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  : مقدمة . 1
 فـي العقـود األخيـرة مـن          ملموسـاً  شهدت الخدمات الصحية في مملكة البحـرين تطـوراً        

 وجـاء    األوليـة والثانويـة،       الـصحية   الرعايـة   العالجية  فـي     و الوقائية خدماتر ال خالل تطوي 
علـى   اللـذان يؤآـدان      2 وميثاق العمـل الـوطني     1 دستور المملكة  مبادىءمع   تمشيًاذلك  

لتـزام  إ ومـن ثـم       فـي الحـصول علـى الرعايـة الـصحية الـشاملة،            حق المواطن البحريني  
  ".  الصحة للجميع " ق هدف نتهاج السياسات العالمية لتحقيإالمملكة ب

  
، إال أنه   ستحوذ على ثلث التكلفة اإلجمالية    الرغم من أن الرعاية الصحية األولية ت      على  و

يعود لها الفضل في ما وصلت إليه البحرين من تحسن آبير في مؤشـرات الـصحة، نظـرًا            
يـة  ويوجـد بجميـع مراآـز الرعايـة الـصحية األول          .  لوصولها إلى قطاع واسـع مـن الـسكان        

أقسام خاصـة بخـدمات رعايـة األمومـة والطفولـة يقـدمها متخصـصون فـي طـب العائلـة                     
.  مستــشفيات والدة بكــل محافظــة5هــذا باإلضــافة إلــى . والقبالــة وتمــريض المجتمــع 

وتـشكل المـرأة   . وجميع الخدمات الصحية الوقائية والعالجية تقدم بشكل مجاني للمـرأة      
  .الخدمات للمرأةتلك تمريض يقدمون غالبية العاملين الصحيين من أطباء و

  
 أن هنـاك عـدة    2004 3 يظهر تقرير مملكة البحرين حول متابعة تنفيذ منهاج عمل بكـين 

سـواء علـى صـعيد القطـاع     خالل الخمس سـنوات الماضـية،     برامج ومشاريع تم إنجازها     
  والحيــاة الــصحية فــي مجــاالت الــصحة اإلنجابيــة وتعزيــز أنمــاط   ،الحكــومي أو األهلــي

فإنطالقًا من إهتمام المملكة باآلثار السلبية لألمـراض علـى          .  العنف ضد المرأة  مناهضة  
لتعزيز الصحة بـين الجنـسين ومنهـا        صحية   عدة تدابير    تخذتإ ،  صحة المواطن البحريني  

إنشاء لجان وطنية تعنى باإليدز والمسنين والصحة النفسية مـن أجـل تنـسيق الجهـود                
  .بين الجهات المختلفة

  
آجمعيـة البحـرين لتنظـيم األسـرة        لى صعيد آخر تقوم مؤسـسات المجتمـع المـدني           وع

جمعيـة  ال و  البحرينيـة  وجمعية البحرين لمكافحـة الـسرطان والجمعيـة هـشاشة العظـام           
بمساندة الجهود الرامية إلى تعزيـز   ألمراض الدم الوراثية وجمعية أصدقاء البيئة،     األهلية

 سـواء تلـك التـي تعنـي بالـصحة           ،ج ومـشاريع عديـدة    صحة المرأة من خالل القيام ببرام     
 هــذا باإلضــافة إلــى عــدد مــن  . صــحة البيئــةأو  العنــف األســري ناهــضةاإلنجابيــة أو بم

   . للمرأةالجمعيات النسائية التي تقدم برامج توعوية وصحية مستمرة
  

رتفـع معـدل   إ، حيـث  4وقد أثمرت تلك الجهود عن تحسين ملحوظ في المؤشرات الصحية   
ــ    م سنة   76.3 وذلك بمعدل    73.8مر المتوقع عند الميالد إلى      الع  72.1 ن النساء مقارنة ب

 مـن الـسكان منـذ العـام         1000 لكـل    3  ثابتًا عند   وبقي معدل الوفيات العام    ،  عند الرجال 
  .م2002

 طفـل  2.5 عند ) 44 -15( وبقي معدل الخصوبة الكلي للمرأة الواحدة في الفئة العمرية    
  .م2003وحتى م 1999سنة منذ 

 3-2 مولود حـي أي بمعـدل        100,000 سيدة لكل    21وانخفض معدل وفيات األمهات إلى      
.  بـين األطفـال   % 98رتفعت نسبة التطعيم لتصل إلـى أآثـر مـن           او.  حالة وفاة في العام   

  %.100وبلغت نسبة المواطنين الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب 
  

 م هو اإلعالن عن إنشاء المجلس األعلى        2001لعام  و لعل أآبر إنجاز تحقق للمرأة في ا       
، رئيـسية  عـشر محـاور      تـضمنت   5 للمرأة والذي أعد إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة      

 اإلعـالم والتوعيـة،     ، الحقوق اإلنسانية للمـرأة    ، التعليم والتدريب  ،وهي القانون واإلقتصاد  
و    الـسياسية، المـرأة والـصحة،      لمـشارآة  المـرأة وا   ، المـرأة والبيئـة    ،المحور اإلجتماعي 

وفي محور المرأة والبيئة وضعت األهـداف اإلسـتراتيجة          .تخاذ القرار إ المرأة و مواقع     أخيرًا
  :التالية

  
  توعية المرأة وتعزيز قدرتها وضمان مساهمتها في الحفاظ على البيئة •
  اإلدارة السليمة لترشيد الموارد الطبيعية •
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ي صـنع القـرارات المتعلقـة بالبيئـة علـى جميـع             شراك المـرأة إشـراآًا فـاعًال فـ        إ •
  المستويات

  حماية المرأة من التعرض للمخاطر البيئية الشائعة وخاصة في محيط عملها •
هتمامــات ومنظــور النـوع اإلجتمــاعي فــي الـسياسات والبــرامج المتعلقــة   إدمـج   •

  بالبيئة والتنمية المستدامة
لخاصة بحماية البيئة والحـد مـن       رصد وتطوير ومتابعة تنفيذ التشريعات واألنظمة ا       •

 التلوث
  

  :أما في محور الصحة و المرأة فقد وضعت األهداف اإلستراتيجية التالية
رفع مستوى الصحة الجسدية والنفسية واإلجتماعية للمرأة فـي جميـع مراحـل              •

  حياتها
شراك المرأة في وضع الخطط والسياسات التنموية الصحية والسكانية والوصول          إ •

  اقع إتخاذ القراربها إلى مو
  رفع مستوى الوعي لدى المرأة في المجاالت الصحية والسكانية •
  تعزيز إجراء الدراسات والبحوث في مجال صحة المرأة والقضايا السكانية •
ــضايا        • ــرأة والق ــصحة الم ــة ب ــة الخاص ــشريعات واألنظم ــذ الت ــة تنفي ــوير ومتابع تط

 السكانية
 

 لتحقيق تلـك األهـداف منهـا بـرامج توعيـة            وقد وضعت اإلستراتيجية عدة إجراءات وآليات     
  .ومشاريع للتطوير في آل مجال

  
 عدة مشاريع موجهة للمرأة في المجـاالت الـصحية تقـوم بهـا              هناكيتضح مما تقدم أن      

 إال أنـه ال تتـوافر معلومـات دقيقـة           ،الجهات الرسمية واألهلية تقـام علـى أرض المملكـة         
ذا آانـت قـد حققـت أهـدافها المطلوبـة و يـتم              حول تلك المشاريع والبرامج لمعرفـة مـا إ        

وهل هي موجهة إلى مختلف الفئات العمرية؟ وما نوعية الدعم          . توجيهها بشكل صحيح  
المقــدم والجهــات التــي تقــدمها؟ وهــل تغطــي هــذه البــرامج جميــع المجــاالت الــصحية  

ى قدرتها  يتها ومد المعنية بالمرأة؟ وهل تم تقييم هذه البرامج بحيث يتم التأآد من فاعل           
 بين الجهود المبذولة في المجاالت الـصحية       وهل يوجد تنسيق وتعاون      على اإلستدامة؟ 

  جهة للمرأة ؟المو
  

هـدف إلـى   ت يتال تم إعداد هذه الدراسةاإلجابة على تلك التساؤالت  معرفة   ومن أجل   
 معرفة الوضع الحالي للبرامج والمشاريع الموجهة للمرأة في مختلف المجـاالت الـصحية            

في مملكة البحرين وذلك من أجل التعـرف علـى عوامـل النجـاح وعناصـر التحـدي التـي              
 جزء مـن مـشروع متكامـل أعدتـه          الدراسة هعتبر هذ تو. واجهتها وتواجهها تلك المشاريع   

 إلى النهوض بأوضاع المرأة العربية وتوعيتهـا بأهميـة          التي تهدف منظمة المرأة العربية و     
، وتحقيـق التنـسيق والتعـاون بـين الـدول األعـضاء فيمـا        مشارآتها في تنميـة مجتمعهـا     

واألعـالم والتـشريع    يتعلق بجهود التمكين والتوعية في مجاالت التعليم والصحة والبيئـة           
   . 6جتماع والسياسةواإلقتصاد واإل

  
جل التعرف على الوضـع الحـالي للمـرأة لتفـادي           أويأتي هذا المشروع آخطوة أولى من       

 وأيــضا للرفــع مــن آفــاءة المــشاريع  ،ن تكــون قــد نفــذت بنجــاح تكــرار مــشاريع يمكــن أ 
آمـا يهـدف إلـى إنـشاء قاعـدة بيانـات حـول               . تقبلية التي سوف تتبناها المنظمة    المس

و سبق إجـراء هـذا البحـث عقـد ورش        . في المنظمة البرامج والمشاريع الموجهة للمرأة     
م حـضرها خبـراء مـن       2004 نـوفمبر    29-28عمل تمهيدية في دولة المقر في الفترة مـن          

الدول األعضاء حيث إتفق الخبراء على تعريف المجاالت الصحية وتبنـي إسـتبيان البحـث               
  .ختيار المشاريع ومنهجية البحثإومعايير 

مجال الصحة اإلنجابيـة    :  تعريف المجاالت الصحية لتشمل التالي       إتفق الخبراء على  وقد  
 البيئة ومجال مناهضة العنف ضد المـرأة        ، مجال تعزيز أنماط الحياة الصحية ، مجال صحة        

  . ومجال الصحة النفسية
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 تحليـل ومناقـشة     هيليـ . منهجية البحث والنتـائج المستخلـصة منـه       ل عرضيلي  وفي ما   

 وأهـم   فيهالمشاريع التي نفذت      و ج مع مناقشة آل مجال صحي على حدة       عامة للنتائ 
 الـصعوبات والعقبـات التـي       آمـا سـنتطرق إلـى     . عوامل نجاحها والتحديات التي تواجهها    

من ستفادة منها   إمكانية اإل  الخبير   يرىواجهت الخبير و أهم التوصيات والمقترحات التي        
  .خالل قيامه بهذا البحث

  
  :منهجية البحث . 2
  

 وتم اإلنتهـاء منـه فـي منتـصف          2004بدأ العمل الفعلي في هذاه الدراسة في ديسمبر         
  :تي أتبعت لتنفيذ الدراسةوفيما يلي المنهجية ال. م2005أبريل 

  
 :طبيعة البحث.2.1

مسح ميداني للبرامج الموجهة للمرأة في مملكـة البحـرين فـي الفتـرة مـن            
  :م في المجاالت الصحية التالية2004م إلى 2000

  الصحة اإلنجابية •
  تعزيز أنماط الحياة الصحية •
  صحة البيئة •
  العنف ضد المرأة مناهضة  •
  الصحة النفسية •

  
 :علوماتمصادر الم.2.2

  . الهيئات الحكومية واألهلية المعنية بصحة وحقوق المرأة
  

 :إستمارة البحث.2.3
 أثنــاء المعنيــة مــن قبــل الجهــات يمــألســتبيان خــاص للمــسح إ تــم تــصميم

  . مع مسؤولي وموجهي البرامجالمقابلة الشخصية
  

 :ختيار المشروعات التي تضمنها البحثإمعايير .2.4
 
  ستمرار وقابليته للتكرار على اإلستدامة المشروع وقدرتهإ •
 آافة الجهات الممولة الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية •
 )الخ ,, تثقيف، تدريب، خدمات ( آافة المجاالت الصحية  •
 عدد سكان قريةقل تغطية المشروع عن تال أ •
لمـرأة فـي    البد من أن تتضمن أهداف المشروع تأثير إيجابي على صحة ا           •

 حل العمرية مختلف المرا
 في المجاالت الصحية التي     يتضمن المسح آال من المشروعات والبرامج      •

  تم ذآرها سابقًا
  
 :طريقة جمع المعلومات.2.5

 
 الجهات الحكومية.2.5.1
وزارات اللى إ رسائل رسمية من المجلس األعلى للمرأة أرسلت •
اعية جتماإلمعنية بالمجاالت السابقة وهي وزارة الصحة، وزارة الشئون ال

 حيث  تشرح طبيعة البحث والتعاون مع الخبراء،، وزارة التربية والتعليم
ستبيان لتلك الجهات عن طريق المقابلة الشخصية ستمارة اإلإسلمت 

 . مع شرح طبيعة وأهداف البحث 
رة الصحة اتم تحديد وزارتين تنطبق عليهما شروط البحث وهما وز •

 .ووزارة الشئون اإلجتماعية
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  :هات األهلية الج.2.5.2

 لـدى   7 فـي قائمـة الجمعيـات األهليـة         أهلية مـسجلة    جهة 37تم تحديد    •
  .المرأة أوو البيئة أجتماعية وتعني بالصحة وزارة الشئون اإل

تصال عن طريق الهاتف بجميع تلـك الجهـات وسـؤالها           آخطوة أولية تم اإل    •
بحـث   برامج في المجاالت التـي حـددها ال  أو مشاريع أيةآان لديها   ما إذا
 .هطبق عليها معاييرنوت

طبـق عليهـا المعـايير ولـديها بـرامج فـي            ن ت أهليـة  جهـات    تـسع تم حـصر     •
 حيـث تـم تـسليم اإلسـتبيان عـن           ،المجاالت الصحية الخمـس المطلوبـة     

   التي قام بها آًال من الخبير والباحث المـساعد طريق المقابلة الشخصية 
 . هاتملئه من قبل المعنيين في تلك الج  بعد  إستالمهو
 
 إدخال البيانات.2.6
 وتحليلها بـنفس    اآلليآسل للحاسوب   أ البيانات على برنامج نظام      إدخالتم  

  .البرنامج
 

 تحليل النتائج.2.7
ــة التــي صــ     ــاع المنهجي ــائج بإتب ــل ومناقــشة النت ــم تحلي ــات  مت ــا بيان مت به

 .اإلستبيان
 

 :عملالفريق .2.8
  الخبير •
  باحث أول •
  باحث مساعد •
 مدخل بيانات •
  رةسكرتي •
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتائج . 3
 المجاالت الصحيةلجهات المنفذة وا.3.1

  
 معنيـة بالمجـاالت الـصحية        جهة أهليـة وحكوميـة     40تم مخاطبة    •

ــصاال هــذ الدراســة المحــددة فــي  ــق اإلت  ة الشخــصيتعــن طري
  .  البريديةوالمراسالت

  
لـديها بـرامج ومـشاريع تنطبـق عليهـا معـايير             جهة   12ستجابت  إ •

 عـــددســـتجابت وتـــي إهـــات الجاليوضـــح  )3.1( جـــدولالبحـــث 
 .هامشاريع

 
الصحة (  للمرأة في المجاالت التالية      ًا موجه ًامشروع 29تم حصر    •

 العنـف ضـد المـرأة ، تعزيـز           مناهـضة   الصحة النفسية ،   ،اإلنجابية
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لـم    مـشروعان  أسـتبعد ).  الحيـاة الـصحية، وصـحة البيئـة          أنماط
عة  مـشروع صـنا    مـا ، وه تنطبق عليهما معـايير إختيـار المـشاريع       

ــة   ــات المنزلي ــن المخلف ــشراآة   ،األســمدة م ــة ال ــشروع لجن  وم
وقـد تقـرر ألهميتهمـا، أن        . لمناهضة العنف ضد المرأة    المجتمعية

 حللـت .  تفصيل أثناء مناقـشة النتـائج       شيء من ال  يتم تناولهما ب  
 . مشروع فقط27بيانات 

  
  مــشروعًا،14، وعــددها مــن المــشاريع% 51.9 بينــت النتــائج أن •

 13وعــددها   مــن المــشاريع،%48.1نفــذتها جهــات حكوميــة، و  
 يوضـح   )3.2 (شـكل   .ة األهليـ  الجهـات  نفذت مـن قبـل       مشروعًا،

  .طبيعة تنفيذ المشاريع
   
  

  طبيعة تنفيذ المشروعات): 3.1 (شكل

51.9%

48.1%

46.0%

47.0%

48.0%

49.0%

50.0%

51.0%

52.0%

53.0%

حكومي أهلي

 
 
ــسمت • ــصحية   ق ــاالت ال ــشاريع بحــسب المج ــين ف الم ــاك أنتب  10 هن

 الحيـاة   أنماطي مجال تعزيز     ف 7  و    ،نجابيةع في مجال الصحة اإل    اريمش
 فـي مجـال صـحة    4 في مجال الصحة النفـسية و   مشاريع 3و ،الصحية
 ويتـضح مـن     .  العنف ضـد المـرأة      مناهضة  في مجال   مشاريع 3 و ،البيئة

التحليل بأن المجال الصحي الغالب في المشاريع الموجهة للمـرأة هـو       
 التـي تقـدم   في مجال الصحة اإلنجابية وذلك لطبيعة البرامج والخدمات  

للمرأة في هـذا المجـال آخـدمات الحوامـل وتنظـيم األسـرة والفحـص                
يوضــح توزيــع المــشاريع بحــسب  ) 3.1 ( جــدول رقــم. الــدوري للنــساء

 .المجاالت 
 

بالرجوع إلى اإلستبيانات لـم تعطـي أيـة جهـة رقـم أصـلي أو إقليمـي                   •
وهناك ثمانية مـشاريع لـم تـتمكن مـن تحديـد تـاريخ بـدئها                . للمشاريع

ــاب قاعــدة بيانــات أو أي أرشــيف        ــي مؤشــرًا بغي ــي، ممــا يعط الفعل
 .للمشروعات في تلك الجهات
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  التنفيـــــذ  .3.2
  
  

  :  الجهة المنفذة طبيعة.3.2.1
 

ج ومـشاريع   م بـرا  جهتـين حكـوميتين تقـدمان وتنفـذان        أهليـة و    جهـات  عشر
 جهات حكومية أخرى سـاهمت      وهناك .شملتها هذه الدراسة  للمرأة  موجهة  

آـوزارة التربيـة    بالتعـاون مـع الجهـات المنفـذة األخـرى           ي تنفيـذ المـشاريع      ف
 14 ا نفـذت  تين الحكـومي  ينآما بينت النتـائج أن الجهتـ      .  ووزارة التجارة  والتعليم

بينمــا نفــذت الجهــات . امــا وتــوفر المــوارد لهمــمــشروعًا وذلــك لطبيعــة عمله
معظـم هـذه    بينـت الدراسـة أن      .  مـشروعاً  13  وعددها عـشر جهـات     األهلية
 المـــشروعات بـــشكل تطـــوعي وينقـــصها التمويـــل تنفـــذ  األهليـــةالجهـــات
 .المستمر

  
 : وطبيعتهاالجهة الممولة.3.2.2

 
 . جهـة  12  تلك الجهات  لغ عدد ب وي مولت الجهات المحلية جميع المشاريع     -
مـن تلـك المـشاريع       ةسـت قليميـة فـي تمويـل       شارآت الجهات الدوليـة واإل    و

ليـة وهـي المكتـب اإلقليمـي لـشرق المتوسـط            باإلشتراك مع الجهات المح   
  أجفند والمكتب اإلنمـائي لألمـم المتحـدة         منظمة لمنظمة الصحة العالمية و   

يبـين  ) 3.3(جدول رقـم     . ومنظمة اليونيسيف  اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة   و
نسبة التمويـل بـين     ) 3.2(شكل  ويبين   . للمشاريع وطبيعتها  الجهات الممولة 

 .ي المشاريع الموجهة للمرأة فالمختلفةالجهات 
  
  
  

   في المشاريعنسبة التمويل بين الجهات المختلفة ) 3.2 ( شكل    
     

7.4%

18.5%

100%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

دولية أإقليمية محلية

  
 

 :الجغرافيةالتغطية .3.2.3
 على مـستوى مدينـة أو قريـة       %18.5 و ،  )قوميًا( وطنيًا   من المشاريع % 81.5نفذت    

شاريع م المـ  ظـ يـذ مع   صغر حجم مساحة مملكـة البحـرين علـى إمكانيـة تنف            ساعدو
وال تعتبر التغطية الجغرافية عائقًا إلمكانيـة اإلسـتفادة مـن المـشاريع             . بشكل قومي 

  .للمشاريع التغطية الجغرافية ايوضح) 3.3 (وشكل )3.4(  رقم جدول .قوميًا
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  التغطية الجغرافية للمشاريع  )3.3( شكل                        

ية الجغرافية للمشروع

81.5%

18.5%

قومي مدينة
         

 :للمشاريعالوضع الحالي .3.2.4
 
وهنـاك  %). 3.7 (ةجديـد ال المـشاريع و )%88.9(المـستمرة    يعرامـش ال لغت نـسبة  ب

 وهمــا مــشروع مــسح هــشاشة العظــام ومــشروع ، متــوقفين%)  7.4(مــشروعين 
(  جـدول رقـم    . الالزم لهمـا   ترآيب صمام ومنظم واقي للغاز بسبب عدم توفر التمويل        

الوضــع الحــالي يبــين ) 3.4 (شــكليوضــح المــشاريع المــستمرة والمتوقفــة، و ) 3.5
  .للمشاريع

  
  
  

  
  

  يبين الوضع الحالي للمشاريع) 3.4 (شكل
 

    

ضع الحالي للمشروع

4%

89%

7%

جديد

مستمر

متوقف
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 : ونسبتهمالمشاريععدد العاملين في .3.2.5

  
 ومن خـالل مراجعـة      .جهات من تقديم عدد العاملين في المشروع      ثماني  لم تتمكن   

تاج بـأن أغلبيـة   اإلستبيانات التي حدد فيهـا عـدد العـاملين ونـسبتهم يمكـن اإلسـتن       
  .العاملين في تلك المشاريع هم من اإلناث

آما قدمت بعض الجهات نسبة العاملين اإلناث والذآور بدون تقـديم أيـة بيانـات عـن                  
أنظــر (. العــدد الفعلــي، لــذلك لــم يعتمــد الخبيــر علــى تلــك البيانــات فــي التحليــل   

ض الجهـات يعمـل      ويتضح مـن تحليـل النتـائج أن بعـ          .)األستمارات األصلية للمشاريع  
ــدير      ــتمكن م ــم ي ــصحة، حيــث ل ــاملين آمــشاريع وزارة ال فــي مــشاريعها نفــس الع

 . تقريبيـة  ًاالمشروع من إحتساب العـدد الفعلـي للعـاملين ونـسبتهم وأعطـى أرقامـ              
عاملين متفرغين للعمل في المـشاريع فتقـدم الخـدمات           توفيرويرجع ذلك إلى عدم     

سـتطاعت معظـم الجهـات األهليـة مـن          إمـا   بين. ضمنيًا مع الخدمات الصحية األخـرى     
تحديد عـدد العـاملين بمـشاريعها ويرجـع ذلـك إلـى الطبيعـة التطوعيـة للعمـل فـي                     

  .لى عدد العاملين في آل مشروع ونسبتهمإيشير ) 3.6( جدول رقم .المشاريع
  

 :المستهدفةالفئة .3.2.6
  

المـشاريع   مـشروعًا فقـط مـن        12%) 41.2( إتضح من خالل تحليل اإلسـتمارات أن        
ن أو  يمـن المـشاريع موجهـة للجنـس       % 58.8حيـث أن    . أة بصفة خاصـة   رموجهة للم 

  .لألسرة بشكل عام
مـشروعًا   16فهنـاك     ،المـشاريع أغلبيـة   مـن   بجميع فئاتها العمريـة     المرأة  إستفادت  

ن علـى   ي ثـم المقبلـ    ًا مـشروع  13ة والطفـل بعـدد      أ يليها في الترتيب المر    . لها موجهًا
ــات ــزواج والفتي ــين . مــشاريع9 بعــدد ال ــة انــسبة والمــشاريع  ) 3.5 ( شــكل ويب لفئ

  .المستهدفة
  .و من المالحظ أن معظم المشاريع تخدم أآثر من فئة في ذات المشروع

  
  

  عدد المشاريع ونسبتها بالنسبة ) 3.5 ( شكل
   للفئة المستهدفة

  
       

46.4%

57.1%

32.1% 32.1%

17.9%
21.4%

39.3%

32.1%

21.4%
17.9%

32.1%

25.0%

14.3%

25.0% 25.0%
28.6%

35.7%
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المرأة المرأة الريفية المرأة في
سن االنجاب

المرأة في
فترة الحمل

المرأة بعد
الوالدة

المقبلون على
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االزواج فيحديثو الزواج
سن االنجاب

المرأة بعد
انقطاع
الطمث

الفتيات الشباب العاملين في
قطاعات
المرأة

الوزارات
المهتمة

بشئون المرأة

القطاع
الخاص

الجمعيات
االهلية

أخرى
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 :المستهدفةالفئات عدد .3.2.7
 

ألعداد الفئة المـستهدفة وذآـرت علـى        ًا     محدد ًا لم تعطي رقم   أغلبية الجهات التنفيذية  
، لذلك لم يتمكن الخبير من تحليـل        سبيل المثال جميع النساء أو المرأة في فترة الحمل        

 وقد إنعكـس عـدم   .)أنظر اإلستمارات األصلية للمشاريع  (.عدد الفئات المستهدفة بدقة 
 إلـى عـدم إحتـساب       ،نفيـذ المـشاريع   تحديد الفئة المستهدفة مسبقًا عنـد التخطـيط لت        

 .القوى البشرية الالزمة للعمل بالمشاريع والتي تتناسب مـع أعـداد الفئـة المـستهدفة              
  .يبين أعداد الفئة المستهدفة في آل مشروع) 3.7(جدول رقم

  
 :المشاريعطبيعة .3.2.8
 

 ةيـ ثقيفهـا ت  وبرامجتها أنـشط طبيعـة  آانتا  مشروع27أصل من    22ن  أبينت النتائج   
 .مـشروعاً  21و عـددها     المشاريع ذات الطبيعة الخدماتية       في القائمة  يليها .ةويوتوع

ومعظــم المــشاريع لهــا اآثــر مــن طبيعــة واحــدة فاشــترآت فــي التثقيــف وتقــديم     
  .طبيعتهاتوزيع المشاريع بحسب يبين ) 3.6 (شكل. الخدمات

  
   المشاريع بحسب طبيعتهانسبة) 3.6 (شكل

  

53.6%

75.0%

7.1%

21.4%
25.0%

39.3%
42.9%

78.6%

21.4%

53.6%
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50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

تدريب تنمية مؤسسيةتقديم خدمات تطوير البنية
التحتية

رسم سياسات تزويد
بالوسائل

توعية
إعالمية

تثقيف وتوعية
صحية

تطوير/تزويد
بألجهزة
والمعلومات

أخرى

يعة المشروع

  
  
 

   المشاريع غرافي لتنفيذالموقع الج.3.2.9
  
  

تـم   بعـض مـن هـذه المـشاريع          .  علـى مـستوى المحافظـات       جميع المشاريع  نفذت
 ويرجـع ذلـك   . جميـع المحافظـات   المـرأة فـي      ولكنه خدم    واحدة في محافظة    هذينفت

 بيـسر   المـشاريع إلى صغر مساحة البحرين وإمكانية الوصول إلى جميع مواقع تنفيذ           
  .وسهولة

  
  فيذ المشاريع مواقع تن.3.2.10

  
و  ،من المشاريع فـي مراآـز الرعايـة الـصحية األوليـة التابعـة لـوزارة الـصحة                 % 37نفذت  
في مراآز التنمية المجتمعيـة     % 14.8 و   ،مؤسسيًا أي في مقار الجهة المنفذة     %  29.6

نفـذت فـي     ف  %18.5 ا ونـسبته  أمـا بقيـة المـشاريع     .  اإلجتماعيـة  التابعة لوزارة الـشئون   
كترونيـة أو فـي المـدارس أو        لارات المنزليـة أو عبـر المواقـع اإل        ن خالل الزي  المجتمع أي م  

 .وقـع الجغرافـي   متوزيـع المـشاريع بحـسب ال      ) 3.7 (شـكل يوضـح   .  في أآثـر مـن موقـع      
  .آل المشاريعإلى مواقع تنفيذ )  3.8(يشير الجدول رقم 
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  فيذنالتوقع م المشاريع بحسب نسبة ) 3.7 ( شكل
  

مرآز صحي; 37.0

مرآز مجتمعي; 14.8

مؤسسي; 29.6

خرى; 18.5

مرآز صحي

مرآز مجتمعي

مؤسسي

أخرى

  
  

 التمويل.3.3
 حيـث أظهـرت   هاعيرامـش لتمويـل  التـتمكن بعـض الجهـات المنفـذة مـن تحديـد            لم  

. من المشاريع لم يحسب لها تمويل محـدد عنـد تنفيـذها           % 64.2النتائج أن هناك    
من أضخم  والذي يعد   الحملة الوطنية إلآتشاف أمراض الثدي      وتبلغ تكلفة مشروع    

ــه     ــغ تمويل ــث بل ــويًال حي ــشاريع تم ــي  400,000الم ــار بحرين  دوالر 1,058201( دين
وترجع تكلفته العالية  إلـى طبيعتـه التـي تتطلـب تـوفير خمـسة أجهـزة                  ). أمريكي

يوضح حجم التمويـل بـبعض   ) 3.3( جدول رقم  .)الماموغرام ( أشعة سينية للثدي
  .المشاريع

 
 اإلنجازات.3.4

وأشترآت . أنشطة تدريبية% 63  ومن المشاريع أنشطة توعوية،% 88.9أنجزت 
 شكلويبين . شاريع في تقديم التوعية والتدريب في نفس المشروعمعظم الم

  . نسبة المشاريع واإلنجازات التي تحققت ) 3.8( رقم
 
  
  

   نسبة اإلنجازات المحققة:)3.8 (شكل

االنجازات

التدريب, %63.0

التوعية, %88.9

أخرى, %22.2

التدريب التوعية أخرى
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  . آما أشارت بعض الجهات إلى إنجازات أخرى حققتها عبر تنفيذ مشاريعها
  :التالي الجدول اإلنجازات فيتلك وتتلخص أهم 

  

  
  

     التقييم.3.5
  
  

 :شاريعمتقييم ال.3.5.1
  

 علـى   بـدون تقيـيم   مـن المـشاريع     % 29.6وبقيـت   . من المـشاريع  % 70.4تم تقييم   
 آما أن المشاريع التي قيمت      . آبير منها مستمر منذ عدة سنوات      ًاالرغم من أن جزء   
ستنادًا  إلى دراسة علمية أو معايير واضحة ومحـددة وموجهـة إلـى              إلم يتم تقييمها    

ومعظـم الجهـات أشـارت إلـى معـايير غيـر مباشـرة          . تقييم المـشروع بـشكل خـاص      
رتفاع نسبة المستخدمين واإلشارة إلى التحسن فـي المؤشـرات الـصحية وهـي              إآ

 إحـداث مـردود   تعطي تقييم غير مباشر عـن مـدى نجـاح تلـك المـشاريع مـن حيـث                   
نـسبة المـشاريع التـي تـم        ) 3.9( رقـم    شـكل  ويوضـح    . إيجابي علـى صـحة المـرأة      

   .المشاريع التي لم يتم تقييمهابتقييمها مقارنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اإلنجازات األخرى إلى جانب التوعية   أسم المشروع
  والتدريب

  
ام لدى النساء في ظنتشار هشاشة العإمسح 
  البحرين

 

 القيام بمسح ميداني

 مرآز أوال للمساعدات القانونية
 فن - ورشة حول العنف ضد المرأة 

 حلقة نقاشية - ستماع للحاالت المعنفة اإل
  األسرةحول قانون

  راهقينبرنامج صحة الم
 القيام ببحث ميداني 

 ستشارات والعالقات االسرياإلمكتب 
ستقبال الحاالت التي تعاني من إ

 تقديم -سرية والزواجية ت األالمشكال
 استشارات والمتابعة لهاإل

  آن حذرًا
 

  ساخنكتروني وخطلإنشاء موقع إ
 لمساعدةل

  اليد البيضاء
 دعم نفسي وتمكين للفتيات المرضى  

رشادية داخل مراآز التنمية إجلسات   رشاد األسريبرنامج اإل
 المجتمعية
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   المشاريع التي قيمتةنسب) 3.9 (شكل   
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  للمشاريعاإلجماليالتقييم .3.5.2
 

إشــترآت إلـى جانـب نقـاط القـوى والــسلبيات والتحـديات الخاصـة بكـل مـشروع،         
وفيمـا يلـي نـورد أهـم نقـاط التحليـل       . لهـا معظم المشاريع في نقاط تقييم واحدة     

  :المشترآة بين المشاريع
  

  :نقاط القوة.3.5.2.1
 دعم الجهات العليا بالدولة •
  دعم الجهات العليا بالوزارات •
 الصحية ومجانيتهاتوفر الخدمات  •
   على المشاريع المرأةقبال إ •
 اندةوجود برامج أخرى مس •
  المشاريعتجاوب المجتمع مع  •
 تعاون أآثر من جهة في تنفيذ المشروع •
 عضاء والعاملين الصحيين جود حماس بين األو •
 كين وزيادة الوعي مساليب متطورة علمية وعملية للتأإستخدم  •
 ستمرارية المشروعإ •
 دعم مؤسسات القطاع الخاص   •
 حلية والم  قليمية المنظمات العالمية واإلمهتماإ •
  

  :السلبيات.3.5.2.2
  التعليميةدواتأل وا التثقيفيةالموادونقص القوى العاملة  •
  التمويلنقص  •
 اللعمل بهبشكل آلي ين  غير متفرغعاملينع على يراعتماد المشإ •
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  : التي تمثل فرص خارجية للمشروعالمتغيرات.3.5.2.3
   جهةمن قبل أآثر من مقدمة  في الصحة اإلنجابية امجوجود بر •
 نجابيةارة الصحة في دعم برامج الصحة اإلالتعاون مع وز •
 هلية وتحمسها للدعم مشارآة الجهات األ •
 فتح المجال للمستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة  •
  للمرأةها الصحية  خدماتلتقديم •
المرأة في المناصب اإلدارية التي تقدم الخدمات الصحية تعيين  •

 )لصحةارة  ووزا لشئون االجتماعيةارة اوز(واإلجتماعية للمرأة 
 البرلمان وجود  •
  على للمرأةوجود المجلس األ •
قليمية  المنظمات والمؤسسات المحلية واإلالدعم والتنسيق مع •

 والدولية 
 والمتخصصة ذات العالقة بأهداف المشروع وطبيعة مهماته •

  
  

  :التحديات الخارجية.3.5.2.4
 عالم اإل ونقص التسويق •
 ف القوانين التشريعية التي تحمي المرأةضع •
 عدم توفر البيانات الدقيقة •
 وعي الفئات المستهدفة بالخدمات المقدمة وأهميتها قلة  •
  
  

 : المشاريع على اإلستدامةةمدى قدر. 3.5.2.5
 

ستدامة إذا ما تـوفر     أآدت الجهات المنفذة بأن جميع  مشاريعها قادرة على اإل         
  يستنتج منه أن بعض المشاريع قـد تتعـرض للتوقـف أو            مما. الدعم المادي لها  

  .التقصير في اإلنجازات مع مرور الوقت
  

  :المناقشة . 4
  

 األهليــة  الجهــاتهنــاك العديــد مــنتبــين أن مــن خــالل القيــام بهــذه الدراســة  
 لديها برامج وخدمات ومشاريع توعوية موجهة للمرأة في مجـاالت البحـث             والحكومية
 دورات توعوية   في هيئة  األنشطةالبرامج و ف على العديد من      التعر حيث تم الخمس  

 جعلت من   الدراسة إال أن المعايير التي وضعت في        , وندواتومحاضرات وورش عمل    
 معظمهـا ال     فـي هـذا المـسح حيـث أن          واألنـشطة  البـرامج كن شمل تلـك     الممغير  

رأة غيـر موجهـة للمـ      انهـ إأو  )  سـيدة  100-20موجهـة إلـى     (يغطي عدد سكان قريـة      
 مـشروع فقـط     27ولـذلك تـم حـصر        .نطبق عليها معيار اإلستمرارية    ي  وال بصفة خاصة 

يتم مناقــشة آمــا ســ .مــن مجمــل الخــدمات والبــرامج التــي تقــدمها تلــك الجهــات  
,  عليهمـا   لعـدم إنطبـاق معـايير الدراسـة        ,مشروعين لم يدرجا ضـمن تحليـل النتـائج        

  .ا أثناء المناقشةأن يتم إستعراضهم ،ولكن إرتأى الباحث ألهميتهما
  

 أجـزاء رئيـسية     أربعـة   إلـى      الدراسة المسحية  مناقشة وتحليل نتائج   سيتم تقسيم 
  :وهي
  

  الخمس المجاالت الصحيةالمشاريع في مناقشة وتحليل : الجزء األول
  العقبات والصعوبات: الجزء الثاني
   مشاريع لم تدرج في تحليل نتائج الدراسة :الجزء الثالث
  توصيات عامة: الجزء الرابع
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   مناقشة وتحليل المشاريع في المجاالت الصحية.4.1
أن الجهات الحكومية نفذت األغلبية العظمى من        نتائج الدراسة المسحية  تضح من   ي

مــن المــشاريع % 48.1مقارنــة ب% 51.9شاريع الموجهــة للمــرأة وذلــك بنــسبة المــ
كوميـة ترآـزت حـول      آما تبـين أن مـشاريع الجهـات الح        . التي نفذتها الجهات األهلية   

الجهـات األهليـة جهودهـا       وجهتالصحة اإلنجابية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بينما        
  . البيئة ومناهضة العنف ضد المرأة والصحة النفسيةنحو اإلهتمام بصحة

  
و من خالل تحليل المشاريع إتضح أن هناك تنسيق وتعاون مـستمرين بـين الجهـات           

ت الجهتـان فـي تنفيـذ أغلبيـة المـشاريع أو آانـت              األهلية والحكوميـة حيـث إشـترآ      
وسـاهم صـغر حجـم مملكـة البحـرين فـي تنفيـذ الغالبيـة العظمـى مـن                  . داعمًا لهـا  

المشاريع قوميًا من خالل مراآز الرعاية الـصحية األوليـة ومراآـز التنميـة المجتمعيـة                
نـب  أمـا مـن جا    . ومقار الجمعيات األهلية المنتشرة في محافظات المملكـة الخمـس         

 منهـا دعـم     لـست التمويل فقد أظهرت النتائج أن جميع المشاريع مولت محليًا وآان           
قليمية آالمكتب اإلقليمـي لـشرق المتوسـط لمنظمـة الـصحة            من منظمات دولية وإ   

  . ومنظمة أجفندالعالمية و المكتب اإلنمائي لألمم المتحدة
  

ت للمـرأة   إشترآت جميـع المـشاريع فـي طبيعتهـا مـن حيـث تقـديم توعيـة وخـدما                  
من المشاريع لـم توجـه للمـرأة تحديـدًا وذلـك          % 58.8 التنائج أن    بينت. بجميع فئاتها 

لكونهــا موجهــة للــصحة بــشكل عــام وال يمكــن فــصل المــرأة عــن الرجــل فــي هــذه  
 المــشاريع، فيمــا عــدا تلــك المــشاريع الخاصــة بطبيعــة المــرأة آخــدمات الحوامــل    

  . م األسرةة وتنظيوالفحوصات الدورية الخاصة  بالمرأ
  

ومن خالل التحليل النوعي للمشاريع إتـضح أن معظـم الجهـات المنفـذة للمـشاريع                
ــائج     ــديها قــصور فــي التخطــيط اإلســتراتيجي، فقــد أظهــرت النت عــدم وجــود رقــم  ل

 تحديد أعداد الفئـة المـستهدفة فـي أغلبيـة المـشاريع بـشكل               للمشاريع و لم يتم     
ى العاملــة وحجــم العمــل وقــت عــدم تناســب حجــم القــودقيــق ممــا إنعكــس علــى 

عنـد  و. ، آما أنها لم تتمكن من إعطاء حجم التمويل الـذي خـصص للمـشروع              التنفيذ
من المشاريع لم تقـيم علـى الـرغم         % 70.9 النتائج أن     المشاريع بينت  تقييمتحليل  

وحتى المشاريع التي قيمت لم تستند في تقييمهـا إلـى     . من إستمراريتها لسنوات  
ويمكن بشكل إجمالي تلخيص القصور في تخطـيط المـشاريع          . ةدراسة علمية دقيق  
  :في النقاط التالية

  عدم تحديد أعداد الفئة المستهدفة مسبقًا عند التخطيط •
  زم إلستمرارية المشروععدم تحديد حجم التمويل الال •
  عدم تناسب أعداد القوى العاملة مع حجم العمل بالمشاريع •
 ريع للمشاعدم اإلستناد إلى تقييم علمي •

  
بشكل عام هناك دعم من الجهات العليا بالدولة للمرأة على وجه الخصوص ويأتي 

 هذه الجهات حيث قام بوضع إستراتيجية وطنية في مقدمةللمرأة المجلس األعلى 
هدافها تعزيز صحة المرأة من خالل وضع سياسات أ تتضمنللنهوض بالمرأة والتي 

 دعم المشاريع والبرامج الموجهة لها في وبرامج تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية و
 وهناك عدة فرص خارجية تشكل دعما وتعتبر عامًال  .القطاعين األهلي والحكومي

وتتمثل في  وجود بنية تحتية للخدمات  . أساسيًا لنجاح تنفيذ المشاريع والبرامج
جتمع الصحية من رعاية صحية أولية وثانوية ووجود آوادر مؤهلة وإهتمام مؤسسات الم

 ة واإلقليمي الجهات الدوليةالمدني بصحة المرأة في جميع المجاالت، وتوفر دعم 
والمتمثل في دعم المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية 

ومن المؤمل أن تقوم منظمة المرأة العربية بدور  . كتب اإلنمائي لألمم المتحدةموال
  .فاعل وداعم مستقبًال
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ستخلص من الدراسة بأن مجال الصحة اإلنجابية يحظى بالقسم األآبر من ويمكن أن ن
الخدمات والمشاريع الهامة والناجحة والتي انعكست نتائجها على المؤشرات الصحية 
للمرأة آمعدل الخصوبة العام ومتوقع العمر عند الميالد ومعدل وفيات األمهات و ومعدل 

 وترآز وزارة الصحة جهودها في تقديم ). 2حة أنظر المقدمة صف( وفيات األطفال الرضع 
 آما تسهم جمعية تنظيم األسرة في تقديم مشاريع رائدة في مجال خدمات متميزة، 
أما في مجال تعزيز أنماط الحياة الصحية فقد إتضح أن هناك عدة . الصحة اإلنجابية

مراض مشاريع موجهة للمجتمع بشكل عام وللمرأة بشكل خاص للحد من أنتشار األ
إال أن . رتفاع ضغط الدم والسمنةإالمزمنة آأمراض القلب والشرايين وداء السكري و

على صحة المرأة مقارنة بالمشاريع ملحوظ نتائج تلك المشاريع لم تنعكس بشكل 
حيث تبين اإلحصائيات الصحية أن أمراض . الموجهة للمرأة في مجال الصحة اإلنجابية

سرطان تتصدر قائمة أسباب الوفيات في البحرين آما أن القلب والشرايين واإلصابة بال
ين النساء البالغات آما تنتشر ب% 37.3بين الفتيات و% 40 ةالسمنة منتشرة بنسب

وقد يرجع ذلك إلى طبيعة تلك . اهرة تدخين الشيشة بشكل متزايد بين النساءظ
لى األقل عالمؤشرات من حيث أن التغيير المتوقع لن يظهر قبل مرور خمس سنوات 

 حيث أن ذلك يتطلب تغيير ،من تطبيق أية برامج هادفة إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية
نعكاس نتائج إ الحكم على عدم فال يمكنلذا . في سلوآيات المجتمع وأسلوب حياته

 تعزيز أنماط الحياة الصحيةع التأآيد على أن جابيًا مإيتلك المشاريع على صحة المرأة 
 توعوية مستمرة، باإلضافة إلى وجود تشريعات هامة من شأنها اعمة ديتطلب مشاريع

أن تسهم في تعزيز صحة المرأة آمنع التدخين في األماآن العامة المغلقة ومراقبة 
المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة آمنعها من بيع المشروبات الغازية مع وجبات 

مدرسية من أطعمة لطلبة األطفال وتشديد الرقابة على ما تقدمه المقاصف ال
  .المدارس

  
  
  

ن مؤسسات نجد أأما في مجاالت الصحة النفسية والبيئة ومناهضة العنف ضد المرأة 
ن برامجها ومشاريعها أال هذه الجوانب إ ل بشكل آبيرامهاهتمأولت إالمجتمع المدني قد 

 معظمها المنفذة تعاني بشكل عام من قصور في الموارد المادية والبشرية حيث تعتمد
على التبرعات آتمويل وعلى عدد قليل من العاملين المتطوعين مما يشكل تهديدا 

  . وعائقا أمام تحقيق اهدافهاهاإلستمرار
 

هلية تقيم مشاريع في نفس المجال أآثر من جهة أآما لوحظ من خالل الدراسة وجود 
اهضة العنف هلية تقدم خدمات للمرأة في مجال منأ هناك جمعيات فعلى سبيل المثال

ال إنها تعاني من نقص الموارد المالية والبشرية أمع غياب التنسيق فيما بينها خصوصا 
نظر المشروع أ( نه تم مؤخرا وضع مشروع لجنة الشراآة لمناهضة العنف ضد المرأة أ

تفاق بين الجهات ذات حيث تم اإل)  لم تدرج في الدراسة في قسم المشاريع التي
مساعدة المرأة المعنفة لن فيما بينهم وتنسيق الجهود الرامية العالقة على التعاو

 لكيفية ا حيث يعد هذا مثال جيدوتأهيلها وتعديل القوانين المتعلقة بمناهضة العنف
  .تنسيق الجهود والعمل المشترك

  
جيدة بأن المرأة تتلقى خدمات ما في مجال الصحة النفسية فتبين من خالل الدراسة أ

جتماعية التابعة لوزارة الشئون  خصوصا من قبل المراآز اإل األسريفي مجال اإلرشاد
الجهات األهلية التي ن هذه المراآز تشترك مع بقية أال إ .والمنتشرة في المحافظات

يضا تعاني من نقص الموارد البشرية المؤهلة وازدياد أ في آونها تقدم نفس الدعم 
  . حجم العمل بها

  
ال إ خالقة وهادفة ًالى الرغم من وجود مشاريع تحمل أفكارالبيئة فع ما في مجال صحةأ
أجل هلية المهتمة بهذا المجال تحتاج الى الدعم المادي والبشري من  الجهات األأن
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ستمرار في مشاريعها وتقديم مشاريع جديدة تخدم المرأة وتعزز صحتها في ضمان اإل
 . المجال البيئي

 
 عند التخطيط لوضع مشاريع وبرامج موجهة ونستنتج مما تقدم بأنه يتوجب مستقبًال

. للمرأة بالترآيز على مجاالت الصحة النفسية وصحة البيئة و مناهضة العنف ضد المرأة
أما بالنسبة للفئة العمرية التي يتوجب توجيه رعاية صحية أآبر هي فئة المراهقات 

  . والمرأة المسنة
لبحرين دورا هاما لتنسيق الجهود ومن المتوقع أن يلعب المجلس األعلى للمرأة في ا

حيث يعكف حاليًا على وضع ’ والتعاون والتخطيط للبرامج والمشاريع الموجهة للمرأ
  إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة في مملكة البحرين

  .في آل مجال من المجاالتيل للمشاريع التي نفذت في وفيما يلي تحل
  
  
  

   االنجابيةالمشاريع الموجهة في مجال الصحة.4.1.1
  

لمرأة والفتاة  في مجال نشطة التي توجه لن هناك العديد من البرامج واألأتبين النتائج ب
قد أدرجت المشاريع التالية ونجابية سواء من قبل الجهات الرسمية أو األهلية الصحة اإل

  :ضمن الدراسة
  نجابيةمرآز المشورة حول الصحة اإل •
 اهج الدراسية الحكوميةنجابية في المنإدماج مواد الصحة اإل •
 م الحاملخدمات األ •
 الفحص الدوري للمرأة •
 طفالالفحص الدوري لأل •
 الفحص قبل الزواج •
 بعد الوالدة واالجهاض ي ماورفحص الدال •
 سرة تنظيم األ •
 مراض الدم الوراثية في المملكةأفحص الطالبات والطالب عن  •
 صحة المراهقين •

  
  :مايليالسابقة لمشاريع ايتضح من تحليل 

خدمات األم (أربعة فقط من المشاريع وهي . جميع هذه المشاريع قومية •
والفحص الدوري مابعد الوالدة الحامل والفحص الدوري للمرأة وتنظيم األسرة 

بينما تخدم بقية . نجابوجهة للمرأة بصفة خاصة في عمر اإلم)  جهاضواإل
  .نثى على حد سواء المشاريع الذآر واأل

 أنشطة في التثقيف والتوعية إلى جانب تقديم خدمات جميع المشاريع أنجزت •
إهتمت  و. إضافة الى القيام ببحوث ميدانية،وقائية وعالجية للفئة المستهدفة

عن مشاريع الفحص الدوري لألطفال وصحة المراهقين وفحص الطالبات والطلبة 
ناقشة و فيما يلي تحليل وم .بفئة األنثى الطفلة والمراهقةأمراض الدم الوراثية 

 .على حدةمشروع آل 
  :مشروع مرآز المشورة للصحة اإلنجابية.4.1.1.1

 
جمعية البحرين لتنظيم األسرة بدعم من اإلتحاد الدولي من قبل  هذا المشروع نفذ

 31,746 أي ما يعادل سنويًادينار بحريني لف أ 12 يبلغ تمويل المشروع .لتنظيم األسرة
 ويقدر عدد المستفيدين الفعليين . السكان من300,000ويستهدف .  دوالر أمريكي

  .من الفئة المستهدفة فقط % 30 أي  فرد90,000
تبلغ نسبة اإلناث و . ن في مجال طب العائلةومتخصص عشرون طبيبًاويعمل بالمشروع 

ن معا لطلب المشورة ا وغالبا ما يأتي الطرف،لى المرأة والرجلإ  وهو موجه .%90 منهم
.  
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  :فاألهدا .4.1.1.1.1

يتميز هذا المشروع آونه يقدم من قبل جهة أهلية ويوفر خصوصية لطالبي المشورة 
  :هدافه أهم أومن 
نجاب سرة والمشاآل الزوجية والحمل واإلوفير المشورة حول وسائل تنظيم األت •

  .والمشاآل الجنسية
 مراض الجنسية اإلنتقالية الوقاية من األ •
 

  :اإلنجازات .4.1.1.1.2
  :الصحية التالية الجوانب ته تقديم التوعية حول نجازاإمن أهم 

  وسائل تنظيم األسرةالتوعية ب •
  الصحة اإلنجابيةالتوعية بجوانب  •
 ) اإليدز(التدريب حول الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة  •
  التدريب في جودة الخدمات واإلشراف المساند •

  
  
  
  

  : التقييم.4.1.1.1.3
رته عن طريق إستبيان يستطلع آراء المترددين على تم تقييم المشروع من قبل إدا

من المترددين على % 95.5حيث بينت نتائج التقييم رضا .  م2003المرآز في يونيو 
ومن أهم المعوقات التي واجهت إجراء التقييم هو عدم إمكانية  .طلب المشورة

  .المترددين أثناء فترة إجراء التقييمآراء إستطالع جميع 
  

تقييم أن أهم نقاط قوة المشروع هو مساهمة أطباء عائلة  متدربون على وقد أظهر ال
 نجابيةآما آان لوزارة الصحة دور إيجابي في دعم برامج الصحة اإل. العمل بالمرآز
ر وسائل يتوفإمكانية الجمعية من اجه المشروع عدة تحديات منها عدم ووي. بشكل عام

  .  للخدمةين وتسويق قويسرة بشكل مجاني وعدم وجود إعالميم األتنظ
ى بدعم من ظيححيث أنه  على اإلستدامة ويعد هذا المشروع من المشاريع القادرة

  . من األطباءاإلتحاد الدولي لتنظيم اإلسرة ووزارة الصحة والمتطوعين
  

  :مقترحات الخبير.4.1.1.1.4
  مساندة المشروع عن طريق القيام بحمالت إعالمية وتسويقية له  •
عيات النسائية والمراآز المجتمعية بحيث يمكن توفير خدمة مشارآة الجم •

المشورة عن طريق مقارها لتسيير وصول الخدمة الى جميع المواقع في 
 البحرين

  تبني فكرة المشروع عربيًا •
  
  
  

 .الدراسية الحكومية نجابية في المناهجمشروع إدماج مواد الصحة اإل.4.1.1.2
  

نفذته جمعية البحرين .  ومستمر حتى اآلن1997 في مشروع قومي رائد بدأ فعليًا
 تمويل بلغ حجم ال. من اإلتحاد الدولي لتنظيم اإلسرةلتنظيم األسرة بدعم وتمويل 

إستهدف المشروع    .  دوالر أمريكي84,656 أي ما يعادل دينار بحريني 32,000
 ًا متطوع52 وطالبة في جميع المدارس الحكومية وعمل بالمشروع طالبًا 122,356

وهو %. 40 وآانت نسبة العاملين اإلناث بالمشروع . بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم
  .مشروع تثقيفي وتوعوي  وتدريبي في ذات الوقت 
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   :األهداف. 4.1.1.2.1
  نجابية لبة والطالبات عن مبادئ الصحة اإلتثقيف وتوعيه الط •
 تثقيف الشباب حول مرحلة المراهقة •
 ض اإلنتقالية الجنسيةالوقاية من األمرا •
 تهيئة وتحضيرالشباب لمرحلة الزواج •

  
  :اإلنجازات .4.1.1.2.2

  خصائي المناهج على تقديم مواد الصحة االنجابيةوإمدرسي تدريب  •
 توعية الطلبة والطالبات بمفاهيم الصحة االنجابية  •

  
  :التقييم.4.1.1.2.3

المشروع اليزال في بداياته ن روع بعد وعللت جهة التنفيذ ذلك بأ لم يتم تقييم المش
  .على الرغم من مرور أآثر من خمس سنوات على تطبيقه

  
  
  

  :مقترحات الخبير.4.1.1.2.4
  نجابية  الطالبات عن مبادئ الصحة اإلمستوى المعرفة لدىمعرفة مسح لجراء إ •
 .تقييم الوسائل التعليمية  التي يستخدمها مدرسوا المناهج •
  
  

ي للمرأة وخدمات الحوامل وتنظيم االسرة مشاريع الفحص الدور.4.1.1.3
  والفحص قبل الزواج

  
  وقبل الزواجنجابتنفذ وزارة الصحة مجموعة من الخدمات موجهة للمرأة في سن اإل

  :ويلخص الجدول التالي المشاريع و أعداد الفئة المستهدفة
   

  الفئة المستهدفة الفعلية  المشروع
   سيدة حامل11,802  خدمات عيادة الحوامل .1
   سيدة9,213  الفحص الدوري للمرأة .2
  مرأةإ 8000أآثر من   فحص مابعد الوالدة واالجهاض .3
  10,000أآثر من   الفحص قبل الزواج .4

          
مستمرة  في تنفيذ هذه المشاريع مع مطلع الثمانيات وال زالتالصحة بدأت وزارة 

ة المجتمع  طبيبة عائلة مؤهلة وممرضات صح100ويعمل فيها ما يقارب من . ومتطورة
لة  المتوفرة وتقدم خدمات المشاريع في أقسام رعاية األمومة والطفو. وقابالت قانونيات

  . األوليةمن مراآز الرعاية الصحية مرآزا صحيًا 22في 
  .  آالمشاريعكولم تحدد الجهة المنفذة حجم التمويل ألي من تل

  
  
  

  :األهداف.4.1.1.3.1
  :تيتتلخص أهم أهداف تلك المشاريع في اآل

 جل فترة حمل آمنةأآتشاف المبكر وتقديم العالج والرعاية المطلوبة من اإل •
 اإلآتشاف المبكر ألمراض الدم الوراثية واألمراض التناسلية •
  تعزيز أنماط الحياة الصحية •
 السيدات في فترة الحمل والوالدة تقليل معدالت الوفيات والمراضة بين  •
 ليم لرضاعة الطبيعية والغذاء الستشجيع ا •
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 آتشاف والعالج المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحماإل •
 سرةستخدام موانع الحمل وتنظيم األإهمية وآيفية رفع وعي المرأة بأ •
 بعد الوالدة تقييم صحة المرأة ما •
 تقديم المشورة والفحص قبل الزواج •
 

   :اإلنجازات.4.1.1.3.2
 التحسن في المؤشرات الصحية الخاصة بالمرأة •
  صحي للمرأة رفع الوعي ال •
  للمرأةآلينيكية و فحوصات دوريةإتقديم خدمات  •
إلزامية الفحص قبل الزواج منذ البدء في تطبيق قانون إلزامية الفحص قبل الزواج  •

  م2005منذ يناير 
  

   :التقييم.4.1.1.3.3
 معدالت المراضة والوفيات للمرأة في فترتي الحمل على نجاح تلك المشاريع إنعكس
 21مهات الى نخفاض معدل وفيات األإ إلىا أشرنا في مقدمة البحث  فكم. والوالدة

 مولود حي وإستقرار معدل الخصوبة الكلي للمرأة الواحدة في 100,000سيدة لكل 
     .م2003م وحتى عام 1999فل منذ عام  ط2,5الى ) 44-15(  الفئة العمرية

  
  

  :قوة التاليةلانجابية الموجهة للمرأة في نقاط وتشترك مشاريع الصحة اإل
  

  دعم الجهات العليا بالوزارة •
  وليةيم الخدمات في الرعاية الصحية األيسر وسهولة تقد •
  رشادي لتقديم الخدماتإوجود دليل  •
 شعة فوق الصوتيةإدخال خدمات مساندة آالكشف باأل •
 

هو نقص القوى العاملة مقارنة بحجم العمل مما تلك المشاريع  ويعتبر أآبر تحد تواجهه 
  .نعكس سلبيًا على نوعية الخدمات المقدمةقد ي

  
  :مقترحات الخبير.4.1.1.3.4

  حتياجات القوى العاملة المؤهلة لتغطية اإلدعم المشاريع ب •
  م الحاملتنفيذ مشاريع مكملة آعيادة الرضاعة الطبيعية وتهيئة األ •
  راء المستفيدين من الخدماتستطالع آعمل تقييم إل •
  تنسيق تسجيل الحاالتنشاء قاعدة بيانات لتنظيم وإ •
  التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني •

  
  

 لموجهة للطفلة والفتاة والمراهقةالمشاريع ا.4.1.1.4
 

شاملة نجابية للطفلة والفتاة المراهقة آجزء من برامج صحية توجه برامج الصحة اإل
وقد تم التعرف من خالل المسح على ثالثة مشاريع . موجهة للجنسين بدون تمييز

  : ة يمكن تلخيصها في الجدول التاليهام
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عدد الفئة المستهدفة طبيعته المشروع
العامل
 ين

نسبة 
اإلناث

  لاطفالفحص الدوري لأل
  الجهة المنفذة وزارة الصحة(

 )حجم التمويل لم يحدد

فحص  والتوعيةال
دوري مع تقديم ال

 التطعيمات الالزمة 

 %85 لم يحدد  طفل104,517

  راهقينبرنامج صحة الم
  الجهة المنفذة وزارة الصحة(

 )حجم التمويل لم يحدد

  تدريب وتوعية . 
  ورش عمل. 
 وندوات. 

المراهقين من 
لجنسين وتبلغ ا

من  %32نسبتهم 
 السكان

10 90% 

لمدارس عن افحص طلبة وطالبات 
  مراض الدم الوراثيةأ
الجمعية االهلية : الجهة المنفذة(
 12يل حجم التمو مراض الدم الوراثيةأل

 )سنويا الف دينار

توعوي وتخديم 
 خدمات فحص الدم

 %66 6  االلف طالب8

  
  :هدافاأل.4.1.1.4.1

  :هداف المشاريع السابقة في التاليأهم أ تتلخص 
  طفال ما قبل سن المدرسةآتشاف المبكر والعالج لألاإل •
  سنوات5قل من أطفال الرضع و والوفيات بين األالمراضةيل نسبة تقل •
 مهات دعم وتعزيز الوعي الصحي بين األالتقديم  •
 آتشاف وعالج الحاالت ذات الخطورة وتحويلها للرعاية الثانويةإ •
 تحسين وتعزيز صحة المراهقين •
  والنفسيةحتياجاتها الجسمانيةإزيادة الوعي بفئة المراهقين و •
 مراض الدم الوراثية في المجتمع البحرينيأتخفيض نسبة  •
ختيار عدادهم لمرحلة اإلإراض الدم الوراثية وأمل توعية الطلبة والطالبات حو •

 الصحي في الزواج 
 .تشجيع الفحص قبل الزواج  •

  
   :نجازاتاإل.4.1.1.4.2

  التوعية والتثقيف •
  تقديم خدمات الفحص والتطعيم •
   وأمراض الدم الوراثيةدانية حول صحة المراهقينيالقيام ببحوث م •
 اض الدم الوراثيةمرأ بةصابنشاء قاعدة بيانات حول نسبة اإلإ •
  تخفيض نسبة اإلصابة بأمراض الدم وراثية •

  
   :التقييم.4.1.1.4.3

 من خالل مردوده على نسبة الوفيات والمراضة بين هتم تقييم: المشروع األول •
حصائيات  حيث بينت اإل,رتفاع نسبة التطعيماتإ سنوات و5قل من أطفال األ

 لكل ألف 9.5 سنوات بلغ 5ل من قأالرضع  طفالالصحية أن معدل الوفيات بين األ
  .%98رتفعت الى إما نسبة التطعيمات فقد أو  .مولود حي

  لم يتم تقييمه: المشروع الثاني •
مراض الدم الوراثية بين إنخفاض نسبة اإلصابة بأمن خالل : المشروع الثالث •

ييم مدى  آما تم تق،من المواليد في البحرين% 1الى  % 2من  د تدريجيًايالموال
  .ة التحاليل المخبريةمسال
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  :و تشترك المشاريع الثالثة في التقييم التالي 
  

  :نقاط القوة
  دعم الجهات العليا بالوزارة •
 طفالرشادي لفحص األوجود الدليل اإل •
 ستراتيجية وطنية للصحة المدرسية إوجود  •
 وجود فريق عمل مؤهل ومتخصص •

   
  :خص فيوتواجه مشاريع الصحة اإلنجابية تحديات مشترآة تتل

  نقص الميزانية -
 نقص الموارد البشرية -
 قصور في التوجيه والتوعية اإلعالمية للتشجيع على اإلقبال على الخدمات  -
  )الجمعيات األهلية والحكومية( التنسيق بين الجهات المعنية  -

  
  مقترحات الخبير.4.1.1.4.4

ي من خالل تبن  دعم الجهات الرسمية لمشروع فحص طلبة المدارس الثانوية •
  .ستمراريته تحت مظلة الوزارة بالتعاون مع الجمعية المشروع وإ

بعد سن دخول المدارس وفي فترة  طفال ماتقديم خدمات الفحص الدوري لأل •
 .المراهقة

  
  :عامة حول مجال الصحة اإلنجابيةتوصيات .4.1.1.5

نيـة   آمـا تقـدم للمـرأة البحري       ، جوانب الصحة اإلنجابيـة    حول مختلف هناك تغطية ممتازة    
وتبقـى  . خدمات متقدمة في جوانب رعايـة الحوامـل وتنظـيم األسـرة والفحـص الـدوري               

لـصحة الجنـسية وصـحة المـرأة بعـد األربعـين تتطلـب              من صـحة المـرأة آا     جوانب أخرى   
توجيه المشاريع المستقبلية لهـا مـن أجـل توعيـة المـرأة وتمكينهـا فـي جميـع جوانـب              

 : الصحة اإلنجابية مجالات الخبير في مخلص مقترحوفيما يلي  .اإلنجابية الصحة
  

الترآيز على عمل أنشطة وبرامج إعالمية لتوعية المرأة على البرامج والخدمات  •
  .مجال الصحة اإلنجابيةفي المتوفرة لها 

 تنسيق الجهود بين القطاع األهلي والحكومي •
تائج دعم المنظمات اإلقليميية والدولية للمشاريع والبرامج التي أثبتت تحقيق ن •

 ملموسة على صحة المرأة
 مشاريع لتهيئة الفتاة للزواج واألمومةعمل  •
 .عمل دورات تثقيفية في الصحة الجنسية والعالقة الزوجية الصحية •
  مراآز للمشورة الزوجية إنشاء •
  القيام بمشاريع موجهة لصحة المرأة بعد سن األربعين •

  
  المشاريع الموجهة للمرأة في مجال تعزيز أنماط.4.1.2

   الحياة الصحية
  

تعتبر أمراض القلب والجهاز الدوري والدموي السبب الرئيسي للوفاة في البحرين حيـث             
  بنسبة الحوادثتليها  % 13.7 آما تأتي األورام في المرتبة الثالثة بنسبة         .%28.6بلغت  

% 38.4ويأتي سرطان الثدي على قائمة أنواع األورام التـي تـصيب المـرأة بنـسبة               %. 9
  وتشترك تلك األمراض المزمنة في عوامـل إختطـار    . 8 %6.6رطان الرئة بنسبة    ويليه س 

تباع سلوآيات غير صحية آالتدخين وقلة النشاط البدني وتناول         إترجع في معظمها إلى     
نتـشار الـسكري    إ 9)1998( فقد بينت دراسة التغذية الوطنية    . األغذية المشبعة بالدهون  

 . سـنة فمـا فـوق      19ن اإلنـاث فـي الفئـة العمريـة          بـي % 15.6بين الذآور و    % 13بنسبة  
بـين  % 34.1بين الرجـال و     % 23.3وأظهرت نفس الدراسة بروز مشكلة السمنة بنسبة        
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والكولسترول % 16.4وبينت الدراسة آذلك أن ارتفاع ضغط الدم منتشر بنسبة          .  النساء
  .بين الجنسين في نفس الفئة العمرية% 2.9بنسبة 

 للصحة العامة في البحرين خـصوصا        حقيقياً متزايدة تشكل تهديداً  و يعد التدخين ظاهرة     
نتـشارها بـين الـشباب والنـساء فقـد بينـت دراسـة              إمع تزايد ظاهرة تدخين الشيـشة و      

بـين  % 8,8بـين الرجـال و      % 25.8 أن التـدخين منتـشر بنـسبة         10 )1995(صحة األسرة   
 أن التـدخين منتـشر       11م)2002( بينما بينت نتـائج المـسح العـالمي للـشباب           .  النساء

وتنفـذ  . بين البنات مـن طلبـة المـدارس فـي البحـرين           % 9.9بين األوالد و  % 12.7بنسبة  
جمعيــة مكافحــة التــدخين فــي البحــرين عــدد مــن األنــشطة لمكافحــة التــدخين وعلــى 

و لكن ال يوجـد مـشروع يخـص المـرأة والتـدخين خـالل الفتـرة التـي          . األخص للمراهقين 
  .تمت فيها الدراسة

  
  
ما على صعيد مشاآل التغذية فتشير إحصائيات وزراة الصحة إلى إن هنـاك نوعـان مـن               أ

الـسمنة وفقـر الـدم الحديـدي،       أمراض التغذية تواجه النساء والفتيات في البحرين وهما         
حيث تنتشر هذه المشاآل بين النساء والفتيات أآثر من الرجال ويوضح الجـدول التـالي               

  :في مختلف الفئات العمريةلغذائية نوع المشكالت ا
  
  

 نسبة اإلصابة بفقر الدم   الفئة العمرية
  الحديدي

  مشاآل الوزن

ــل   ــا قبـــ ــة مـــ مرحلـــ
ــة   6-0(المدرســـــــــــ

  )سنوات

  من األطفال % 26.7
  

 البنـات مـن     نم% 5.9تعاني  
من % 3.5السمنة مقارنة ب    

  األوالد في هذه الفئة
من البنات مـن    % 10.7تعاني

 مــن 7.4نقــص الــوزن مقابــل 
  الداو

ــة الــــــــسن  مرحلــــــ
ــي   18-6(المدرســـــــ

  )سنوات

مــن البنــات مــن فقــر  %  40تعــاني 
مـــن % 19الـــدم الحديـــدي مقابـــل 

  األوالد
  

ــاني  ــات   % 26.5تع ــن البن م
من % 21من السمنة مقابل    

  األوالد

% 37.3بــين الرجــال مقابــل % 20.9  مرحلة البالغين
  بين النساء

% 60عنــد النــساء و % 62.4
  عند الرجال

    في النساء الحوامل% 40  والوالدةمرحلة الحمل 
مــن المــسنين يعــانون  % 25  في المسنين رجاًال ونساء% 50  مرحلة الشيخوخة

  من زيادة في الوزن
  
  
  

وقد إهتمت الجهات الحكومية واألهلية بتلك المشاآل الصحية التي تواجه المجتمع 
 خالل هذه فتم التعرني وساهمت بوضع عدة برامج ومشاريع لمواجهتها، حيث يالبحر

نماط الحياة أجل رفع الوعي وتعزيز أ مشاريع هامة تخدم المرأة من 7 على الدراسة
  :وهي الصحية 

 جتماعية سرية وتنفذه وزارة الشئون اإلمشروع باص التوعية األ •
  لصحة وتنفذه وزارة الصحةلمشروع المدارس المعززة  •
الصحة بالتعاون مع مشروع تدعيم الطحين بالحديد وحمض الفوليك تنفذه وزارة  •

 وزارة التجارة والقطاع الخاص ومنظمة الصحة العالمية
التعاون مراض المزمنة تنفذه وزارة الصحة بمشروع الخطة الوطنية لمكافحة األ •

 جفندومنظمة أ) قليمي لشرق المتوسط  اإلالمكتب(مع منظمة الصحة العالمية 
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قليمي ن مع المكتب اإلارة الصحة بالتعاومشروع المحافظات الصحية تنفذه وز •
 . ومنظمة أجفندلشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية

حرين مراض الثدي وتنفذه جمعية البمشروع الحملة الوطنية إلآتشاف أ •
 )بتلكو(لمكافحة السرطان بتمويل من شرآة البحرين لإلتصاالت 

  البحرين لهشاشة العظام  مشروع مسح هشاشة العظام وتنفذه جمعية •
  

الحظ أن أغلبية مشاريع تعزيز أنماط الحياة الصحية موجهة إلى الجنسين دون ومن الم
  تمييز، فيما عدا المشروعين األخيرين، فهما يخصان المرأة بعد سن األربعين

 المرأة في البحرين وهما هشاشة العظام تهددان صحةويتناوال مشكلتين صحيتين 
  :وفيما يلي عرض شامل للمشاريع. ديوسرطان الث

  
  
  

  مشروع المدارس المعززة للصحة  .4.1.2.1
  

 ،م بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم2003 في يونيو مشروع مستمر بدأ تنفيذه فعليًا
  .ويدعم من قبل منظمة الصحة العالمية. ويغطي جميع مدارس البحرين

  :األهداف.4.1.2.1.1
رسية وآافة الجهات ذات اإلدارة المدوتعزيز الصحة من داخل المدرسة وإشراك الطالب 

  :رئيسية للصحة المدرسية وهيلوذلك من أجل توفير المكونات االعالقة 
  لبيئة النفسية والجسدية وصحة االتربية الصحية •
  خدمات اإلآتشاف المبكر والتطعيمات •
  مات الغذائية دالخ •
  التربية البدنية الصحيحة •
  اإلرشاد النفسي •
  مليناصحة الع •
  اورة للمدرسةصحة األسرة والبيئة المج •

  
  :اإلنجازات.4.1.2.1.2

  تم تطبيق المشروع في عدد من المدارس الحكومية •
   ممرضة صحة مدرسية25عينت  •

  
  :التقييم.4.1.2.1.3

  .تم تقييم المدارس المطبقة للمشروع وإختيار أفضل مدرسة معززة للصحة
 للعمل وإداريين متفرغينالقوى العاملة من تمريض و في    و يواجه المشروع نقص 

  .بالمشروع
  

  :مقترحات الخبير.4.1.2.1.4
ه يلقى دعمًا من منظمة الصحة العالمية وله مردود نتطبيق فكرة المشروع عربيًا حيث أ

  .آبير على تعزيز صحة األنثى الطفلة والمراهقة
  

 مشروع تدعيم الطحين بالحديد وحمض الفوليك .4.1.2.2
  

نفذه قسم . م2001مستمر منذ نوفمبر روع من المشاريع الوطنية الرائدة وهو مش
مطاحن الدقيق بالتعاون مع وزارة التجارة وشرآة البحرين لفي وزارة الصحة التغذية 

 حيث إتفقت .قليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالميةوبدعم من المكتب اإل
  .األطراف الثالثة على إضافة عنصر الحديد وحمض الفوليك إلى الطحين المنتج محليًا

 آلستهدف إو%.  85.3ناث فيهم  آانت نسبة اإل, موظفًا12عمل بالمشروع في بداياته 
  .فئات المجتمع بال إستثناء
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  :األهداف.4.1.2.2.1

   .صابة بمرض فقر الدم الحديديخفض معدل اإل
  

  :اإلنجازات.4.1.2.2.2
شهور بعد ستة  ظهرت نتائج التقييم الميدانية تحسن طفيف في نسبة الهيموجلوبينأ

  .من تطبيق البرنامج
  

  التقييم .4.1.2.2.3
أجري مسح ميداني لفحص دم عينة عشوائي من السكان بعد سنة من بدء المشروع 

في  المشروع هو وجود أنواع أخرى من الطحين أآبر تحد يواجهويعد . م2002في مايو 
  . بالحديدة خارج البحرين وغير مدعمةمصنعاألسواق المحلية 

  
  :رحات الخبيرمقت4.1.2.2.4

تبني فكرة المشروع عربيًا وإقليميًا لمواجهة مشكلة فقر الدم الحديدي والذي تشير 
إحصائيات المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية إلى أنها مشكلة 

  .منتشرة عند النساء في اإلقليم
  
  

  سرية مشروع باص التوعية األ.4.1.2.3
  

 وقد نفذه قسم شئون األسرة 1983وفمبر ذ المشروع في نتم البدء الفعلي في تنفي
ويهدف إلى تقديم خدمات . جتماعية وبدعم من منظمة اليونسيفبوزارة الشئون اإل

تنقل لى جميع فئات المجتمع من خالل توفير باص به جميع وسائل التوعية يإالتوعية 
ف في وزارة الشئون موظ( فردين فقط المشروع حاليًا يعمل ب. البحرينقرى ومدن بين 

  . دوالر أمريكي37,000 دينار بحريني أي ما يعادل 13,900تمويل حجمه ب) وسائق الباص
  

   :األهداف.4.1.2.3.1
نشر الوعي وتعديل السلوآيات السيئة في المجتمعات المحلية في جميع جوانب 

  .الحياة األسرية واإلجتماعية والصحية والغذائية
  
  

  :اإلنجازات .4.1.2.3.2
في مختلف وأنجز المشروع أنشطة توعية متننوعة في مجال السلوآيات الصحية 

  .جوانب الحياة األسرية
  
  

  :التقييم.4.1.2.3.3
جتماعية من تم تقييم المشروع من قبل قسم البحوث والتخطيط بوزارة الشئون اإل

اس وواجه التقييم صعوبة قي .خالل استبيان لقياس مدى اإلستفادة من برامج التوعية
.  لى التوسع في هذا المشروعإحاجة عكس ال آماتأثير برامج التوعية على السلوآيات 

لى المرأة في القرية والمدينة إصل ت ة متنقليقدم خدمةوتكمن قوة المشروع في آونه 
 هولكن. مما يسهل عملية توصيل المعلومات دون الحاجة الى تنقل المرأة لطلب الخدمة

نقص القوى العاملة فيه حيث أن قيام موظفة واحدة بعملية يواجه تحد آبير من حيث 
 آما إن صغر حجم الباص يعيق ،التوعية ال يغطي إحتياجات وأعداد الفئة المستهدفة

 .  سيدات بداخله10إستقبال أآثر من 
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  :مقترحات الخبير .4.1.2.3.4
  رفع قيمة التمويل •
 رفع عدد القوى العاملة بالمشروع  •
 تخصيص باص أآبر •
مشارآة جهات أخرى ذات عالقة في تقديم أنشطة التوعية آوزارة  •

 . الصحة ووزارة الكهرباء والماء والداخلية وغيرها
 
 مراض الثديأالحملة الوطنية إلآتشاف .4.1.2.4

  
 م 2005 رسميًا في أبريل تدشينهم وتم 2004بدأ التخطيط لهذا المشروع منذ منتصف 

الجمعية بالتعاون وهو مشروع وطني تنفذه . م2005ومتوقع البدء الفعلي له في مايو 
بدعم )  دوالر أمريكي1,058201( دينار بحريني 400,000وبتمويل قدره . مع وزارة الصحة

  . من شرآة البحرين لإلتصاالت
% 95ناث من اإلناث والذآور وتبلغ نسبة اإل 50ويبلغ عدد العاملين في المشروع 

  .مرأة إ53,000المستهدفين ويبلغ عدد ويستهدف المرأة بعد سن االربعين 
  
  

  :طبيعة المشروع .4.1.2.4.1
رطان الثدي عند المرأة بعد تقديم خدمة الكشف المبكر عن أمراض الثدي وتحديدًا س

وتشخيص الحاالت ) mammogram( شعة السينيةسن األربعين عن طريق عمل األ
  .بكر لهامالمصابة وتقديم العالج ال
همية الفحص أمراض الثدي وأنشطة توعية وتثقيف حول أيم ويصاحب المشروع تقد

 صحية موزعة على وسيتم تنفيذ المشروع في خمسة مراآز. الدوري للمرأة
  .المحافظات الخمس

  
  :األهداف .4.1.2.4.2

  الكشف المبكر عن سرطان الثدي •
 التوعية بأهمية الكشف المبكر  •
  حول أمراض الثديرفع الوعي الصحي •
 لمبكرتقديم العالج ا •
 تطوير خدمات الرعاية الصحية •
 وضع إستراتيجية إلآتشاف وعالج سرطان الثدي •
  
 

  :مقترحات الخبير .4.1.2.4.3
ية قوية ومستمرة طوال فترة تنفيذ المشروع لتشجيع عالنإعالمية وإ تنفيذ حملة 

   .المرأة على اإلقدام لعمل الفحوصات المطلوبة
  
  

  ظام لدى النساء في البحرينمشروع مسح إنتشار هشاشة الع.4.1.2.5
  

تنفذه و تموله جمعية هشاشة العظام البحرينية على مستوى مدن وقرى البحرين من 
  .خالل مراآز الرعاية الصحية األولية ومراآز التنمية المجتمعية

  :األهداف
  معرفة حجم مشكلة هشاشة العظام لدى النساء في البحرين •
 التوعية بمشكلة هشاشة العظام والوقاية منها •

  
  :اإلنجازات.4.1.2.5.1

  عمل مسح ميداني لمعرفة حجم المشكلة



 27

  
  :التقييم.4.1.2.5.2

  لم يتم تقييم المشروع 
  

  مقترحات الخبير.4.1.2.5.3
  تدريب العاملين الصحيين على الكشف المبكر عن هشاشة العظام •
   وعي المجتمع تقوية برامج التوعية اإلعالمية لرفع •
توعية الفتيات من خالل مشروع المدارس المعززة للصحة للوقاية من المرض  •

  منذ الصغر بانتهاج أساليب الحياة الصحة
  ربط التوعية بمشروع باص التوعية األسرية •

  
  :توصيات عامة في مجال تعزيز أنماط الحياة الصحية.4.1.2.6

  
  : مجموعة تحديات تواجهها وتتلخص في تشترك مشاريع تعزيز أنماط الحياة الصحية في

قلة وعي المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام بأنماط الحياة الصحية  •
  .والسلوآيات الصحية

 .عدم توفر الدعم المادي لعمل أنشطة وبرامج التوعية •
  

 :مقترحات الخبير في مجال تعزيز الحياة الصحية.4.1.2.7
  
ط الحياة الصحة آبرامج الطبخ الصحي القيام بمشاريع توعوية حول تعزيز أنما •

 .والرياضة
  توفير خدمات الفحص الدوري لجميع الفئات العمرية •
وضع مشروع لحماية المرأة من التدخين بالتعاون مع جمعية مكافحة التدخين  •

 في البحرين
  
  

  مجال صحة البيئة.4.1.3
  

  :اص وهيهناك أربعة مشاريع بيئية موجهة للمجتمع بشكل عام وللمرأة  بشكل خ
  )متوقف( ترآيب صمام ومنظم واقي للغاز  •
 صناعة الورق من سعف النخيل  •
 عادة تدوير المخلفات إمشارآة المجتمع في  •
 )متوقف(ية في المنزل ئالبدائل الطبيعية للمواد الكيما •

  
مجال صحة البيئة وتخدم المرأة  جميع المشاريع السابقة تعتبر مشاريع هامة في

  .لي إستعراض للمشاريع األربعة السابقةوفيما ي .بشكل مباشر
  

 )متوقف( ترآيب صمام ومنظم واقي للغاز .4.1.3.1
  

م من قبل جمعية الصحة والسالمة 2004 أغسطس فينفيذه تمشروع قومي بدأ 
م وتنفذه شرآة قطاع خاص محلية 2005ومخطط لإلنتهاء منه في يوليو البحرينية 

والمشروع موجه . فراد آلهم من الذآور أ4يعمل بالمشروع ). شرآة محمد أحمدي(
 200وتم تحديد الفئة المستهدفة بـ . تحديدًا إلى المرأة الريفية من العوائل الفقيرة

 2000ويبلغ حجم تموليه .  عائلة100 فوصل إلىأما العدد الفعلي للمستهدفين . عائلة
 صمام خاص وطبيعته تتلخص في ترآيب.  دوالر أمريكي756دينار بحريني أي مايعادل 

 ستمارةنظر النموذج المرفق مع إأ(. واقي على أنابيب الغاز بالمنزل لمنع التسرب
  )المشروع
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  .سالمة العائلة والوقاية من الحريق : األهداف.4.1.3.1.1
  

  :اإلنجازات .4.1.3.1.2
 والمشروع متوقف بسبب عدم توفر الصمامات . صمام حتى اآلن100تم ترآيب 

ومن المؤمل أن يستمر المشروع في . يب العاملين على ترآيبهاالمطلوبة وتوقف تدر
 قائمة بأسماء العائالت  علىالعمل خالل الستة شهور القدمة عندما تحصل الجمعية

  .المحتاجة من الصناديق الخيرية
  

  : التقييم.4.1.3.1.3
فحص البيوت التي تم ترآيب الصمام لقامت جمعية الصحة والسالمة بجوالت تفقدية 

أهم نقاط القوى ويعتبر دعم مؤسسسات القطاع الخاص والشرآات الصناعية من  .ابه
  .في المشروع

 
  :مقترحات الخبير.4.1.3.1.4

   دورية للتأآد من سالمة صمام الغاز في المنازلاتعمل فحوص •
 ساليب السالمة والوقاية من الحوادثأالقيام بحملة توعية حول  •
  
 

  عف النخيل مشروع صناعة الورق من س.4.1.3.2
  

 وهو باألساس ذو طبيعة تدريبية مومةطني تنفذه جمعية رعاية الطفل واألمشروع و
 في ه فعليًابالعمل  بدأ.  يخدم جميع مناطق البحرينهوينفذ في محافظة العاصمة ولكن

 وهو .ناث عاملين آلهم من اإل10 حتى اآلن ويعمل به  م واليزال مستمرًا1995يناير 
 هذا  في عدد  المستهدفين الجهة المنفذةولم تحدد. والفتاة الريفيةإلى المرأة موجه 

  . حجم تمويلهوالالمشروع 
  

  :هدافاأل.4.1.3.2.1
ستفادة على إآتساب مهارات عملية من خالل اإل  الفتيات والنساء غير القادرات تدريب

  .من سعف النخيل وهي الخامة المتوفرة في البيئة البحرينية
  :زاتنجااإل.4.1.3.2.2

ستفادة من الخامات الموجودة في البيئة مية اإلتدريب على صنع الورق وتوعية بأه
  .المحلية

   :التقييم.4.1.3.2.3
  وإآتفت بذآر أنه يتم تقييمهتقييم المشروعلم تعطي الجهة المنفذة آيفية إجراء 

   .سنويا  من قبل الجهة المنفذة بالتعاون مع وزارة الصناعة 
قلة  يعانيديات في نقص التمويل وتسويق المنتج خارد البلد حيث  تح المشروعهيواج

  .قبال عليه محليًافي اإل
  

   :مقترحات الخبير.4.1.3.2.4
  .ستفادة منها سياحيا دائم لهذه الصناعة بحيث يمكن اإلتوفير مقر

  
  

  عادة تدوير المخلفاتإالمجتمع في مشروع مشارآة .4.1.3.3
  

وهو  .جتماعيةومة بالتعاون مع وزارة الشئون اإلمفل واألتنفذ المشروع جمعية رعاية الط
ناث ويستهدف المرأة بشكل إمنهم % 50،  عامًال12مستمر ويعمل به مشروع وطني 

المشروع يقدم و .  أو حجم التمويل الجهة المنفذة عدد المستهدفينينبتولم  .عام
فيذه في المحافظة ويتم تن .تدريب وتوعية في مجال تدوير المخلفات وحماية البيئة

  .الوسطى في مقر الجمعية ولكنه يخدم جميع مناطق البحرين
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  :هدافاأل.4.1.3.3.1

سراف ة ومواردها الطبيعية والحد من اإلدعم التنمية والحفاظ على البيئ •
  .والتلوث

 .تدوير النفايات المنزلية وتوفير فرص العمل  •
   :التقييم.4.1.3.3.2

 ويواجه . منهفراد المجتمعأآبر عدد من أفادة ستإ وتهستمراريإتكمن قوته في 
نه يعاني من نقص أا م آ.تدوير المخلفاتب الخاصة المصانع من قبل منافسة المشروع 
  .في الموارد

  
  :مقترحات الخبير .4.1.3.3.3

 .سر المحتاجةنشاء مصنع خاص بالمشروع لدعم األإ
  
  

  ي المنزلعية للمواد الكيميائية فمشروع البدائل الطبي.4.1.3.4
  

 26,455 دينار بحريني أي مايعادل 10,000بتمويل حجمه صدقاء البيئة أتنفذه جمعية 
م 2006م ومخطط لإلنتهاء منه في 2001العمل به في مارس وقد بدأ . دوالر أمريكي

وبلغ عدد . م بسبب عدم توفر التمويل الالزم له2003 فعليا في فبراير توقفولكنه 
   .طفل أمرأة و200,000ف دإسته و. %60ناث منهم غ نسبة اإل، وتبلالعاملين به عشرة

  
  :طبيعة المشروع .4.1.3.4.1

عالمية حول آيفية توفير البدائل الطبيعية من مواد تنظيفية آبدائل للمواد  إتوعية
ماآن أو المجتمعيةية من خالل مراآز التنوتم تنفيذ المشروع م .كيميائية بالمنزللا

  .ةمن خالل برامج التلفزيون واإلذاعوالمعارض والتجارية ت تجمع الناس في المجمعا
  

  :هدافاأل.4.1.3.4.2
خطار المواد الكميائية من منظمات وملحقات وغيرها أتوعية المرأة والطفل ب
  .لها وآيفية إستعمال البدائل المستخدمة في المنزل

  :التقييم .4.1.3.4.3
  . دقيقةتقييم معتمد على معاييربلم تقم الجهة المنفذة 

 سهولة توفر البدائل آما إن. نتشار قوية واسعة اإلبرامج توعيةعلى المشروع يشتمل 
دت الى توقفه أه عدة تحديات يواج ولكنه  يجعل تطبيقه عمليًا وسهًال،للمواد الكيميائية

  .ومنها 
  عتماد المشروع على العمل التطوعي غير المتفرغ إ •
 قلة توفر المواد اإلعالمية •
 التمويل الكافيعدم وجود  •
 

  :مقترحات الخبير .4.1.3.4.4
ويمكنها مع . التأثير الجيد وتحتل مكانه متميزة في المجتمعوتمتلك الجمعية المقدرة 

 ويمكن مساعدة المشروع من .ن تستمر في العمل بهذا المشروعأتوفر الدعم المادي 
. ئة العامة لحماية البيئةالتعاون مع الجهات ذات العالقة آالهيوعالمية إنتاج مواد خالل إ

 ربيًاع تبني المشروع  ونقترحجمعيات أخرىآما يمكن أن تساهم في المشروع 
 .قليميًاإو
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  :توصيات عامة بشأن المشاريع البيئية.4.1.3.5
  

لحماية خص الهيئة العامة  وعلى األ،البد من أن تولي الجهات الرسمية والحكومية
 دعم مثل هذه المشاريع البيئية التطوعية دعما ماديًا  أهمية،البيئة والثروة السمكية

.  ومعنويًا لما لها من آثار مباشرة وغير مباشرة على الصحة العامة وعلى صحة البيئة
وسوف نتطرق إلى مشروع خامس لم يدرج في نتائج تحليل هذا البحث ألنه لم ينفذ 

يط الضوء عليه  وإمكانية بعد ولكن إرتئينا أهمية تقديم نبذة موجزة عنه من أجل تسل
  .تبينه محليًا وعربيًا

  
  

  :رأي الخبير فيما يمكن إضافته إلى المشاريع السابقة.4.1.3.6
  

  على المشاريع البيئيةقبالعالن لزيادة وتشجيع اإلاإلالترآيز على االعالم و  •

 توفير القوى العاملة والميزانية الالزمة  •

 اريعالتثقيف والتدريب للقائمين على المش •

 توزع على المراآز  توفير الوسائل التثقيفية آأشرطة فيديو تشرح رسالة المشروع •

 جتماعية والجمعيات والمدارس اإل

  
  

  مجال الصحة النفسية.4.1.4
  

م بأن أهم األمـراض النفـسيـة المنتشرة في 2002الصحية لعام   تشير اإلحصائيات
ن مستشـفى الطب النفسي المملكة بحسب التشخيص الرئيسي عنـد الخروج م

  : والنوع وفئات هي
  %23) الشيزوفرنيا(نفصام الشخصية إ •
 %17 آتـئـاب النفســـيإلا •
 %16إدمــان المخــدرات  •

 
 الخروج من مستشفى الطب النفسي حسب التشخيص :  ويوضح الجدول التالي  

  )2002- 1998(والنوع 
  

2002 2001 2000 1999 1998  التشخيص الرئيسي
 156 

70 
 164

55
 141 

42 
 167

61
194
103

                  ذآر انفصام الشخصية
إناث

101 
68 

113
106

91 
79 

98
3

54
40

ذآر             آتـئـاب النفســـيإلا
إناث

152 
2 

124
-

133 
- 

46
42

80
1

ذآر            إدمــان المخــدرات 
إناث

  
  

 مـريض نفـسي فـي المسـتـشفى بلغــت           989وتشـير اإلحصائيات إال أنـه تــم معالجـة          
وتترآز أسـباب المرض النفسي لدي النساء في األمراض 30.5 % نسـبة النسـاء منهم 

 . الثالث الرئيسـية المذآورة أعاله
نفصام الشخصية واإلآتئاب   ويبـدو واضحا من الجدول السابق أن نسـبة اإلصابة بأمراض إ         

ولكن هذه اإلحـصائيات مـستندة علـى قائمـة          . والمخدرات أآـثـر لدى الرجال من النساء     
الخروج من مستشفـى الطب النفسي، وقد ال تعكس واقع الصحة النفسية للمـرأة،  إذ               
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ال يزال الوعي الصحي عند المرأة فـي المجتمـع البحرينـي  بالنـسبة لمفهـوم األمـراض                   
باإلضافة إلـى ذلـك فـإن  نــسـبة آــبيرة  مـن النـساء يتــم عالجهـن                     .  محدوداً النفسية

 بـدون وجـود قاعـدة       بمراآز الرعايــة الصحية  األوليـة خـصوصا حـاالت اإلآتئـاب البـسـيط             
 يـستدعي توجيـه إهتمـام أآبـر وتخـصيص مـشاريع موجهـة        وهـذا   بينات لتلك األمراض، 

بالوقايـة مـن األمـراض النفـسية وإمـدادها          للمرأة في مجال الـصحة النفـسية المتعلقـة          
وتتوفر للمـرأة خـدمات الـصحة النفـسية مـن خـالل             . بالمهارات األساسية للتكييف معها   

 أخـصائيات   4آمـا تـم تعيـين       . مراآز الرعاية الصحية األولية ومستشفى الطب النفـسي       
ائية  إخـص  يـتم تعيـين   م أن   2006إجتماعيات بأربع مراآـز صـحية ومـن المتوقـع مـع نهايـة               

و بحـسب إحـصائيات     . إجتماعية في آل مرآز صحي تعمـل إلـى جانـب الفريـق الطبـي              
 تمكنت اإلخصائيات العامالت بهذه المراآز من تقديم خدمة اإلرشاد النفسي ألآثر     2004
آما تقـدم مراآـز التنميـة المجتمعيـة         . منهم% 80 حالة، شكلت النساء نسبة    1000من  

رشـاد النفـسي لألسـر التـي تعـاني مـن            ة خـدمات اإل   زارة الـشئون اإلجتماعيـ    التابعة لو 
هذا إلى جانب إهتمام القطاع األهلي بمساندة المـرأة نفـسيًا           . مشاآل نفسية ومادية  

  .ومعنويًا من خالل فتح مكاتب تعمل تطوعيًا
  

ريع تعني بالصحة النفسية للمرأة ا مش3تم التعرف من خالل هذه الدراسة على 
ن إال أ المشاريع غير موجهة للمرأة على وجه الخصوص ن جميع تلكأوعلى الرغم من 

  . من النساءاتها هندمخغلبية من يستفيد من أ
  

 سريرشاد األمشروع برنامج اإل •
 سريةمشروع مكتب اإلستشارة والعالقات األ •
 مشروع اليد البيضاء •

  
ي تقديم اإلرشاد هداف وهويشترك المشروعين األول والثاني في نفس األ

  .جتماعية سر التي تعاني من مشاآل نفسية وإألواإلستشارات ل
مراض الدم الوراثية والتي تعد األطفال الذين يعانون من أاما المشروع الثالث فيعني ب

تتحمله من  م في رعاية الطفل المصاب ومامشكلة صحية لها تأثير غير مباشر على األ
ع تلك المشاريع طرق لجميوفيما يلي سنت .لى مساندة ودعمإمعاناة نفسية تحتاج 

  :بالتفصيل
  

  سريرشاد األمشروع برنامج اإل. 4.1.4.1
  

تمول وتنفذ المشروع وزارة الشئون اإلجتماعية من خالل مراآز التنمية المجتمعية 
يبلغ عدد  و واليزال مستمرًا1995بدأ العمل به منذ العام . الموجودة في آل محافظة

 خدماتية يهدف المرأة واألسر أصحاب وهو ذو طبيعة. ناث من اإلن آله14العاملين 
  . الفعليين فيهينفدهولم تحدد الجهة التنفيذية عدد المست. المشكالت االسرية

  
   :هدافاأل.4.1.4.1.1

  سر وتقديم النصح لهم حل مشكالت األ •
 ستفادة من خدمات الوزارة في آافة المجاالت توجيه األسر لإل •
 وديًاف من حدة المشكالت األسرية وحلها التخفي •

  
  

  :اإلنجازات.4.1.4.1.2
 مؤهالت اتجتماعيبل مرشدات إمية من قنرشادية داخل مراآز التإتقديم جلسات 

 . من األسر على إيجاد حلول لمشاآلهم النفسية والماديةًاساعدن آثير
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  :التقييم.4.1.4.1.3
جيد  قبالإب يحظى المشروع وبشكل عام .لم تقم الجهة التنفيذية بأي تقييم للمشروع

  .من قبل المرأة
  

  :مقترحات الخبير.4.1.4.1.4
  القيام بتقييم نوعي وآمي للمشروع  •
سر التي رشاد لألمحاآم لتقديم النصح واإلالفي لإلرشاد األسري فتح مكتب  •

 وصلت قضاياها للمحاآم 
  

  سريةالقات األستشارات والعتب اإلمشروع مك.4.1.4.2
   )ري سمرآز عائشة يتيم األ( األسم المستقبلي

  
تنفذ المشروع جمعية نهضة فتاة البحرين  وتموله عائلة الوجيه السيد حسين يتيم 

 5,000 دينار وتكلفة الطاقة التشغيلية 200,000ويبلغ حجم تكلفة بناء المرآز االجمالية 
  .لمدة خمس سنوات دينار

  
 والقرى المجاورة في المحافظة يخدم مدينة حمد .م2004بدء تنفيذه في ديسمبر 

عضاء أطوعات من ت م3 ًا ويتكون طاقم العمل من فرد13حاليا به  ويعمل .الشمالية
ضافة جتماعية ومستشارة قانونية باإلإخصائية إسري وأرشاد إخصائية إالجمعية وهن 

  .فراد أ 10داري مكون من إالى طاقم فني وطاقم 
- 100ات ل ويستهدف توفير الخدمبشكل خاص، سرة بشكل عام والمرأة وهو موجه لأل

 . حالة شهريًا50ويبلغ العدد الفعلي للمستهدفين في الوقت الحالي  . حالة شهريًا300
 عمل ىلإضافة ، هذا باإلمثل طبيعة المشروع في تقديم خدمات وتدريب وتوعيةتوت

  .سرة  األدراسات وبحوث حول قضايا
  

  :هدافاأل.4.1.4.2.1
  :االهداف الرئيسية

  سرية تحقيق التنمية األ •
 جتماعي من اإليز دعائم اإلستقرار األسري واألتعز •
 .يجابيةساليب اإلفراد المجتمع من التكيف مع مشكالتهم ومواجهتها باألأتمكين  •
  :هداف الفرعيةاأل

  سرة في المجتمعيجابية لدور المرأة واألومفاهيم إالسعي لتعزيز قيم  •
 نية جتماعية والنفسية والقانوسرة من المشكالت اإلفراد األأوقاية  •
 ول حقوقهم وواجباتهم الشخصيةسرة حزيادة الوعي القانوني ألفراد األ •

 سريةواأل    
 فراد المجتمع أهمية التخطيط األسري ألزيادة الوعي ب •
 جتماعية والنفسيةبحوث العلمية في مجال المشكالت اإلتطوير ال •

  
  نجازاتاإل.4.1.4.2.2

   والجماعيسريالعمل الخاصة باإلرشاد األمة عدد من ورش إقا •
الموضوعات والقضايا القيام بمجموعة من المحاضرات المتمرآزة حول  •

 .سريةالزواجية واأل
سرية والزواجية وتقديم الت األستقبال الحاالت التي تعاني من المشكإ •

 ستشارات والمتابعة لها اإل
 في المجتمع نتشارًاإآثر جتماعية األالقيام بدراسة حول المشكالت اإل •

 البحريني
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  :التقييم .4.1.4.2.3
ستعانة بخبير من اليونيفيم ائي في البحرين لإلنمتم مخاطبة مكتب األمم المتحدة اإل

  .تدريبلللقيام بمهمة التقييم وا
  :هم نقاط قوة المشروع في التاليأوتتلخص 

  رشادية في المحافظة إهلي يقدم خدمات أول مشروع أيعتبر  •
 أصحاب المشكالت سر فراد واألاألرشادية لقطاع آبير من إتقديم خدمات  •

 سرية والزواجية األ    
 اعتماده على فريق عمل متخصص  •
  

من قبل لى الدعم المادي إ في الحاجة هم التحديات الداخلية التي تواجههأوتتلخص 
 آما .هدافهأ وتحقيق هتستدامإجل ضمان أ من القطاع الخاصالجهات الرسمية و

هميتها أوعي الفئة المستهدفة بالخدمات المقدمة وه تحديات خارجية مثل قلة هتواج
تقديم قادر على اإلستمرار ولمشروع وا. سريةفي التخفيف من حدة المشكالت األ

  .خدماته على مدى العشر سنوات القادمة 
  

  :مقترحات الخبير.4.1.4.2.4
ي تقديم خدمات الصحة النفسية يعتبر هذا المشروع من المشاريع الرائدة ف

  :هدافه نقترح مايلي أجل ضمان نجاحه وتحقيق عية للمرأة ومن أواإلجتما
  

  ستهدفة متوسيع نطاق التغطية الجغرافية والفئة ال •
 مد المشروع بالقوى العاملة المتفرغة •
 قليمياإتبني فكرة المشروع  •
 ن اإلجتماعيةوووزارة الشئوزارة الصحة آخرى داعمة أمشارآة جهات  •
  يةريبمخصصه للبرامج التد بناء قاعة •
 سرةاء مرآز معلومات خاص بالمرأة واألنشإ •
ستشارات وال لإلأقدم مشاريع مشابهة آمرآز  التي تاتالتنسيق مع الجمعي •

 .القانونية
  

  مشروع اليد البيضاء  .4.1.4.3
  

مشروع وطني تنفذه وتموله جمعية البحرين النسائية وبدأت العمل به منذ سبتمبر 
طفال  األ المشروع ويستهدف.ن من اإلناث آله15 ه ويبلغ عدد العاملين ب.م2002

 حيث يقدم الدعم النفسي ،وتحديدًا األممورهم ولياء أأمراض الدم الوراثية وأوالمصابون ب
  . طفل150ن الفعليين يفهدويبلغ عدد المست. والتوعية بالمرض وآيفية التعاييش معه

  
  :هدافاأل.4.1.4.3.1

ستعادة الثقة إمثل للتعامل مع المرض و األسلوباإل على طفال وذويهم عية األ تو
 فاعليين في المجتمع بغض النظر عن حالتهم فرادًاأبالنفس من خالل تمكينهم ليكونوا 

  .الصحية
  

   :نجازاتاإل.4.1.4.3.2
اثية من خالل مراض الدم الورأصحاب أ من  طفًال150ن لـ قدم المشروع خدماته حتى اآل

مور وخاصة ولياء األأ وتثقيف وتوعية ، الصحيةروفظالستفادة من تعليم الطفل على اإل
  .مراض الدم الوراثية عبر ندوات او لقاءات مفتوحةأ عن األمهات

  
  :التقييم .4.1.4.3.3

نعكس نجاحه من خالل إنما إ عن المشروع وًا محددًالم تعطي الجهة المنفذة تقييم
جتماعية مته وزارة الشئون اإلآما آر.  على صحة الطفل النفسيةًايجابيإ تغييرًاحداثه إ

  .آأحد المشاريع التطوعية الرائدة
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  :مقترحات الخبير.4.1.4.3.4

   مع الجهة المنفذةتعاون الجهات الرسمية آوزارة الصحة والتربية والتعليم •
 نفسهمأتكوين مجموعات دعم من المرضى  •
 توفير التمويل  •
  
  

  :توصيات عامة في مجال الصحة النفسية.4.1.4.4
  

ه مشاريع الصحة النفسية تحديات مشترآة تتمثل قلة الوعي المجتمعي بأهمية تواج
الصحة النفسية وآثارها على الصحة العقلية والجسدية و لتخوف من وصمة المرض 

ومن أجل التغلب على تلك التحديات نقترح . النفسي مما يؤدي إلى تجنب طلب العالج
  :التالي
ألمراض والمشاآل النفسية التي تتعرض لها القيام ببرامج لتوعية المرأة على ا •

  في مختلف فترات حياتها
ام بورش عمل تمكن المرأة من إآتشاف مهارات اإلسترخاء وتنظيم الوقت يالق •

  .لمواجهة الضغوط النفسية التي يمكن أن تتعرض لها
  دعم تلك المشاريع إقليميًا •

  
  مجال مناهضة العنف ضد المرأة.4.1.5

  
  : هي الدراسةدراجها فيتم إالمشاريع التي 

  مشروع لجنة حماية الطفل من سؤ المعاملة •
  مشروع آن حرًا •
 .ستشارات القانونيةأوال لإلمشروع مرآز  •

المشروعين األول والثاني يستهدفان فئة األنثى الطفلة وحمايتها من اإلعتداء بينما 
رق إلى  آما سيتم التط.يوجه المشروع الثالث خصيصًا لمناهضة العنف ضد المرأة

مشروع لجنة الشراآة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة في الجزء الخاص 
  ).75ص( أنظر .بالمشاريع التي لم تدرج ضمن نتائج هذه الدراسة

  
  

 مشروع لجنة حماية الطفل من سوء المعاملة.4.1.5.1
  
ولكنه سة، معايير الدراعتبار خذت بعين اإلأذا  إ متكامًاليعتبر هذا المشروع مشروعًا ال

لى التعامل مع إنه يهدف إدراجه ضمن الدراسة حيث إ ارتأى الخبير  يعد برنامجا هامًا
  .فال من خالل التعاون بين آافة الجهات ذات العالقةعتداء على األطحاالت اإل

طباء أمن  أعضاء  5من  زارة الصحة وهو عبارة عن لجنة وطنية تتكونوتنفذ المشروع  
 تعاون آافة العاملين ضافة إلى، هذا باإلشرطة نسائية وممرضاتين نفسيين وخصائيأو

م 1992قد بدأت اللجنة عملها منذ و. عضاء اللجنةأ مع  األوليةبمراآز الرعاية الصحية
 وتقدم اللجنة والطاقم الفني خدماتها . سنة18قل من أوتهدف بالتحديد فئة االطفال 

  .انوية الثولية ومن خالل مراآز الرعاية الصحية األ
  

  :األهداف.4.1.5.1.1
   آتشاف المبكر لحاالت االعتداء وسؤ تدريب القائمين على الوقاية واإل  •
  .طفالاألمعاملة      
  التعامل مع األطفال الذين تعرضوا لإلعتداء  •
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  نجازات اإل.4.1.5.1.2
  شاف الحاالت وعالجهاتآإ •
  توضع دليل إرشادي للعاملين على آيفية التعامل مع الحاال •

  :التقييم .4.1.5.1.3
هم نقاط قوى المشروع هو وضع من أو .اليوجد تقييم عملي ذو نتائج ومخرجات واضحة

على التعامل مع حاالت ولية رشادي وتدريب القائمين في الرعاية الصحية األإدليل 
آما أن . هم تحديات عمل اللجنةأوتبرز مشكلة نقص القوى العاملة آأحد . اإلعتداء
 المشروع هذا تواجه رئيسية ل وقصور التشريعات تعتبر تحديات خارجيةهتحفظ األ

  .وتعيق التعامل مع حاالت اإلعتداء بالشكل األمثل
  

  :مقترحات الخبير .4.1.5.1.4
 مكانية ايواء الطفل المعتدىإآبر متمثلة في أاعطاء اللجنة صالحيات  •

  ليه ع
 .ولذويهم طفال المعتدى عليهم توفير برامج تأهيلية نفسية لأل •

  
  

   مشروع آن حرًا.4.1.5.2
  
م وهو 2000بدأ العمل الفعلي به في مارس   .ه وتموله جمعية البحرين النسائيةتفذ

ويعمل بالمشروع . ساخنلكتروني وخط إا من خالل موقع قليمًيإ ومستمر وينفذ محليًا
قائمين طفال والمراهقين وال ويستهدف فئة األاإلناثعضاء الجمعية آلهن من أ من 10

 آما يقدم خدمات يعتداء وهو مشروع تدريبطفال ضحايا اإل األوخصوصًاالتربية، على 
  .رشاديةإستشارية وإ

  
  :األهداف.4.1.5.2.1

  عتداء ضحايا اإلطفال خصوصًاستشارة لألتوفير الدعم واإل •
 نفسهم منإآسابهم مهارات أساسية وعملية لحماية أطفال وتثقيف األ •

 عتداءاإل    
 ة في تطوير القوانين المتعلقة  بالطفولة في البحرين المساهم •
  

  :نجازاتاإل.4.1.5.2.2
  إلعتداء وتقديم النصح واإلرشاد ستقبال حاالت افتح خط ساخن إل •
 من اإلعتداء ووقايته  وعيهًا للطفل لرفعلكتروني موجهإنشاء موقع إ •
  

   :التقييم.4.1.5.2.3
أهم معوقات بها مع الحاالت من تشكل خصوصية الموضوع والسرية التي يتعامل 

تخدم وسائل  هذا المشروع في آونه فريد من نوعه ويسقوة وتكمن .التقييم
هم التحديات التي أ ويعتبر نقص التمويل من .هدافهالتكنولوجيا الحديثة للوصول أل

  .تواجهه
  

  :مقترحات الخبير.4.1.5.2.4
  عتداءاألطفال من اإل رائدة ومبتكره في مجال حماية يعد  هذا المشروع فكرة

حتفاظ  تحصل على الدعم والمساندة مع اإلنأنه يمكن للفئة المستهدفة أوخصوصا 
  :يلي  ولذلك يقترح الخبير ما،بخصوصية الحالة

  
    وعربيًاقليميًاإتبني فكرة المشروع  •
 دعم الجهات الرسمية ورعايتها للمشروع  •
 الحاالت معآسابهم مهارات في التعامل إن عليه ويتدريب القائم •
  تعاون الجهات ذات العالقة آالشرطة النسائية ووزارة الصحة  •
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   مرآز أوال للمساعدات القانونية مشروع.4.1.5.3
  

 من أعضاء أربعةوهو مشورع مستمر يعمل به أوال النسائية، تموله وتنفذه جمعية 
ية للمرأة ضح ةستشارات قانونيإ يختص المشروع بتقديم . آلهن من النساءالجمعية

  .سريأرشاد العنف األسري آما يقدم دعم نفسي وإ
  

  :األهداف.4.1.5.3.1
 ال تسمح لها ظروفها المادية أو التي تقديم المساعدة القانونية للمرأة  •

  .اإلجتماعية بمراجعة المكاتب القانونية واإلستشارية    
  فيهاهداف الجمعية في دعم األسرة البحرينية وتعزيز دور المرأة أتحقيق •
الموجه     المساهمة في الحد من ظاهرة العنف األسري وبالتحديد العنف  •

 ضد المرأة 
 تدعيم الثقة لدى المرأة في المطالبة بحقوقها الشرعية واألسرية •
 آتيبات، توضح و  ومطوياتالتوعية القانونية عن طريق إصدار نشرات •
  يتعلق بالقوانين التي تهم المرأة واالسرةما آل        

  :نجازاتاإل.4.1.5.3.2
قام ورش عمل أ آما .ستشارات القانونية للنساء غير القادرات ماديًا من اإلًاقدم عدد

قام حلقة نقاشية أ آما .الت المعرضة للعنفاستماع للححول العنف ضد المرأة وفن اإل
  .سرةحول قانون األ

  
  :التقييم.4.1.5.3.3

المشروع في قدرته على خلق هم نقاط قوة أوتتمثل لى دراسة علمية، إيستند  لم
 تهسرية ملحة ومتابعأيضا تلمسه لقضايا ي عام في مجال العنف ضد المرأة وأقضية رأ
أهمها ضعف التمويل ومحدودية ه يواجه تحديات ن ولك. المتعرضة للعنفللحاالت

  .عضاء الجمعية و عدم وجود قانون لألسرة أمكانيات وعدم تفرغ اإل
  

  :رمقترحات الخبي.4.1.5.3.4
 التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة آمراآز الشرطة النسائية  •

  مراآز التنمية المجتمعيةو   
 توفير طاقم متخصص متفرغ  •
 مشروع شراآة بينه وبين مشروع نهضة فتاة البحرين  •
 عالمية للتسويق للمشروع القيام بالتغطية اإل •
  

  :ضد المرأةتوصيات عامة في مجال مناهضة العنف العنف .4.1.5.4
تواجه المشاريع المنفذة في مجال العنف تحديات مشترآة فيما بينها وتتلخص في 

  :التالي
  عدم وجود الدعم المادي  •
 )قانوني .. أخصائي نفسي ( الكادر المتخصص عدد آاٍف من عدم توفر  •
  قلة الدعم اإلعالمي •

  
  :أةمقترحات الخبير لتطوير العمل في مناهضة العنف ضد المر.4.1.5.5

 
  القيام بمشاريع توعوية وإعالمية لتعريف المرأة بحقوقها الشرعية والمدنية •
لنساء المتعرضات للعنف آتقديم الدعم النفسي لالتأهيل والقيام بمشاريع  •

ستشارات النفسية وآيفية التغلب على التبعات والمضاعفات النفسية اإل
 التي تنتج عن العنف 

 ف على آيفية التعامل مع الحاالتتدريب القائمين على مناهضة العن •
التنسيق بين الجهات المناهضة للعنف من أجل مواجهة النقص في الموارد  •

  المادية والبشرية
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  :العقبات و الصعوبات . 4.2

 
على الرغم من وجود جهات آثيرة تقدم بـرامج للمـرأة إال أن أغلـب تلـك البـرامج         •

ود  أو أنهــا بــرامج غيــر تكــون علــى شــكل دورات أو محاضــرات توعيــة لعــدد محــد
نطباق أحد شروط  إستثنائها من المسح لعدم     إمستمرة أو منتظمة، وبالتالي تم      

  البحث عليها
إلسـتعمال حيـث أرسـلت لنـا آمـا تـم            لاإلستمارة لم تكن معدة بطريقة سـهلة         •

رتيــب المــسافات وأجوبــة آــان مــن المتوقــع تفقــد . وضــعها خــالل ورشــة العمــل
  إدخال البيانات من أجل تسييراإلختيارات

  على الرغم من تحمسهم في البدايةبطء اإلستجابة من بعض الجهات  •
  معظم البرامج ليس بها ميزانية محددة  •
جميع النساء (الفقرة آتفت بذآر إبعض الجهات لم تحدد عدد الفئة المستهدفة و •

 )في البحرين
  في البرنامج وإآتفت بذآر النسبةبعض الجهات لم توضح عدد العاملين •
 تصال الشخـصي  جهات األهلية تماما بالرغم من اإل     ستجابة بعض ال  إعدم   •

 بها
 )ستغرقت بعض الجهات شهرا آامًالإ(ستمارات  اإلبطء الردود ومأل •
 صعوبة في التوصل إلى الشخص المعني بالمشروع في تلك الجهات  •

  
  مشاريع لم تدرج في الدراسة. 4.3

  
 مشروع صنع األسمدة من النفايات المنزلية  •
 مشروع لجنة الشراآة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة   •

  
وقد أرتاى الباحث تقديم نبذه عن هذين المشروعين لما لهما من أهمية على صحة 

  .المرأة في مجال البيئة ومجال مناهضة العنف
  

 مشروع صنع األسمدة من النفايات المنزلية.4.3.1
     

 سنوات 3م، ومتوقع أن يستمر لمدة 2006 يناير تعتزم جمعية أصدقاء البيئة تنفيذه في
منهم من النساء وهو موجه % 10 من أعضاء الجمعية، 20، وسيعمل بالمشروع 

ويهدف إلى التوعية بأهمية . باألساس للمرأة والطفل والشباب والجمعيات األهلية
ية إعادة تدوير النفايات المنزلية وإستخدامها في عمل أسمدة منزلية وحدائق منزل

معتمدة على هذه األسمدة من خالل التدريب على أساليب تدوير النفايات وتزويد الفئة 
وسيصاحب المشروع تغطية إعالمية وتوعوية ويمتلك . المستهدفة بالمعلومات

  :المشروع نقاط القوى التالية 
 خبرة الجمعية في هذا المجال  •
 ضخامة حجم النفايات المنزلية والتي تعد مشكلة بيئية  •
 

 : وتمثل المتغيرات التالية فرص خارجية لضمان نجاح المشروع 
 شعبية الجمعية وتقبل المجتمع لها  •
 زيادة إهتمام الناس بالزراعة  •
 حصول الجمعية على مقر يمكن إعتماده آمرآز إلدارة المشروع •
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  :مقترحات الخبير.4.3.1.1
ة والبدء في يمكن تبنى المشروع وتمويله من قبل منظمة المرأة العربي •

  في مملكة البحرين آتجربة أولية  تطبيقه
عمل ورشة عمل إقليمية لتبني المشروع وتدريب القائمين عليه في  •

 آل دولة
 وضع خطة لتقييم المشروع ومدى تحقيقه ألهدافه  •

  
  مشروع لجنة الشراآة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة . 4.3.1.2
  

الشراآة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة من  م تأسيس لجنة 2005تم في يناير 
 مندوبًا عن جمعيات نسائية وأهلية وجمعيات حقوق اإلنسان وجهات رسمية 20خالل 

  .في البحرين وذلك بدعم من منظمة العفو الدولية
ويعتبر هذا المشروع نموذجًا يحتذي به في توحيد الجهود الرامية لمناهضة العنف ضد 

 تعاني منها عمل ومواجهة النقص في المورد البشرية والمادية التيالمرأة وتنسيق ال
وتهدف لجنة الشراآة .  تقدم خدمة مساندة المرأة التي تتعرض للعنفالجهات التي

  :المجتمعية إلى تحقيق األهداف التالية
 مناهضة العنف ضد المرأة  •
 تعديل القوانين  •
 توعية المرأة على حقوقها  •

المشروع خدمات تدريب وتوعية وإستشارات قانونية ومساندة ومن المتوقع أن يقدم 
  .للحاالت المتعرضة للعنف من النساء

  
  :مقترحات الخبير.4.3.1.2.1

التنسيق والتعاون مع لجنة الشراآة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة وعمل 
  .دراسات مقارنة بين الدول العربية في هذا المجال

  
  

  عامةمقترحات وتوصيات . 4.4
  

التحديات التي تواجـه صـحة      التوصيات المستقبلية لمواجهة    األولويات و .4.4.1
  المرأة في البحرين

  
األولويات التي يجب التخطـيط المـستقبلي لهـا لتعزيـز صـحة المـرأة فـي                 يمكن تلخيص   
  :النقاط التالية

  خفض نسبة اإلصابة بأمراض الدم الوراثية •
   المزمنة آأمراض القلب والشرايينخفض معدل اإلصابة والوفاة من األمراض •
  خفض معدل اإلصابة بفقر الدم الحديدي خصوصا لدى األطفال والنساء •
  رفع الوعي بأهمية الفحص الدوري للنساء •
مواجهة إرتفاع متوسط تكاليف الخدمات الصحية للفـرد سـنويًا والـذي إرتفـع مـن                 •

  م2002في عام $ 280 إلى 1999عام $ 227
ن علـى متابعـة حـاالت العنـف الموجهـة ضـد المـرأة علـى                 تدريب وتأهيل القائمي   •

 هــذه القــضايا والتأهيــل النفــسي واإلجتمــاعي للمتعرضــات عآيفيــة التعامــل مــ
  للعنف األسري

. زيادة وعي المرأة بالثقافـة البيئيـة وبـصفة خاصـة فيمـا يتعلـق بالبيئـة المنزليـة                   •
عيـة فـي ظـل      وزيادة الوعي المجتمعـي بـضرورة المحافظـة علـى  المـوارد الطبي             

 الزحف العمراني المتسارع
رفع وعي المرأة حول المشاآل النفسية التي تتعـرض لهـا فـي مختلـف مراحـل              •

 عمرها ووضع برامج لتمكينها من إآتساب مهارات التعامل مع الضغوط النفسية
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والبد لمواجهة تلك التحديات الصحية من توجيـه المـشاريع والبـرامج الـصحية لتتماشـى         
ــالمرأةمــع اإلســترات وفيمــا يلــي نلخــص أهــم التوصــيات فــي   .يجية الوطنيــة للنهــوض ب

     :المجاالت الصحية الخمس
    
  جال الصحة االنجابيةم.4.4.1.1 

القيام بحمالت إعالمية وإعالنية عن الخدمات المتوفرة لتشجيع المرأة  •
 ستخدام وسائل األعالم المختلفة إوزيادة إقبالها عليها من خالل 

 فيهاًا لمعرفة أوجه القصور علمي للمشاريع المنفذة حاليإجراء تقييم •
 وتطويرها 

وصحتها بعد  الجنسية جوانب الصحةى لمرأة عللالقيام بمشاريع توعية  •
  األربعين

  
  جال تعزيز انماط الحياة الصحيةم.4.4.1.2

دعم المشاريع المجتمعية مثل المدارس المعززة للصحة ومشروع  •
  على آافة المدارس و المحافظات المحافظات الصحية وتعميمها

من أجل تكوين قاعدة بيانات )  سنوات 5آل ( القيام بالمسوحات الدورية  •
 ستفادة من مشاريع تعزيز أنماط الحياة الصحية وقياس مدى اإل

مساندة ودعم مشروع باص التوعية األسرية وتوفير الدعم المالي  •
 ي تنفيذهله ومشارآة آافة الجهات ذات العالقة فوالبشري 

  
  مجال صحة البيئة.4.4.1.3

تبني مشاريع صحة البيئة عربيًا و إقليميا  لما لها من مردود إيجابي  •
 شكل عام على صحة المرأة بشكل خاص وصحة المجتمع ب

الجهات الرسمية أو القطاع تمويل المشاريع التي توقفت سواء من قبل  •
 الخاص 

 
  
  :مجال مناهضة العنف ضد المرأة .4.4.1.4 

 .دعم مشروع مرآز أوال لإلستشارات القانونية •
 .فتح مراآز مماثلة في مختلف مناطق البحرين •
 .التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات التي تتعامل مع حاالت العنف •
 . تقديم خدمات التأهيل النفسي للنساء ضحايا العنف •
 

  مجال الصحة النفسية .4.4.1.5 
  .دمات اإلرشاد النفسيالتي تقدم خالتنسيق بين المشاريع  •
من ستراتيجيًا يمكن إتبني مكتب العالقات األسرية وطنيًا وجعله مرآزًا  •

 يساهم فيخالله تقديم جميع خدمات اإلرشاد النفسي واألسري مما 
 .توفير الدعم المادي والبشري

القيام بمشاريع موجهه لصحة المرأة بشكل خاص لرفع وعي المرأة حول  •
 ي قد تتعرض لها آالقلق واالآتئاب وإآتئاب ما بعدالمشاآل الصحية الت

  .الوالدة
ات السلوآية التي تمكنها من ارالقيام بمشاريع لتزويد المرأة بالمه •

 التغلب والتكيف على المشكالت النفسية آمهارات فن إدارة الوقت
 . التواصل وغيرهاواإلسترخاء وفن

  
  مجاالت التنسيق المحلية. 4.4.2

  
جهات الحكومية وغير الحكومية التي تشترك في تقديم برامج التنسيق بين ال •

  ومشاريع موجهة للمرأة في نفس المجاالت الصحية 
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توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات األهلية والمتمثلة في مؤسسات المجتمع  •
 متشابهة حيث يمكنها من خالل هذا خدماتالمدني خصوصا تلك التي تقدم 

  . تعاني منه في الموارد المادية والبشريةمواجهة النقص الذيلالتعاون 
 تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم المشاريع الصحية الموجهة للمراة •
ة في مج الصحية المتميزة الموجهة للمرأتضمين جائزة صاحبة السمو للبرا •

 .البحرين
جل وضع قاعدة للبيانات الصحية والبرمج أة من نشاء شبكة معلومات صحة المرأإ •

 .الموجهة للمراة من أجل التخطيط السليم والتوجيه االفضل للموارد
تبني ودعم المشاريع الهامة  التي تقوم بها الجهات األهلية والتي ال توجد لها  •

  . في القطاع الحكومي آبرامج صحة البيئة مماثلة برامج
   .تخصيص ميزانية لدعم البحوث الموجهة للمراة •
رامج والمشاريع المستمرة حاليا من حيث سهولة التقييم المستمروالعلمي للب •

  .يجابيا على صحة المرأةإنعكاسها إ وألهدافهاة ومدى تحقيقها  للمرأوصولها
  المشاريع المستقبلية المقترحة.4.4.3

مع وجود البنية التحتية الجيدة للخدمات الصحية وتحمس الجهات األهلية للقيام 
من أجل مستقبًال لخيص ما يجب الترآيز عليه يمكن تن المرأة صحيًا، يمكلتبمشاريع 

  :ولويات التالية تعزيز صحة المرأة في جميع المجاالت بحسب األ
مشاريع توعوية وإعالمية لرفع وعي المرأة الصحي وتعريفها بالخدمات  •

 . المتاحة لها وآيفية الوصول إليها
شاشة  آافلحص الدوري والوقاية من همشاريع لتعزيز صحة المرأة المسنة •

 العظام
 آبرامج لمكافحة مشاريع موجهة لتعزيز أنماط الحياة الصحية لدى المراهقات •

 سؤ التغذية والسلوآيات الصحية الخاطئة
تمكين المرأة من إآتـساب مهـارات التعامـل مـع الـضغوط النفـسية           مشاريع ل  •

 .وحماية نفسها من التعرض إلى العنف
 ها في المحافظة على البيئة بيئة صحية للمرأة وتعزيز دورلضمانمشاريع  •
 .إعداد آوادر مؤهلة في مجال اإلرشاد األسري والتأهيل •
مشروع جائزة صاحبة السموالشيخة سبيكة بنت إبراهيم للمشاريع الصحية  •

 المتميزة
 .مشروع إنشاء قاعدة بيانات خاصة بصحة المرأة •

 
لي وتعزيز دور همع التأآيد على أهمية التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي واأل

  .جل تقديم الدعم والمساعدةأالقطاع الخاص من 
  

  مجاالت التعاون في الوطن العربي. 4.4.4
تضمين جائزة منظمة المرأة العربية للبرامج الصحية المتميزة والموجهة  •

   .ةأللمر
نشاء شبكة معلومات صحة المراة العربية تحتوي على قاعدة بيانات آل ما إ •

   .ة العربية والبرامج والمشاريع الموجهة لهاأالصحية للمرحصائيات يتعلق باإل
نشاء شبكة متعاونة من الخبراء في المجال الصحي من أجل إستمرار إ •

 .التنسيق والتعاون بين الدول العربية
مج والمشاريع الناجحة والتي حققت إنجازات واضحة اتبني مجموعة من البر •

 . إقليميًاوآان لها مردود على صحة المرأة لتنفيذها
في العربية ة ألدعم وتشجيع البحوث الموجهة للمر تخصيص ميزانية •

 .المختلفةالمجاالت الصحية 
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  :نقترح تبنيها عربيًا وإقليميًا ميزة التي تالمشاريع الم.4.4.5
 مشروع آن حرًا  •
  مشروع اليد البيضاء •
  األسرية اتستشارمشروع مكتب اإل •
 نزلية ات الممشروع صناعة األسمدة من المخلف •
 يعية للمواد الكيميائية بالمنزل مشروع توفير البدائل الطب •
 رآز المشورة في الصحة اإلنجابية مشروع م •
 مشروع باص التوعية األسرية  •

  
 
  :لمراجع ا

 ستراتيجية منظمة المرأة العربية إ .1
  الخطة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة .2
 2002المسح العالمي للشباب  .3
  2004لصحية اإلحصائيات ا .4
 اإلستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة .5
  2004تقرير مملكة البحرين حول متابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين  .6
 1998دراسة التغذية الوطنية  .7
 1995دراسة صحة األسرة  .8
 2002 دستور مملكة البحرين .9

 قائمة الجمعيات بوزارة الشئون اإلجتماعيات .10
  ميثاق العمل الوطني .11
    

  
  

  حق الدراسةجداول  و مال
  ستجابت للمسح ولديها مشاريعإالجهات التي ) : 3.1(جدول 

  
  

  الجهة
  

  عدد المشاريع
  2 جمعية البحرين لتنظيم ورعاية السرة .1
  12 وزارة الصحة .2
  1 الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية في البحرين  .3

  1 جمعية هشاشة العظام البحرينية .4
  1 جمعية أوال النسائية .5
  1 ضة فتاة البحرينجمعية نه .6
  2 جمعية البحرين النسائية .7
  1 جمعية أصدقاء البيئة .8
  2 وزارة الشئون اإلجتماعية قسم شئون األسر .9

  1 جمعية البحرين لمكافحة السرطان  .10
  1  جمعية الصحة والسالمة المهنية .11
  2 جمعية رعاية الطفل واالمومة .12

  27  العدد الكلي للمشاريع
  
  

  
  



 42

  المجاالت الصحية التي تناولتها المشاريع: ) 3.2( جدول             
  

  
  

  أسم المشروع
 

  
  المجال الصحي

  الصحة اإلنجابية حول الصحة اإلنجابيةمرآز المشورة 
  الصحة اإلنجابية إدماج مواد الصحة اإلنجابية في المناهج الدراسية الحكومية

  الصحة اإلنجابية )خدمات األم الحامل(عيادة الحوامل 
  الصحة اإلنجابية لدوري للمرأةالفحص ا

  الصحة اإلنجابية الفحص الدوري لألطفال
  الصحة اإلنجابية الفحص قبل الزواج

  الصحة اإلنجابية الفحص الدوري ما بعد الوالدة واإلجهاض
  الصحة اإلنجابية  فحص الطالبات والطالب عن امراض الدم الوراثية في المملكة

  الصحة اإلنجابية تنظيم األسرة
  الصحة اإلنجابية  برنامج صحة المراهقين

  تعزيز أنماط الحياة الصحية التدعيم الوطني للطحين بعنصري الحديد وحمض الفوليك
  تعزيز أنماط الحياة الصحية المحافظات الصحية 

  تعزيز أنماط الحياة الصحية الخطة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير المعدية
  تعزيز أنماط الحياة الصحية لعظام لدى النساء في البحرينمسح إنتشار هشاشة ا
  تعزيز أنماط الحياة الصحية  المدارس المعززة للصحة
  تعزيز أنماط الحياة الصحية  باص التوعية األسري

  تعزيز أنماط الحياة الصحية  الحملة الوطنية إلآتشاف أمراض الثدي
  ةالعنف ضد المرأ مرآز أوال للمساعدات القانونية

  العنف ضد المرأة لجنة حماية الطفل من سوء المعاملة واإلهمال
  العنف ضد المرأة آن حرًا

  الصحة النفسية برنامج اإلرشاد األسري
  الصحة النفسية مكتب اإلستشارات والعالقات األسري

  الصحة النفسية اليد البيضاء
  صحة البيئة البدائل الطبيعية للمواد الكيميائية في المنزل

  صحة البيئة مشارآة المجتمع المدني في إعادة تدوير المخلفات
  صحة البيئة ترآيب صمام ومنظم واقي للغاز

  صحة البيئة مشروع صناعة الورق من سعف النخيل 
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  الجهات الممولة للمشاريع وطبيعتها: ) 3.3(جدول 
  

  
     طبيعتها  الجهات الممولة\الجهة  المشاريع

 

  

  /ةدولي
إقليم
 ية

 /اقليمية
  دولية

       حجم التمويل

مرآز المشورة 
حول الصحة 

 اإلنجابية

جمعية البحرين لتنظيم ورعاية األسرة 
 1 1  اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة- 

31,746$  

إدماج مواد 
الصحة 

اإلنجابية في 
المناهج 

الدراسية 
 الحكومية

جمعية البحرين لتنظيم ورعاية االسرة 
 1 1 اد الدولي لتنظيم االسرة اإلتح- 

84,656$  

عيادة الحوامل 
خدمات األم (

 )الحامل
 1  وزارة الصحة

 معروف غير

الفحص 
 معروف غير 1  وزارة الصحة الدوري للمرأة

الفحص 
الدوري 
 لألطفال

 1  وزارة الصحة
 معروف غير

الفحص قبل 
 معروف غير 1  وزارة الصحة الزواج

الفحص 
الدوري ما بعد 

والدة ال
 واإلجهاض

 1  وزارة الصحة

 معروف غير

المحافظات 
  $ 19,122.3 1 1  منظمة الصحة العالمية - وزارة الصحة  الصحية 

التدعيم 
الوطني 
للطحين 
بعنصري 

الحديد وحمض 
 الفوليك

 منظمة - وزارة التجارة - وزارة الصحة 
 1 1 الصحة العالمية

$50,000  

فحص الطالبات 
والطالب عن 

الدم أمراض 
الوراثية في 

 المملكة

 1  الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية

317,460$   

الخطة الوطنية 
لمكافحة 
األمراض 

المزمنة غير 
 المعدية

 1 1  منظمة الصحة العالمية- وزارة الصحة 

 معروف غير
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مسح إنتشار 
هشاشة 

العظام لدى 
النساء في 

 البحرين

 1  جمعية هشاشة العظام البحرينية

 معروف يرغ

مرآز أوال 
للمساعدات 

 القانونية
 1  جمعية أوال النسائية

 معروف غير

لجنة حماية 
الطفل من 

سوء المعاملة 
 واإلهمال

 وزارة الصحة

 1 

 معروف غير

 معروف غير 1  وزارة الصحة تنظيم األسرة
برنامج صحة 
 1  وزارة الصحة المراهقين

 معروف غير

مكتب 
اإلستشارات 

والعالقات 
 سرياال

 عائلة الوجيه السيد حسين يتيم

 1 

66,137.566$  

 معروف غير 1  جمعية البحرين النسائية آن حرًا
 معروف غير 1  جمعية البحرين النسائية اليد البيضاء

البدائل 
الطبيعية 

للمواد 
الكيميائية في 

 المنزل

 جمعية أصدقاء البيئة

 1 

26,455$  

برنامج اإلرشاد 
 1  ون اإلجتماعيةوزارة الشئ األسري

 معروف غير

مشارآة 
المجتمع 

المدني في 
إعادة تدوير 
 المخلفات

 وزارة - األمومة والطفولة  جمعية رعاية
 الشئون اإلجتماعية

 1 

 معروف غير

ترآيب صمام 
ومنظم واقي 

  للغاز
 جمعية الصحة والسالمة البحرينية 

 1 

 5,291$   

المدارس 
 1 1 مة الصحة العالمية منظ-وزارة الصحة المعززة للصحة

 معروف غير

باص التوعية 
  األسري

منظمة اليونسيف ووزارة الشئون 
 1  االجتماعية

37000 $   

الحملة 
الوطنية 

إلآتشاف 
  أمراض الثدي

 +  البحرين لمكافحة السرطانجمعية
 شرآة البحرين االتصاالت

 1 

1,058201$  

مشروع صناعة 
الورق من 

  سعف النخيل
 لطفل واألمومةجمعية رعاية ا

 1 

 معروف غير
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  التغطية الجغرافية للمشاريع : ) 3.4(جدول 
  

  
  المشروع

  
  التغطية الجغرافية

 مؤسسي حول الصحة اإلنجابيةمرآز المشورة 
إدماج مواد الصحة اإلنجابية في المناهج الدراسية 

 المحافظات الحكومية

 المحافظات )خدمات األم الحامل(عيادة الحوامل 
 المحافظات ص الدوري للمرأةالفح

 المحافظات الفحص الدوري لألطفال
 المحافظات الفحص قبل الزواج

 المحافظات الفحص الدوري ما بعد الوالدة واإلجهاض
 محافظات المحافظات الصحية 

التدعيم الوطني للطحين بعنصري الحديد وحمض 
 المحافظات الفوليك

 الوراثية في فحص الطالبات والطالب عن أمراض الدم
 المحافظات المملكة

الخطة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير 
 المحافظات المعدية

مسح إنتشار هشاشة العظام لدى النساء في 
 المحافظات البحرين

 المحافظات مرآز أوال للمساعدات القانونية
 المحافظات لجنة حماية الطفل من سوء المعاملة واإلهمال

 المحافظات تنظيم األسرة
 المحافظات برنامج صحة المراهقين

 محافظات مكتب اإلستشارات والعالقات األسري
 مؤسسي آن حرًا

 المحافظات اليد البيضاء
 المحافظات البدائل الطبيعية للمواد الكيميائية في المنزل

 المحافظات برنامج اإلرشاد األسري
 المحافظة الوسطىفاتمشارآة المجتمع المدني في إعادة تدوير المخل

 المحافظات  ترآيب صمام ومنظم واقي للغاز
 المحافظات  المدارس المعززة للصحة
 المحافظات  باص التوعية األسري

 المحافظات  الحملة الوطنية إلآتشاف أمراض الثدي
 محافظة العاصمة  مشروع صناعة الورق من سعف النخيل
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  شاريع الوضع الحالي للم:) 3.5(جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المشروع

  
  جديد
 

 مستمر
 

 متوقف
 

  1 حول الصحة اإلنجابيةمرآز المشورة 
إدماج مواد الصحة اإلنجابية في المناهج الدراسية 

  1 الحكومية

  1 )خدمات األم الحامل(عيادة الحوامل 
  1 الفحص الدوري للمرأة

  1 الفحص الدوري لألطفال
  1 الفحص قبل الزواج

  1 لدوري ما بعد الوالدة واإلجهاضالفحص ا
  1 المحافظات الصحية 

التدعيم الوطني للطحين بعنصري الحديد وحمض 
  1 الفوليك

فحص الطالبات والطالب عن أمراض الدم الوراثية في 
  1 المملكة

الخطة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير 
  1 المعدية

لنساء في مسح إنتشار هشاشة العظام لدى ا
  1 البحرين

  1 مرآز أوال للمساعدات القانونية
  1 لجنة حماية الطفل من سوء المعاملة واإلهمال

  1 تنظيم األسرة
  1 برنامج صحة المراهقين

  1 مكتب اإلستشارات والعالقات األسري
  1 آن حرًا

  1 اليد البيضاء
 1   لمنزلالبدائل الطبيعية للمواد الكيميائية في ا

  1  برنامج اإلرشاد األسري
  1  مشارآة المجتمع المدني في إعادة تدوير المخلفات

 1    ترآيب صمام ومنظم واقي للغاز
  1   المدارس المعززة للصحة
  باص التوعية األسري

 1  
  1  الحملة الوطنية إلآتشاف أمراض الثدي
  1   مشروع صناعة الورق من سعف النخيل

  %3.7%88.9 %7.4 
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  عدد العاملين في المشروع ونسبة اإلناث إلى الذآور: ) 3.6(جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 المشروع

 

عدد 
العاملين

 

نسبة 
الذآور 

(%) 

نسبة 
  اإلناث
(%) 

 90.00 10.00 40 حول الصحة اإلنجابيةمرآز المشورة 
إدماج مواد الصحة اإلنجابية في المناهج 

 60.00 40.00 52  الدراسية الحكومية

 100.00 0.00 100 )خدمات األم الحامل(عيادة الحوامل 

  الفحص الدوري للمرأة
 100.00 0.00 غيرمحدد

 83.00 17.00 غيرمحدد الفحص الدوري لألطفال
 100.00 0.00 غيرمحدد الفحص قبل الزواج

   غيرمحدد الفحص الدوري ما بعد الوالدة واإلجهاض
 25.00 75.00 20  المحافظات الصحية بالمملكة

التدعيم الوطني للطحين بعنصري الحديد 
 42.00 58.00 12 وحمض الفوليك

فحص الطالبات والطالب عن أمراض الدم الوراثية 
 67.00 33.00 6 في المملكة

الخطة الوطنية لمكافحة االمراض المزمنة غير 
 55.00 46.00 11 المعدية

مسح انتشار هشاشة العظام لدى النساء في 
   غيرمحدد ينالبحر

 100.00  4 مرآز أوال للمساعدات القانونية
 90.00 10.00 غيرمحدد لجنة حماية الطفل من سوء المعاملة واإلهمال

 95.00 5.00 غيرمحدد تنظيم األسرة
 99 1.00 10 برنامج صحة المراهقين

 100  3 مكتب اإلستشارات والعالقات األسري
 100  10 آن حرًا

 100  15 اليد البيضاء
 60 40 10 البدائل الطبيعية للمواد الكيميائية في المنزل

 100  14 برنامج اإلرشاد األسري
مشارآة المجتمع المدني في إعادة تدوير 

 6 12 المخلفات
 

6 
 4 5 4  ترآيب صمام ومنظم واقي للغاز

   غيرمحدد  المدارس المعززة للصحة
 50 50  2  باص التوعية األسري

 95 10  50  نية إلآتشاف أمراض الثديالحملة الوط
 100  10  مشروع صناعة الورق من سعف النخيل
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  عدد الفئات المستهدفة: ) 3.7(جدول 
  

    المشاريع
  عدد المستهدفين  

 

عدد 
المستهدفين 

الفعلي 
 ونسبتهم

 %)30 ( 90,000 300,000 حول الصحة اإلنجابيةمرآز المشورة 
ية في إدماج مواد الصحة اإلنجاب

 %100  122356 المناهج الدراسية الحكومية

 سيدة 11802  جميع النساء الحوامل )خدمات األم الحامل(عيادة الحوامل 

جميع فئات السيدات  الفحص الدوري للمرأة
 امرأة 9213   واالناث بالمملكة

 طفل 104517   جميع االطفال في المملكة الفحص الدوري لألطفال

  100,00 جالفحص قبل الزوا
جميع المقبلين 
على الزواج قد 

 10000يفوق 
الفحص الدوري ما بعد الوالدة 

 واإلجهاض
جميع السيدات ما بعد فترة 

  امرأة8000يفوق  الوالدة واالجهاض

   103,576 المحافظات الصحية 

التدعيم الوطني للطحين بعنصري 
 الحديد وحمض الفوليك

حميع سكان مملكة 
 البحرين أي حوالي

672,123 
268849 = 40% 

فحص الطالبات والطالب عن أمراض 
  35000  سنويًا8000 الدم الوراثية في المملكة

الخطة الوطنية لمكافحة األمراض 
 غير معروف 654,648 المزمنة غير المعدية

مسح إنتشار هشاشة العظام لدى 
 غير معروف غير معروف النساء في البحرين

 غير معروف غير معروف قانونيةمرآز أوال للمساعدات ال
لجنة حماية الطفل من سوء 

 المعاملة واإلهمال
جميع االطفال من يقل 

   سنة18عمرهم عن 

جميع السيدات في سن  تنظيم األسرة
 %60.50 150,861االنجاب 

 %10-7  من السكان %32 برنامج صحة المراهقين
مكتب اإلستشارات والعالقات 

 50  شهرية حالة (300-100) األسري
  ال يوجد عدد محدد آن حرًا

 %30 طفل 150  اليد البيضاء
البدائل الطبيعية للمواد الكيميائية 

 100,000 200,000 في المنزل
 غير محدد غير محدد برنامج اإلرشاد األسري

مشارآة المجتمع المدني في إعادة 
 ال يحصى  تدوير المخلفات

 100  عائلة 200     ترآيب صمام ومنظم واقي للغاز
  المدارس المعززة للصحة

300,00 
ما يقارب ثلث عدد 

 السكان
  

  باص التوعية األسري
 عدد غير محدد

بالنسبة إلى % 1
إجمالي 

 المستهدفين 
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الحملة الوطنية إلآتشاف أمراض 
 53,000 53,000  الثدي

مشروع صناعة الورق من سعف 
 غير محدد غير محدد  النخيل

  
  

  
  اقع تنفيذ المشاريعمو: ) 3.8(جدول 

 المشروع
مرآز 
 صحي

مرآز 
أخرىمؤسسيمجتمعي

  1   حول الصحة اإلنجابيةمرآز المشورة 
إدماج مواد الصحة اإلنجابية في المناهج الدراسية 

  1   الحكومية

    1 )خدمات األم الحامل(عيادة الحوامل 
    1 الفحص الدوري للمرأة

    1 الفحص الدوري لألطفال
    1 فحص قبل الزواجال

    1 الفحص الدوري ما بعد الوالدة واالجهاض
    1 المحافظات الصحية 

التدعيم الوطني للطحين بعنصري الحديد وحمض 
  1   الفوليك

فحص الطالبات والطالب عن أمراض الدم الوراثية في 
  1   المملكة

    1 الخطة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير المعدية
  1   نتشار هشاشة العظام لدى النساء في البحرينإمسح 

  1   مرآز أوال للمساعدات القانونية
    1 لجنة حماية الطفل من سوء المعاملة واإلهمال

    1 تنظيم األسرة
 1   1 برنامج صحة المراهقين

  1   مكتب اإلستشارات والعالقات األسري
  1   آن حًرا

 1    اليد البيضاء
 1    البدائل الطبيعية للمواد الكيميائية في المنزل

   1  برنامج اإلرشاد األسري
   1  مشارآة المجتمع المدني في إعادة تدوير المخلفات

 1     ترآيب صمام ومنظم واقي للغاز
 1     المدارس المعززة للصحة
 1     باص التوعية األسري

  الحملة الوطنية إلآتشاف أمراض الثدي
1    

  1   صناعة الورق من سعف النخيل
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  الجهات األهلية التي تم مخاطبتهاقائمة بأسماء ) : 1(ملحق 
  

  جمعية أطفال وشباب المستقبل  جمعية البحرين النسائية
  جمعية البحرين الشبابية  جمعية مدينة حمد النسائية

  جمعية الصحة الطبيعية  جمعية أصدقاء البيئة
  جمعية رعاية الشباب  شباب المستقبلجمعية أطفال و

  جمعية الشبيبة البحرينية  جمعية نهضة فتاة البحرين
  جمعية البحرين للبيئة  جمعية أوال النسائية
    جمعية تنظيم األسرة

    جمعية المستقبل النسائية
    جمعية البحرين لمكافحة السرطان

    جمعية هشاشة العظام
    راثيةالجمعية األهلية ألمراض الدم الو
    جمعية الهالل األحمر البحريني

    جمعية السكري البحرينية
    جمعية رعاية األمومة والطفولة

    جمعية تنمية الطفولة
    جمعية الصحة والسالمة

    جمعية أصدقاء المرضى النفسييين البحرينية
    النسائية الدوليةالجمعية 

    جمعية البر والنور
    جمعية أصدقاء الصحة

    منار لرعاية الوالديندار ال
    دار يوآو

    جمعية اإلصالح
    جمعية التربية اإلسالمية

    الجمعية اإلسالمية
    جمعية التمريض البحرينية
    جمعية المحرق األهلية
    جمعية الحور النسائية

  
  تم مخاطبتهاالحكومية التي قائمة بأسماء الجهات : ) 2(ملحق 

  
  وزارة الصحة .1
  جتماعيةوزارة الشئون اإل .2
  وزارة التربية والتعليم .3
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 عناوين الجهات المنفذة للمشاريع) : 3(ملحق 
  

  
 المشروع

 
 العنوان البريديالعنوان اإللكتروني

tawnass@batelco.com.bh الصحة االنجابية
جمعية تنظيم األسرة ص 

20326ب   
 

مواد الصحة إدماج 
االنجابية في المناهج 
 الدراسية الحكومية

tawnass@batelco.com.bh
جمعية تنظيم األسرة ص 

20326ب   
 

خدمات (عيادة الحوامل 
malmahmood@hotmail.com )االم الحامل

 رعاية االمومة قسم
 ادارة المراآز -والطفولة 
 -  وزارة الصحة - الصحية 

 42ب .ص

malmahmood@hotmail.com الفحص الدوري للمرأة

قسم رعاية االمومة 
 ادارة المراآز -والطفولة 
 -  وزارة الصحة - الصحية 

 42ب.ص

malmahmood@hotmail.com الفحص الدوري للطفل

قسم رعاية االمومة 
 ادارة المراآز -والطفولة 
 -  وزارة الصحة - الصحية 

 42ب.ص

malmahmood@hotmail.com الفحص قبل الزواج

قسم رعاية االمومة 
رة المراآز  ادا-والطفولة 
 -  وزارة الصحة - الصحية 

 42ب .ص
الفحص الدوري ما بعد 

 12ب .وزارة الصحة صmalmahmood@hotmail.com الوالدة واالجهاض

برنامج المحافظات 
Aomran@health.gov.bh الصحية بالمملكة

 وزارة - ادارة الصحة العامة 
 - مملكة البحرين - الصحة 

 42ب .ص
التدعيم الوطني للطحين 
بعنصري الحديد وحمض 

 الفوليك
Khussain@health.gov.bh

 إدارة الصحة -  42ب .ص
 -  وزارة الصحة - العامة 

 مملكة البحرين
ات والطالب فحص الطالب

عن امراض الدم الوراثية 
 في المملكة

ssarayed@batelco.com.bh
 إدارة الصحة -  42ب .ص

 -  وزارة الصحة - العامة 
 مملكة البحرين

مكافحة االمراض المزمنة 
Skhalfan@health.gov.bh الغير معدية

 إدارة الصحة -  42ب .ص
 -  وزارة الصحة - العامة 

 مملكة البحرين
مسح انتشار هشاشة 
العضام لدى النساء في 

 البحرين
drjamal@batelco.com.bhمملكة -  28040ب.ص 

 البحرين
مرآز أوال للمساعدات 

 2216ب ص  القانونية

لجنة حماية الطفل من 
 33831ب .صiqamber@batelco.com.bh سوء المعاملة واالهمال
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malmahmood@hotmail.com تنظيم األسرة

قسم رعاية االمومة 
 ادارة المراآز -والطفولة 

 -  وزارة الصحة - لصحية ا
 42ي .ص

malmahmood@hotmail.com برنامج صحة المراهقين

قسم رعاية االمومة 
 ادارة المراآز -والطفولة 
 -  وزارة الصحة - الصحية 

 42ي .ص
مكتب االستشارات 
nahdaban@batelco.com والعالقات االسري

 -  905 طريق- 96مبنى
  القضيبية- 309مجمع

 11425ب .صcheerup@hotmail.com آن حذرا
 11425ب .ص اليد البيضاء

البدائل الطبيعية للمواد 
eefmembership@yahoo.com الكيميائية في المنزل

   البحرين37714ب .ص
 جمعية أصدقاء البيئة

  برنامج االرشاد االسري
 جمعية رعاية 1057ب .ص

 الطفل واألمومة
مشارآة المجتمع المدني 
  في إعادة تدوير المخلفات

  جمعية رعاية األمومة
 1441ب .ص

ترآيب صمام ومنظم 
  واقي للغاز

حة والسالمة جمعية الص
 1441ص ب 

 12وزارة الصحة ص ب  mealmula@batelco.com.bh المدارس المعززة للصحة

  باص التوعية األسري
  إدارة تنمية المجتمعات

 17678721 فاآس 

الحملة الوطنية الآتشاف 
  أمراض الثدي

جمعية البحرين لمكافحة 
  انالسرط
 1499 ص ب 

مشروع صناعة الورق من 
  سعف النخيل 

  
  جمعية رعاية األمومة

1441ب .ص  
  


