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االنجازات المتحققة في مملكة البحرین في مجال الحد من الفقر 

  2007  -2001خالل السنوات 
  

  

   :المشروع الوطني للتوظیف - 1
  

شھر ینایر  نفذت وزارة العمل خالل المدة من من جاللة الملك المفدى بأمر 
مشروعا وطنیا للتوظیف للحد من ظاھرة البطالة    2007وحتى یونیو 2006

من خالل تقدیم الدعم الفني والمالي لعملیة التوظیف والتدریب , دفي البال
والمستوى , المھني المتخصص على ثالثة مستویات ھي المستوى الحرفي

وقد اسھم المشروع في خفض نسبة البطالة في  . والمستوى التخصصي, الفني
وقد بلغ عدد المسجلین في ھذا المشروع  %. 4المملكة الى مادون 

وتم توظیف   .مواطن منھم) 5425(تم تدریب  . مواطن) 22100(حوالي
  .          أ في طور استكمال اجراءات التوظیف) 1542(مواطن فضال عن ) 17259(
   

  :             تحدید الحد األدنى لألجور والمعاشات التقاعدیة - 2
                                    

 يمائت) 200(ألجور في القطاع العام بحددت حكومة البحرین الحد األدنى ل 
مائة وثمانون دینار ) 180(والحد األدنى للمعاشات التقاعدیة ب, دینار شھریا

تحدید القطاع الخاص الى لمشروع الوطني للتوظیف ا كما دعا . شھریا
 فضال عن أیضا دینار شھریًا مائتي ) 200( ـ ب لألجور الحد االدنى مستوى

تدربین من الباحثین عن عمل ودعم أجورھم أثناء التدریب نقدیة للمالمكافآت ال
  .كمساعدات للمؤسسات والشركات الراغبة والقادرة على توظیفھم

  
  :     قانون التأمین ضد التعطل إصدار - 3

                                                          

  . ب ن ضد التعطلقانون التأمی 2006/اكتوبر/22في  صدرت حكومة البحرینأ
تحدید مستوى  التأمین یتضمنو . من رواتب الموظفین% 1ورصدت لھ نسبة 

معین من األجر یحصل علیھ المتعطل الباحث عن عمل ألول مرة، وھو مبلغ 
                                                

.                                                                                                             2007/دیسمبر/19,  31عددال,  جریدة التجاریة -   أ 
  ب       .            وزیر شؤون مجلس الوزراء–تصریح لسعادة الشیخ احمد بن عطیة اهللا ال خلیفة  – 2006/اكتوبر/22وكالة انباء البحرین  -
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دینارًا في الشھر كمساعدة لھ إذا كان خریجًا جامعیًا، ومبلغ  150ال یقل عن 
ا لم یكن خریجًا جامعیًا، وھي دینارًا في الشھر كمساعدة لھ إذ 120قدره 

                                .تسھم بشكل كبیر في الحد من الفقرإجراءات 
  
  
   : دعم السلع المعیشیة- 4

  

, اللحوم(دأبت حكومة البحرین على دعم السلع المعیشیة الرئیسیة للمواطنین 
 2005الدعم الفعلي خالل سنة  إجماليوقد بلغ ) الطحین, الدواجن
ملیون دینار عام ) 10.963( إلىوازداد , ملیون دینار بحریني) 8.99(حوالي
                                     .ت 2006

  
  :   دعم ذوي االحتیاجات الخاصة - 5

                                                                

ب على اغلب ذوي حیث یصع ,في معظم حاالتھا مرادفة للفقر اإلعاقةتعد 
االعتیادیة واالندماج في المجتمع  األعمالاالحتیاجات الخاصة ممارسة 

وقد كانت البحرین ومن خالل . وبالتالي الحصول على فرص العیش الكریم
وزارة , وزارة التربیة والتعلیم, وزارة التنمیة االجتماعیة, وزارة العمل

الحتضان لذوي االحتیاجات سباقة في توفیر فرص الرعایة والدعم وا, الصحة
  .والعیني ایة بما فیھا تقدیم العون الماليالرع أنماطالخاصة وبمختلف 

الى عشرات المراكز والجمعیات والھیئات الحكومیة والخاصة  باإلضافة
التي تھدف الى تأھیل وتدریب وتعلیم ومساعدة وتوظیف ذوي  واألھلیة

                                                              .                      االحتیاجات الخاصة
الذي  12/9/2004في  1807-3ھذا وقد صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 

وقد بلغ عدد   .خصص بموجبھ راتبا شھریا قدره خمسون دینارا لكل معوق
 فردا من) 4988(حوالي  2007المستفیدین من ھذا القرار لغایة شھر دیسمبر 

فرد لغایة  5500مجموع ذوي االحتیاجات الخاصة في مملكة البحرین البالغ 
  .                                المدة ذاتھا

) 2006،2007(كما قامت وزارة التنمیة االجتماعیة خالل السنتین االخیرتین 
ومما ینبغي االشارة الیھ  . ث فرد من ذوي االحتیاجات الخاصة 500بتوظیف 

                                                
  .       6/11/2006وزیر التجارة والصناعة في مملكة البحرین منشور في وكالة انباء البحرین  یوم  -تصریح لسعادة الدكتور حسن فخرو -ت 
           .                تصریح للدكتورة فاطمة البلوشي وزیرة التنمیة االجتماعیة 2007/دیسمبر/ 13في  10856جریدة اخبار الخلیج العدد -ث 
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بشأن رعایة وتأھیل  2006لسنة  45ة البحرین سنت القانون رقم ان حكوم
الذي كفل الحقوق المھنیة والمدنیة لذوي . وتشغیل ذوي االحتیاجات الخاصة

                                                         .                          االحتیاجات الخاصة وفقا الرقى المستویات العالمیة
  
                  : زیادة المبالغ المرصودة لدعم األسر المحتاجة -6

             

بن عیسى  تنفیذًا للتوجیھات الملكیة السامیة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد
زیادة المبالغ المخصصة لمساعدة  متآل خلیفة ملك مملكة البحرین المفدى، ت

 20ملیون دینار إلى  9.5من  األسر المحتاجة ولذوي االحتیاجات الخاصة
، بحیث تكون نواة إلنشاء 2005ضمن میزانیة السنة المالیة  وذلكملیون دینار 

  .           ج في مملكة البحرین االجتماعيصندوق شامل للضمان 
                                                                           

  :األسرةبنك  - 7
  

وقعت وزیرة التنمیة االجتماعیة فاطمة البلوشي ومؤسس   2007في مارس  
جائزة نوبل  على البروفسور محمد یونس الحائز بنك الفقراء البنجالدیشي

إلنشاء بنك األسرة البحریني برأس  للسالم مذكرة تفاھم مشتركة بین الجانبین
طوة على غرار بنك ھذه الخ وتأتي. مال یبلغ ملیون دینار دعما لفقراء البحرین

الفقراء  الذي ساھم في مساعدة واإلنسانيجرامین، ذلك المشروع الخیري 
 والمحتاجین بمبالغ بسیطة لألخذ بأیدیھم نحو العمل واالعتماد على أنفسھم في

سد رمق الجوع، في الوقت الذي أكدت فیھ الوزیرة أن بنك األسرة مشروع 
یر مشروع مایكروستارت الذي البحرینیة إضافة إلى تطو یشمل كل األسر

ألف مواطن من  12استفاد منھ أكثر من  یعمل تحت مظلة الوزارة والذي
تنافسي في المملكة تعود ملكیتھ  األسر المنتجة موضحة امكانیة تحویلھ إلى بنك

والذي یقدم  بنك البحرین للتنمیة واذا ما اضفنا ذلك الى   .لألسر البحرینیة
والذي ازداد رأسمالھ  ، شآت الصغیرة والمتوسطةقروًضا بشكل رئیسي للمن

عام  بحریني ملیون دینار 50ملیون دینار بحریني إلى  10من  المدفوع
وبالتالي توفیر فرص .المنشآت تمویل عدد أكبر من لھیتیح  بما . 2006

  .عمل اكثر للمواطنین
  

                                                
  .                                                                  2005/ابریل/ 13اخبار یوم , مملكة البحرین –انظر الموقع الرسمي لوزارة المالیة  -ج
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  :سسة الخیریة الملكیة ؤالم -8  
د بن عیسى ال خلیفة عاھل البالد أمر حضرة صاحب الجاللة الملك حم  

م بانشاء لجنة لكفالة االیتام البحرینیین من 2001یولیو  14المفدى بتاریخ 
م بتكلیف 2001نوفمبر  4االسر المستحقة ثم صدر أمر ثان من جاللتھ بتاریخ 

  .الالتى ال عائل لھن األراملھذه اللجنة بكفالة 
خلیفة وزیر  آلبن أحمد الشیخ خالد  المعاليكما صدر قرار من صاحب 

 بإصدار 2005نوفمبر 9بتاریخ  2005لسنة  6تحت رقم  الملكيالدیوان 
  .للجنة يالنظام االساس

تسمیة اللجنة  بإعادةم 2007لسنة  12رقم  الساميثم أصدر جاللتھ أمره 
 2007لسنة  33رقم  الساميسسة الخیریة الملكیة كما صدر أمر جاللتھ ؤبالم

 يلھا لك الفخريسسة الخیریة الملكیة لیكون جاللتھ الرئیس ؤتنظیم الم بإعادة
أكثر شموال یخفف أعباء الحیاة عن كثیر من  واجتماعي  يتنھض بدور انسان

سسة بجانب ذوى الحاجات أفرادا وھیئات تیسر لھم ؤالمحتاجة وتقف الم األسر
مة ما یعینھم على متطلباتھم الضروریة وتوفر لھم ظروفا حیاتیة رخیة وكری

سسة فى حقل واحد فھى تستھدف كل المحتاجین وكل ؤوال ینحصر دور الم
الحاجات والنھوض بالمشاریع الخیریة غیر الربحیة والمساھمة فى كل ما 

  .یعود بالنفع العام للمواطنین
بتعیین سمو الشیخ  2007لسنة  34كما صدر أمر اخر من جاللتھ تحت رقم 

بلغ مجموع عدد  وقد  سسة ؤأمناء المناصر بن حمد ال خلیفة رئیسا لمجلس 
یتیم وأرملة من  عشرة آالف) 10000( المكفولین حوالى واألرامل األیتام

  .مختلف مدن وقرى البحرین
  

  :         الصنادیق الخیریة-9  
                                                                        

أسرة فقیرة )9000(تخدم   صندوقًا خیریًا) 80(خیریة الصنادیق الـیبلغ عدد   
بشكل منتظم شھریًا، تتوازى خدماتھا مع خدمات وزارة التنمیة االجتماعیة 

معدل عدد األسر التي  ویبلغ . ح آالف أسرة 10التي تقدم المساعدة ألكثر من 
وتتوزع الخدمات التي تقدمھا  أسرة، )111(حواليیخدمھا كل صندوق 

                                                
 -                                                                      http://www.womengateway.com انظر موقع بوابة المرأة االلكتروني  -    ح 
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في المرتبة األولى ثم  ة على المساعدات المالیة الشھریةالصنادیق الخیری
                                                                           .التعلیم ثم العالج والزواج

        
                                                                            


