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التابع لجمعية رعاية الطفل واألمومة - مملكة البحرين 

مملكة البحرين

مملكة البحرين والحد من اأثر جائحة الكورونا على الن�ساء

أن مــا نفذتــه مملكة البحريــن في الحد من 
أثــر جائحــة الكورونــا علــى النســاء جــاء نابعًا 
المنضبطــة  واإلجــراءات  التوجهــات  مــن 
التــي وضعتهــا الدولــة والمســاعي الجــادة 
الوطنــي  الفريــق  عملياتهــا  يقــود  التــي 
المكلــف بهــذه المســئولية بقيــادة صاحــب 
ــد  ــن حم ــلمان ب ــر س ــي األمي ــمو الملك الس
األول  والنائــب  العهــد  ولــي  خليفــة  آل 
لرئيــس مجلــس الــوزراء. وإن أبــرز مــا قامــت 
بــدأ  الشــأن،  بهــذا  البحريــن  مملكــة  بــه 

بإســتنفار أجهــزة الدولــة فــي وقــت مبكر 
ــة،  ــرض كجائح ــف الم ــذ تصني ــبيًا ومن نس
حيــث تــم تشــكيل فريــق وطنــي إلــى 
هــذه اللحظــة بمهــام التصــدي لفيــروس 
)كوفيــد 19( مــن خــال اســتراتيجية عمــل 
ــج  ــة، نت ــات ملكي ــاملة، وبتوجيه ــة ش برؤي
السياســات  مــن  حزمــة  تنفيذهــا  عــن 
جــاء  الــذي  والمبــادرات  والخدمــات 
ــة  ــي كاف ــتباقي، وف ــكل اس ــا بش بعضه

المجــاالت الحيويــة.
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 تم  تد�سين حملة )متكاتفين لأجل �سالمة البحرين(،  
و ت�سمل العناية بالمراأة المعيلة لأ�سرتها، و المراأة 
التي تعاني من الأمرا�ص التنف�سية والمزمنة ونق�ص 
والمراأة  ال�سن،  وكبار  الإعاقة  ذوي  ومن  المناعة 
اإلى  اإ�سافة  الطفولة،  ورعاية  الحمل  مرحلة  في 
اهتمامها بالمراأة البحرينية في �سوق العمل، وتركز 
العاملين  واأبناء  اأ�سر  على  كذلك  الوطنية  الحملة 
وفي  الحيوية  القطاعات  في  الأمامية  ال�سفوف  في 
دعم  من  يلزم  ما  لتقديم  ال�سحي،  القطاع  مقدمتها 
الأ�سر  اأو تربوي قد تحتاجه هذه  نف�سي  اأو  معنوي 

التي تعمل ب�سكل ا�ستثنائي على مدار ال�ساعة.

       كما قامت مملكة البحرين بالتحول الرقمي بهدف 
خدمات  منظومة  ل�ستدامة  البديلة  الخطط  و�سع 
الحماية الجتماعية والو�سول للخدمات الق�سائية 
خدمات  من  والأ�سرة  المراأة  ا�ستفادة  من  والتاأكد 
العمل والتعلم عن بعد، والتي جاءت قراراتها بهدف 
اإلى  الدرا�سي  والتح�سيل  العمال  �سير  ا�ستمرار 
مواجهة  في  الحترازية  بالتعليمات  التقيد  جانب 

المر�ص.

للمرأة،  األعلى  المجلس  بادر  وقد 
السمو  صاحبة  رئيسته  من  وبتوجيهات 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 
المفدى،  الباد  عاهل  قرينة  خليفة  آل 
امكانياته  كافة  بحشد  اهلل،  حفظها 
طارئة  عمل  خطة  وتنفيذ  لوضع  وخبراته 
تأخذ في االعتبار احتواء أية أضرار من شأنها 
أن تربك حياة المرأة واستقرارها العائلي أو 

المهني، وبشكل يراعي كافة احتياجاتها 
استمرار  ويضمن  الطارئة،  الحياتية 
والدعم  االجتماعية  الحماية  خدمات 
وبشكل  للعدالة،  ووصولها  االقتصادي 
االستشارات  على  حصولها  من  يسهل 
كافة  من  واستفادتها  الضرورية  األسرية 
الدولة  تقدمها  التي  والمعالجات  التدابير 

مشكورة لكافة أفراد المجتمع.

مملكة البحرين -   عدد 34   ) يولية 2020 م ( 

متكاتفين ألجل سالمة البحرين للعناية بالمرأة

تكملة المقال اإلفتتاحي 
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   وقد اأ�سرف كل من ديوان الخدمة المدنية والمجل�ص 
تخت�ص  م�ستركة  لجنة  ت�سكيل  على  للمراأة  الأعلى 
بمتابعة تنفيذ توجيه جاللة الملك المفدى بتطبيق 
الوزارات  في  العامالت  لالأمهات  المنزل«  من  »العمل 
التطبيق  و�سمان  الحكومية،  والهيئات  والموؤ�س�سات 
الفاعل لما جاء في قرارات اللجنة التن�سيقية برئا�سة 
�ساحب ال�سمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى 
في  الهادفة  الوزراء،  مجل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب 
مجملها اإلى تحقيق اأق�سى درجات ال�ستقرار الأ�سري 
مع  وان�سجاًما  البالد،  بها  تمر  التي  الظروف  ظل  في 
تطبيقها  تم  التي  الحترازية  الإجراءات  جملة 

للت�سدي لنت�سار فيرو�ص كورونا )كوفيد 19(.
لمتابعة  اجتماعات  عدة  اللجنة  عقدت  وقد      
وم�ساندة الجهات الحكومية بتطبيق نظام العمل من 
ودرا�سة  الحكومية،  الجهات  في  العاملة  لالأم  المنزل 
ومعالجة التحديات التي تواجه الجهات لدى التطبيق 
العمل،  لموؤ�س�سات  العليا  الم�سلحة  مع  يتوافق  وبما 
وو�سع اآليات التنفيذ المنا�سبة ل�سمان ُح�سن تطبيق 
من  بالعمل  الخا�سة  لالإجراءات  الحكومية  الجهات 
المنزل لالأم العاملة، وفًقا لالحتياجات في قطاعات 
العمل المختلفة، وبما ي�ساند جهود المملكة في الحد 

من فر�ص تف�سي الفيرو�ص.

لتوجيهات  تنفيذًا  و  البحرين  مملكة  قامت  كما 
�ساحبة ال�سمو الملكي الأميرة �سبيكة بنت اإبراهيم 
رئي�سة  المفدى،  البالد  عاهل  قرينة  خليفة،  اآل 
المجل�ص الأعلى للمراأة، حفظها اهلل، باإطالق الحملة 
الوطنية »متكاتفين« والتي كانت مبادرة من المجل�ص 
البحرينية  والأ�سرة  المراأة  لدعم  للمراأة  الأعلى 
لمواجهة فيرو�ص )كوفيد 19( الم�ستجد، الهادفة اإلى 
تعزيز العمل بين فئات المجتمع بروح فريق البحرين 
الواحد ور�سد الحتياجات الطارئة للمراأة واأ�سرتها 
ال�سركاء، و�سوًل  بالتعاون مع  والعمل على توفيرها 
اإلى تحقيق ال�ستقرار النف�سي والجتماعي لجميع 
الواعية  المجتمعية  الثقافة  وخلق  الأ�سرة  اأفراد 

وابراز اأف�سل الممار�سات في هذا الجانب.

ت�ستهدف الحملة، المراأة بجميع فئاتها وبالأخ�ص 
لنف�سها  والمعيلة  والمهجورة  والرملة  المطلقة 
الدرجة  )من  ولأقاربها  والمتزوجة(  )العزباء 
الحوامل  والموظفات  والمتقاعدة،  الأولى( 
والمر�سعات واأمهات من هم دون العا�سرة والم�سابات 
والأمرا�ص  المناعة  ونق�ص  تنف�سية  باأمرا�ص 
المزمنة، ومن ذوي الإعاقة واللواتي يرعين من ذوي 
الإعاقة من البناء والأقارب وكبار ال�سن بالإ�سافة 
و�ساحبات  المحدود،  الدخل  ذوي  من  الأ�سر  اإلى 

الم�ساريع التجارية المتعثرة.
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متكاتفني .. لأجل �سالمة البحرين و املراأة الغارمة

      الدعــم الأ�ســري:
البحرينية  وغير  البحرينية  المراأة  احتياجات  ر�صد 

الم�صتهدفة  الفئات  بح�صب  بحرينيين  لأبناء  الحا�صنة 

اإلى  بالإ�صافة  الطارئة  والخدمات  الم�صاعدات  لتقديم 

تقديم الإر�صاد الخدمي وال�صت�صارات الأ�صرية والقانونية 

الفورية.

      الدعم القت�سادي:
 متابعة و�صع وتطوير ال�صيا�صات والنظم الإدارية المرنة 

والمحفزة لرفع فعالية العمل وزيادة اإنتاجية الموظفين 

والم�صئوليات  المهام  بين  التوفيق  على  وم�صاعدتهم 

الوظيفية والواجبات الأ�صرية في القطاع العام والخا�ص 

�صوق  في  المراأة  م�صاركة  ا�صتدامة  دعم  اإلى  بالإ�صافة 

التدابير  تنفيذ  ومتابعة  الفيرو�ص  تداعيات  جراء  العمل 

التي من �صاأنها اأن ت�صهم في معالجة العقبات التي تواجه 

القت�صادية  ال�صت�صارات  وتوفير  المتاأثرة،  القطاعات 

للتعامل  المتعثرات  الأعمال  رائدات  لدعم  المتخ�ص�صة 

مع تحديات الظروف الراهنة و�صبل تخطيها.

مجـاالت الحمــلة

      الدعــم التعليمــي:
الم�صتهدفة  والفئات  للأ�صر  التعليمية  الحتياجات  ر�صد 
والتي ت�صاعدهم على موا�صلة العملية التعليمة عن بعد، 
المعلمين  لتوعية  قناة/من�صة  اإطلق  اإلى  بالإ�صافة 
واإعداد نماذج لمواد م�صاندة  التدري�ص  بطرق جديدة في 

للمناهج.

     الترويجي الإعالمي:
التوعية  مراحل  لت�صمل  عاجلة  اإعلمية  خطة  تنفيذ 
وتوعوية  تثقيفية  ور�صائل  م�صامين  واإي�صال  والتثقيف 
توافر  عدم  اأو  �صائعات  من  ير�صد  ما  على  بناء  موؤثرة 
اعداد  اإلى  بالإ�صافة  وذلك  ال�صحيحة  المعلومات 
وا�صتثمار والترويج للأفلم والر�صائل الم�صورة بالتعاون 
التوا�صل  قنوات  في  والموؤثرة  الن�صطة  الح�صابات  مع 

الجتماعي.

لمكافحة  الوطني  الفريق  مع  وبالتعاون  البحرين«  سامة  ألجل   .. »متكاتفين  حملة  أن    
المالية المستحقة على  الديون والمبالغ  19(، يعمان على تنسيق سداد  فيروس )كوفيد 
قبل  من  المنشورة  القوائم  ضمن  قضائية  أحكام  بحقهن  صدر  ممن  البحرينيات  النساء 

وزارة الداخلية على تطبيق »فاعل خير«.

على  الحريص  مجتمعنا  قّيم  من  نابعة  نبيلة  إنسانية  بمبادرة  الداخلية  وزارة  بادرت   وقد   
تكافله وتعاونه، بما تتيحه هذه المبادرة من فرصة قّيمة لعمل الخير وكسب األجر والثواب 
. حملة “متكاتفين” وبتنسيق مشترك  العون للغارمين عبر تطبيق “فاعل خير”  بتقديم يد 
إلى  المحكومات  النساء  لعودة  بإجراءاتها  باشرت  المعنية  والجهات  الداخلية  وزارة  مع 
أسرهن ، خصوصًا وأن بعض الغارمات معيات ألسرهن ويعانين من أمراض مزمنة تستدعي 

إحاطتهن بالعناية الازمة للحفاظ على صحتهن.

مملكة البحرين -   عدد 34   ) يولية 2020 م ( 
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درا�سات علمية حول تاأثري اجلائحة على املراأة

كما قام المجل�ص الأعلى للمراأة بالتعاون  مع الجامعة 

تجربة  حول  علمية  درا�سة  باإعداد  للبنات  الملكية 

مملكة البحرين في تحجيم الآثار الناجمة عن جائحة 

كورونا  »كوفيد-19« على الأ�سرة والمراأة البحرينية، 

الداعمة  الوطنية  الجهود  اإبراز  بهدف  وذلك 

المجالت  مختلف  في  البحرينية  والمراأة  لالأ�سرة 

لمواجهة  والتعليمية  والجتماعية  كالقت�سادية 

النعكا�سات ال�سلبية للجائحة، وتحليل العوامل التي 

�ساهمت ب�سكل اإيجابي في حفاظ مملكة البحرين على 

مركزها كمركز خبرة في �سوؤون وق�سايا المراأة ومدى 

مرونة اأنظمتها في التعاطي مع الم�ستجدات الطارئة، 

وت�سليط ال�سوء على دور المراأة كمورد غني في دعم 

اإلى  بالإ�سافة  الم�ستجدة،  الظروف  هذه  في  وطنها 

ت�سليط ال�سوء على الفر�ص والتحديات التي تتعامل 

معها نظم الحماية الجتماعية في الحد من مخاطر 

واآثار هذه الأزمة على اأفراد الأ�سرة البحرينية.

علمي  مرجع  كونها   الدرا�سة  هذه  اأهمية  وترجع   

مع  التعامل  في  الوطنية  الخطط  ونتائج  اأثر  لقيا�ص 

مملكة  اإجراءات  بها  تميزت  وما  والكوارث  الأزمات 

ال�سحي  الحدث  لمتغيرات  ال�ستجابة  في  البحرين 

لحماية مركز الأ�سرة والحفاظ على اأف�سل م�ستويات 

التحديد  وجه  وعلى  اأفرادها  لكافة  ال�ستقرار 

اإلى  الدرا�سة  هذه  �ستعمد  لأ�سرتها.  المعيلة  المراأة 

الحماية  لالإ�سهام في تطوير نظم  الخروج بتو�سيات 

الجتماعية لالأ�سرة وا�ستدامة تقدم المراأة، ت�سمنت 

الدرا�سة تحلياَل للعوامل التي �ساهمت ب�سكل اإيجابي 

في حفاظ مملكة البحرين على موقعها كمركز خبرة 

في  اأنظمتها  مرونة  ومدى  المراأة،  وق�سايا  �سوؤون  في 

التعافي من تلك المتغيرات الطارئة، بال�ستفادة من 

درو�ص الأزمة وموا�سلة العمل بالتدابير ذات العالقة 

بالتحول التكنولوجي والرقمي وتوطينها في اأنظمة 

من  تطبيقها  عملية  اأ�سفرت  التي  المختلفة  العمل 

تفادي تعطيل اأوجه الحياة في مملكة البحرين.

يقدم  اأن  �ساأنه  من  نظريًا  جزءًا  بالدرا�سة  ويوجد 

تحلياًل �ساماًل لمجموعة من نظم الحماية الجتماعية 

البحرين،  مملكة  ممار�سات  مع  ومقارنتها  الدولية 

الجتماعية  النظم  على  الأزمات  اأثر  وتحليل 

والقت�سادية، وتحليل دور الخطط وال�ستراتيجيات 

وذلك  واإدارتها؛  لالأزمات  ال�ستجابة  في  الوطنية 

من  تنفيذه  على  البحرين  مملكة  تحر�ص  ما  ظل  في 

ا�ستراتيجيات وخطط وطنية ت�سمن مكانة البحرين 

كمركز خبرة في ق�سايا و�سوؤون المراأة.

مملكة البحرين -   عدد 34   ) يولية 2020 م ( 
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ا با�صم جائحة فريو�ص كورونا، هي جائحٌة عامليٌة م�صتمرًة      جائحة فريو�ص كورونا 2019-2020 اأو جائحة كوفيد-19واملعروفة اأي�صً

حالًيا ملر�ص فريو�ص كورونا 2019 )كوفيد-19(، �صببها فريو�ص كورونا 2 املرتبط باملتلزمة التنف�صية احلادة ال�صديدة )�صار�ص-كوف-2(. 

تف�ّصى املر�ص للمرة الأولى يف مدينة ووهان ال�صينية يف اأوائل �صهر دي�صمرب عام 2019. اأعلنت منظمة ال�صحة العاملية ر�صمًيا يف 30 يناير 

اأن تف�صي الفريو�ص ُي�صكل حالة طوارئ �صحية عامة تبعث على القلق الدويل، واأكدت حتول الفا�صية اإلى جائحة يوم 11 مار�ص. 

     �صهد معظمنا حتى الآن على نحو مبا�صر كيف يوؤثر فريو�ص كورونا على حياتنا، وعلى قدرتنا على مغادرة املنزل اأو الذهاب اإلى العمل 

اأو املدر�صة اأو احل�صول على اخلدمات العامة.  واأًيا ما كان الأمر، تختلف هذه الآثار من �صخ�ص لآخر ومن رجل لأمراأة. وقد اأظهرت 

ا للأخطار �صواء البلدان اأو املجتمعات املحلية  الأوبئة ال�صابقة، مثل الإيدز و�صار�ص و اإنفلونزا اخلنازير واإيبول، اأن الأكرث �صعفاً وتعر�صً

اأو الأ�صر املعي�صية اأو الأ�صخا�ص هم ما يتحملون العبء الأكرب يف الغالب. واأكرث هذه ال�صرائح املت�صررة هن فئة الن�صاء والفتيات.

جائحة الكورونا و أثرها على المرأة

   اأوًل، لنتناول بعني العتبار الآثار القت�صادية جلائحة كورونا. 
يف  الغالب  والن�صاء يف  الرجال  يعمل  العامل،  اأنحاء  ففي جميع 
وظائف  يف  العاملت  الن�صاء  ت�صررت  وقد  خمتلفة.   �صناعات 
غري  نحو  على  اجلائحة  هذه  جراء  من  ب�صدة  اخلدمات  قطاع 
متنا�صب. على �صبيل املثال، علينا اأن نفكر يف موظفات ال�صتقبال 
والإ�صراف الداخلي وم�صيفات الطريان والعاملت يف املطاعم 
بع�ص  هناك  اأن  كما  اإلخ،  املنزلية،  والعمالة  ال�صعر  وم�صففات 
الن�صائي  العن�صر  بزيادة  تت�صم  الت�صنيع  جمال  يف  الوظائف 

العاملت  الن�صاء  ن�صف  يعمل حوايل  املثال،  �صبيل  فعلى  فيها. 
يف بنغلدي�ص يف �صناعة املن�صوجات اأو �صناعة امللب�ص اجلاهزة. 
وقد مت بالفعل اإبقاء مليني من عمال امللب�ص، ومعظمهم من 

الن�صاء، يف منازلهم دون اأجر ب�صبب كورونا.
وهناك نقطة اأخرى يجب و�صعها يف العتبار، خا�صة يف البلدان 
املنخف�صة الدخل، وهي اأن العديد من الن�صاء يعملن يف وظائف 
ت�صملهن خطط احلماية الجتماعية  وبالتايل ل  ر�صمية،  غري 

مثل التاأمني �صد البطالة. 

الآثار الإقت�سادية
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ويعد ن�صيب الن�صاء من البطالة  اأكرب ن�صبيا من ن�صيب الرجال، 
اإذ زادت ن�صبة البطالة بني الن�صاء بن�صبة 0.9 يف املئة، مقارنة بـ 

0.7 يف املئة بني الرجال.
الأمهات  على  وطاأة  اأ�صد  للوباء  القت�صادية  التداعيات  وكانت 
والآباء العزاب اأو املطلقني اأو الأرامل، الذين يقدر عددهم بنحو 
20 مليون �صخ�ص يف الوليات املتحدة، ومتثل الن�صاء ثلثة اأرباع 

هذا العدد تقريبا.
احلجر  ظل  يف  العمل  عن  عجزن  العازبات  الأمهات  اإن  وكذلك 
ال�صحي، حتى لو كانوا ي�صغلن منا�صب حرجة، فلم يتمكن من 
ترك اأطفالهن يف املنزل مبفردهم، ول ميكنهن ا�صتئجار مربية 

اأو ترك اأطفالهن مع اأحد من اجلريان اأو الأقارب.
لديهن  كان  اإذا  املنزل  من  وظائفهن  تاأدية  من  يتمكن  ل  وقد 
اأطفال يحتاجون للرعاية امل�صتمرة. ولهذا اأ�صبح اأكرثهن عر�صة 

لفقد وظائفهن.

 
   يوجد توزيع غري متكافئ لأعمال رعاية الأ�صرة بني الرجال 
والن�صاء. ففي الأوقات املعتادة، تتحمل الن�صاء والفتيات م�صوؤولية 
رعاية الأ�صرة واملنزل ب�صبب التقاليد الجتماعية . وهن يتحملن 
الآن على الأرجح الزيادة يف م�صوؤوليات اأعمال الرعاية الناجمة 
عن اإغلق املدار�ص، وعزل كبار ال�صن، والأعداد املتزايدة لأفراد 
هذه  دفع  يف  تتمثل  كبرية  خماطر  وهناك  املر�صى.  الأ�صرة 
ترك  اإلى  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الن�صاء  من  العديد  الظروف 
مع  بعد،  عن  بها  القيام  ميكن  ل  التي  تلك  وخا�صة  وظائفهن، 
اآثار �صلبية حمتملة طويلة الأمد على م�صاركة الإناث يف القوى 

العاملة.
و�صتتاأثر ولية املراأة على نف�صها وا�صتقلليتها �صلًبا. ويتمثل اأحد 
الأمثلة على ذلك يف العنف �صد املراأة. واأدت التقاليد املحافظة 
وال�صعور  والتوتر  القت�صادية  الأحوال  ب�صاأن  اليقني  وانعدام 
اإلى  بالفعل  اخلدمات  وتعطل  العزل  تدابري  ب�صبب  بال�صيق 
زيادة مزعجة يف معدلت العنف املنزيل يف البلدان املت�صررة من 
دعوة  توجيه  اإلى  املتحدة  للأمم  العام  الأمني  دفع  كورونا، مما 
خطط  من  اأ�صا�صي  جزء  الن�صاء  �صد  العنف  منع  جلعل  عاجلة 
ال�صتجابة الوطنية )على �صبيل املثال، توفري امللجئ كخدمات 
البقالة،  وحملت  ال�صيدليات  يف  اإنذار  اأنظمة  وو�صع  اأ�صا�صية، 

واإخ�صاع املنتهكني للملحقة الق�صائية(.
اإذ  املنزيل.  العنف  �صحايا  من  العظمى  الغالبية  الن�صاء  وت�صكل 
ت�صري الإح�صاءات اإلى اأن الن�صاء يف الوليات املتحدة اأكرث عر�صة 

للعنف املنزيل من �صريك احلياة مبقدار ال�صعف، واأكرث عر�صة 
للغت�صاب مبقدار 14 مرة.

اإنه من الطبيعي اأن تزداد حالت العنف املنزيل بعدما اأرغم النا�ص 
على البقاء يف منازلهم يف وقت تنتابهم فيه املخاوف والهموم من 

فقدان الوظائف وقلة املال.
�صاعد يف  اأنه  ال�صحي، وهو  للحجر  اآخر  اإيجابي  وهناك  جانب 
الأم  كانت  فاإذا  واملراأة.  الرجل  بني  املنزلية  الأدوار  توزيع  اإعادة 
عليها  ويتحتم  املثال،  �صبيل  على  الأمامية  اخلطوط  يف  طبيبة 
اخلروج للعمل، بينما الأب ميكنه مزاولة اأعماله من املنزل، فاإن 

الأب �صيتولى م�صوؤولية رعاية الأطفال.
ومن املتوقع يف �صوء هذه النتائج اأن ُيخلف احلجر ال�صحي، اإذا 
ا�صتمر لعدة �صهور، اآثارا طويلة الأمد، منها زيادة انخراط الآباء 

يف م�صوؤولية رعاية الأطفال.

 
توؤثر  حيث  اجلائحة  لهذه  ال�صحية  الآثار  اإلى  لننظر  والآن   
والرجال على نحو خمتلف.  الن�صاء  كورونا على موارد وقدرات 
الوفاة  الرجال ملخاطر  تعر�ص  زيادة  اإلى  تقارير عديدة  وت�صري 
ب�صبب كورونا مقارنة بالن�صاء. واأ�صباب ذلك غري مفهومة ب�صورة 
البيولوجية  اإلى جمموعة من العوامل  تامة، لكن الأدلة ت�صري 
اأن ذلك يبني »قابلية تاأثر الذكور  وال�صلوكية. فعلى الرغم من 
ا  بالفريو�ص« ب�صورة كبرية، جند اأن الن�صاء والفتيات لديهن اأي�صً

جوانب �صعف �صحية يف مواجهة هذه اجلائحة. 
وب�صبب اأدوارهن يف اأن�صطة الرعاية داخل املنزل وخارجه، تتعر�ص 
الن�صاء على نحو غري متنا�صب للإ�صابة بكورونا. وعلى ال�صعيد 
الرعاية  جمال  يف  العاملني  من   %88 الن�صاء  ت�صكل  العاملي، 
ال�صخ�صية و 69% من الأخ�صائيني ال�صحيني. وهذه وظائف يف 
القيام  املر�صى ول ميكن  الأمامية وت�صتلزم خمالطة  اخلطوط 

بها من املنزل. 
اأن ميثل حتويل املوارد العامة للت�صدي حلالت طوارئ  وميكن 
ال�صحة العامة خماطر على خدمات ال�صحة اجلن�صية والإجنابية 
و�صحة الأم، ل �صيما عندما تكون موارد الأنظمة ال�صحية مقيدة 
ب�صدة. وخلل اأزمتي اإيبول و�صار�ص ال�صابقتني، اأ�صارت التقارير 
ذلك  ال�صبب يف  كان  وقد  الأمهات،  وفيات  زيادة يف معدلت  اإلى 
اإلى حد ما �صيق �صبل الو�صول اإلى اخلدمات ال�صحية واخلوف 
من العدوى يف عنابر الولدة. وعلى غرار ذلك، قد توؤدي القيود 
املفرو�صة على توفري خدمات ال�صحة الإجنابية اإلى زيادة حالت 

احلمل غري املرغوب فيه، خا�صة بني املراهقات.

الآثار الإجتماعية
الآثار ال�سحية
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خليفة  اآل  محمد  بن  �سلمان  بن  خليفة  ال�سيخ  جائزة 
العلمية الثانية ع�سر لعام 2021 م

مت فتح باب الرت�صيح جلائزة ال�صيخ خليفة بن �صلمان بن حممد 
وقد  2021م.  لعام  ع�صر  الثانية  دورتها  يف  العلمية  خليفة  اآل 
املنطقة  يف  م�صكلتها  و  البيئة  حتديات   « عنوان  لها  خ�ص�ص 
العربية« وذلك لإعتبار باأن امل�صكلت البيئية من اأعقد امل�صكلت 
الإن�صان  لدخول  م�صتقبل،  وتهدده  العامل حا�صراً  تواجه  التي 
يف ع�صر ال�صناعة و الإكت�صافات و التطورات التكنولوجية التي 
توؤثر �صلباً على البيئة ، ما يوؤدي اإلى التعدي عليها و ا�صتنزاف 
يفرز  مما  عنا�صرها،  بني  الطبيعي  التوازن  اإخلل  و  مواردها 
م�صكلت خطرية تهدد حياة الإن�صان. واإن كان الإن�صان بحاجة 
ظل  يف  ا�صتمرارها  على  احلفاظ  و  احلياة  يف  حقه  حماية  اإلى 
مقوماتها،  بني  من  البيئة  تعترب  التي  و  املنا�صبة،  ال�صروط 
الهتمام  من  وا�صع  بقدر  حت�صى  الأخرية  هذه  اأ�صبحت  حيث 
كل  �صعيد  على  ؛  الوطني  و  الدويل  امل�صتويني  على  احلماية  و 

دولة من دول العامل . 

البيئية وبالأخ�ص يف الوطن العربي والتي  اأمام هذه التحديات 
املعقدة بني  امل�صكلت  اإ�صكاليات مرتابطة و متداخلة من  ت�صكل 
و  الدرا�صة  و  البحث  اإلى  بحاجة  الإن�صان،  و  التنمية  و  البيئة 
املعاجلة مبقاربات علمية مفتوحة على مناهج العلوم الإن�صانية 
ودرا�صًة  معاجلًة  املقارنة  �صياق  يف  جهة،  من  املختلفة  وطرائقها 
البلدان  يف  البيئة  وحالة  العربية  البيئية  احلالة  بني  وبحثاً 

املتقدمة من جهة اأخرى، وفق اإختيار اأحد املحاور التالية:
ظل  يف  تدويرها  و  املنزلية  النفايات  ا�صكالية  الأول:  املحور 
مقاربة مقارنة بني واقعها يف البلدان العربية و البلدان املتقدمة.
و  القوانني  و  الت�صريعات  بني  قانونية  مقاربة  الثاين:  املحور 
الإجراءات و اآليات التنفيذ يف حماية البيئة بني احلالة العربية 

و احلالة الأوروبية
املحور الثالث: مقارنة دور املجتمع املدين و منظماته يف حماية 

البيئة بني البلدان العربية و البلدان املتقدمة .

أخبار و أنشطة المركز
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ورشة عمل عن بعد

وقد مت حتديد قيمة اجلائزة ع�صرين األف دولر اأمريكي موزعة على ثلث جوائز بقيمة 10 اآلف دولر للمركز الأول و 6 اآلف دولر 
للمركز الثاين و 4 اآلف دولر للمركز الثالث.

تر�صل اإ�صتمارات الرت�صيح و الأبحاث يف موعد اأق�صاه 31 اأكتوبر 2020م
هاتف:   32526 �ص.ب.:   4111 طريق  عي�صى  مدينة  خلدون،  ابن  مدر�صة  مقابل  التعليمية،  املنطقة   - والطفل  املراأة  معلموات  مركز 

17780300 فاك�ص: 17687147
    infocentinfo@gmail.com :الربيد الإلكرتوين www.infocent.com.bh :موقع املركز على الأنرتنت

تحت رعاية كريمة من الشيخة 

خليفة  آل  سلمان  بنت  هند 

الطفل  رعاية  جمعية  رئيسة 

مجلس  رئيسة  و  األمومة  و 

المرأة  معلومات  مركز  أمناء 

ورشة  المركز  نظم   ، الطفل  و 

عبر  بعد  عن  افتراضية  عمل 

أزمة  بعنوان:  زوم  تطبيق 

اإليجابية  التداعيات  و  كورونا 

قدمتها  الزوجية.  العالقة  في 

األخصائية  بوزبون  بنة  الدكتورة 

وذلك  اإلجتماعية  و  النفسية 

بتاريخ  1 يولية 2020 م بالساعة 

حسب  وذلك  مساءا.  الخامسة 

عمت  التي  الراهنة  الظروف 

الكورونا.  جائحة  بسبب  العالم 

مملكة  سياسة  مع  تماشيا  و 

الجائحة  احتواء  حول  البحرين 

االجتماعي.  التباعد  وفرض 

عدد  بالمحاضرة  سجل  وقد 

داخل  من  المهتمين  من 

من  كذلك  و  البحرين  مملكة 

ليبيا. حيث اشتملت  المتحدة و من  العربية  اإلمارات  دولة 

المحاضرة على مناقشات تناولت التداعيات اإليجابية في 

رئيسة  شاركت  وقد  الجائحة.  جراء  من  الزوجية  العالقة 

بالورشة  خليفة  آل  سلمان  بنت  هند  الشيخة  الجمعية 

كما  الموضوع  حول  هامة  بمداخالت  النقاش  أثرت  و 

الحقا.  الورش  هذه  مثل  إلقامة  فعالة  اقتراحات  قدمت 

كما شارك عدد من أعضاء مجلس أمناء المركز ومجلس 

إدارة الجمعية بالورشة.  وسيكون عقد مثل هذه الورش 

اإلفتراضية شهريا لما لها من فائدة  إجتماعية لمختلف 

فئات المجتمع.
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تقوم  املكتبة الرئي�سية مبركز معلومات املراأة و الطفل بعمل �سيانة �ساملة للفهر�س الآيل للكتب عرب نظام �سيمفوين لإدارة املكتبات من ن�سيج 
اإ�سافة  SirsiDynix . ويتم العمل مبقارنة الكتب املرفوفة بت�سجيالتها يف نظام ال�سيمفوين. وتتخذ الإجراءات و  الت�سحيحات الالآزمة و  و 
البيانات الناق�سة للت�سجيلة لتكون مواكبة ملا هو معتمد يف قوانني الفهر�سة الببليوغرافية و الت�سنيف. وقد مت اإجناز جمموعة من الكتب و ما 

زال العمل م�ستمرا حيث يتطلب ذلك الكثري من الوقت والدقة لإمتام العمل.

ساهم مركز معلومات المرأة و الطفل في عمل تطوعي بحياكة ماسكات الكمامات الصحية 

من خلف الرأس باستخدام الصوف وتطبيق خياطة الكروشية. وقد تم انجاز ما يقارب ال 150 

ماسك توزعت على مختلف قطاعات المجتمع والعيادات الطبية و المستشفيات الحكومية و 

الخاصة لمساعدة الطواقم الطبية ممن يعملن في الخطوط األمامية لحماية األذن من جراء 

تعليق الكمام لفترات طويلة.

وقد بادر المركز بهذا العمل 

التطوعي من ايمانه العميق 

بأهمية انخراطه فيما تقوم 

فريق  و  البحرين  مملكة  به 

الكبيرة  بالجهود  البحرين 

في التصدي لجائحة كورونا 

مجتمع  على  تداعياتها  و 

البحرين.

صيانة الفهرس اآللي للمكتبة

مشروع ريح إذنك التطوعي
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ــة        ــل و دار الحكم ــرأة و الطف ــات امل ــز معلوم ــن مرك ــاق ب ــم اإلتف ت
)البحريــن( علــى عــرض سلســلة األطفــال القصصيــة لغــرض البيــع 

لصالــح املركــز و الكتــب كالتالــي:

الشيخة لولوة  المرحومة  الفائزة بجائزة  1. القصص 

لألطفال  القصيرة  للقصص  خليفة  آل  محمد  بنت 

2018-2009م للفئة العمرية 9-7 سنوات.

الشيخة لولوة  المرحومة  الفائزة بجائزة  2. القصص 

لألطفال  القصيرة  للقصص  خليفة  آل  محمد  بنت 

2018-2009م للفئة العمرية 12-10 سنوات.

الشيخة لولوة  المرحومة  الفائزة بجائزة  3. القصص 

لألطفال  القصيرة  للقصص  خليفة  آل  محمد  بنت 

2018-2009م للفئة العمرية 16-13 سنوات.

تتوفــر هــذه املجموعــة القصصيــة الشــيقة للبيــع لــدى دار الحكمــة 
يف فرعيهــا  بشــمال املحــرق بالقــرب مــن حديقــة الكازينــو و فرعهــا 
ــاب 3  ــدة. ســعر الكت ــة الســاية بالبســتن الجدي اآلخــر يف منطق

دينــار باإلضافــة اىل ضريبــة القيمــة املضافــة.

اتفاقية بيع سلسلة قصص األطفال
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فتح مكتبات المركز يوم السبت للعموم

مركز معلومات المرأة والطفل - أحد مؤسسات جمعية رعاية الطفل واألمومة

ص.ب. 32526 - طريق 4111 - المنطقة التعليمية، مقابل مدرسة ابن خلدون، مدينة عيسى

هـــاتف: 17780300

فاكس:  17687147

infocentinfo@gmail.com :للتواصل مع مكتبة المركز 

إشراف: الدكتور سامي دانش

إعداد وتحرير: عائشة أحمد شويطر

الدعم الفني: حصة حمد النصف

السكرتارية: لطيفة الچفن

مكتبة الطفل: نادية عبداهلل icwc_bhicwc_bhicwc.bh

  نشرة فصلية تصدر عن مركز معلومات المرأة والطفل التابع لجمعية رعاية الطفل واألمومة 

 18 ال�سبت  يومي  للعموم  الطفل  و  املراأة  معلومات  مبركز  الطفل  مكتبة  و  الرئي�سية  املكتبة  فتح  مت 
يولية   و 25 يولية من ال�ساعة  9 �سباحا حتى 11 ظهرا ملدة �ساعتني مع الأخذ بالإجراءات الإحرتازية 
بالتباعد الإجتماعي و لب�س الكمام و توفري املعقمات. وا�ستغل الطاقم املتواجد تلك ال�ساعات يف اجناز 
اأعمال تخ�س املكتبات من فهر�سة وتنظيم حمتويات املكتبة. علما باأن مكتبات املركز �ستكون مفتوحة 
اأيام ال�سبت من كل اأ�سبوع وعلى الراغبني يف ال�ستفادة من خدمات املكتبات الإت�سال امل�سبق لت�سجيل 

اأ�سماوؤهم ملحدودية العدد يف ظل الظروف الراهنة.
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