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     متاشياً مع االمر السامي رقم 44 لسنة 2001م وتعديالته بخصوص إنشاء اجمللس االعلى للمرأة. واملتضمن إنشاء مركز توثيق جلمع 

املعلومات والبيانات والدراسات املتعلقة باملرأة وإجراء الدراسات والبحوث في هذا اجملال.

     وتنفيذا لتوجيهات صاحبة السمو امللكي االميرة  سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة اجمللس األعلى للمرأة حفظها اهلل خالل اللقاء 

 التشاوري الثاني بني اجمللس األعلى للمرأة واجلمعيات واللجان النسائية الذي عقد  في  9 مارس 2008م  بشأن تخصيص  يوم للمرأة البحرينية. 

تهتم األمانة العامة للمجلس االعلى للمرأة متمثلة في مركز معلومات املرأة بإجراء الدراسات والبحوث وإعداد أوراق العمل في كل 

ما يتعلق بقضايا املرأة البحرينية في مختلف النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

     يأتي يوم املرأة البحرينية لعام 2011 الذي يحمل شعار  ) املرأة البحرينية في التنمية االقتصادية ... شراكة وعطاء ( منطلقا 

املتعلقة   الدراسات  . فقد اسهمت  العمل  البحرينية في اجملال االقتصادي ومتكينها في سوق  لتحقيق مؤشرات ملموسة للمرأة 

باملرأة في اجملال االقتصادي في وضع اخلطط االقتصادية واالجتماعية، كما ابرزت مساهمة املرأة في التنمية االقتصادية ومباشرتها 

حلقها في املشاركة في التنمية وترجمة مبدأ تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء في احلياة العملية.
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�أوًل: در��سات �ملجل�س �لأعلى للمر�أة 
يف �ملجال �لقت�سادي



5

تاريخ �لتنفيذ�جلهة �ملنفذة�أ�سم �لدر��سة�لت�سل�سل
دراسة املهن غير التقليدية للمرأة 1

البحرينية في مملكة البحرين

إدارة الدراسات والبحوث

اجمللس األعلى للمرأة

2005م

دراسة وضع املرأة البحرينية العاملة في 2

القطاع اخلاص في مملكة البحرين

2006ممركز البحرين للدراسات والبحوث

دراسة تأثير اتفاقية التجارة احلرة 3

البحرينية - األمريكية على وضع املرأة 

العاملة في مملكة البحرين:

حالة املرأة العاملة في قطاع 

املنسوجات واملالبس اجلاهزة

2007ممركز اخلليج للدراسات االستراتيجية

دراسة تقييميه لواقع املرأة املتدربة على 4

إدارة املشروعات الصغيرة واملتوسطة

2011مجامعة البحرين

دراسة مسحية للمرأة في اجملال 5

االقتصادي

مركز معلومات املرأة 

 اجمللس األعلى للمرأة

2011م

دراسة مسحية ميدانية توضح واقع 6

املرأة العاملة في القطاع اخلاص

2011مجامعة البحرين
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�ملهن غري �لتقليدية للمر�أة �لبحرينية يف مملكة �لبحرين�أ�سم �لدر��سة
الشيخة لولوه بنت دعيج آل خليفةأسم الباحث

إدارة الدراسات والبحوثاجلهة املنفذة

اجملـلس االعلى للمــــرأة

يناير 2005متاريخ التنفيذ

تهدف الدراسة الى الـتـعـرف عـلى اجتاهـات الطالبات الـبحرينيات حـول مـستقبل املهن ملخص الدراسة

والـدوافـع  تقـليـدية،  فـنـية غـير  الـعامـالت في مهـن   البحرينيات  وآراء   ، املستـقبـلية 

مـن وراء الـعمـل في هـذه املهن، وتناولت الـبرامج الـتدريبية  الـمتاحة للـمرأة البحرينية 

العاملة، واجتاهـات أصحاب الـعـمل نـحـو تشغيل النساء وتدريبهن على الـمهن الفـنية 

غـير التقليدية بشكل خاص. مت إعـداد هذه الـدراسة بهدف إدراجها في التـقرير الـعـربي 

املوحد الذي يعده  املكتب اإلقليمي ملنظمة العمل الدولية اإلقليمي في دولة الكويت .

ملخ�س موجز عن در��سات �ملجل�س �العلى للمر�أة
1.     دراسة املهن غير التقليدية للمرأة البحرينية في مملكة البحرين:
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در��سة �ملهن غري �لتقليدية للمر�أة �لبحرينية يف مملكة �لبحرين

اخللفية واألهداف:

     تعتبر مشاركة املرأة البحرينية في مختلف أوجه العمل والنشاطات اخملتلفة، من أهم مظاهر احلياة العصرية التي تشهدها مملكة 

البحرين، حيث أثبتت املرأة البحرينية وجودها في سوق العمل ودخلت مجاالت عمل عديدة، وبنسب تواجد متفاوتة تختلف بحسب نوع 

وشكل القطاع ومتطلباته.

     وقد جاء تنفيذ هذه الدراسة بناء على طلب من منظمة العمل الدولية في الكويت. بهدف التعرف على واقع عمل املرأة البحرينية، 

ومعرفة اجتاهات الطالبات البحرينيات نحو مهنة املستقبل وبالذات في املهن غير التقليدية، والتعرف على رأي النساء العامالت ملعرفة 

الدوافع التي تسهم في إقبال املرأة على العمل في مهنتها احلالية، وكذلك معرفة اجتاهات أصحاب العمل نحو تشغيل النساء، كما اهتمت 

الدراسة باستعراض مجاالت التدريب املقدمة للمرأة في مملكة البحرين.

     علماً بأنه يتم تنفيذ دراسات مماثلة في كل من الكويت واألردن، ورغبة من املنظمة في توسيع عينة الدراسة لتشمل مملكة البحرين، 

وتعزيزاً ألطر التواصل مع منظمة العمل الدولية، مت اقتراح إجراء هذه الدراسة في مملكة البحرين، تنبع أهمية هذه الدراسة من حيث قلة 

عدد الدراسات املتعلقة مبشاركة املرأة االقتصادية على املستوى الوطني.

منهجية الدراسة:

     اعتمدت هذه الدراسة في منهجيتها على ثالثة استبيانات -من تصميم فريق بحثي تابع ملنظمة العمل الدولية في بيروت،  وقد مت 

تطبيق االستبيان األول على عينة عشوائية من النساء العامالت)اعتماداً على تصنيفات اجلهاز املركزي للمعلومات 

بالنسبة جملموعات املهن وبحسب نسب متثيل املرأة في كل مهنة مقارنة بالذكور( وذلك للتعرف على الدوافع التي تشجع املرأة 

إلى األنشطة  )استناداً  الثالث فقد طبق على عينة عشوائية من أصحاب األعمال  أما االستبيان  املهن.  العمل في هذه  على 

االقتصادية املصنفة حسب املعلومات اإلحصائية الصادرة من اجلهاز املركزي للمعلومات، وبحسب متثيل املرأة في كل نشاط، 

حيث مت انتقاء املؤسسات الواقعة ضمن األنشطة االقتصادية ذات التواجد النسائي األكبر( الستطالع آرائهم في املهن التي 

تشغلها املرأة البحرينية، ومعرفة اجتاهاتهم نحو تشغيل املرأة. وفي ضوء ذلك تضمنت عينة الدراسة مقابلة )50 طالبة(، و )50 

عاملة(، هذا باإلضافة إلى تطبيق االستبيان على عينة عشوائية مكونة من )8( أصحاب عمل.

     وتناولت هذه االستبيانات معلومات اقتصادية واجتماعية وتعليمية حتدثت عن اخلصائص الدميوغرافية والتعليمية للطالبات 

والنساء العامالت، والدوافع وراء اختيار التخصص واملهنة، ومدى الرغبة في العمل في مهن غير تقليدية. أما بالنسبة الستمارة 

أصحاب العمل، فركزت على العديد من اجلوانب اخلاصة بالتوظيف والتدريب، خاصة فيما يتعلق باملرأة.

الدراسة وأهدافها ومنهجيتها،  األول عرضاً متهيديا حول أهمية  الفصل  تناول  الدراسة على ستة فصول،       وقد اشتملت 

أما الفصل الثاني يستعرض بشكل نظري واقع مشاركة املرأة البحرينية في النشاط االقتصادي والبرامج التدريبية املوجهة

�مللخ�س �لتنفيذي
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للمرأة لرفع قدراتها، أما الفصل الثالث يتطرق إلى  تطور  واقع املرأة البحرينية العاملة بني املاضي واحلاضر، إلى جانب استعراض 

اإلحصائيات املوضحة لواقع املرأة في اجملال االقتصادي.

     في الفصل الرابع، فقد مت شرح اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية، أما الفصل اخلامس فيتعلق بعرض وحتليل وتفسير 

نتائج الدراسة امليدانية، وقد مت استعراض استنتاجات وتوصيات الدراسة في الفصل السادس.

     ومن املعطيات اإلحصائية الواردة في الدراسة يتضح أن هناك تطور مضطرد بالنسبة ملشاركة املرأة االقتصادية بشكل عام، وهو ما 

يعكس وعي املرأة بضرورة مشاركتها في التنمية هذا إلى جانب مساهمة املرأة في توفير دخل إضافي لألسرة.

يتناسق مع نسبة مشاركتها  ال  القرار،  تواجد محدود في مناصب صنع  فللمرأة  القرار،  املرأة في مناصب صنع  لوضع  بالنسبة  أما       

االقتصادية في القطاعني العام واخلاص.

     وبالنسبة ملشاركة املرأة في املهن الفنية من إجمالي النساء، فكان تواجدها كبير في املهن الكتابية وفي املواضع العلمية والفنية 

واإلنسانية)كفنيات واختصاصيات(، وهذه التخصصات حتتاج مؤهالت تعليمية جيدة، مما يعكس ارتفاع املؤهالت العلمية للمرأة البحرينية.

الصناعية  العمليات  الذكوري في مهن  التواجد  يفوق  املرأة   تواجد  فإن  الفنية،  املهن  في  بالذكور  البحرينية مقارنة  املرأة  وعن مشاركة 

والكيميائية والصناعات الغذائية، وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة اإلناث العامالت في قطاع الصناعة التحويلية وباألخص صناعة املالبس 

اجلاهزة.

نتائج الدراسة امليدانية:

أ- بالنسبة الستمارات الطالبات: أشارت الغالبية العظمى من الطالبات 94%، برغبتهن في العمل بعد التخرج، مما يعكس وعي الطالبات 

بأهمية دور املرأة التنموي في اجملتمع، وقد فضلت الطالبات العمل في القطاع احلكومي بنسبة 58%، بينما فضلت 12% العمل في القطاع 

اخلاص و 20% منهن أشرن أنه ال فرق لديهن سواء في القطاع العام واخلاص، ولذلك البد من تشجيع أكبر للنساء على املشاركة في القطاع 

اخلاص.

وفيما يتعلق مبهنة املستقبل، فقد كانت أغلبية املهن املطروحة من قبل الطالبات هي مهن غير تقليدية، مما يعكس  طموح املرأة البحرينية. 

وتأتي األسباب من وراء اختيار هذه املهن على النحو التالي: حتقيق الذات، طبيعة املهنة التي تناسب املرأة، ارتفاع األجور، القدرة على التميز 

واإلبداع.

ب- استمارة املرأة العاملة: تبني ان املستويات التعليمية ألمهات وآباء عينة الطالبات أعلى من املستويات التعليمية ألمهات وآباء عينة 

العامالت، نظراً لكونهم ينتمون إلى فئة عمرية أصغر نسبياً، وهذا مؤشر إيجابي يدل على تطور املستويات التعليمية عبر السنوات.

كما ان املستويات التعليمية ملفردات عينة املرأة العاملة، أعلى من املستويات التعليمية آلباء وأمهات مفردات هذه العينة، وهذا يعكس 

بكالوريوس-%20  اجلامعية)%50  الشهادات  العينة هن من حملة  العامالت ضمن  أن 70% من  إذ  األجيال،  التعليمية عبر  املستويات  ارتفاع 

دبلوم(.كما أن 28% من عينة املرأة العاملة، قد تخصصن في إدارة األعمال وتقنية املعلومات، وهي من التخصصات املطلوبة في سوق العمل.

أما بالنسبة حلصول املرأة على دورات تدريبية أثناء العمل فقد أشارت أن 76% من العامالت يحصلن  على التدريب أثناء العمل، أي أن 24% لم 

يحصلن على التدريب أثناء العمل، مما يعني أهمية استمرارية التوسع في البرامج التدريبية املقدمة للمرأة خاصة في اجملاالت التي يتطلبها 

سوق العمل.
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أما بالنسبة للدوافع من وراء العمل، فقد كانت األسباب هي حتقيق الذات بالدرجة األولى، وحتسني دخل األسرة بالدرجة الثانية، مما يعكس 

طموح املرأة ووعيها بأهمية مشاركتها االقتصادية في ظل متطلبات احلياة العصرية.

ويأتي رضا املرأة عن عملها من خالل االحصائيات التي  أشارت أن 88% من العامالت راضيات بأعمالهن احلالية، بينما عبرت 12% من العامالت

أنهن غير راضيات، مما يتطلب إجراء دراسات مستقبلية لقياس الرضا الوظيفي للمرأة.

ج- استمارة أصحاب املنشأة:  أشار أصحاب األعمال أنه ال فرق  بني اجلنسني بشكل عام من حيث االنضباطية واالستمرارية والقدرة على 

تطوير العمل. أما عن الفرص التدريبية التي يحصل عليها العاملني في املنشآت اخملتلفة فال يوجد تفرقة بني اجلنسني في هذا اجملال بحسب 

ما أفاد به أصحاب األعمال، وعلى الرغم من  إقرار أصحاب األعمال بعدم وجود أي تفرقة بني اجلنسني في الترقي والتدريب إال أن هذه التمييز 

موجود بشكل فعلي، مما يتطلب التوعية 

     بأهمية مشاركة املرأة االقتصادية وتغيير النظرة النمطية السائدة لدى بعض أصحاب األعمال حول إنتاجية املرأة وكفاءتها.

     أما بالنسبة للمهن التي ال يتم توظيف  املرأة فيها، فهي أعمال التعبئة والنقل وحمل املعدات، وهذه األعمال يحظر عمل املرأة فيها 

بحكم القانون، نظراً لكونها خطرة على صحة املرأة.

     ومن خالل معايير توظيف املرأة في املنشآت اخملتلفة فقد اجمع أصحاب املنشآت على ضرورة حصول املرأة على مؤهل تعليمي مناسب 

إضافة إلى املهارات واخلبرات التي تالءم طبيعة العمل بالدرجة األولى.

توصيات الدراسة:

     التوسع في برامج تدريب النساء خاصة في اجملاالت احلديثة والتي يتطلبها سوق العمل وتشجيع النساء على االندماج في القطاع اخلاص 

عن طريق توفير ضمانات أكثر لهن من جهة ،وتشجيع أصحاب األعمال في القطاع اخلاص على توظيف النساء من جهة أخرى. تشجيع 

املؤسسات على وضع سياسات تنص على مساواة املرأة بالرجل في املزايا الوظيفية وفي احلصول على التدريب املهني . وضع اخلطط والبرامج 

وتدريب  تعليم  برامج  الدراسات حول  املزيد من  إعداد  يتطلب  مبا  التنموي  بدورها  للقيام  وتعزيز قدراتها  وتأهيلها لتمكينها  املرأة  لتدريب 

النساء في القطاعني العام و اخلاص للحصول على مؤشرات أكثر  وايضا وضع التوصيات واآلليات ملتابعة تنفيذ نتائج هذه الدراسات .
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و�سع �ملر�أة �لبحرينية �لعاملة يف �لقطاع �خلا�س يف مملكة �لبحرين�أ�سم �لدر��سة
 عائشة الشيخاسماء الباحثني

د. راشد جنم

مركز البحرين للدراسات والبحوثاجلهة املنفذة

2006متاريخ التنفيذ

الـقطاع ملخص الدراسة في  الـعاملة  الـمـرأة  وضع  على  التعرف  األول  قسمها  في  الدراسة  هذه  تناولت 

الـخـاص مبملكة البحرين من حيث طبيعة الوظائف التي تشغلها واملعوقات التي قد متنعها 

األجواء  التركيز على  الرجل، مع  بزميلها  املهنية كعاملة أسوة  من احلصول على  حقوقها 

الوظيفية التي تعمل بها املرأة. أما القسم الثاني منها فيهتم بالتعرف على أراء أرباب العمل 

حول مستوى أداء وإنتاجية املرأة العاملة في القطاع اخلاص ومدى حماسها وفاعليتها في 

جو العمل .

2.     دراسة وضع املرأة البحرينية العاملة في القطاع اخلاص في مملكة البحرين
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در��سة و�سع �ملر�أة �لبحرينية �لعاملة يف �لقطاع �خلا�س يف مملكة �لبحرين
     اشتملت الدراسة على عينة ممثلة من املبحوثات بلغ قوامها 313 امرأة عاملة في القطاع اخلاص من خالل خمس قطاعات مختارة متثل 

2.5% من عدد النساء املوظفات في هذه القطاعات حسب املعلومات اإلحصائية الصادرة من اجلهاز املركزي للمعلومات . وهذه القطاعات 

هي : قطاع الصناعة والنسيج، قطاع التشييد والبناء، القطاع املالي والتأمني، قطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية، قطاع السياحة 

واملطاعم والفنادق. 

     أما القسم الثاني من الدراسة واملتعلق بتقييم أرباب العمل ملستوى أداء وإنتاجية املرأة العاملة في القطاع اخلاص فقد اشتملت العينة 

على عشر مؤسسات رئيسة والتي مثلت فيها املرأة أعلى نسب توظيف. اشتملت على العامالت في القطاع املالي والتأمني، قطاع السياحة 

واملطاعم والفنادق ، قطاع الصناعة والنسيج وقطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية. 

     وقد أظهرت الدراسة في قسمها األول أن 73.9% من املوظفات تتراوح أعمارهن ما بني 19-35 سنة )أي من الفئة الفتية(، وأن 60.7 % منهن 

قد حصلن على شهادة جامعية فما فوق. كما كشفت نتائج الدراسة أيضاً وجود تدني ملحوظ في مستوى األجور التي تتقاضاها املرأة في 

القطاع اخلاص مقارنة مبستواها التعليمي املرتفع، حيث تبني أن 25.5% من أفراد العينة املبحوثة يحصلن على راتب شهري يقل عن 200 دينار.

كما أوضحت الدراسة وجود متييز واضح ضد املرأة العاملة في القطاع اخلاص حيث لم يتجاوز إشغالها للوظائف العليا عن 9.9% من مجموع 

العينة، وقد تركزت غالبية النساء العامالت في املؤسسات املبحوثة في الوظائف التقليدية كالسكرتارية واالستقبال والوظائف الكتابية 

األخرى. كما تبني كذلك أن أهم ثالث مشاكل تواجهها املرأة العاملة في هذا القطاع تتمحور في: الدوام واإلجازات، املعاملة في جو العمل، 

وضعف الراتب.

     عكست نتائج الدراسة بعض املؤشرات الدالة على وجود جهل معرفي واضح لدى أفراد العينة املبحوثة بخصوص اتفاقية التجارة احلرة 

وانعكاساتها على مستقبل العمل اخلاص مبملكة البحرين، وكذلك فيما يخص مشروع مكنزي إلصالح سوق العمل مما يستدعي ضرورة 

تخصيص برامج توعوية بهذين املشروعني لتوضيح ارتباطهما الشديد مبستقبل املرأة العاملة بصورة عامة.

     أما فيما يخص القسم الثاني من نتائج الدراسة واملتعلقة بتقييم أرباب العمل ملستوى أداء وإنتاجية املرأة العاملة في القطاع اخلاص، 

فقد تبني من خالل إجابات املسئولني في القطاعات املدروسة أن لديهم صورة ايجابية عامة عن مستوى إنتاجية املرأة وجودة أداءها لدى 

مؤسساتهم.  كما أكد 70% منهم على عدم وجود التمييز  بني اجلنسني لديهم. كما وأوضح هؤالء املسئولني على إشغال املرأة لديهم 

بني  فجوة  هناك  أن  يبدو  ولكن  املناصب.  تلك  تبوء  في  الفرصة  منحها  على  والتأكيد  محدوديتها  رغم  العليا  القيادية  املناصب  لبعض 

انطباعات أرباب العمل االيجابية عن تلك  املرأة في القطاع اخلاص وبني واقع املرأة العاملة حيث أكد اجلزء األول من الدراسة على عدم تطبيق 

تلك املساواة حيث لم تشغل املرأة في املؤسسات املبحوثة سوى 10% من املناصب القيادية.

�مللخ�س �لتنفيذي
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تاأثري �تفاقية �لتجارة �حلرة  �لبحرينية – �لأمريكية على �ملر�أة �أ�سم �لدر��سة
�لعاملة  يف مملكة �لبحرين: 

حالة �ملر�أة �لعاملة يف قطاع �ملن�سوجات و�ملالب�س �جلاهزة
الباحث الرئيسياسماء الباحثني

الدكتور.محمد إبراهيم منصور	 

 أستاذ االقتصاد / مدير مركز الدراسات املستقبلية - جامعة أسيوط

الباحثان املساعدان

الدكتور.حمدي عبد العظيم )أستاذ االقتصاد - أكادميية السادات  للعلوم اإلدارية(	 

أ. هشام عبد اجمليد)مدرس مساعد اإلحصاء - جامعة أسيوط(	 

الباحثون املساعدون من مركز  اخلليج  للدراسات  االستراتيجية:

أ.سماء سليمان )رئيس وحدة دراسات املرأة(	 

أ.مدحت أيوب )املسـتشار االقتصادي(	 

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجيةاجلهة املنفذة

يونيو 2007متاريخ التنفيذ

تستهدف الدراسة إلى رصد تأثير اتفاقية التجارة احلرة على املرأة البحرينية العاملة على ملخص الدراسة

املرأة  وضع  على  السوق  وحترير  انفتاح  نتائج  ودراسة  والطويل.  واملتوسط  القصير  املدى 

العاملة وقدرتها التنافسية بحيث يتم وضع خطط وبرامج عمل لزيادة كفاءتها مبا يجعلها 

على  السلبية  االنعكاسات  من  التقليل  مع  احلرة  التجارة  اتفاقية  ظل  في  مطلوباً  خياراً 

وضعها الوظيفي .

3.     دراسة تأثير اتفاقية التجارة احلرة  البحرينية – األمريكية على املرأة العاملة  في مملكة البحرين: حالة املرأة العاملة في قطاع 

املنسوجات واملالبس اجلاهزة
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در��سة تاأثري �تفاقية �لتجارة �حلرة  �لبحرينية – �لأمريكية على �ملر�أة �لعاملة  يف مملكة 
�لبحرين: حالة �ملر�أة �لعاملة يف قطاع �ملن�سوجات و�ملالب�س �جلاهزة

     قسمت الدراسة إلى مقدمة وخمسة فصول، األول منها عبارة عن قراءة حتليلية التفاقية التجارة، والفرص واملكاسب التى سوف يجنيها 

البحرينية، كما  للمرأة  الراهن  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  الثاني  الفصل  تناول  التنفيذ. في حني  الطرفان عند تطبيقها ودخولها حيز 

اهتم هذا الفصل مبؤشرات اكتساب القدرات البشرية االجتماعية والسياسية، كالتعليم ،الصحة والرعاية االجتماعية والتدريب، ومؤشرات 

توظيف هذه القدرات في النشاط االقتصادي، مبا فيها مؤشرات سوق العمل في البحرين، والطلب على عمل املرأة، ومعدالت البطالة النسائية, 

والنشاط االقتصادي احلر للمرأة، واملرأة في احلركة النقابية، وفي هيكل اإلدارة العليا، ومتكني املرأة، وتقليل مظاهر التمييز ضدها.

     وحاولت الدراسة في الفصل الثالث أن جتري بعض اإلسقاطات والتوقعات الكمية لبعض املتغيرات محل الدراسة، مثل: التطور في 

قيمة الصادرات البحرينية بني املالبس اجلاهزة حتى عام 2015م، توقعات التوظيف والبطالة واألجور ونصيب املرأة منها في تلك السنة، بهدف 

الكشف عن بعض اخملاطر والفرص املترتبة عن اتفاقية التجارة احلرة.

     كما اجتهت خالل هذا الفصل أيًضا إلى وجهة ميدانية تطبيقية من خالل تصميم استمارة استبيان واستخدامها، الستقصاء رأي املرأة 

العاملة في قطاع املالبس اجلاهزة، وفي الوزارات والشركات واجلمعيات، وفي اإلدارة العليا لقطاع املالبس.

     تطرق  الفصل الرابع إلى بعض املؤشرات واألبعاد اإلضافية التي تعد ضرورة الستكمال جوانب التأثير الذي متارسه االتفاقية على عمالة 

النساء في البحرين مع التركيز على العمالة في قطاع املالبس اجلاهزة. عرض الفصل اخلامس اآلليات املقترحة ملواجهة اآلثار السلبية املتوقعة 

التفاقية التجارة احلرة على وضع املرأة العاملة في البحرين.

منهج الدراسة:

     استخدمت الدراسة منهًجا وصفًيا حتليلًيا في جانبها النظري، وخصوًصا في دراستها لإلطار التمهيدي التفاقية التجارة احلرة، وفي 

حتليلها لألوضاع االقتصادية واالجتماعية الراهنة للمرأة البحرينية. اعتمدت في اجلانب التطبيقي على منهج املسح االجتماعي امليداني من 

خالل تصميم استمارة استبيان ملعرفة االثار املتوقعة لالتفاقية على املراة العاملة في قطاع املالبس اجلاهزة.

وضع صناعة املنسوجات واملالبس اجلاهزة في البحرين في ضوء اتفاقية التجارة احلرة:

     أشارت الدراسة إلى أن  التطوير األهم الذي يجب أن تتجه إليه هذه الصناعة ينبغي أن يكون في اجتاه توطني هذه الصناعة، مبعنى أن 

تتحول إلى صناعة وطنية ذات رؤية إستراتيجية تختلف عما هو موجود حالياً، إذا أريد لهذه الصناعة أن تسهم في زيادة نسبة الصناعة 

التحويلية في الناجت احمللي اإلجمالي البحريني، باالضافة إلى إستراتيجية تنويع مصادر الدخل، ورفع مستوى التشغيل ونسبته لقوة العمالة 

البحرينية خاصة النساء، وهو األمر الذي لم يؤخذ بشكل جدي في العقود الثالثة املاضية منذ أن قامت هذه الصناعة في البحرين.

الذي يقتصر على األعمال  الوقت احلالي   العاملة في هذه الصناعة في  البحرينية  النسائية  العمالة  دور  إلى  الدراسة       كما تطرقت 

الهامشية فيها )كالتعبئة والتنظيف(، ولم يجر تأهيلها لإلملام مبهارات هذه الصناعة، كما أن املنتجات التي توفرها هذه املصانع ال تراها 

السوق البحرينية بل تذهب كلها للتصدير، وفي مقابل هذا تستورد اململكة احتياجاتها من اخلارج.

�مللخ�س �لتنفيذي
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و�قع �ملر�أة �ملتدربة على �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة�أ�سم �لدر��سة
د. جاسم العجمياسماء الباحثني

د. ناظم الصالح

جامعة البحريناجلهة املنفذة

أكتوبر 2011متاريخ التنفيذ

األعمال ملخص الدراسة لرواد  املوجهة  التدريبية  البرامج  مساهمة  على  الـتـعـرف  الى  الدراسة  تهدف 

)نساء و رجال( بهدف إكسابهم وتعزيز قدراتهم لتأسيس وإدارة وتنمية املشاريع االقتصادية 

إلى  ألعمال  رائدات  أفكار  ترجمة  على  تساعد  التي  العوامل  على  والوقوف  بهم.  اخلاصة 

مشاريع ناجحة، والتحديات التي يواجهنها.

4.     دراسة تقييميه لواقع املرأة املتدربة على إدارة املشروعات الصغيرة واملتوسطة
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در��سة و�قع �ملر�أة �ملتدربة على �إد�رة �مل�ساريع متناهية �ل�سغر و�ل�سغرية و�ملتو�سطة
     إن الهدف األساسي لهذه الدراسة هو التعرف على مساهمة البرامج التدريبية املوجهة لرواد األعمال )نساء و رجال( بهدف إكسابهم 

وتعزيز قدراتهم لتأسيس وإدارة وتنمية املشاريع االقتصادية اخلاصة بهم. إال أن الباحثني على قناعة بأنه على الرغم من أهمية التدريب، 

فإن جناح رواد األعمال في ترجمة أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وال تعتمد على التدريب الفعال فقط، وإمنا تعتمد أيضا على عاملني مهمني 

هما:1(مواهب وقدرات رواد األعمال، 2( البيئة التي يعمل فيها رواد األعمال. وقد اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على معلومات متثلت في 

: 1( مقابالت مع مسئولني وخبراء على معرفة ببيئة رواد األعمال وينشطون في مجال تدريب الرواد ،2( مجموعة من التقارير احمللية والدولية 

،3( آراء عينة ضمت مجموعتني هم: 1( النساء الالتي شاركن في برامج تدريبية قدمتها مؤسسات متخصصة في هذا اجملال وتقدم هذه 

البرامج بصورة مستمرة مما أكسبها خبرة متت مراكمتها من خالل التعامل مع رواد األعمال ومؤسسات الدولة ذات العالقة، باإلضافة إلى 

املؤسسات التمويلية التي ميكن أن توفر التمويل لرواد األعمال،  2( نساء صاحبات أعمال أو يعتزمن إنشاء أعمالهن اخلاصة ولكن لم يشاركن 

في برامج تدريبية. على الرغم من أن الدراسة تبحث واقع املرأة املتدربة كما يشير العنوان، إال أن الباحثان قد ارتأيا إدماج رائدات األعمال الالتي 

لم يتدربن بغرض عقد املقارنة بني مجموعة املتدربات واجملموعة األخرى غير املتدربات، وبالتالي حتديد التباينات بينهما وكشف إن كان هناك 

متايز بني اجملموعتني ناجت عن املشاركة في البرامج التدريبية.

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ميكن تلخيص أهمها فيما يلي:

     على الرغم من أهمية التدريب لرائدات األعمال، إال أن جناحهن ال يعتمد فقط على التدريب، بغض النظر عن نوعيته، بل إن جناح رائدات 

األعمال يتطلب بيئة صاحلة لذلك. هذه البيئة تتطلب وجود إستراتيجية لرواد األعمال )نساء ورجال( تأخذ في عني االعتبار احتياجات رائدات 

األعمال. إن التنفيذ الفعال لهذه اإلستراتيجية يتطلب توفير املعلومات اخلاصة مبساهمة املرأة في النشاطات االقتصادية، كما  حتتاج إلى 

إشراك جميع من لهم عالقة برواد األعمال ونشاط املؤسسات متناهية الصغر ، الصغيرة واملتوسطة، ليس في صياغة اإلستراتيجية فقط، 

اجلهات  بني  والتنسيق  التعاون  درجة  النتائج.تكثيف  الوصول ألفضل  بهدف  العكسية   واملراجعة  والتنفيذ  املتابعة  وإمنا يشمل عمليات 

اخملتلفة التي تقدم برامج تدريبية لرواد األعمال لغرض زيادة فعاليتها و توفير أقصى درجات الدعم واملساندة لهم.

     على الرغم من رضا غالبية املتدربات عن البرامج التدريبية، وحتقيق هذه البرامج نسبة عالية من توقعاتهن، و غالبيتهن سوف ينصحن 

أصدقاءهن ومعارفهن باملشاركة في هذه البرامج، إال أن هناك حاجة لتطوير هذه البرامج لتأخذ في عني االعتبار التباين بني اخلبرات واملعارف 

وطبيعة املشاريع التي ترغب رائدات األعمال في تنفيذها بهدف تعظيم الفائدة منها ورفع مستوى فعاليتها.

     أما بالنسبة  إلى اللغة االجنليزية فلم تشكل حاجزاً أمام استفادة  ثلثي املتدربات من البرامج التدريبية، إال أن ثلث املشاركات يفضلن 

البرامج،  املشاركة في هذه  املزيد من  أن يستقطب  العربية ميكن  اللغة  إن استخدام  التدريبية.  للبرامج  العربية كلغة  اللغة  استخدام 

باإلضافة إلى رفع فاعليتها، ويساهم في توفير فرصة لتعزيز قدرات صاحبات املشاريع القائمة ومساعدتهن على إدارة مشاريعهن بصورة 

أفضل.

يزلن لم  التغلب عليها، وحتديات  بينها حتديات استطعن  يواجهن حتديات عديدة من  املتدربات  املتدربات وغير  أن  إلى  الدراسة      توصلت 

�مللخ�س �لتنفيذي
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يواجهنها، وقد شكلت بعض هذه التحديات عائقاً  في استمرارية املشاريع التي مت تأسيسها، وحالت دون تأسيس بعض املشاريع التي كانت 

املتدربات يخططن لتأسيسها. وبينت الدراسة أن املتدربات يواجهن حتديات أقل من الالتي لم يلتحقن ببرامج تدريبية.

     واعتمادا على النتائج التي مت التوصل إليها، اقترح الباحثان مجموعة من التوصيات تهدف إلى تعزيز فعالية البرامج التدريبية، ومجموعة 

أخرى تستهدف البيئة التي ينشط فيها رواد األعمال بهدف توفير بيئة موازية و داعمة لنجاحهن.

در��سة م�سحية حول �ملر�أة يف �ملجال �لقت�سادي�أ�سم �لدر��سة
-------أسم الباحث

مركز معلومات املرأة اجلهة املنفذة

اجملـلس االعلى للمــرأة

نوفمبر 2011متاريخ التنفيذ

دعم ملخص الدراسة في  فاعل  كشريك  البحرينية  املرأة  ملسيرة  املضيئة  احملطات  ابراز  إلى  الدراسة  تهدف 

التنمية االقتصادية املستدامة، مستعرضة الوضع الراهن واجلهود الوطنية التي ساهمت في 

دعم مشاركة املرأة في هذا اجملال احليوي الهام والفرص املتاحة لتحفيز وتشجيع املرأة للتوجه 

نحو القطاع اخلاص وريادة األعمال .

5.    دراسة مسحية حول املرأة في اجملال االقتصادي:
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در��سة م�سحية ميد�نية تو�سح و�قع �ملر�أة �لعاملة يف �لقطاع �خلا�س�أ�سم �لدر��سة
خالد الرويحي 	 اسماء الباحثني

د. انتصار عبدالعزيز 	 

د.جفلة العماري 	 

د. جهاد الفاضل 	 

د. حصة اجلنيد	 

جامعة البحريناجلهة املنفذة

2011م )قيد التنفيذ(تاريخ التنفيذ

العقود ملخص الدراسة مدار  على  منو مضطرد  العمل  في سوق  العاملة  البحرينية  املرأة  شهدت مشاركة 

التي  الدراسة  هذه  ملحوظ.  الوطني بشكل  االقتصاد  وضع  في حتسني  وساهمت  املاضية، 

على  الضوء  تسليط  إلى  تهدف  اخلاص،  القطاع  في  العاملة  البحرينية  املرأة  واقع  تقّيم 

املعوقات األساسية التي قد تعاني منها املرأة البحرينية العاملة في هذا القطاع من ناحية 

فرص التوظيف، التدريب، تدني مستوى األجور، عدم املساواة مع الرجل في الترقية، الخ. وال 

شك بأن املساواة في فرص العمل واملعاملة بني الرجل واملرأة في مختلف األنشطة بالقطاع 

للمرأة  الوظيفي  األداء  تطوير  في  يساهم  أن  الوظيفية من شأنه  الرتب  وفي جميع  اخلاص 

البحرينية العاملة ويضمن جودة العمل، والذي يسهم بدوره في تعزيز االقتصاد الوطني.

6.     دراسة مسحية ميدانية توضح واقع املرأة العاملة في القطاع اخلاص:
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ثانيا: �أور�ق عمل �ملجل�س �لأعلى للمر�أة 
يف �ملجال �لقت�سادي
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تاريخ �لتنفيذ�لفعالية�ملعدعنو�ن ورقة �لعمل�لت�سل�سل
دور العلوم والتكنولوجيا 1

لدعم املرأة في سوق 

العمل

 األستاذة  جنمة جناحي

عضو اجمللس األعلى للمرأة

منتدى املرأة والعلوم والتكنولوجيا- 

جمهورية مصر العربية

أغسطس 2005

دور اجمللس األعلى للمرأة 2

في تنمية املرأة املعاقة

األستاذة  بهيجة  الديلمي 

معاون األمني العام 

لشئون تنفيذ وتقييم 

االستراتيجية الوطنية  

للنهوض باملرأة البحرينية 

اجمللس األعلى للمرأة

محاضرة حول 

»دور اجمللس االعلى للمرأة في مجال 

 رعاية املعاقني وأصدقائهم«

اجلمعية البحرينية ألولياء أمور 

املعاقني وأصدقائهم

مارس 2007

متكني املرأة من خالل 3

إدارة املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة

)باللغة االجنليزية(

Microfinance and the 

Empowerment of Wom-

en-Kingdom of Bahrain

 إدارة الدراسات والبحوث 

اجمللس االعلى للمرأة

جلسة احلوار غير الرسمية 

 املوضوعية الثانية

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة

نيويورك- الواليات املتحدة االمريكية

مارس 2007

في 4 والتدريب  التأهيل  دور 

متكني املرأة وتشغيلها

 إدارة الدراسات والبحوث 

اجمللس االعلى للمرأة

ورقة مقدمة للمؤمتر العربي الثالث 

لتنمية املوارد البشرية وزارة العمل 

بالتعاون مع منظمة العمل العربية  

مملكة البحرين

مايو 2008
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تاريخ �لتنفيذ�لفعالية�ملعدعنو�ن ورقة �لعمل�لت�سل�سل
مجلس التنمية 5

االقتصادية وإدماج 

احتياجات املرأة  في 

مسار التنمية

الدكتور خالد عبداهلل 

الرئيس التنفيذي لشركة 

اخلليج للتعمير 

عضو مجلس  إدارة هيئة 

تنظيم سوق العمل

 املؤمتر الوطني األول للمرأة البحرينية:

»دمج احتياجات املرأة في التنمية .. 

 دور اجلهود الوطنية«

 »فرص متكافئة .. عدالة وتقدم للجميع«

مملكة البحرين

نوفمبر 2010

املوازنة العامة للدولة 6

وإدماج احتياجات املرأة 

في برنامج عمل احلكومة

الدكتور أحمد هاشم 

اليوشع   املدير العام 

للبحوث

الديوان امللكي

 املؤمتر الوطني األول للمرأة البحرينية:

»دمج احتياجات املرأة في التنمية .. 

 دور اجلهود الوطنية«

 »فرص متكافئة .. عدالة وتقدم للجميع«

مملكة البحرين

نوفمبر 2010

دعم دور املرأة البحرينية 7

في القطاع اخلاص في 

مملكة البحرين

د. محمد صالح 

 كمشكي

املدير اإلداري 

 ميني ماكس 

لالستشارات

 املؤمتر الوطني األول للمرأة البحرينية:

»دمج احتياجات املرأة في التنمية .. 

 دور اجلهود الوطنية«

 »فرص متكافئة .. عدالة وتقدم للجميع«

مملكة البحرين

نوفمبر 2010
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دور �لعلوم و�لتكنولوجيا لدعم �ملر�أة يف �سوق �لعملعنو�ن ورقة �لعمل
 جنمة جناحياملعد

عضو اجمللس األعلى للمرأة

منتدى املرأة والعلوم والتكنلوجياالفعالية

جمهورية مصر العربية

أغسطس 2005تاريخ التنفيذ

تطرقت ورقة العمل إلي دور العلوم والتكنولوجيا في دعم املرأة في سوق العمل، حيث أشارت امللخص

الورقة الى املشاريع التي نفذت في مملكة البحرين لتأهيل اجملتمع البحريني بشكل عام واملرأة 

بشكل خاص وذلك في مجال العلوم والتكنولوجيا.

1.     دور العلوم والتكنولوجيا لدعم املرأة في سوق العمل:
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دور �ملجل�س �لأعلى للمر�أة يف تنمية �ملر�أة �ملعاقةعنو�ن ورقة �لعمل
أ. بهيجة  الديلمي املعد

معاون األمني العام لشئون تنفيذ وتقييم اإلستراتيجية الوطنية  للنهوض باملرأة البحرينية 

اجمللس األعلى للمرأة

 محاضرة حول »دور اجمللس االعلى للمرأة في مجال رعاية املعاقني وأصدقائهم«الفعالية

اجلمعية البحرينية ألولياء أمور املعاقني وأصدقائهم

مارس 2007تاريخ التنفيذ

استعرضت الورقة البنود اخلاصة باملرأة املعاقة  الواردة ضمن االستراتيجية الوطنية للنهوض امللخص

باملرأة البحرينية، حيث مت استعراض البرامج واملشاريع املتعلقة باملرأة املعاقة ضمن كل من 

احملاور التالية: احملور االقتصادي، محور التعليم والتدريب، محور االسرة ومحور الصحة.

2.     دور اجمللس األعلى للمرأة في تنمية املرأة املعاقة:
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-Microfinance and the Empowerment of Womenعنو�ن ورقة �لعمل
Kingdom of Bahrain

إدارة الدراسات والبحوثاملعد

 جلسة احلوار غير الرسمية املوضوعية الثانيةالفعالية

اجلمعية العامة لألمم املتحدة )نيويورك

الواليات املتحدة االمريكية(

أغسطس 2007تاريخ التنفيذ

الذي امللخص البارز  الدور  إلي  أشارت  املايكروستارت، كما  الضوء على مشروع  العمل  ورقة  سلطت 

دعم  في  اخلاص  القطاع  الى  إضافة  للمرأة  االعلى  واجمللس  البحرين  تلعبه كل من حكومة 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة، كما تطرقت الى التحديات املتبقية في هذا اجملال واحللول التي 

تسهم في جتاوز هذه التحديات.

ادارة املشاريع الصغيرة   Microfinance and the Empowerment of Women-Kingdom of Bahrain     .3 = متكني املرأة من خالل 

واملتوسطة:



24

دور �لتاأهيل و�لتدريب يف متكني �ملر�أة وت�سغيلهاعنو�ن ورقة �لعمل
إدارة الدراسات والبحوثاملعد

ورقة مقدمة للمؤمتر العربي الثالث لتنمية املوارد البشريةالفعالية

وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية

مملكة البحرين

مايو - 2008تاريخ التنفيذ

باملرأة امللخص املتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  الوطنية  للتشريعات  استعراضا  الورقة  تضمنت 

مملكة  في  االقتصادي  النشاط  في  املرأة  مشاركة  واقع  استعراض  جانب  الى  العاملة، 

لتمكني  الوطني  املستوى  على  املبذولة  اجلهود  استعراض  الى  باإلضافة  هذا  البحرين، 

الورقة عدد من  املرأة العاملة، وجهود اجمللس االعلى للمرأة في هذا اجملال، وقد تضمنت 

التوصيات العملية.

4.     دور التأهيل والتدريب في متكني املرأة وتشغيلها:
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جمل�س �لتنمية �لقت�سادية و�إدماج �حتياجات �ملر�أة  يف م�سار �لتنميةعنو�ن ورقة �لعمل
الدكتور خالد عبداهللاملعد

الرئيس التنفيذي لشركة اخلليج للتعمير 

عضو مجلس  إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

 املؤمتر الوطني األول للمرأة البحرينية :الفعالية

»دمج احتياجات املرأة في التنمية .. دور اجلهود الوطنية«

 »فرص متكافئة .. عدالة وتقدم للجميع«

مملكة البحرين

نوفمبر 2010تاريخ التنفيذ

في امللخص وإدماجها  البحرين  مملكة  في  باملرأة  النهوض  جهود  مناقشة  إلي  العمل  ورقة  تطرقت 

التنمية وذلك مبناقشة املفاهيم املتصلة بوضع املرأة في السياق التنموي، أما اجلزء الثاني من 

الورقة استعرض جهود اجمللس االعلى في النهوض باملرأة البحرينية، وناقش اجلزء األخير دور 

مجلس التنمية االقتصادية في إدماج املرأة في مسار التنمية.

5.     مجلس التنمية االقتصادية وإدماج احتياجات املرأة  في مسار التنمية:
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�ملو�زنة �لعامة للدولة و�إدماج �حتياجات �ملر�أة يف برنامج عمل �حلكومةعنو�ن ورقة �لعمل
الدكتور أحمد هاشم اليوشعاملعد

املدير العام للبحوث 

 الديوان امللكي

 املؤمتر الوطني األول للمرأة البحرينية :الفعالية

»دمج احتياجات املرأة في التنمية .. دور اجلهود الوطنية«

 »فرص متكافئة .. عدالة وتقدم للجميع«

مملكة البحرين

نوفمبر 2010تاريخ التنفيذ

البحرينية امللخص املرأة  ومشاركة  للدولة  العامة  املوازنة  بني  العالقة  في  للبحث  الورقة  تسعى 

العمل وما لتطور  املرأة في سوق  البحريني، فتطرقت لتطور نظرية مشاركة  في االقتصاد 

االقتصاد  في  املرأة  دور  وناقشت  مشاركتها،   على  انعكاس  من  املنزلية  األدوات  تكنولوجيا 

البحريني حيث تتبعت مساهمتها عبر التاريخ االقتصادي احلديث ململكة البحرين، والعالقة 

بني مشاركتها واالنفاق العام، وركزت الورقة في القسم األخير على دور االنفاق احلكومي في 

تصحيح وضع املرأة في البحرين في كل من القطاعني العام واخلاص.

6.     املوازنة العامة للدولة وإدماج احتياجات املرأة في برنامج عمل احلكومة:
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جمل�س �لتنمية �لقت�سادية و�إدماج �حتياجات �ملر�أة  يف م�سار �لتنميةعنو�ن ورقة �لعمل
د. محمد صالح كمشكياملعد

املدير اإلداري – ميني ماكس لالستشارات

 املؤمتر الوطني األول للمرأة البحرينية :الفعالية

»دمج احتياجات املرأة في التنمية .. دور اجلهود الوطنية«

 »فرص متكافئة .. عدالة وتقدم للجميع«

مملكة البحرين

نوفمبر 2010تاريخ التنفيذ

البحرين ودور امللخص القطاع اخلاص في مملكة  املرأة في تنمية  العمل  على مساهمة   ركزت ورقة 

الهيئات احلكومية واملؤسسات االخرى في دعم دورها في القطاع اخلاص، وان تلعب دوراً أكبر مما 

كانت عليه في عملية اإلنتاج، كما تطرقت الورقة الى التحديات التي تواجهها املرأة والعوامل 

التي ستساعد على التغلب عليها. وتختم الورقة بوضع مرئيات مت التوصل اليها والتي من 

املمكن االستفادة منها في دعم دور املرأة في حتقيق مستويات أعلى في عملية االنتاج في 

القطاع اخلاص مبملكة البحرين.

5.     دعم دور املرأة البحرينية في القطاع اخلاص في مملكة البحرين:



األمانة العامة
ص.ب: 38886 املنامة - البحرين
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