرست املادة رقم ( )31من الدستور ضمانة ثانية ،وهي التي تنص على عدم جواز أن ينال
أي قانون أثناء تنظيمه لحقوق األفراد وحرياتهم من جوهر هذا الحق أو الحرية ،بمعنى أن أي تشريع يصدر من السلطة التشريعية
ً
ً
ً
تشريعا غير دستوري .بعبارة أخرى تعد املحكمة الدستورية الضمانة الثانية لحماية
تحديدا لجوهر الحق يعد
ويتضمن انتهاكا أو
حقوق األفراد وحرياتهم .إضافة إلى هاتين الضمانتين هناك ضمانة ثالثة تتمثل في املجلس األعلى للمرأة في البحرين ،الذي تتجلى أهم
واجباته في حماية املرأة وتفعيل دورها في املجتمع؛ إذ يحق له تقديم اقتراحات ومشروعات قوانين تدعم حقوق املرأة وإبداء رأيه
واقتراحاته حول تعديل النصوص القانونية القائمة في حال تعارضها مع حقوق املرأة واالتفاقيات الدولية ذات العالقة ،وكذلك تعد
وسائل اإلعالم من الضمانات املهمة لحقوق املرأة واإلنسان بشكل عام.
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وقد حرصت مملكة البحرين على االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان وتفعيلها في إطار مؤس�سي؛ لذا فقد تم إنشاء املؤسسة الوطنية
لحقوق اإلنسان باألمر امللكي رقم ( )46لسنة 2009م ،وهي تتولى تعزيز حقوق اإلنسان وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر الوعي
بها واإلسهام في ضمان ممارستها( .الجريدة الرسمية :العدد رقم  2921لسنة 2009م) .كما صدراألمرامللكي رقم ( )28لسنة 2012م بتعديل بعض
أحكام األمر امللكي السابق ،وتم فيه التأكيد على مراعاة تمثيل املرأة واألقليات بشكل مناسب في عضوية املؤسسة ،مما يؤكد على
حرص القيادة السياسية في مملكة البحرين على املشاركة الفاعلة والنوعية للمرأة في الهيئات واملؤسسات ذات الطابع الحقوقي.
(الجريدة الرسمية :العدد رقم  3069لسنة 2012م)

ويأتي املجلس األعلى للمرأة في مقدمة املؤسسات التي تعنى باملرأة البحرينية وحقوقها .وقد تم إنشاء هذا املجلس سنة 2001م،
وتترأسه صاحبة السمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،قرينة صاحب الجاللة امللك حمد بن عي�سى آل خليفة ملك البالد.
وتحددت اختصاصات املجلس األعلى للمرأة بما يلي:
 -1اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية شئون املرأة وتطويرها في مؤسسات املجتمع الدستورية واملدنية.

 -3وضع مشروع خطة وطنية للنهوض باملرأة وحل املشكالت التي تواجهها في كافة املجاالت.
 -4تفعيل املبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق باملرأة ،ووضع اآلليات املناسبة لذلك
بالتعاون مع الوزارات واملؤسسات الرسمية ومؤسسات املجتمع املدني.
 -5متابعة السياسة العامة في مجال املرأة وتقييمها والتقدم بما يكون لدى املجلس من مقترحات ومالحظات للجهات املختصة
في هذا الشأن.
 -6تقديم االقتراحات بتعديل التشريعات الحالية املتعلقة باملرأة ،وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات املتعلقة ﺑﻬا قبل
عرضها على السلطة املختصة ،والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات الالزمة للنهوض بأوضاع املرأة.
 -7متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة باملرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز
ضد املرأة ،ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة باملرأة.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

 -2تمكين املرأة من أداء دورها في الحياة العامة ،وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييزضدها.
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 -8املشاركة في اللجان والهيئات الرسمية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا املرأة بشكل مباشرأو غيرمباشر.
 -9تمثيل املرأة البحرينية في املحافل واملنظمات العربية والدولية املعنية بشئون املرأة ،والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج
مشتركة.
 -10إنشاء مركزتوثيق لجمع املعلومات والبيانات والدراسات املتعلقة باملرأة وإجراء الدراسات والبحوث في هذا املجال.
 -11عقد املؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث املوضوعات الخاصة باملرأة.
 -12توعية املجتمع بدور املرأة وبحقوقها وواجباتها ،وذلك من خالل استخدام اآلليات املناسبة.
 -13إصدارالنشرات واملجاالت واملواد املطبوعة واإللكترونية ذات العالقة بأهداف املجلس واختصاصاته.
 -14املوضوعات واملهمات التي يحيلها أو يوكلها امللك للمجلس.
جلان اجمللس األعلى للمرأة:

تشكل رئيسة املجلس األعلى للمرأة اللجان الالزمة ملمارسة اختصاصاته املبينة في املادة الثالثة وتحدد عددها ،والواجبات التي
تتوالها في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والتعليمية والصحية والقانونية وأيه واجبات أخرى تراها
ضرورية .ويجوز لرئيسة املجلس أن تشكل ً
لجانا خاصة أو مؤقتة ملباشرة عمل معين تحدده الرئيسة في قرارتشكيلها.
وقد ألزم األمر امللكي أجهزة الدولة تزويد املجلس وأمينه العام بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتعلق باختصاصاته ،وكذلك
التعاون مع األمانة العامة في كل ما من شأنه تسهيل اختصاصات ومهام املجلس ،وأن تتعاون الوزارات واملؤسسات الرسمية مع
املجلس األعلى للمرأة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة لتمكين املرأة ،وبإعطاء توصيات املجلس ومقترحاته ومشروعاته
أولوية عند إعداد برامجها وخططها التنموية.
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة:

التزمت مملكة البحرين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة من إيمان راسخ بمبدأ املساواة بين الرجل واملرأة،
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
بوصفه ً
وثقافيا ،ويدعم هذا االلتزام ما
واجتماعيا
واقتصاديا
سياسيا
جزءا ال يتجزأ من احترام حقوق اإلنسان بمفهومها املتكامل
نص عليه كل من ميثاق العمل الوطني والدستور.
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ويحرص املجلس األعلى للمرأة على أن تكون هناك رؤية واضحة وخطط إستراتيجية لتحقيق املساواة بين الرجل واملرأة ،وعلى
التنسيق والتعاون مع سلطات الدولة واملجتمع املدني في هذا الشأن .ولقد شكل االلتزام باالتفاقية والتعاون والحوار مع اللجنة
ً
ً
أساسا ً
رئيسا ًّ
ومفيدا لتقييم أوضاع املرأة وتقديراإلنجازات التي تمت على أرض الواقع والتحديات التي يتعين مواجهتها في إطار
مهما
من العزم والشفافية واملصارحة .وقد تم تقديم التقريرين األول والثاني إلى اللجنة وتبعهما تقريرها الثالث.
ومن األهمية بمكان أن نشيرإلى أطررئيسة تتم مراعاتها في متابعة تنفيذ التزامات اململكة املنصوص عليها في االتفاقية ،وتتلخص هذه
األطرفي اآلتي:
التنمية الشاملة المرتكزة على احترام حقوق اإلنسان ،بما في ذلك حقوق المرأة:

تؤكد حكومة مملكة البحرين في جهودها التنموية على أن تتوجه مكاسب التنمية وفق معايير العدالة االجتماعية وكفالة احترام
حقوق اإلنسان؛ مما أسفرعن تبوؤ اململكة املراكزاملتقدمة على املستويين العربي والدولي في مؤشرات التنمية البشرية واالجتماعية،

من اآلليات واإلجراءات ،من بينها إدماج احتياجات املرأة في التنمية ،وتفعيل دور املجلس األعلى للمرأة.
يواصل املجلس األعلى للمرأة منذ إنشائه ،وفي إطار صالحياته ،العمل على تطوير وضع املرأة البحرينية ،وتأكيد مكانتها ومشاركتها
الفاعلة ،سواء في إطار املؤسسات الرسمية للدولة أو مؤسسات املجتمع املدني ،كما يواصل تعاونه مع منظمة املرأة العربية واألمم
املتحدة ،السيما برنامجها اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،ومنظمة التنمية الصناعية ،وبرنامج
الخليج العربي لدعم منظمات األمم املتحدة اإلنمائية (أجفند).
ولعل من أهم املجاالت التي أسهم املجلس في إحداث أثرواضح بها فأدى إلى تغيروتطور في أوضاع املرأة ،ونشرالوعي بحقوقها ما يلي:
• جهود املجلس لدعم تمكين املرأة في مناصب اتخاذ القرار بشكل مباشر وغير مباشر من خالل تغيير الثقافة املجتمعية ،وإبراز
أهمية األدوار االجتماعية واالقتصادية للمرأة البحرينية وإسهاماتها التنموية في شتى املجاالت .كما حرص املجلس على تسليط
الضوء على النماذج املتميزة من النساء ،وتقدير إنجازاتهن في شتى املجاالت العلمية والثقافية واالجتماعية ،والعمل على تطوير
قدرات املرأة وصقل قدراتها القيادية من خالل البرامج التدريبية لتأهيلها للقيام بأدوارها املجتمعية بكل جدارة واقتدار؛ مما
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وأصبح من املؤكد ان املرأة البحرينية شريك رئيس في التنمية بمختلف أبعادها ،وتزايدت نسبة مشاركتها في قوة العمل والنشاط
ًّ
ًّ
ًّ
واجتماعيا من خالل عدد
وسياسيا
اقتصاديا
االقتصادي واالجتماعي والثقافي وفي جميع مجاالت الحياة .وتتواصل جهود تمكين املرأة
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أسهم بشكل واضح في إيجاد القناعة املجتمعية بإعطاء املرأة ً
مزيدا من الفرص للمشاركة في صنع القرار في شتى املجاالت
التنموية .ويبدو هذا التطور في قناعات املجتمع بزيادة نسبة تمثيل املرأة في الهيئات واملجالس الوطنية والسلطات التشريعية
والقضائية والتنفيذية.
• حرص املجلس على العمل مع املجتمع بكل مكوناته ومؤسساته على إيجاد اإلطارالتشريعي الالزم لضمان حقوق املرأة وحمايتها
من العنف واإلساءة والتهميش .ومن جانب آخر حرص املجلس على تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية للمرأة والرجل حول تلك
التشريعات.
• ً
ونظرا ألهمية التدريب في صقل قدرة املرأة على القيام بأدوارها التنموية؛ واصل املجلس تقديم العديد من البرامج التدريبية
املتخصصة واملستمرة في مجاالت متعددة بهدف تأهيل املرأة وزيادة قدراتها التنافسية في مجال العمل وريادة األعمال
والصناعات الحرفية املتطورة .كما أسهم في التقليل من نسبة العاطالت عن العمل بتوجيههن نحو ريادة األعمال الخاصة من
خالل تدريبها على بعض املهن االقتصادية وتوفير التمويل امليسر لها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة في مجاالت املواصالت،
واألزياء ،والتصوير ،والترجمة الفورية ،وصناعة اإلعالم؛ مما كان له األثرالواضح في رفع املستوى االقتصادي لها وألسرتها.
• إنشاء وتفعيل مركزدعم املرأة باألمانة العامة للمجلس كآلية مؤسسية للتعامل مع واقع املرأة ومشكالتها ،حيث يهدف إلى رصد
احتياجات املرأة في مملكة البحرين من خالل استقبال شكاوى البحرينيات وغيرالبحرينيات املتزوجات من بحرينيين وحاضنات
ألبناء بحرينيين ،وذلك ضمن إطار اختصاصات املجلس وبالتنسيق مع الجهات املختصة .ويتعاون املركز مع عدد من الجهات
التي تقدم خدماتها للمرأة البحرينية وأبنائها ،مثل :مركزبتلكو ملواجهة العنف األسري ،واملراكزاالجتماعية التابعة لوزارة التنمية
ً
ومؤخرا قام املركز باستحداث خدمة اإلصالح
االجتماعية ،ودار األمان ،ومراكز اإلرشاد األسري ،واملؤسسة الخيرية امللكية،
الزوجي لتقديم خدمة املشورة والتوجيه( .املجلس األعلى للمرأة 2007 ،م )
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إدماج النوع االجتماعي في مسار التنمية في مملكة البحرين:

رؤية مملكة البحرين 2030م:
“إننا كمملكة نطمح في االنتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على املنافسة ًّ
عامليا ،ترسم
الحكومة معامله ،ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته بشكل يوسع الطبقة الوسطى من املواطنين البحرينيين الذين
ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدالت اإلنتاجية والوظائف ذات األجور العالية .سوف يعتمد كل من مجتمعنا
وحكومتنا مبادئ االستدامة والتنافسية والعدالة لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته الكاملة،
حياة كريمة وآمنة”.
وعيش ٍ
انطلقت رؤية مملكة البحرين متوجة لإلستراتيجية الوطنية حتى عام 2030م مستندة إلى مبادئ العدالة واالستدامة والتنافسية ،وهي
مبادئ تشيرإلى ضرورة توفيرالفرص االقتصادية واالجتماعية بشكل عادل ومتساوللرجل واملرأة دون تمييز ،حيث تشيراإلستراتيجية
إلى أن“ :العدالة في املجتمع تعني معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق املعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،وتعني ً
أيضا
وتوفيرالضمان االجتماعي”.
وتتضمن اإلستراتيجية في املحور االجتماعي مبادرة خاصة باملرأة؛ مما يدعم جهود املجلس األعلى للمرأة في التعامل مع قضايا النوع
االجتماعي وحقوق املرأة مع املؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من منطلق التزامها بتحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنية.
وتؤكد اإلستراتيجية ،على أن اململكة سوف تعمل على تحسين مشاركة املرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص واملجتمع املدني،
ًّ
ًّ
واجتماعيا ،خاصة في الوظائف القيادية ،من خالل سن القوانين الكفيلة بزيادة حماية املرأة من
اقتصاديا
باإلضافة إلى تعزيزدورها
التمييز ،ودعم حملة التوعية بحقوق املرأة ،ودعم التكافؤ املستمرإلتاحة فرص العمل للمرأة في جميع القطاعات ،وتخفيف العبء
عن املرأة العاملة من خالل عدة إجراءات ،منها دعم مراكزحضانة األطفال ومرافق رعاية املسنين واملعاقين وتأهيلهم.
وتشكل اإلستراتيجية الوطنية للشباب في مملكة البحرين (2011م – 2015م) إطار عمل متكامل قامت به اململكة لتلبية مختلف
احتياجات الشباب البحريني .وقد ارتكزت اإلستراتيجية على عدة مبادئ ،من أهمها العدالة واملساواة واملشاركة في تعزيز املساواة
بين الجنسين.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

إعطاء الجميع ً
فرصا متكافئة للحصول على التعليم ،والرعاية الصحية ،وتقديم الدعم من خالل فرص التدريب املناسب للوظائف
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ومن جانب آخرأسفرت التدابيرالتي اتخذتها مملكة البحرين عن كفالة تطور املرأة وتقدمها بشكل كبيربحيث حققت البحرين ً
عددا
من القفزات فيما يتعلق باملساواة بين الجنسين .ولقد أشار إلى ذلك تقرير املنتدى االقتصادي العالمي حول الجندر للعام 2010م،
ًّ
خليجيا في تحقيق هذا
حيث أوضح أن اململكة قد تفوقت على ست دول أخرى في املساواة بين الجنسين ،فحلت في املرتبة الثالثة
الهدف ،وعلى مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا حلت البحرين في املرتبة الخامسة في هذا املضمار .كما شهدت نسبة التوظيف
بين النساء في البحرين في السنوات الثماني املاضية زيادة بنسبة بلغت ( )%75باملقارنة مع زيادة ( )%31فقط بين الذكور في نفس
الفترة ،وكذلك زادت نسبة النساء العامالت باملقارنة مع الرجال ،حيث تبلغ ( )%33من إجمالي العمالة البحرينية باملقارنة مع ()%29
ً
وتعزيزا للجهود الرامية إلى تنمية مهارات املرأة على إدارة املشروعات والعمل الحر تم تأسيس مركز لتنمية قدرات
قبل أربع سنوات.
املرأة البحرينية (ريادة األعمال) برعاية من صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة املجلس األعلى؛ وذلك
لتوفير الخدمات التدريبية واالستشارية والتسويقية لدعم املشروعات االقتصادية للمرأة( .املجلس األعلى للمرأة2011 ،م)

الحق في العمل:

كفل كل من ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين حق العمل بوصفه ً
حقا لكل مواطن دون استثناء ،وكفلت الدولة التوفيق
بين هذا الحق وواجباﺗﻬا األسرية ،وحق املساواة مع الرجل في ميادين مختلفة منها امليدان االقتصادي.
وبالرغم من التحسن النوعي في الوظائف التي تشغلها املرأة البحرينية في القطاعين العام والخاص ،إال أن هناك وظائف لم تتوالها
حتى اآلن ،منها منصب محافظ ،ومأذونه إلتمام عقود .أما فيما يتعلق بالوظائف العامة العليا فيمكن أن نذكرعلى سبيل املثال تقلد
املرأة منصب وزيرة ،ووكيلة وزارة ،ووكيلة وزارة مساعدة ،وقاضية ،ورئيسة نيابة ،ووكيلة نيابة ،وسفيرة ،وعميدة كلية ،وعقيد
بالجيش ،ومديرة ،وكذلك تم تعيين عدد من السيدات في وظائف تنفيذية في قطاع املصارف والخدمات االستشارية.
كفل كل من ميثاق العمل الوطني والدستور حق كل مواطن من الجنسين في حرية اختيار العمل الذي يتناسب ويتالءم مع قدراته
الذهنية والبدنية وبدون إكراه .هذا باإلضافة إلى أن مملكة البحرين قد صادقت على اتفاقيتين دوليتين مهمتين في عام1930م
بهذا الشأن ،وهما االتفاقية املتعلقة بالعمل الجبري ،واتفاقية إلغاء العمل رقم ( )29الصادرتان عن منظمة العمل الدولية ،حيث
صادقت عليهما في عامي 1981م و1998م على التوالي ،وهما ملزمتان للدولة املصدقة عليهما بتحريم العمل الجبري أو املساس بحق
اإلفراد من الذكور واإلناث في حرية اختيارنوع العمل أو إرغامهم على االنخراط في بعض أنواع العمل ً
قسرا ،حيث ال يوجد هناك أي
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تمييز تشريعي أو تنظيمي يوجب على املرأة االنخراط في مهن معينة ،إال أنه في الواقع العملي نجد املرأة ذاﺗﻬا تتجه نحو مهن تناسب
ظروفها االجتماعية واألسرية ،حيث تفضل في الغالب الوظائف الحكومية القتصارها على دوام الفترة الواحدة.
وتتساوى املرأة مع الرجل في األجرواالستحقاقات في البحرين .وال يظهرسلم األجور في قطاع الخدمة املدنية ،أي تفاوت في األجور بين
الجنسين عند أدائهما وظيفة مماثلة ،إذ تتقا�ضى املرأة نفس األجر الذي يتقاضاه الرجل الذي يشغل وظيفة مماثلة لوظيفتها ،كما
تتساوى معه في معظم الحقوق الوظيفية ،إضافة إلى تمتعها بمزايا أخرى بصفتها امرأه ،منها إجازة األمومة ملدة  60يوم عمل ،مع
فترة رعاية ملدة سنتين بمعدل ساعتين ًّ
يوميا ،وإجازة ترمل ملدة أربعة أشهروعشرة أيام براتب ،وإجازة بدون راتب لرعاية األطفال أو
ألغراض أخرى.
صادقت مملكة البحرين عام 1984م على االتفاقية العربية بشأن تحديد األجور وحمايتها رقم ( )15الصادرة عن منظمة العمل
العربية ،والتي تنص املادة رقم ( )13منها على أن” :تمنح املرأة العاملة األجر املماثل ألجر الرجل وذلك عند تماثل العمل “ .وهو نص
صريح على املساواة في األجور بين الجنسين عند أداء عمل مماثل .وتتساوى املرأة مع الرجل في جميع حقوقها التقاعدية دون أي
غيرها.
التدابير الحمائية للمرأة البحرينية العاملة:

 -1حظرتشغيل النساء في األعمال الخطرة في القطاع األهلي:
أصدر وزير الصحة القرار رقم ( )5لعام 1977م بشأن الصناعات واملهن الخطرة واملضرة بالصحة التي يحظر تشغيل النساء فيها،
منها األعمال التي تؤدى تحت سطح األرض ،واألعمال التي تعرضهن لحرارة شديدة كالعمل أمام أفران صهر املعادن ،واألعمال التي
تعرضهن ﻤﻟﺠهود جسماني كبير أو متواصل ،مثل أعمال العتالة أو حمل األثقال أو جرها ألكثر من  20كلغ ،والعمليات التي تعرضهن
للذبذبات الضارة باألطراف العليا أو بالجسم  -من ١٥كله ،مثل عمليات التخريم في الصخور والطرق واملباني ،والعمليات التي يدخل
في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص ،كذلك األعمال التي يحظر تشغيل النساء الحوامل فيها ،مثل التعرض لإلشعاعات بكافة
أنواعها وأشعة أكس ،واألعمال التي تستدعي التعرض ألبخرة أو أدخنة البترين أو أحد مشتقاته ،واألعمال التي يصحبها التعرض ملواد
ماسخة لألجنة وغيرها من األعمال الضارة بصحة املرأة الحامل وجنينها.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

تمييز؛ مما يوفر لها الضمان االجتماعي وكرامة العيش في حال التقاعد أو الخروج املبكر من العمل ألسباب اجتماعية أو صحية أو
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اً
 -2حظرتشغيل النساء ليل:
لاً
صادقت البحرين في عام 1981م على االتفاقية الدولية بشأن عمل النساء لي عام 1948م) ،التي تحظرتشغيل النساء من مختلف
لاً
ً
مساء إلى
األعمار في أية صناعات عامة (رقم  )89خاصة لي ملدة ال تقل عن سبع ساعات متواصلة تمتد ما بين الساعة العاشرة
ً
صباحا .وهي بذلك ملزمة بموجب هذه االتفاقية بالتقيد بأحكامها التي تعد تدابيرحمائية للمرأة العاملة.
الساعة السابعة

وقد تضمن الباب التاسع من قانون العمل في القطاع األهلي رقم ( )23بعض األحكام املشتملة على تدابير حمائية للمرأة العاملة
لاً
ً
ً
صباحا ما عدا في الحاالت املستثناة
مساء والسابعة
في القطاع الخاص ،منها عدم جواز تشغيل النساء لي ما بين الساعة الثامنة
التي يصدربشأﻧﻬا قرارمن وزيرالعمل ،وكذلك حظرتشغيل النساء في الصناعات أو املهن الخطرة واملضرة بصحتهن وصحة الجنين
التي يصدر بشأﻧﻬا قرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير العمل .وقد أصدر وزير العمل القرار رقم ( )18لعام 1976م بشأن األحوال
لاً
ً
ً
صباحا كاملستشفيات
مساء والساعة السابعة
واألعمال واملناسبات التي يستثنى فيها تشغيل النساء لي بين الساعة الثامنة
واملصحات ودور العالج ،واملطارات ومكاتب السياحة وشركات الطيران واالتصاالت ،والفنادق واملطاعم ...،إلخ .ومعنى ذلك أنه فيما
لاً
عدا الحاالت املستثناة بموجب القرار ال يجوز تشغيل النساء لي خالل الفترة املسائية املذكورة ،ويحظر على صاحب العمل فصل
العاملة بسبب الزواج أو أثناء تمتعها بإجازة الحمل والوالدة( .املجلس األعلى للمرأة.)200 ،
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جهود اجمللس األعلى للمرأة يف إدماج احتياجات املرأة والرجل
ً
يف مسار التنمية الوطنية حتقيقا ملبادئ تكافؤ الفرص

بدأ املجلس األعلى للمرأة عمله املؤس�سي من خالل إستراتيجية وطنية برؤية واضحة وخطة تنفيذية ذات منهجيات وآليات محددة،
كما سعى أثناء تنفيذ اإلستراتيجية إلى التواصل املستمر مع املنظمات العربية والدولية للتعرف على أحدث املستجدات فيما يتعلق
بشئون املرأة من خالل تبادل الخبرات واملشاركة في املؤتمرات واملحافل والبرامج التدريبية املختلفة .أولى املجلس األعلى للمرأة أمر
اهتماما ًّ
ً
خاصا ملا له من أهمية في تحقيق مبادئ املساواة وعدم التمييز ضد املرأة ،والتز ًاما
إدماج احتياجات املرأة في مسار التنمية
بتنفيذ التزامات مملكة البحرين في هذا الشأن ،وتمثل ذلك في عدد من البرامج والفاعليات التي نظمها ،ومنها :املؤتمر الوطني حول
إدماج احتياجات املرأة في التنمية ،تحت رعاية حضرة صاحب الجاللة امللك حمد بن عي�سى آل خليفة عاهل البالد املفدى ،خالل
الفترة  10 - 9يونية/حزيران 2008م ،وذلك التز ًاما من املجلس بالنص الدستوري “كفالة الدولة التوفيق بين واجبات املرأة نحو
األسرة وعملها في املجتمع ،ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون اإلخالل بالشريعة
خبرات مع آليات وطنية للمرأة خاضت تجربة إدماج احتياجات املرأة ،باإلضافة إلى كسب وتأييد ومناصرة الشركاء املحتملين -
محليين وإقليميين ودوليين  -الذين يمكن أن يدعموا هذا البرنامج كما يمكن أن يصلوا به إلى املستهدفين.
كما نظم املجلس األعلى للمرأة ً
عددا من ورش العمل والبرامج التدريبية املوجهة للشباب واإلعالميين والعاملين في مجال البحث
واإلحصاء ،تهدف إلى التوعية والتعريف بمفهوم إدماج احتياجات املرأة ،ونشر هذه الثقافة بأساليب علمية متخصصة تهدف إلى
توحيد مصادر اإلحصاءات واملؤشرات التي تقيس تطور املرأة ًّ
عامليا ،وضمان صحة املعلومات ،والخروج بمؤشرات لقياس األداء
تتناسب مع خصوصية املجتمع البحريني ،وكذلك تعزيز املفاهيم األساسية لهذا املفهوم ،وتطوير القدرات التحليلية ،ودعم قدرات
العاملين والعامالت في مجال اإلعالم ،وتقوية معلوماتهم حول كيفية إدماج احتياجات املرأة في العمل اإلعالمي .وقد أصدر املجلس
األعلى للمرأة الكتيبات التوثيقية لهذه البرامج والدورات التدريبية.
ً
وحرصا منه على نشر ثقافة اإلدماج ومفاهيمه ومنهجياته عقد املجلس األعلى للمرأة املؤتمر الوطني حول إدماج النوع االجتماعي

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

اإلسالمية ”.واستهدف املؤتمرخلق وعي باملوضوع وبأهميته لتحقيق اإلنجازالناجح لعملية تنمية املجتمع كله رجاله ونساءه ،وتبادل

في التنمية في الفترة من  10 – 9يونية /حزيران 2008م ،وكان الهدف العام للمؤتمر التوعية والتعريف باملفهوم وكيفية التخطيط
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ً
تمهيدا إلدماج
والتحليل لتنفيذ خطط وبرامج الوزارات على هذا األساس وعلى املداخل املستخدمة لدمج املرأة في عملية التنمية؛
ذلك البعد في برامج الحكومة وخططها .حيث طرحت عدة أوراق عمل بمشاركة الخبراء واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنية باملرأة.
وكانت أوراق العمل تدور حول املفاهيم واملنهجيات ونتائج تجارب الدول مع االستدالل بنتائج الدراسات العلمية في هذا املجال.
ً
ً
واجتماعيا ً
كبيرا ،واثار بعض الجدل في األوساط املتحفظة ،إال أنه كان خطوة متقدمة مهدت لطرح
اعالميا
وكان للمؤتمر صدى
آليات ومفاهيم جديدة انعكست بشكل إيجابي وفاعل في توجهات املجلس األعلى للمرأة وآليات عمله فيما يتعلق بمنهجية التعامل
مع معوقات النهوض باملرأة ،وأهمية العمل من أجل وضع قواعد البيانات وفق النوع بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،ونشرالوعي
بين الشركاء واملجتمع بالتوجهات الدولية الحديثة حول قضايا املجتمع في إطاراملفاهيم العاملية.
حرص املجلس األعلى للمرأة على السعي نحوتنفيذ توصيات املؤتمر ،كما واصل جهوده في مجال التزود بالخبرات في هذا املجال من خالل
املشاركة في البرامج واملؤتمرات املعنية .وكان لهذا النضج املؤس�سي والخبرات املتراكمة أثرعلى العمل النوعي للمجلس بتبني مفاهيم النوع
االجتماعي ،وإن كان بمسمى إدماج احتياجات املرأة كمرحلة مؤقتة لحين تقبل املجتمع للمصطلحات املستخدمة في هذا املجال.
وفي عام 2010م كان للمجلس األعلى للمرأة وقفة أخرى حول قضايا املرأة ،بما يتفق مع التطور املؤس�سي للمجلس ،حيث عقد املؤتمر
الوطني األول للمرأة البحرينية“ :دمج احتياجات املرأة في التنمية ،دور الجهود الوطنية” .تحت شعارفرص متكافئة..عدالة وتقدم للجميع،
برعاية كريمة من صاحبة السموامللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة امللك ،رئيسة املجلس األعلى للمرأة خالل الفترة
من  10 - 8نوفمبر/تشرين الثاني 2010م بالشراكة مع مجلس التنمية االقتصادية ،وبالتعاون مع كل من االتحاد النسائي البحريني ولجنة
التعاون بين املجلس األعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية بهدف :رصد الجهود الوطنية على املستويين الرسمي واألهلي في التعامل مع
مفهوم إدماج احتياجات املرأة وأدواته املتشعبة للوصول إلى صيغة مناسبة من التنفيذ ،والتوصل إلى مالمح أولية لنموذج وطني لكيفية
إدماج احتياجات املرأة في برنامج عمل الحكومة ،يتضمن آليات اإلدماج وتحديد أدوارالجهات املسئولة عن التنفيذ والشركاء .وقد روعي
استخدام مصطلح إدماج احتياجات املرأة ليكون أكثرمالءمة للمجتمع البحريني ،وليعكس أدواراملجلس األعلى للمرأة واختصاصاته،
واعتمدت فيه املفاهيم والعمليات وأدوات التحليل الخاصة بالنوع االجتماعي.
لاً
ً
وقد شكل املؤتمرنقلة نوعية وتحو
متقدما في عمل املجلس بما يتفق مع املستجدات على الساحة الدولية فيما يتعلق بقضايا املرأة
والرجل في إطارتكافؤ الفرص ،وذلك من خالل ما يلي:
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• طرح أوراق عمل تستند إلى البحث امليداني لتق�صي واقع املرأة في مملكة البحرين باالستعانة بباحثين وأكاديميين وخبراء
بحرينيين.
• تغطية كافة القطاعات :التنفيذية والقضائية والتشريعية والقطاع الخاص واملجتمع املدني؛ مما أتاح للمؤتمرين فرصة
الوقوف على الصورة الشاملة ألوضاع املرأة ،وتحديد الفجوات واإلخفاقات واإلنجازات في القطاعات املختلفة.
• الخروج بتصور عملي شامل حول منهجية اإلدماج وآليته بقيادة املجلس األعلى للمرأة وبالشراكة مع املعنيين في القطاعات
املختلفة تحت مسمى “النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة في التنمية”.
وهدف املؤتمرإلى رصد الجهود الوطنية على املستويين الرسمي واألهلي في التعامل مع مفهوم إدماج احتياجات كل من املرأة والرجل
وأدواته املتشعبة للوصول إلى صيغة مناسبة من التنفيذ ،والتوصل إلى مالمح أولية لنموذج وطني لكيفية إدماج احتياجات املرأة في
برنامج عمل الحكومة ،يتضمن آليات اإلدماج وتحديد أدوارالجهات املسئولة عن التنفيذ والشركاء.

 .2بيان الجهود الوطنية إلدماج احتياجات املرأة على صعيد مؤسسات الدولة الدستورية (السلطة التنفيذية).
 .3بيان الجهود الوطنية إلدماج احتياجات املرأة على صعيد مؤسسات الدولة الدستورية (السلطة التشريعية – السلطة
القضائية).
 .4الجهود الوطنية إلدماج احتياجات املرأة على صعيد القطاع الخاص.
 .5الجهود الوطنية إلدماج احتياجات املرأة على صعيد القطاع األهلي.
وشارك في املؤتمر ممثلون من جميع الوزارات الحكومية واملؤسسات الرسمية ،وأعضاء السلطة التشريعية ،ومؤسسات املجتمع
املدني املعنية ،ومشاركون من مؤسسات القطاع الخاص ،وممثلون عن الشباب والجمعيات الشبابية.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

وتناول املؤتمرالوطني خمسة محاور أساسية ،هي:
 .1إدماج احتياجات املرأة في مساراإلستراتيجيات التنموية.

63

النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة يف التنمية:

لم تكن محاور املؤتمروأوراق العمل املطروحة فقط هي السمة املميزة للمؤتمر ،إنما شكلت مخرجات املؤتمرعالمة فارقة في مسيرة
إدماج النوع االجتماعي باإلعالن عن نموذج وطني إلدماج احتياجات املرأة والرجل في التنمية بمفاهيم وآليات تستند إلى مبدأ تكافؤ
الفرص اتسم بالواقعية وسهولة تطبيقه على أرض الواقع.
الشكل رقم ( :)3النموذج الوطني إلدماج احتياجات املرأة في التنمية
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تضمن النموذج الوطني خمسة محاور أساسية:
• محور السياسات :ويتفرع إلى فرعين ،يتعلق األول باإلجراء الالئحي الذي يتناول املوازنات املستجيبة ،والتأكيد على وضع آليات
لتنظيم اإلنفاق الحكومي ومراقبته ،واإلجراء اإلداري الذي يتناول إنشاء وحدات تكافؤالفرص في الوزارات واملؤسسات الرسمية.
• محور التدريب والتأهيل :ويتضمن البرامج التدريبية للعاملين في الوزارات واملؤسسات الحكومية ،واملؤسسات اإلعالمية
والتشريعية وغيرها.
• محور التوعية والتثقيف :ويتضمن البرامج التوعوية والتثقيفية للمجتمع بكل مكوناته الرسمية واألهلية من خالل الوسائط
اإلعالمية والندوات واللقاءات وغيرها.
• محور الشركاء :ويحدد الشركاء األساسيين لتفعيل النموذج الوطني.
• محور املتابعة والتقييم :ويشير إلى قيادة عملية املتابعة والتقييم من خالل لجنة وطنية بقيادة صاحبة السمو امللكي األميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،قرينة جاللة امللك ،رئيسة املجلس األعلى للمرأة( .انظرالشكل رقم .)3
تضمنت الخطة اآلليات والنشاطات التنفيذية محددة بمؤشرات كمية ونوعية مع خطة للمتابعة والتقييم.
ً
وتتويجا لهذه الجهود صدر األمر السامي بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية ملتابعة وتنفيذ النموذج البحريني لكيفية إدماج احتياجات
املرأة في برنامج عمل الحكومة ،برئاسة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة املجلس األعلى للمرأة،
وتهدف هذه اللجنة إلى تفعيل دور مؤسسات الدولة الرسمية واألهلية والقطاع الخاص لتنفيذ النموذج من خالل تبني عدد من
اإلجراءات ،أهمها :وضع موازنات مستجيبة الحتياجات املرأة ،وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات واألجهزة الحكومية
إليجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج واملشروعات والخدمات التي تقدمها الدولة.
وفي خطوة عملية ذات أثر مباشر على اإلدماج الفعلي للرجل واملرأة في التنمية ،تم تضمين مكون املرأة في برنامج عمل الحكومة
كمنطلق أسا�سي لتفعيل النموذج الوطني ،وبما يضمن متابعة وتنظيم تنفيذ اإلجراءات األساسية لإلدماج ،وباألخص فيما يتعلق
بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات واملؤسسات الرسمية ،ووضع موازنة مستجيبة الحتياجات املرأة والرجل كآلية لتنظيم

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

كما وضعت خطة عمل لتنفيذ النموذج تتضمن اإلجراءات العملية للتنفيذ ،وجهات الدعم ،والجهات املسئولة عن التنفيذ ،كم

اإلنفاق الحكومي ومراقبته.
65

إنشاء وحدات تكافؤ الفرص وتفعيلها:

وفي تجاوب الفت مع تلك الجهود ،بادرعدد من الوزارات واملؤسسات الرسمية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص .وتختص هذه الوحدات
بإدماج احتياجات املرأة في سياسات الوزارة أو املؤسسة وخططها وموازنتها ،وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين املوظفين في فرص
التعيين والتدريب واالبتعاث والترقي الوظيفي ،وضمان احتياجات املرأة العاملة ،وتوفير إحصائيات بحسب النوع حول وضع املرأة
العاملة في املؤسسة أو الوزارة ،وبناء قدرات العاملين بالوزارة أو املؤسسة ،إضافة إلى توعية املوظفين في مجال احتياجات املرأة
وتكافؤ الفرص ،واملوازنة املستجيبة الحتياجات كل من املرأة والرجل لتغيير سياسات وضع املوازنات لتنتهج مبدأ تكافؤ الفرص،
وترجمة التزامات الحكومة املتعلقة بقضايا إدماج املرأة في التنمية إلى التزامات قائمة في املوازنة ،ورفع مستوى الوعي بين املعنيين من
صناع القرار بقضايا اإلدماج وآثارها على املوازنة ،إضافة إلى تحليل اآلثار املختلفة لسياسة الدولة املالية وأثرها على كل من النساء
والرجال ،ووضع مقترحات إلعادة دراسة األولويات بما يعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين.
تلقت دعوات األمانة العامة إلنشاء وحدات تكافؤ الفرص استجابة غير متوقعة من عدد من الوزارات واملؤسسات التي بادرت
بالتواصل مع األمانة العامة إلنشاء وحدات تكافؤ الفرص فيها؛ وعليه فقد بلغ عدد الوحدات املنشأة حتى اآلن  16وحدة ،وهو عدد
فاق التوقع .وقد تم التواصل مع جميع هذه الوحدات لوضع لوائحها التنظيمية وخططها التنفيذية ،وتعريفها بأدوارها ومهامها في
تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات املرأة والرجل من خالل اللقاءات وورش العمل ،وتزويدهم بالوثائق واملعلومات الالزمة.
وقد تم عقد اللقاءات التعريفية بأدوارالوحدة للمسئولين وأصحاب القرارفي تلك الوزارات واملؤسسات لتفعيل دور الوحدة وتسهيل
مهامها ،والتأكيد على ضرورة تعاون جميع القطاعات مع املعنيين بالوحدة.
املتابعة والتقييم:

ً
وحرصا على تحقيق األهداف املرجوة من إنشاء وحدات تكافؤالفرص وتفعيلها؛ وضع نظام شامل للمتابعة والتقييم يتضمن اآلليات

واملؤشرات الكمية والنوعية التي من خالل رصدها وقياسها يمكن الوقوف بكل دقة ووضوح على مدى فاعلية تلك الوحدات في
تحقيق األهداف التي من أجلها أنشئت تلك الوحدات.
ولن يتوقف التقييم وفق هذا النظام على قياس النتائج املباشرة لعمل تلك الوحدات إنما يرتقي لقياس األثر املباشر وغير املباشر
لتلك الوحدات على نشرمبادئ العدالة وتكافؤ الفرصً ،
وأيضا مدى توافق اتجاهات العاملين في هذا املجال مع سلوكهم الوظيفي،
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وتحليل قرارات التوظيف والترقية وغيرها وفق مبادئ العدالة واإلنصاف بين الجنسين .وربما يكون هذا النظام الشامل للمتابعة
مشروعا ً
ً
فريدا من نوعه في املنطقة ،ويستحق الدراسة وتسليط األضواء عليه من قبل املختصين في مجال إدماج احتياجات
والتقييم
املرأة والرجل كمبادرة وطنية في مملكة البحرين.
اللجنة التنسيقية مع السلطة التشريعية:

لاً
تفعي لقرار اللجنة الوطنية برئاسة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة املجلس األعلى للمرأة؛ تم
تشكيل لجنة للتنسيق بين األمانة العامة للمجلس وأعضاء من مجل�سي الشورى والنواب فيما يتعلق بتفعيل إدماج احتياجات
املرأة والرجل في مجال القوانين ،وبرنامج عمل الحكومة ،واملوازنات املستجيبة الحتياجات املرأة ،من خالل األدوات البرملانية املتاحة
وآليات التأثيروكسب التأييد.

التوعية والتدريب:

تكافؤ الفرص في تلك املؤسسات وفي املجلس األعلى للمرأة .وتضمنت التعريف بمفاهيم ومصطلحات اإلدماج ،وتكافؤ الفرص،
ومهارات التخطيط لذلك ،وآليات الدعوة وكسب التأييد ،إضافة إلى املهارات القيادية ومهارات املتابعة والتقييم .كما تم تزويد
املشاركين بمهارات وأساليب التدريب لتكوين شبكة من املدربين في هذا املجال .كما عقدت األمانة العامة ورشة عمل مكثفة للمعنيين
بوحدات تكافؤ الفرص التي تم إنشاؤها بعد الحقيبة التدريبية ،حيث تم فيها تدريبهم على أهم املهارات الالزمة حول اإلدماج وآليات
تفعيل وحدات تكافؤ الفرص.
وعقدت األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة ورش عمل خاصة للبرملانيين وملوظفي األمانة العامة ملجلس الشورى واملستشارين
القانونيين واملعنيين بوحدة تكافؤ الفرص ،تم فيها التعريف بأهم مفاهيم وآليات إدماج احتياجات املرأة والرجل ودور السلطة
التشريعية في ذلك ،من خالل األدوات التشريعية املتاحة .كما تم في الورشة صياغة نماذج من األسئلة املوجهة للوزراء املعنيين حول
دورهم في الرقابة على جهود اإلدماج .وقد تم إصدار “الدليل االسترشادي لتكافؤ الفرص وإدماج احتياجات املرأة في التنمية” ليكون
املرجع املعرفي والتطبيقي األول في املجال باململكة ،ويدعم الجهود الوطنية في التوعية والتدريب ونشرثقافة تكافؤ الفرص.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

تم تنفيذ حقيبة تدريبية شاملة على مدارسنة كاملة ،استهدفت العاملين في الوزارات واملؤسسات الرسمية واملعنيين لتفعيل وحدات
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املوازنة املستجيبة الحتياجات املرأة والرجل:

استجابة لتوصيات األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة في تواصلها مع وزارة املالية تم إصدارالتعميم رقم ( )7لسنة 2011م بشأن
االعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ امليزانية العامة للسنتين املاليتين 2011م2012/م ،يتضمن في البند الثامن منه
توجيها للوزا ات بشأن مراعاة متطلبات تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وامليزانية املستجيبة الحتياجات املرأة ً
ً
وفقا للقواعد واملبادئ التي
ر
يصدرها املجلس األعلى للمرأة ،والتعليمات املرافقة لهذا التعميم .وهي خطوة إيجابية نحو اعتماد املوازنات املستجيبة ،وإن كانت
بحاجة إلى بعض اإلجراءات اإلدارية واملالية لتفعيلها.
ً
ونظرا لعمومية التوجيه وعدم وضوح اإلجراءات الالزمة لتطبيقه؛ فقد سعت األمانة العامة للتواصل املتكرر مع وزارة املالية لوضع
ً
ًّ
أساسيا في تفعيل
التعليمات واإلجراءات املالية للوزارات لضمان تفعيل هذا التوجه بحيث يكون املجلس األعلى للمرأة شريكا
املوازنة املستجيبة الحتياجات املرأة والرجل .وتم بهذا الشأن التعاون في إعداد اإلطار العام إلعداد امليزانية العامة للسنتين املاليتين
2013م2014/م متضمنة الجداول املالية املطورة تحت مسمى جداول تكافؤالفرص والتعليمات الخاصة بكيفية استخدامها .وعقدت
األمانة العامة ورشة عمل للمعنيين بإعداد الجداول املالية في الوزارات لعرض ومناقشة تلك الجداول وآليات تفعيلها .وجاري العمل
ً
حاليا بالتنسيق مع وزارة املالية ملتابعة الوزارات في هذا الشأن.
ومما ال شك فيه أن إعداد جداول تكافؤ الفرص إلعداد موازنات الوزارات واملؤسسات الرسمية واعتمادها وتطبيقها على مستوى
الدولة يعد خطوة متقدمة؛ مما يضمن توفيرامليزانيات الالزمة للبرامج واملشروعات التنموية على أسس اإلنصاف والعدالة في توظيف
املوارد ،وتوفيراملوارد املالية الالزمة للمشروعات التي تسهم في تجسيرالفجوة بين الجنسين في املجاالت املختلفة وفق أولويات العمل
الوطني الشامل.
وتمتاز هذه الجداول املالية بدقتها ووضوحها في تقدير املوازنات الالزمة لبرامج التطوير والتمكين والتوظيف؛ مما يوفر ضمانات
واضحة لتحقيق العدالة ،إضافة لتسهيل تحديد أولويات العمل التنموي وفق الفجوات النوعية .كما أنها توفر معلومات وبيانات
دقيقة حول جهود الدولة في ايالء احتياجات املرأة األولوية في املوازنة العامة بما يحقق اإلدماج الحقيقي للمرأة والرجل ويحقق مبدأ
تكافؤ الفرص.
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مدرج النضوج املؤسسي يف اجمللس األعلى للمرأة:

يتبين مما سبق أن املجلس األعلى للمرأة مربمراحل من التطور النوعي في العمل املؤس�سي في مجال النهوض بأوضاع املرأة منذ نشأته
نتيجة لتراكم الخبرات ،وتفعيل الشراكة على املستويين املحلي والدولي ،واستثمارالطاقات الوطنية والفرص املتاحة؛ حيث بدأ عمله
املؤس�سي بالتزود من الخبرات اإلقليمية والدولية إلعداد إستراتيجية وطنية للمرأة تستجيب الحتياجات املرأة في عام 2001م وفق
أحدث االتجاهات في مجال التخطيط اإلستراتيجي .وانطلق في تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ تلك اإلستراتيجية بمشاركة وتنسيق
وتعاون مع جميع املؤسسات والقطاعات ذات العالقة .وتمكن املجلس األعلى للمرأة من التغلب على كثير من العقبات والتحديات
التي تخللت مسيرته اإلستراتيجية ،كما تمكن من تحقيق الكثير من تطلعاته وأهدافه اإلستراتيجية بفضل تمكنه من إيجاد القناعة
املجتمعية بأهمية دور املرأة كشريك أسا�سي في التنمية املستدامة ،وضرورة العمل على تفعيل هذا الدور في جميع مراحلها العمرية
وفي شتى مجاالت حياتها األسرية والعملية واملجتمعية .وقد تم ذلك بقيادة مباشرة وحكيمة من رئيسة املجلس األعلى للمرأة صاحبة
السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة؛ مما كان له أبلغ األثرفي توجيه العمل الوطني نحو النهوض بأوضاع املرأة .وال شك
أوضاع املرأة البحرينية وتحسينها.
لم يكتف املجلس األعلى للمرأة بتنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ اإلستراتيجية ،إنما حرص على املتابعة املستمرة ألوضاع املرأة ومدى
إسهام الخطة في تحسين هذه األوضاع وحل مشكالتها وفق مبادئ تكافؤ الفرص ،إضافة إلى التقييم الذاتي املستمرلعمله املؤس�سي.
وقد أدى ذلك إلى تطور نوعي في العمل املؤس�سي للمجلس يمكن تلخيصه في املراحل التالية:

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

في أن مسيرة املرأة البحرينية في مجال التعليم والعمل والثقافة والعمل التطوعي أسهم في تهيئة املجتمع وتقبله لكل ما من شأنه تطوير
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الشكل رقم ( :)4مدرج النضوج املؤس�سي إلدماج احتياجات املرأة في التنمية
املجلس األعلى للمرأة  /مملكة البحرين

النموذج البحريني الدماج
احتياجات املرأة والرجل
2013

تحديث الخطة
2012

التقييم الشامل
2011
تنفيذ الخطة الوطنية
2011-2006
النشأة والتأسيس
2005-2001

املتابعة والتقييم والتطويراملستمر

 .1مرحلة النشأة والتأسيس:

بدأت املرحلة بإصدار املراسيم امللكية بشأن تأسيس املجلس األعلى للمرأة عام 2001م برئاسة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة
مجلسا ً
ً
ً
عضوا من الشخصيات النسائية ذات الخبرة
مكونا من 16
بنت إبراهيم آل خليفة ،واستكمال هيكلته التي تضمنت:
واالختصاص في مجاالت مختلفة ،وأمانة عامة وكلت لها مهمة تنفيذ قرارات املجلس األعلى للمرأة .كما بدأت املساعي لدعوة الجهات
70

ذات العالقة للتعاون معها .وقام املجلس في هذه املرحلة بالترويج ألهدافه وتوجهاته ،وتواصل مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات
االختصاص والخبرة في مجال املرأة لالستفادة من خبراتها ،كما صيغت اللوائح واألنظمة لسيرعمل املجلس ،ثم وضعت اإلستراتيجية
الوطنية للنهوض باملرأة من قبل املختصين ،ودشنت من لدن صاحب الجاللة ملك البالد .تال ذلك وضع خطة وطنية لتنفيذ
اإلستراتيجية بمشاركة جميع الجهات واملؤسسات الرسمية واألهلية والخاصة وشخصيات ذات خبرة واختصاص؛ ونتيجة لذلك
ً
ومرجعا للمهتمين والباحثين وأصحاب القرارفي
أصبح املجلس األعلى للمرأة مؤسسة رسمية معنية بشئون املرأة في مملكة البحرين،
الشئون ذات العالقة باملرأة .واستمرت هذه املرحلة ألربع سنوات من 2001م2005/م .وكثف املجلس جهوده في هذه املرحلة في مجال
بناء الشراكات الوطنية واإلقليمية والدولية ،وبناء القدرات الوطنية في مختلف املجاالت ذات العالقة بشئون املرأة .كما كان لبرامج
التوعية بحقوق املرأة وقضاياها مساحة كبيرة من نشاطات املجلس.
 .2مرحلة تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية النهوض بالمرأة:

• املرأة وصنع القرار.
• التمكين االقتصادي.
• األسرة.
• الصحة.
• التعليم والتدريب.
• البيئة.
• املجتمع املدني.
ونظرا لتعدد املحاور ارتأى املجلس أن يتم التركيزعلى ثالثة محاور ذات أولوية ً
ً
منعا لتشتت الجهود ،وهي:
• اتخاذ القرار.
• التمكين االقتصادي.
• االستقراراألسري.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

بدأت هذه املرحلة من سنة 2006م بزخم كبيرفي تحقيق أهداف الخطة من خالل تنفيذ برامجها ومشروعاتها التي بنيت وفق دراسة
ً
استنادا ملؤشرات كمية ونوعية في سبعة مجاالت ،هي:
ألوضاع املرأة
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و لكونه مؤسسة استشارية رقابية؛ كان البد للمجلس أن يمد جسور التعاون والشراكة لوضع ما جاء في الخطة في حيز التنفيذ؛ لذا
فقد اعتمد أساليب متعددة لذلك ،مثل مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون ،وتنفيذ بعض املشروعات والبرامج املشتركة .كما لجأ
إلى التنفيذ املباشر لبعض برامج التمكين االقتصادي والسيا�سي إلرساء أسس العمل في مجال املرأة ،وإلبراز نماذج عملية لالرتقاء
ٌ
إيجابي في املجتمع تمثل في قناعة املجتمع بالدور القيادي للمجلس كمؤسسة اعتبارية
بأوضاع املرأة .وقد كان لهذه الجهود صدى
متخصصة في شئون املرأة ،وظهر ذلك ًّ
جليا من خالل املبادرات املجتمعية للتعاون واإلسهام في برامج املجلس .إال أن تلك اإلنجازات
لم ترق إلى مستوى طموح املجلس في تحقيق أهداف الخطة الوطنية؛ لذا لجأ املجلس إلى تكثيف جهوده في مجال التدريب والتوعية
ليس للمرأة بجميع فئاتها فقط ،وإنما للرجل ولإلعالميين والقانونيين والبرملانيين؛ مما شكل نقلة نوعية في الوعي املجتمعي بقضايا
املرأة وحقوقها .واستمرت هذه املرحلة من عام 2006م حتى عام 2010م.
 .3مرحلة التقييم والمراجعة:

اعتمد املجلس منهجية التقييم الذاتي املستمر لقياس مدى تحقق أهداف الخطة الوطنية .وقام بإجراء التعديالت الالزمة،
واستحداث برامج ومشروعات تتناسب مع األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية وما طرأ عليها من متغيرات في املجتمع
البحريني؛ مما أضاف عنصر املرونة والتحديث املستمر للخطة الوطنية .ولم يكتف املجلس بقياس املؤشرات الدالة على تحقيق
أهداف الخطة ،إنما لجأ إلى وقفة تقييمية شاملة ودقيقة لتقييم إنجازالخطةً ،
وأيضا لتقييم آليات العمل في تنفيذ الخطة ،وتحديد
نقاط القوة والضعف والفجوات والدروس املستفادة .واستمرت هذه املرحلة من عام 2010م حتى عام 2011م وأثمرت عن تقرير
تقييمي شامل ودقيق لالستناد إليه في مرحلة تحديث الخطة الوطنية.
 .4مرحلة تحديث الخطة الوطنية:

ً
استنادا لخبرات املجلس في بناء الخطة الوطنية وتنفيذها ،واستهداء بنتائج التقييم ،بدأ املجلس في وضع األسس لبناء خطة تنفيذية

شاملة وحديثة تتفق مع أولويات العمل الوطني في مجال املرأة في إطار املستجدات العاملية وضرورات املرأة البحرينية واحتياجاتها.
بدأت هذه املرحلة منذ بداية العام الحالي 2012م وفق أحدث املناهج في التخطيط اإلستراتيجي ،وانطلقت من منهجية النهوض باملرأة
إلى منهجية نهوض املرأة بذاتها مستفيدة مما يهيئه لها املجتمع من فرص التدريب والتوعية والتنمية ،معتمدة على قدراتها ،مستلهمة
أهدافها من قناعات واعية.
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وتمتازالخطة بعد تحديثها بأنها ال تكتفي بمؤشرات تقيس النتائج املباشرة ،إنما تنطلق لقياس األثراالجتماعي واالقتصادي والتنموي
للبرامج املتضمنة في الخطة من خالل قياس املحصالت املتكاملة في إطار من الشراكة الحقيقة لكافة الجهات واملؤسسات ذات
العالقة املباشرة وغيراملباشرة .كما تمتازالخطة بأساسها القيمي واألخالقي املستمد من املجتمع البحريني على هيئة منظومة متكاملة
لتلك القيم واملبادئ ( .انظرالشكل رقم )5
الشكل رقم ( :)5منظومة مبادئ الخطة الوطنية للمرأة

سوف تستكمل هذه املراحل مع بداية عام 2013م لتشكل نقطة االنطالق النوعي في االرتقاء بأوضاع املرأة البحرينية .من خالل
نموذجا ً
ً
تقييم تجربة مملكة البحرين في مجال إدماج احتياجات املرأة وتطويرها في إطار العدالة واإلنصاف مع الرجل ،لتكون
فريدا

ً
ومنسجما مع احتياجات املرأة البحرينية وأولوياتها في إطارالواقع التنموي
يمتازبالحداثة والواقعية والتوافق مع التوجهات العاملية،
والرؤية اإلستراتيجية ململكة البحرين .ويكون املجلس األعلى للمرأة بيت خبرة لالستشارات واملقارنات في مجال املرأة من خالل إدارة
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 .5النموذج البحريني إلدماج احتياجات المرأة والرجل:

املعرفة والعمل مع الشركاء وبناء قصص نجاح مستدامة.
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واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

اجلزء الثاني :الدراسة امليدانية
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يأتي إدماج احتياجات املرأة والرجل على املستوى املؤس�سي ضمن التيار الرئيس للتنمية كآلية تعزز جهود القضاء على التمييز ضد
املرأة ،وتجسرالفجوة بين الجنسين من خالل اتخاذ إجراءات َّ
فعالة من شأنها تغييرموقع املرأة في العمل ،وتمكنها من التمتع بحقوقها
دون أي تحيزظاهرأو ضمني قد يكون بسبب اإلطاراالجتماعي الذي يؤطراالتجاهات والقيم والسلوكيات في مجال العمل.
لاً
تتمتع مملكة البحرين بتشريعاتها ونظمها القائمة على أساس العدالة بين جميع فئات املجتمع رجا ونساء ،إال أن الواقع املعيش
يشيرإلى وجود بعض الفجوات بين الجنسين فيما يتعلق بفرص العمل والترقية والتدريب ،والتي ربما تكون نتاج تصورات وسلوكيات
ً
انعكاسا لثقافة مجتمعية تجذرت في مؤسسات العمل؛ حيث إن التصورات التي يكونها أصحاب القراروالعاملون في مؤسسات
جاءت
العمل ما هي إال نتيجة لثقافة مجتمع تؤدي بشكل غيرمباشرإلى سلوكيات متحيزة ضد املرأة قد تترجم إلى خلل في توفيرفرص العمل
والتدريب والترقية بشكل متكافئ.
مشكلة الدراسة:

إدماج احتياجات املرأة والرجل عبارة عن عملية يتم فيها األخذ بعين االعتبار مبدأ العدالة واإلنصاف في فرص التعيين والتدريب
القراروالعاملين بضرورة تحقيق مبدأ تكافؤالفرص بين الجنسين ،وتغييرالنظرة النمطية ألدواركل من الرجل واملرأة في املجتمع .ومن
هنا جاءت مشكلة الدراسة ،التي تتمثل في معرفة الواقع القائم في املؤسسات الرسمية فيما يتعلق بمدى توفر فرص عادلة للتعيين
والتدريب لكال الجنسين ،وما إذا كانت الثقافة السائدة تؤثر في قيم واتجاهات وسلوكيات أصحاب القرار والعاملين في تعاملهم مع
املرأة من منطلق تكافؤ الفرص ،وهل يمكن أن تؤثرهذه الثقافة في واقع كل من املرأة والرجل في موقع العمل.
أهمية الدراسة:

تعود أهمية الدراسة إلى أن منظور تكافؤ الفرص في املؤسسات الحكومية يؤدي إلى تحقيق العدالة واإلنصاف بين الجنسين في فرص
ً
العمل والترقي وتحقيق الذات ،ودمج احتياجات املرأة والرجل ليس هدفا في حد ذاته ،وإنما هومنهج يؤدي إلى معالجة القضايا البنيوية
املتعلقة بتوفير الفرص املتكافئة بين الجنسين في املشاركة في األنشطة االقتصادية التي تؤدي إلى تنمية الفرد واملجتمع .وتعد نتائج
الدراسة أداة مهمة التخاذ قرارات بشأن تغييربعض األنظمة والبرامج التدريبية والتثقيفية ،ومراعاة مبدأ تكافؤالفرص بين الجنسين في
خطط املؤسسات الرسمية وتوجهاتها؛ مما يؤدي إلى تقدم منظم ومستدام لكال الجنسين ،كما يؤدي إلى تجسيرالفجوة بينهما.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

والترقية في املؤسسة .وال يتأتى ذلك إال من خالل نشرثقافة تستند إلى مبدأ العدالة واإلنصاف ،وإيجاد القناعة لدى جميع أصحاب
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أهداف الدراسة:

ً
سعيا لبحث مشكلة الدراسة يتم العمل على تحقيق األهداف التالية:
• تحليل القوى العاملة في املؤسسات الرسمية موضع الدراسة ،والذي يتضمن معلومات حول العاملين في املستويات الوظيفية
املختلفة للوقوف على واقع القوى العاملة في إطارتكافؤ الفرص.
• رصد وتحليل البرامج التدريبية واملستفيدين منها للوقوف على فرص التدريب املتوافرة لكال الجنسين من حيث الكم والنوع ملا
لها من أثرفي تنمية قدرات العاملين؛ وبالتالي تحقيق مزيد من األداء املتميزالذي يقود إلى مناصب أعلى.
• دراسة الثقافة السائدة في املؤسسة فيما يتعلق بمفاهيم العدالة ،ومبدأ تكافؤ الفرص ،والوقوف على الفجوة بين املعرفة
والسلوك في هذا املجال.
تساؤالت الدراسة:

تسعى الدراسة من خالل البحث والتحليل إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية:
• هل يوجد توازن في القوى العاملة من الجنسين في مواقع العمل املختلفة في املؤسسة من حيث الكم ،ومن حيث املواقع على
السلم الوظيفي؟
• هل يوجد تكافؤ في الفرص بين الجنسين في فرص التدريب املتاحة داخل املؤسسة وخارجها من حيث الكم والنوع؟
• ما نوع الثقافة السائدة في املؤسسة فيما يتعلق بإدماج احتياجات كل من املرأة والرجل في إطارتكافؤ الفرص؟
• هل هناك فجوة بين املعرفة بقضايا اإلدماج وسلوك الفرد في التعامل مع القضايا املختلفة الخاصة بالعمل؟
حدود الدراسة:

ً
نظرا لشمولية املوضوع وتعدد جوانبه فإن الدراسة تحلل وتقيس ثالثة مجاالت رئيسة ،هي:
• واقع القوى العاملة في إطارتكافؤ الفرص.
• التدريب املنهي من حيث الكم والنوع.
• الثقافة السائدة من خالل قياس اتجاهات العاملين وسلوكهم.
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كما ُتتحدد جغر ًّ
افيا باملؤسسات الحكومية التالية:
• وزارة العمل.
• وزارة األشغال.
• وزارة التنمية االجتماعية.
• وزارة اإلسكان.
• وزارة الخارجية.
• املؤسسة العامة للشباب والرياضة.
املفاهيم اإلجرائية:

استخدمت الدراسة مجموعة من املفاهيم األساسية ،والتي استندت في تعريفها إلى التعريفات املعتمدة التالية:
الجندر:

التدقيق الجندري:

هو أداة لتعريف وضع الرجال والنساء وأدوارهم ومسئولياتهم في املجتمع ،وكذلك وصولهم إلى املوارد واملنافع والفرص .وهو عبارة عن
إطارعمل يمكن من خالله مقارنة نقاط القوة  /الضعف التي يواجهها الرجال والنساء في مختلف مجاالت الحياة( .اليونيفم ،بدون تاريخ)

إدماج احتياجات المرأة والرجل:

يشيرهذا الدمج في التنمية إلى اإلستراتيجيات والعمليات الالزمة لدمج أهداف استجابة النوع في االتجاهات والسياسات واملشروعات
والخدمات في املؤسسات .وهذا يعني دمج قضايا الجنسين في التنمية في سبيل معالجة الفروقات بينهما( .اليونيفم ،بدون تاريخ)
الفجوة الجندرية:

هي النسبة املئوية للذكور مطروح منها النسبة املئوية لإلناث في أي موقع ،وفي أية مؤسسة ملعرفة نسبة تمثيل اإلناث إلى الذكور،
ً
مؤشرا لقياس التوازن الجندري في أية مؤسسة( .حوسو2009 ،م)
والفرق بينهما .وتعد

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

يشيرإلى التوقعات السلوكية التي تكتسب من التعلم في املجتمع واملرتبطة بالجنسين ،ويشيرإلى األدواراالجتماعية املتنوعة والسمات
التي تعزى إلى ثقافة الرجل واملرأة (اليونيفم ،بدون تاريخ)
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التوازن الجندري:

هو عدم التحيزلصالح جنس على آخرفيما يتعلق بتنميط الصفات ،واألدوار ،واملهن ،واملكانة االجتماعية ،وعدم حكرها على جنس
معين( .حوسو2009 ،م)
مؤشر المساواة:

ً
منسوبا إلى نسبة الرجال (مركزدبي لإلحصاء2009 ،م) .وتعد درجة  100هي نقطة املساواة الكاملة بين الجنسين.
هوعبارة عن نسبة النساء
الوظائف القيادية:

هي الوظائف التي تأتي في قمة الجهاز اإلداري بعد الوزير أو من في حكمه مباشرة .ويمارس شاغلوها مهام إصدار القرارات اإلدارية،
وسلطة تنظيم العمل اإلداري واإلشراف عليه وتقييمه وتطويره ،وتشمل :الوكالء ،والوكالء املساعدين ،واملدراء العامين ،واملدراء.
الوظائف التنفيذية:

هي الوظائف التي تأتي عادة في املستوى املتوسط من السلم الوظيفي .وهي تعد الجهاز التنفيذي لقرارات القيادة اإلدارية .ويقوم
شاغلوها بمهام اإلشراف والتقييم ،والتواصل ما بين قمة الهرم القيادي واملستويات اإلدارية .وتتضمن :رؤساء األقسام ،واملشرفين،
واإلخصائيين ومن في حكمهم.
الوظائف التخصصية:

ً
تخصصا ًّ
علميا وخبرة عملية محددة ،وقد
هي الوظائف ذات الطبيعة العملية أو املهارية التي تتعلق بجوانب فنية معينة ،وتتطلب
تكون في املستوى التنفيذي أو أقل منه.
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إجراءات الدراسة

تعتمد الدراسة على التدقيق الجندري ،والذي يشيرإلى استخدام منهجية قائمة على تحليل املعلومات والبيانات وتصنيفها ً
تبعا للنوع؛
ً
تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين املرأة والرجل؛ وعليه تم إجراء
للتأكد من ضمان توزيع عادل للمنافع واملوارد بين الرجال والنساء
الدراسة الحالية من خالل ثالث مراحل :تمثلت األولى في التدقيق الجندري للبيانات الخاصة بالقوى العاملة في املؤسسات/الوزارات
موضع الدراسة في املستويات الوظيفية املختلفة .وتمثلت املرحلة الثانية في تدقيق البيانات واملعلومات حول برامج التدريب وبناء
القدرات في تلك املؤسسات في عام 2012م؛ للوقوف على مدى توفرتكافؤ الفرص والعدالة في توزيع فرص التدريب وبناء القدرات على
النساء والرجال ،وفي الوصول إلى املواقع الوظيفية املختلفة ،والوقوف كذلك على نوعية هذه البرامج لبيان أثرها على زيادة فرص الترقي
للمناصب األعلى .أما املرحلة الثالثة من التدقيق فتتعلق بقياس الثقافة السائدة بين العاملين في املؤسسات ،ومدى توافراالتجاهات
اإليجابية نحو تحقيق العدالة ،والوقوف على الفروق بين االتجاهات من جانب وبين السلوك اإليجابي الذي يستدل به على توافق
االتجاه مع السلوك.
ُ
استخدم في الدراسة املنهج الوصفي الذي يستخدم لدراسة األوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها وعالقاتها والعوامل
املؤثرة فيها .ويرتبط هذا املنهج ً
غالبا بدراسة العلوم االجتماعية واإلنسانية .ويقوم على رصد ظاهرة معينة ومتابعتها بطريقة كمية
ونوعية من أجل التعرف عليها والوصول إلى نتائج وتصميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره (عليان وغنيم2010 ،م) .ويشتمل املنهج
الوصفي على مجموعة من أساليب البحث العلمي ،وهي :أسلوب املسح ،ودراسة الحالة ،وتحليل املحتوى .وتعتمد الدراسة الحالية
على أسلوب املسح ملالءمتها لألهداف املرجوة من هذه الدراسة.
جمتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين والعامالت في الوزارات واملؤسسات الرسمية في مملكة البحرين ،البحرينيين وغيرالبحرينيين،
والتي يقدر حجمها ب  ،40973يشكل الرجال فيها نسبة تبلغ ( )%53في مقابل نسبة تبلغ ( )%47من النساء وفق إحصاءات ديوان
الخدمة املدنية لعام 2010م.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

منهجية الدراسة:
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ويعود سبب اختيار املؤسسات الرسمية لتطبيق الدراسة لكبر حجم القوى العاملة فيها ،ولخضوعها إلى أسس إدارية ومنظومة
مؤسسية موحدة ً
تقريبا ،وإلمكانية الوصول إلى بياناتها بسهولة ،خاصة مع وجود وحدات تكافؤ الفرص في معظم هذه املؤسسات.
عينة الدراسة:

تم استخدام العينة العمدية ( )purposive sampleالتي تتكون من وحدات بعينها لتوفرخصوصيات في هذه الوحدات يجعلها تمثل
لاً
ً
صحيحا (أبراش2009 ،م) .وقد تم اختيار  6وزارات ومؤسسة رسمية على النحو التالي:
املجتمع األصلي تمثي
وزارة التنمية االجتماعية ،وزارة العمل ،وزارة الخارجية ،وزارة اإلسكان ،وزارة البلديات ،وزارة األشغال ،واملؤسسة العامة للشباب
والرياضة.
وقد تم اختيارهذه الوزارات واملؤسسات لعدة أسباب:
ً
أعدادا كبيرة من العاملين من الجنسين.
 .1ألنها تتضمن
 .2ألن مجال عمل أغلبها يتعلق بالجوانب الخدمية واالجتماعية.
 .3ألن بها وحدات لتكافؤ الفرص.
 .4لتنوع مجال عملها.
وقد تم التدقيق الجندري في بيانات هذه املؤسسات ،كما تم تطبيق استمارتي مقياس االتجاهات ،ومقياس السلوك على عينة
عشوائية في هذه املؤسسات تبلغ ً 474
فردا من الجنسين.
وفيا يلي توصيف للعينة التي تم تطبيق املقياسين عليها في الوزارات موضع الدراسة:
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الجدول رقم ( :)4التمثيل العددي والنسبي ألفراد العينة ً
وفقا للوزارة بحسب النوع
الوزارة
النوع
رجل
امرأة
املجموع

النوع

األشغال

العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة

18
%43.90
23
%56.10
41
%100

التنمية
االجتماعية
6
%14.60
35
%85.40
41
%100

البلديات
21
%52.50
19
%47.50
40
% 100

الشباب
والرياضة
45
%47.40
50
%52.60
95
%100

اإلسكان

الخارجية

العمل

املجموع

32
%49.20
33
%50.80
65
%100

50
%53.20
44
%46.80
94
%100

30
%30.60
68
%69.40
98
%100

202
%42.60
272
%57.40
474
%100

الشكل رقم ( :)6توزيع أفراد العينة ً
وفقا للوزارة بحسب النوع
واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين
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يالحظ في الجدول السابق أن عدد املستجيبين على مقيا�سي البحث يختلف من وزارة إلى أخرى ،ويتراوح بين  98–40استجابة .وال
يرتبط هذا العدد بحجم القوى العاملة في هذه الوزارات ،وإنما يعود إلى تجاوب العاملين مع أداة البحث .ويالحظ تقارب نسبة
النساء والرجال فيما عدا وزارتي العمل والتنمية االجتماعية اللتين ترتفع فيهما نسبة النساء ،ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة النساء في
هاتين الوزارتين كما سبقت اإلشارة اليهما؛ وبالتالي فإن العينة تماثل التوزيع النوعي في الوزارات موضع الدراسة.

الجدول رقم ( :)5التمثيل العددي والنسبي ألفراد العينة بحسب النوع والفئة العمرية
رجل
امرأة
املجموع
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من  20إلى 30
85
44.00%
108
56.00%
193
100.00%

من  31إلى 41
61
34.70%
115
65.30%
176
100.00%

أكثرمن 41
56
53.30%
49
46.70%
105
100.00%

املجموع
202
42.60%
272
57.40%
474
100.00%

الشكل رقم ( :)7توزيع أفراد العينة بحسب النوع والفئة العمرية

ارتباط ذو داللة؛ حيث إن نسبة الرجال إلى النساء تكاد تكون متقاربة فيما عدا الفئة ( ،)41-31التي تزيد فيها نسبة النساء.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

وبدراسة العينة من حيث العمر يالحظ أن الفئة العمرية الشابة ( )30-20من املستجيبين هي الفئة الغالبة ،ولكن بفروق بسيطة
بالنسبة للفئات األكبر ً
سنا في ارتباط عك�سي بين العمر وحجم املستجيبين .أما فيما يتعلق بارتباط النوع والعمر ،فلم يكن هناك
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الجدول رقم ( :)6التمثيل العددي والنسبي ألفراد العينة بحسب النوع واملؤهل
رجل
امرأة
املجموع

أقل من الجامعة
44
%56.40
34
%43.60
78
%100.00

جامعي
130
%37.80
214
%62.20
344
%100.00

دراسات عليا
28
%53.80
24
%46.20
52
%100.00

الشكل رقم ( :)8توزيع أفراد العينة بحسب النوع واملؤهل الدرا�سي
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املجموع
202
%42.60
272
%57.40
474
%100.00

تنقسم العينة من حيث املؤهل الدرا�سي إلى ثالث فئات :فئة ذوي املؤهل األقل من الجامعي ،وهم حملة الدبلوم والشهادات الفنية
واالحترافية ،وفئة الجامعيين ،ثم فئة حملة املاجستيروالدكتوراه .ويالحظ ارتفاع عدد املستجيبين من فئة الجامعيين ،وهذه نتيجة
طبيعية تتفق مع الواقع؛ حيث إن أغلبية العاملين في املؤسسات الحكومية هم من هذه الفئة .ويالحظ أن نسبة النساء في هذه الفئة
تفوق نسبة الرجال ،في حين أن الفئتين األخريين تكاد تكون نسبة النساء فيهما متقاربة مع نسبة الرجال.
أدوات الدراسة:

لجمع البيانات الكمية وتحليلها تم اعتماد استبانات خاصة لجمع املعلومات والبيانات املراد تحليلها .وتم إعدادها بما يتفق مع نوعية
البيانات واملعلومات املطلوبة في الدراسة مع مراعاة السهولة في االستخدام .كما تم استخدام مقياسين لقياس اتجاهات العاملين
وسلوكهم حول تكافؤ الفرص:
 .1االستبانة األولى:
عام 2012م مصنفة وفق النوع.
 .2االستبانة الثانية:
موجهة ً
أيضا للمسئولين في وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات واملؤسسات موضع الدراسة لتعبئتها بالبيانات واملعلومات املتعلقة
ببرامج التدريب الداخلية والخارجية واملستفيدين منها بحسب النوع خالل عام 2012م.
 .3مقياس االتجاهات:
يتعلق بقياس اتجاهات العاملين من الجنسين في الوزارات واملؤسسات موضع الدراسة .وهومن تصميم الخبيرة الدكتورة عصمت
حوسو ،حيث تم تطبيقه على املجتمع األردني ،ويستخدم بتصرف في الدراسة الحالية بعد موافقتها( .حوسو2009 ،م)

 .4مقياس السلوك:
يتعلق بقياس سلوك العاملين من الجنسين في الوزارات واملؤسسات موضع الدراسة .وهو من تصميم الخبيرة الدكتورة عصمت
حوسو ،وتم استخدامه في املجتمع األردني ،ويتم استخدامه بتصرف في الدراسة الحالية بعد موافقتها( .حوسو2009 ،م)
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الصدق:
لتحري الصدق تم عرض االستبانتين ( )2 ،1على مجموعة من املعنيين بالنواحي اإلحصائية للتأكد من مطابقتهما لألهداف املرجوة
من جمع البيانات .أما بالنسبة ملقياس االتجاهات ومقياس السلوك فقد تم عرضهما على مجموعة من الخبراء األكاديميين
املتخصصين في علم االجتماع والخدمة االجتماعية بجامعة البحرين للوقوف على مالءمة عناصرهما للمجتمع البحريني ،ومدى
لاً
توافرعامل الصدق في العبارات املتضمنة فيهما بما يتفق مع أهداف الدراسة .وقد تم األخذ باآلراء والتعديالت املقترحة منهم وصو
إلى تحقيق أعلى درجات الصدق.
الثبات:

ً
شخصا من
تم التأكد من ثبات املقياسين باستخدام طريقة االختبار ،وإعادة االختبار ( )TR TESTعلى مجموعة مكونة من 15

الجنسين من أقسام مختلفة في األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة ،مع ترك فاصل زمني (أسبوع) .وتم استخراج معامل الثبات
للتأكد من ثبات االستمارات ،وكانت النتيجة ثابتة بمقدار ( )%56ملقياس االتجاهات ،ومقدار ( )%42ملقياس السلوك ،وهذا
يجعلهما صالحين ألغراض هذه الدراسة.
التحليل اإلحصائي:
تم استخدام الخدمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )spssفي استخدام املقاييس اإلحصائية التي اشتملت على اإلحصاء الوصفي
من خالل استخراج التكرارات والنسب املئوية حسب متغير النوع لكافة املتغيرات واملعلومات والبيانات املطلوبة ،وقياس الفجوة
الجندرية ومؤشر املساواة بين الجنسين وفق املعادالت املعتمدة في تقارير التنمية البشرية ،وتقارير الجهاز املركزي للمعلومات
واالتصاالت ،وإحصائيات حكومة دبي ،حيث تقاس الفجوة الجندرية وفق املعادلة التالية:
(نسبة الرجال  -نسبة النساء).
تشيرنقطة الصفرإلى انعدام الفجوة الجندرية.
وتقاس الفجوة بمقدارتوجهها ً
بعيدا عن الصفر ً
إيجابا أو ً
سلبا.
فتشيرالنتيجة اإليجابية إلى حجم الفجوة الجندرية لصالح الرجل .وتشيرالنتيجة السلبية إلى حجم الفجوة الجندرية لصالح املرأة.
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وتقاس املساواة وفق املعادلة التالية:
نسبة النساء /نسبة الرجال.
وتعد النسبة ( )%100أق�صى درجات املساواة.
وتقل قيمة املساواة كلما بعدت عن نسبة ( ،)%100بحيث يقاس بعد األوضاع عن املساواة لصالح املرأة إذا كانت النتيجة أكبر من
( ،)%100ويقاس مدى بعد األوضاع عن املساواة لصالح الرجل إذا كانت النتيجة أقل من (.)%100
أما في تحليل نتائج مقيا�سي االتجاهات والسلوك فيتم استخراج املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين
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نتائج الدراســة امليدانية
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92

إن إدماج احتياجات كل من املرأة والرجل في الوزارات واملؤسسات الرسمية وفق مبادئ العدالة واإلنصاف عملية اجتماعية ثقافية
ومؤسسية شاملة تتطلب األخذ بعين االعتبارهذه املبادئ في وضع السياسات وفي عمليات التخطيط وتحديد املوارد ووضع املوازنات،
ً
وأيضا في عمليات التنفيذ والتنظيم؛ مما يعني أنها عملية شاملة تقت�ضي تطور املفاهيم والقيم السائدة في تلك املؤسسات بما يتفق
مع املبادئ واملفاهيم الحديثة ،فتنعكس في ثقافة العمل املؤس�سي بكل مستوياته وعملياته والفكراملسيرلتوجهاته.
وبناء على ما سبق فإن الدراسة ال تقتصرعلى تحليل واقع القوى العاملة في هذه املؤسسات ،وإنما تنطلق من هذا الواقع إلى ما وراءه
للوقوف على العوامل التي أفرزت الوضع السائد في هذه املؤسسات؛ وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى وضوح الرؤية بشأن ما يمكن عمله
لتجسير الفجوات النوعية إن وجدت ،وبيان متطلبات اإلدماج الحقيقي والفاعل لكل من املرأة والرجل بمفهومه الشامل املتكامل.
كما أن هذا التحليل قد يسلط الضوء على العقبات اإلدارية والتشريعية والثقافية التي قد تعترض الجهود الوطنية لتغيير الثقافة
السائدة فيما يتعلق باإلدماج.
وتتضمن عملية التحليل املراحل التالية لإلجابة عن تساؤالت البحث:

 .2تحليل واقع القوى العاملة في الوزارات واملؤسسات موضع الدراسة ( عينة الدراسة).
 .3تحليل واقع البرامج التدريبية في الوزارات واملؤسسات موضع الدراسة.
 .4تحليل نتائج مقياس االتجاهات.
 .5تحليل نتائج مقياس السلوك.
وفيما يلي نتائج التحليل وفق تساؤالت البحث:

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

 .1تحليل القوى العاملة في جميع الوزارات واملؤسسات الحكومية ،وهي التي تمثل مجتمع الدراسة.
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لاً
أو  :نتائج حتليل القوى العاملة يف مجيع الوزارات واملؤسسات احلكومية:

لتحليل القوى العاملة في وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية تم حصرعدد املوظفين املسجلين فيها وفق اإلحصاءات الرسمية ململكة
البحرين في عام 2011م .وقد صنفت البيانات وفق النوع من حيث العدد والنسبة املئوية ،كما تم استخدام كل من مؤشر الفجوة
ً
وأيضا تم استخدام مؤشر املساواة لبيان مدى توافر مبدأ
الجندرية ومؤشر املساواة لقياس الفجوة الجندرية بين املرأة والرجل،

املساواة في كل وزارة ومؤسسةً ،
وأيضا في جميع تلك الوزارات واملؤسسات بشكل عام .وقد تم اعتماد املعادلة املستخدمة في تقارير
التنمية البشرية لقياس كل من الفجوة الجندرية واملساواة؛ ً
نظرا ألهمية هذين املؤشرين على املستوى الدولي.
الجدول رقم ( :)7إحصائيات القوى العاملة في القطاع العام ململكة البحرين لعام 2011م.
امرأة

رجل

املجموع

امرأة

رجل

املالية

188

843

1,031

%18.2

%81.8

مؤشرات
مؤشر
الفجوة
الجندرية املساواة
%22.3
%63.5

التجارة

160

239

399

%40.1

%59.9

%19.8

%66.9

التربية والتعليم

12,480

7,842

20,322

%61.4

%38.6

%22.8 -

%159.1

الخارجية

75

248

323

%23.2

%76.8

%53.6

%30.2

الصحة

5,986

3,686

9,672

%61.9

%38.1

%23.8 -

%162.4

األشغال

309

1,224

1,533

%20.2

%79.8

%59.7

%25.2

اإلسكان
شئون مجلس الوزراء

104

130

234

%44.4

%55.6

%11.1

%80.0

20

61

81

%24.7

%75.3

%50.6

%32.8

اإلعالم
الشئون اإلسالمية

236

626

862

%27.4

%72.6

%45.2

%37.7

18

645

663

%2.7

%97.3

%94.6

%2.8

العمل

189

158

347

%54.5

%45.5

%8.9 -

%119.6

العمل

189

158

347

%54.5

%45.5

%8.9 -

%119.6

الوزارة
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النسبة

العدد

العدد

املواصالت

122

667

789

%15.5

%84.5

شئون البلديات والزراعة

460

2,466

2,926

%15.7

%84.3

%68.6

%18.7

الكهرباء واملاء

373

2,968

3,341

%11.2

%88.8

%77.7

%12.6

املؤسسة العامة للشباب والرياضة

63

191

254

%24.8

%75.2

%50.4

%33.0

املجلس األعلى للشباب والرياضة
ديوان سمو رئيس الوزراء

8

8

16

%50.0

%50.0

%0.0

%100.0

48

171

219

%21.9

%78.1

%56.2

%28.1

الثقافة

107

150

257

%41.6

%58.4

%16.7

%71.3

ديـوان الخدمة املدنية
وزارة الدولة لشئون
مجل�سي الشورى والنواب
الجهازاملركزي للمعلومات

85

144

229

%37,1

%62.9

%25.8

%59.0

17

43

60

%28.3

%71.7

%43.3

%39.5

152

164

316

%48.1

%51.9

%3.8

%92.7

املجلس األعلى للقضاء

7

136

143

%4.9

%95.1

%90.2

%5.1

جهازاملساحة والتسجيل العقاري

69

251

320

%21.6

%78.4

%56.9

%27.5

التنمية االجتماعية
الشئون القانونية

392

243

635

%61.7

%38.3

%23.5 -

%161.3

19

48

67

%28.4

%71.6

%43.3

%39.6

مجلس املناقصات

13

19

32

%40.6

%59.4

%18.8

%68.4

الجملة

21,900

23,960

45,860

47.8%

52.2%

4.5%

91.4%

الوزارة

النسبة

قياس الفجوة الجندرية = نسبة الرجال – نسبة النساء (املصدر :تقريرالتنمية البشرية 2011م).
قياس مؤشراملساواة = نسبة النساء  /نسبة الرجال (املصدر :تقريرالتنمية البشرية 2011م ).
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امرأة

رجل

املجموع

امرأة

رجل

مؤشرات
مؤشر
الفجوة
الجندرية املساواة
%18.3
%69.1

املصدر :الجهازاملركزي للمعلومات واالتصاالت.
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يتناول الجدول السابق واقع القوى العاملة في الوزارات واملؤسسات الرسمية في مملكة البحرين خالل عام 2011م .ويالحظ أن نسبة
إجمالي النساء العامالت في هذا القطاع تبلغ ( )%47.8في مقابل ( )%52.2للرجال ،وهي نسبة عالية تشير إلى أن املرأة تسهم بشكل
ً
متساو ً
وعموما تفضل املرأة في مملكة البحرين العمل في القطاع العام لقصردوام
تقريبا في دفع عجلة العمل في املؤسسات الحكومية.
العمل مقارنة بالعمل في القطاع الخاصً ،
وأيضا لألمان الوظيفي الذي تتمتع به ،واملزايا التقاعدية وغيرها.
الشكل رقم ( :)9التمثيل النسبي إلجمالي القوى العاملة في القطاع العام بحسب الجهة والنوع.
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يالحظ أن الفجوة الجندريه بين الرجال والنساء في مجمل هذه املؤسسات صغيرة ( ،)%4.5إال أننا عند تحليل الفجوة وقياسها
في كل مؤسسة نجد أن املؤسسة العامة للشباب والرياضة هي املؤسسة الوحيدة التي اكتملت فيها املساواة وانعدمت فيها الفجوة
الجندريه ،جاء بعدها الجهازاملركزي للمعلومات بفجوة مقدارها ( )%3.8فقط.
ومن جانب آخريالحظ وجود فجوة جندريه لصالح املرأة في أربع وزارات كبرى ،هي :وزارة الصحة ( ،)%23.8ووزارة التنمية االجتماعية
( ،)%23.5ووزارة التربية والتعليم ( )%22.8ووزارة العمل ()%89؛ ويعود السبب لطبيعة عمل هذه الوزارات التي تكثرفيها الوظائف
التقليدية للمرأة( :معلمة – ممرضة) ،ولطبيعة ومجال عمل الوزارة املتعلقة بالخدمات االجتماعية ذات الصلة باملرأة واألسرة.
(الجدول رقم .)7
الشكل رقم ( :)10الفجوة الجندرية ومؤشراملساواة للعاملين في القطاع العام بحسب الجهة والنوع (2011م).
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ً
ونظرا لوجود هذه الظاهرة وارتفاع نسب تواجد املرأة في هذه الوزارات األربع؛ تقلصت الفجوة الجندريه العامة إلى ( )%4.5فقط.
ولكن عند مراجعة الفجوة في الوزا ات األخرى يالحظ سعة الفجوة الجندريه لتصل ً
أحيانا إلى ( ( )%94الشؤن اإلسالمية) ،و()%90
ر
(املجلس األعلى للقضاء) ،و(( )%77.7الهيئة العامة للكهرباء واملاء) ،و(( )%69.1املواصالت) ،و(( )%68.6شؤن البلديات والزراعة)،
وهي نسب عالية ً
جدا تدل على قلة تواجد املرأة في هذه القطاعات ذات الطبيعة التخصصية في مجال اإلنشاءات والهندسة والطاقة
واملواصالت وغيرها .بشكل عام تدل البيانات السابقة على أنه رغم تواجد املرأة في القطاع العام بشكل كبير ،إال أنها ما زالت في حدود
الوظائف التقليدية ذات الطبيعة النسوية.
وبطبيعة الحال يرتفع مؤشر املساواة ليصل إلى ( )%100في املجلس األعلى للشباب والرياضة ،وينخفض ليصل إلى ( )%22.8في
الشئون اإلسالمية مع ارتباط عك�سي بين الفجوة ومؤشراملساواة.
ً
ثانيا :واقع القوى العاملة يف الوزارات واملؤسسات الرمسية املتضمنة يف عينة الدراسة:

لدراسة القوى العاملة في عينة الدراسة  -والتي تتضمن ست وزارات إضافة إلى املؤسسة العامة للشباب والرياضة -تم استخدام
ذات املنهجية باستخراج النسب املئوية ،واستخدام مؤشري الفجوة الجندرية واملساواة لتحديد واقع القوى العاملة في عام 2012م؛
مما يوفر ً
مزيدا من البيانات حول وضع كل من الرجل واملرأة فيها بشكل عام قبل الولوج في تحليل مجاالت أخرى تضيف ً
أبعادا
أكثر ً
ً
وأيضا لدراسة أي تغيير يكون قد طرأ عليها بعد عام ،مما قد يشير إلى توجه تلك
عمقا وسعة لهذا الواقع في تلك املؤسسات.
املؤسسات نحو تقليل الفجوة بين الجنسين.
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الجدول رقم (  :)8واقع القوى العاملة في املؤسسات موضع الدراسة وفق النوع ( 2012م).
العدد
الوزارة

النسبة

امرأة

رجل

مجموع

امرأة

رجل

مؤشرات
الفجوة مؤشر
الجندرية املساواة

اإلسكان

104

130

234

%44.4

%55.6

%11.1

%80.0

العمل

189

158

347

%54.5

%45.5

%8.9 -

%119.6

شئون البلديات
والتطويرالعمراني

460

2,466

2,926

%15.7

%84.3

%68.6

%18.7

املؤسسة العامة
للشباب والرياضة

63

191

254

%24.8

%75.2

%50.4

%33.0

األشغال

309

1,224

1,533

%20.2

%79.8

%59.7

%25.2

التنمية االجتماعية

392

243

635

%61.7

%38.3

%161.3 %23.5 -

الجملة

1,592

4,660

6,252

%25.5

%74.5

%34.2

املصدر :الوزارات موضع الدراسة.

%49.1
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الخارجية

75

248

323

%23.2

%76.8

%53.6

%30.2
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الشكل رقم ( :)11التمثيل النسبي ألفراد العينة بحسب النوع والجهة.

ً
تمهيدا
وبما أن الدراسة تتعلق بعينة من الوزارات واملؤسسات ،وهي ()7؛ فإنه من الضروري أن يتم تحليل الواقع فيها بشكل عام
إلجراء تحليل أكثر ً
عمقا فيما يتعلق بالتدريب والثقافة السائدة فيها.
ويالحظ من الجدول السابق (الجدول  )8أن نسبة تواجد املرأة تتراوح في هذه املؤسسات بين ( )%61-15في عام 2012م .وبمقارنة
إحصائيات هذا الجدول مع الجدول العام رقم ( )7الذي يشير إلى القوى العاملة في جميع الوزارات عام 2011م ،يالحظ أن معظم
هذه الوزا ات استقرت فيها نسبة تواجد املرأة؛ وعليه فقد ظلت الفجوة الجندريه ومؤشر املساواة َ
ثابتين ً
تقريبا فيما عدا وزارة
ر
شئون البلديات والتطور العمراني ،التي اتسعت فيها الفجوة الجندريه من ( )%68.6عام 2011م إلى ( )%84.3عام 2012م ،والذي
ً
يشيرإلى عدم وجود توجه عام نحو زيادة مشاركة املرأة ،إنما يتغيروضع املرأة ً
وإيجابا بالصدفة دون السعي والحرص على ثبات
سلبا
لاً
نسبة عادلة للجنسين تفعي ملبدأ تكافؤ الفرص.
100

الشكل رقم ( :)12الفجوة الجندرية ألفراد العينة بحسب املنصب الوظيفي والجهة (2010م 2012 -م).
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وبالرجوع إلى الجدول رقم ( )8ثانية يالحظ أن الفجوة الجندريه العامة كبيرة ً
نسبيا ( ،)%94.1مع انخفاض في مؤشر املساواة إلى
()%34.2؛ مما يؤكد ضرورة البحث والتق�صي بعمق في هذه املؤسسات ذات األهمية ،والتي تعكس بالفعل ً
واقعا يميل إلى التوجه
نحو التمييز لصالح الرجل في التوظيف ،وإن كان ذلك بغير تعمد ،وإنما يكون ً
أحيانا نتيجة للثقافة املجتمعية التي تميل إلى السيادة
الذكورية.
كما أن هذه النتائج تؤكد ما سبقت اإلشارة إليه في تحليل الجدول األول املتعلق بالقوى العاملة في الحكومة بشكل عام ،عندما تبين
أن انخفاض نسبة الفجوة الجندريه العامة يعود إلى زيادة تواجد املرأة في الوظائف التقليدية (التعليم _ الصحة).
ويوضح الشكل رقم ( )12حجم الفجوة الجندرية في املؤسسات موضع الدراسة على مدار ثالث سنوات متتالية ،حيث يوضح مدى
اتساع الفجوة لصالح الرجل ً
بعيدا عن نقطة الصفر التي تشير إلى نقطة انعدام الفجوة ،فيالحظ أن معظم الوزارات تتسع فيها
ً
صعودا نحو املراكز القيادية ،فيما عدا املؤسسة العامة للشباب والرياضة التي تقترب فيها الفجوة لصالح املرأة
الفجوة كلما اتجهنا

في جميع املستويات.
وبشكل عام يمكننا القول إن الفجوة الجندرية في هذه املؤسسات من الوضوح واالتساع ما يدعو إلى بذل مزيد من الجهد إلعادة
التوازن الجندري ألوضاع القوى العاملة في إطارمبدأ تكافؤ الفرص.
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الشكل رقم ( :)13مؤشراملساواة ألفراد عينة الدراسة بحسب املنصب الوظيفي.

املستويات الوظيفية املختلفة عن مركز املساواة ( ،)%100والذي يشير إلى تقلص تكافؤ الفرص .ويالحظ أن مؤشر املساواة يتأرجح
وإيجابا ولكن ً
ً
ً
بعيدا عن نقطة املساواة العادلة بين الجنسين في جميع املستويات الوظيفية؛مما يؤكد عدم إيالء هذا الجانب
سلبا
أية أهمية عند أصحاب القرار ،وإنما تأتي النتائج بشكل غيرمتعمد ونتيجة لتواجد املرأة في القطاع الحكومي منذ سنوات طويلة.
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ً
ونظرا لالرتباط العك�سي بين الفجوة الجندرية ومؤشر املساواة؛ فإن (الشكل رقم  )13يوضح مدى بعد واقع القوى العاملة في
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الوظائف القيادية:

ومن الضروري التعمق في موقع املرأة في الوزارات واملؤسسات موضع الدراسة للوقوف على املستوى الوظيفي للمرأة وموقعها في
مؤشرا ً
ً
كافيا إلسهام املرأة في العمل الحكومي إذا لم تستكمل
السلم املنهي ،حيث إن مجرد وجود املرأة في موقع العمل ال يمثل
بمؤشرات حول صعودها إلى الوظائف القيادية والتنفيذية التي تتطلب منها مشاركة فعلية في صنع القرار ،وتعكس قدرتها على تجاوز
السقف الزجاجي إلى املستويات العليا من الهيكل الوظيفي لتكون قيمة مضافة في العمل وليس مجرد رقم يضاف للقوى العاملة؛
لذا فإن (الشكل رقم  )14يشيرإلى تواجد املرأة في املراكزالقيادية في املؤسسات موضع الدراسة خالل  3سنوات (2010م 2012 -م).
حيث يبدو ًّ
جليا ارتفاع نسبة الرجال في هذه املواقع واستمرار الصعود لثالث سنوات ماعدا املؤسسة العامة للشباب والرياضة.
ونؤكد هنا أنه رغم ما تبين ً
سابقا من التواجد الكبير للمرأة في هذه املؤسسات ،إال أنها ال ترتفع إلى املواقع القيادية بنسبة تتفق مع
هذا التواجد؛ وقد يرجع ذلك إلى الثقافة السائدة لدى أصحاب القرار في هذه املؤسسات ،وقد يعود إلى املرأة نفسها وما يعوقها من
تحديات اجتماعية.
الشكل رقم ( :)14التمثيل النسبي لشاغلي الوظائف القيادية من أفراد العينة بحسب النوع والجهة (2010م 2012 -م).
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ً
ونظرا للعالقة العكسية بين الفجوة الجندريه ومؤشراملساواة؛ فإنه يالحظ في (الشكل رقم  )15أن الفجوة تتسع وتستمرفي االتساع
بين الرجل واملرأة في املواقع القيادية على مرالسنين؛ مما يؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في توفيرفرص الصعود والترقي
من خالل نشر ثقافة تكافؤ الفرص ،خاصة بين أصحاب القرار ،وإيجاد األنظمة اإلدارية التي تحدد متطلبات التطوير املنهي عبر
لاً
السلم الوظيفي ،بحيث يصل الشخص املناسب للمكان املناسب رج كان أو امرأة ،وأال تخضع قرارات الترقية مليول أصحاب القرار
واتجاهاتهم.
الشكل رقم ( :)15الفجوة الجندرية لشاغلي الوظائف القيادية من أفراد العينة بحسب الجهة (2010م 2012 -م).
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ً
ويوضح الشكل رقم (ً )15
أحيانا إلى
أيضا مدى اتساع الفجوة الجندرية بين الجنسين في الوظائف القيادية لصالح الرجل ،لتصل
( )%400في وزارتي اإلسكان وشئون البلديات في عام 2010م .ومع أن الفجوة بدأت في التقلص ً
نوعا ما في وزارة اإلسكان في عامي
2011م و2012م ،إال أنها بقيت كما هي في وزارة شئون البلديات .وتعد وزارة التنمية االجتماعية أقل وزارات العينة من حيث الفجوة
الجندرية ،والتي تصل إلى ( )%20فقط مع االستقرارفي هذا الوضع ،وإن كان من املتوقع منها كوزارة تزيد فيها نسبة النساء عن الرجال
أن تتيح فرص الترقي إلى املناصب القيادية بمقدارأكبرمن العدالة يتفق مع حجم القوى العاملة النسائية فيها .ومن جانب آخريالحظ
ً
تذبذبا وعدم استقرارفي الفجوة الجندرية في املؤسسة العامة للشباب والرياضة.
أن هناك
الشكل رقم ( :)16مؤشراملساواة لشاغلي الوظائف القيادية من أفراد العينة (2010م 2012 -م).
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ً
ووفقا للعالقة العكسية بين كل من الفجوة الجندرية ومؤشراملساواة ،فإنه بطبيعة الحال ونتيجة التساع الفجوة الجندرية يتقلص
حيز املساواة لصالح الرجل .ويتضح استقرار الوضع لدى وزارة التنمية االجتماعية التي يقترب فيها مؤشر املساواة من نقطة العدالة
مقارنة بباقي الوزارات التي تمركز املؤشر فيها ً
بعيدا عن املساواة .أما املؤسسة العامة للشباب والرياضة فقد حدثت فيها طفرة
نوعية لصالح املرأة عام 2011م سرعان ما تراجعت إلى الوضع السابق لتبعد عن مركزاملساواة مرة ثانية في إشارة لعدم وجود توجه
إستراتيجي لزيادة نسبة النساء في املراكزالقيادية .هذه النتائج تظهر ًّ
جليا مدى التمييزالذي تواجهه املرأة في تقلد املناصب القيادية.
كما تشير إلى صعوبة وصولها إلى تلك املناصب رغم تواجدها بنسبة عالية في هذه املؤسسات تفوق ً
أحيانا نسبة تواجد الرجل؛ مما
يدعو إلى بذل املزيد من الجهد في توعية املجتمع بشكل عام ،وأصحاب القرار لضرورة تواجد املرأة في املناصب القيادية ومناصب
صنع القراربقدريتناسب مع إسهاماتها في قوى العمل في القطاع الحكومي وفي مسارالتنمية ،وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص
بين الجنسين.
الوظائف التنفيذية:

هذه املستويات ،إال أنه من املالحظ أن الفجوة ما زالت واضحة بين الجنسين فيما عدا وزارة التنمية االجتماعية واملؤسسة العامة
للشباب والرياضة .وتكاد تكون هذه النسب مستقرة على مدى ثالث سنوات؛ مما يشيرإلى ضرورة العمل على زيادة فرص املرأة في هذا
املستوى الوظيفي لردم الفجوة بين الجنسينً ،
وأيضا لتتمكن من الترقي إلى املناصب القيادية ،حيث تعد هذه الوظائف بمثابة العتبة
ما قبل املناصب القيادية في السلم الوظيفي.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

ً
أما بالنسبة للوظائف التنفيذية (الشكل رقم  ،)17فيبدو أن املرأة تنال حظا منها مقارنة باملراكز القيادية ،حيث يزيد تواجدها في
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الشكل رقم ( :)17التمثيل النسبي لشاغلي الوظائف التنفيذية من أفراد العينة بحسب النوع والجهة (2010م 2012 -م).

ويالحظ في الشكل رقم ( )18املعني بمؤشرالفجوة بين الجنسين في الوظائف التنفيذية أن الوضع مازال ً
قائما من حيث اتساع الفجوة
ً
في هذا املستوى الوظيفي املهم لصالح الرجل ،وإن كان حظ املرأة من هذه الوظائف أكبرمقارنة بالوظائف القيادية .وتستثنى وزارة
التنمية االجتماعية في أنها الوزارة الوحيدة من العينة التي وإن اتسعت فيها الفجوة الجندرية إال أنها لصالح املرأة وبشكل مستقر
طوال السنوات الثالث .أما باقي الوزارات فيظل املؤشر ً
مشيرا إلى اتساع الفجوة لصالح الرجل في هذا املستوى املتوسط من السلم
الوظيفي .ويمكن تفسير ارتفاع نسبة النساء في هذا املستوى إلى ارتفاع نسبة تواجدها ضمن القوى العاملة في الوزارة .وبطبيعة
الحال تتقدم بعض النساء إلى الوظائف التنفيذية بحكم الخبرة واألقدمية في الترقي.
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الشكل رقم ( :)19مؤشراملساواة لشاغلي الوظائف التنفيذية من أفراد العينة بحسب الجهة (2010م 2012 -م).

وتؤكد نتائج مؤشراملساواة ما ذكر ً
سابقا عن اتساع الفجوة الجندرية في هذا املستوى الوظيفي ،حيث تظهرالنتائج انعدام املساواة
بين الجنسين في جميع الوزارات موضع الدراسة ،ما عدا وزارة التنمية االجتماعية التي تتجاوز مستوى ( )%100لتصل إلى أكثر من
( )%200لصالح املرأة .أما الوزارات األخرى فإن مؤشراملساواة فيها يوضح أن هناك ً
ً
واضحا لصالح الرجل؛ حيث تتدنى نسبة
تمييزا
املساواة لتصل إلى أقل من ( ،)%50وهي درجة متدنية على مؤشراملساواة.
وال شك في أن اإلدارات التنفيذية الوسطى تعد هي الجسر الذي تعبر من خالله املرأة نحو املراكز القيادية .وبقدر تميزها وتفوقها على
الرجل تقتنص هذه الفرص ،ويبدو أن املرأة ال بد أن تتمتع بقدركبيرمن القدرة على التنافس للوصول لهذه الفرص .ومن جانب آخر
تعد هذه املرحلة منتهى الطموح الوظيفي لدى البعض منهن ،فال تسعى بجدية ومثابرة لتخطي التحديات والعقبات ،وال تبذل قصارى
جهدها ملا هو أبعد من وظيفة مضمونة تستمر فيها بوتيرة تهيء لها فرص التوفيق بين مسئولياتها األسرية ومتطلبات العمل ،وقد
تخ�شى من االلتزام باملسئوليات ومواجهة التحديات املهنية التي قد تلقي على كاهلها أعباء تشتت طاقاتها؛ مما قد يؤثرعلى استقرارها
110

األسري؛ لذا فمن األهمية بمكان تقديم الدعم الالزم للمرأة من خالل توفير الخدمات املساندة ،وإيجاد أنظمة عمل مرنة تساعدها
على التوفيق بين الجانبين الرئيسين لحياتها :أسرتها ومستقبلها الوظيفي.
الوظائف التخصصية:

وفيما يتعلق بتواجد املرأة في الوظائف التخصصية (الشكل رقم  ،)20فيالحظ ارتفاع النسبة في وزارتين خدميتين ذاتي طابع منهي
يتطلب مهارات وتخصصات معينة وذات عالقة مباشرة مع املجتمع ،وهما وزارة اإلسكان ووزارة العمل ،إضافة إلى وزارتي التنمية
االجتماعية ومؤسسة الشباب والرياضة ،اللتين تمت اإلشارة إليهما كوزارتين حققتا ً
نسبا جيدة لصالح املرأة في مؤشراملساواة.
ومن جانب آخر يالحظ استقرار هذا الوضع ملدة ثالث سنوات دون تغيير يذكر؛ مما يشير لعدم وجود جهود جدية لتغيير الوضع
الراهن ،وعدم مراعاة ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في الوزارات التي تقل فيها نسب النساء.

الحكومي من بوابة التخصص واملهنية لتجاوز العقبات والتحديات التي ربما تعوق مساواتها بفرص الرجل التي قد ترجع إلى الصورة
النمطية السلبية التي تصور املرأة كموظفة غيرملتزمة بمواصلة العمل بسبب مسئولياتها االجتماعية.
وبمقارنة النتائج وما أشرنا إليه ً
سابقا فيما يتعلق بتدني نسبة تواجد املرأة في املراكز القيادية والتنفيذية في معظم الوزارات
واملؤسسات موضع الدراسة؛ قد نرجع السبب في ارتفاع نسبة تواجد املرأة في الوظائف التخصصيةً ،
وأيضا ارتفاع نسبتها في القوى
العاملة من جهة ثانية ،وانخفاض نسبة تواجدها في الوظائف القيادية والتنفيذية من جهة ثالثة إلى خروج املرأة من ميدان العمل
للتفرغ للمسئوليات االجتماعية املتعلقة بشئون تربية األطفال ،خاصة في السنوات األولى من حياتهم ،دون أن نقلل بالطبع من
تأثيرالصورة النمطية للمرأة في الذهنية املجتمعية ،والتي تؤثربشكل غيرمباشرفي قرارات أصحاب القرارفيما يتعلق بمنح مزيد من
الفرص للمرأة ملسئوليات اإلدارة والقيادة بما يتناسب مع حجم إسهاماتها وقدراتها ومؤهالتها ( الشكل رقم .)20

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

ورغم الوضع غير العادل لتواجد املرأة في الوظائف القيادية والتنفيذية في بعض الوزارات ،إال أن تواجدها بنسب كبيرة في وظائف
تخصصية تتعلق بتكنولوجيا املعلومات والشئون املالية والعالقات العامة ،يشير إلى سعي املرأة البحرينية لدخول مجال العمل
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الشكل رقم ( :)20التمثيل النسبي لشاغلي الوظائف التخصصية من أفراد العينة بحسب النوع والجهة (2010م 2012 -م).

ويشيرمؤشرالفجوة الجندرية في هذا املستوى الوظيفي للوهلة األولى (الشكل رقم  )21إلى نوع من التذبذب ً
إيجابا ً
وسلبا لصالح املرأة
أحيانا ولصالح الرجل ً
ً
أحيانا أخرى مقارنة بالفجوة الجندرية في املستويات القيادية والتنفيذية؛ وعليه فإن نتائج قياس هذا املؤشر
ً
أحيانا (في
ال تتالءم مع الوضع املنشود الذي تنادي به مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص .إذ إن الفجوة تميل إلى االتساع لصالح املرأة

وزا ات العمل والتنمية االجتماعية واإلسكان) ،ولصالح الرجل ً
أحيانا أخرى ،وفي عدد أكبرمن الوزارات (الخارجية واألشغال وشئون
ر

البلديات واملؤسسة العامة للشباب والرياضة) .وفي الحالتين كلتيهما توجد فجوة جندرية كبيرة واضحة ال ترتقي إلى ما نطمح إليه من
مستوى متعادل من املساواة ،وبأقل ما يمكن من التمييزبين املرأة والرجل.
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الشكل رقم ( :)21الفجوة الجندرية لشاغلي الوظائف التخصصية من أفراد العينة بحسب الجهة (2010م 2012 -م).

الوظيفي بمقدار اتساع الفجوة الجندرية ،حيث يالحظ انحراف مؤشر املساواة على الوضع املثالي ( )%100في معظم وزارات العينة
لصالح الرجل ،وانحرافها لصالح املرأة في وزارات التنمية االجتماعية والعمل واإلسكان .وهو وضع يشير إلى ضرورة السعي نحو لفت
األنظارإلى هذه الظاهرة التي ال تتناسب مع تعليم املرأة وإنجازاتها ومسيرتها التنموية.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

وتظهر نتائج قياس مؤشر املساواة بطبيعة الحال ما يؤكد نتائج الفجوة الجندرية ،حيث تتقلص فرص املساواة في هذا املستوى
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الشكل رقم ( :)22مؤشراملساواة لشاغلي الوظائف التخصصية من أفراد العينة بحسب الجهة (2010م 2012 -م).

عال
ويالحظ في (الشكل رقم  )22تميز وزارة التنمية االجتماعية ووزارتي اإلسكان والعمل في ردم الفجوة الجندريه وتحقيق مستوى ٍ
ً
تحقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص يفضل أال يتعدى مؤشراملساواة درجة ( )%100لكي ال يخل بميزان
في مؤشراملساواة لصالح املرأة ،ولكن
التكافؤ بين الجنسين.
ومن جانب آخر يالحظ أن الوزارات األخرى ما زالت تراوح مكانها في استمرار الخلل في التوازن النوعي الذي تشير إليه نسبة اتساع
الفجوة الجندريه ،مع انخفاض في مؤشر املساواة ً
كثيرا عن الحد املطلوب وهو ()%100؛ وذلك لتحقيق الوضع املطلوب لتكافؤ
الفرص.
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وبشكل عام وبتحليل أوضاع الرجل واملرأة في املستويات الوظيفية املختلفة ،يمكننا أن نؤكد أن هناك فجوة جندرية واضحة في جميع
ً
جهودا وطنية جادة ملناقشة هذا الوضع غير العادل وغير املنصف
تلك املستويات في الوزارات موضع الدراسة في ظاهرة تستدعي
للمرأة ،رغم تواجد املرأة بقوة في القوى العاملة بشكل عام؛ مما يدعو للبحث عن األسباب والعوامل االجتماعية والثقافية التي قد
تكون وراء هذا الوضع غيرالعادل وغيراملتكافئ للجنسين.
ً
ثالثا :نتائج حتليل واقع الربامج التدريبية يف الوزارات واملؤسسات احلكومية:

بينت النتائج السابقة الخاصة بأوضاع القوى العاملة في املؤسسات الحكومية موضع الدراسة أنه رغم حضور املرأة بقوة في منظومة
ًّ
تدريجيا بارتفاع املستوى الوظيفي،
القوى العاملة في الوزارات واملؤسسات التي تم رصدها ،إال أنه من املالحظ أن تواجدها يتدنى
في إشارة إلى أن هناك عقبات وتحديات ثقافية واجتماعية ونفسية قد تقلل من قدرة املرأة على تجاوز السقف الزجاجي ،وتحد
من انطالقها بشكل منصف وعادل نحو الوظائف القيادية؛ لذا فمن الضروري تزويدها باملهارات والقدرات الالزمة لتمكينها من
الدخول في معترك املنافسة على املناصب القيادية بثقة وجداره .ويعد التدريب على املهارات املهنية والذاتية من أهم العوامل التي من
الدراسة على مدى ثالث سنوات متتالية للوقوف على مدى توافرالفرص التدريبية بشكل منصف لكل من الرجل واملرأة ،وليس هذا
فحسب وإنما تسعى لتحليل نوعية البرامج لكل من الجنسين لرصد البرامج التي تسهم في صقل املهارات املهنية للجنسين ،والتي من
لاً
شأنها مساعدة املوظف رج كان أو امرأة على الصعود نحو مستويات وظيفية أعلى.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

شأنها زيادة فرص املرأة في تقلد املناصب القيادية؛ وعليه فإن الدراسة ترصد واقع البرامج التدريبية في الوزارات واملؤسسات موضع
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البرامج

الجدول رقم ( :)9التمثيل النسبي للمستفيدين من البرامج التدريبية بحسب النوع (2010م).
وزارة اإلسكان

وزارة شئون
البلديات

وزارة األشغال

وزارة التنمية

وزارة الخارجية

وزارة العمل

املؤسسة العامة
للشباب والياضة

2010م

2010م

2010م

2010م

2010م

2010م

2010م

امرأة

رجل

امرأة

رجل
القيادة
واإلدارة

%59.23 %65.4 %34.6 %66.7 %33.3

%72.7 %27.3 %40.77

%0.0

%0.0

%48.4 %51.6 %67.9 %32.1

تكنولوجيا
املعلومات

%65.36 %55.4 %44.6 %57.1 %42.9

%80.6 %19.4 %34.64

%0.0

%0.0

%50.0 %50.0 %74.1 %25.9

البرامج
التخصصية

%74.63 %83.5 %16.5 %30.0 %70.0

%24.4 %75.6 %53.8 %46.2 %48.5 %51.5 %70.3 %29.7 %25.37

البرامج
التطويرية

%69.50 %81.2 %18.8 %69.0 %31.0

%0.0

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

%72.4 %27.6 %30.50

%0.0

%0.0

رجل

امرأة

%72.2 %27.8

رجل

%0.0

امرأة

يوضح الجدول رقم ( )9نسبة املستفيدين من البرامج التدريبية بمجاالتها املختلفة في عام 2010م وفق النوع .حيث يالحظ ارتفاع
نسبة النساء من البرامج التدريبية بشكل عام ،وال يوجد ما يشير إلى منهجية واضحة باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع فرص
أحيانا ،وترتفع كفة الرجل ً
التدريب ،فترتفع كفة املرأة ً
أحيانا أخرى دون وجود سياق عام في جميع الوزارات موضع الدراسة.
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الشكل رقم ( :)23التمثيل النسبي للبرامج التدريبية ألفراد العينة بحسب البرنامج والنوع (2010م).

فرص كثيرة للنساء؛ مما رفع نسبتهن بشكل كبير ،خاصة في مجال البرامج القيادية والتطويرية وتكنولوجيا املعلومات رغم أن عدد
الرجال يفوق عدد النساء في هذه الوزارة بشكل عام ،كما تم توضيحه ً
سابقا؛ مما يفترض أن يهيء ً
فرصا أكبر للمرأة للترقي إلى
مناصب أعلى ،إال أن الواقع الحالي  -وكما تم عرضه فيما يتعلق بتواجد املرأة في املناصب القيادية -يشير إلى أن التدريب لم يكن له
ً
استنادا لتدني نسبة النساء في هذه املواقع الوظيفية
أثريذكرفي تحقيق العدالة بين الجنسين في تقلد املناصب القيادية والتنفيذية

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

ويوضح الشكل رقم ( )23ارتفاع نسبة النساء املستفيدات من البرامج التدريبية بشكل عام في عام 2010م في كل من وزارة العمل
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة شئون البلديات ووزارة اإلسكان .وليس بمستغرب أن ترتفع النسبة في وزارتي العمل والتنمية
االجتماعية الرتفاع نسبة النساء فيهما ،كما تم توضيحه ً
سابقا ،ولكن من امللفت أن تهتم وزارتا اإلسكان وشئون البلديات بتوفير
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العليا .وفي املقابل يالحظ ارتفاع نسب املستفيدين من الرجال من البرامج التدريبية بشكل عام في وزارة األشغال ،ربما الرتفاع نسبة
ً
عموما في تلك الوزارة.
الرجال
أما في املؤسسة العامة للشباب والرياضة فتكاد تكون النسب متقاربة بين الجنسين في االستفادة من البرامج التدريبية فيما عدا
البرامج التخصصية التي يالحظ ارتفاع نسبة الرجال فيها مقارنة بالنساء؛ وقد يعود ذلك إلى نوعية البرامج التخصصية التي ربما
تكون في مجال الرياضة الذي يحظى فيها الرجل بنصيب األسد .ومن امللفت أن وزارة الخارجية لم ترصد سوى البرامج التخصصية
التي تكاد تكون نسب املستفيدين منها متساوية للجنسين.
وبرصد البرامج التدريبية للعينة في العام التالي 2011م (الشكل  )24يتبين لنا بشكل عام الحفاظ على وتيرة البرامج التدريبية املتاحة
للجنسين من حيث الحجم والنوعية مقارنة بالعام السابق (2010م) إال في بعض الجوانب .حيث يالحظ قلة البرامج بشكل عام،
ً
إال أنه لم يالحظ ً
جوهريا فيما يتعلق بإعادة برمجة هذه البرامج وفق تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين ،وإنما جاء
تغييرا
التغيير بشكل غير مخطط؛ مما يؤكد أن ما يحكم نوعية البرامج وتوزيعها وفق مبدأ تكافؤ الفرص ليس بوارد في عمليات التخطيط
لهذه البرامج.
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الشكل رقم ( :)24التمثيل النسبي للبرامج التدريبية ألفراد العينة بحسب البرامج والنوع (2011م).

برامج القيادة والبرامج التطويرية في وزارة اإلسكان ،واختفت البرامج التطويرية من وزارة الخارجية وبرامج تكنولوجيا املعلومات في
املؤسسة العامة للشباب والرياضة.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

وبدراسة البرامج التدريبية لعام 2012م (الشكل رقم  )25يالحظ ارتفاع نسبة املستفيدات من بعض البرامج للقيادة واإلدارة في وزارة
العمل ،أما البرامج األخرى فقد بقيت نسبة املستفيدات في مواقعها السابقة ً
تقريبا .ومن جانب آخر تقلصت نسبة املستفيدات من
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الشكل رقم ( :)25التمثيل النسبي للبرامج التدريبية ألفراد العينة بحسب البرامج والنوع (2012م).

والنتيجة العامة التي يمكن استخالصها من تحليل البرامج التدريبية في املؤسسات موضع الدراسة ،أن هذه البرامج ال تنفذ وفق
تحليل االحتياجات التدريبية لكل من املرأة والرجل ،وربما ال تنظم وفق خطط لبناء القدرات بما يتفق مع متطلبات التطوير في
العمل ،بدليل عدم وجود ما يشير إلى االتساق والتناغم والتسلسل في سير هذه البرامج ،كما أنها ال تضع في اعتبارها مبادئ العدالة
وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وتشيرنتائج مقياس الفجوة الجندرية (الشكل رقم  )26إلى أن املرأة كان لها نصيب موفور من البرامج التدريبية على مدى ثالث سنوات
في معظم الوزارات موضع الدراسة ،ما عدا وزارة الخارجية واألشغال ووزارة شئون البلديات التي تميل كفة الفجوة فيها لصالح
ً
وعموما فإن هناك فجوة بين الجنسين بغض النظرإن كانت لصالح املرأة أو الرجل؛ مما يدل على عدم اعتماد مبادئ العدالة
الرجل.
وتكافؤ الفرص في توزيع فرص التدريب ال من حيث الكم وال من حيث النوع.
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الشكل رقم ( :)26الفجوة الجندرية للبرامج التدريبية ألفراد العينة بحسب البرامج والجهة (2010م 2012 -م).

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

وتؤكد نتائج مؤشر املساواة فيما يتعلق بفرص البرامج التدريبية للجنسين خالل األعوام الثالثة أن هناك عدم استقرار في هذا
املؤشر؛ حيث ينحرف ً
إيجابا ً
وسلبا بشكل غير منتظم ،فيبعد عن نقطة املساواة ( )%100إلى أن يصل إلى ( .)%900وينخفض إلى
الصفر ً
أحيانا أخرى؛ مما يشير إلى عدم ايالء مبدأ املساواة األهمية الالزمة في هذا املجال .وعند تحليل حركة كل وزارة على مسار
لاً
ً
املساوة في تنفيذ البرامج التدريبية ،نجد أن جميعها يتذبذب فيها املؤشرنزو
وارتفاعا عن نقطة املساواة .فنالحظ على سبيل املثال
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أن البرامج القيادية في وزارة اإلسكان بدأت عام 2010م بشكل متكافئ ،ثم ارتفعت لصالح املرأة (،)%150ثم نزلت إلى أقل من ()%50
ً
وضوحا هو ما سارت عليه هذه البرامج القيادية في وزارة العمل ً
بدءا بتحقيق املساواة من
لصالح الرجل عام 2012م .واملثال األكثر
خالل توزيع البرامج بشكل متكافئ ،إال أنها ارتفعت نسبتها لتصل إلى ( )%900لصالح املرأة عام 2012م.
وعموما يظل املؤشر يتراوح بين (صفر )%إلى (ً )%200
ً
بعيدا عن نقطة املساواة ( )%100لدى أغلب الوزارات عند تطبيقها لهذه
البرامج التدريبية .وإذا مر ً
أحيانا بهذه النقطة فهو ال يستقرفيها لفترة السنوات الثالث موضع الدراسة؛ مما يدل على أن منح الفرص
التدريبية للعاملين من الجنسين ال يتم وفق رؤية واضحة وخطط تضع في اعتبارها مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
الشكل رقم ( :)27مؤشراملساواة للبرامج التدريبية ألفراد العينة بحسب البرامج والجهة (2010م 2012 -م).
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نتائج مقياسي االجتاهات والسلوك

تنطلق الدراسة من مسح واقع القوى العاملة بشكل عام مرو ًرا بدراسة أوضاع هذه القوى من حيث مواقعها الوظيفية على سلم
الوظائف ،ومدى توافق هذه األوضاع مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ،ثم دراسة أثر البرامج التدريبية في هذه األوضاع ً
حاليا
كما ً
ومستقبلاً  ،ثم رصد البرامج التدريبية وتحليلها ًّ
ونوعا للوقوف على أن كانت أحد العوامل املسببة في اإلبقاء على الوضع الحالي،
وإذا ما كان التوجه العام لهذه البرامج يسير ً
إيجابا نحو تحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

ً
صعودا نحو الوظائف العليا ،إال أن الثقافة السائدة في املؤسسة لها تأثيركبير ،ليس
ورغم أهمية البرامج التدريبية في حركة العاملين
على أصحاب القرارفقط ،رغم أهميتهم ،وإنما على العاملين أنفسهم؛ ألن هذه االتجاهات عبارة عن قوى محركة تقاوم الواقع بشكل
مباشر وغير مباشر التخاذ سلوك تنظيمي وعملي نحو األفضل؛ لذا تتجه الدراسة إلى سبر غور هذه االتجاهات لدى العاملين في كل
املستويات الوظيفية في الوزارات موضع الدراسة ،كما تقوم بدراسة سلوكهم بما يتفق مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص من خالل
واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

مقياس االتجاهات ،ومقياس السلوك .وفيما يلي نتائج هذين املقياسين.

123

ً
رابعا :نتائج حتليل مقياس االجتاهات

الجدول رقم ( :)10النتائج العامة ملقياس االتجاهات.
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الرقم

السلوك

1

إن التعليم الجامعي للمرأة ضروري ألنها ستصبح ربة بيت في املستقبل.

2

يجب إلقاء الضوء على النماذج والقيادات النسائية الناجحة.

3

أداء الطالبات في مادة الرياضيات أفضل من أداء الطالب.

4

أفضل أن يكون مديري رجل.

5

تبدع الطالبات في الفرع األدبي ،ويبدع الطالب في الفرع العلمي.

6

النساء أقدرمن الرجال على تولى األمور القيادية.

7

ال تتقن النساء النشاطات الرياضية مثل الرجال.

8

يجب أن يكون صانعو القرارات والسياسات من الرجال.

9

أرى املنهاج املدر�سي يستخدم لغة الذكورة فقط.

10

املرأة أقدرعلى حل املشكالت اإلدارية من الرجل.

11

أداء الطالبات والطالب في املواد العلمية متشابه.

12

املنهاج املدر�سي يظهرأن املرأة أقل ً
شأنا من الرجل.

الكل
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

0.92

الوسط

2.03

االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

0.76
2.13
0.76
2.05
0.72
2.22

الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

1.36
0.66
2.81
0.44
2.42
0.77
1.68
0.67
2.20
0.65
2.19

0.90
2.24
0.70
1.67
0.72

تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري
تقليدي
غير
تقليدي
غير
تقليدي
غير
تقليدي
غير
تقليدي
غير
تقليدي
غير
تقليدي
متوازن
جندري
تقليدي

الرقم

السلوك

14

يجب تسليم األمور القيادية للرجال.

15

ضبط املرأة أسهل من ضبط الرجل.

16

ال مانع لدي من االختالط بين املرأة والرجل في العمل.

17

لاً
إن املجتمع العربي موجه نحو قيم ومعاييروخبرات أكثرمي للرجال.

18

التعليم أفضل مهنة للمرأة.

19

تفوق الرجل يعود إلى ذكائه ،أما تفوق املرأة فيعود إلى الحظ.

20

أفضل تعديل املناهج نحو إظهارصورة أفضل للمرأة.

21

أشجع تعديل القوانين لتحقيق املساواة بين الجنسين.
املجموع

الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

2.29
0.71
2.12
0.79
2.11
0.72
2.64
0.61
2.40
0.67
1.94
0.82
60.
0.67
2.37
0.68
2.54
0.65
2.19
0.34

متوازن
جندري
غير
تقليدي
غير
تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري
غير
تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري
متوازن
جندري
غير
تقليدي

تقليدي= ( )1-1.74غيرتقليدي= ( )1.75-2.24متوازن /جندري= ( )2.25-3تقسيم الوسط

لاً
ً
ونساء حول املفاهيم السائدة ،وهو اتجاه غير تقليدي يميل إلى التحيز للمرأة
يوضح الجدول االتجاه العام لجميع أفراد العينة رجا
كردة فعل ثقافية واجتماعية لرفض الواقع الحالي للمرأة والدعوة إلى تحسين أوضاعها االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرها.
وهي نتيجة طبيعية ملا تتسم به الدعوة الرسمية وغيرالرسمية ً
دائما من االهتمام باملرأة والسعي إلى تغييرواقعها نحو األفضل ،خاصة
مع جهود املجلس األعلى للمرأة في النهوض باملرأة البحرينية .ويشيراالنحراف املعياري إلى قلة تشتت العينة وتجانس االستجابات؛ مما

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

13

يتفوق الرجل على املرأة في تدريس املواد العلمية.

الكل

يضيف املصداقية إلى هذه النتيجة العامة.
125

وبالتدقيق في بعض االستجابات يمكننا أن نضع أيدينا على بعض االتجاهات التي توجه املجتمع البحريني في هذا املجال .حيث يالحظ
ًّ
جندريا
أنه رغم أن االتجاه العام يميل إلى االتجاه غيرالتقليدي املتحيزللمرأة إال أن أفراد العينة يتجهون إلى اتخاذ اتجاهات متوازنة

في تسعة مواقع من مجموع االتجاهات ( )21بنسبة (ً )%43
تقريبا من عبارات املقياس؛ مما يدل على أن املجتمع البحريني يراوح
بين التوازن الجندري والتحيز للمرأة ،في داللة على قبول األدوار التنموية للمرأة .يبقى أن تركز الجهود التوعوية والتدريبية على تبني

املواقف املتوازنة لتحويل الوعي املجتمعي من تبني املواقف املتحيزة للمرأة إلى تبني مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة االجتماعية
بين الجنسين .ومن جانب آخرفإن معظم االستجابات األخرى تسيرإلى مواقف غيرتقليدية تميل إلى جانب املرأة.
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الجدول رقم ( :)11نتائج مقياس االتجاهات وفق النوع.
الرقم

السلوك

النوع

1

إن التعليم الجامعي للمرأة ضروري ألنها ستصبح
ربة بيت في املستقبل.

الوسط

2

يجب إلقاء الضوء على النماذج والقيادات
النسائية الناجحة.

3

أداء الطالبات في مادة الرياضيات أفضل من أداء
الطالب.

4

أفضل أن يكون مديري رجل.

5

تبدع الطالبات في الفرع األدبي ،ويبدع الطالب في
الفرع العلمي.

6

النساء أقدرمن الرجال على تولى األمور القيادية.

7

ال تتقن النساء النشاطات الرياضية مثل الرجال.

8

يجب أن يكون صانعو القرارات والسياسات من
الرجال.

9

أرى املنهاج املدر�سي يستخدم لغة الذكورة فقط.

10

املرأة أقدرعلى حل املشكالت اإلدارية من الرجل.

11

أداء الطالبات والطالب في املواد العلمية متشابه.

رجل
1.36

تقليدي

امرأة
1.37

تقليدي

0.67
االنحراف املعياري 0.66
الوسط
 2.74متوازن  2.86متوازن
االنحراف املعياري  0.51جندري  0.37جندري
الوسط

2.39

الوسط

1.99

االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

0.95
1.83
0.75
1.85
0.75
2.07
0.71
2.06
0.94
2.25
0.72

غير  2.34متوازن
جندري
تقليدي
0.87
غير  2.18غير
تقليدي  0.74تقليدي
غير  2.34متوازن
تقليدي  0.70جندري
غير  2.04غير
تقليدي  0.73تقليدي
غير  2.34متوازن
تقليدي  0.85جندري
متوازن  2.24متوازن
جندري  0.69جندري

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

االنحراف املعياري 0.81
1.65
الوسط
االنحراف املعياري 0.64
2.07
الوسط
االنحراف املعياري 0.65

متوازن  2.45متوازن
جندري
جندري
0.73
1.69
تقليدي
تقليدي
0.69
غير  2.31متوازن
تقليدي  0.63جندري
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النوع
السلوك
الرقم
الوسط
 12املنهاج املدر�سي يظهرأن املرأة أقل ً
شأنا من الرجل.
االنحراف املعياري
الوسط
 13يتفوق الرجل على املرأة في تدريس املواد العلمية.
االنحراف املعياري
الوسط
 14يجب تسليم األمور القيادية للرجال.
االنحراف املعياري
الوسط
 15ضبط املرأة أسهل من ضبط الرجل.
االنحراف املعياري
الوسط
ال مانع لدي من االختالط بين املرأة والرجل في
16
العمل.
االنحراف املعياري
الوسط
املجتمع العربي موجه نحو قيم ومعاييروخبرات
 17إن لاً
أكثرمي للرجال.
االنحراف املعياري
الوسط
 18التعليم أفضل مهنة للمرأة.
االنحراف املعياري
الوسط
تفوق الرجل يعود إلى ذكائه ،أما تفوق املرأة فيعود
19
إلى الحظ.
االنحراف املعياري
الوسط
أفضل تعديل املناهج نحو إظهارصورة أفضل
20
للمرأة.
االنحراف املعياري
الوسط
أشجع تعديل القوانين لتحقيق املساواة بين
21
الجنسين.
االنحراف املعياري
الوسط
املجموع
االنحراف املعياري

تقليدي= ( )1-1.74غيرتقليدي= ( )1.75-2.24متوازن /جندري= ( )2.25-3تقسيم الوسط
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رجل
 1.80غير
 0.73تقليدي
 2.05غير
 0.73تقليدي
 1.86غير
 0.75تقليدي
 2.09غير
 0.70تقليدي
 2.49متوازن
 0.65جندري
 2.49متوازن
 0.61جندري
 1.77غير
 0.76تقليدي
 2.44متوازن
 0.72جندري
 2.36متوازن
 0.65جندري
 2.38متوازن
 0.68جندري
 2.09غير
 0.33تقليدي

امرأة
1.56
0.70
2.48
0.63
2.32
0.76
2.12
0.73
2.75
0.55
2.32
0.70
2.07
0.84
2.72
0.60
2.39
0.71
2.66
0.60
2.27
0.38

تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري
غير
تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري
غير
تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري
متوازن
جندري
متوازن
جندري

لاً
وللوقوف على مدى االختالف بين الجنسين في مقياس االتجاهات؛ تم التحليل الجندري .وتشير النتائج إلى أن ك من املرأة والرجل
ً
اتجاها غيرتقليدي ،أي ب�شيء من التحيزللمرأة ،إال أن املرأة تميل إلى أن تكون أقرب إلى التوازن الجندري من الرجل ()2.27؛
يتخذان
ً
ً
مشجعا لقبول املرأة ملبدأ تكافؤ الفرص
مما يشير إلى واقعية املرأة البحرينية ووعيها االجتماعي .ومن جانب آخر يعد ذلك موقفا
وتحقيق العدالة أكثرمن التركيزعلى املطالبة بتعزيزحقوق املرأة.
وبالرغم من الصورة العامة التجاهات املبحوثين من الجنسين نحو االتجاه غير التقليدي مع قرب النساء من االتجاه املتوازن،
يالحظ تطابق اتجاهات املرأة والرجل في اتخاذ اتجاه تقليدي صارخ في موقفين يدعوان لالستغراب ،وهما :االتجاه إلى ضرورة التعليم
الجامعي للمرأة مع ربط ذلك بدورها اإلنجابي في األسرة ،واالتجاه اآلخر الذي يشير إلى تفضيل كل من الرجل واملرأة ألن يكون مديره
لاً
رج في إشارة إلى صورة القائد الرجل؛ مما يدل على وجود صورة نمطية راسخة تظهرفي بعض املواقف.
الجدول رقم ( :)12نتائج مقياس االتجاهات بحسب الفئة العمرية.
واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

العمر
السلوك
الرقم
الوسط
أشجع إكمال املرأة للدراسات العليا
1
خارج البلد.
االنحراف املعياري
الوسط
أشجع املرأة على تعلم األلعاب الرياضية
2
االنحراف املعياري
كافة.
الوسط
أشجع الرجل على املساعدة في أعمال
3
االنحراف املعياري
املنزل.
الوسط
أشجع املرأة على حرية الحوار واملناقشة
4
وعرض آرائها.
االنحراف املعياري
الوسط
 5أشجع املرأة على العمل بأية مهنة.
االنحراف املعياري
الوسط
 6أشجع املرأة على الزواج املبكر.
االنحراف املعياري
أمنح ً
الوسط
فرصا متكافئة للجنسين لتولي مهام
7
االنحراف املعياري
اإلشراف والقيادة.

 30-20سنة
 2.31متوازن
 0.62جندري
 2.25متوازن
 0.66جندري
 2.68متوازن
 0.52جندري
 2.83متوازن
 0.42جندري
 2.16غير
 0.69تقليدي
 2.02غير
 0.67تقليدي
 2.64متوازن
 0.55جندري

 41-31سنة
 2.24متوازن
 0.57جندري
 2.26متوازن
 0.61جندري
 2.68متوازن
 0.49جندري
 2.78متوازن
 0.46جندري
 2.10غير
 0.66تقليدي
 1.90غير
 0.66تقليدي
 2.58متوازن
 0.57جندري

أكثرمن  41سنة
2.21
غير
 0.62تقليدي
2.06
غير
 0.66تقليدي
 2.52متوازن
 0.52جندري
 2.75متوازن
 0.48جندري
1.98
غير
 0.62تقليدي
1.78
غير
 0.75تقليدي
 2.65متوازن
 0.57جندري
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الرقم

السلوك

8

أشجع الجنسين على تعلم الطبخ.

9

أوجه املرأة نحو التحدث بصوت
منخفض.

10

أفخربالنماذج النسائية الناجحة.

11
12
13
14
15
16

يعاقب كل من الرجل واملرأة العقاب
نفسه.
أقبل تقليد املرأة للرجل وال أقبل
العكس.
أؤمن بالعدالة بين الرجل واملرأة.
أشجع املرأة على اختياراملهن املناسبة
لجنسها.
أشجع املرأة على تعلم مهن غيرتقليدية
كالهندسة امليكانيكية.
أشجع حضور الطالب الذكور حصص
التدبيراملنزلي.
املجموع

العمر
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

 30-20سنة
 2.62متوازن
 0.57جندري
1.56
تقليدي
0.64
 2.86متوازن
 0.39جندري
 2.36متوازن
 0.69جندري
 2.51متوازن
 0.69جندري
 2.75متوازن
 0.52جندري
1.25
تقليدي
0.51
 2.11غير
 0.70تقليدي
 2.42متوازن
 0.65جندري
 2.33متوازن
 0.45جندري

 41-31سنة
 2.65متوازن
 0.53جندري
1.46
تقليدي
0.59
 2.86متوازن
 0.40جندري
 2.34متوازن
 0.70جندري
 2.52متوازن
 0.66جندري
 2.77متوازن
 0.45جندري
1.20
تقليدي
0.42
 2.11غير
 0.72تقليدي
 2.53متوازن
 0.62جندري
 2.31متوازن
 0.47جندري

أكثرمن  41سنة
 2.62متوازن
 0.53جندري
1.50
تقليدي
0.65
 2.87متوازن
 0.37جندري
 2.30متوازن
 0.65جندري
 2.47متوازن
 0.69جندري
 2.78متوازن
 0.44جندري
1.31
تقليدي
0.54
2.17
غير
 0.73تقليدي
 2.38متوازن
 0.61جندري
 2.27متوازن
 0.46جندري

تقليدي= ( )1-1.74غيرتقليدي= ( )1.75-2.24متوازن /جندري= ( )2.25-3تقسيم الوسط

وبتحليل استجابات املبحوثين في مقياس االتجاهات وفق العمر ،لم تشرالنتائج العامة إلى اختالفات جوهرية ملتغيرالعمرفي النتائج
التي بدت متقاربة إلى حد كبير في الفئات العمرية الثالث ،حيث تدرجت من الفئة األصغرإلى األعلى بمتوسطات ( )2.20،2.20بسلوك
غيرتقليدي ،أي يشوبه بعض اإليجابية غيراملتوازنة لقضايا املرأة والرجل؛ مما يدعو لتكثيف جهود التوعية لجميع الفئات العمرية
حول مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص وحقوق واحتياجات كل من املرأة والرجل.
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ً
ويالحظ في استجابات املبحوثين أنهم اتخذوا ً
متوازنا في جميع الفئات العمرية فيما يتعلق بإبراز القيادات النسائية ،والتفوق
موقفا
العقلي ،والقدرة على حل املشكالت واألداء األكاديمي العلمي؛ مما يؤكد الوعي اإليجابي املتوازن لدى الجنسين في هذه القضايا التي
تثاربين الحين واآلخرفي املجتمع.
كما أن التوازن اإليجابي في موقف الجنسين من االختالط يشير إلى أن املجتمع البحريني قد تجاوز مرحلة النقاش في هذا الجانب؛
ً
حيث أصبح االختالط ً
واقعا معيشا ال يثيرالجدل ،وال يختلف في هذا املوقف أي من الفئات العمرية موضع الدراسة.
ومما يدعو للتفاؤل أن أفراد العينة يؤكدون على ضرورة العمل على تطوير املناهج وإيجاد القوانين والتشريعات التي تزيد من فرص
العدالة واملساواة بين الجنسين .وبشكل عام يمكن القول إن متغير العمر لم يكن ذا تأثير واضح ،وهناك موقف موحد ً
تقريبا لكل
الفئات العمرية.
الجدول رقم ( :)13نتائج مقياس االتجاهات بحسب املؤهل الدرا�سي.

1

أشجع إكمال املرأة للدراسات العليا خارج البلد.

2

أشجع املرأة على تعلم األلعاب الرياضية كافة.

3

أشجع الرجل على املساعدة في أعمال املنزل

4

أشجع املرأة على حرية الحوار واملناقشة وعرض
أرائها.

5

أشجع املرأة على العمل بأية مهنة.

6

أشجع املرأة على الزواج املبكر.

الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

 2.30متوازن
 0.57جندري
 2.24متوازن
 0.63جندري
 2.67متوازن
 0.50جندري
 2.82متوازن
 0.42جندري
 2.17غير
 0.65تقليدي
 2.00غير
 0.68تقليدي

2.31
0.61
2.21
0.72
2.56
0.54
2.81
0.44
2.08
0.68
1.83
0.65

متوازن
جندري
غير
تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري
غير
تقليدي
غير
تقليدي

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

الرقم

السلوك

املؤهل

أقل من
الجامعي
 2.09غير
 0.71تقليدي
 2.05غير
 0.64تقليدي
 2.60متوازن
 0.54جندري
 2.69متوازن
 0.57جندري
 1.81غير
 0.67تقليدي
1.64
تقليدي
0.68

جامعي

دراسات عليا
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الرقم
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

السلوك

املؤهل

أمنح ً
الوسط
فرصا متكافئة للجنسين لتولي مهام
االنحراف املعياري
اإلشراف والقيادة.
الوسط
أشجع الجنسين على تعلم الطبخ.
االنحراف املعياري
الوسط
أوجه املرأة نحو التحدث بصوت منخفض.
االنحراف املعياري
الوسط
أفخربالنماذج النسائية الناجحة.
االنحراف املعياري
الوسط
يعاقب كل من الرجل واملرأة العقاب نفسه.
االنحراف املعياري
الوسط
أقبل تقليد املرأة للرجل وال أقبل العكس.
االنحراف املعياري
الوسط
أؤمن بالعدالة بين الرجل واملرأة.
االنحراف املعياري
الوسط
اشجع املرأة على اختياراملهن املناسبة لجنسها.
االنحراف املعياري
الوسط
أشجع املرأة على تعلم مهن غيرتقليدية كالهندسة
االنحراف املعياري
امليكانيكية.
الوسط
أشجع حضور الطالب الذكور حصص التدبير
االنحراف املعياري
املنزلي.
الوسط
املجموع
االنحراف املعياري

تقليدي= ( )1-1.74غيرتقليدي= ( )1.75-2.24متوازن /جندري= ( )2.25-3تقسيم الوسط
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أقل من
الجامعي
 2.47متوازن
 0.64جندري
 2.51متوازن
 0.55جندري
1.36
تقليدي
0.60
 2.88متوازن
 0.39جندري
 2.26متوازن
 0.71جندري
 2.50متوازن
 0.68جندري
 2.72متوازن
 0.48جندري
1.19
تقليدي
0.43
 2.04غير
 0.73تقليدي
 2.46متوازن
 0.70جندري
 2.21غير
 0.50تقليدي

جامعي
 2.65متوازن
 0.54جندري
 2.66متوازن
 0.54جندري
1.51
تقليدي
0.61
 2.85متوازن
 0.39جندري
 2.33متوازن
 0.69جندري
 2.51متوازن
 0.68جندري
 2.77متوازن
 0.49جندري
1.24
تقليدي
0.48
 2.13غير
 0.70تقليدي
 2.47متوازن
 0.61جندري
 2.33متوازن
 0.46جندري

دراسات عليا
2.63
0.56
2.62
0.57
1.71
0.70
2.90
0.36
2.52
0.61
2.50
0.70
2.77
0.43
1.40
0.60
2.21
0.75
2.37
0.66
2.34
0.42

متوازن
جندري
متوازن
جندري
تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري
متوازن
جندري
متوازن
جندري
تقليدي
غير
تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري

يالحظ في الجدول رقم ( )13الذي يشيرإلى نتائج قياس اتجاهات العينة مصنفة بحسب املؤهل أن النتائج العامة تظهربعض التدرج
ً
إلى مزيد من اإليجابية والتوازن بارتفاع مستوى املؤهل العلمي ،وإن كان الفرق بسيطا؛ مما يشير إلى أن الوعي بقضايا املساواة
لاً
والعدالة بين الجنسين يكون أكثرتقب وقناعة مع ارتفاع املستوى العلمي والثقافي للفرد.
ًّ
وهناك توافق ملفت للنظر في جميع املستويات التعليمية في اتخاذ اتجاه متوازن
جندريا في املواقف املعنية بالصورة الذهنية للدور
ً
االجتماعي لكل من املرأة والرجل فيما يتعلق برفض صورة الرجل املتفوق في القدرات العقلية والذهنية .وأيضا التوافق في الدعوة
نحو تغيير صورة املرأة في املناهج الدراسية ،وإصدار التشريعات الداعمة ملبادئ املساواة بين الجنسين .وهذه االتجاهات هي أسس
رئيسة في اتجاهات تكافؤالفرص؛ مما يشيرإلى وعي أفراد العينة فيما يتعلق بمبادئ العدالة واملساواة بغض النظرعن املؤهل العلمي.
ً
خامسا :نتائج حتليل مقياس السلوك:

ال يكفي أن يؤمن الفرد ببعض القيم واملبادئ ،ويدرك أبعادها الثقافية ،بل ال بد أن يتجلى هذا االيمان في مواقف وسلوكيات تسهم
في تغييرالواقع وتدفع بميزان القوى نحو العدالة واإلنصاف.
ويتكون مقياس السلوك من ( )16عبارة تعبر عن مواقف اجتماعية تترجم مدى التزام املبحوث بقيم واتجاهات العدالة وتكافؤ
الفرص على املستوى العملي.

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

ال تكتفي الدراسة بتحليل اتجاهات العاملين من الجنسين في الوزارات واملؤسسات الحكومية حول الثقافة السائدة ومواقفهم من
القضايا املتعلقة بها على املستوى النظري ،إنما تسعى للوقوف على مدى توافق سلوكهم الوظيفي واالجتماعي حول هذه املفاهيم؛ اذ
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الجدول رقم ( :)14نتائج مقياس السلوك لجميع أفراد العينة.
الرقم
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السلوك

1

أشجع إكمال املرأة للدراسات العليا خارج البلد.

2

أشجع املرأة على تعلم األلعاب الرياضية كافة.

3

أشجع الرجل على املساعدة في أعمال املنزل.

4

أشجع املرأة على حرية الحوار واملناقشة وعرض آرائها.

5

أشجع املرأة على العمل بأية مهنة.

6

أشجع املرأة على الزواج املبكر.

7

أمنح ً
فرصا متكافئة للجنسين لتولي مهام اإلشراف
والقيادة.

8

أشجع الجنسين على تعلم الطبخ.

9

أوجه املرأة نحو التحدث بصوت منخفض.

10

أفخربالنماذج النسائية الناجحة.

11

يعاقب كل من الرجل واملرأة العقاب نفسه.

12

أقبل تقليد املرأة للرجل وال أقبل العكس.

املجموع
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

2.26
0.60
2.21
0.65
2.64
0.51
2.80
0.45
2.10
0.67
1.92
0.69
2.62
0.56
2.63
0.55
1.51
0.62
2.86
0.39
2.34
0.69

الوسط
االنحراف املعياري

2.50
0.68

متوازن جندري
غيرتقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري
غيرتقليدي
غيرتقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري
تقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري

متوازن جندري

الرقم

السلوك
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

0.71

الوسط
أشجع حضور الطالب الذكور حصص التدبيراملنزلي.
االنحراف املعياري
الوسط
املجموع
االنحراف املعياري

2.45
0.63
2.31
0.46

13

أؤمن بالعدالة بين الرجل واملرأة.

14

أشجع املرأة على اختياراملهن املناسبة لجنسها.

15
16

املجموع

أشجع املرأة على تعلم مهن غيرتقليدية كالهندسة
امليكانيكية.

2.76
0.48
1.25
0.49
2.12

متوازن جندري
تقليدي
غيرتقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري

تقليدي= ( )1-1.74غيرتقليدي= ( )1.75-2.24متوازن /جندري= ()2.25-3

العام ( ،)2.31حيث يالحظ التوافق اإليجابي من معظم أفراد العينة الذي يفوق نتائج اتجاهاتهم في هذا املجال ،والتي سبقت اإلشارة
لاً
إليها عند تحليل نتائج مقياس االتجاهات ،وربما يكون ذلك بسبب وضوح الفكرة عندما تقرن هذه القيم بسلوك عملي بد من
األفكارواملفاهيم املجردة.
جندريا هو  10من أصل ً 16
ًّ
موقفا في مقابل  4مواقف غيرتقليدية وربما متحيزة للمرأة ،وموقفين
ويالحظ أن عدد املواقف املتوازنة
تقليديين فقط يتعلق بالسلوك العام للمرأة وتشجيعها على اختياراملهن املناسبة لها.
ًّ
جندريا يدعو للتفاؤل بفاعلية ونجاح أية مساع تهدف إلى إدماج احتياجات كل من املرأة
واالتفاق حول اتخاذ سلوكيات متوازنة
والرجل في التنمية وفق مبدأ تكافؤ الفرص .وتؤكد هذه النتائج ما طرح ً
سابقا فيما يتعلق بالنتائج العامة على املقياس؛ مما يزيد من
ًّ
جندريا.
وضوح الصورة حول توافق الجنسين التخاذ مواقف متوازنة

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

ًّ
جندريا ،ويستدل بذلك على املتوسط الحسابي
تشير النتائج العامة ملقياس السلوك إلى التزام كبير بسلوكيات ومواقف متوازنة
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أيضا في بعض املواقف التقليدية ،وإن كانت قليلة ً
ومن الجديربالذكرأن االتفاق ظهر ً
جدا ،والتي تتعلق باختياراملرأة املهن املناسبة
لجنسها .ولكن يناقض املبحوثون أنفسهم عندما يبدون ً
موقفا غير تقليدي في العبارة التي تشير إلى تشجيعهم للمرأة على العمل بأية
محسوم لدى البعض ،حيث يتأرجح بين املوافقة والتحفظ؛ مما
مهنة .وهذا التناقض في املواقف ربما يعود إلى أن األمر مازال غير
ٍ
يدعو لبذل مزيد من الجهد في برامج التوعية لتتضح الصورة لدى الجميع؛ مما يؤدي إلى اتخاذ مواقف متوازنة ومتحضرة من قضايا
التنمية؛ وبالتالي يمكن كسب تأييد معظم أفراد املجتمع عند طرح هذه القضايا والدعوة إلى تبني موازنات مستجيبة للمرأة والرجل،
وإصدار التشريعات الداعمة للمرأة وغير ذلك من القضايا اإلستراتيجية التي تؤدي إلى التحول نحو مجتمع يسعى بشكل حثيث نحو
العدالة واإلنصاف بين الجنسين.

136

الجدول رقم ( :)15نتائج مقياس السلوك بحسب النوع.

8

أشجع الجنسين على تعلم الطبخ.

9

أوجه املرأة نحو التحدث بصوت
منخفض.

10

أفخربالنماذج النسائية الناجحة.

11

يعاقب كل من الرجل واملرأة العقاب
نفسه.

12

أقبل تقليد املرأة للرجل وال أقبل
العكس.

13

أؤمن بالعدالة بين الرجل واملرأة.

الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

2.23
0.67
2.14
0.68
2.55
0.54
2.68
0.53
1.96
0.73
1.66
0.64
2.49
0.60
2.49
0.61
1.44
0.63
2.81
0.48
2.29
0.70
2.40
0.71
2.73
0.55

غيرتقليدي
غيرتقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري
غيرتقليدي
تقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري
تقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري

2.29
0.54
2.26
0.62
2.71
0.49
2.88
0.36
2.20
0.60
2.12
0.65
2.72
0.51
2.74
0.47
1.56
0.62
2.90
0.30
2.38
0.68
2.58
0.65
2.79
0.42

متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري
غيرتقليدي
غيرتقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري
تقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

النوع
السلوك
الرقم
الوسط
أشجع إكمال املرأة للدراسات العليا
1
خارج البلد.
االنحراف املعياري
الوسط
أشجع املرأة على تعلم األلعاب الرياضية
2
كافة.
االنحراف املعياري
الوسط
أشجع الرجل على املساعدة في أعمال
3
املنزل.
االنحراف املعياري
الوسط
أشجع املرأة على حرية الحوار واملناقشة
4
وعرض آرائها.
االنحراف املعياري
الوسط
أشجع املرأة على العمل بأية مهنة.
5
االنحراف املعياري
الوسط
أشجع املرأة على الزواج املبكر.
6
االنحراف املعياري
أمنح ً
الوسط
فرصا متكافئة للجنسين لتولي مهام
7
اإلشراف والقيادة.
االنحراف املعياري

رجل

امرأة
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الرقم

السلوك

14

أشجع املرأة على اختياراملهن املناسبة
لجنسها.

15

أشجع املرأة على تعلم مهن غيرتقليدية
كالهندسة امليكانيكية.

16

أشجع حضور الطالب الذكور حصص
التدبيراملنزلي.
املجموع

رجل

النوع
الوسط
االنحراف املعياري

1.24
0.48

الوسط

2.07

االنحراف املعياري

0.75

الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

2.36
0.67
2.22
0.46

تقليدي
غيرتقليدي
متوازن جندري
غيرتقليدي

امرأة
1.25
0.49
2.16
0.68
2.53
0.59
2.38
0.46

تقليدي
غيرتقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري

يميل التوجه العام لدى النساء نحو التوازن الجندري ( )2.38في حين يميل التوجه العام لدى الرجال نحو االتجاه غير التقليدي
( )2.22في مواقف السلوك بفارق كبير .وقد ُيعزي ذلك إلى أن املرأة أكثر ً
وعيا والتز ًاما بسلوك متوازن وواقعي ينطلق من معايشة يومية
ألوضاع اجتماعية واقتصادية وثقافية ذات عالقة مباشرة بحياتها وعالقاتها.
وبالتدقيق في مواقف كل من الرجل واملرأة ونقاط االتفاق واالختالف بينهما يمكن مالحظة التوافق العام في اتخاذ مواقف متوازنة
ً
ًّ
اتجاها يميل إلى التوافق بين الجنسين في كثير
جندريا في تسع عبارات توضح سلوكيات محددة ،أي بنسبة بلغت ( .)%56أي أن هناك
من املواقف التي تعبرعن التوازن واإليجابية فيما يتعلق بقضايا التنمية.
ويأتي التوافق ولكن بتوجه تقليدي بين الرجل واملرأة في املواقف التي تتعلق بالسلوك االجتماعي العام ،وباألخص في مجال اختيار
املرأة للمهنة املناسبة لجنسها ،في تأثير واضح من الثقافة العامة السائدة ،وهو �شيء ال يعوق ً
كثيرا تقدم املرأة وتطور إسهاماتها
االجتماعية .ومن جانب آخر يالحظ ً
أيضا التوافق بين الجنسين في توجه املرأة نحو جميع املهن ،وباألخص املهن ذات التخصصات
العملية غيرالتقليدية كالهندسة امليكانيكية.
وقد يبدو أن هناك بعض التناقض في املواقف ،حيث يؤكد معظم أفراد العينة من الجنسين على اختيار املرأة ملهن تناسبها ،في حين
يميل نحو توجه املرأة إلى املهن والتخصصات التقليدية .وقد يعود ذلك إلى أن املجتمع البحريني ال يستنكر توجه املرأة نحو جميع
التخصصات واملهن غيرالتقليدية ،ولكن بما يتفق مع إمكاناتها البيولوجية وظروفها االجتماعية.
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 30-20سنة
2.31
0.62
2.25
0.66
2.68
0.52
2.83
0.42
2.16
0.69
2.02
0.67
2.64
0.55
2.62
0.57
1.56
0.64
2.86
0.39
2.36
0.69
2.51
0.69
2.75
0.52

متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري
غيرتقليدي
غيرتقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري
تقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري

2.24
0.57
2.26
0.61
2.68
0.49
2.78
0.46
2.10
0.66
1.90
0.66
2.58
0.57
2.65
0.53
1.46
0.59
2.86
0.40
2.34
0.70
2.52
0.66
2.77
0.45

متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري
غيرتقليدي
غيرتقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري
تقليدي
متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري
متوازن جندري
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العمر
السلوك
الرقم
الوسط
أشجع إكمال املرأة للدراسات
1
العليا خارج البلد.
االنحراف املعياري
الوسط
أشجع املرأة على تعلم األلعاب
2
الرياضية كافة.
االنحراف املعياري
الوسط
أشجع الرجل على املساعدة في
3
أعمال املنزل.
االنحراف املعياري
الوسط
أشجع املرأة على حرية الحوار
4
واملناقشة وعرض آرائها.
االنحراف املعياري
الوسط
أشجع املرأة على العمل بأية
5
مهنة.
االنحراف املعياري
الوسط
أشجع املرأة على الزواج املبكر.
6
االنحراف املعياري
أمنح ً
الوسط
فرصا متكافئة للجنسين
7
لتولي مهام اإلشراف والقيادة .االنحراف املعياري
الوسط
أشجع الجنسين على تعلم
8
الطبخ.
االنحراف املعياري
الوسط
أوجه املرأة نحو التحدث بصوت
9
منخفض.
االنحراف املعياري
الوسط
أفخربالنماذج النسائية
10
الناجحة.
االنحراف املعياري
الوسط
يعاقب كل من الرجل واملرأة
11
العقاب نفسه.
االنحراف املعياري
الوسط
أقبل تقليد املرأة للرجل وال أقبل
12
العكس.
االنحراف املعياري
الوسط
 13أؤمن بالعدالة بين الرجل واملرأة.
االنحراف املعياري

 41-31سنة

أكثرمن  41سنة
2.21
غيرتقليدي
0.62
2.06
غيرتقليدي
0.66
2.52
متوازن جندري
0.52
2.75
متوازن جندري
0.48
1.98
غيرتقليدي
0.62
1.78
غيرتقليدي
0.75
2.65
متوازن جندري
0.57
2.62
متوازن جندري
0.53
1.50
تقليدي
0.65
2.87
متوازن جندري
0.37
2.30
متوازن جندري
0.65
2.47
متوازن جندري
0.69
2.78
متوازن جندري
0.44
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الرقم

السلوك

14

أشجع املرأة على اختياراملهن
املناسبة لجنسها.

15

أشجع املرأة على تعلم مهن غير
تقليدية كالهندسة امليكانيكية.

16

أشجع حضور الطالب الذكور
حصص التدبيراملنزلي.
املجموع

العمر
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

 30-20سنة
1.25
0.51
2.11
0.70
2.42
0.65
2.33
0.45

1.20
تقليدي
0.42
2.11
غيرتقليدي
0.72
2.53
متوازن جندري
0.62
2.31
متوازن
جندري
0.47

 41-31سنة
تقليدي
غيرتقليدي
متوازن جندري
متوازن
جندري

أكثرمن  41سنة
1.31
تقليدي
0.54
2.17
غيرتقليدي
0.73
2.38
متوازن جندري
0.61
2.27
متوازن جندري
0.46

تقليدي= ( )1-1.74غيرتقليدي= ( )1.75-2.24متوازن /جندري= ( )2.25-3تقسيم الوسط

تدل نتائج الجدول رقم ( )16الخاص بقياس السلوك وفق العمر أن متغير العمر لم يكن له تأثير يذكر على مواقف أفراد العينة
ً
ًّ
اتفاقا ًّ
عاما على اتخاذ مثل هذه
جندريا في مواقفها؛ مما يشير إلى أن هناك
وسلوكياتهم؛ حيث ظهرت جميع الفئات العمرية متوازنة
ً
املواقف لدى معظم املبحوثين بغض النظر عن أعمارهم .وتؤكد نتائج هذا الجدول ما ذكر سابقا حول املواقف املتحيزة املتعلقة
بالسلوك العام للمرأة ،وتشجيعها على اختياراملهن املناسبة لها ،فهي مواقف متفق عليها في جميع الفئات العمرية.
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1

أشجع إكمال املرأة للدراسات العليا
خارج البلد.

2

أشجع املرأة على تعلم األلعاب
الرياضية كافة.

3

أشجع الرجل على املساعدة في أعمال
املنزل.

4

أشجع املرأة على حرية الحوار
واملناقشة وعرض آرائها.

5

أشجع املرأة على العمل بأية مهنة.

6

أشجع املرأة على الزواج املبكر.

7

أمنح ً
فرصا متكافئة للجنسين لتولي
مهام اإلشراف والقيادة.

8

أشجع الجنسين على تعلم الطبخ.

9

أوجه املرأة نحو التحدث بصوت
منخفض.

10

أفخربالنماذج النسائية الناجحة.

12

أقبل تقليد املرأة للرجل وال أقبل
العكس.

13

أؤمن بالعدالة بين الرجل واملرأة.

14

اشجع املرأة على اختياراملهن املناسبة
لجنسها.

الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

1.36
0.60
2.88
0.39
2.50
0.68
2.72
0.48
1.19
0.43

تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري
متوازن
جندري
تقليدي

2.30
0.57
2.24
0.63
2.67
0.50
2.82
0.42
2.17
0.65
2.00
0.68
2.65
0.54
2.66
0.54
1.51
0.61
2.85
0.39
2.51
0.68
2.77
0.49
1.24
0.48

متوازن
جندري
متوازن
جندري
متوازن
جندري
متوازن
جندري
غير
تقليدي
غير
تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري
تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري
متوازن
جندري
تقليدي

1.71
0.70
2.90
0.36
2.50
0.70
2.77
0.43
1.40
0.60

تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري
متوازن
جندري
تقليدي

واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين

الرقم

السلوك

املؤهل
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

أقل من الجامعي
2.09
غيرتقليدي
0.71
2.05
غيرتقليدي
0.64
2.60
متوازن
 0.54جندري
2.69
متوازن
 0.57جندري
1.81
غيرتقليدي
0.67
1.64
تقليدي
0.68
2.47
متوازن
 0.64جندري
2.51
متوازن
 0.55جندري

جامعي

دراسات عليا
 2.31متوازن
 0.61جندري
2.21
غير
 0.72تقليدي
 2.56متوازن
 0.54جندري
 2.81متوازن
 0.44جندري
2.08
غير
 0.68تقليدي
1.83
غير
 0.65تقليدي
 2.63متوازن
 0.56جندري
 2.62متوازن
 0.57جندري
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الرقم

السلوك

15

أشجع املرأة على تعلم مهن غير
تقليدية كالهندسة امليكانيكية.

16

أشجع حضور الطالب الذكور
حصص التدبيراملنزلي.
املجموع

املؤهل
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري
الوسط
االنحراف املعياري

أقل من الجامعي
2.04
غيرتقليدي
0.73
2.46
متوازن
 0.70جندري
2.21
غيرتقليدي
0.50

تقليدي= ( )1-1.74غيرتقليدي= ( )1.75-2.24متوازن /جندري= ( )2.25-3تقسيم الوسط

جامعي
2.13
0.70
2.47
0.61
2.33
0.46

غير
تقليدي
متوازن
جندري
متوازن
جندري

دراسات عليا
2.21
غير
 0.75تقليدي
 2.37متوازن
 0.66جندري
 2.34متوازن
 0.42جندري

تدل النتائج العامة للجدول رقم ( )17الخاص بنتائج مقياس السلوك وفق املؤهل إلى اختالف واضح بين الفئات ذات املؤهل األقل
من الجامعي من جانب ،وبين الفئتين الجامعية والدراسات العليا من جانب آخر؛ حيث يميل أصحاب املؤهالت الجامعية بمستوياتها
ًّ
جندريا ،في حين يميل أصحاب املؤهل األقل من الجامعي إلى مواقف غير تقليدية ربما ب�شيء
املختلفة إلى اتخاذ مواقف متوازنة
من التحيز الشديد لقضايا املرأة في داللة على أن املؤهل الجامعي ذو تأثير كبير على وعي الفرد وقدرته على اتخاذ املواقف املتحضرة
واملتوازنة دون تحيز أو اندفاع .فقد يساء فهم التوجهات الوطنية الداعية إلى العدالة بين الجنسين وكأنها دعوة إلى إعطاء مزيد من
الحقوق واالمتيازات للمرأة.
لاً
ً
ونساء –
وخالصة القول إن نتائج كل من مقياس االتجاهات ،ومقياس السلوك تظهر بشكل واضح تمتع املجتمع البحريني – رجا
بوعي متحضر بقضايا العدالة بين الجنسين على مستوى تبني قيم واتجاهات إيجابية .وال يوجد تناقض صارخ بين هذه االتجاهات
وبين السلوك االجتماعي في هذا املجال .وليس بمستغرب على املجتمع البحريني هذا املستوى من الوعي واإلدراك بشكل عام ،واتخاذ
ً
مشجعا على تبني
مواقف إيجابية داعية إلنصاف املرأة بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص .ولكن هذا الوضع اإليجابي وإن كان
التوجهات الرسمية واألهلية نحو ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص على املستويين التشريعي والعملي ،إال أن هناك ضرورة ملزيد من البرامج
التوعوية والتدريبية لترسيخ مثل هذه التوجهات وكسب التأييد املجتمعي ألي توجه أو مشروع أو تطوير أو تشريع يهدف إلى تقليل
الفجوة الجندرية ،وترسيخ مبادئ العدالة واملساواة وتكافؤالفرص؛ مما له أكبراألثرفي تحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ إذ ال يكفي
أن يتمتع املجتمع بالحماس واإليجابية في التعامل مع قضايا املساواة ،إنما من الضروري أن يسعى بجدية وبوعي متحضر نحو تغيير
التوجهات العامةً ،
وأيضا كسب التأييد لتغيير الواقع بما يحقق املزيد من العدالة واإلنصاف ،وتبني مبدأ تكافؤ الفرص في مجاالت
التشريع ،والتنمية ،واملوازنات املستجيبة الحتياجات املرأة والرجل ،والثقافة السائدة في املجتمع.
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التوصيــــــــات

143

144

ً
انطالقا من نتائج الدراسة امليدانية فيما يتعلق بواقع القوى العاملة في املؤسسات الحكومية يمكن طرح عدد من التوصيات على
النحو التالي:
 -1السعي نحو إيجاد التوازن النوعي في التعيين في الوظائف الحكومية بما يحقق العدالة في اختيار الكفاءات الوطنية بين املرأة
والرجل ،وتجسيرالفجوة في الوزارات واملؤسسات التي يغلب عليها الخلل في ميزان القوى بشكل واضح.
 -2إيجاد نظم وآليات عادلة ومنصفة تسمح باالرتقاء نحو املستويات األعلى على السلم الوظيفي للمرأة والرجل وفق الخبرة والكفاءة.
 -3تشجيع املرأة على االستمرارفي العمل ،وتوفيرالخدمات املساندة لها بما يساعدها على التوفيق بين واجباتها األسرية والوظيفية.
ً
استنادا إلى نتائج تحليل االحتياجات التدريبية للعاملين من
 -4إيجاد نظم متطورة لتخطيط برامج التدريب في املؤسسات الحكومية
الجنسين ،وبما يلبي متطلبات العمل الحالية واملستقبلية للمؤسسة.
 -5وضع التدريب وتنمية القدرات ضمن معاييرومتطلبات التعيين والترقي في الوظائف اإلشرافية والقيادية.
القرارات ،ووضع الخطط لتحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص بين املرأة والرجل.
 -7إعداد مختصين في هذا املجال يمتازون بالقدرات واملهارات الالزمة للتدريب ،وإعداد الدراسات ،وتنظيم البرامج التوعوية.
 -8تنفيذ برامج توعوية شاملة ومتنوعة للتوعية بمفاهيم اإلدماج ومبادئه بما يؤدي إلى نشر الثقافة اإليجابية للعدالة بين املرأة
والرجل ،وتبني سلوك تنظيمي واجتماعي مر ٍاع ملبادئ تكافؤ الفرص في جميع مجاالت الحياة.
 -9االهتمام بإعداد جيل من الناشئة والشباب يؤمن بقيم العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين؛ مما من شأنه أن يؤثر في توجيه
سلوكه أثناء تعامله في املجتمع.
 -10تطوير املناهج والعمليات التربوية لخلق جيل يؤمن باملساواة والعدالة بين املرأة والرجل ،بما يسهم في تطوير االتجاهات
والسلوكيات االجتماعية الداعمة لهذا التوجه.
 -11تطويروتوظيف وسائل اإلعالم املختلفة ،وتدريب كوادرها لإلسهام في التوعية بمفاهيم ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين املرأة
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 -6إعداد دراسات متعددة في هذا املجال باستخدام منهجيات التدقيق الجندري لتوفير نتائج علمية يمكن االستناد إليها في اتخاذ

والرجل.
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 -12تقييم مشروع وحدات تكافؤ الفرص وتطويره في املؤسسات الرسمية ،وتفعيل دوره في نشر الثقافة الداعمة لتحقيق العدالة
وتكافؤ الفرص في مجال العمل.
 -13إعداد كتيبات ونشرات تثقيفية حول أهمية اإلدماج وآلياته.
 -14تطبيق مشروع وحدات تكافؤ الفرص في القطاع الخاص لنشرثقافة وقيم العدالة االجتماعية في جميع قطاعات العمل.
 -15توثيق تجربة مملكة البحرين في مجال إدماج احتياجات املرأة والرجل ،والترويج لها كنموذج وطني نابع من االحتياجات املجتمعية
وفق اإلطارالثقافي واالجتماعي ململكة البحرين.
 -16تنفيذ مزيد من الدراسات حول قضايا تكافؤ الفرص في مجاالت العمل ،خاصة في القطاع الخاص وريادة العمال ،وأيضا في
املجاالت االجتماعية والسياسية وغيرها.
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جدول بيانات القوى العاملة

الوزارة  /املؤسسة:
الوظيفة/املنصب

2010م
رجل

2011م
امرأة

رجل

امرأة

2012م
رجل

امرأة

مالحظات

الوزير
وكيل الوزارة
وكيل وزارة مساعد
مديرإدارة

مشرف
إخصائي أول
إخصائي

املجموع
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رئيس

155

برامج التدريب وبناء القدرات

الوزارة/املؤسسة:
البرامج
 -1القيادة واإلدارة
*
*
*
*
 -2تكنولوجيا املعلومات
*
*
*
*
 -3البرمج التخصصية
*
*
*
*
 -4البرامج التطويرية
*
*
*
*
املجموع
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2010م
رجل

امرأة

2011م
رجل

امرأة

2012م
رجل

امرأة

املالحظات

مقياس االجتاهات

البيانات الشخصية:
املؤسسة /الوزارة:
		
النوع:

				
رجل

		
امرأة

				
30-20
		
العمر:

			
45-31

أكثرمن 45

			
أقل من الجامعي

			
جامعي

دراسات عليا

		
املؤهل:
الرقم

االتجاهات

2

يجب إلقاء الضوء على النماذج والقيادات النسائية الناجحة.

3

أداء الطالبات في مادة الرياضيات أفضل من أداء الطالب.
أفضل أن يكون مديري ً
ذكرا.

5

تبدع الطالبات في الفرع األدبي ،ويبدع الطالب في الفرع العلمي.

6

النساء أقدرمن الرجال على تولي األمور القيادية.

7

ال تتقن النساء النشاطات الرياضية مثل الرجال.

8

يجب أن يكون صانعو القرارات والسياسات من الرجال.

9

أرى املنهاج املدر�سي يستخدم لغة الذكورة فقط.

10

املرأة أقدرعلى حل املشكالت اإلدارية من الرجل.

11

أداء الطالبات والطالب في املواد العلمية متشابه.

4
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1

مجد ألنها ستصبح ربة بيت في املستقبل.
إن تعليم املرأة غير ٍ

موافق

محايد

غيرموافق
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االتجاهات
الرقم
 12املنهاج املدر�سي ُيظهرأن املرأة أقل ً
شأنا من الرجل.
14

يفضل أن يكون مدرسو املواد العلمية
ً
ذكورا فقط.

15

يجب تسليم األمور القيادية للرجال.

16

ضبط املرأة أسهل من ضبط الرجل.

17

ال مانع لدي من االختالط بين الجنسين في العمل.
لاً
إن املجتمع العربي ّ
موجه نحوقيم ومعاييروخبرات أكثرمي للرجال.

19

التعليم أفضل مهنة لإلناث.

20

تفوق الرجل يعود إلى ذكائه ،أما تفوق املرأة فيعود إلى الحظ.

21

أفضل تعديل املناهج نحو إظهارصورة أفضل للمرأة.

22

أشجع تعديل القوانين لتحقيق املساواة بين الجنسين.

13

18
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موافق

محايد

غيرموافق

مقياس السلوك

البيانات الشخصية:
املؤسسة /الوزارة:
		
النوع:

				
رجل

		
امرأة

				
30-20
		
العمر:

			
45-31

أكثرمن 45

			
أقل من الجامعي

			
جامعي

دراسات عليا

		
املؤهل:
الرقم

أشجع إكمال املرأة للدراسات العليا خارج البلد.
أشجع املرأة على تعلم األلعاب الرياضية كافة.
أشجع الرجل على املساعدة في أعمال املنزل.
أشجع املرأة على حرية الحوارواملناقشة وعرض آرائها.
أشجع املرأة على العمل بأية مهنة.
أشجع املرأة على الزواج املبكر.
أمنح ً
فرصا متكافئة للجنسين لتولي مهام اإلشراف والقيادة.
أشجع الجنسين على تعلم الطبخ.
أوجه املرأة نحو التحدث بصوت منخفض.
أفخربالنماذج النسائية الناجحة.
أعاقب الجنسين العقاب نفسه.
أقبل تقليد املرأة للرجل وال أقبل العكس.
أؤمن بالعدالة بين الجنسين.
أشجع املرأة على اختياراملهن املناسبة لجنسها.
أشجع املرأة على تعلم مهن غيرتقليدية كالهندسة امليكانيكية.
أشجع حضور الطالب الذكور حصص التدبيراملنزلي.
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10
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السلوك

ً
دائما

ً
أحيانا

ً
أبدا
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