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قال تعالى 

بسم هللا الرحمن الرحيم  

ُه ِبُضر َفَال َكاِشَف َلُه ٕاِال ُهَو  َوٕاِن َيْمَسْسَك الل 
ۖ َوٕاِن ُيِرْدَك ِبَخْيٍر َفَال َراد ِلَفْضِلِه ۚ ُيِصيُب ِبِه َمن 

ِحيُم   َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ۚ َوُهَو اْلَغُفوُر الر
صدق هللا العظيم 

سورة يونس : آيه 107 
 



إهداء  
نهدي هذا العمل المتواضع إلي جميع أسر من فقدوا احبتهم 

جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) داعين هللا عز 
وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه. 

وإلى جميع المرضى داعين هللا ان يمن عليهم بالشفاء العاجل. 
وإلى جميع العاملين والعامالت في الصفوف األمامية من كوادر 

طبية ومتطوعين لجهودهم االستثنائية التي يبذلونها. 
وإلى الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا المستجد، 

الذي سجل جهوده بأحرف من نور. 
وإلى وزارتي الصحة والداخلية الذين مازالوا يخوضون الحرب على 

هذه الجائحة بروح الفداء في سبيل اإلنسان. 
وإلى جميع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدستورية التي 

ساهمت بجهودها اإلنسانية للتخفيف من هذه الجائحة على 
المواطن والقاطن. 



شكر وتقدير 
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 و الشكر موصول 
 لجميع الجهات التي ساهمت بتقديم المعلومات بكل تعاون  

وشفافية. 
 والشكر الجزيل لفريق عمل هذا التقرير 

شخصيات جمة المحاسن، شكلت الذهب بجهودها، و ضاهت 
الحرير بإخالصها لوطنها. 



فريق العمل  الذي شارك في إعداد التقرير 
أ. سلمان ناصر عبدهللا 

رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون وعضو باللجنة االستشارية بالمنظمة العالمية 
لحماية الطفل - بروكسل .

أ . ماريا خوري 
ترأس مناصب عدة معنية بحقوق األنسان و الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية. 

أ . سونيا جناحي 
رئيس مجلس إدارة و مؤسس إستثمارات  اس جيه  ،  و مايا ال شوكو التري.

م . خالد علي سالم 
رئيس مجلس إدارة بي سي جسي أم البحرين لإلستشارات ، باحث و محلل إقتصادي و 

متخصص في االستراتيجيات اإلدارية.  

د. محمد طيب محمود 
الرئيس التنفيذي - ماوراء التميز لالستشارات. استاذ مساعد - جامعة البحرين. متخصص 

في إعداد وتنفيذ السياسات و االستراتيجيات و الخطط.

أ. مشعل الحلو 
رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولجيا واألعمال.

أ. أيمن الياسي 
مستشار تقنية المعلومات - شركة بروتفيتي.



كلمة رئيس المجموعة
تـشارك مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي فـي الـدفـاع عـن حـقوق اإلنـسان ورغـبات الـناس، بـما فـي ذلـك 
عــلى ســبيل الــمثال ال الــحصر الــصحة والــبيئة والــحقوق الــمدنــية واالقــتصاديــة، تــقوم مــنظمات 
الـمجتمع الـمدنـي بـواجـبات مـهمة تـشمل فـي إعـداد الـضوابـط وعـمل الـتوازنـات فـي الـديـمقراطـيات، 
وهـي قـادرة عـلى الـتأثـير عـلى الـحكومـة ومـحاسـبتها. لـذلـك، فـإن الـمجتمعات الـمدنـية الحـرة والنشـطة 
مؤـشرـ علـى وجوـد ديمـقراطيـة تشـاركيـة صحـية. ومعـ ذلكـ ؛ ال يمـكن لهذـه المـنظمات ان  تعـمل إال 
عـندمـا يـكونـوا محـميين مـن قـبل التشـريـعات، وهـذا مـا تـحقق فـي مـملكة البحـريـن بـفضل الـنظرة 

الثاقبة من لدن صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد، حفظة هللا ورعاه. 

وتــعتبر مجــموعــة ”حــقوقــيون مســتقلون“  إحــدى مــؤســسات الــمجتمع الــمدنــي؛ رؤيــتها الــتنمية 
والتـماسكـ الوـطنـي فيـ بلـد ينـعم باـلسالم واالستـقرار، كمـا توـظفـ جهـودهاـ لتمأل المـساحةـ التـي ال 
يســتطيع الــقطاع الــعام والــخاص الــوصــول إلــيها؛ ويــتمثل دورهــا فــي تــقديــم الخــدمــات الــمكملة 
لـجهود الـدولـة، كـما أنـها مـصدر مـهم لـلمعلومـات لـكل مـن الـمواطـن والـقاطـن فـي الـمملكة، حـيث 
إنـها تـراقـب السـياسـات واإلجـراءات الـحكومـية، وتنخـرط فـي الـعمل الـعام وتـقترح السـياسـات الـبديـلة 
لـلجهات الـرسـمية والـقطاع الـخاص والـمؤسـسات األخـرى، بـعد جـمع الـمعلومـات وتحـليلها بـصورة 
عـلمية، وتـقوم المجـموعـة أيـضا بـتقديـم الخـدمـات والـدفـاع عـن حـقوق اإلنـسان والـعمل عـلى تـغيير 

المعايير والسلوكيات الغير مجدية. 

فـي ظـل جـائـحة فـيروس كـورونـا المسـتجد (كـوفـيد19) فـإنـه كـان مـن الـضروري دراسـة مـدى إمـكانـية 
الـدول فـي مـواجـهة واحـتواء األزمـات الـوبـائـية ووعـي مـجتمعاتـها، ودراسـة الـظواهـر الـمجتمعية الـتي 

طرأت وألزمت الناس حول العالم على التباعد االجتماعي. 

الـذي أوصـت بـه مـنظمة الـصحة الـعالـمية ومـراكـز الـبحوث الـوبـائـية عـلى أهـمية الـتباعـد االجـتماعـي؛ 
لــذلــك جــاء الــتباعــد االجــتماعــي مــن أبــرز األدوات لــمواجــهة الــجائــحة بــدول الــعالــم، مــن ثــقافــة 
الـمجتمعات وأثـرهـا فـي احـتواء الـجائـحة طـبيعة الـسكن - وألن الـمجتمع البحـريـني يـعتمد الـسكن 
األفـقي سـاعـد ذلـك عـلى تـحقيق الـتباعـد االجـتماعـي؛ عـلى عـكس الـمجتمعات الـغربـية الـتي تـعتمد عـلى 

السكن العمودي بسبب الكثافة السكانية وذلك يتفاوت بين القدرة االقتصادية لألفراد. 

 أمـا بـالنسـبة لـثقافـة الـمجتمع البحـريـني فـإنـه مـجتمع عـائـلي مـترابـط ومـركـب يـتمتع بـقوة الـتواصـل 
والـصلة بـين أفـراده، ولـكن فـي ذات الـوقـت أدى ذلـك إلـى صـعوبـة فـي تـطبيق الـتباعـد االجـتماعـي بـين 
أفـراده، بـالـمقارنـة مـع الـدول الـغربـية الـتي تـعتبر ثـقافـة الـصلة بـين أفـراده أقـل مـما سـاهـم فـي الـتباعـد 

االجتماعي لديهم. 
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مـملكة البحـريـن عـالمـات األمـل والـحس السـليم وسجـل نـجاح جـديـد: أخـذت البحـريـن زمـام الـمبادرة 
بـالـتحضير لـمواجـهة الـجائـحة مـنذ اللحـظات االولـى لـلوبـاء حـيث كـان عـدد الـحاالت لـديـها تـساوي صـفر، 

هذا بجانب تعاونها مع األطراف الدولية لمواجهة الجائحة بشأن القضايا التي تواجهها. 

كـما أن الـمملكة وظـفت عـوامـل الـمعرفـة الـفنية والـخبرة الـتكنولـوجـية، والـموارد البشـريـة والـمالـية 
الـمتواضـعة، ومـن جـانـب آخـر تـجنبت الـعمل بـالـبيروقـراطـية الـتي قـد تـكون أحـد الـعوائـق الخـطيرة. ومـع 
ذلـك، تـجنبت مـعامـلة الـجائـحة عـلى إنـها مجـرد سـحابـة عـابـرة ذات تـأثـير عـابـر ومـؤقـت، أو االفـصاح عـن 
انـتشار الـجائـحة ألسـباب سـياسـية أو اقـتصاديـة. كـما شـملت جـهودهـا الـتخفيف مـن تـأثـير الـمرض 

والعدوى على المواطن والمقيم. 

رغـم نـجاحـات مـملكة البحـريـن إال إنـنا ال بـد أن نـدرك أمـران؛ أوًال: لـلتغلب عـلى الـوبـاء وآثـاره الـصحية 
واالجـتماعـية واالقـتصاديـة، يسـتوجـب تـقليص الـفجوة و زيـادة سـرعـة اتـخاذ الـقرارت الـتي قـد  يـترتـب 

عليها إجراءات اقتصادية صعبة أسوه بباقي دول العالم. 

 ثـانـياً: ان تـكاتـف الـمجتمع وتـكافـله والـتزامـه هـو أقـوى أداة لـمكافـحة الـكوارث واالزمـات حـيث إن أزمـة 
مرض (كوفيد١٩) أثبتت ذلك. 

وعـليه قـامـت مجـموعـة حـقوقـيون مسـتقلون كـأحـد مـؤسـسات الـمجتمع الـمدنـي الـتي تـساهـم 
كـعادتـها بـإصـداراتـها لـتوعـية الـمجتمع وحـمايـته كـأولـويـة، وانـطالقـا مـن مـسؤولـيتها الـوطـنية 
وبـالـتعاون مـع الـجهات الـرسـمية، بـإصـدار هـذا الـتقريـر الـذي وثـق وحـلل جـهود 55 هـيئة ومـؤسـسة 
دسـتوريـة شـكلت 13 قـطاعـا، لـمواجـهة الـجائـحة، السـتخالص الـدروس المسـتفادة وتسـليط الـضوء 

على اإلنجازات والفجوات بطريقة علمية. 

مـالحـظة: عـلى الـرغـم مـن الـجهود الـتي بـذلـت إلعـداد هـذا الـتقريـر خـالل ٨ أشهـر مـن الـرصـد والـتوثـيق 
والتحـليل الـمتواصـل فـإن الخـطأ مـن طـبيعة البشـر؛ لـذا نـرجـو الـمعذرة إن صـاحـب الـتقريـر شـيئاً مـن 
الــقصور، آمــلين ان يــكون إضــافــة تــصب فــي مــصلحة وطــننا الــعزيــز مــملكة البحــريــن والــجهات 

الرسمية. 

سلمان ناصر عبدهللا 
رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون

   13



المقدمة
تــعتبر جــائــحة فــيروس كــورونــا المســتجد مــن أخــطر الــكوارث الــصحية الــعالــمية فــي الــقرن الـ 21 
وشـكلت أكـبر تحـدي واجهـته البشـريـة مـنذ الحـرب الـعالـمية الـثانـية. فـي ديـسمبر 2019، ظهـر مـرض 
تنفسـي ُمـعدي جـديـد فـي مـديـنة ووهـان ، مـقاطـعة هـوبـي ، الـصين ، وقـد سـمته مـنظمة الـصحة 

العالمية باسم (كوفيد19). 

أصــاب الــمرض أكــثر مــن 11 مــليون شــخصاً ، حــيث شــكلت اإلصــابــات الــيومــية 175،351 والــوفــيات 
الـيومـية 5064، و وصـل مـعدل الـوفـيات مـا يـعادل %1 والـحاالت الحـرجـة 7٪ وتـعافـى مـنه 92٪، فـي أكـثر 

من 200 دولة في جميع أنحاء العالم. حسب إحصاء 30 يونيو 2020.  المصدر : 
 /https://www.worldometers.info/coronavirus 

انتشـر الـمرض بسـرعـة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، مـما شـكل تحـديـات صـحية و إقـتصاديـة وبـيئية و 
إجـتماعـية هـائـلة لجـميع الـسكان. كـما أدي إلـى تـعطيل االقـتصاد الـعالـمي. وتـكافـح جـميع الـدول تـقريـًبا 
إلبـطاء إنـتقال الـمرض عـن طـريـق إخـتبار وعـالج الـمرضـى، وحجـر األشـخاص المشـتبه بـهم مـن خـالل 

تتبع االتصال، وتقييد التجمعات الكبيرة، والحفاظ على اإلغالق الكامل أو الجزئي وما إلى ذلك. 

بـين هـذا الـمرض مـدى جـاهـزيـة بـعض الـدول عـن قـريـناتـها فـي إدارة األزمـة مـن الـناحـية اإلنـسانـية 
واألخالقية والعمل على الحد من آثاره الصحية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية. 

يهـدف هـذا الـتقريـر إلـى تـوثـيق وتحـليل جـهود مـملكة البحـريـن فـي مـحاربـة جـائـحة فـيروس كـورونـا 
المسـتجد (كـوفـيد19) الـتي تـمثلت فـي الـقرارات و اإلشـتراطـات والـتعليمات والـتوجـيهات والتحـذيـرات، 
الـتي أصـدرتـها الـلجنة الـوطـنية لـمكافـحة فـيروس كـورونـا المسـتجد وبـاقـي الـمؤسـسات والهـيئات 
الدستورية، هذا بجانب المبادرات اإلنسانية التي أطلقتها المملكة ومؤسسات المجتمع المدني.   

وثـق الـتقريـر تـوجـيهات صـاحـب الـجاللـة الـملك حـمد بـن عيسـى آل خـليفة عـاهـل الـبالد، حـفظة هللا 
ورعـاه. الـتي جـاءت تـرجـمة لـلمبادئ اإلنـسانـية واألخـالقـية مـع حـفظ الـحقوق الـتي أرسـى دعـائـمها 

جاللته.  

فـي هـذا الـتقريـر تـم تسـليط الـضوء عـلى جـهود الـمملكة لـمحاربـة الـجائـحة بـأبـعادهـا السـياسـية 
واالقـتصاديـة واالجـتماعـية و الـتكنلوجـية والـبيئية والـقانـونـية والـذي جـاء مـن خـالل رصـد وتـوثـيق 

وتحليل جهود 55 هيئة ومؤسسة دستورية شكلت 13قطاعا. 

تـم الـتوصـل فـي هـذا الـتقريـر إلـى الـتوصـيات اإلسـتراتـيجية بـناء عـلى اسـتخدام عـدة أدوات تحـليل 
 (PESTLE) تحــليل الــبيئة الــخارجــية والــمحيطة ،(SWOT) إســتراتــيجية شــملت التحــليل الــربــاعــي
ومـصفوفـة تحـليل الـخيارات اإلسـتراتـيجية (TOWS) والـتي تـمت اإلشـارة إلـيها بـإيـجاز فـي مـنهجية 

التقرير. 

   14



مـن الـصعوبـات الـتي واجـهها الـتقريـر، الـوصـول إلـى الـمعلومـة الـمتعلقة بـالـتحول الـرقـمي جـراء 
الــجائــحة لــبعض الــوزارات والهــيئات؛ وكــذلــك عــدم وجــود مــنصة تــحوي مــعلومــات  الهــيئات 
والـمؤسـسات الـتي طـرأت عـليها تـحوالت رقـمية مـؤثـرة مـع قـياس الـفجوة أو قـياس األداء، حـيث إن 

تلك البيانات تساعد الباحث في التحليل للوصول ألفضل النتائج والتوصيات. 
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ملخص التقرير 
تـناول الـتقريـر جـهود مـكافـحة الـجائـحة لـ 55 هـيئة ومـؤسـسة دسـتوريـة شـكلت  13 قـطاعـاً،  والـتي 
جــاءت عــلى الــنحو الــتالــي :  الــقطاع الــصحي، الــقطاع األمــني، الــقطاع الــدبــلومــاســي والســياســي و 
التشـريـعي،  الـقطاع الـعدلـي، قـطاع الـمال واالقـتصاد ، الـقطاع الـصناعـي والـتجاري ، قـطاع الـطاقـة، 
قـطاع الـموارد البشـريـة، قـطاع الـتعليم والـتدريـب والـبحوث، الـقطاع االجـتماعـي، الـقطاع الـبيئي، قـطاع 
تـقنية الـمعلومـات واالتـصاالت والـمواصـالت، قـطاع اإلعـالم. خـالل الـفترة مـن 1 يـنايـر حـتى 30 يـونـيو 

 . 2020

جـاء هـذا الـتقريـر لـإلجـابـة عـلى الـتساؤالت الـتالـية: هـل اإلجـراءات الـتي تـم اتـخاذهـا حـدت مـن انـتشار 
فـيروس كـورونـا المسـتجد (كـوفـيد19) فـي مـملكة البحـريـن ؛ وهـل الـقطاعـات الـعامـة والـخاصـة كـانـت 
عـلى قـدر الـمسؤولـية تـجاه الـجائـحة ؛ وهـل تـم تحـديـد الـعوامـل الـداخـلية والـخارجـية بـشكل صـحيح، 

وهل تم تحليل البيئة الخارجية والمحيطة ؛ وما هي الدروس المستفادة. 

 

229
مبادرة إنسانية، 

الدستورية ومؤسسات 
المجتمع المدني. 

5340

13
قطاع تم رصده ، ابرزها 
الصحة ، التعليم ،االمن، 

القطاع االجتماعي 
واالقتصادي.

 هيئة ومؤسسة 
دستورية تم رصد 
جهودها بالتقرير.

عدد الحاالت القائمة 
حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ 

55

1086
بيان وخبر تم توثيقه وتحليله، منها وكالة 
أنباء البحرين والصحف المحلية والمواقع 

االلكترونية الرسمية .

قرار واشتراط  
وتوجيه وتحذير ، 

صادر من الجهات 
الرسمية حتي تاريخ 

٣٠ يونيو 

226

موقع 
الكتروني تم 

االطالع عليه.

64554,239
إجمالي عدد الفحوصات حتي 

٣٠ يونيو ٢٠٢٠
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ولـإلجـابـة عـلى هـذه الـتساؤالت كـان ال بـد مـن تحـليل جـهود مـملكة البحـريـن لـمكافـحة الـجائـحة، 
ولـتحقيق ذلـك تـم تـوثـيق    1086 بـيان وخـبر و 226 قـرار واشـتراط وتـوجـيه وتحـذيـر صـادر مـن الـلجنة 
الـوطـنية لـمكافـحة جـائـحة (كـوفـيد19)  ووزارتـي الـصحة والـداخـلية وبـاقـي الهـيئات الـدسـتوريـة. هـذا 
بـجانـب مـراجـعة بـيانـات وإصـدارات جـاءت بــ 64 مـوقـع الـكترونـي لـلقطاع الـعام والـخاص وكـذلـك تـوثـيق 
وتحـليل 229 مـبادرة إنـسانـية و 145 انـفوجـرافـيك صـادر مـن الـجهات الـرسـمية، مـعنية بـالـجائـحة. 
وتــوثــيق وتحــليل الــمبادرات اإلنــسانــية الــتي أطــلقتها الــمؤســسة الــملكية لــألعــمال اإلنــسانــية 

والمجلس األعلى للمرأة والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني.   

فـي هـذا الـتقريـر تـم تـوثـيق الـتوجـيهات الـسامـية لـصاحـب الـجاللـة الـملك حـمد بـن عيسـى آل خـليفة 
عـاهـل الـبالد، حـفظة هللا ورعـاه، الـتي جـاءت تـرجـمة لـلمبادئ اإلنـسانـية الـتي أرسـى دعـائـمها جـاللـته، و 

التي راعت الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

كـما تـم تـوثـيق مـبادرات وقـرارات صـاحـب الـسمو المليك األمـير سـلمان بـن حـمد آل خـليفة ولـي العهـد 
نـائـب الـقائـد األعـلى الـنائـب األول لمجـلس الـوزراء، لـمواجـهة الـجائـحة والـمتابـعة الـشخصية مـن لـدن 
سـموه لـلجنة الـوطـنية لـمكافـحة فـيروس كـورونـا المسـتجد، الـتي مـن خـاللـها حـول سـموه التحـديـات 

الضخمة التي واجهتها مملكة البحرين إلى تغيير ذي مغزى. 

هــذا بــجانــب تــوثــيق تــوجــيهات صــاحــب الــسمو المليك األمــير خــليفة بــن ســلمان آل خــليفة رئــيس 
الوزراء، إلى الحكومة في ظل الجائحة للتخفيف من آثار الجائحة المجتمعية واالقتصادية. 

فـي هـذا الـتقريـر تـم تـوثـيق السـلسلة الـزمـنية لـإلجـراءات و الـقرارات الـتي تـم اتـخاذهـا مـن جـميع 
األطراف، مع قياس أثر تلك الجهود في التخفيف من الجائحة على المواطن والقاطن. 

ويـؤكـد الـتقريـر عـلى ان الـنجاحـات الـتي حـققتها مـملكة البحـريـن فـي مـحاربـة جـائـحة (كـوفـيد19) لـم تـكن 
لـتتحقق لـوال الـتوجـيهات الـسامـية مـن لـدن جـاللـة الـملك عـاهـل الـبالد، حـفظة هللا ورعـاه. و الـتي 
أكـدت عـلى األمـن والـطمأنـينة، والـعدل والـمساواة، وحـقوق اإلنـسان، وديـنامـيكية عـمل الـحكومـة  
بـرئـاسـة سـمو رئـيس الـوزراء الـموقـر ، وكـذلـك جـهود الـلجنة التنسـيقية بـرئـاسـة صـاحـب الـسمو المليك 
ولـي العهـد نـائـب الـقائـد األعـلى الـنائـب األول لـرئـيس مجـلس الـوزراء، والخـطوات االسـتباقـية الـتي 
تـمثلت فـي مـنظومـة اإلجـراءات والـتدابـير لـمواجـهة الـجائـحة، مـن خـالل تـشكيل فـريـق وطـني مـن 
ذوي االخـتصاص، ووضـع إسـتراتـيجية احـتواء لـمنع تفشـي الـمرض، و اسـتعدادات احـترازيـة مـبكرة، 

وآليات للتشخيص والرصد والمراقبة.  

و لـلوصـول الـى اإلسـتراتـيجيات والـتوصـيات الـمقترحـة فـي هـذا الـتقريـر، و الـتي سـتساعـد فـي مـكافـحة 
هـذه األزمـة وكـذلـك األزمـات الـتي قـد تـطرأ فـي المسـتقبل ال قـدر هللا، فـقد تـم إتـباع مـنهجية مـبنية 
عـلى أفـضل الـممارسـات الـعالـمية الـمتبعة فـي إعـداد الخـطط اإلسـتراتـيجية، وعـليه فـقد تـم اسـتخدام 
عـدة أدوات تـشمل التحـليل الـربـاعـي، تحـليل الـبيئة الـخارجـية والـمحيطة ومـصفوفـة تحـليل الـخيارات 
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اإلسـتراتـيجية والـتي تـساعـد فـي االسـتفادة مـن نـقاط الـقوة، و تـجاوز نـقاط الـضعف، و اسـتغالل 
الفرص وأخيرا التعامل مع التهديدات والمخاطر.  

ولتسـليط الـضوء عـلى أهـم نـقاط الـقوة الـتي تـم رصـدهـا فـي هـذا الـتقريـر فهـي (1) الـقدرة عـلى سـرعـة 
اتـخاذ الـقرارات واإلجـراءات بـعيداً عـن الـبيروقـراطـية، (2) التحـرك واالسـتعداد لـمواجـهة الـجائـحة مـبكراً 
حـيث كـانـت عـدد االصـابـات = صـفر، (3) إعـداد مـراكـز عـزل وكـوادر طـبية واسـتئجار مـبانـي وتـحويـلها الـى 
مـراكـز عـزل، مـع رفـع الـطاقـة االسـتيعابـية تـدريـجياً، (4) اتـخاذ إجـراءات وتـدابـير وتـعليمات صـحية 
وتـعميمها عـلى الـمجتمع والـقطاع الـعام والـخاص ،(5) تسـريـع تـفعيل الـتحول االلـكترونـي فـي جـميع 
الـقطاعـات وخـاصـة الـقطاع الـتعليمي، الـذي سـاهـم فـي عـدم تـعطل الـدراسـة سـواء فـي الـمدارس 
ومــؤســسات الــتعليم الــعالــي، (6) إطــالق الحــزمــة الــمالــية بـ4.3 مــليار ديــنار الــداعــمة لــلمواطــنين 

والقطاع الخاص" التي حدت من االنعكاسات االقتصادية جراء جائحة فيروس (كوفيد19) . 

أمـا بـالنسـبة إلـى أهـم نـقاط الـضعف الـتي تـم رصـدهـا خـالل هـذه الـدراسـة فهـي (1) نـقص الـبنية الـتحتية 
لـلرعـايـة الـصحية الـطارئـة والـمهنيين: نسـبة الـطبيب إلـى عـدد الـمرضـى، نسـبة أسـرة المسـتشفيات 
إلـى عـدد الـمرضـى، (2) عـدم وجـود مجـموعـات اخـتبار ومـواد إغـاثـة مـثل الـمعدات الـطبية ومـعدات 
الـوقـايـة الـشخصية واألقـنعة بنسـب كـافـية، (3) قـلة الـوعـي وعـدم الـتزام بـعض الشـرائـح مـن الـمجتمع 

بالتعليمات واإلجراءات الوقائية، (4) العمالة السائبة ومقار سكنها. 

ومـن أهـم الـفرص الـتي يـمكن تـبنيها فهـي (1) االسـتفادة مـن الـتحول إلـى االقـتصاد الـرقـمي، (2) 
اسـتثمار سـرعـة تـوظـيف االطـباء الحـتواء جـائـحة كـورونـا، (3) مـراجـعة عـدد الـعمالـة الـوافـدة والحـد 
مـنها حسـب الـحاجـة، (4) إنـشاء مـراكـز بـحوث مـتخصصة فـي عـلم الـفيروسـات، (5) الـعمل عـلى تـدريـب 
خــط ثــانــي وثــالــث إلدارة االزمــات، (6) إشــراك الشــركــات الــناشــئة، لــلبحث والــتطويــر الــمؤسســي. 
والـمؤسـسات األكـاديـمية لـتوفـير حـلول مـبتكرة لـمحاربـة الـوبـائـيات والـطمع الـتجاري فـترة الـجائـحة، (7) 
اصـدار تشـريـعات تـساعـد عـلى االسـتثمار فـي الـقطاع الـطبي فـي البحـريـن، (8) اسـتخدام الـتقنيات 

والتكنلوجيا الحديثة كالذكاء االصطناعي في المجال الطبي.   

ولــعل أبــرز التهــديــدات الــتي تــم رصــدهــا فهــي (1) عــدم اتــباع اإلجــراءات الــصحية ومــعايــير الــتباعــد 
االجـتماعـي فـي جـميع األحـوال والـذي قـد يـؤدي إلـى تـفاقـم الـوضـع الـحالـي وزيـادة احـتمال الـتعرض 
لـلموجـة الـثانـية مـن كـورونـا المسـتجد. (2) زيـادة فـرص إصـابـة الـعامـلين فـي الخـطوط األمـامـية 
بــالــمرض. (3) أمــا بــالنســبة إلــى التهــديــدات االقــتصاديــة عــلى المســتوى المحــلي والــعالــمي فتجــدر 
اإلشـارة بـاحـتمالـية تـضاءل االقـتصاد والـنمو الـعام فـي الـعالـم، (4) تـأثـر الـتجارة المحـلية مـما قـد يـترتـب 

عليه إغالق المؤسسات والشركات أو تقليل المصروفات عن طريق االستغناء عن الموظفين. 

وقد خلص التقرير الى 38 توصية / إستراتيجية موزعة على أربع بواعث أساسية حسب ما يلي:  

المؤسساتية (الحكومة والحوكمة) والبنية التحتية – 16 توصيات /إستراتيجية. 1.
المجتمع والمجتمع المدني – 6 توصيات /استراتيجيات. 2.
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األكاديميين والمختصون – 5 توصيات/ إستراتيجية واحدة. 3.
محركات االبتكار واالقتصاد – 11 توصيات/ إستراتيجيات. 4.

ولـعل  أبـرز هـذه الـتوصـيات واإلسـتراتـيجيات تـمثلت فـي الـتالـي:  (1) حـتمية الـتحول إلـى االقـتصاد 
الـرقـمي، (2) ضـمان الـبنية الـتحتية وحـمايـة عـمال الخـط األمـامـي ومـوظـفي الـرعـايـة الـصحية بـالـمملكة، 
(3) تـطويـر عـمليات الـفحص والـعزل واالخـتبار الـمخبري والـعالج لـمنع الـوضـع الـحالـي مـن الـتفاقـم، (4) 
إجـراءات حـازمـة مـع نشـر الـوعـي لـلعمالـة االجـنبية األقـل وعـي وإدراك ، (5) التخـطيط واالسـتجابـة 
الســريــعة لــألعــداد الــمتزايــدة لــتجنب الــضغط عــلى نــظام الــرعــايــة الــصحية، (6) دراســة الــطاقــة 
االسـتيعابـية لـلمدارس الـحكومـية، حـيث مـن الـمتوقـع زيـادة األسـر الـتي سـتقوم بـتحويـل أبـنائـها 
لـلمدارس الـحكومـية نـظراً النـخفاض مـخصصاتـهم أو فـقدان وظـائـفهم بـالـقطاع الـخاص جـراء جـائـحة 
كـورونـا، (7) مـراجـعة الـقوانـين الـناظـمة لجـلب الـعمالـة الـوافـدة والحـد مـنها حسـب الـحاجـة، (8) تشـريـع 
قـوانـين اسـتثماريـة تـساعـد عـلى االسـتثمار فـي الـقطاع الـطبي ، (9) الـعمل عـلى إنـشاء مـحفظة مـالـية 
لـالسـتثمار بـالـقطاع الـطبي، (10) زيـادة وتـيرة ونـطاق حـمالت الـتوعـية لـلتثقيف، (11) تـخصيص مـنح 
مـالـية لـدعـم الـدراسـات والـبحوث فـي مـجال األوبـئة ومـعالـجة الـفيروسـات وكـذلـك الـمجاالت األخـرى، 
(12) تـطويـر الـبرامـج األكـاديـمية فـي جـميع الـتخصصات بـما يـتناسـب مـع تـوجـه الـحكومـة إلدارة األزمـات 
بـشكل عـام، (13) تـحويـل البحـريـن الـى مـركـز لـلتمييز فـي إدارة األزمـات ومـحاربـة الـوبـائـيات مـن خـالل 
اشـراك جـميع الـقطاعـات واسـتخدام الـتكنولـوجـيا، (14) تـوفـير دفـعة اقـتصاديـة للشـركـات الـناشـئة 
الـقائـمة، وقـطاع المشـروعـات الـمتناهـية الـصغر والـصغيرة والـمتوسـطة وقـطاع الـتصنيع مـن أجـل 
االرتـقاء بـاالقـتصاد وإعـادة تـشغيل الـعمالـة، (15) تـخفيف االعـباء الـضريـبية فـيما بـعد فـيروس كـورونـا 
المسـتجد، لـزيـادة السـيولـة فـي الـسوق.(16)  إنـشاء غـرفـة إدارة أزمـات وبـائـية مـوحـدة لـدول مجـلس 

التعاون لدول الخليج العربي لتوحيد الجهود و الطاقات وتبادل الخبرات.  
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منهجية التقرير
تـم الـوصـول الـى اإلسـتراتـيجيات والـتوصـيات الـمقترحـة فـي هـذا الـتقريـر بـناء عـلى أفـضل الـممارسـات 
الـعالـمية الـمتبعة فـي إعـداد الخـطط اإلسـتراتـيجية.  وعـليه، فـقد تـم إتـباع الـمنهجية الـمبينة فـي الـرسـم 

التوضيحي 1 أدناه.  

 

   20

( العنصر السياسي) 
Political ( P )

( العنصر االقتصادي ) 
Economical ( E )

( العناصر الثقافية و االجتماعية) 
Social ( S )

( العنصر التكنولوجي ) 
Technological ( T )

( العنصر البيئي ) 
Environmental ( E )

( العنصر القانوني ) 
Legal ( L )

تحليل البيئة الخارجية والمحيطة 
PESTEL

( نقاط القوة) 
Strength ( S )

( نقاط الضعف) 
Weakness ( W )

( الفرص) 
Opportunities ( O )

( المخاطر) 
Threats ( T )

البيئة الداخلية

البيئة الخارجية 

التحليل الرباعي 
SWOT

S O

S T

W O

W T

إستخدام نقاط 
القوة لزيادة 

الفرص ولتقليل 
المخاطر

تقليل نقاط 
الضعف لزيادة 

الفرص و تجنب 
المخاطر

مصفوفة 
الخيارات 

تحليل 
الخيارات

توصيات 
التقرير

الرسم التوضيحي رقم (١) منهجية التقرير



لـلوصـول الـى اإلسـتراتـيجيات والـتوصـيات الـمقترحـة فـي هـذا الـتقريـر والـتي تـساعـد فـي مـكافـحة هـذه 
األزمـة وكـذلـك األزمـات الـتي قـد تـطرأ فـي المسـتقبل وعـليه تـم إتـباع مـنهجية مـبنية عـلى أفـضل 
الــممارســات الــعالــمية الــمتبعة فــي إعــداد الخــطط اإلســتراتــيجية وعــليه تــم اســتخدام عــدة أدوات 
تـشمل التحـليل الـربـاعـي (SWOT)، تحـليل الـبيئة الـخارجـية والـمحيطة (PESTLE) ومـصفوفـة تحـليل 
الــخيارات اإلســتراتــيجية (TOWS) والــتي تــساعــد فــي االســتفادة مــن نــقاط الــقوة، تــجاوز نــقاط 

الضعف، استغالل الفرص وأخيرا التعامل مع التهديدات والمخاطر.  

و لتسـليط الـمزيـد مـن الـضوء عـلى تـفاصـيل الـمنهجية الـمتبعة فـي إعـداد هـذا الـتقريـر فـقد تـم إتـباع 
الخطوات المذكورة أدناه: 

بيان وذكر اإلجراءات المتبعة في مملكة البحرين لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد من 1.
قبل القيادة الرشيدة والحكومة الرشيدة ومختلف القطاعات. 

تم إجراء التحليل الرباعي (SWOT) لتقييم الوضع الحالي للبحرين في مجابهة الوباء. ويقوم هذا 2.
التحليل بدراسة عناصر القوة وعناصر الضعف الداخلية، ومقارنتها مع بعض الفرص والمخاطر 

في البيئة الخارجية المباشرة.  
تم دمج تحليل البيئة الخارجية والمحيطة (PESTLE) مع التحليل الرباعي (SWOT) من أجل تحديد 3.

الفرص والمخاطر في البيئة الخارجية الغير المباشرة ويشمل العوامل السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والتكنولوجية والقانونية والبيئية.  

بناء على نتائج تحليل البيئة الخارجية والمحيطة (PESTLE) والتحليل الرباعي (SWOT)، فقد تم 4.
استخدام مصفوفة تحليل الخيارات اإلستراتيجية (TOWS) وهي أداة تمكن من االستفادة من 

التحليل الرباعي وذلك عبر تحويل النقاط الواردة في التحليل الرباعي إلى مصفوفة تتكون من 
مجموعة من اإلستراتيجيات عبر فهم كيفية االستفادة من نقاط القوة، تجاوز نقاط الضعف، 

استغالل الفرص وأخيرا التعامل مع التهديدات والمخاطر.  
واخيراً ، تساعد األدوات المذكورة أعاله في الخروج بإستراتيجيات وتوصيات، التي تساعد في 5.

مكافحة هذه األزمة وكذلك األزمات التي قد تطرأ في المستقبل.  
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مملكة البحرين في مواجهة 
جائحة  فيروس كورونا 

المستجد العالمية  
 ( COVID 19 ) 



صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المفدى 
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من أقوال جاللة الملك حفظة هللا ورعاه للمواطن

خالل ترؤس جاللته الجلسة االعتيادية لمجلس الوزراء - 2 مارس 2020

أبناء البحرين هم عتاد الوطن في مواجهة كافة التحديات -
ستبقى البحرين بحفظ هللا ثم بفضل جهود الجميع أرضاً للمحبة -

والخير. 
كلنا ثقة في أن مملكة البحرين قادرة بتكاتف أبنائها على تخطي -

هذا التحدي.

خالل زيارة جاللته للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين - 10 مارس 2020 

 أطلع على االسهامات والجهود الصحية الكبيرة والسامية التي -
تقوم بها قوة دفاع البحرين لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) 

ضمن الحملة الوطنية لمكافحة هذا الفايروس الذي يتعرض له 
العالم بأسرة. 

نؤكد أن الوضع الصحي في البحرين بحمد هللا مطمئن ونشهد خروج -
الكثير من الحاالت من مواطنين ومقيمين وعودتهم إلى منازلهم 

ان ما يتحقق من إجراءات لمواجهة الفيروس يدعمه تعاون أهل -
البحرين جميعاً وهو نابع من وعيهم وتحضرهم وتكاتفهم. 

تجاوزت البحرين عبر تاريخها بعض األوبئة بفضل تكافل وتماسك -
مواطنيها الكرام، وتوفير الخدمات الطبية والعناية الصحية الالزمة.  
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خالل ترؤس جاللته اجتماع المجلس األعلى للدفاع - 18 مارس 2020

ننوه إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة لتفعيل الحزمة -
المالية واالقتصادية لصالح المواطنين ومواصلة نمو القطاع الخاص 

البحريني. 
نعرب عن خالص الشكر والتقدير لألعداد الكبير من المواطنين -

والمواطنات التي بادرت لالستجابة للتطوع 
ان الوضع الصحي في مملكة البحرين بحمد هللا وبجهود الجميع -

مستقرة. 

خالل كلمة جاللته ألبنائه الطلبة والطالبات من خالل اتصال مرئي ببرنامج  
“مجتمع واعي” - 12 أبريل 2020

أبنائي وبناتي، إنها لفرصة طيبة أن أتواصل معكم من موقعي كولي -
أمر وأب محب عبر هذا االتصال المرئي الذي أتاحه لنا هذا البرنامج، 

لالطمئنان على سير تعليمكم وتحصيلكم العلمي 
- أنا على يقين أنكم ستحققون النتائج الطيبة المرجوة منكم.. وهي -

فرصة لتحية األساتذة األفاضل من معلمين وإداريين 
لقد كنتم، أيها األبناء، في مقدمة أولوياتنا لحمايتكم والمحافظة على -

سالمتكم منذ اللحظات األولى الحتواء هذه الجائحة، واتخاذ كل ما يلزم 
الستكمال عامكم الدراسي بسالسة وأمان ونجاح 

نتوكل على هللا عز وجل واللجوء إليه لرفع هذا البالء عن المسلمين -
والعالمين 
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حقوق اإلنسان

األمن والطمأنينة

العدل والمسواة

التعايش

 رسم توضيحي  (٢) القيم الملكية السامية لمواجهة جائحة (كوفيد19)  

🇧🇭 أبرز التوجيهات السامية للتصدي لفيروس كورونا              

V02/03/2020

التأكيد على أن أبناء البحرين هم عتاد الوطن في مواجهة كافة التحديات

V10/03/2020

زيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

V12/03/2020

العفو عن (901) من المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية

V17/03/2020

إطالق حزمة مالية بـ4.3 مليار دينار دعماً للمواطنين و القطاع الخاص" في ضوء 
اإلجراءات المتخذة للحد من انعكاسات االنتشار العالمي لفيروس كورونا 

 (COVID-19)

V18/03/2020

ترأس اجتماع المجلس األعلى للدفاع
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V19/03/2020

توجيه الحكومة الطالع مجلسي الشورى والنواب على تفاصيل الحزمة المالية 
والتنموية

V21/03/2020

التوجيه بتطبيق نظام العمل من المنزل لالم العاملة في الوزارات والهيئات 
والمؤسسات الحكومية

V22/03/2020

التوجيه باستمرار عمل األسواق التموينية والغذائية لما لها  من أهمية معيشية 
على حياة الناس

V27/03/202

توجيه المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية لمساعدة األسر المحتاجة المسجلة 
لدى المؤسسة ووزارة العمل والتنمية االجتماعية والمتضررة من فيروس كورونا

V30/03/2020

استعراض األوضاع الصحية الراهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة مع رئيسي مجلسي 
الشورى والنواب

V31/03/2020

توجيه بتكفل الحكومة بالخدمات العالجية للعمالة الوافدة تحت الحجر الصحي 
االحترازي

V02/04/2020

إصدار قانونا بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية

V09/04/2020

المصادقة على قانون بإضافة بند جديد في مرسوم التأمين ضد التعطل

V11/04/2020

توجيه بصرف المكرمة السنوية ألسر المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
بمناسبة شهر رمضان المبارك



   27

V12/04/2020

توجه كلمة إلى الطلبة والطالبات في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا 
والجهود الوطنية للتصدي له عبر اتصال مرئي ببرنامج «مجتمع واعي.

V18/04/2020

في اتصال هاتفي مع الرئيس االمرييك.. جاللته يؤكد أهمية التعاون الدولي 
لمواجهة جائحة كورونا

V12/05/2020

جاللة الملك المفدى يوجه كلمة سامية بمناسبة دخول العشر األواخر من شهر 
رمضان



صاحب السمو المليك األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء 

 وأشـار سـموه إلـى أن كـل مـواطـن بحـريـني الـيوم بـوعـيه هـو جـندي فـي سـاحـة الـمعركـة لـمواجـهة 
فـيروس كـورونـا (كـوفـيد19) الـذي يـتعرض لـه كـل الـعالـم، مـؤكـدا سـموه أن هـذا الـشعب بـجسارتـه 
ووطـنية سـيتجاوز هـذه الـمرحـلة الـدقـيقة بتحـديـاتـها وسـتكون مـؤرخـة ضـمن قـصص الـنجاح الـتي 
يـحققها فـي كـل مـيدان، وهـا نـحن يـومـيا نسـتبشر بـتعافـي عـدد مـن مـواطـنينا مـن هـذا الـفيروس عـلى 
أيـدي طـواقـم طـبية بحـريـنية لـها مـنا كـل الـدعـم وكـل الـتقديـر عـلى تـضحياتـها وعـملهم المخـلص الـذي 
أبهـر الـعالـم وجـعل اإلرشـادات مـن الـدول والـمنظمات تـتركـز عـلى كـيفية تـعامـل مـملكة البحـريـن 
االحـترافـي مـع هـذا الـفيروس، مـنوهـا سـموه بـالـجهود الـطيبة الـتي بـذلـها صـاحـب الـسمو المليك 
األمـير سـلمان بـن حـمد آل خـليفة ولـي العهـد نـائـب الـقائـد األعـلى الـنائـب األول لـرئـيس مجـلس 

الوزراء. 
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من أقوال سمو رئيس الوزراء 
أن مـملكة البحـريـن كـانـت وسـتظل دائـما قـويـة بـأبـنائـها المخـلصين الـذيـن 
يـضربـون أروع الـمثل فـي الـتعاون والـبذل والـعطاء فـي سـبيل مـجتمعهم 

ووطنهم.



صاحب السمو المليك األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد األعلى  النائب األول لرئيس مجلس الوزراء  

قرار مجلس الوزراء للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)  

 03/02/2020
مجـلس الـوزراء يـقرر تـشكيل فـريـق لـلتصدي لخـطر الـعدوى بـفيروس كـورونـا ا، يـتولـى إدارة اإلجـراءات 
االحـترازيـة والـوقـائـية طـبًيا، وذلـك بـرئـاسـة مـعالـي الـفريـق طـبيب الشـيخ محـمد بـن عـبد هللا آل خـليفة 

رئيس المجلس األعلى للصحة. 
وعــلية تــم تــشكيل الــفريــق الــوطــني لــمكافــحة فــيروس كــورونــا، والتنســيق مــع الــلجنة الــوطــنية 

لمواجهة الكوارث فيما يتعلق باختصاص اللجنة. 

تحويل التحديات الضخمة إلى تغيير ذي مغزى  
ان نـجاحـات الـوطـن أسـاسـها الـرؤى والـتطلعات الـملكية الـسامـية، ثـم الـمتابـعة الـشخصية مـن لـدن 
صـاحـب الـسمو المليك ولـي العهـد، لـلجنة الـوطـنية لـمكافـحة فـيروس كـورونـا المسـتجد (كـوفـيد19). 
حــيث اســتطاع ســموه مــن تــحويــل التحــديــات الضخــمة إلــى تــغيير ذو مــغزى لــمواجــهة جــائــحة 

(كوفيد19). 
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من أقوال سمو ولي العهد 
يـتوجـب عـلينا بـذل اسـتطاعـتنا جـميًعا لـحفظ سـالمـة وصـحة الـمواطـنين 
والـمقيمين، وكـلنا جـنود فـي سـاحـة مـواجـهة واحـدة وان عـدونـا الـيوم هـو 
فــيروس كــورونــا (كــوفــيد19) ال الــمصابــين بــه، وهــذه الــمواجــهة هــي 
مـرحـلية سـتنتهي بـالحـد مـن انـتشار الـفيروس، وسـتبقى وحـدتـنا وتـضحياتـنا 

من أجل سالمة الوطن والمواطنين والمقيمين شاهدة عبر التاريخ.



تحويل التحديات الضخمة إلى تغيير ذي مغزى  

 

أبرز قرارات الفريق الوطني لمكافحة فيروس (كوفيد19)  
تأمين المنافذ بمطار البحرين الدولي 

وجسر الملك فهد والموانئ. 
تعليق الرحالت الجوية القادمة والمغادرة. 

خطة إجالء للمواطنين العالقين في 
الخارج. 

التواصل مع المواطنين العالقين خارج 
الدولة خاصة في الدول الموبوءة 

وإرجاعهم. 
إجراء أكثر من 554 ألف فحص للكشف عن 

الفيروس. 
مراكز للحجر الصحي االحترازي لكافة 

الحاالت المشتبه بها. 
حصر أماكن تواجد المصابين والمخالطين 

ووضع تدابير احترازية لمكافحة العدوى. 

فحص جميع المسافرين القادمين عبر 
منافذ مملكة البحرين المختلفة وتطبيق 

الحجر المنزلي لمدة 14 يوم. 
إغالق مراكز التسوق عدا محالت بيع 

األغذية والصيدليات. 
إغالق األماكن السياحية والترفيهية ودور 

السينما واألندية. 
إغالق كافة المحال الصناعية والتجارية 

التي تقدم سلع أو خدمات مباشرة للزبائن 
من تاريخ 26 مارس - 9 ابريل 2020 

تعليق الصالة في دور العبادة.  
تخفيض العاملين بالقطاع العام تدريجياً 

بنسبة ٪70.  
استمرار سير العمل االعتيادي 

بالمؤسسات العامة والخاصة والحث على 

تشكيل الفريق الوطني.

آليات للتشخيص 

والرصد والمراقبة.

استعدادات احترازية 

مبكرة

استشراف الحلول 

الطبية للوقاية والعالج

تخفيف التداعيات 

االجتماعية

تخفيف التداعيات 

واالقتصادية

إحتواء الجائحة

جائحة  
كورونا

إستراتيجية احتواء

 التحديات المباشرة. 
التحديات الغير مباشرة.

رسم توضيحي  رقم(٣)
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تطبيق العمل عن بعد متى ما توفرت 
االمكانية لذلك. 

استمرار فتح محال بيع األغذية بالصورة 
االعتيادية مع األخذ بإرشادات وزارة 

الصحة فيما يتعلق بتجنب االختالط في 
األماكن العامة.  

إلزام الجميع بارتداء الكمامات في األماكن 
العامة. 

تعليق الدراسة في المدارس الحكومية 
والخاصة ومؤسسات التعليم العالي 

وتوجيه المؤسسات لتطبيق نظام التعليم 
عن بعد. 

مؤتمر صحفي دوري الطالع الجمهور 
على آخر المستجدات. 

حمالت اعالنية توعوية عبر التلفزيون 
واالذاعة والصحف ومنصات التواصل 

االجتماعي. 
تحويل المتالعبين في األسعار إلى النيابة 

العامة ومصادرة المخازن بأمر قضائي. 
فرض القانون على المخالفين إلجراءات 

العزل الصحي. 
تأجيل معرض البحرين الدولي للحدائق 

 . 2020
تأجيل سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران 

الخليج للفورموال وان 2020 . 
تأجيل معرض البحرين الدولي للكتاب 

 2020

ديناميكية صنع السياسات والقرارات لمواجهة جائحة كورونا 

تـتضمن ديـنامـيكية صـنع الـقرارات الـعديـد مـن الـخيارات، و تسـتلزم تـقييما عـملياً، كـما إنـها  تـحتاج فـي 
ذلـك إلـي جـهود األفـراد فـي شـكل جـماعـات، انـطالقـا مـن تـأثـر الـقرار بـآراء وأفـكار الـمحيطين بـه 

وبطبيعة البيئة التى يعملون بها. 
إن عـملية إتـخاذ الـقرار مـن الـمهام الـيومـية فـي أي مـنظومـة إداريـة، إذ بـواسـطتها يـتم الـتوصـل إلـى 

حلول للمشاكل، ووضع البدائل المتاحة التي تخدم األهداف. 

أبرز األسباب الداعمة لنجاح القرارات واإلجراءات  لمواجهة جائحة كورونا  
استشعار القيادة العليا بمدى خطورة الجائحة وآثارها علي المجتمع  والصحة العامة. •
تشكيل فريق وطني طبي للتصدي لفيروس كورونا بقرار من مجلس الوزراء. •
سرعة تطبيق سياسة االحتواء واإلغالق (مثل إغالق المدارس والقيود على الحركة) ؛ •

والسياسات االقتصادية؛ وسياسات النظام الصحي (مثل أنظمة االختبار). 
إن البحرين بدأت باتخاذ القرارات واإلجراءات االحترازية مبكراً •
قيام البحرين باالستعدادات واالحترازات الطبية قبل تسجيل أي حالة مرض. •
التعامل مع الجائحة من منطلق إدارة األزمات والكوارث مما سرع من إتخاذ القرارات. •
االبتعاد عن البيروقراطية في  إتخاذ القرارات بكل مايخص مواجهة الجائحة. •
 إعتماد التكنولوجيا الرقمية لتسهيل إنفاذ القرارات واإلجراءات. •
تكثيف االجتماعات وتوحيد الجهود للتصدي للجائحة. •
التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية لسرعة إصدار التشريعات التي تحد من •

تداعيات الجائحة إجتماعياً و إقتصادياً. 
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السلطة التنفيذية  السلطة التشريعية 

صنع القرار

التوجيهات الملكية السامية

وزارة 
العدل

هيئة 
المعلومات 
والحكومة 
االلكترونية

وزارة 
شؤون 
االعالم

وزارة 
الصحة

وزارة 
الداخلية

وزارة 
المالية 

وزارة التربية 
والتعليم 

قوة دفاع 
البحرين

وزارة 
الخارجية 

وزارة 
الصناعة 
والتجارة

وزارة 
اإلسكان

وزارة 
المواصالت 
واالتصالت  

 وزارة شؤون  
الشباب 
الرياضة

المجلس 
األعلى 
للمرأة

المجلس 
األعلى 
للبيئة 

النيابة 
اللجنة العامة

االلومبية 
البحرينية

المؤسسة 
الملكية 
لألعمال 
اإلنسانية

وزارة العمل 
والتنمية 

االجتماعية 

ديوان 
الخدمة 
المدنية  هيئة تنظيم 

سوق 
العمل

وزارة 
االشغال 
والبلديات 

المبادرة 
الوطنية لتنمية 
القطاع الزراعي

الهيئة 
الوطنية 

للنفط والغاز 

هيئة 
الكهرباء  

والماء  

هيئة البحرين 
للسياحة 

والمعارض  

غرفة 
التجارة 

والصناعة

هيئة البحرين 
للثقافة 

واآلثار

الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا

المجلس 
األعلي 
للقضاء

اللجنة التنسيقية  

التوجيهات الملكية السامية 
توجيه الجهات المعنية بأخذ ما يلزم لمواجهة الجائحة 

و الحد من تداعياتها االجتماعية واالقتصادية . 

السلطة التشريعية 
التنسيق والتعاون من السلطة التنفيذية و إصدار 

التشريعات لمواجهة جائحة كورونا. 

السلطة التنفيذية 
إنفاذ التوجيهات الملكية السامية و إتخاذ القرارات 

واالجراءات من خالل مؤسساتها الدستورية 
لمواجهة جائحة كورونا. 

اللجنة التنسيقية  
تنسيق العمل و المهام  والتوجيه ومتابعة عمل  

اللجنة الوطنية لمكافحة الجائحة. 

الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا 
الجهة المسؤلية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية 

لمواجهة الكوارث فيما يتعلق بإختصاص اللجنة ، 
لمواجهة جائحة كورونا.  

اللجنة الوطنية 
لمواجهة الكوارث

أبرز المؤسسات والهيئات الدستورية  

إلنفاذ التوجيهات والقرارات لمواجهة الجائحة

رسم توضيحي  رقم(٤)

التسلسل الهرمي الدينامييك لتنفيذ و متابعة الخطط والقرارات  
لمواجهة جائحة كورونا 
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في طريق التصدي 
لجائحة فيروس 

(كوفيد19)



في طريق التصدي لجائحة كورونا

27/01/2020⬇

V سمو ولي العهد يوجه الجهات الحكومية إلى مواصلة رفع كفاءة الخدمات 
الحكومية وتعزيز التنافسية

28/01/2020⬇

سمو ولي العهد يوجه بسرعة توفير أجهزة الفحص الالزمة للكشف المبكر عن 
فيروس (كورونا)

30/01/2020⬇

اجتماع فريق عمل الجائحات (الوبائيات) -
تعزيز االجراءات االحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا-

V 05/02/2020⬇

رئيس المجلس األعلى للصحة يترأس اجتماع الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس الكورونا المستجد

08/02/2020⬇

التحذير األول   واجراءات احترازية بشأن الطلبة المقيمون والقادمين من ووهان

09/02/2020⬇

تجهيز مراكز للعزل واستقبال الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا ❖
المستجد.

12/02/2020⬇

حظر دخول الزوار األجانب الذين تواجدوا بالصين خالل الـ14 يوماً السابقة لتاريخ 
الوصول للبحرين

19/02/2020⬇

⬇

إطالق حملة وطنية بعدة لغات لمكافحة مرض كوفيد 19 حرصاً على صحة ❖
وسالمة المواطنين والمقيمين
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V 21/02/2020⬇

دعوة جميع المواطنين إلى عدم السفر إلى إيران وتايلند وسنغافورة و ماليزيا ❖
وكوريا الجنوبية نظًرا لتفشي فيروس كورونا

24/02/2020⬇

مجلس الوزراء يتخذ عددا من اإلجراءات االحترازية المشددة لمنع انتشار كورونا ❖
(كوفيد 19) 

وسرعة توظيف األطباء العاطلين وحديثي التخرج وتعزيز تدريب األطباء ❖
الجدد . 

االوقاف الجعفرية تدعو المواطنين الى عدم السفر الى إيران في ظل األوضاع ❖
الراهنة 

(التربية) تغلق ثالث مدارس بناء على المعلومات الواردة من (الصحة) ❖
بحث سبل تعزيز الوقاية في القطاعين الشبابي والرياضي❖

25/02/2020⬇

تعليق الدراسة: بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية. ❖
منع سفر المواطنين إلى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ❖
تعليق جميع الرحالت القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي ❖

لمدة 48 ساعة 
تكثيف الجوالت التفتيشية على منافذ بيع الكمامات والمواد المعقمة ❖
اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث تعقد اجتماعا طارئا وأبقت على حالة االنعقاد ❖

الدائم لمتابعة مستويات االستعداد والجاهزية لمنع تفشي فيروس كورونا 
تعميم إلزامي بالتوقف الفوري للعروض الترويجية للسفر إلى إيران.❖

26/02/2020⬇

V 
V

تحدد مواعيد لفحص جميع الذين تواجدوا في إيران في شهر فبراير الجاري ❖
تقليل عدد الرحالت القادمة من دول المنطقة وتمديد تعليق جميع الرحالت ❖

القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة 
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تعلن عن تأجيل موعد معرض البحرين ❖

الدولي للحدائق 2020 
إصدار توجيهات بشأن إجراءات الوقاية من مرض فيروس (كورونا) ❖
المجلس األعلى للشئون اإلسالمية يدعو المواطنين والمقيمين الى االلتزام ❖

بالتعليمات واالجراءات الطبية للوقاية من مرض كورونا
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V 27/02/2020⬇

إعادة جدولة أوقات عمل بعض المراكز الصحية. ❖
وقف جميع الرحالت القادمة والمغادرة مع العراق ولبنان حتى إشعار آخر. ❖
تعليق استخدام بطاقة الهوية للتنقل عبر المنافذ البرية . ❖
وقف جميع رحالت العمرة برا وجوا حتى إشعار آخر. ❖
الدفاع المدني يقوم بعملية تطهير بيولوجية بمطار البحرين.❖

28/02/2020⬇

بدأ تفعيل خطة إلجالء المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران ❖
في بيان لوزارة الداخلية أهابت فيه بعدم القيام بأي تجمعات عامة❖

29/02/2020⬇

وزارة العمل تبلغ ممثلي سفارات العمالة الوافدة باإلجراءات الوقائية تجاه ❖
فيروس كورونا

V 01/03/2020⬇

تدشين خدمة التسجيل اإللكتروني لجدولة مواعيد فحص العائدين من إيران ❖
خالل فبراير

03/03/2020⬇
تفعيل دليل األزمات لإلعالم واالتصال وتنفيذ خطة التوعية وتدريب طاقم ❖

غرفة العمليات على إجراءات الدليل وتقييم الجاهزية. 
تدشين وحدات متنقلة للفحص القادمين من إيران شهر فبراير .❖

08/03/2020⬇
دعوة القادمين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خالل األسبوعين الماضيين ❖

إلى عزل أنفسهم منزلًيا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار تعلن عن تأجيل معرض البحرين الدولي للكتاب ❖

في نسخته التاسعة عشرة والذي كان من المقرر إطالق فعالياته في 25 
مارس الجاري.

V 
V
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V

09/03/2020⬇
سمو ولي العهد يصدر قراراً بوقف مشاركات موظفي الجهات الحكومية ❖

خارج المملكة في المهمات الرسمية والتدريبية

10/03/2020⬇
دعوة جميع المواطنين إلى عدم السفر في هذه الفترة إال للضرورة القصوى❖

11/03/2020⬇
اتصال هاتفي بين سمو ولي العهد والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ❖
بناًء على تقييم نتائج المرحلة األولى من عملية إجالء المواطنين المتواجدين ❖

في إيران: تفعيل إجراءات احترازية محكمة إضافية ضمن خطة اإلجالء 

12/03/2020⬇
بيان رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة: عن مخالفة قرارات الوقاية ❖

والعزل، جريمة يعاقب عليها القانون

13/03/2020⬇
 حلبة البحرين الدولية تعلن تأجيل سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج فورموال  ❖

 ( ١ ) ٢٠٢٠

14/03/2020⬇
النائب العام يوجه أعضاء النيابة العامة بالتعامل الفوري والحاسم مع كافة ❖

صور انتهاك قرارات عزل المرضى والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

15/03/2020⬇

V 
V

وقف النشاط الرياضي في الصاالت المغلقة ❖
فتح باب التطوع في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 ❖
وزارة الصحة تعلن عن المصادر الرسمية لألخبار عن فيروس كورونا  ❖
تقليص عدد الرحالت القادمة إلى البحرين وإيقاف إصدار التأشيرة عند المنافذ❖
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V 17/03/2020⬇
إطالق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني دعماً للمواطنين ❖

والقطاع الخاص 
توجيهات سامية بتعزيز التعاون مع كافة تجار األغذية لمواصلة توفير ❖

السلع األساسية لكافة المستهلكين 
مكافحة الجرائم االلكترونية تحذر من مواقع وروابط الكترونية عن فيروس ❖

كورونا ترتكب عمليات قرصنة

19/03/2020⬇

إغالق صاالت المناسبات حتى إشعار آخر ❖
توجيه األسواق والمنشآت والمجمعات التجارية إلى ضرورة االلتزام بتطبيق ❖

التعليمات للحد من تداعيات فيروس كورونا 
تفعيل العمل عن ُبعد حسب ما تقتضيه متطلبات العمل وبما ال يؤثر على ❖

الخدمات المقدمة 
الحكومة تطلع مجلسي الشورى والنواب على تفاصيل الحزمة المالية ❖

والتنموية بقيمة 4.3 مليار دينار 
ايقاف خطبة وصالة الجمعة بكافة جوامع مملكة البحرين ❖
خطة طوارئ لضمان استمرارية العمل في كافة الظروف بمجلس ❖

المناقصات 
تكّفل الحكومة لفواتير الكهرباء والماء اعتباراً من 1 أبريل ❖
المصرف المركزي يؤجل ديون جميع المواطنين لمدة 6 أشهر دون رسوم ❖

أو فوائد

20/03/2020⬇

تدشين تطبيق (مجتمع واعي)❖

21/03/2020⬇

V 
V

تطبيق نظام العمل من المنزل لالم العاملة في الوزارات والهيئات ❖
والمؤسسات الحكومية 

الحكومة اإللكترونية تقدم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية لتفعيل ❖
العمل عن ُبعد 

تسجيل أكثر من 30 ألف للتطوع ❖
مديريات الشرطة بالمحافظات األربع تنظم حمالت توعوية للحد من انتشار ❖

فيروس كورونا بعدة لغات
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V 22/03/2020⬇

اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال أي تجمع يزيد عن خمسة أشخاص في األماكن ❖
العامة.

23/03/2020⬇

تطبيق سياسة العمل من المنزل على األم العاملة في الوزارات والهيئات ❖
والمؤسسات الحكومية 

تعليق اقامة صالة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات ❖
مصرف البحرين المركزي يصدر توجيهات إلى شركات الصرافة فيما يتعلق ❖

باإلجراءات االحترازية لتعقيم العمالت النقدية 
انتشار الدوريات األمنية بالشوارع العامة واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال أي ❖

تجمع يزيد عن خمسة أشخاص

24/03/2020⬇

النيابة العامة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الصحة. ❖
منع إصدار النسخة الورقية من التراخيص المعتمدة لألدوية المخدرة ❖

والمؤثرات العقلية والسالئف واعتماد النسخة اإللكترونية. 
وزارة الداخلية تدعو إلى االلتزام بإجراءات وتعليمات الحد من انتشار فيروس ❖

كورونا. 
تدشن خدمات جمركية مستحدثة لتلبية احتياجات كافة العمالء.❖

26/03/2020⬇

وزير الداخلية يصدر قرارا وزارياً بشأن حظر التجمع في األماكن العامة.❖

27/03/2020⬇

بعد التصرفات القطرية اال مسؤولة: التنسيق إلجالء المواطنين البحرينيين ❖
الواصلين من إيران عبر الدوحة إلى مسقط بالتعاون مع سلطنة عمان. 

28/03/2020⬇

V 
V

اإلعالن عن وصول المواطنين المتواجدين في مسقط القادمين من إيران ❖
عبر الدوحة اليوم 

توجيه المحال التجارية باتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة للحد من ❖
انتشار فيروس كورونا 

وصول المواطنين المتواجدين في مسقط القادمين من إيران عبر الدوحة.❖
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V 29/03/2020⬇

زيارات ميدانية لعدد من المناطق ألخذ عينات عشوائية لتعزيز صحة وسالمة ❖
الجميع. 

التشديد على ضرورة طرح البضائع في األسواق مع مراعاة عدم المغاالة في ❖
األسعار.

30/03/2020⬇
التدشين الرسمي لتطبيق (مجتمع واعي). ❖
منح المستشفيات في القطاع الخاص تصاريح لتقديم الرعاية للحاالت القائمة ❖

بفيروس كورونا.

31/03/2020⬇
المجلس األعلى للمرأة يفعل حملة (متكاتفين) بمشاركة 500 متطوع من ❖

المنصة الوطنية للتطوع.
V 01/04/2020⬇

مشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل يهدف إلى دفع رواتب المواطنين ❖
العاملين في القطاع الخاص من خالل صندوق التعطل .

02/04/2020⬇
رفع نسبة العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ❖

إلى 70% كحد أقصى من عدد الموظفين. 
وقف رسوم العمل لمدة ثالثة أشهر بدءا من أبريل الجاري. ❖
تحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية.❖

04/04/2020⬇
توفير الدفعة األولى من األساور اإللكترونية لمتابعة الحاالت الخاضعة للحجر ❖

الصحي أو المنزلي.
V 
V
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V 09/04/2020⬇

إ إلزام كافة الموظفين والمراجعين في الجهات الحكومية بوضع كمامات ❖
الوجه الوقائية. 

تدشين مركز الفحص من المركبات، وتوفير خدمة حجز مواعيد فحص ❖
الحاالت من المركبات للخاضعين للحجر المنزلي عبر تطبيق (مجتمع واعي). 

طرح 2 مليون كمامة بالسوق وتحديد سعر بيع الكمامات ب 180 فلس ❖
للقطعة الواحدة. 

 المستشفى العسكري ُتشّيد وحدة ميدانية تضم 130 سريراً للرعاية المركزة ❖
للحاالت الحرجة الناتجة عن فيروس كورونا كوفيد19. 

اإلعالن عن تدشين خدمة التطبيب عن بعد بالمراكز الصحية. ❖

12/04/2020⬇

عقد اجتماعا تنسيقيا لبحث آلية تخفيف كثافة العمالة األجنبية في مناطق ❖
سكنهم. 

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية تدشن حملة فينا خير .❖

13/04/2020⬇

طيران الخليج: تسيير عدة رحالت إلجالء المواطنين البحرينيين من مختلف ❖
الدول. 

البحرين تبدأ التجارب السريرية للعالج ببالزما المتعافين. ❖

16/04/2020⬇
ضوابط احترازية للعمالة الوافدة وتكثيف الحمالت التفتيشية على المحالت ❖

والمجمعات التجارية.

17/04/2020⬇
تطبيق (مجتمع واعي) يبدأ في إرسال اإلشعارات للحاالت المخالطة❖

V 
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V 19/04/2020⬇

النيابة العامة تحيل المتهمين في قضايا مخالفة االجراءات الصحية والتدابير ❖
االحترازية لمكافحة كورونا للمحكمة 

20/04/2020⬇

تصميم أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع بخبرات مهندسي حلبة البحرين ❖
الدولية

24/04/2020⬇
المواصالت: تحول عددا من حافالت النقل العام إلى وحدات فحص متنقلة ❖

لدعم عمليات الفحص العشوائي

28/04/2020⬇
المحكمة الصغرى الجنائية تصدر  احكاماً بإدانة ثالثة متهمين خالفوا اإلجراءات ❖

الصحية والتدابير االحترازية.

29/04/2020⬇
استحداث خدمة توصيل أدوية األمراض المزمنة الدورية للمنازل.❖

V 04/05/2020⬇

تدريب ما يزيد عن 1500 من الكادر الطبي لمواجهة فيروس كورونا بمركز ولي ❖
العهد للتدريب والبحوث الطبية.

12/05/2020⬇
رفع الطاقة االستيعابية لمراكز العزل والعالج.❖

V 29/06/2020⬇
وزارة الصحة تنفذ مبادرة الدعم النفسي للعاملين الصحيين وألفراد المجتمع ❖

خالل جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)
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القطاعات



القطاعات 

تـناول الـتقريـر جـهود مـكافـحة الـجائـحة لـ  55 هـيئة ومـؤسـسة دسـتوريـة شـكلت  13 قـطاع، جـاءت 
عـلى الـنحو الـتالـي :  الـقطاع الـصحي، الـقطاع األمـني، الـقطاع الـدبـلومـاسـي والسـياسـي و التشـريـعي،  
الـقطاع الـعدلـي، قـطاع الـمال واالقـتصاد ، الـقطاع الـصناعـي والـتجاري ، قـطاع الـطاقـة، قـطاع الـموارد 
البشــريــة، قــطاع الــتعليم والــتدريــب والــبحوث، الــقطاع االجــتماعــي، الــقطاع الــبيئي، قــطاع تــقنية 

المعلومات واالتصاالت والمواصالت، قطاع اإلعالم. منذ يناير 2020 حتى 30 يونيو 2020 . 
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6 5 4 3 2 1
الدبلوماسي  االجتماعياألمنيالصحي

و السياسي
المال و االقتصادالعدلي

وزارة الصحة -
الهيئة الوطنية لتنظيم -

المهن والخدمات 
الطبية

وزارة الداخلية -
قوة دفاع البحرين-

اإلسكان -
الشباب الرياضة -
االسرة والطفل  -
الثقافة -
االنسان-

وزارة الخارجية -
مجلس النواب -
مجلس الشورى-

وزارة العدل  -
المجلس األعلي -

للقضاء 
النيابة العامة -
المحكمة الدستورية  -
هيئة والرأي القانوني -

وزارة المالية  -
مصرف البحرين -

المركزي

12 11 10 9 8 7
تقنية المعلومات البيئةالتعليم والتدريبالموارد البشريةالطاقةالصناعة والتجارة

واالتصاالت وزارة الصناعة والتجارة -
هيئة البحرين للسياحة -

والمعارض  
غرفة التجارة والصناعة-

الهيئة الوطنية -
للنفط والغاز 

هيئة الكهرباء  والماء  -
هيئة الطاقة -

المستدامة

وزارة العمل والتنمية -
االجتماعية 

ديوان الخدمة المدنية -
هيئة تنظيم سوق -

العمل

المجلس االعلى للبيئة  -
وزارة االشغال -

والبلديات  
المبادرة الوطنية -

لتنمية القطاع الزراعي

هيئة المعلومات -
والحكومة االلكترونية 

وزارة المواصالت -
واالتصالت  

هيئة تنظيم االتصالت -

وزارة التربية والتعليم -
هيئة جودة التعليم -

والتدريب 
مركز دراسات -
معهد االدارة العامة -
جامعة البحرين -
بولتيكنيك  -
معهد البحرين للتنمية -

السياسية 

13
اإلعالم

وزارة شؤون االعالم -
مركز االتصال الوطني -

الصحافة الوطنية -
االعالم الرقمي-

القطاعات 

رسم توضيحي رقم (٥)
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القطاع  
الصحي



أوًال: القطاع الصحي 
يـتناول هـذا الـقطاع جـهود وزارة الـصحة لـمواجـهة جـائـحة فـيروس كـورونـا المسـتجد (كـوفـيد19 ) 
والسـلسة الـزمـنية للتجهـيزات والـقرارات والـتعليمات والتحـذيـرات ونـتائـج الـفحوصـات الـصادرة مـن 
وزارة الصحة، باإلضافة إلى إجراءات وقرارات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية. 
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تقرير الحالت الصحية لفيروس كورونا المستجد ( ٣٠ / يونيو / ٢٠٢٠ )
إجمالي عدد الفحوصات   

554,239
5340529050

تحت العناية المستقرةعدد الحاالت القائمة

8621,33187
الوفياتالمتعافونالحاالت قائمة تتلقى العالج 

454300 (+)374,000 (+)
مكالمة لإلستفسار زيارة تفتيشيةإنفوجرفك

أكثر من تسعة مليون 
 زائر موقع الصحة االلكتروني 

1
الصحي

وزارة الصحة -
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية-



وزارة الصحة 

أبرز اإلجراءات والتدابير االحترازية 

تعزيز اإلجراءات االحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا •
إصدار التحذيرات عن أهمية اتباع التعليمات الصحية حفاظاً على الصحة العامة. •
اإلسراع في توفير أجهزة الفحص الالزمة للكشف المبكر عن فيروس (كورونا) •
تطبيق العزل المنزلي للعائدين من الدول المصابة و الموبوءة. •
تطبيق الحجر الصحي على المصابين بالفيروس. •
إنشاء مستشفى ميداني مخصص للقادمين من مختلف الدول المتفشي فيها الفيروس. •
تحدد مواعيد لفحص جميع الذين تواجدوا في إيران في شهر فبراير 2020. •
طلب العائدون من إيران خالل فبراير 2020 اإلتصال بالرقم 444 فوراً، حيث قد يكونوا مصدراً •

لنشر الفيروس لعائالتهم وللمجتمع 
إعادة جدولة أوقات عمل بعض المراكز الصحية. •
إطالع المجتمع بكافة المستجدات عن الحاالت القائمة والسليمة من فيروس كورونا على •

موقع وزارة الصحة بصورة دورية مستمرة. 
منع الزيارات الصباحية والتقيد بساعتي زيارة مسائية.  •
تقديم االستشارة الطبية لمواعيد المتابعة في مستشفى السلمانية عبر الهاتف أو •

االستشارة عن بعد. 
غلق إحدى الوحدات العالجية في مستشفى السلمانية الطبي كإجراء احترازي. •
إيقاف طبيب يعمل بإحدى عيادات األسنان الخاصة وإحالته للنيابة العامة لمخالفته إجراءات •

الحجر المنزلي. 
غلق أحد المقاهي بعد ارتياده من قبل اثنين من العائدين من دول منتشر بها فيروس •

كورونا. 
وقف إصدار النسخة الورقية من التراخيص المعتمدة لألدوية المخدرة والمؤثرات العقلية و •

السالئف وإعتماد النسخة االلكترونية. 
تقديم الخدمات العالجية للعمال األجانب. •
تخصيص فريق طبي متنقل ألخذ العينات من القرى والمدن. •
تعليق رسوم االستشارة الطبية المقدمة للمرضى األجانب في المراكز الصحية الحكومية. •
استحداث خدمة توصيل أدوية المرضى للمنازل. •
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إحالة 132 شخصاً مخالفاً للنيابة العامة لعدم تقيدهم و التزامهم باالشتراطات لمواجهة •
فيروس كورونا . 

تخصيص المستشفى الدولي للرعاية الشاملة للحاالت القائمة. •
إحالة المواطنين من مراكز الحجر الصحي االحترازي إلى الحجر المنزلي وفق ضوابط العزل •

الصحي. 
تدشن خدمة الواتساب باللغتين العربية واإلنجليزية. •
إستخدام الروبوتات الطبية الجديدة بأجنحة العزل بمراكز العزل والعالج. •
إفتتاح وحدة متكاملة لعالج الحاالت القائمة لفيروس "كورونا" في منطقة عالي. •
إتاحة الخيار للراغبين في تلقي العالج من فيروس كورونا في القطاع الخاص على نفقتهم •

الخاصة. 

السلسلة الزمنية لقرارات وإجراءات وزارة الصحة 
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28/01/2020 V

استالم مستلزمات الفحص الجيني الالزمة للكشف المبكر عن فيروس (كورونا)❖

30/01/2020 V

اجتماع فريق عمل الجائحات (الوبائيات)❖

08/02/2020 V

التحذير األول للطلبة المقيمون والقادمون من ووهان الصينية ❖

09/02/2020 V

تجهيز مركز ابراهيم خليل كانو االجتماعي بمنطقة السلمانية، للعزل واستقبال ❖
الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
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24/02/2020 V

❖ COVID-19 تسجيل أول حالة إصابة بفيروس الكورونا
سرعة توظيف األطباء العاطلين وحديثي التخرج وتعزيز تدريب األطباء الجدد.❖

25/02/2020 V

بعد فحصهم في المطار وفق االجراءات المتخذة مع القادمين من الدول ❖
الموبوءة تسجيل 23 حالة قادمة من ايران.

26/02/2020 V

تحدد مواعيد لفحص جميع الذين تواجدوا في إيران في شهر فبراير. ❖
طلب العائدون من إيران خالل فبراير االتصال بالرقم 444 فوراً، حيث قد يكونوا ❖

مصدراً لنشر الفيروس لعائالتهم وللمجتمع.

27/02/2020 V

إعادة جدولة أوقات عمل بعض المراكز الصحية.❖

03/03/2020 V

إطالع المجتمع بكافة المستجدات عن الحاالت القائمة والسليمة من فيروس ❖
كورونا على موقع وزارة الصحة بصورة دورية مستمرة.

06/03/2020 V

االجتماع بوفد من خبراء منظمة الصحة العالمية.❖

08/03/2020 V

إنشاء مستشفى ميداني مخصص للقادمين من مختلف الدول المتفشي فيها ❖
الفيروس.

09/03/2020 V

غلق إحدى الوحدات العالجية في مستشفى السلمانية الطبي كإجراء احترازي. ❖
إيقاف طبيب يعمل بإحدى عيادات األسنان الخاصة وإحالته للنيابة العامة ❖

لمخالفته إجراءات الحجر المنزلي. 
غلق أحد المقاهي بعد ارتياده من قبل اثنين من العائدين من دول منتشر بها ❖

فيروس كورونا.
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11/03/2020 V

نتائج فحوصات الدفعة األولى من المواطنين القادمين من إيران ضمن خطة ❖
اإلجالء، بينت وجود 77 حالة قائمة وسالمة 88 شخص من فيروس كورونا

16/03/2020 V

تسجيل أول حالة وفاة: وفاة مواطنة بحرينية تعاني من أمراض وظروف صحية ❖
. (COVID-19) كامنة وكانت احدى الحاالت القائمة لفيروس كورونا

17/03/2020 V

منع الزيارات الصباحية والتقيد بساعتي زيارة مسائية.  ❖
تقديم االستشارة الطبية لمواعيد المتابعة في مستشفى السلمانية عبر الهاتف ❖

أو االستشارة عن بعد.

19/03/2020 V

مستشفى الطب النفسي يقدم االستشارة الطبية عبر الهاتف أو االستشارة عن ❖
بعد.

22/03/2020 V

قرارات وإجراءات لتعزيز جهود احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.❖

24/03/2020 V

وقف إصدار النسخة الورقية من التراخيص المعتمدة لألدوية المخدرة والمؤثرات ❖
العقلية والسالئف واعتماد النسخة االلكترونية. 

اجمالي المتطوعين للمجال الصحي بلغ 5800 شخص.❖

25/03/2020 V

معالي رئيس المجلس األعلى للصحة: يعلن عن الطاقة االستيعابية لمراكز ❖
الفحص والحجز والعزل والعالج.

28/03/2020 V

وزارة الصحة والوطنية لحقوق اإلنسان تناقشان اإلجراءات المتبعة في االلتزام ❖
بتطبيق معايير حقوق االنسان في مواجهة (كورونا).
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31/03/2020 V

تقديم الخدمات العالجية لـ 47 حالة من الحاالت القائمة المعلن عنها كانت لعمال ❖
وافدين تحت الحجر الصحي االحترازي

02/04/2020 V

في بيان من وزارة الصحة 241 من الحاالت المؤكدة بفيروس كورونا قادمة من ❖
إيران و 112 من دول أخرى. 

استحداث خدمة توصيل أدوية المرضى للمنازل.❖

08/04/2020 V

 سريان إلزامية ارتداء االقنعة وكمامات الوجه.❖

09/04/2020 V

تعليق رسوم االستشارة الطبية المقدمة للمرضى األجانب في المراكز الصحية ❖
الحكومية.

15/04/2020 V

إحالة 132 شخصاً مخالفاً للنيابة العامة لعدم تقيدهم والتزامهم باالشتراطات ❖
لمواجهة فيروس كورونا .

22/04/2020 V

تخصيص المستشفى الدولي للرعاية الشاملة للحالت القائمة.❖

23/04/2020 V

عبر االتصال المرئي وزارة الصحة تشارك في اجتماع الـ WHO .. مناقشة تطورات ❖
جائحة "كوفيد – 19” .

25/04/2020 V

إحالة المواطنين من مراكز الحجر الصحي االحترازي إلى الحجر المنزلي وفق ضوابط ❖
العزل الصحي.
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27/04/2020 V

قسم االقمشة بوزارة الصحة يقوم بتصنيع وانتاج الكمامات وتوزيعها مجاناً على ❖
موظفي مبنى الوزارة .

06/05/2020 V

تدشن خدمة الواتساب باللغتين العربية واإلنجليزية.❖

19/05/2020 V

استخدام الروبوتات الطبية الجديدة بأجنحة العزل بمراكز العزل والعالج.❖

21/05/2020 V

افتتاح وحدة متكاملة لعالج الحاالت القائمة لفيروس "كورونا" في منطقة عالي.❖

02/06/2020 V

إتاحة الخيار للراغبين في تلقي العالج من فيروس كورونا في القطاع الخاص على ❖
نفقتهم الخاصة.

03/06/2020 V

في بيان لوازرة الصحة : زيادة الحاالت بين المواطنين سببه عدم االلتزام ❖
باإلجراءات االحترازية والتجمعات خالل شهر رمضان وعيد الفطر وخروجهم لغير 

الضرورات.



الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية 

إصدار القرارات اإلرشادية لجميع المؤسسات الصحية. -
تمنح عدداً من المستشفيات الخاصة تصاريح لتقديم خدمات الفحص االختياري لفيروس -

كورونا. 
وقف بعض الخدمات واإلجراءات الطبية الغير ضرورية في جميع المؤسسات الصحية.  -
منح المستشفيات في القطاع الخاص تصاريح لتقديم الرعاية للحاالت القائمة بفيروس -

كورونا. 
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القطاع  
األمني



ثانيًا: القطاع األمني 
يــتناول هــذا الــقطاع الــجهود واإلجــراءات والــقرارات الــتي تــم اتــخاذهــا مــن قــبل وزارة الــداخــلية 
لـمكافـحة جـائـحة فـيروس كـورونـا المسـتجد (كـوفـيد19) واإلدارات الـتابـعة لـها الـتي شـملت الـدفـاع 
الـمدنـي، ومـركـز اإلعـالم األمـني، ومـركـز اإلصـالح وتـأهـيل الـنزالء، وشـؤون الجنسـية والـجوازات، 
وشـؤون الجـمارك، وإدارة األمـن االقـتصادي واإللـكترونـي، وإدارة الـمرور، مـع عـرض السـلسلة 
الـزمـنية لـتلك الـقرارات واالجـراءات. ومـن جـانـب آخـر اإلطـالع عـلى نـتائـج الخـطة الـوطـنية “بحـريـننا” 
لـتعزيـز االنـتماء الـوطـني وتـرسـيخ قـيم الـمواطـنة الـتي يـرأسـها مـعالـي وزيـر الـداخـلية. كـما يـتناول 
هـذا الـقطاع جـهود وإسـهامـات قـوة دفـاع البحـريـن لـمواجـهة الـجائـحة مـن الـناحـية اإلنـسانـية 

واالستراتيجية. 
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وزارة الداخلية -

إدارة الدفاع المدني  •
مركز اإلعالم األمني  •
األمن االقتصادي واإللكتروني •
إدارة المرور  •
مركز إصالح وتأهيل النزالء  •
شؤون الجنسية والجوازات •
شؤون الجمارك •

بحريننا -

قوة دفاع البحرين -
المستشفى المليك العسكري  -
مستشفى الملك حمد الجامعي -



وزارة الداخلية

 

إن الـجهود الـتي يـبذلـها رجـال األمـن لـتنفيذ جـميع اإلجـراءات االحـترازيـة الـتي أقـرتـها الـلجنة الـوطـنية 
لـمكافـحة فـيروس كـورونـا، للحـد مـن انـتشار الـمرض، ودورهـم فـي الـحفاظ عـلى مـقدرات الـوطـن 
ومكتسـباتـه وحـمايـة أهـله كـان لـها األثـر فـي الـتخفيف مـن إنـتشار الـمرض، عـبر تـطبيق اإلجـراءات 
االحـترازيـة الـتي يجـري الـعمل بـها لـمكافـحة الـجائـحة، والـتي شـملت التنسـيق مـع عـدد مـن الـجهات 

الحكومية، وتنفيذ توجيهات معالي وزير الداخلية. 

السلسلة الزمنية لقرارات وإجراءات وزارة الداخلية

 من أقوال معالي وزير الداخلية     

إننا نمر اليوم بظروف، تستدعي تعزيز الروح الوطنية والشراكة المجتمعية، فالموقف أكثر 
جدية وأكبر من أي تحديات أخرى، و إننا نعول على الروح الوطنية التي يتميز بها كل أبناء 

البحرين بمختلف أطيافهم، والتي تهدف إلى سالمة المواطنين والمقيمين والزائرين.

26/01/2020 V

اجتماعا طارئا للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث .❖

27/02/2020 V

الدفاع المدني يقوم بعملية تطهير بيولوجية بمطار البحرين❖

28/02/2020 V

بيان:  أهابت فيه بعدم القيام بأي تجمعات عامة ❖
بيان :  حصر أسماء العائدين من إيران خالل فبراير واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق ❖

من لم يقم منهم بفحوصات كورونا

17/03/2020 V

مكافحة الجرائم االلكترونية تحذر من مواقع وروابط الكترونية عن فيروس كورونا ❖
ترتكب عمليات قرصنة
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21/03/2020 V

مديريات الشرطة بالمحافظات األربع تنظم حمالت توعوية للحد من انتشار ❖
فيروس كورونا بعدة لغات

23/03/2020 V

انتشار الدوريات األمنية بالشوارع العامة واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال أي تجمع ❖
يزيد عن خمسة أشخاص

24/03/2020 V

الدعوة إلى االلتزام باإلجراءات والتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا❖

26/03/2020 V

قرارا وزارياً بشأن حظر التجمع في األماكن العامة. ❖
المرور: تحويل المحاضرات النظرية إلى إلكترونية.❖

29/03/2020 V

الدفاع المدني؛ تنفيذ حوالي 5618 عملية تطهير.❖

03/04/2020 V

بالتعاون مع وزارة الداخلية عبر الدفاع المدني وشرطة خدمة المجتمع.. وزارة ❖
الصحة: تقوم بالزيارات الميدانية ألخذ عينات عشوائية لتعزيز صحة وسالمة 

المواطنين والمقيمين

07/04/2020 V

وزير الداخلية يقوم بزيارة فريق تتبع المخالطين. ❖
اإلدارة العامة للمرور: تقدم خدمات إلكترونية لتقيق مبدأ (التباعد االجتماعي) ❖
اإلدارة العامة للمرور: توقف الخدمات المرورية حضورياً. ❖
إنجاز المعامالت االلكترونية بشكل مباشر من خالل الموقع االلكتروني للحكومة ❖

االلكترونية وتطبيق الهاتف الذيك    etraffic وأجهزة سداد 
اقتصار الخدمات عن طريق البريد على تسليم رخص القيادة للعنوان المدخل في ❖

المعاملة اإللكترونية.
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08/04/2020 V

وزير الداخلية يشارك في االجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون ❖
لدول الخليج العربية، عبر تقنية االتصال المرئي، لالطالع على آخر التطورات 
والمستجدات في دول المجلس بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد 

(كوفيد-19).

12/04/2020 V

تنفيذ لتوجيهات وزير الداخلية: محافظ العاصمة يعقد اجتماعا تنسيقيا لبحث آلية ❖
تخفيف كثافة العمالة األجنبية في مناطق سكنهم

22/04/2020 V

الدفاع المدني يعقد سلسلة من المحاضرات التثقيفية حول اإلجراءات االحترازية ❖
من كورونا.

28/04/2020 V

حملة تعقيم تحت إشراف الدفاع المدني. ❖
تعزيز التباعد االجتماعي والتوعية بمنع التجمعات.❖

11/05/2020 V

دشنت إدارة تنفيذ األحكام، خدمة "فاعل خير" لتمكين أصحاب األيادي البيضاء من ❖
التبرع بمبالغ مالية لصالح المعسرين والمتعثرين، ممن صدر بحقهم أحكام 

قضائية.



إدارة الدفاع المدني 

القيام بعملية تطهير بيولوجية بمطار البحرين. -
تنفيذ أكثر من 5600 عملية تطهير. -
وضع خطة من ثالثة محاور للحد من (كوفيد19) -
مشاركة وزارة الصحة في الزيارات الميدانية لعدد من مناطق البحرين ألخذ عينات عشوائية -

لتعزيز صحة وسالمة الجميع. 
تقديم سلسلة من المحاضرات التثقيفية حول اإلجراءات االحترازية للتصدي لجائحة -

(كوفيد19) في عدد من الجهات الرسمية. 
تدريب 5501 متطوع لعمليات التطهير االحترازي. -
تنفيذ ما يقارب 1118 عملية تطهير احترازية ضمن خطة عملهم الميداني في مختلف -

المحافظات. 
عقد 344 دورة تدريبية لـ 1030 عامال من شركات التنظيف والشركات الخاصة تم تدريبهم -

على عمليات التطهير.  
تدريب 858 من كوادر دور العبادة والمساجد. -

مركز اإلعالم األمني  

رسائل ترسيخ أمن المجتمعات وتوعيته واستقراره. -
رسائل تثقيفية وتوجيهية وإرشادية للظواهر التي تطرأ على المجتمع. -
رسائل عن دور الفكر والسلوك والقيم التي تسهم في بناء األمن الوطني للدولة. -
التفاعل مع التحديات والتهديدات الموجهة لألمن الوطني جراء الجائحة. -
رسائل لتحقيق المزيد من الفهم المشترك والتعاون الوثيق مع المجتمع، للوصول إلى رأي -

عام مستنير وواع إزاء نشاط رجل األمن ودورهم في المجتمع ومن ناحية وتعزيز جهود 
الوقاية وإقرار األمن من ناحية ثانية. 
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 األمن االقتصادي واإللكتروني 

اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي تهدد األمن المجتمعي -
اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد مستغلي الجائحة اقتصادياً  -
التحذير من بعض المواقع والروابط اإللكترونية التي استغلت فيروس كورونا المستجد -

لترتكب عمليات قرصنة. 

إدارة المرور  

تقديم الخدمات بما يحقق مبدأ (التباعد االجتماعي) -
وقف الخدمات المرورية حضورياً والمقدمة في مكاتب البريد لحماية المراجعين . -
إنجاز المعامالت اإللكترونية بشكل مباشر من خالل الموقع اإللكتروني للحكومة -

اإللكترونية وتطبيق الهاتف الذيك   etraffic و أجهزة سداد اإللكترونية 
اقتصار الخدمات عن طريق البريد على تسليم رخص القيادة للعنوان المدخل في المعاملة -

اإللكترونية. 

مركز إصالح وتأهيل النزالء 

تـعزيـزاً لـثقافـة الـتسامـح وروابـط الـتآلـف والـتآخـي بـين كـافـة أفـراد الـمجتمع وفـتح بـاب أمـل جـديـد 
أمـام الـمحكوم عـليهم إلدمـاجـهم فـي الـمجتمع، و أصـدر جـاللـة الـملك حـمد بـن عيسـى آل خـليفة 
عـاهـل الـبالد الـمفدى حـفظه هللا ورعـاه أمـره الـسامـي بـتاريـخ 12 مـارس 2020م وذلـك لـدواع 
إنـسانـية وفـي ظـل الـظروف الـراهـنة بـإصـدار الـعفو عـن 901 فـرد وتـطبيق قـانـون الـعقوبـات الـبديـلة 

على 585 فرد، بما مجموعه 1486 فرد. 

تدابير وإجراءات مركز اإلصالح والتأهيل  

إجراء الفحوصات الطبية المجانية الالزمة لكافة المشمولين في العفو المليك للتأكد من خلو -
إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.  

تسهيل إجالء النزالء األجانب ممن شملهم العفو المليك السامي إلى بلدانهم والبالغ -
عددهم 544 نزيل من مختلف الجنسيات.  
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ايقاف زيارات ذوي النزالء للحفاظ على سالمتهم. -
تفعيل وتشغيل خدمة االتصال المرئي للنزالء لالتصال بذويهم بعد إيقاف الزيارات في -

وقت سابق حفاظاً على صحة وسالمة النزالء وذويهم. 
إعطاء المحاضرات التوعوية واإلرشادية للنزالء واألفراد حيال الفيروس. -
تعقيم وتطهير جميع المباني ومرافق مراكز اإلصالح والتأهيل بشكل يومي. -
فحص النزالء الجدد عن فيروس كورونا المستجد قبل وبعد عزلهم لمدة 14 يوم قبل -

دخولهم واختالطهم بالنزالء. 
توفير جميع المستلزمات الطبية وأدوات النظافة يومياً للنزالء واألفراد للحفاظ على -

سالمتهم الصحية داخل المركز.  
تقديم خدمة االستشارات الطبية للنزالء عبر تقنية االتصال المرئي بين النزيل والطبيب -

االستشاري وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. 
توفير أجهزة قياس الحرارة بجميع بوابات المركز. -

شؤون الجنسية والجوازات  

وقف استقبال المراجعين وتحويل جميع الخدمات إلكترونًيا. -
تصحيح أوضاع جميع أنواع اإلقامات، معفية من الرسوم المترتبة حتى نهاية العام. -
تعقيم مباني اإلدارة بصورة دورية. -
عقد االجتماعات الدورية عبر تقنية اإلتصال المرئي “عن بعد” -
تقليص عدد الموظفين المتواجدين باإلدارة بنسبة ٪50 -
إطالق حزمة من الخدمات االلكترونية اإلضافية تسهيًال للمراجعين إلنجاز معامالتهم دون -

الحضور إلى الشخصي. 

شؤون الجمارك 

أولوية مرور الشحنات المحملة بمعدات تتعلق بمكافحة فيروس كورونا. -
مراعاة الفئات الحاملة لألمراض المزمنة، الحوامل، واألمهات. -
رفع استعدادات الجمارك لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. -
تجهيزات ضابط الجمارك في مناطق عالية الخطورة التي تشمل االلتقاء بالمسافرين. -
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توفير معدات التعقيم لضابط الجمارك والمتمثلة في (اللباس، الكمامات، والقفازات، -
وتعقيم كافة األقسام). 

الفحص الدوري لموظفين الجمارك. -
تقليل المجموعات في العمل للحد من االختالط. -
العمل عن بعد للمهام التي ال تتطلب التواجد في العمل. -
تدشين خدمات جمركية مستحدثة لتلبية احتياجات كافة العمالء. -
تدشن خدمة التخليص الجمريك عن بعد للبضائع. -
تقديم الخدمات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع واإلفساح عن الحاويات بميناء خليفة -

خالل إجازة العيد. 

بحريننا 

مـن الـقيم األسـاسـية لـلوطـنية الـشعور بـحب الـوطـن وبـالفخـر واإلخـالص والـتعلق بـه حـتى فـي 
أشـد الـظروف. وهـي قـيم أرسـت دعـائـمها رؤيـة سـامـية لـعاهـل الـبالد الـمفدى حـضرة صـاحـب 
الـجاللـة الـملك حـمد بـن عيسـى آل خـليفة - حـفظة هللا ورعـاه - الـذي حـرص مـنذ إطـالق مشـروعـة 
اإلصـالحـي الـحضاري الـشامـل، عـلى تـعزيـز االنـتماء الـوطـني، وتـرسـيخ قـيم الـمواطـنة بـاعـتبارهـا 
ركـيزتـين أسـاسـيتين لـلنهوض بـمجتمع البحـريـن فـي مـطلع األلـفية الجـديـدة رغـم تـزايـد التحـديـات 

والتحوالت التي تشهدها المنطقة والعالم. 

ونـجحت لـجنة مـتابـعة تـنفيذ الخـطة الـوطـنية لـتعزيـز االنـتماء الـوطـني وتـكريـس قـيم الـمواطـنة 
بـرئـاسـة وزيـر الـداخـلية الـفريـق أول مـعالـي الشـيخ راشـد بـن عـبدهللا آل خـليفة، فـي تـحقيق أهـدافـها 

السامية خاصة المتعلقة منها بقيمنا االجتماعية واإلنسانية. 

نتائج بحريننا 

المسؤولية االجتماعية:  1.
اإلقبال الكثيف على التطوع (أكثر من 30 ألف متطوع) في إطار الحملة الوطنية •

لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي أطلقها الفريق الوطني من قبل المجتمع 
البحريني. 
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إعادة نشر التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والفريق الوطني لمكافحة فيروس •
كورونا المستجد. 

التعايش: 2.
التبرع لمؤسسات المجتمع المدني القائمة على دعم العمالة االجنبية. •
التصدي لكل ما يشق النسيج االجتماعي عبر منصات التواصل االجتماعي. •

األمن والطمأنينة:  3.
عبر وزارة الصحة المشاركة في أخذ العينات العشوائية لألجانب. •
رصد المخالفين إلجراءات وتعليمات وزارتي الصحة والداخلية والتبليغ عنهم وعن •

مظاهر االختالط المخالفة. 
التضامن: 4.

المشاركة في العمل الميداني، وتوزيع الوجبات على العمال األجانب. •
توفير الكمامات الطبية وتوزيعها على المواطن والمقيم. •

التعددية وقبول اآلخر: 5.
اإلسهام في نشر الوعي لدى المواطن والمقيم حول خطورة وباء كورونا. •
اإلسـهام فـي تـقديـم الـمعلومـات اإلرشـاديـة لـمساعـدة الـمواطـن والـمقيم و •

التصدي لإلشاعات في ظل هذه األزمة. 
حقوق اإلنسان: 6.

اإلسهام في خدمة األسر المحتاجة والمتعففة عبر مؤسسات المجتمع المدني. •
التصدي للتنمر على العمالة الوافدة.  •
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قوة دفاع البحرين 

شـكل تـعاطـي قـوة دفـاع البحـريـن مـع جـائـحة فـيروس كـورونـا المسـتجد (كـوفـيد19) مظهـًرا مـن 
مـظاهـر الـتعامـل اإلنـسانـي مـع الـمواقـف الـطارئـة و الحـرجـة الـتي واجـهها الـمواطـن والـقاطـن عـلى 
أرض البحــريــن. وكــانــت هــذه الــممارســة هــي الــمحك الــحقيقي لــقدرة اإلنــسان عــلى مــواجــهة 
األزمـات والـتعامـل مـع الـمواقـف الحـرجـة بـما تفجـره مـن طـاقـات إبـداعـية، وتسـتفّز قـدراتـه عـلى 
االبـتكار. وفـي وجـهة نـظر الـتقريـر إن قـوة دفـاع البحـريـن حـددت ثـالثـة مسـتويـات لـإلسـهام فـي 

الحد من هذه الجائحة عبر الخدمات الطبية تمثلت في التالي :  
األساس االستراتيجي. -
التخطيط للطوارئ. -
نطاق العمليات. -
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1

23

األساس 
اإلستراتيجي. 

التخطيط 
للطوارئ. 

نطاق 
العمليات. 

اجراءات 
احترازية

اجتماعات دورية لصاحب 
 إنشاء مراكز المعالي القائد العام

للعزل الطبي

اطالق حزمة من 
المبادرات الطبية

التخطيط 
للطوارئ

رسم توضيحي رقم ( ٦ )

مستويات لإلسهام في الحد من جائحة 
فيروس كورونا 

1

23

األساس 
االستراتيجي. 

التخطيط 
للطوارئ. 

نطاق 
العمليات. 

اجراءات 
احترازية

اجتماعات دورية لصاحب 
 إنشاء مراكز المعالي القائد العام

للعزل الطبي

اطالق حزمة من 
المبادرات الطبية

التخطيط 
للطوارئ



 
التدابير االحترازية لقوة دفاع البحرين - الخدمات الطبية 

قيام قوة دفاع البحرين بتجهيز المراكز الطبية العامة باإلمدادات والمستلزمات واألجهزة -
الضرورية  وذلك قبل تسجيل أي إصابه بالبحرين، كأجراء احترازي استباقي. 

إجراءات احترازية في كافة الجهات التابعة لقوة دفاع البحرين للفحص في حالة االشتباه -
بوجود إصابة بفيروس كورونا. 

اجتماعات دورية لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل -
خليفة بمعالي رئيس المجلس األعلى للصحة وبقائد الخدمات الطبية الملكية، وقائد 

مستشفى الملك حمد الجامعي 
اإلسهام في إنشاء مراكز العزل الطبية لمكافحة فيروس كورونا -
إطالق حزمة من المبادرات في المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي -

لدعم مستشفيات القطاع العام والخاص لمكافحة فيروس كورونا.  
إطالق حزمة من المبادرات بهدف رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم -

لمكافحة فيروس كورونا. 
مستشفى الملك حمد الجامعي يدشن خدماته اإللكترونية عبر توفير تطبيق (صحتي).  -
المستشفى العسكري تقوم برفع الطاقة االستيعابية للعناية المركزة. -
مشاركة المستشفى العسكري ومستشفى حمد الجامعي باللجنة العامة للتكامل بين -

 المستشفيات.

1

23

األساس 
اإلستراتيجي. 

التخطيط 
للطوارئ. 

نطاق 
العمليات. 

اجراءات 
احترازية

اجتماعات دورية لصاحب 
 إنشاء مراكز المعالي القائد العام

للعزل الطبي

اطالق حزمة من 
المبادرات الطبية

التخطيط 
للطوارئ

رسم توضيحي رقم ( ٧) 

أبرز األولويات االستراتيجية المتبعة 
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1

23

األساس 
االستراتيجي. 

التخطيط 
للطوارئ. 

نطاق 
العمليات. 

اجراءات 
احترازية

اجتماعات دورية لصاحب 
 إنشاء مراكز المعالي القائد العام

للعزل الطبي

اطالق حزمة من 
المبادرات الطبية

التخطيط 
للطوارئ
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القطاع 
الدبلوماسي 

والسياسي 



ثالثاً: القطاع الدبلوماسي والسياسي
يـتناول هـذا الـقطاع جـهود وزارة الـخارجـية مـن الـناحـية الـدبـلومـاسـية، وتـواصـلها بـالـمواطـنين 
بـالـخارج والـعالـقين بـالـدول الـموبـوءة وخـطة عـملها إلرجـاع الـمواطـنين الـراغـبين لـلرجـوع إلـى أرض 
الـوطـن، كـما يـتم اإلشـارة إلـى إسـتمرار نـظام قـطر فـي الـتدخـل بـالـشؤون الـداخـلية لـمملكة البحـريـن 
ومـحاوالتـها لـتعطيل جـهود مـملكة البحـريـن لـمكافـحة الـجائـحة عـبر اسـتغالل مـوضـوع الـعالـقين 
فـي جـمهوريـة إيـران اإلسـالمـية، وكـيف تـعامـلت الـمملكة مـع اإلعـالم الـقطري واإليـرانـي الـذي 
اسـتهدف جـهود البحـريـن بـشكل مـمنهج. كـما يـتناول هـذا الـقطاع أداء السـلطة التشـريـعية 
بـغرفـتيه، وكـيف تـم تـنظيم الجـلسات مـن خـالل إسـتخدام الـتكنولـوجـيات الجـديـدة لـلعمل عـن ُبـعد، 
مـع اإلشـارة إلـى أهـم الـقوانـين الـتي صـادق عـليها فـي سـبيل الحـد مـن آثـار جـائـحة فـيروس كـورونـا 

المستجد (كوفيد19). 
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الدبلوماسي  

و السياسي
وزارة الخارجية -
مجلس النواب -
مجلس الشورى -
جسر الملك فهد-



وزارة الخارجية 

إصدار التحذيرات والبيانات ونشرها بوسائل اإلعالم كافة ووسائل التواصل االجتماعي. -
المشاركة في إجتماعات الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا.  -
إصدار خدمات إلكترونية إضافية لتسهيل التواصل مع المواطنين الراغبين في العودة إلى -

البحرين. 
تدشين خدمة المساعد اإلفتراضي"Ask MOFA"عبر الموقع اإللكتروني للوزارة. -
إعتماد النظام اإللكتروني (تراسل) إلدارة وتسجيل المذكرات الصادرة والواردة في -

الوزارة. 
دعوة المواطنين البحرينيين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب التواجد في المناطق التي -

ينتشر فيها الفيروس. 
دعوة جميع المواطنين إلى عدم السفر إال للضرورة القصوى. -
دعوة جميع المواطنين إلى عدم السفر إلى إيران وتايلند وسنغافورة وماليزيا وكوريا -

الجنوبية نظًرا لتفشي فيروس كورونا. 
لفت عناية المواطنين إلى إتخاذ المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية مؤقتة -

بتعليق استخدام بطاقة الهوية للتنقل عبر المنافذ البرية. 
لفت عناية المواطنين لقرار دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بتعليق -

التنقل بإستخدام بطاقة الهوية مؤقتا لمواطني مجلس التعاون. 
إطالع سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى مملكة البحرين على -

الخطوات التي اتخذتها البحرين للتصدي لفيروس كورونا. 
إعداد خطة إلجالء جميع المواطنين العالقين في الخارج. -
اإلعالن عن البدء في تفعيل خطة إجالء المواطنين البحرينيين العالقين في إيران -

للفحص والحجر. 
التأكيد على أهمية التعاون الدولي وإحترام حقوق اإلنسان في ظل إنتشار -

(كوفيد19). 
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تأمين المواطنين في الخارج 

حـث الـمواطـنين البحـريـنيين فـي الـخارج عـلى تـسجيل مـعلومـاتـهم لـدى بـعثات الـمملكة ووزارة -
الخارجية عبر موقع الوزارة أو تطبيق "وجهتي" أو مكتب المتابعة بديوان وزارة الخارجية. 

التواصل مع جميع المواطنين المتواجدين في الخارج لالطمئنان على أوضاعهم.  -
تـوفـير المسـتلزمـات الـوقـائـية الـطبية (مـعقمات – كـمام- قـفازات طـبية) لـكافـة الـمواطـنين -

البحرينيين في الخارج. 
تأمين المواد الغذائية للمواطنين البحرينيين في المناطق التي تشهد حظر التجول. -
التنسـيق لتسهـيل عـودة الـمواطـنين البحـريـنيين الـمتواجـديـن عـبر الـمنافـذ الـجويـة والـبريـة وجـمع -

بيانات التواصل مع المواطنين في الدول التي تغطيها البعثات الدبلوماسية.  
الـعمل عـلى تـرتـيب عـودة الـمواطـنين البحـريـنيين المسجـلين عـلى مـتن طـائـرات مسـتأجـرة مـن -

قبل المملكة وفق إجراءات محكمة طبياً ومعتمدة دولياً وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. 
الـتواصـل مـع الـمواطـنين البحـريـنيين الـمتواجـديـن فـي الـخارج لـغرض الـعالج الـطبي لـالطـمئنان -

عليهم وتلبية احتياجاتهم. 
توفير وحجز الفنادق للمواطنين العالقين في بعض المناطق ونقلهم للعواصم. -
التواصل مع مواطني الدول الخليجية الشقيقة لتسهيل أمور عودتهم. -
ترتيب رحالت خاصة مباشرة ألكثر من 6000 مواطناً من المواطنين الراغبين في العودة -

إلى مملكة البحرين. 
بلغ مجموع المسافرين القادمين عبر رحالت تأمين العودة في ظل أزمة كورونا، -

5570 مسافرا، فيما بلغ عدد المسافرين المغادرين، 2964 مسافرا. 
بلغ عدد الرحالت إلعادة المواطنين أكثر من 42 رحلة -

تحديات سياسية 
إستمرار نظام قطر باستهداف البحرين

شهدت عمليات إعادة المواطنين محاوالت بائسة دخيلة على المجتمع الخليجي قام بها -
النظام القطري الستغالل الوضع االستثنائي الذي يمر به العالم لتحقيق أهداف ومآرب 
سياسية من خالل المتاجرة بصحة اإلنسان سياسياً وإعالمياً. حيث قامت قطر بتسيير 

رحالت جوية تجارية لمواطنين بحرينيين عالقين في إيران من دون التنسيق والترتيب مع 
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حكومة مملكة البحرين، مما تسبب بعرقلة خطة إعادة المواطنين التي وضعتها مملكة 
البحرين لعودة مواطنيها في الخارج، وتعريض كافة المسافرين على تلك الرحالت لكل 

المخاطر الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، والتي تفتقر للقواعد الصحية الموصي 
بها من قبل منظمة الصحة العالمية، ومخالفة للقرارات االحترازية المشددة لوزراء صحة 

دول مجلس التعاون. 

وزارة الخارجية: تستنكر اإلجراء الالمسئوله الذي قامت به قطر عبر نقل المواطنين -
البحرينيين من إيران إلى مطار الدوحة دون أي تنسيق مسبق. 

تكتم إيران حول إنتشار مرض (كوفيد19)

انتشرت اإلصابات بفيروس كورونا بدول الخليج العربي قادمة من إيران، وهذا يعزز -
فرضية ان إيران لم تكن على قدر من الشفافية.  إذ قبل يومين من االنتخابات البرلمانية 

اإليرانية الذي صادف 21 فبراير، بدأ الحديث الرسمي بشكل مقتضب عن "بعض" اإلصابات 
بفيروس كورونا في مدينة قم، جنوب طهران، األمر الذي اعتبره مراقبون إخفاًء للحقيقة 

لغاية سياسية، خاصة مع االرتفاع الكبير في اإلصابات بعد أنتهاء يوم االنتخابات. ويبدو أن 
الغاية السياسية من وراء التكتم على إنتشار الفيروس أدت إلى تفشيه على نطاق أوسع.  

تكتمت ايران حول انتشار فيروس (كوفيد19). في بداية األمر، هذا بجانب مخالفتها -
للقوانين واألعراف الدولية، حيث إنها لم تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج 

المواطنين البحرينيين، مع العلم إن البحرين لم تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران. 
أكدت إيران بهذا التصرف سماحها النتقال هذا المرض للخارج، ويعد هذا األمر شكل من -

أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السالمة والصحة للخطر بالمملكة. 
حسب إحصاء وزارة الصحة في 02/04/2020 مثلت 241 حالة مؤكدة بفيروس كورونا -

قادمة من إيران بنسبة بلغت 68٪ من الحاالت المؤكد القادمة من الخارج. 

حمالت إعالمية مغرضة و مسيسة  

قـاد الـنظام الـقطري عـبر قـناة الجـزيـرة والـقنوات الـتابـعة لـها بـاسـتهداف مـملكة البحـريـن ، والـذي 
تـزامـن مـع إطـالق مـغرديـن مـوتـوريـن ( وسـم #البحـريـنيين_الـعالـقين_فـي_إيـران ) وكـان الهـدف 
مـنها شحـذ سـيف الـطائـفية، وتـحويـل مـواجـهة الـجائـحة الـصحية إلـي أمـنية وهـذا مـا واجهـته 

الدبلوماسية البحرينية بحزم . 
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مجلسي النواب والشورى 

اســتمرت الســلطة التشــريــعية “مجــلس الــنواب ومجــلس الــشورى” بــالــعمل خــالل أزمــة 
(كـوفـيد19)، بـشكل مـختلف، حـيث إنـها اسـتطاعـت أن تـتكيف مـع األزمـة وتـنظم جـلساتـها مـن 

خـالل إسـتخدام الـتقنيات الحـديـثة لـلعمل عـن بـعد واالسـتمرار فـي الـقيام بـدورهـا سـواء فـيما 
يتعلق بالتشريع أو بمراقبة عمل الحكومة واإلجراءات التي تم فرضها خالل (كوفيد19).

كــما أن مجــلسي الــنواب والــشورى عــمال عــلى حــمايــة حــقوق اإلنــسان خــاصــة الــمتعلقة مــنها 
بـاـلجوانـب الـصحية واالقـتصادـية والـتعليمية واالجـتماـعية خـالل هـذه األزـمة الـصحية الـعالـمية وفـقاً 

للقواعد الديمقراطية. 

أبرز القوانين التي تم  إقرارها فترة جائحة كورونا 
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02/04/2020 V

قانون رقم (7) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر ❖
بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 

02/04/2020 V

قانون رقم (6) لسنة 2020 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون ❖
الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001

09/04/2020 V

قانون رقم (8) لسنة 2020 بإضافة بند جديد رقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) ❖
من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
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16/04/2020 V

قانون رقم (9) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام األساسي ❖
لشركة المدفوعات الخليجية

23/04/2020 V

قانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بقانون ❖
رقم (27) لسنة 2014

 14/05/202 V

قانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن التطوع لخدمة األمن العام❖



جسر الملك فهد 

لــم يــكن جســر الــمحبة “جســر الــملك فهــد” وحــده مــن ربــط الــشعبين البحــريــني الــسعودي، 
فـالـعالقـات بـين الـمملكتين تـضرب بجـذورهـا فـي أعـماق الـتاريـخ، وتـتنوع هـذه الـعالقـات وتـتشعب 

لتشمل الجوانب السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية واألسرية. 

وتظهـر مـتانـة الـعالقـات بـين الـبلديـن، فـي تـشارك قـيادتـيهما وشـعبيهما األفـراح واألحـزان، 
ووقـوفـهما إلـى جـانـب بـعضهما الـبعض فـي الـملمات والـمحن، تـأكـيداً لـلروابـط المتجـذرة بـين 

الشعبين الشقيقين. 

إن خـصوصـية الـعالقـة ومـتانـة الـروابـط بـين قـيادتـي وشـعبي مـملكة البحـريـن والـمملكة الـعربـية 
الـسعوديـة الـشقيقين وخـاصـة فـي مـجال الـتكامـل االقـتصادي والـتجاريـة والسـياحـي وال سـيما فـي 
ضـوء المسـتجدات والـتطورات الـتي تشهـدهـا الـساحـتان الخـليجية والـعالـمية جـراء جـائـحة فـيروس 
كـورونـا المسـتجد ، وتـبّني كـل مـا يـدفـع الـعالقـات إلـى الـمزيـد مـن الـترابـط ، إال أنـه مـازال أمـام قـطاع 
الســياحــة الــكثير مــن الــفرص الــمتاحــة الــتي تــفتح أمــامــهم آفــاقــا جــديــدة وخــاصــة فــي ضــوء 
المسـتجدات اإليـجابـية فـي بـيئة تـوحـيد الـجهود فـي الـبلديـن،الـذي يـصب بـإتـجاه خـدمـة وتـعزيـز 

مسيرة الخير التي تنتهجها المملكتين . 

تــم إغــالق الجســر فــي الــسابــع مــن مــارس الــماضــي ضــمن اإلجــراءات االحــترازيــة الــتي اتخــذتــها 
الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة لـمواجـهة تفشـي فـيروس كـورونـا، وحـمايـة الـمسافـريـن مـع مـراعـاة 

الحاالت اإلنسانية مشفوعة بتطبيق البروتوكول الصحي. 

أبرز اإلجراءات والقرارات  

تعليق السفر عبر الجسر -
تعقيم وتطهير المباني والمرافق بشكل مستمر لحماية الموظفين والمستفيدين. -

مسارات الرسوم وإنهاء اإلجراءات والشاحنات و المركبات •
المكاتب اإلدارية والصاالت والممرات والمخازن  •
مركز خدمة العمالء وقاعة التدريب والمراكز الخدمية •

نشر التعليمات واإلجراءات االحترازية على مواقع التواصل االجتماعي لمؤسسة الجسر  -
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للحاالت اإلنسانية يتم تقديم طلب عبر القنوات الرسمية في كال المملكتين للمغادرة أو -
الدخول للبلد. 

استثمار تعليق التنقل عبر الجسر 

خـالل تـعليق الـسفر عـبر الجسـر جـراء جـائـحة فـيروس كـورونـا، وضـمن خـطة تـطويـر وتحسـينات 
شـامـلة تـم إعـادة تـأهـيل شـامـل شهـدتـها مـرافـق الجسـر، مـا سهـل عـمليات الـصيانـة والتحسـين 

التي قامت بها المؤسسة العامة للجسر. جاءت أبرزها على النحو التالي:  

إنجاز البوابات الجديدة مع رفع الطاقة االستيعابية، وإزالة البوابات القديمة. -
التحول اإللكتروني للدفع عند البوابات. -
إطالق المرحلة األولى من الدفع اآللي الشامل في بوابات الرسوم بالجانبين السعودي -

والبحريني. 
استكمال سفلتة عدد من المواقع بجسر الملك فهد بجانبية السعودي والبحريني على -

مسافة 100 ألف متر مربع. 
صيانة جميع الكبائن بالجانبين. -
استكمال تنفيذ مشروع تأهيل الواجهات التجارية بالجانب السعودي. -
 وضعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض خطة عمل إلدارة األزمات، تتضمن تطوير -

إستراتيجية التواصل. 
تأسيس تحالف قائم على الثقة، والحفاظ على أواصر التعاون المشترك مع منظمي -

الرحالت السياحية عبر التركيز على التسويق والترويج مع الشركاء اآلخرين. 
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القطاع 
العدلي 



رابعاً: القطاع العدلي
يـتناول هـذا الـقطاع اإلجـراءات والـقرارات المتخـذة مـن قـبل وزارة الـعدل والـشؤون اإلسـالمـية، 
والمجــلس األعــلى لــلقضاء، والــنيابــة الــعامــة، وهــيئة التشــريــع والــرأي الــقانــونــي، والــمحكمة 
الـدسـتوريـة، فـي سـبيل تـخفيف آثـار جـائـحة فـيروس (كـوفـيد19) عـلى سـير الـمحاكـم، وكـيف تـم 

توظيف التكنلوجيا لتسهيل سير العمل. 

 

أبرز التحوالت اإللكترونية للقطاع العدلي  

استكمال منظومة القضاء المدني اإللكترونية •
تطبيق النظام اإللكتروني على الدعاوى العمالية •
مباشرة جلسات المحاكم المرئية “عن بعد” •
تحويل خدمات التوفيق األسري للمنصة االفتراضية •
إعتماد نظام حجز المواعيد إلكترونًيا •
تدشين خدمة رفع الدعاوى التجارية إلكترونًيا  •
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4
العدلي

وزارة العدل  -
المجلس األعلى للقضاء -
النيابة العامة -
المحكمة الدستورية  -
هيئة التشريع والرأي القانوني -



وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 

إتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة لحماية المحاكم من فيروس كورونا المستجد. -
تعلق الدراسة في معاهد العلوم الشرعية ومراكز تحفيظ القرآن. -
وقف جميع رحالت العمرة برا وجوا حتى إشعار آخر. -
ايقاف خطبة وصالة الجمعة بكافة جوامع مملكة البحرين. -
إسهام صندوق الزكاة والصدقات بمساعدات مالية وعينية لحملة (فينا خير) بـ 475 ألف -

دينار. 
إسهام صندوق الزكاة إليصال السالل الرمضانية لألسر البحرينية. -
صـندوق الـزكـاة يـقر دفـعة جـديـدة مـن سـهم الـغارمـين بـمبلغ 133 ألـف ديـنار والـمساهـمة -

بـ(فاعل خير). 

إدارة المحاكم 

استكمال منظومة القضاء المدني اإللكترونية. -
إعتماد تطبيق النظام اإللكتروني على الدعاوى العمالية. -
تقليص عدد الجلسات والدعاوى المتداولة. -
إلغاء االجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم. -
البدء في تطبيق نظام النقل األثيري للمحاكمة الجنائية عن بعد. -
محكمة االستئناف الكبرى الجنائية الثانية تباشر جلسة محاكمة مرئية عن ُبعد. -
تحويل خدمات التوفيق األسري للمنصة االفتراضية. -
إعتماد نظام حجز المواعيد إلكترونًيا إلجراء معامالت التوثيق. -
إصدار أحكام قضائية “حبس” لمتهمين خالفوا تنفيذ إجراء الحجر المنزلي للحد من انتشار -

فيروس كورونا. 
تدشين خدمة رفع الدعاوى التجارية إلكترونًيا.  -
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المجلس األعلى للقضاء  

فـي إطـار اإلجـراءات االحـترازيـة المتخـذة لـلوقـايـة مـن فـيروس كـورونـا (كـوفـيد 19)، وحـفاًظـا عـلى 
سـالمـة الجـميع، أصـدر المجـلس األعـلى لـلقضاء قـراًرا رقـم (10) لـسنة 2020 الـمؤرخ 18 مـارس 
2020 بـشأن اإلجـراءات الـقضائـية االحـترازيـة للحـد مـن انـتشار فـيروس كـورونـا، وذلـك بـعد عـقد 

لقاء تشاوري مع جمعية المحامين البحرينية. 

إعداد ندوة حول التحول الرقمي. -
تقليص عدد الجلسات والدعاوى المتداولة. -
االستفادة من الخدمات اإللكترونية. -
تحدد جلسات المحاكم بصفة مؤقتة. -
تحدد الدعاوى التي يجري تداولها في الجلسة.  -
تأجيل نظر الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والشرعية لمدة ال تقل عن أسبوعين وال -

تزيد على شهر ونصف. 
التأكد من وجود بريد إلكتروني ورقم الهاتف النقال بالنسبة لجميع أطراف الدعوى. -
التأكيد على جميع أطراف الدعوى باستخدام الوسائل اإللكترونية كلما كان ذلك ممكنا. -
 رفع الدعوى التجارية بالوسائل اإللكترونية أمام المحكمة الصغرى أو الكبرى التجارية. -
رفع دعاوى المطالبات الصغيرة التي ال تزيد على ألف دينار بالوسائل االلكترونية أمام -

المحكمة الصغرى المدنية والتجارية. 
رفع الدعاوى التي يكون سند المطالبة فيها فواتير ال تتجاوز قيمتها 5000 دينار بالوسائل -

اإللكترونية. 
تقديم جميع الطلبات للمحاكم الشرعية من خالل نظام إلكتروني. -
وفي الحاالت التي يلزم فيها حضور صاحب الشأن شخصيا يتولى قاضي اإلجراءات الشرعية -

التواصل مع الشخص المعني للحضور في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك. 
تقديم جميع الطلبات لقضاة التنفيذ من خالل نظام إلكتروني. -
نبه رئيس المحكمة على المتقاضين ووكالئهم والمترجمين وغيرهم على النحو التالي: -

البقاء خارج قاعة المحكمة والمثول أمام المحكمة بعد استدعائهم على دفعات بحيث ال •
يتجاوز عدد الحاضرين في القاعة ثمانية أشخاص بمن فيهم وكالء الخصوم والمترجم. 

ترك مسافة مترين على األقل بين الحاضرين والمنصة. •
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النيابة العامة  

اتخاذ أقصى درجات التدابير االحترازية داخل مباني النيابة العامة. -
تعليق استقبال المراجعات بالنيابة العامة إال وفق الشروط االحترازية والضرورة. -
عقد اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الصحة. -
توجيه المراجعين بعدم الحضور للنيابة العامة وخدمتهم عن بعد عبر الخدمات اإللكترونية -
التحذير بالتصدي بكل حسم لمن يجرؤ على المساس باألمن الغذائي للبالد واستغالل -

الظروف الراهنة. 
التحذير بالتصدي لمخالفة القرارات أو التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في مواجهة -

فيروس كورونا ( covid19) أو التحريض على ذلك. 
التحذير من نشر الشائعات أو تداول معلومات مغلوطة التي تثير الهلع لدى المجتمع. -
توجيه أعضاء النيابة العامة بالتعامل الفوري والحاسم مع كافة صور انتهاك قرارات عزل -

المرضى والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. 
إحالة المتهمين في قضايا مخالفة اإلجراءات الصحية والتدابير االحترازية لمكافحة كورونا -

للمحكمة 
مباشرة أكثر من 200 قضية بناء على ما تم رصده من مخالفات للتعليمات الرسمية بالحجر -

الصحي ونشر الشائعات المقترن بالتصوير والنشر.  
بمرسوم مليك التوسع في تنفيذ العقوبات البديلة بإطالق سراح المسجونين ممن -

قضاياهم ال تشكل خطر على المجتمع أو تهدد السلم األهلي. 

هيئة التشريع والرأي القانوني 

تفعيل التدابير االحترازية -
تفعيل إجراءات العمل عن بعد وضع خطة عمل متكاملة -
نظام العمل الكترونيا 100٪ منذ عام 2011 -
نظام سير العمل االلكتروني منذ عام 2015  -
إمكانية الوصول إلى نظام العمل اإللكتروني لمدراء اإلدارات العليا منذ 2017  -
تدرب طلبة جامعة البحرين عن بعد تماشيا مع اإلجراءات االحترازية والخطوات الوقائية -

للتصدي لفيروس كورونا المستجد 
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المحكمة الدستورية  

توفير أقصى درجات التدابير االحترازية داخل المحكمة. -
استمرار النظر في القضايا الدستورية. -
تطبق سياسة العمل من المنزل لألم العاملة -

   80
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القطاع  
المالي و االقتصادي



خامساً: قطاع المال واالقتصاد 
يـتناول هـذا الـقطاع اإلجـراءات الـمالـية واالقـتصاديـة المتخـذة لـلتخفيف مـن آثـار جـائـحة فـيروس 
كـورونـا المسـتجد (كـفيد19) عـلى الـقطاع الـخاص واألفـراد والخـدمـات األسـاسـية الـتي قـدمـتها 
وزارة الـمالـية واالقـتصاد الـوطـني، هـذا بـجانـب اإلجـراءات والـقرارات المتخـذة مـن الـبنك الـمركـزي 

ومجلس المناقصات.  

أبرز الحزم المالية لتخفيف التداعيات االقتصادية   

تعزيز تمويل كافة طلبات الخزين االستراتيجي.  •
مخصص إضافي إلجالء المواطنين العالقين في الخارج. •
استيعاب القيمة المضافة للكهرباء والماء و دفع فواتير المشتركين.  •
التكفل برواتب المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص.  •
مضاعفة حجم صندوق السيولة. •
رفع قدرة اإلقراض للبنوك. •
اإلعفاء من المقابل المالي على الوافد المنتهية إقامتهم أو المخالفين في ضل •

جائحة (كوفيد19). 
 إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة.  •
اإلعفاء من دفع إيجار األراضي الصناعية الحكومية.•
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5
المال و االقتصاد

وزارة المالية  -
مصرف البحرين المركزي -
مجلس المناقصات والمزايدات-



وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

17/03/2020
وفق التوجيهات الملكية.. إطالق حزمة مالية بـ4.3 مليار دينار دعماً للمواطنين" المترتبة في 

مختلف القطاعات االقتصادية والتجارية في البالد وذلك في ضوء اإلجراءات المتخذة للحد من 
انعكاسات االنتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد19) . 

الخدمات األساسية  

إعتماد عمليات طارئة لتعزيز تمويل كافة طلبات الخزين االستراتيجي لألدوية -
والمستلزمات الطبية. 

مخصص إضافي إلجالء المواطنين العالقين في الخارج.  -
خدمات السكن والتموين للمواطنين والمقيمين طوال فترة الحجر الصحي. -
استيعاب القيمة المضافة على خدمات الكهرباء والماء اعتبارا من فبراير 2020 -
خفض النفقات الحكومية. -
دفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من األفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداًء -

من شهر أبريل 2020م. 
التكفل برواتب المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر إبتداًء من -

شهر أبريل 2020م. 
مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار -
رفع قدرة اإلقراض للبنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل األقساط أو التمويل اإلضافي -

للعمالء. 

القطاع الخاص 

اإلعفاء من المقابل المالي على الوافد المنتهية إقامتهم أو المخالفين شروط اإلقامة في -
ضل جائحة كورونا المستجد. 

 إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إبتداًء من شهر -
أبريل 2020م. 
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 اإلعفاء من دفع إيجار األراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر إبتداًء من شهر أبريل -
2020 م. 

مصرف البحرين المركزي  

تدابير رقابية وتنظيمية الحتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد 

تأجيل األقساط من أي مقترض أو حامل بطاقة االئتمان المتأثرة من التداعيات االقتصادية •
لفيروس كورونا بدون رسوم وبدون فوائد على الفائدة أو زيادة في نسبة الربح وذلك لمدة 

6 شهور. 
تخفيض نسبة التمويل إلى القيمة (LTV) عند تقديم قروض عقارية سكنية جديدة •

للبحرينيين، عدا قروض برنامج مزايا. 
زيادة حد حجم الصفقات عن طريق معامالت اإلتصال الال تالمسية (Constatless) على •

نقاط البيع إلى 50 دينار. 
وضع حد أقصى بنسبة 8, ٪ على رسم التحصيل على معامالت بطاقة الحسم. •
توفير ترتيبات إلعادة الشراء الميسرة للبنوك التجزئة بنسبة صفر٪ لمدة 6 شهور على •

أساس كل حالة على حدة. 
تخفيض متطلبات نسبة االحتياطي النقدي لبنوك التجزئة من 5٪ إلى ٪3 . •

خطوات من أجل تحقيق االستقرار المالي واستمرار العمليات المصرفية 
ومساعدة الجهات المتأثرة. 

تقديم السيولة المطلوبة إلى البنوك متى ما إستدعت الحاجة. •
تخفيض سعر الفائدة على تسهيالت الريبو إلى ٪1،7  •
إصدار التوجيهات الالزمة بضرورة قيام البنوك بخطوات عملية بالنسبة لمساعدة الشركات •

واإلفراد الذين قد يتأثرون جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد. 
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اإلجراءات االحترازية إلدارة إصدار النقد 

إستخدام اجهزة (ULTRAVIOLET) للخزينة الرئيسية. •
زيادة األوراق الجديدة في التداول. •
إتالف األوراق النقدية من فئة الخمس دينار والنص دينار المودعة من قبل البنوك لدى •

المصرف. 
عزل األوراق النقدية المستلمة من قبل بنوك التجزئة لمدة 72 ساعة. •
إشعار شركات نقل األموال بااللتزام بارتداء القفازات الوقائية أثناء عمليات السحب •

واإليداع اليومية. 

مجلس المناقصات والمزايدات 

 بالربع األول من العام الجاري 2020: ترسية 372 مناقصة ومزايدة بقيمة إجمالية 279.8 -
مليون دينار. 

مجلس المناقصات والمزايدات يفتح أول مناقصة إلكترونية بالكامل: بعد تدشين المجلس -
للمرحلة الثانية من نظام المناقصات االلكتروني. 

العمل على تسريع التحول الرقمي وتطبيق األنظمة اإللكترونية لتقديم خدماتها وإجراءاتها -
ومعامالتها، وفي ظل األوضاع الراهنة من تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19). 
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القطاع  
الصناعي 
والتجاري



سادساً: القطاع الصناعي والتجاري  
يـتناول هـذا الـقطاع جـهود الـمملكة فـي حـمايـة الـقطاع الـصناعـي والـتجارة واألعـمال فـي ضـل 
فـيروس (كـوفـيد19)، كـما يشـير إلـى إسـهامـات الـقطاع الـخاص للحـد مـن الـجائـحة، ويسـتعرض أثـر 
الـجائـحة عـلى الـمعارض الـدولـية الـتي تـم إلـغائـها فـي البحـريـن. وشـمل الـقطاع الـجهات الـتالـية: 
وزارة الـصناعـة والـتجارة والسـياحـة، والـتجارة واألعـمال الـتي تـمثلت فـي تـمكين، وشـركـة مـمتلكات، 
وشـركـة إدامـة، وشـركـة أمـالك، وخـدمـة الـدفـع الـفوري، وهـيئة البحـريـن للسـياحـة والـمعارض، 

وغرفة تجارة وصناعة البحرين. 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

تعزيز التعاون مع كافة تجار األغذية لمواصلة توفير السلع األساسية لكافة المستهلكين. -
توجه األسواق والمنشآت والمجمعات التجارية إلى ضرورة االلتزام بتطبيق التعليمات للحد -

من تداعيات فيروس كورونا المستجد 
تكثيف التفتيش والرقابة على أسعار السلع. -
تحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية -
إحالة المتالعبين باألسعار في ضل الجائحة الي النيابة العامة.  -
إغالق عدد من الصيدليات غلقا إداريا لقيامها بإخفاء الكمامات والتالعب بأسعارها. -
إغالق المحال المخالفة لقرار إقتصار األنشطة على الطلبات الخارجية. -
مضاعفة جهود التفتيش على المحالت الصناعية والتجارية. -
حملة توزيع المعقمات الطبية. -
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6
الصناعة والتجارة

وزارة الصناعة والتجارة -
هيئة البحرين للسياحة والمعارض  -
غرفة التجارة والصناعة-



تدشين المبادرة الوطنية (المجتمع اإللكتروني) -
ضوابط احترازية للعمالة الوافدة وتكثيف الحمالت التفتيشية على المحالت والمجمعات -

التجارية للتأكد من التزامها باإلجراءات. 
طرح أكثر من مليون كمام طبيي في األسواق والصيدليات. -
تقديم الدعم للمنصات البحرينية وتوفر الحلول مبتكرة لتجاوز تداعيات كورونا. -

القطاع الصناعي 

دعم المنشآت الصناعية التي تأثرت أعمالها التشغيلية بفايروس كورونا، وذلك عبر -
االستفادة من الحزمة المالية االقتصادية. 

إستمرار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.  -
دعم المصاريف التشغيلية للمنشآت الصناعية الصغيرة. -

التجارة واألعمال  

صندوق العمل “تمكين”
تــوفــير مــنح مــالــية للشــركــات الــمتأثــرة عــبر صــندوق الــعمل "تــمكين", مــن خــالل تــخصيص 

محفظتين على النحو اآلتي: 

المحفظة األولى: -
لدعم سواق سيارات األجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافالت شهرياً •

لمدة 3 أشهر 

المحفظة الثانية:  -
لدعم مدربي السياقة شهرياً لمدة 3 أشهر. •
إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل (تمكين) لدعم الشركات المتأثرة وإعادة •

هيكلة القروض المدعومة من قبلها. 
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إطالق برنامج لدعم استمرارية األعمال للمؤسسات المتأثرة من إنعكاسات كورونا. -

صرف مستحقات المستفيدين من برنامج دعم إستمرارية األعمال. -

توسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية ليشمل السائقين والمدربين -
وعامالت رياض األطفال. 

إطالق خطة تمويل الطاقة الشمسية ضمن برنامج تمويل المؤسسات -

صرف مستحقات 10 آالف مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر والسعي لدعم 20 ألف -
مؤسسة. 

شركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات” 

ضـمن مـساعـيها لـخفض تـأثـير فـيروس كـورونـا (COVID-19) ، وكـبادرة لـدعـمهم خـالل هـذه 
الـظروف االسـتثنائـية. شـركـة مـمتلكات والشـركـات الـتابـعة والـزمـيلة لـها تـتقدم بـأكـثر مـن 9 

مليون دينار دعما لحملة (فينا خير) 

شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ساهمت بمبلغ 3.5 مليون دينار،  -
شركة بتلكو بمبلغ 3.5 مليون دينار،  -
بنك البحرين الوطني بمبلغ 2.5 مليون دينار. -
شركة فنادق الخليج بمبلغ 200 ألف دينار. -
شركة خدمات مطار البحرين بمبلغ 100 ألف دينار. -
شركة البحرين لالستثمار العقاري "إدامة" بمبلغ 100 ألف دينار. -
معهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة "دانات" بمبلغ 10 آالف دينار. -

شركة إدامة

 إعفاء إيجار شهر مارس للمستأجرين في المشاريع التجارية للشركة ضمن قطاع الشركات 
الناشئة. 

شركة أمالك

تطلق صندوق بقيمة 550 ألف دينار لدعم مستأجري مجمعاتها التجارية. 
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خدمة الدفع الفوري
BenefitPay

شهـدت خـدمـة فـوري بـلس،  وفـوري ارتـفاعـاً مـلحوظـاً عـلى أسـاس شهـري وسـنوي. وكـذلـك 
حـققت خـدمـة فـواتـير خـالل شهـر مـارس الـماضـي نـمواً بـلغ نسـبته 153.9٪ مـقارنـة مـع الشهـر 

نفسه في عام 2019 ، حيث بلغت قيمة المدفوعات المالية عبر هذه الخدمة 34 مليون دينار. 

هيئة البحرين للسياحة والمعارض 

التعميم على جميع شركات إدارة المعارض بعدم القيام بأي فعالية. -
إغالق مكتبي سفريات قدما عروض ترويجية لوجهات محظورة. -
تعليق كافة المعارض والمؤتمرات، أبرزها : -

المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تعلن عن تأجيل موعد معرض البحرين •
الدولي للحدائق 2020. 

حلبة البحرين الدولية: تأجل سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج (الفورمال 1 ). •
هيئة البحرين للثقافة واآلثار تعلن عن تأجيل معرض البحرين الدولي للكتاب. •

غرفة تجارة وصناعة البحرين  

جـائـحة كـوفـيد-19 هـي طـارئـة صـحية واجـتماعـية عـالـمية تـقتضي اتـخاذ إجـراءات فـعالـة فـوريـة مـن 
الـحكومـات واألفـراد ومـؤسـسات األعـمال عـلى الـسواء. ويـنبغي تنسـيق اإلجـراءات السـياسـية 
بـين مـختلف الـجهات الـفاعـلة فـي الـقطاع الـخاص والـمجتمع الـمدنـي مـن أجـل تـحقيق أقـصى أثـر 

ممكن من حيث نطاق األثر والفعالية. 

يـقع عـلى عـاتـق جـميع مـؤسـسات األعـمال دور رئيسـي فـي الحـد مـن إحـتماالت انـتقال الـمرض 
وأثـره عـلى الـمجتمع وكـذلـك أثـرهـا عـلى قـطاع األعـمال الـتجاري. فـاإلجـراءات الـناجـعة والجـريـئة 
والـمبكرة مـن شـأنـها الحـّد مـن الـمخاطـر الـقصيرة األمـد بـالنسـبة لـلموظـفين والـتكالـيف الـطويـلة 

األمد بالنسبة لمؤسسات األعمال واالقتصاد.  
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لـم يـقتصر عـمل الـغرفـة عـلى االجـتماعـات مـع الـجهات الـرسـمية والسـلطة التشـريـعية لـتخفيف 
األثـر مـن تـداعـيات فـيروس كـورونـا عـلى الـقطاع الـتجاري. بـل امـتد لـعمل الـدراسـات التحـليلية 
وتـقديـم الـمرئـيات والـتشاور مـع الـجهات الـمعنية. الـذي عـلى أثـرة قـررت الـحكومـة دعـم رواتـب 
البحـريـنيين الـعامـلين فـي الـمنشآت األكـثر تـضرراً مـن تفشـي الـوبـاء بنسـبة 50% لـمدة ثـالثـة أشهـر 
ابــتداًء مــن شهــر يــولــيو الــجاري - ُيــضاف إلــى ذلــك الــدعــم الــُمقدم لــلمؤســسات الــصغيرة 
والـمتوسـطة مـن صـندوق الـعمل "تـمكين" بـميزانـية وصـلت الـى 40 مـليون ديـنار بحـريـني لـتمكين 
تـلك الـمؤسـسات مـن مـواصـلة أعـمالـها بـما يـعود بـالـنفع عـلى أصـحابـها بـشكل خـاص والـمملكة 
بـشكل عـام - والجـديـر بـالـذكـر ان الـحكومـة تـكفلت بـرواتـب الـمواطـنين الـمؤمـن عـليهم فـي الـقطاع 

الخاص لمدة 3 أشهر إبتداًء من شهر أبريل 2020م. 
  

وتـضافـرت جـهود غـرفـة البحـريـن بـصفتها مـمثًال لـلقطاع الـخاص وأحـد أطـراف اإلنـتاج الـثالثـة مـع 
الـقطاع الـعام والـجهات الـمعنية فـي الـمملكة بـتوفـير مـساكـن مـؤقـتة لـلعمالـة الـوافـدة ونـقلهم 
إلـيها. وذلـك كـإجـراء احـترازي ضـمن الـجهود الـوطـنية لـمكافـحة فـيروس كـورونـا لـتقليل الـكثافـة 
الـعدديـة فـي مـساكـن الـعمال، فـقد سـاهـمت الـغرفـة بـمبلغ 60 ألـف ديـنار إلنـشاء مـساكـن إليـواء 
الــعمال، وقــد ســاهــمت كــافــة الــجهود الــمبذولــة فــي الــحفاظ عــلى ســالمــة الــعمالــة األجــنبية 

وضمان عدم تسريحهم قدر اإلمكان، وفيما يلي أبرز الجهود: 

إصدار تقرير عن اآلثار االقتصادية جراء لجائحة فيروس كورونا شمل التالي: -
اإلفصاح عن توقعات أصحاب األعمال حول مخاطر إغالق منشآتهم التجارية ما بين الشهر -

والستة أشهر. 
متناهية الصغر ٪66 •
صغيرة ٪51  •
متوسطة ٪35 •
كبيرة ٪25  •

39 ٪ من أصحاب األعمال يتوقعون تسريح أكثر من 20٪ من موظفيهم خالل الفترة -
المقبلة. 

تجاوب القطاع الخاص لتقليل مخاوف أصحاب األعمال  -
شركة عقارات السيف تطلق صندوقاً بقيمة مليون دينار لدعم مستأجري مجمعاتها •

التجارية. 
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مجمع يتيم يوقف تحصيل اإليجارات لمدة 3 شهور. •
مجمع االفنيوز يطلق مبادرة وقف تحصيل اإليجارات “خاضعة للتقييم”. •
بنك البحرين للتنمية يعفي محالت مجمع سترة من اإليجارات لمدة 3 شهور. •
مجمع ريادات يوقف تحصيل اإليجارات لمدة 5 شهور. •
مجمع العالي يوقف تحصيل اإليجارات لمدة شهر واحد. •
مجمع مودا مول يطلق مبادرة وقف تحصيل اإليجارات “خاضعة للتقييم” •

باقة من الخدمات القانونية ألعضاء الغرفة المتصلة بقطاع األعمال. -
باقة من الخدمات اإللكترونية ألعضاء الغرفة. -
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قطاع  
الطاقة



سابعاً: قطاع الطاقة

تـناول هـذا الـقطاع جـهود الـمملكة فـي اسـتمرار الـطاقـة رغـم جـائـحة فـيروس (كـوفـيد19) 
وشـمل الـقطاعـات الـتالـية: الهـيئة الـوطـنية لـلنفط والـغاز، هـيئة الكهـربـاء والـماء، هـيئة الـطاقـة 

المستدامة. 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز 

تأمين احتياجات النفط والغاز في مملكة البحرين، -
اتخاذ اإلجراءات االحترازية لحماية عمال قطاع النفط والغاز والمستفيدين من فيروس -

كورونا المستجد. 
لحماية المستهلك: تحفيز الزبائن باستخدام بطاقة وقود سديم. -
تفعيل التشريعات والسياسات الخاصة باألشراف والرقابة على قطاع النفط والغاز. -
القطاع النفطي يساهم بـ 18 مليون دوالر أمرييك ضمن حملة (فينا خير) -

هيئة الكهرباء والماء 

مواصلة الزيارات التفقدية مع اتخاذ كافة االجراءات الصحية لالطالع على االستعدادات -
والتجهيزات والصيانة والعمليات. 
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الطاقة

الهيئة الوطنية للنفط والغاز -
هيئة الكهرباء  والماء  -
هيئة الطاقة المستدامة-



ضمن الحزمة المالية وقف تحصيل الفواتير على األفراد والمؤسسات لمدة 6 شهور. -
ضمن الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد ولتخفيف كثافة العمالة األجنبية في -

مناطق سكنهم وكإجراء احترازي. رصد 80 مبنى وقطع الكهرباء عن 63 خالفوا اشتراطات 
السكن الجماعي. 

لتخفيف االكتظاظ ولحماية المستفيدين إضافة ثالث خدمات إلكترونية جديدة . -

هيئة الطاقة المستدامة 

متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة عبر اجتماعات “اللجنة الوطنية “عن بعد”. -
متابعة مستجدات مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة -
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قطاع  
الموارد البشرية



ثامناً: قطاع الموارد البشرية

يــتناول هــذا الــقطاع اإلجــراءات والــقرارات الــتي تــم اتــخاذهــا مــن قــبل وزارة الــعمل والــتنمية 
االجـتماعـية، وديـوان الخـدمـة الـمدنـية لحـمايـة الـموظـفين فـي الـقطاع الـعام والـخاص، وتـحقق 
الـتباعـد االجـتماعـي بـتقليص عـدد الـموظـفين تـدريـجياً. كـما تـناول جـهود وقـرارات هـيئة تـنظيم 
سـوق الـعمل الـتي راعـت الـظروف اإلنـسانـية لـلعامـل والـموظـف االجـنبي فـي ضـل تـعطل سـبل 

السفر جراء جائحة (كوفيد19) . 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

تـفاعـلت وزارة الـعمل والـتنمية االجـتماعـية واسـتجابـت وتـابـعت وراقـبت جـميع الـتعليمات بـشأن 
إتـخاذ اإلجـراءات الـوقـائـية الـالزمـة الحـتواء ومـنع جـائـحة فـيروس كـورونـا، لـلجهات الـخاضـعة تـحت 
إشـراف الـوزارة، ومـنها مـنشآت الـقطاع الـخاص، ومـؤسـسات الـتدريـب الـخاصـة، والـحضانـات 
ومـراكـز الـرعـايـة االجـتماعـية الـخاصـة والـمنظمات األهـلية، مـع الـتزامـها بـقرارات وتـعليمات الحـملة 

الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين. 

أبرز اإلجراءات والقرارات   

تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية والمراكز التأهيلية الحكومية واألهلية -
والخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة.  

وزارة العمل تبلغ ممثلي سفارات العمالة الوافدة باإلجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا -
المستجد. 

   97

8
الموارد البشرية

وزارة العمل والتنمية االجتماعية -
ديوان الخدمة المدنية -
هيئة تنظيم سوق العمل-



إطالق منظومة خدمات مجانية لتمكين المواطن اقتصادياً. -
حزمة من الخدمات اإللكترونية في المجال العمالي. -
فحص العمال القاطنين بمنطقة رأس زويد. -
إطالق خدمة تسجيل الكترونية ألصحاب العمل لدفع الحكومة رواتب المواطنين في -

القطاع الخاص. 
إصدار التعميمات اإلدارية ألصحاب العمل والعمال لاللتزام بتطبيق إجراءات مكافحة انتشار -

فيروس كورونا المستجد. 
تنظيم ورش عمل عن بعد لتوعية العمال باإلجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا -

المستجد. 
تقديم خدمة طلبات تراخيص جمع األموال والتبرعات للمنظمات األهلية إلكترونيا. -
200 أسرة بحرينية منتجة تنتج 100 ألف كمام وجهة بأيٍد بحرينية وتوزع دون مقابل. -
تكثيف الجهود الوقائية في مواقع العمل ومساكن العمال. -
إنجاز (438) طلباً لفض منازعات عمالية ودياً عبر النظام االلكتروني. -
حث معاهد ومراكز التدريب للتوجه نحو التدريب االفتراضي عن بعد. -
إنجاز 67 معاملة عن بعد للمؤسسات التدريبية الخاصة. -
جمع زكاة الفطر عن بعد إلكترونًيا. -
إنجاز أكثر من 16 ألف معاملة إلكترونية عن بعد لخدمات المساعدات االجتماعية -
إنجاز (12296) معاملة عن بعد خدمة للمستفيدين من خدمات التأمين ضد التعطل. -

ديوان الخدمة المدنية 

بيان االحتياطات واإلجراءات الالزمة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس الكورونا (كوفيد -
-19) في الجهات الحكومية الخاضعة ألحكام قانون الخدمة المدنية، وكيفية التعامل مع 

فترات غياب الموظفين عن العمل بناًء على تعليمات وزارة الصحة. 
إلزام جميع الموظفين والمراجعين في الجهات الحكومية وضع كمامات الوجه الوقائية. -
وقف بصمة الحضور احترازياً واستبدالها بسجل يدوي بالوزارات والهيئات المؤسسات -

الحكومية. 
توجيهات بشأن اجراءات الوقاية في الجهات الحكومية من مرض فيروس كورونا -

المستجد. 
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إطالق مجموعة من الخدمات اإللكترونية ضمن حزمة تقديم طلبات التوظيف. -
إرشادات عن الخطوات المتبعة من قبل الموظف في حال خضوعه للحجر الصحي او البقاء -

في المنزل. 
تشكيل فريق يعمل 24 ساعة لتقديم الدعم الفني للموارد البشرية في الجهات الحكومية. -
وقف مشاركة موظفي الجهات الحكومية بجميع مستوياتهم الوظيفية خارج المملكة. -
التصدي لألخبار الكاذبة.  -
السماح برفع نسبة العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى -

70٪ كحد أقصى من عدد الموظفين. 
اإلعالن عن حقوق الموظف الخاضع للحجر الصحي أو البقاء في المنزل -

هيئة تنظيم سوق العمل 

أخـذت هـيئة تـنظيم سـوق الـعمل بـعين االعـتبار الـجوانـب اإلنـسانـية واالقـتصاديـة لـلعمالـة الـوافـدة، 
وبـاألخـص لـلعمال الـذيـن وجـدوا أنـفسهم بـال وظـائـف نـتيجة جـائـحة فـيروس كـورونـا المسـتجد، 
وفـي الـوقـت نـفسه ال يسـتطيع الـعودة إلـى بـلده. كـما حـافـظة عـلى المكتسـبات الـتي حـققتها 
لمملكة من إصالحات في سوق العمل القائمة على الثوابت اإلنسانية التي تنتهجها الحكومة. 

أبرز اإلجراءات والقرارات   

تعميم االجراءات االحترازية الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة فيروس (كوفيد19)  -
تعقيم كافة فروع الهيئة. -
اإلعالن عن تغيير آلية تقديم الطلبات وساعات العمل. -
عقد اجتماع طارئ لبحث إجراءات التوعية بمكافحة فيروس كورونا. -
وقف رسوم العمل لمدة ثالثة أشهر.  -
استيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة في السوق المحلي، خصوًصا مع صعوبة االستقدام -

من الخارج.  
إطالق فترة سماح للعمالة المخالفة تستمر حتى نهاية العام الجاري. -
إصابة أكثر من 3800 و1.7% فقط من الحاالت المؤكدة للعمالة الوافدة من حاملي تصريح -

العمل المرن. 
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أكثر من 17 ألف عامل وافد، استفادوا من فترة تصحيح األوضاع، وقاموا بتصحيح -
أوضاعهم القانونية. 

افتتاح مكاتب الدعاوى العمالية في فرع الهيئة بمنطقة الرفاع.  -
ضبط أكثر من 10 مؤسسات تمارس دور وكاالت التوريد دون ترخيص. -
التعامل اإلنساني لحاالت العمال في ضل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد. -
التصدي لألخبار الكاذبة التي تنال من جهود المملكة، والتنمر على العمالة الوافدة. -
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قطاع  
التعليم والتدريب والبحوث



تاسعاً: قطاع التعليم والتدريب والبحوث
يـتناول هـذا الـقطاع االجـراءات الـتي تـم اتـخاذهـا لـضمان سـير الـعملية الـتعليمية عـن ُبـعد وتـوظـيف 
الـتكنلوجـيا فـي ضـل جـائـحة فـيروس (كـوفـيد19) مـن قـبل وزارة الـتربـية والـتعليم وجـامـعة البحـريـن 
وبـولـتكنك البحـريـن، كـما تـم الـتطرق إلـى اآللـيات واإلجـراءات المتخـذة مـن قـبل هـيئة جـودة الـتعليم 
والـتدريـب لـضمان فـاعـلية الخـطوات المتخـذة مـن الهـيئات الـتعليمية. هـذا بـجانـب اإلشـارة إلـى 
جـهود مـركـز البحـريـن لـلدراسـات االسـتراتـيجية والـطاقـة (دراسـات) خـاصـة فـيما يـتعلق بـالـبحوث 
واالسـتبانـات الـمتعلقة بـأثـر الـجائـحة عـلى الـمجتمع والـقطاع الـتعليمي واالقـتصادي. ومـن جـانـب 

آخر جهود معهد البحرين للتنمية السياسية. 

وزارة التربية والتعليم  
إتخاذ اإلجراءات االحترازية لحماية الكادر التعليمي والطلبة. -
التواصل والتنسيق مع الملحقيات التعليمية التي اتخذت عدد من االجراءات االحترازية -

لحماية المبتعثين من فايروس كورونا. 
تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية -

والخاصة ورياض األطفال. 
دعوة الطلبة البحرينيين خريجي الثانوية من الخارج لتسجيل بياناتهم لبعثات الوزارة. -
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التعليم والتدريب

وزارة التربية والتعليم -
هيئة جودة التعليم والتدريب -
مركز دراسات -
معهد االدارة العامة -
جامعة البحرين -
بولتيكنيك  -
معهد البحرين للتنمية السياسية -



تشكيل فرق عمل إلعداد دروس نموذجية إلكترونية تغطي مناهج جميع المراحل -
الدراسية. 

إطالق الحصص التعليمية المتلفزة على قناة البحرين الرياضية. -
 رفع الدروس و اإلثراءات الجديدة عبر اليوتيوب. -
تطبق نظام العمل من المنزل لجميع الموظفات األمهات في المدارس وقطاعات -

الوزارة. 
إنتاج أكثر من 221 ألف مادة تعليمية. -
تدشين خدمة الدروس المركزية التفاعلية. -
تفعيل التعلم عن بعد للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة. -
وضع المعايير واإلرشادات الالزمة بشأن تطبيق نظام التعلم االلكتروني والتعلم عن بعد -

بمؤسسات التعليم العالي. 
تجاوز عدد المستخدمين للبوابة التعليمية 470 ألف مستخدم خالل شهر واحد. -
أكثر من 5 ماليين زيارة للبوابة التعليمية منذ بدء تعليق الدراسة. -

هيئة جودة التعليم والتدريب 

تنفيذاً لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: الهيئة تزاول العمل عن بعد. -
إنطالقاً من التزامها بمهامها وصالحياتها ومسئوليتها تجاه الطلبة في مؤسسات التعليم -

العالي، ومعاهد التعليم والتدريب المهني، والمدارس الحكومية والخاصة، وتنفيًذا للبند 
السابع من المادة الرابعة من مرسوم إنشاء الهيئة رقم (83) لسنة 2012. جاء علي النحو 

التالي : 
 تقييم عملية التعليم والتدريب عن بعد، القائمة حالًيا في مؤسسات التعليم والتدريب •

في مملكة البحرين. 
تقييم فاعلية الممارسات والتطبيقات المرتبطة بها. •
تقييم الوضع العام للنظام التعليمي والتدريبي في المملكة والتطورات التي طرأت عليه. •
إصدار حزمة جديدة من تقاريرها الدورية. •
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مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة {دراسات } 

تنفيذ جميع اإلجراءات الصادرة من وزارة الصحة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد. -
 التواصل مع الشركاء والباحثين والجهات المعنية، من خالل الرسائل المباشرة عبر البريد -

اإللكتروني ومنصات التواصل االجتماعي. 
استقبال زوار المكتبة األعضاء، والراغبين في الحصول على العضوية، مع إتخاذ كافة -

اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية. 
إستطالعات للرأي حول تعامل المواطنين مع فيروس كورونا المستجد. -
أصدر عدد من التقارير التحليلية حول أثر فيروس كورونا المستجد على االقتصاد والخيارات -

االستراتيجية والتكنلوجيا. 

السلسلة الزمنية للدراسات واالستبانات التي قامت بها  {دراسات } 
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21/03/2020 V

استطالع رأي المجتمع البحريني حول تأثير فيروس كورونا (COVID-19) المستجد ❖
على العادات والسلوكيات المجتمعية.

22/03/2020 V

استطالعا رأي حول تعامل المواطنين مع فيروس “كورونا” المستجد، وتأثيره ❖
على تغير العادات والسلوكيات المجتمعية.

03/04/2020 V

تقرير تحليلي يبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على أسواق النفط، باإلضافة إلى ❖
وقف العمل باتفاق أوبك + . 

07/04/2020 V

تقرير يحلل التداعيات االقتصادية ألزمة فيروس كورونا، والحزمات االقتصادية ❖
التي أطلقتها الحكومات العالمية للتصدي لألزمة. 
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09/04/2020 V

استطالع رأي حول تأثير التوجيهات الملكية السامية في ضل جائحة فيروس ❖
كورونا المستجد.

12/04/2020 V

تقرير يهدف الى التعرف على تداعيات أزمة كورونا على مجمل قضايا األمن ❖
العالمي واألمن اإلقليمي، واآلليات التي انتهجتها دول العالم إلدارة هذه األزمة. 

27/04/2020 V

تقرير عن كيفية توظيف التكنولوجيا في مواجهة أزمة تفّشي فيروس كورونا في ❖
الدول، وتقييم مدى فاعليتها في تحسين األوضاع أثناء األزمة.

14/05/2020 V

تقرير يستهدف تحليل مسار العالقات الدولية ما بعد كورونا والخيارات ❖
االستراتيجية لدول الخليج العربي 

تقرير يستهدف دول الخليج وإدارة أزمة كورونا ❖



معهد اإلدارة العامة 
يهـدف المعهـد إلـى الـمواءمـة بـين احـتياجـات الـجهة الـحكومـية و بـين اعـتبارات الـفرد ورغـباتـه فـي 
الـتقدم الـوظـيفي مـن خـالل تـطويـر الـموظـفين ضـمن خـطط وبـرامـج الـتدريـب وتـطويـر الـمسار 
الـوظـيفي المحـددة لـهم وذلـك لـلوفـاء بـالـمهام والمسـئولـيات الـوظـيفية الـحالـية والمسـتقبلية. 
جـاءت الـجائـحة لـتشكل تحـدي ألهـداف المعهـد الـرامـية إلـي الـتدريـب، والـبحوث، واالسـتشارات، 
والــتقييم واإلرشــاد ؛ ولــكن رغــم ذلــك إال ان المعهــد نــجح فــي الــمواصــلة لــتحقيق أهــدافــه عــبر 

استحداث عدة برامج إلكترونية، جاءت على النحو التالي: 

منذ جائحة فيروس (كوفيد19)  

استفاد من خدمات المعهد 16821 موظفاً حكومياً. •
قدم المعهد محاضرات إلكترونية لـ 6355 موظفاً حكومياً. •
قدم المعهد دورات إلكترونية لـ 2421 موظفاً حكومياً. •
استقطب المعهد 8045 مشاركاً في القطاعات التعليمية. •

أبرز الخدمات اإللكترونية 

منصة بيان زون. •
إطالق 30 دورة إلكترونية. •
تفعيل المحاضرات المرئية عن بعد. •
استحداث البث المباشر. •

جامعة البحرين  

رصد ممارسات أفضل الجامعات اإلقليمية والعالمية فيما يتعلق بطرق التقييم خالل -
التعليم عن ُبعد، بما يحافظ على الجودة األكاديمية للمحتوى العلمي، ويحقق في الوقت 

ذاته مصلحة الطلبة في هذه الظروف االستثنائية جائحة فيروس كورونا المستجد. 
تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي الثاني بوسائل تقييم تشتمل على الوسائل المتبعة -

والمعتمدة عالمياً في نظام التعليم االلكتروني. 
عدم احتساب الفصل الدراسي الثاني الحالي ضمن اإلنذار األكاديمي.  -
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بولتكنك البحرين 

تفعيل إستخدام التعليم االفتراضي عن بعد عبر البث الصوتي والمرئي -
تدشين خط ساخن للرد على استفسارات الطلبة وبريد إلكتروني لتقديم الدعم للطلبة أثناء -

فترة الدراسة بنظام التعليم االفتراضي. 
تقييم الطالب بناء على أدوات التقييم المتاحة في كل مقرر دراسي. -
رصد درجة COMP (مؤهل) في حال إجتياز الطالب للمقرر الدراسي ودرجة NYC (غير -

مؤهل) وكال الدرجتين لن تؤثران على معدل الطالب التراكمي لهذا الفصل الدراسي. 
عدم تطبيق نظام الفصل أو اإلنذار األكاديمي في حال عدم تمكن الطالب من إجتياز المقرر -

الدراسي بعد حصوله على درجة NYC (غير مؤهل). 
- . Microsoft بعد توقيع اتفاقيتها مع شركة Office 365 إعتماد نظام
استخدام خدمات الحوسبة السحابية من شركة أمازون ويب سيرفسز (AWS) إلستضافة -

 .Moodle نظام إدارة التعليم
دمج خاصية BigBlueButton المفتوحة المصدر للتعليم اإلفتراضي، الذي من شأنه أن يعين -

األساتذة على تقديم الدروس اليومية للطلبة في بيئة افتراضية حية، حيث يمكنهم تقديم 
العروض التعليمية، والسماح للطلبة بالتفاعل أثناء المحاضرات وتسجيلها واستخدامها 

كمراجع. 
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معهد البحرين للتنمية السياسية 

االستمرار في نشر برامج تعزيز الثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ 
الديمقراطية السليمة. 

محاضرات متعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة. -
- ZOOM برنامج سفراء الوطن عبر تطبيق
- ZOOM برنامج ترابط عبر تطبيق
برنامج الوعي السياسي : -

إدارة االزمة واحتوائها •
االنتماء الوطني ودورة في تعزيز الوالء للقيادة •
العمل التطوعي وعالقته بالمواطنة •
المسؤولية الوطنية لشبكات التواصل االجتماعي أثناء االزمات •
حقوق اإلنسان في الظروف االستثنائية. •
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القطاع  
االجتماعي



عاشرًا: القطاع االجتماعي
يــتناول هــذا الــقطاع الهــيئات والــمؤســسات الــدســتوريــة الــتي لــها اتــصال مــباشــر بــالــمجتمع، 
وجـهودهـا فـي ضـل جـائـحة فـيروس (كـوفـيد19) . وشـمل الهـيئات والـمؤسـسات عـلى الـنحو 
الــتالــي: دور المجــلس األعــلى لــلمرأة لــما للمجــلس مــن دور بــارز فــي حــمايــة األســرة فــي ضــل 
الـجائـحة ، هـذا بـجانـب مـدى إسـتمرار عـمل وزارة اإلسـكان وبـنك اإلسـكان، والشـباب والـريـاضـة لـما 
لـها مـن أهـمية لـقطاع الشـباب حـيث شـملت جـهود وزارة شـؤون الشـباب والـريـاضـة، والـلجنة 
األولـمبية، واألمـانـة الـعامـة للشـباب والـريـاضـة فـي ضـل تـعليق االنشـطة الـريـاضـية. والـثقافـة 
مـتمثل فـي جـهود هـيئة البحـريـن لـلثقافـة واآلثـار ومسـرح البحـريـن الـوطـني وكـيف تـم تـوظـيف 
الــتكنلوجــيا الســتمرار الــتواصــل الــثقافــي، كــما تــناول الــقطاع الــجانــب اإلنــسانــي، مــتمثل فــي 
الـمؤسـسة الـملكية لـألعـمال اإلنـسانـية، والـمؤسـسة الـوطـنية لـحقوق اإلنـسان، واألمـانـة الـعامـة 

للتظلمات ومؤسسات المجتمع المدني والصناديق الخيرية .  
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االجتماعي

االسرة والطفل: -
المجلس األعلى للمرأة والطفل   -

اإلسكان : -
وزارة االسكان  -
بنك االسكان  -

الشباب الرياضة: -
وزارة شؤون الشباب والرياضة  -
اللجنة االولمبية البحرينية -
االمانة العامة للشباب والرياضة  -

الثقافة: -
هيئة البحرين للثقافة واألثار  -
مسرح البحرين الوطني  -

االنسان: -
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية -
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  -
األمانة العامة للتظلمات  -
مؤسسات المجتمع المدني -

والصناديق الخيرية.



األسرة والطفل

المجلس األعلى للمرأة 

 

إسـتمر دور المجـلس االعـلى لـلمرأة  فـي الـجائـحة بـاإلضـافـة الـي جـهودهـا لـتخفيف أعـباء االسـرة 
والـمرأة وذلـك تـأكـيداً لـرسـالـته الـسامـية لـضمان تـحقيق االسـتقرار األسـري فـي إطـار الـترابـط 
األسـري والـمجتمعي، ورفـع قـدرة الـمرأة فـي الـمساهـمة فـي الـعمل الـوطـني، بـما يـحقق لـها 
فـرص متجـددة مـن خـالل تـكامـل الـجهود فـي الـعمل الـمؤسسـي اإلنـسانـي والـوطـني. جـاءت 
مـبادرات المجـلس الـتي تـتماهـى وأهـدافـها ورسـالـتها الـسامـية لـتعزيـز حـمايـة الـمرأة واألسـرة فـي 

ظل جائحة فيروس كورونا المستجد على النحو التالي: 

حمالت ومبادرات لدعم األسرة  

تقديم كل ما يلزم لمساندة احتياجات األسرة والمرأة البحرينية بالتعاون والتنسيق المباشر -
مع الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

إطالق الحملة الوطنية "متكاتفين ألجل سالمة البحرين" في مواجهة فيروس (كورونا -
المستجد). 

لجنة مشتركة بين المجلس األعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية لمتابعة عمل األم -
العاملة من المنزل. 

تفعيل حملة (متكاتفين) بمشاركة 500 متطوع من المنصة الوطنية للتطوع. -
بدء مرحلة العمل الميداني للحملة الوطنية (متكاتفين). -

المرأة البحرينية النموذج الحضاري المشرف 

إنجازات المرأة البحرينية نموذج حضاري مشرف؛ انطالقا من رسالة المجلس األعلى 
للمرأة بقيادة ومتابعة صاحبة السمو المليك األميرة سبيكة بنت أبراهيم آل خليفة، 

قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة. 
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إطالق برنامج "مستشارك عن بعد" الذي يعمل على تقديم خدماته بشكل افتراضي، والتي -
تشمل خدمات الدعم واإلرشاد األسري والنفسي والقانوني واالقتصادي للمرأة البحرينية. 

تشكيل فريق عمل مشترك مع ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لمتابعة -
عمليات وإجراءات التحويل اإللكتروني لخدمات "التوفيق األسري” 

إعداد 11 فريق عمل ميداني، مكون من عشرة أفراد يتناوبون في عمليات التوزيع لتغطية -
جميع المحافظات في المملكة، ويرافقهم فريق طبي مختص، مع التزام المتطوعين 

بتطبيق كافة اإلرشادات الصحية والتعليمات الوقائية في عمليات تعبئة وتوزيع وتسليم 
المساهمات. 

حملة (متكاتفين) في أقل من 50 يوما منذ إطالقها قدمت خدمة ألكثر من ستة آالف -
أسرة تعيلها امرأة عبر تقديم المساعدات العينية، واالستشارات النفسية واألسرية 
واالقتصادية والخدمات القضائية والتعليمية من خالل برنامج «مستشارك عن ُبعد» 

تقديم خدمات "الدعم التعليمي" عن بعد ألبناء أسر الكوادر الصحية والطبية العاملة في -
الصفوف األمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد. 

إطـالق تـطبيقاً إلـكترونـياً خـاصـاً بحـملة "مـتكاتـفين ألجـل سـالمـة البحـريـن"، لـدعـم الـمرأة واألسـرة -
البحرينية لمواجهة فيروس (كوفيد 19) المستجد. 

بـدأ مـكتب الـتوفـيق األسـري الـتابـع لـوزارة الـعدل والـشؤون اإلسـالمـية واألوقـاف بـتقديـم -
خـدمـاتـه االلـكترونـية لـألسـرة البحـريـنية بـعد أن أعـلن كـل مـن المجـلس األعـلى لـلمرأة ووزارة 

العدل بداية شهر أبريل عن أتمته كافة اإلجراءات. 
اقـتداًء بـالـمواقـف اإلنـسانـية وبـالـمبادرات الـسخية الـسامـية لـحضرة صـاحـب الـجاللـة الـملك حـمد -

بـن عيسـى آل خـليفة عـاهـل الـبالد الـمفدى حـفظه هللا ورعـاه، سـداد الـديـون والـمبالـغ الـمالـية 
المســتحقة عــلى الــنساء البحــريــنيات مــمن صــدر بــحقهن أحــكام قــضائــية ضــمن الــقوائــم 

المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق "فاعل خير”. 
إطـالق مـسابـقة تـصويـريـة "قـصتي بـ عـدسـتي” الـتي تسـلط الـضوء عـلى طـبيعة الـمبادرات -

والـمساهـمات الـمؤثـرة لـلمرأة البحـريـنية فـي الـتعامـل مـع تحـديـات الـظروف المسـتجدة الـتي 
فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد. 
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اإلسكان 

وزارة اإلسكان  

اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة لحماية الموظفين والمستفيدين من فيروس كورونا -
المستجد. 

اقتصار خدمة تحديث بيانات الطلبات اإلسكانية من خالل مراجعة الموقع االلكتروني -
للوزارة فقط. 

فحص موظفين ومنتسبي الوزارة من فيروس كورونا المستجد. -
إطالق منصة الكترونية متضمنة خدمات جديدة. -
زيادة الخدمات إلكترونياً عبر الموقع اإللكتروني، والتقيد بمواعيد المراجعة. -
البدء في عقد اجتماعات "لجنة اإلسكان بتقنية اإلتصال عن بعد”. -
تقديم الخدمات إلكترونيا لخدمات صندوق "تحت أمرك" بمركز خدمات الزبائن -

المعني باستقبال الحاالت اإلنسانية والمعامالت الطارئة من قبل المراجعين. 
النظام الوطني “تواصل” خالل الربع األول لعام 2020 "اإلسكان" تستقبل 1100 -

مالحظة  
استفسارات عن حالة الطلبات القائمة 598 •
استفسار الطلبات الجديدة 198 •
استفسارات التمويل االسكاني 80 •

حتى الربع األول من العام 2020 استفادة أكثر من 5059 من "مزايا"  -
تسلم عقود وحدات "الرملي" وسط إجراءات احترازية. -
في إطار التوجيهات الملكية توزيع 5000 وحدة سكنية، بمدينة سلمان. -
"اإلسكان" تقدم 12 ألف خدمة اتصال للمواطنين بنسبة رضا بلغت 94 ٪ -

بنك اإلسكان  

إتخاذ اإلجراءات االحترازية الصحية لمكافحة فيروس كورونا لحماية الموظفين -
والمستفيدين. 
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بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 مايو 2020م تأجيل األقساط المستحقة على -
الخدمات االسكانية لدى بنك اإلسكان لمدة ستة أشهر ابتداًء من أبريل 2020 م 

"بنك اإلسكان" يبدأ في إرجاع قسط أبريل لجميع المواطنين المستفيدين من القروض -
اإلسكانية، إلتزاماً بقرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل األقساط الشهرية للخدمات 

اإلسكانية. 

الشباب والرياضة 

وزارة شؤون الشباب والرياضة 

وقف النشاط الرياضي في الصاالت المغلقة. -
التحول اإللكتروني الرقمي في تعامالتها مع األندية الوطنية والمراكز الشبابية. -

حمالت وبرامج توعوية : •

"خلك في البيت" لحث المواطنين والمقيمين على االلتزام بالبقاء في المنزل تنفيذا -
لتوجيهات وزارة الصحة والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19. 

فعالية تنمية المهارات والقدرات المتواجدين في المنزل في مختلف المجاالت عبر -
متابعة حسابات نخبة من المدربين.  

مجموعة من التدريبات تطبيقها من المنزل بالتنسيق مع عدد من المدربين الرياضيين -
وذلك عن طريق LIVE االنستغرام. 

"تحدي التنطيط" وهي عبارة عن تحدي أكبر عدد من التنطيط بالكرة في 30 ثانية -
والمشاركة به عبر حساب الوزارة وذلك لخلق نوع من اإلثارة والتنافسية اثناء البقاء في 

المنزل. 
 "حقيبة األلعاب" وهي حقيبة العاب متنوعة ومجانية تم تجهيزها ب 50 تحديا لقضاء -

وقت مفيد في المنزل مع أفراد األسرة. 
" أفضل فيلم قصير" وهي مسابقة لحث المواطنين والمقيمين على إنتاج أفالم توعوية -

قصيرة هادفة باستخدام الهاتف الذيك على ان يتم تصوير الفيلم من داخل المنزل. 
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PM 12 تقديم فقرات ترفيهية وتعليمية وتوعوية متنوعة في LIVE انستغرام ويتم -
اإلعالن عنها يوميا وذلك بهدف نقل الترفيه للمنزل، بالتنسيق مع عدد من الفنانين 

والشباب الموهوبين. 
مسابقة الرسم وهو تحدي الرسم والذي يطلق العنان لخيال الشباب بتصور فيروس -

كورونا، وكيف يساهم في البقاء  في المنزل لحماية المجتمع من اخطار انتشار الفيروس. 
بطولة األلعاب اإللكترونية أونالين للباليستيشن تتضمن العديد من األلعاب وذلك -

لخلق التحدي والمتعة و االثارة وممارسة الهوايات من المنزل. 
جوائز مالية لمجموعة التحديات والمسابقات التي قامت الوزارة باإلعالن عنها خالل -

مبادرة خلك في البيت. 
-  "SC ENDURA“ بالتعاون مع شركة zwift السباق االفتراضي للدراجات عبر تطبيق
"تحدي الغناء" والذي يهدف إلى تقديم أعمال فنية غنائية توعوية إليصال رسائل هادفة -

للمجتمع. 

اللجنة األولمبية البحرينية 

تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية لفيروس كورونا في المنشآت الرياضية. -
تعميم االشتراطات الصحية للمنشآت التي توفر األنشطة التدريبية الخارجية.  -
تعميم االشتراطات الصحية للصاالت الرياضية. -
التشجيع على دفع الفواتير بالطريقة اإللكترونية. -
وضع االشتراطات للموظفين العاملين في المنشآت الرياضية. -
- . Be Aware إلزامية تحميل تطبيق
إلزامية جميع الرياضيين واإلداريين والمدربين قبل بدء التمرين ملء استمارة موفرة من -

قبل النادي أو اإلتحاد والتي تجيب على االسئلة وتغطي االسم والعنوان ورقم التواصل وإن 
كان يعاني من األعراض المبينة في االستمارة. 

األمانة العامة للشباب والرياضة 

تفعيل العمل من المنزل وبحسب ما نص عليه القرار الصادر من ديوان الخدمة المدنية -
على أن تكون بنسبة 70٪ كحد اقصى من عدد الموظفين. 
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الثقافة 

هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

تعليق جميع الفعاليات -
تأجيل معرض البحرين الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة والذي كان من المقرر -

إطالق فعالياته في 25 مارس الجاري.  
تعزيز الحضور االفتراضي على شبكة االنترنت -
تقديم باقة متنوعة من األنشطة الثقافية والتعليمية على مختلف منصاتها االلكترونية -

بشكل يومي. 
عبر مكتبتها االلكترونية تقديم باقات ثقافية وتعليمية. -
إصدار كتب ومطبوعات تتعلق بمختلف المواضيع الثقافية ومقاالت لكّتاب وأدباء من -

البحرين والوطن العربي والعالم 
جولة افتراضية عبر موقعها اإللكتروني للنسخة السادسة واألربعين من معرض البحرين -

السنوي للفنون التشكيلية 

مسرح البحرين الوطني 

اتخاذ االجراءات االحترازية الصحية . -
تعليق األعمال حسب توجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. -
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اإلنسان 

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 

تـسعى الـمؤسـسة الـملكية لـألعـمال اإلنـسانـية لـتعزيـز أنشـطتها عـلى الـصعيد المحـلي والـخارجـي 
حـيث تـسهم جـهودهـا فـي تـطويـر وتـنمية الـعمل االجـتماعـي عـلى مسـتوى الـمملكة. ولـم تتخـلى 
يـومـاً مـن خـالل الـرعـايـة الـملكية الـكريـمة، عـن كـفالـة الـمواطـنين مـن األيـتام واألرامـل ورعـايـة 
الـمسنين وذوي االحـتياجـات الـخاصـة ومـساعـدة األسـر واألفـراد مـن الـفئة الـمحتاجـة فـي الـمملكة. 
هـذا بـجانـب سـعيها الـدائـم لـلقيام بـأعـمال الـخير والـبر واإلحـسان وتـنفيذ المشـروعـات الـتنمويـة 

واإلنسانية بما يساهم في تعزيز روح التضامن االجتماعي داخل مملكة البحرين وخارجها. 

 

أبرز جهود المؤسسة الملكية لإلعمال اإلنسانية   

انتداب منتسبيها للمساهمة مع وزارة الصحة •
خدمات إلكترونية وخط ساخن للرد على المراجعين •
حزمة من المشاريع اإلنتاجية لأليتام واألرامل في ضل جائحة كورونا. •
دعم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد •
إطالق حملة  # فينا خير •
ترسيخ التالحم بين القيادة والشعب والعادات الحميدة •
تجمع 100 مليون دوالر من المتبرعين  •
إيصال السالل الرمضانية لألسر البحرينية •
تخصيص 5 ماليين دينار لدعم الحاالت اإلنسانية المتضررة من وباء كورونا •
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السلسلة الزمنية لجهود المؤسسة الملكية 
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10/03/2020 V

مشاريع إنتاجية جديدة لضمان مستقبل األيتام واألرامل في ضل جائحة كورونا.❖

15/03/2020 V

تقديم خدماتها إلكترونياً وتخصص خطا ساخنا للرد على استفسارات المراجعين.❖

22/03/2020 V

انتداب 13 من منسبيها للمساهمة مع وزارة الصحة لدعم مكافحة فيروس ❖
كورونا المستجد.

 12/04/2020 V

بتوجيه من صاحب السمو الشيخ  ناصر بن حمد | الملكية لألعمال اإلنسانية تدشن ❖
حملة (فينا خير) للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 

المستجد.

15/04/2020 V

اطـالق حـملة (فـينا خـير)… بـمساهـمة  مـن سـمو الشـيخ نـاصـر بـن حـمد  بـمبلغ مـليون ❖
دينار من حساب سموه الشخصي

20/04/2020 V

تدشين خدمة التبرع لحملة "فينا خير" على أجهزة (سداد)❖

25/04/2020 V

متطوعو المؤسسة الملكية يتعاونون مع صندوق الزكاة إليصال السالل ❖
الرمضانية لألسر البحرينية

02/05/2020 V

تشكيل لجنة تضم 6 وزارات و »سوق العمل» لمتابعة صرف إعانة  #فينا خير❖



المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  

مـن أكـبر التحـديـات الـتي تـواجـه الـمجتمعات فـي األزمـات؛ هـو الـعمل عـلى مـكافـحتها مـع الـحفاظ 
على الحقوق السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

انــطلق عــمل الــمؤســسة الــوطــنية لــحقوق اإلنــسان، فــي ظــل جــائــحة فــيروس كــورونــا، مــن 
مـسؤولـيتها الـرقـابـية عـلى أوضـاع حـقوق اإلنـسان واالخـتصاصـات الـمنوطـة بـها، والـعمل عـلى 

تنمية وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان للمواطن والمقيم بمملكة البحرين.  
جــاء ذلــك عــبر الــحفاظ بــتوفــير الحــمايــة والــمسانــدة لــألفــراد، وتــمكينهم الكــتساب الــمعرفــة 
الـمتنوعـة لـحفظ حـقوقـهم المشـروعـة، وتحـديـد احـتياجـاتـهم وكـيفية الـمطالـبة بـها والـدفـاع عـنها. 

وإسهامها في حمالت التوعية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد. 

جهود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

حـرصـت الـمؤسـسة الـوصـول إلـى أقـصى المسـتويـات لحـمايـة وتـعزيـز الـشأن الـحقوقـي، عـبر تـطويـر 
وتحــديــث آلــيات تــواصــلها، وتــقديــم خــدمــاتــها بــشكل مــتكامــل وإيــجاد الحــلول لــلتواصــل مــع 
الـمواطـنين والـمقيمين فـي ظـل التحـديـات الـراهـنة، حـيث إنـها دشـنت نـظاًمـا مـتكامـًال إلدارة 
الـمكالـمات الـتليفونـية (CMS) خـاًصـا بـتلقي الـشكاوى واإلسـتفسارات عـن بـعد، وذلـك ضـمن 
الـجهود الـوطـنية االحـترازيـة، والـتدابـير الـوقـائـية المتخـذة الحـتواء ومـنع إنـتشار فـيروس كـورونـا 
(كـوفـيد 19)، وضـمن اإلجـراءات الـتي اتخـذتـها الـمؤسـسة فـي وقـت سـابـق لـتطبيق الـعمل عـن بـعد 

بنسبة 80%. باإلضافة الى التالي  : 
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04/05/2020 V

حملة "فينا خير" تبدأ توزيع وجبات اإلفطار بالتعاون مع وزارة الداخلية❖

20/05/2020 V

بتوجيه من صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد.. تخصيص 5 ماليين دينار لدعم ❖
الحاالت اإلنسانية المتضررة من وباء كورونا



زيارة تفقدية إلى مركز اإلصالح والتأهيل في منطقة جو. -
رصد ما يتم تداوله عبر منصات التواصل االجتماعي المتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان -

والتأكد من صحته. 
المشاركة في التوعية عبر نشر فيديوهات قصيرة #معاً_ ضد_ كورونا -
لسالمة المواطن والمقيم إطالق خدمة تلقي الشكاوى عبر 3 تطبيقات الكترونية وخط -

ساخن مجاني 
التنسيق مع وزارة الصحة للوقوف على االلتزام بتطبيق معايير حقوق اإلنسان في مواجهة -

فيروس كورونا المستجد في أماكن العزل والحجز والفحص. 
وضع خطة للقيام بزيارات ميدانية إلى مراكز العزل والحجر الصحي. -
نشر رسائل توعوية ألولياء األمور، وحثهم على ضرورة تعريفهم بشكل بسيط وميسر -

بكل االجراءات االحترازية للوقاية والحد من انتشار بفيروس كورونا المستجد 
نشر رسائل توعوية لحماية األشخاص من خطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد. -
نشر رسائل توعوية ألولياء امور الطلبة تضمن سير االجراءات االحترازية لمنع -

إنتشار (كوفيد 19) . 
نشر أكثر من 40 انفوجرافيك عبر مواقع التواصل االجتماعي معنية بالتنبيهات والتحذيرات -

وخطورة إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) 
االستمرار في تقديم المحاضرات المعنية بحقوق اإلنسان عبر التواصل المرئي. -
التحذير من نشر الشائعات والتصدي لها عبر تصحيح المعلومة، خاصة المتعلقة بالحقوق -

والحريات. 
االستمرار في الرصد والرقابة والتحقق من االنتهاكات الحقوقية  -
استمرار إجراءات الزيارات الميدانية للعديد من الجهات . -
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األمانة العامة للتظلمات 

إسـتحداث آلـية مـختصة لـتلقي الـشكاوي مـن خـالل اسـتقبال الـشكاوي عـبر الـبريـد اإللـكترونـي، أو 
تـطبيق األجهـزة الـذكـية والـمتوفـر مـجانـاً عـبر خـدمـة ال apple store  و ال google play ٫ وإعـتماد 

رقم مخصص على منصة الوتساب للتواصل مع األمانة  العامة للتظلمات. 

مؤسسات المجتمع المدني والصناديق الخيرية  
إطالق مسابقة (#خلك_في_البيت) التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة البقاء -

في المنزل خالل فترة جائحة فيروس كورونا المستجد 
تقديم دورات تدريب الكترونية للطلبة من موقع قوقل المختص في التسويق اإللكتروني. -
إطالق مبادرة "100 جهاز محمول" التي تهدف لتوفير أجهزة الحاسب المحمول للطلبة، -

لدعم عملية " التعلم عن ُبعد" والمساعدة في متابعة العملية التعليمية. 
التكفل برواتب (الحراك الدولي) ودعم رمضاني لذوي اإلعاقة. -
الدعم الوقائي: -

 من خالل توفير الكمامات الطبية وتوزيعها على المواطن والمقيم والعمالة االجنبية. •
المبادرة الميدانية: -

التطوع بالعمل بالصفوف األمامية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. •
اإلســهام فــي نشــر الــوعــي لــدى الــمواطــن والــمقيم حــول خــطورة وبــاء كــورونــا، •

والـتأكـيد عـلى ضـرورة االلـتزام بـاإلرشـادات والـتعليمات الـصحة الـصادرة مـن وزارة 
الصحة. 

اإلسـهام فـي تـقديـم الـمعلومـات اإلرشـاديـة لـمساعـدة الـمواطـنين عـلى الـتصدي •
لإلشاعات في ظل هذه األزمة. 

تـوعـية الجـمهور بخـطورة عـدم االنـضباط واالسـتهتار بـإجـراءات السـالمـة والـذي •
ستكون له عواقب وخيمة على كافة أطياف المجتمع في حال استمراره. 

الدور الرقابي:  -
اإلســهام فــي رصــد الــمخالــفين والــتبليغ عــنهم وعــن مــظاهــر االخــتالط الــمخالــفة •

لتعليمات وزارة الصحة ووزارة الداخلية. 
المساهمة في توزيع السالل الغذائية لألسر الفقيرة والمتعففة والعمال االجانب. •
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إعـادة نشـر الـتعليمات و االنـفوجـرافـيك الـصادرة مـن وزارة الـصحة والـفريـق الـوطـني •
لـمكافـحة فـيروس كـورونـا المسـتجد الـمتعلقة بـكيفية الـوقـايـة مـنه وكـيفية الـتعامـل 

معه. 
االسـتجابـة اإلنـسانـية الـمباشـرة والـعون الـصحي والـغذائـي وخـدمـات الحـمايـة االجـتماعـية، •

والتنظيم المجتمعي. 
إعـداد ونشـر فـيديـوهـات قـصيرة عـن طـرق الـوقـايـة ومـكافـحة الـعدوى، وتـوزيـع مـدونـات •

توعية الكترونية. 
التعاون مع الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد. •
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القطاع  
البيئي



الحادي عشر: القطاع البيئي 

يـتناول هـذا الـقطاع جـهود الـمملكة فـي حـمايـة الـبيئة والـمحافـظة عـلى مـواردهـا الـحّية وتـنميتها 
لـألجـيال الـقادمـة فـي ضـل جـائـحة فـيروس كـورونـا المسـتجد (كـوفـيد19). وتـطرق لـإلجـراءات الـتي 
تــم اتــخاذهــا مــن قــبل المجــلس األعــلى لــلبيئة وإجــراءات وقــرارات ووزارة األشــغال وشــؤون 
الـبلديـات والتخـطيط الـعمرانـي، وإدارة الـزراعـة والـثروة البحـريـة هـذا بـجانـب مـبادرات وحـمالت 

التوعية التي قامت بها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. 

أبرز جهود حماية البيئة  

االستمرار في توفير بيئة مستدامة وحماية المناطق الطبيعية ذات األهمية •
البيئية 

تدشن خدمة تقديم طلبات االستيراد والتصدير الزراعي إلكترونياً. •
فحص 1746 شحنة نباتية واردة •
تعديل أوضاع 38 سكن عمال وتقليص كثافة قاطنيها بنسبة %48 •
الستمرار في تقديم وسائل الدعم والمساندة والخدمات اإلرشادية البيئية. •
رفع حاويات النفايات أوًال بأول وتطهيرها. •

   124

11
البيئة

المجلس االعلى للبيئة  -
وزارة االشغال وشؤون البلديات  والتخطيط العمراني  -

الزراعة والثورة البحرية  -

المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي-



المجلس األعلى للبيئة 

جـاءت رؤيـة المجـلس لحـمايـة الـبيئة والـمحافـظة عـلى مـواردهـا الـحّية وتـنميتها لـألجـيال الـقادمـة. 
وفـي ضـل جـائـحة فـيروس كـورونـا المسـتجد (كـوفـيد19) لـم يـتعطل آدائـها فـي مـتابـعة الـمشاريـع 
الـتنمويـة بـما فـيها إدارة الـمواد الـكيماويـة الخـطرة والـتحكم فـي الـنفايـات ومـراقـبة الـمواد الـمشعة 
والــتوعــية والــتثقيف. بــل زاد مــع تــفعيل وســائــل الــتواصــل االلــكترونــية الســتمراريــة الــعمل 

والكفاءة مع الجهات والهيئات الحكومية والمستفيدين. 
تقديم الخدمات للمستفيدين باستخدام تكنلوجيا التواصل عن بعد. -
االستمرار في تقديم وسائل الدعم والمساندة والخدمات اإلرشادية. -
تنفيذ توجيهات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لحماية الموظفين -

والمستفيدين. 
االستمرار في توفير حماية المناطق الطبيعية ذات األهمية البيئية. -
االستمرار في دعم السياسات الخاصة باستخدام تقنيات صديقة للبيئة. -

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني  

تشدد على اإلجراءات االحترازية والوقائية لحماية العاملين بمواقع المشاريع. -
وقف الدفع النقدي يدويا لمعامالت (البلديات) . -
تعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحالت الصحة العامة االلتزام -

بالتعليمات واالشتراطات الصادة من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 
تكثيف عملية التعقيم لكافة الحدائق والمتنزهات واألسواق ودورات المياه واألماكن -

العامة. 
تشديد اإلجراءات الوقائية في سكن العمال. -
حصر مساكن العمال المتاحة في جميع المحافظات. -
رصد 1604 سكن جماعي مخالف في المحافظات األربع. -
التوجيه برفع حاويات النفايات أوًال بأول وتطهيرها. -
حملة تعقيم واسعة لسوق المنامة ( باب البحرين). -
ايقاف تحصيل اإليجارات وبدل االنتفاع البلدية ثالثة أشهر. -
تخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 278 أسرة بحرينية. -
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فحص 1746 شحنة نباتية واردة خالل شهر إبريل. -
أمانة العاصمة تزيل 468 مخالفة للجائلين.  -

تدابير حول سكن العمالة الوافدة 

تعديل أوضاع 38 سكن عمال وتقليص كثافة قاطنيها بنسبة %48 -
مساكن إضافية لـ (8011) عامًال بمنشآتهم لتخفيف االكتظاظ بالمساكن العمالية. -
توزيع 400 ألف وجبة على العمالة الوافدة خالل شهر رمضان -
إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال أصحاب مباني السكن الجماعي المشترك المخالفة -

الشتراطات السالمة. 
ورشة عمل عن بعد لتوعية العمال باإلجراءات الوقائية. -
تكثيف الجهود الوقائية في مواقع العمل ومساكن العمال. -
مسح ميداني لتخفيف كثافة العمالة األجنبية في مناطق سكنهم. -
زيارات ميدانية ألخذ العينات العشوائية لمكافحة فيروس كورونا. -
إطالق إذاعة بعدة لغات متخصصة للتعريف بمضار وضرورة اتباع التعليمات لمكافحة -

فيروس كورونا المستجد  

الزراعة والثروة البحرية 

 إسـتمرار أسـواق الـزراعـة والـغذاء فـي الـعمل بسـالسـة فـي ّضـل مـواجـهة الـقيود اإلضـافـية -
التي تتبناها بعض الحكومات الوطنية جراء جائحة فيروس كورونا. 

تقديم كافة اوجه الدعم للمزارعين البحرينيين في هذه الظروف االستثنائية إلمداد السوق -
بمنتجاتهم. 

تدشن خدمة تقديم طلبات االستيراد والتصدير الزراعي إلكترونياً. -
الثروة الحيوانية تطلق مشروع توصيل الذبائح إلى المنزل. -
فحص 1746. شحنة نباتية واردة خالل شهر إبريل -
تمديد فترة عمل سوق السمك في مرفأ الحد منعاً لالكتظاظ. -
تعديل مواعيد حراج الخضراوات والفواكه في السوق المركزي. -
إطالق مشروعات استثمارية في مجال االستزراع السميك مع القطاع الخاص. -
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مناقشة استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع الزراعي للمساهمة الفاعلة في تحقيق األمن -
الغذائي. 

35 شركة تنضم إلى الخدمة اإللكترونية لالستيراد الزراعي. -
رصد 422 مخالفة عبر النظام الجديد (الرصد المتحرك) في جميع البلديات. -
إصدار تصاريح الستيراد 49600 رأس غنم و 1500 رأس بقر في مارس وأبريل 2020 -

المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 

 

رغـم الـظروف االسـتثنائـية إال أن الـمبادرة الـوطـنية لـتنمية الـقطاع الـزراعـي عـملت بـفاعـلية بـحيث 
تـتماشـى و ظـروف جـائـحة كـورونـا، اسـتهدفـت مـختلف الـقطاعـات الـزراعـية، خـاصـة مـنها الـمشاريـع 
الـصغيرة ومـتناهـية الـصغر بـمملكة البحـريـن عـبر تـقديـم الـدعـم االسـتشاري والـتوعـوي لـضمان 
إســتقرار الــمزارع البحــريــني والــحفاظ عــلى الــبيئة والــموارد الــطبيعية الــوطــنية والــمشاركــة 
الـمجتمعية. وفـي ضـوء المسـتجدات الـمتسارعـة الـتي تـتعامـل مـعها مـملكة البحـريـن بمسـئولـية 
وحـرص كـبير لـتوفـير وتـطبيق كـل مـا يـلزم لـلحفاظ عـلى صـحة الـمواطـنين والـمقيمين فـي ظـل 
الـظروف الـعالـمية الـراهـنة فـي مـواجـهة جـائـحة فـيروس كـورونـا (كـوفـيد19) فـقد تـم تـأجـيل مـوعـد 

معرض البحرين الدولي للحدائق 2020. 

أبرز قرارات وجهود - المبادرة الوطنية لتنمية الزراعة  
  

تفعيل آلية العمل عن بعد  •
توعية المزارعين  •
إرشادات بإتباع الطرق الصحية في ضل الجائحة  •
تقديم االستشارات عن بعد  •
التوعية بالسالمة الغذائية  •
انفوجرافيك عن اإلجراءات االحترازية  •
االستمرار في تسويق منتج المزارعين البحرينيين •
تأجيل معرص البحرين الدولي للحدائق•
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حمالت وبرامج توعوية  

تفعيل آلية العمل عن بعد في ّضل جائحة فيروس كورونا المستجد. -
توعية المزارعين للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد. -
تقديم اإلرشادات الحمائية للمزارعين من تداعيات فيروس كورونا المستجد. -
إرشادات بتباع الطرق الصحية لغسل الفواكه والخضروات. -
حمالت توعوية للمزارعين عبر منصاتها للتواصل االجتماعي. -
تقديم االستشارات للمزارعين عن بعد. -
متابعة شكاوى واحتياجات المزارعين عبر المنصة االلكترونية واالتصال عن بعد. -
لخلق ثقافة مخزون غذائي فردي، التشجيع على الزراعة في المنزل. -
التوعوية بالسالمة الغذائية عبر البث المباشر على منصة انستجرام اليف. -
فعاليات توعوية متنوعة لألسرة متعلقة بالثقافة الزراعية واالقتصاد المنزلي و فن تنسيق -

الزهور في المنزل من خالل انستجرام اليف. 
بث قصص نجاح المزارعين. -
انفوجرافيك عن اإلجراءات االحترازية عند استالم الطلبات التسويقية االلكترونية. -
االستمرار في تسويق منتجات المزارعين البحرينيين عبر منصاتها على مواقع التواصل -

االجتماعي. 
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قطاع  
تقنية المعلومات واالتصاالت 

والمواصالت 



الثاني عشر: قطاع تقنية المعلومات و 
اإلتصاالت و المواصالت

يـتناول هـذا الـقطاع جـهود الـمملكة بـتقنية الـمعلومـات واإلتـصاالت والـمواصـالت، خـاصـة مـنها 
أداء هــيئة الــمعلومــات والــحكومــة االلــكترونــية الــتي كــانــت الــداعــم الــتقني الــرئيســي لــلجهات 
الـحكومـية وإسـهامـاتـها فـي تـحويـل عـدد مـن الخـدمـات الـرئيسـية الـكترونـياً، هـذا بـجانـب جـهود 
وإجـراءات وزارة الـمواصـالت واالتـصاالت الـتي شـملت كـل مـن شـؤون الـنقل والـبريـد، وشـؤون 
الـطيران الـمدنـي، وشـؤون الـموانـئ والـمالحـة البحـريـة وإدارة االتـصاالت، كـما يـتطرق الـقطاع 

لإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل هيئة تنظيم االتصاالت.  
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تقنية المعلومات واالتصاالت

هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية -
وزارة المواصالت واالتصاالت  -
هيئة تنظيم االتصالت -

أبرز جهود الحكومة االلكترونية  

توفير الدفعة األولى من األساور اإللكترونية لمتابعة الحاالت الخاضعة للحجر الصحي •
أو المنزلي 

إطالق تطبيقي (صحتي) و إطالق تطبيق (مجتمع واعي). •
إطالق  و توظيف سياسة الحوسبة السحابية : •

إطالق البوابة التعليمية  •
إطالق خدمات الصفوف االلكترونية من خالل تطبيق MS Teams التعليمي •

برامج التدريب عن بعد. •
زيادة معامالت الخدمات االلكترونية لبطاقة الهوية.•



هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 

في ّضل الظروف االستثنائية التي واجهت مؤسسات وهيئات المملكة جراء جائحة فيروس 
كورونا، عملت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية على تعزيز رسالتها عبر “تحقيق التكامل 

اإللكتروني اآلمن بين مختلف مؤسسات القطاع العام والعمل على توظيف المعرفة لدعم 
اتخاذ القرار واالبداع وتشجيع االبتكار في مجاالت تقديم الخدمات العامة لألفراد والمؤسسات 

مما يسهم في رفاهية المجتمع” واألهداف التي قامت من أجلها. 

أبرز جهود هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية 

تمكين القطاع الحكومي العمل “عن بعد” واالجتماعات المرئية عن بعد لتطبيق التباعد •
االجتماعي. 

التسريع في تطبيق سياسة الحوسبة السحابية من قبل اللجنة العليا التي مكنت •
الجهات الحكومية من تسريع وتيرة تفعيل الخدمات االلكترونية. 

طبيق سياسة الحوسبة السحابة أعطى المرونة الالزمة للتعامل مع الظروف الراهنة •
مع وجود بنية تحتية مناسبة، أمثلة على ذلك: 

إطالق البوابة التعليمية لتقديم خدمات التعلم عن بعد من خالل منصة امازون -
لخدمات الحوسبة السحابية  

إطالق خدمات الصفوف اإللكترونية من خالل تطبيق MS Teams التعليمي -

إطالق تطبيق (صحتي) لمستشفى الملك حمد الجامعي •
باالتفاق مع بريد البحرين توفير خدمة إيصال شهادات الميالد والوفاة للمراجعين عن •

طريق البريد. 
استكمال منظومة القضاء المدني اإللكترونية بدًءا من رفع الدعوى حتى تنفيذ األحكام. •
إطالق تطبيق (مجتمع واعي). •
برامج التدريب عن بعد. •
تنظم ورشة حول إجراءات مشتريات تقنية المعلومات والمعايير المستحدثة. •
تمكين جميع الجهات الحكومية االستفادة من المنصات االجتماعية وتأمينها. •
تقديم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية. •
دعوة الراغبين باالستفادة من "خدمات بطاقة الهوية" لتقديم معامالتهم عبر البوابة •

 .www.bahrain.bh الوطنية
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توفير الدفعة األولى من األساور اإللكترونية لمتابعة الحاالت الخاضعة للحجر الصحي أو •
المنزلي. 

توفير خدمة حجز مواعيد فحص الحاالت من المركبات للخاضعين للحجر المنزلي عبر •
تطبيق (مجتمع واعي). 

%310 نسبة زيادة معامالت الخدمات االلكترونية لبطاقة الهوية . •
تنظم ورشة حول إجراءات مشتريات تقنية المعلومات والمعايير المستحدثة •
مشاركة اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت في وضع استراتيجية وطنية •

للتحول نحو االقتصاد الرقمي والذكاء االصطناعي. 

وزارة المواصالت واإلتصاالت 

عـملت وزارة الـمواصـالت واإلتـصاالت عـلى زيـادة تـنافسـية االقـتصاد الـوطـني عـبر تـنظيم وتـطويـر 
قـطاع الـنقل الـبري والـجوي والبحـري لـربـط البحـريـن بـاألسـواق اإلقـليمية وتـطويـر قـطاع الخـدمـات 
الـبريـديـة وإدارة بـريـد البحـريـن لـتقديـم خـدمـات عـالـية المسـتوى وبـأسـعار مـناسـبة فـي كـافـة انـحاء 

المملكة. 
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أبرز اإلجراءات والقرارت  

إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الخارج. •
توفير المستلزمات الطبية والوقائية لجميع الموظفين والعاملين.   •
تعقيم مرافق المطار وتطهير الطائرات. •
تعليق الرحالت الجوية الدولية. •
اتخاذ إجراءات وقائية ملزمة على السفن والبواخر القادمة. •
اجراءات وقائية لمراكز المراقبة. •
إصدار التعليمات لمزودي خدمات اإلتصاالت باالشتراطات الصحية واإلجراءات •
تحويل عددا من حافالت النقل العام إلى وحدات فحص متنقلة لدعم عمليات •

الفحص العشوائي. 
توفير المستلزمات الطبية والوقائية لجميع الموظفين والعاملين بالبريد. •



شؤون النقل والبريد 

اتخاذ جميع التدابير الوقائية واالحترازية التي توصي بها اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس •
كورونا المستجد. 

تحويل عددا من حافالت النقل العام إلى وحدات فحص متنقلة لدعم عمليات الفحص •
العشوائي. 

توفير المستلزمات الطبية والوقائية لجميع الموظفين والعاملين بالبريد. •
تخفيض عدد الموظفين بالنوبات لتطبيق التباعد فترة العمل. •

شؤون الطيران المدني  

في 26/02/2020 تم اإلعالن عن تقليل عدد الرحالت القادمة من دول المنطقة •
وتمديد تعليق جميع الرحالت القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي 

لمدة 48 ساعة إضافية 
في 27/02/2020 تم وقف جميع الرحالت القادمة والمغادرة مع العراق ولبنان حتى •

إشعار آخر. 
اجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الخارج. •
توفير المستلزمات الطبية والوقائية لجميع الموظفين والعاملين.   •
تعقيم مرافق المطار وتطهير الطائرات. •
تعليق الرحالت الجوية الدولية. •
جدولة الرحالت للمواطنين العالقين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية والصحة. •
إلزام شركات الشحن الجوي بتطبيق اشتراطات السالمة الصحية للوقاية من فيروس •

كورونا المستجد. 

شؤون الموانئ والمالحة البحرية 

اتخاذ إجراءات وقائية ملزمة على السفن والبواخر القادمة. •
اجراءات وقائية لمراكز المراقبة. •
توفير المستلزمات الطبية والوقائية لجميع الموظفين والعاملين. •
تعليق الرحالت البحرية للركاب    •

إدارة االتصاالت  
اتخاذ جميع التدابير الوقائية واالحترازية الصحية. •
االستمرار في تطوير قطاع االتصاالت وخدمات اإلتصاالت والبنية التحتية وحماية •

المستهلك. 
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االستمرار في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإلتصاالت والتي تعنى بتحديد سياسات •
وأهداف الحكومة. 

هيئة تنظيم اإلتصاالت 

إصدار التعليمات لمزودي خدمات اإلتصاالت باالشتراطات الصحية واإلجراءات •
االحترازية. 

المشاركة في وضع استراتيجية وطنية للتحول نحو االقتصاد الرقمي والذكاء •
االصطناعي 

حماية مستهليك قطاع االتصاالت. •
نشر التقارير بشأن قياس جودة الخدمة. •
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قطاع  
اإلعالم



الثالث عشر: قطاع اإلعالم 
يـتناول هـذا الـقطاع جـهود وإجـراءات وزارة شـؤون اإلعـالم وآلـية تـوحـيد الخـطاب اإلعـالمـي عـبر 
مـركـز االتـصال الـوطـني، كـما يـتطرق الـقطاع لـدور الـصحافـة الـوطـنية، هـذا بـجانـب مـدي أثـر اإلعـالم 

االجتماعي “مواقع التواصل االجتماعي” على المجتمع في ضل جائحة فيروس (كوفيد19). 

وزارة شؤون اإلعالم  
إنفاذ توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد - اإلعالمية •

إنشاء فريق طوارئ مكون من مخرجين ومعدي ومذيعين. •

اإلشراف على المؤتمرات الصحفية لفريق البحرين الوطني لمكافحة فيروس كورونا. •

أبرز جهود وزارة شئون اإلعالم في ضل جائحة كورونا 
بث 17 مؤتمراً صحفياً للفريق الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا مباشرة عبر -

القنوات التليفزيونية واإلذاعية والمنصات اإلخبارية والرقمية. 

نشر أكثر من 5300 خبر وتقرير واستطالع باللغتين العربية واإلنجليزية. -

نشر أكثر من 1000 خبر محلي على وكالة أنباء البحرين.  -

تقديم 13 برنامجاً تلفزيونياً، منها أربعة برامج باللغة اإلنجليزية -

نشر 1600 تقرير إخباري. -

بروز أكثر من 3133 عنواناً على الشريط اإلخباري باللغتين. -

نشر 250 فاصًال توعوياً تلفزيونياً. -
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اإلعالم

وزارة شؤون االعالم -
مركز االتصال الوطني -

الصحافة الوطنية -
االعالم الرقمي-



إذاعة 26 فاصًال إذاعياً، 8 فواصل بسبع لغات مختلفة لتوعية المقيمين األجانب. -

 تفعيل الحسابات الرقمية للوزارة وجميع قطاعاتها بإعادة بث جميع األخبار والتقارير -
والفواصل على وسائل التواصل االجتماعي،  

مواصلة الحملة التوعوية اإللكترونية "قل خيراً" لحث المستخدمين على الكلمة الطيبة. -

مركز االتصال الوطني 

توحيد الخطاب اإلعالمي الرسمي عبر شبكة االتصال الحكومي. -

تعزيز التواصل مع وسائل اإلعالم المحلية والعالمية. -

بث 870 رسالة إعالمية باللغتين، 30 ملفاً للرسائل األسبوعية. -

تحرير 20 مادة صحفية. -

عمل 8 تقارير تحليلية وترويج. -

دعم 45 مبادرة وطنية رقمية. -

نشر 46 تقريراً مصمماً. -

إعادة نشر العديد من قصص النجاح حول اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية الوطنية. -

رصد 1508 أخبار، 4127 إشعاراً بالمواقع اإلخبارية. -

الرد على 138 استفساراً لوسائل إعالم محلية وإقليمية ودولية -

نشر 262 خبراً وتقريراً في اإلعالم المحلي والخارجي. -

التواصل مع مختلف وسائل اإلعالم في تسهيل إجراء المقابالت التليفزيونية للمسؤولين. -

ترتيب 12 جولة إعالمية لزيارة وحدات العناية المركزة في المستشفى العسكري -
والمستشفى الميداني بسترة. 

إطالع الرأي العام على جهود الكوادر الطبية و التمريضية. -

المشاركة مع وزارة التربية والتعليم 

إنتاج أكثر من 396 حصة تعليمية متلفزة، وبثها على القناة الرياضية الثانية والمنصات الرقمية 
من أجل استدامة "التعليم عن ُبعد“ 
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توظيف التقنيات الحديثة  
تقارير صحفية ومصورة، وبرامج متنوعة بمعدل شهري يبلغ في المتوسط 

191 برنامجاً تلفزيونياً مباشراً. -
88 برنامجاً مسجًال. -
240 نشرة إخبارية. -
97 برنامجاً إخبارياً. -
255 برنامجاً إذاعياً مباشراً. -

االحترازات  
التقيد باإلجراءات االحترازية من تعقيم والتزام بتطبيق نظام العمل من المنزل لألم -

العاملة. 
حضور 30% من العدد اإلجمالي للموظفين. -
مراعاة "التباعد االجتماعي”. -

الصحافة الوطنية 

تزداد أهمية وسائل اإلعالم ويقع على عاتقها دور كبير وقت األزمات؛ لما لها من قدرات 
هائلة على التأثير في سلوكيات الجمهور٬ ولما لها من مسئولية مجتمعية في توعية الجمهور 

وإرشاده. 
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أبرز جهود الصحافة الوطنية في التوعوية

2300  6162
مقالصحف محليةخبر وتقرير

صحيفة أخبار الخليج -100920
صحيفة األيام -
صحيفة الوطن -
صحيفة البالد -
- Gulf Daily News
-The  Daily Tribune

مادة علي موقع إنفوجرافيك
إنستقرام 

رصد تحليلي 

تصدت للشائعات بكافة أشكاله منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد -
تعامله بمسؤولية في نقل االخبار. -
شاركت في نشر التوعية عن فيروس كورونا المستجد. -
اعتمدت الفيديوهات الرسمية في نشر التوعوية. -
تجنبت األخبار والتقارير الغير موثوقة عن فيروس كورونا المستجد. -
تجنب نشر العالجات الغير موثقة خاصة منها الشعبية، وحذرت منها. -
دعمت قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. -

إغالق المساجد وصاالت المناسبات حسب التعليمات الصحية. •
إغالق المراكز التجارية والصالونات والمطاعم والمقاهي حسب التعليمات الصحية. •

التصدي للتنمر على العمالة الوافدة. -
التعامل بتوازن بين الترهيب والمطمئنة. -
تجنبت نشر الهلع بين أفراد المجتمع على خلفية السبق الصحفي. -
وضفت منصاتها االلكترونية لنشر التوعية الصادرة من الجهات الرسمية والمنصات -

الموثوقة. 



اإلعالم الرقمي 
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رصد تحليلي 
بعض المنصات تعامل بمسؤولية وساهمة في نشر التوعية وتصدت لألخبار الكاذبة. -
وبعض المنصات لم تتعامل بذات المسؤولية. -
بعض المنصات ساهمت في نشر التنمر على العمالة االسيوية. -
بعض المنصات حاولت استغالل موضوع العالقين في إيران جراء جائحة فيروس كورونا، -

سياسياً وفشلت. 
بعض المنصات لم تتأكد من األخبار قبل نشرها مما سبب نشر الهلع بين أفراد المجتمع. -
سعت بعض منصات” المعروفين” كسب المتابعين والتفاعل على حساب المجتمع جراء -

نشر االخبار المغلوطة. 
بعض مجموعات الواتس اب لم تتعامل بمسؤولية حيث كانت تنقل قرارات لدول أخرى -

وتسقطها على البحرين مما سبب اإلرباك لدى المجتمع. 

منصات التواصل االجتماعي

3724140
حساب توتر لبرلمانيين مجموعة واتس اب نشطة

ونشطاء 
حساب إنستقرام  لنشطاء 

مجتمعيين

10
حساب إنستقرام متخصصة في 

نشر االخبار والرأي العام
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تحليل 
القطاعات



SWOT - باب : التحليل الرباعي
كـان ومـازال تـعامـل البحـريـن مـع أزمـة فـيروس كـورونـا المسـتجد خـطوة تـاريـخية وضـروريـة 
لـمواجـهة انـتشار الـفيروس. فـي هـذه األثـناء، اتخـذت الـحكومـة الـعديـد مـن الـمبادرات لـلدفـاع عـن 
الـبالد ضـد الـكوفـيد 19. ومـع ذلـك، مـن أجـل وضـع اسـتراتـيجية فـعالـة لـمكافـحة كـوفـيد 19 مـع 
تـقليل الـمخاطـر وزيـادة الـنتائـج إلـى أقـصى حـد، مـن الـمهم تحـديـد الـعوامـل الـداخـلية والـخارجـية 

بشكل صحيح.  

لـذلـك تـم إجـراء التحـليل الـربـاعـي ( SWOT ) لـتقييم الـوضـع الـحالـي للبحـريـن فـي مـجابـهة الـوبـاء. 
وللوصول ألقرب النتائج تم تحديد أربع بواعث أساسية لكل نقطة تمثلت في التالي: 

المؤسساتية (الحكومة والحوكمة) والبنية التحتية •
المجتمع والمجتمع المدني •
األكاديميين والمختصين •
محركات االبتكار واالقتصاد •

يـعرض هـذا التحـليل نـقاط الـقوة والـضعف والـفرص والتهـديـدات فـي البحـريـن و يهـدف إلـى 
الخـروج بـتوصـيات يـمكن أن تـساعـد فـي مـكافـحة األزمـات الـتي قـد تـطرأ فـي المسـتقبل. سـيكون 
هـذا أيـًضا بـمثابـة األسـاس  أو مـرجـع لـمختلف أصـحاب الـمصلحة لـمتابـعة وتـحويـل الـفرص إلـى 

نقاط قوة ومنع نقاط الضعف من التحول إلى تهديدات. 
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نقاط القوة 

المؤسساتية (الحكومة والحوكمة) والبنية التحتية 
القدرة على سرعة اتخاذ القرارات واإلجراءات بعيداً عن البيروقراطية. -
التحرك واالستعداد لمواجهة جائحة كورونا مبكراً حيث كانت عدد االصابات = صفر -
إعداد مراكز عزل وكوادر طبية واستئجار مباني وتحويلها الى مراكز عزل، مع رفع -

الطاقة االستيعابية تدريجياً. 
اتخاذ إجراءات وتدابير وتعليمات صحية وتعميمها على المجتمع والقطاع العام -

والخاص. 
اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة مثل فرض قيود السفر والحجر الصحي للقادمين من -

الخارج والمخالطين لهم وإغالق المنافذ الجوية والبرية التي حدت من انتشار الوباء. 
الشفافية في نشر المعلومة من خالل مؤتمرات صحفية دورية تبين الوضع الصحي -

مع شرح توضيحي لإلجراءات الجديدة التي تم اتخاذه كل 14 يوم للعامة. 
سرعة إقرار التشريعات من السلطة التشريعية والتنفيذية الداعمة لألزمة -

ولالقتصاد الوطني. 

محركات االبتكار لحماية المجتمع  
التسارع في التحول االلكتروني في المؤسسات الحكومية الذي ساهم في إستمرارية -

العمل لخدمة المجتمع. 
إستراتيجية الفحص العشوائي لكشف الحاالت مبكراً . -
استغالل أجهزة حديثة للكشف ” االساور االلكترونية“ . -
استغالل الموارد وتوظيفها لدعم الجهود الطبية و الطوارئ ” حافالت النقل العام -

كمراكز كشف متنقلة“. 
فتح باب التطوع.   -

نقاط الضعف 

المؤسساتية (الحكومة والحوكمة) والبنية التحتية 
عدم توفر مجموعات اختبار ومواد إغاثة مثل المعدات الطبية ومعدات الوقاية -

الشخصية واألقنعة بنسب كافية. 

   143



االعتماد علي االستيراد لعدم كفاية مصانع محلية مختصة لتوفير أدوات الوقاية -
الصحية. 

اللجنة الوطنية للكوارث لم تكن بجاهزية كافية لمواجهة هذا النوع من الكوارث -
الصحية . (يجب مراجعه واختبار الجاهزية للجنة بشكل دوري). 

المجتمع والمجتمع المدني 
قلة الوعي وعدم التزام بعض شرائح  المجتمع بالتدابير الوقائية. -
صعوبة التواصل و السيطرة علي العمالة السائبة وسكنها. -
صعوبة التباعد االجتماعي لطبيعة بعض االسر البحرينية المتواجدة في سكن واحد -

يجمعهم. 
وجود نسبة عالية من االشخاص ذوي االمراض الكامنة.  -

األكاديميون والمختصون 
نقص البنية التحتية للرعاية الصحية الطارئة والمهنيين: -

نسبة الكادر الطبي إلى المريض  في أخر تقرير للبنك الدولي  0.9257 % لكل •
ألف فرد.  

نسبة أسرة المستشفيات. في أخر تقرير للبنك الدولي  2.0 %  لكل ألف فرد.  •
عدم وجود حاضنة لمتخصصي علم االوبئة والفيروسات. •

محركات االبتكار واالقتصاد 
افتقار أساليب عمل مرنه للموظفين. -

الفرص 
  

المؤسساتية (الحكومة والحوكمة) والبنية التحتية 
زيادة االستفادة من التحول الرقمي وتسليط الضوء  على اهمية توفير الخدمات -

االلكترونية. 
فرصة إنشاء أسس وهيكل قوي لرصد ونشر الوعي مبني علي النجاحات والدروس -

المستفادة  في التعامل مع الجائحة.  
فرصة استيعاب وتدريب وتأهيل االطباء ذوي الخبرة في التعامل مع الجائحة وزيادة -

قدرة القطاع الصحي واستعداده.  باالضافة الي فرصة زيادة التوظيف في القطاع 
الصحي.  

زيادة أداء وكفاءة القطاعات والتكيف مع إدارة االزمات والكوارث و الظروف -
المصاحبة لها. 

االستفادة من القطاعات الحيوية وتقوية أسس األمن الغذائي والصحي واللوجستي. -
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مراجعة سقف العمالة الوافدة لتخفيف العبء  االقتصادي والصحي وذلك بحسب -
االحتياج األمثل. 

إمكانية استغالل ظهور البحرين كصاحبة تجربة عالمية ناجحة (كنموذج يحتذي به). -
 االستفادة من التجربة لوضع خطط تشغيل موحدة لزيادة االستعداد للطوارئ -

وإجراءات االستجابة لحاالت التفشي الحالية والمستقبلية. 
تشجيع التصنيع المحلي لسد حاجة السوق التي تعتمد على سلسلة من التوريدات -

الخارجية. 
المجتمع والمجتمع المدني 

استثمار جهود المجتمع المدني وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية لدعم المجتمع. -
البناء على المبادرات الميدانية والدور الرقابي للمجتمع المدني. -

األكاديميون والمختصون 
إنشاء مركز بحوث ومختبر متخصص في علم الفيروسات. -
العمل على تدريب خط ثاني وثالث من الكوادر الطبية لمواجهة االزمات.  -
االستعانة بالخبرات البحرينية وتدريبها واالهتمام بها . -
األولوية إلعداد وتدريب الكوادر الطبية.  -

محركات االبتكار واالقتصاد 
إشراك الشركات الناشئة، البحث والتطوير المؤسسي، و المؤسسات األكاديمية -

لتوفير حلول مبتكرة لمحاربة الوبائيات والحد من االستغالل التجاري فترة الجائحة. 
استكشاف القطاعات الحليفة التي أصبحت بارزة بسبب جائحة Covid19، بما في ذلك -

التدخالت التكنولوجية مثل مؤتمرات الفيديو. 
تشريعات تساعد على االستثمار في القطاع الطبي في البحرين (مصانع طبيه محلية -

لألدوية والمستلزمات الطبية) 
استخدام الذكاء االصطناعي في االبتكار الطبي.  -

 التهديدات 
  

المؤسساتية (الحكومة والحوكمة) والبنية التحتية 
قد يؤدي فشل اتباع اإلجراءات الصحية إلى تفاقم الوضع الحالي وزيادة احتمال -

التعرض للموجة الثانية من كورونا المستجد. 
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االرتفاع المفاجئ في الحاالت الذي قد يؤدي الي عجز القطاع الصحي.  -
تحول المرض الي فيروس ذا نسبة وفيات عالية. -
عدم تعاون أو فشل بعض الدول لتزويد المواد الغذائية أو االدوية الضرورية. -
تفشي المرض في الطواقم الطبية.      -
استغالل التسهيالت الطبية واالقتصادية من قبل العمالة الوافدة بسبب الظروف -

االجتماعية ومحاولة تعمد االصابة بالمرض، مما يترتب عليه عبء يفوق قدرة القطاع 
الصحي. 

  زيادة فترة التباعد واالجراءات االحترازية المؤدية الى أثار إقتصادية في ظل تراجع -
سعر النفط والركود االقتصادي العالمي. 

المجتمع و المجتمع المدني 
زيادة اآلثار الصحية والنفسية. -
خرق بروتوكوالت اإلغالق ومعايير التباعد االجتماعي. -
زيادة فرص انتشار العدوى (مناسبات االعياد و التجمعات العائلية والعمالة الوافدة -

الغير ملتزمة). 
فقدان الوظائف و إرتفاع االسعار. -
العزلة المؤدية إلي االندفاع للتواصل وخرق التباعد، أو الى صعوبة الرجوع الي الحياة -

الطبيعية. 
سوء الوضع االجتماعي اقتصادياً. -

األكاديميون و المختصون 
زيادة  إصابة العاملين في الخطوط األمامية بالمرض. -

محركات االبتكار واالقتصاد 
تضاءل االقتصاد والنمو العام . -
تأثر التجارة المحلية مما قد يترتب عليه إغالق المؤسسات والشركات أو تقليل -

المصروفات عن طريق االستغناء عن الموظفين. 
نقص السيولة والكساد العام. -
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الــقـوة الــفـرص
المؤسساتية والحوكمة والبنية التحتية 

االستفادة من التحول الرقمي ، توفير الخدمات اإللكترونية،  •
تدريب وتأهيل الكوادر الطبية ، •
 تشجيع التصنيع المحلي في المجال الطبي •

المجتمع والمجتمع المدني  
تحويل جهود المجتمع المدني إلى مشاريع والبناء على •

المبادرات الميدانية والرقابية للمجتمع . 

األكادميون والمختصون 
إنشاء مركز بحوث ومختبرات في علم الفيروسات •
إعداد وتدريب واستعانة بالخبرات البحرينية •

محركات اإلبتكار واالقتصاد 
بناء الشراكة مع القطاع الخاص  •
تشريعات تساعد على االستثمار في القطاع الطبي •
استخدام الذكاء االصطناعي في االبتكار الطبي.•

المؤسساتية والحوكمة والبنية التحتية 
سرعة إتخاذ القرارات واإلجراءات  •
التبكير في االستعدادات والتجهيزات واإلعدادات لمواجهة •

الجائحة  
الشفافية في نشر المعلومات  •
إقرار التشريعات للحد من تأثير الجائحة. •

محركات اإلبتكار لحماية المجتمع 
تمركزت نقاط القوة في التالي •
اإلبتكار في استغالل الموارد واالجهزة •
التسارع في التحول اإللكتروني. •
فتح باب التطوع. •

الـضعفالــتهديدات
المؤسساتية والحوكمة والبنية التحتية 

فشل اتباع اإلجراءات الصحية والتعرض لمواجات متكررة •
من الجائحة 

عجز القطاع الصحي وارتفاع مفاجئ في الحاالت  •
عدم تعاون الدول لتزويد المواد الضرورية جراء الجائحة. •
تفشي المرض في الطواقم الطبية. •
زيادة فترة التباعد واإلجراءات االحترازية. •

المجتمع والمجتمع المدني 
االثار الصحية والنفسية •
عدم االلتزام بالتباعد االجتماعي  •
فقدان الوظائف وارتفاع االسعار •
سوء الحالة االجتماعية  •

األكادميون والمتخصصون 
زيادة  إصابة العاملين في الخطوط األمامية بالمرض. •

محركات االبتكار واالقتصاد 
تضاءل االقتصاد والنمو العام .•

المؤسساتية والحوكمة والبنية التحتية 
عدم توافر المواد واالدوات والمعدات الطبية والصحية •

واالعتماد على اإلستيراد 
ضعف الجاهزية . •

المجتمع والمجتمع المدني  
قلة الوعي وعدم اإللتزام  •
صعوبة السيطرة علي العمالة السائبة وسكنها والتبعاد •

االجتماعي 
نسبة عالية من األمراض الكامنه. •

األكادميون والمختصون 
انخفاض  نسبة الكادر الطبي واألسرة لكل ألف فرد •
عدم وجود حاضنة لمتخصصي علم األوبئة والفيروسات •

محركات اإلبتكار واالقتصاد  
أفتقار أساليب عمل مرنة للموظفين •

  رسم توضيحي  (٨) -  ملخص التحليل الرباعي



باب : تحليل البيئة الخارجية والمحيطة 
(PESTEL)

ُهـناَِلـك الـعديـد مـن الـتقاريـر والتحـليالت حـول الـمعارك الـتي خـاضـها الـعالـم مـع ( كـوفـيد19 ) ؛ لـذلـك 
مـن الـضروري أن نـقوم بـتقييم اآلثـار الـمترتـبة  جـراء فـيروس كـورونـا المسـتجد  واإلجـراءات الـتي تـم 

تطبيقها الحتوائه وما يمكن فعله لتخفيف أثره.  

وقــد تــم اســتخدام  تحــليل الــبيئة الــخارجــية والــمحيطة PESTEL  وهــي عــبارة عــن أداة تحــليل 
إسـتراتـيجية ُتسـتخدم لـمسح الـبيئة الـمؤثـرة عـلي عـمل وأداء الشـركـة أو الـدولـة مـن أجـل تحـديـد 
الـعوامـل الـرئيسـية (الـخارجـية) الـتي قـد تـؤثـر عـلى الـكيان محـل الـتركـيز. كـما يـمثل اإلطـار التحـليلي 

العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية. 

ومـن خـالل هـذا التحـليل سـنلقي نـظرة عـلى مـدي الـتأثـر بـالـعوامـل آنـفة الـذكـر، بـناءاً عـلى مـعطيات 
الجهود التي بذلتها 55 هيئة ومؤسسة دستورية، شملت 13 قطاع تناولها التقرير . 

عوامل البيئة الخارجية األكثر بروزًا كهاجس عالمي في اإلعالم:  

إنـه مـن الـمالحـظ أن الـعامـل االقـتصادي يـتصدر الـهاجـس الـعام فـي اإلعـالم  الـعالـمي ثـم تـليه 
الـعوامـل االجـتماعـية و الـقانـونـية والـتكنولـوجـية بـالـتبادل مـنذ تـاريـخ يـنايـر ٢٢ يـونـيو ٢٠٢٠. أنـظر الـرسـم 

التوضيحي رقم (٩).    

مـما يـؤكـد أن تـأثـر الـقطاع االقـتصادي كـان أكـبر مـخاوف الـدول، وذلـك أيـضاً كـان مـالحـظاً فـي 
االجراءات التي أخذتها الحكومات لدعم اقتصادها الوطني، والحفاظ علي إستمرارية القطاعات. 
كـما جـاء الـعامـلين االجـتماعـي والـقانـونـي بـالـمرتـبة الـثانـية وذلـك بسـبب االجـراءات االحـترازيـة 
لـمواجـهة الـجائـحة الـتي كـانـت فـي األصـل  إجـراءات  إجـتماعـية تـمثلت فـي الـتباعـد االجـتماعـي و 

القوانين الناظمة لذلك.  

   148



 

   149

رسم توضيحي رقم ( ٩ )  المصدر الموقع االلكتروني LexisNexis (مرجع ٢٤ )

أكثر عوامل  PESTEL التي تم الحديث عنها كهاجس عالمي

رسم توضيحي رقم ( ١٠ )  المصدر الموقع االلكتروني LexisNexis (مرجع ٢٤ )

المخاطر االقتصادية في االعالم العالمي



وكما يتبين من الرسم التوضيحي رقم (١٠) أن أبرز ( المخاطر االقتصادية ) التي هيمنت على 
وسائل اإلعالم العالمي جاءت على النحو التالي :  

العقود ،  1.
فقدان الوظائف ،  2.
األخبار التجارية السلبية ، 3.
 خسائر الشركات ، 4.

 أخبار الصناعة ، 5.

 األمراض المعدية  6.

األرباح , 7.

 الصحة العامة. 8.

 كما وضع COVID-19  ( المخاطر المجتمعية )  في صدارة التغطيات اإلعالمية العالمية. إنظر 
الرسم التوضيحي رقم ( ١١ ). وجاءت أبرز المخاطر المجتمعية التي هيمنت على وسائل اإلعالم 

العالمي على النحو التالي :  
األمراض المعدية 1.
 االجور والرواتب  2.
األخبار السلبية الشخصية  3.
اتحادات العمال 4.

الصحة العامة  5.

 الجرائم وتطبيق القانون  6.

 االحتجاجات والتظاهرات 7.
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رسم توضيحي رقم ( ١١ )  المصدر الموقع االلكتروني LexisNexis (مرجع ٢٤ )

المخاطر المجتمعية في االعالم العالمي



تحليل البيئة الخارجية والمحيطة - مملكة البحرين 
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تقنية 
المعلومات 
واالتصاالت

12 11 10 9 8 7

6 5 4 3 2 1

13

الدبلوماسي  االجتماعياألمنيالصحي
و السياسي

المال العدلي
واالقتصاد

الصناعة و 
التجارة

الموارد الطاقة
البشرية

التعليم  
والتدريب

البيئة

اإلعالم

سياسي

إقتصادي

إجتماعي

تكنولوجي
بيئي

قانوني

تصنيف تحليل البيئة الخارجية

مصفوفة القطاعات 

رسم توضيحي رقم ( ١٢ ) مصفوفة القطاعات لتحليل البيئة الخارجية والمحيطة  

6 5 4 3 2 1
الدبلوماسي  االجتماعياألمنيالصحي

و السياسي
المال و االقتصادالعدلي

وزارة الصحة -
الهيئة الوطنية لتنظيم -

المهن والخدمات 
الطبية

وزارة الداخلية -
قوة دفاع البحرين-

اإلسكان -
الشباب الرياضة -
االسرة والطفل  -
الثقافة -
االنسان-

وزارة الخارجية -
مجلس النواب -
مجلس الشورى-

وزارة العدل  -
المجلس األعلي -

للقضاء 
النيابة العامة -
المحكمة الدستورية  -
هيئة والرأي القانوني -

وزارة المالية  -
مصرف البحرين -

المركزي

12 11 10 9 8 7
تقنية المعلومات البيئةالتعليم والتدريبالموارد البشريةالطاقةالصناعة والتجارة

واالتصاالت وزارة الصناعة والتجارة -
هيئة البحرين للسياحة -

والمعارض  
غرفة التجارة والصناعة-

الهيئة الوطنية -
للنفط والغاز 

هيئة الكهرباء  والماء  -
هيئة الطاقة -

المستدامة

وزارة العمل والتنمية -
االجتماعية 

ديوان الخدمة المدنية -
هيئة تنظيم سوق -

العمل

المجلس االعلى للبيئة  -
وزارة االشغال -

والبلديات  
المبادرة الوطنية -

لتنمية القطاع الزراعي

هيئة المعلومات -
والحكومة االلكترونية 

وزارة المواصالت -
واالتصالت  

هيئة تنظيم االتصالت -

وزارة التربية والتعليم -
هيئة جودة التعليم -

والتدريب 
مركز دراسات -
معهد االدارة العامة -
جامعة البحرين -
بولتيكنيك  -
معهد البحرين للتنمية -

السياسية 

13
اإلعالم

وزارة شؤون االعالم -
مركز االتصال الوطني -

الصحافة الوطنية -
االعالم الرقمي-

القطاعات 



اآلثار السياسية 

الموافقة على التشريعات الُمعدلة والصادرة حديثاً لمواجهة الوباء. •
االبتعاد عن البيروقراطية وسرعة اتخاذ القرارات.  •
تحمل الحكومة النفقات لدعم االقتصاد. •
مكافحة االحتكار، وإستغالل الجائحة تجارياً واقتصادياً. •
مضاعفة الجهود لحماية المستهلك والتجارة اإللكترونية والمراقبة . •
عدم منع الحكومة مؤسساتها وهيئاتها من أداء مهام الرقابة المباشرة. •
التزام الحكومة بتعهداتها المالية والتشغيلية على الرغم من انخفاض سعر النفط الذي •

تعتمد عليه المملكة. 
إستمرار عمل المؤسسات والهيئات الحكومية باداء مهامها الرقابية المباشرة بشكل •

طبيعي. 
مواجهة التدخالت القطرية باستغالل العالقين في الخارج جراء الوباء. •

اآلثار االقتصادية 

زيادة الكفاءة من خالل  التحول الرقمي. •
تعثر بعض القطاعات كالسياحة والترفيه والخدمات وإغالق أنشطة تجارية. •
تعثر األنشطة التجارية الفردية والصغيرة لذوي الدخل المنخفض خاصة التي ال يشملهم •

الضمان االجتماعي. 
تأخر البت في القضايا التجارية، أدت إلى تعثر المؤسسات والشركات وخروجها من السوق. •
إغالق الشركات قد يؤدي إلى فقدان دائم للوظائف وزيادة البطالة. •
التوسع في توظيف التكنلوجيا قد يؤدي إلى تخفيض عدد الموظفين. •
توقع زيادة العجز بالميزانية ، جراء جهود الحكومة في دعم االقتصاد ، مع تراجع الطلب على •

النفط و انخافض األسعار . 
ضمان السيولة للبنوك من خالل تخفيض االحتياطي، وقيام الدولة بزيادة وتوفر االئتمان •

للبنوك. 
استحداث سياسات نقدية ومالية للحماية ، و يكمن التحدي في اإليرادات والقدرة على •

تقليص معدل الدين العام بعد جائحة كورونا. 
البحرين رغم الظروف االستثنائية حافظت على التصنيف االئتماني. •
حجم وتكاليف العمالة الوافدة المعيشية والصحية في ضل الجائحة. •
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اآلثار االجتماعية 

تغير نمط الحياة في الشراء واالدخار، واولويات الصرف لدى المجتمع جراء مخاوف فقدان •
الوظيفة أو التغير المفاجئ : أثر اجتماعي اقتصادي. 

تغير نمط الزواج “حفالت الزواج” جراء جائحة كورونا. •
إغالق أماكن العبادة ومراكز الضيافة والترفيه. •
التقيد بالتباعد االجتماعي والعزلة الذاتية. •
استحداث طرق جديدة للتواصل المرئي “عن بعد” للتفاعالت االجتماعية والثقافية. •
تعطل الرياضة والمؤتمرات والفعاليات وغيرها من المناسبات االجتماعية. •
تقييد حرية الناس وحرياتهم االجتماعية. •
زيادة التركيز على القطاع الصحي، وهو تطور إيجابي قد يترك أثرا  إيجابيا  على هذا القطاع . •
تدني مستوي الوعي الصحي لدى العمالة الوافدة. •
الوسواس القهري: مع انتشار فيروس كورونا زاد التشديد على النصائح المتعلقة بالنظافة •

والتعقيم من غسيل األيدي إلى تطهير األسطح وارتداء الكمامات. هذه النصائح اربكت من 
يعاني أصًال من الوسواس القهري. 

إغالق المدارس وادخال سياسات تعليمية مختلفة من مرحلة ماقبل المدرسة إلى التعليم •
العالي، جراء الجائحة في حين القصد من عمليات اإلغالق هو منع انتشار الفيروس داخل 

المؤسسات ومنع نقل األفراد المعرضين للخطر ، فقد كان لعمليات اإلغالق هذه آثار 
اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق. 

لم يتضح بعد تأثير  طرق التعليم عن بعد على المدى الطويل. •
استخدام التكنلوجيا في التعليم “عن بعد” وهو تطور ايجابي قد يؤدي لتقليل ميزانيات وزارة •

التعليم. 
 أدت سياسات الحجر الصحي والعزل الذاتي إلى خفض االستهالك والطلب واالستفادة •

من المنتجات والخدمات. 

   153



اآلثار التكنولوجية 

زيادة معدل التغيير التكنلوجي 1.
تمكين القطاع الحكومي العمل “عن بعد”. •
تطبيق  سياسة الحوسبة السحابية. •
 خدمة رفع الدعاوى التجارية والمدنية إلكترونًيا، وتحويل خدمات التوافق األسري •

إلكترونياً. 
برامج التدريب عن بعد. •

زيادة مستوى استخدام التكنلوجيا  2.
إطالق تطبيق (صحتي) لمستشفى الملك حمد الجامعي •
إطالق تطبيق (مجتمع واعي). •
تمكين جميع الجهات الحكومية االستفادة من المنصات االجتماعية وتأمينها. •
زيادة خدمات بطاقة الهوية لتقديم المعامالت عبر البوابة الوطنية •

 ،www.bahrain.bh
خدمة حجز مواعيد فحص الحاالت من المركبات للخاضعين للحجر المنزلي عبر تطبيق •

(مجتمع واعي) 
العمل للوصول إلى أحدث التقنيات. 3.

توفير الدفعة األولى من األساور اإللكترونية لمتابعة الحاالت الخاضعة للحجر الصحي •
أو المنزلي. 

العمل على توظيف االقتصاد الرقمي والذكاء االصطناعي. •

اآلثار البيئية 

أحدث فيروس كورونا المستجد تأثيراً غير مسبوق في معظم دول العالم. •
انخفض تلوث الهواء بشكل كبير منذ تم تقليص عدد الموظفين في مؤسسات القطاع •

العام والخاص،لضمان التباعد االجتماعي واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. 
انخفض استخدام السيارات مما أدى إلى انخفاض كبير في تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين. •
أدى االنخفاض في استخدام وسائل النقل الخاصة والعامة ، وكذلك األنشطة التجارية ، إلى •

تقليل الضوضاء. 
تأثيرات سلبية غير مباشرة. على سبيل المثال ، وقف بعض برامج إعادة التدوير بسبب •

القلق من انتشار الفيروس في مراكز إعادة التدوير. 
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زيادة طلب المستهلكين على التسوق عبر اإلنترنت للتوصيل إلى المنازل. ونتيجة لذلك ، •
إزدادت النفايات العضوية الناتجة عن األسر. أيًضا ، بسبب شحن الطعام الذي يتم شراؤه 

عبر اإلنترنت في عبوات ، وبالتالي فقد إزدادت النفايات غير العضوية اغتنام بعض الصناعات 
الفرصة إللغاء حظر األكياس التي تستخدم لمرة واحدة. 

اآلثار القانونية 

إنفاذ قرارات وقانون الصحة العامة. •
إنفاذ قانون حماية المستهلك والتجارة اإللكترونية. •
تطبيق القانون على المخالفين الشتراطات العزل االجتماعي. •
مكافحة االحتكار والتالعب في األسعار في ظل الجائحة. •
إقرار تشريعات جديدة للتقليل من الجائحة على المستوى االجتماعي واالقتصادي والتعليمي •

والصحي. 
استحداث طرق جديدة لعقد جلسات مجلسي النواب والشورى وإعتماد قراراتها. •
عدم تعطيل سير المحاكم. •
توظيف التكنلوجيا في المحاكم وتحقيقات النيابة العامة. •
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TOWS - مصفوفة تحليل الخيارات اإلستراتيجية

تـم اسـتخدام مـصفوفـة تحـليل الـخيارات اإلسـتراتـيجية (TOWS) لـالسـتفادة مـن التحـليل الـربـاعـي 
(SWOT)  و تحـليل الـبيئة الـخارجـية والـمحيطة (PESTEL) وذلـك عـبر تـحويـل الـنقاط الـواردة فـي 
التحــليل الــربــاعــي إلــى مــصفوفــة تــتكون مــن مجــموعــة مــن اإلســتراتــيجيات عــبر فــهم كــيفية 
االســتفادة مــن نــقاط الــقوة، تــجاوز نــقاط الــضعف، اســتغالل الــفرص وأخــيرا الــتعامــل مــع 

التهديدات والمخاطر حسب ما هو موضح في الجدول أدناه والرسم  التوضيحي رقم ( ١٣ ). 
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( العنصر السياسي) 
Political ( P )

( العنصر االقتصادي ) 
Economical ( E )

( العناصر الثقافية و االجتماعية) 
Social ( S )

( العنصر التكنولوجي ) 
Technological ( T )

( العنصر البيئي ) 
Environmental ( E )

( العنصر القانوني ) 
Legal ( L )

تحليل البيئة الخارجية والمحيطة 
PESTEL

( نقاط القوة) 
Strength ( S )

( نقاط الضعف) 
Weakness ( W )

( الفرص) 
Opportunities ( O )

( المخاطر) 
Threats ( T )

البيئة الداخلية

البيئة الخارجية 

التحليل الرباعي 
SWOT

S O

S T

W O

W T

إستخدام نقاط 
القوة لزيادة 

الفرص ولتقليل 
المخاطر

تقليل نقاط 
الضعف لزيادة 

الفرص و تجنب 
المخاطر

مصفوفة 
الخيارات 

تحليل 
الخيارات

توصيات 
التقرير

الرسم التوضيحي رقم (١٣) منهجية التقرير



استخدام نقاط القوة لتقليل التهديداتاستخدام نقاط القوة لزيادة الفرص

نقاط 
القوة 

المؤسساتية (الحكومة 
والحوكمة) والبنية التحتية 

التحول إلى االقتصاد الرقمي.  1.

تطوير نظام حوكمة قوي (على غرار نموذج 2.
ما تقدمة اللجنة التنسيقية منذ بدأ مواجهة 

فيروس كورونا المستجد) يشمل جميع 
القطاعات للتكيف مع األزمات والكوارث 

ورشاد المجتمع ومراقبة االداء. 

إنشاء قالب فكري لمحاربة األزمة فيما بعد 3.
فيروس كورونا المستجد.  

إنشاء غرفة إدارة أزمات وبائية موحدة 4.
بمجلس التعاون لدول الخليج العربي 

لتوحيد الجهود والطاقات. 

األكاديميين والمختصون 

االستفادة من كل ما قدمته الحكومة 1.
االلكترونية وتوظيفه بالمختبرات المحلية 

المعنية بالفيروسات والنظام البيئي 
والتعامل مع األزمات. 

دعم وتشجيع المختصون والمختبرات 2.
البيولوجية بالقطاع العام والخاص . 

تخصيص منح مالية لدعم الدراسات 3.
والبحوث في مجال األوبئة ومعالجة 

الفيروسات وكذلك المجاالت األخرى. 

تهيئة خط ثاني وثالث إلدارة األزمات في 4.
جميع التخصصات. 

تطوير البرامج األكاديمية في جميع 5.
التخصصات بما يتناسب مع توجه الحكومة 

إلدارة األزمات بشكل عام. 

محركات االبتكار واالقتصاد 

يمكن البحرين أن تأخذ زمام المبادرة في أن 1.
تصبح الوجهة المفضلة نظراً للتحول 

االلكتروني المبكر . 

إعادة هيكلة مؤسسات القطاع الخاص بما 2.
يتماشى مع ما بعد فيروس كورونا 

المستجد. 

تحويل البحرين الى مركز للتمييز في إدارة 3.
األزمات ومحاربة الوبائيات من خالل 

اشراك جميع القطاعات واستخدام 
التكنولوجيا.

المؤسساتية (الحكومة والحوكمة) 
والبنية التحتية 

توسيع فوائد الضمان الصحي المستقبلي 1.
للمواطن والمقيم ليشمل االزمات الوبائية. 

عمل صندوق صحي خاص للعمالة الوافدة 2.
لمواجهة األزمات الوبائي. 

تنفيذ سياسات وإجراءات تشغيلية قوية لحاالت 3.
التفشي الحالية والمستقبلية. 

محركات االبتكار واالقتصاد 

توفير دفعة اقتصادية للشركات الناشئة القائمة، 1.
وقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة وقطاع التصنيع من أجل االرتقاء 
باالقتصاد وإعادة تشغيل العمالة.  

تخفيف االعباء الضريبية فيما بعد فيروس كورونا، 2.
لزيادة السيولة في السوق. 

بناء ثقة المستثمرين من خالل اتخاذ مبادرات 3.
لتشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة بالداخل. 

إسهام المحافظ المالية باالستثمارات المحلية على 4.
أسس بناء ثقة تصنيعية.
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منع نقاط الضعف من التحول إلى التهديداتاستخدام نقاط الفرص لتقليل الضعف

نقاط 
الضعف

محركات االبتكار واالقتصاد 

االستفادة من الشركات المبتدئة 1.
والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة والمختبرات إلنتاج معدات 
الوقاية الشخصية، ومجموعات االختبار، إلخ. 

سن القوانين والتشريعات وكذلك تطوير 2.
البنى التحتية التقنية الالزمة لضمان ترتيبات 

عمل سلسة ومرنه للموظفين لتقليل 
فقدان الوظائف. 

تطوير البنى التحتية التقنية الالزمة لضمان 3.
ترتيبات عمل سلسة ومرنه للموظفين 

لتقليل فقدان الوظائف. 

تعزيز شفافية المعلومة في بعض 4.
الوزارات - المعنية بالتحول الرقمي في ضل 

جائحة كورونا لتمكين الباحثين من التحليل 
والقياس. 

المؤسساتية (الحكومة والحوكمة) 
والبنية التحتية 

ضمان البنية التحتية وحماية عمال الخط األمامي 1.
وموظفي الرعاية الصحية. 

االستمرار في عمليات الفحص والعزل واالختبار 2.
المخبري والعالج لمنع الوضع الحالي من التفاقم. 

إجراءات حازمة مع نشر الوعي للعمالة االجنبية 3.
األقل وعي وإدراك. 

التخطيط واالستجابة السريعة لألعداد المتزايدة 4.
لتجنب الضغط على نظام الرعاية الصحية بما 

يشمل المعدات الطبية ومجموعات 
اإلختبارومعدات الوقاية الالزمة. 

دراسة الطاقة االستيعابية للمدارس الحكومية، 5.
حيث من المتوقع زيادة األسر التي ستقوم بتحويل 

أبنائها للمدارس الحكومية نظراً النخفاض 
مخصصاتهم أو فقدان وظائفهم بالقطاع الخاص 

جراء جائحة كورونا. 

العمل على خفض النفقات في طباعة كتب 6.
المدارس بتحويلها الكترونياً. 

مراجعة القوانين الناظمة لجلب العمالة الوافدة 7.
والحد منها (حسب االحتياج) 

تشريع قوانين استثمارية تساعد على االستثمار في 8.
القطاع الطبي في البحرين (مصانع طبيه محلية 

لألدوية والمستلزمات الطبية). 

العمل على إنشاء محفظة مالية لالستثمار بالقطاع 9.
الطبي في البحرين. 

المجتمع والمجتمع المدني 

تطوير ممارسة االبتعاد االجتماعي لحماية أصحاب 1.
األمراض الكامنة. 

زيادة وتيرة ونطاق حمالت التوعية للتثقيف. 2.

مساعدة الناس على التغلب على الحواجز النفسية 3.
إذا ما تطلب زيادة الفترة المتوقعة. 

تعزيز واستثمار المبادرات الميدانية والدور الرقابي 4.
للمجتمع المدني.  

تحويل جهود المجتمع المدني لمكافحة جائحة 5.
كورونا المستجد إلى مشاريع مستقبلية.  

بنك المتطوعين - توثيق المتطوعين حسب 6.
التخصص والدرجة العلمية والمهنية لالستفادة 
منهم بالمستقبل، غلى غرار ما قامت به بحريننا.



اإلستراتيجيات والتوصيات المقترحة 
 (PESTLE) وتحــليل الــبيئة الــخارجــية والــمحيطة (SWOT) بــناء عــلى نــتائــج التحــليل الــربــاعــي
ومـصفوفـة تحـليل الـخيارات اإلسـتراتـيجية (TOWS)، تـمت صـياغـة اإلسـتراتـيجيات والـتوصـيات 
الـمقترحـة أدنـاه حسـب تـوزيـع الـبواعـث األربـعة األسـاسـية: (1) الـمؤسـساتـية (الـحكومـة والـحوكـمة) 
والـبنية الـتحتية (2) الـمجتمع والـمجتمع الـمدنـي (3) األكـاديـميين والـمختصون (4) محـركـات االبـتكار 

واالقتصاد. 

المؤسساتية (الحكومة والحوكمة) والبنية التحتية 
   

التحول إلى االقتصاد الرقمي.  1.
تطوير نظام حوكمة قوي (على غرار نموذج ما تقدمة اللجنة التنسيقية منذ بدأ مواجهة 2.

فيروس كورونا المستجد) إلرشاد المجتمع ومراقبة االداء. 
إنشاء قالب فكري لمحاربة األزمة فيما بعد فيروس كورونا المستجد. 3.
إنشاء غرفة إدارة أزمات وبائية موحدة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي لتوحيد الجهود 4.

والطاقات وتبادل الخبرات. 
توسيع فوائد الضمان الصحي المستقبلي للمواطن والمقيم ليشمل االزمات الوبائية. 5.
إنشاء صندوق صحي خاص للعمالة الوافدة لمواجهة األزمات الوبائية ( استحداث 6.

تشريعات تلزم العمالة الوافدة بتأمين صحي كشرط عمل في البحرين) . 
تنفيذ سياسات وإجراءات تشغيلية قوية لحاالت التفشي الحالية والمستقبلية. 7.
ضمان البنية التحتية وحماية عمال الخط األمامي وموظفي الرعاية الصحية. 8.
االستمرار في عمليات الفحص والعزل واالختبار المخبري والعالج لمنع الوضع الحالي من 9.

التفاقم. 
إجراءات حازمة مع نشر الوعي الصحي للعمالة األجنبية األقل وعي بمخاطر الجائحة. 10.
التخطيط واالستجابة السريعة لألعداد المتزايدة لتجنب الضغط على نظام الرعاية الصحية 11.

بما يشمل المعدات الطبية ومجموعات االختبار ومعدات الوقاية الالزمة. 
دراسة الطاقة االستيعابية للمدارس الحكومية، حيث من المتوقع زيادة األسر التي 12.

ستقوم بتحويل أبنائها للمدارس الحكومية نظراً النخفاض مخصصاتهم أو فقدان 
وظائفهم بالقطاع الخاص جراء جائحة كورونا. 
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العمل على خفض النفقات في طباعة كتب المدارس بتحويلها الكترونياً. 13.
مراجعة القوانين الناظمة لجلب العمالة الوافدة و استحداث تشريعات صارمة تقوم تحديد 14.

أعدادها (حسب االحتياج). 
تشريع قوانين استثمارية تساعد على االستثمار في القطاع الطبي في البحرين (مصانع 15.

طبيه محلية لألدوية والمستلزمات الطبية). 
العمل على إنشاء محفظة مالية لالستثمار بالقطاع الطبي في البحرين. 16.

المجتمع والمجتمع المدني 

تطوير ألية التباعد االجتماعي لحماية أصحاب األمراض الكامنة. 1.
زيادة وتيرة ونطاق حمالت التوعية للتثقيف. 2.
مساعدة الناس على التغلب على الحواجز النفسية إذا ما تطلب زيادة الفترة المتوقعة. 3.
تعزيز واستثمار المبادرات الميدانية والدور الرقابي للمجتمع المدني.  4.
تحويل جهود المجتمع المدني لمكافحة جائحة كورونا المستجد إلى مشاريع مستقبلية.  5.
بنك المتطوعين - توثيق المتطوعين حسب التخصص والدرجة العلمية والمهنية، 6.

لالستفادة منهم بالمستقبل، على غرار ما قامت به بحريننا . 

األكاديميون والمختصون 
االستفادة من كل ما قدمته الحكومة اإللكترونية وتوظيفه بالمختبرات المحلية المعنية 1.

بالفيروسات والنظام البيئي والتعامل مع األزمات. 
دعم وتشجيع المختصين والمختبرات البيولوجية بالقطاع العام و الخاص . 2.
تخصيص منح مالية لدعم الدراسات والبحوث في مجال األوبئة ومعالجة الفيروسات أو 3.

إنشاء كلية في مجال االوبئة ومعالجة الفيروسات وكذلك المجاالت األخرى. 
تهيئة خط ثاني وثالث إلدارة األزمات في جميع التخصصات. 4.
تطوير البرامج األكاديمية في جميع التخصصات بما يتناسب مع توجه الحكومة إلدارة 5.

األزمات بشكل عام. 

محركات االبتكار واالقتصاد 
يمكن البحرين أن تأخذ زمام المبادرة في أن تصبح الوجهة المفضلة نظراً للتحول االلكتروني 1.

المبكر . 
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إعادة هيكلة مؤسسات القطاع الخاص بما يتماشى مع ما بعد فيروس كورونا المستجد. 2.

تحويل البحرين الى مركز للتمييز في إدارة األزمات ومحاربة الوبائيات من خالل اشراك جميع 3.
القطاعات واستخدام التكنولوجيا. 

توفير دفعة اقتصادية للشركات الناشئة القائمة، وقطاع المشروعات المتناهية الصغر 4.
والصغيرة والمتوسطة وقطاع التصنيع من أجل االرتقاء باالقتصاد وإعادة تشغيل 

العمالة.  
تخفيف االعباء الضريبية فيما بعد فيروس كورونا المستجد، لزيادة السيولة في السوق. 5.
بناء ثقة المستثمرين من خالل اتخاذ مبادرات لتشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة 6.

بالداخل. 
إسهام المحافظ المالية باالستثمارات المحلية على أسس بناء ثقة تصنيعية. 7.
االستفادة من الشركات المبتدئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمختبرات إلنتاج 8.

معدات الوقاية الشخصية، ومجموعات االختبار. 
سن القوانين والتشريعات وكذلك تطوير البنى التحتية التقنية الالزمة لضمان ترتيبات 9.

عمل سلسة ومرنه للموظفين لتقليل فقدان الوظائف. 
تطوير البنى التحتية التقنية الالزمة لضمان ترتيبات عمل سلسلة ومرنة للموظفين لتقليل 10.

فقدان الوظائف. 
تعزيز شفافية المعلومة في بعض الوزارات - المعنية بالتحول الرقمي في ضل جائحة 11.

كورونا لتمكين الباحثين من التحليل والقياس. 

   161



   162

المراجع 
والمالحق



المراجع والمالحق 
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المراجع  

وكالة أنباء البحرين. 1.

مركز االتصال الوطني. 2.

.3 (COVID19)  الصفحة االلكترونية للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا

تلفزيون وإذاعة مملكة البحرين. 4.

64 موقع الكترونية لمؤسسات وهيئات دستورية.س 5.

42 منصة للتواصل االجتماعي للمؤسسات الرسمية والصحفية. 6.

328 منصة عبر التواصل االجتماعي فاعلة ألفراد ومجموعات ذات تأثير . 7.

.9(COVID19) https:// موقع وزارة الصحة - صفحة آخر مستجدات فيروس كورونا
 www.moh.gov.bh/COVID19/News

تقرير الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية 2018 10.
 maljalahmanhrabh_5cbca55563de2.pdf

تقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين اآلثار االقتصادية لفايروس كورونا “مارس”  11.
 ResearchMarch2020Arabic.pdf

.12 The Economic Impact of Coronavirus تقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين االصدار الرابع
 Issue 4 (Ar).pdf

.13THE WORLD BANK : Hospital beds (per 1,000 people) - Bahrain  https://
data.worldbank.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS?

 end=2014&locations=BH&start=2014&type=points&view=map

.14 TRADING ECONOMICS -  Bahrain Diabetes prevalence (% of population ages 20
to 79) https://tradingeconomics.com/bahrain/diabetes-prevalence-percent-of-

 population-ages-20-to-79-wb-data.html
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.15 https://www.who.int/healthinfo/paper30.pdf?ua=1  تقرير منظمة الصحة العالمية 

الحقوق الدستورية وجائحة كورونا لهيئة التشريع والرأي القانوني -  إعداد المستشار 16.
المساعد احمد المدوب 

.17 /https://www.who.int/countries/bhr/ar منظمة الصحة العالمية

.18Covid19)  https://www.worldometers.info/) موقع إلكتروني دولي لرصد حاالت
 /coronavirus

.19https://bh.usembassy.gov/  الموقع اإللكتروني للسفارة األمريكية بمملكة البحرين
 /covid-19-information

.20https://www.gov.uk/world/  الموقع اإللكتروني للسفارة البريطانية بمملكة البحرين
 organisations/british-embassy-manama

.21https://bh.ambafrance.org/-موقع السفارة الفرنسية السفير-الفرنسي-يجرى-مقابلة
صحفية-مع-صحيفة 

مقال للسيد: آدم إيريلي سفيراً الواليات المتحدة لدى مملكة البحرين من 2007 إلى 2011. 22.
https://www.prnewswire.com/ae/news-releases/combating-the-coronavirus-

 bahrain-offers-health-amp-economic-success-story-886015040.html

.23https:// - Indirect effects of COVID-19 on the environment  - تقرير
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720323305

.24  https://bis.lexisnexis.com/COVID_19pestlerisk ومشهد المخاطر COVID-19 موقع

الصفحة اإللكترونية - جامعة هيوستن - فيكتوريا - العوامل المؤثرة بتحليل البيئة الخارجية 25.
 https://library.uhv.edu/company-industry/pestel والمحيطة

.26Our World in Data https://ourworldindata.org/coronavirus/country/bahrain?
 country=~BHR
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https://library.uhv.edu/company-industry/pestel
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الملحق 
  (OxCGRT) احصاءات من بيانات برنامج تعقب االستجابات الحكومية لفيروس كورونا

نقدم في هذا الملحق  “إحصاءات فيروس كورونا “ لمملكة البحرين من بيانات برنامج تعقب 
االستجابة الحكومية لفيروس كورونا (OxCGRT) ، الذي تم نشرة وإدارته من قبل باحثون في 

مدرسة بالفاتنيك الحكومية بجامعة أكسفورد ( مرجع رقم ٢٦  ). 

يقدم المتعقب البيانات التي تم جمعها من مصادر عامة من قبل فريق مكون ألكثر من مائة 
من طالب وموظفي جامعة أكسفورد من جميع أنحاء العالم. 

تجمع OxCGRT المعلومات المتاحة للجمهور عن 17 مؤشًرا الستجابات الحكومة ، تشمل 
سياسات االحتواء واإلغالق و السياسات االقتصادية وسياسات النظام الصحي. 

كما ان البيانات المقدمة مأخوذة مباشرة من مشروع OxCGRT ؛ وفي هذه البيانات  ال نتتبع 
استجابات السياسة بأنفسنا ، وال نضيف إضافات إلى مجموعة بيانات المتعقب. ولكن تم 

اعتمادها بمحتوها، العتماد الجهة القائمة على هذا المشروع، وهي مدرسة بالفاتنيك 
الحكومية بجامعة أكسفورد. 
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فحوصات covid-19 اليومية لكل 1000 شخص  
الموضح هو المتوسط المتداول لمدة 7 أيام  

يبين الرسم التوضيحي أعاله تصدر البحرين في عدد الفحوصات علي دول العالم والمنطقة  •
لكل ألف شخص. 

( مرجع ٢٦ ) أنظر المراجع
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حصيلة فحوصات covid-19 اإليجابية 
عدد الحاالت المؤكدة مقسوماً على عدد الفحوصات ، معبراً عنه بالنسبة المئوية . قد تشير 

الفحوصات إلى عدد االختبارات التي تم إجراؤها أو عدد االشخاص الذين  تم فحصهم . 

يبين الرسم التوضيحي أعاله وصول البحرين الي نسبة اقصاها ٥٪ مصابين من مجموع •
الفحوصات حتي تاريخ ١٥ /يوليو/ ٢٠٢٠  الذي يبين قدرة  البحرين علي السيطرة وتقليل تفشي 

المرض في  المجتمع في عدد الفحوصات علي دول العالم والمنطقة  لكل ألف شخص. 

( مرجع ٢٦ ) أنظر المراجع
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  Covid-19 الوفيات التراكمية المؤكدة لـ
االختبارات المحدودة والتحديات في عزو سبب الوفاة تعني أن عدد الوفيات المؤكدة قد ال 

   Covid-19 يكون تعداداً دقيقاً للعدد الحقيقي للوفيات الناجمة من

( مرجع ٢٦ ) أنظر المراجع
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معدل وفيات حاالت جائحة Covid-19  المستمر 
معدل وفيات الحاالت (CFR) هو النسبة بين الوفيات المؤكدة والحاالت المؤكدة. أثناء اندالع 

الوباء.  يعتبر  CFR  مقياس ضعف لخطر الوفيات من المرض. 

يبين الرسم التوضيحي أعاله بأن البحرين كانت بنسبة تقارب (CFR)  % 0.3 حتي تاريخ ١٥ •
يوليو ٢٠٢٠، مما يشير إن عدد حاالت الوفيات كانت قليلة بالنسبة لدول أخري. 

( مرجع ٢٦ ) أنظر المراجع
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  Covid-19 الوفيات اليومية مقابل إجمالي الوفيات الموكدة بسبب
يوضح الرسم المتوسط المتواصل لمدة 7 أيام للوفيات المؤكدة بفيروس كورونا . االختبارات 

والتحديات المحدودة في االسناد من سبب الوفاة يعني أن عدد الوفيات المؤكدة قد ال يكون 
  Covid-19 تعداداً دقيقاً للعدد الحقيقي من الوفيات الناجمة من

يشير الرسم التوضيحي الى إنه في ١٧ مارس ٢٠٢٠ كانت نسبة الوفيات اليومية مقابل إجمالي •
الوفيات هو %0.14   وارتفع الى نسبة %1.71  بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠٢٠. لذا فأن عدد الوفيات 
اليومية بسبب المرض أرتفع بمقابل عدد الوفيات االجمالي، وقد يكون  ذلك بسبب زيادة 

الدقة في تشخيص الحاالت أو زيادة عدد الحاالت. 

( مرجع ٢٦ ) أنظر المراجع
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   Covid-19 الحاالت اليومية الجديدة المؤكد لـ
الموضح هو المتوسط المتداول لمدة 7 أيام . عدد الحاالت المؤكدة اقل من عدد الحاالت 

الفعلية . 

ويشير الرسم التوضيحي الى ظهور خط ثابت بالقرب من منتصف شهر مايو حيث يقارب •
الخط ليكون مسطاحاً بتقارب الفارق بين الحاالت المؤكدة والحاالت الفعلية، وذلك أيضاً 

مالحظ لكثير من الدول.  

( مرجع ٢٦ ) أنظر المراجع
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