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 نبذة مختصرة

 مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة —أجرى "دراسات"    ، 2020  أيلول /في سبتمبر

املتحدة   األمم  برنامج  مع  البحرين    (UNDP)اإلنمائي  بالتعاون  املنزليةاستطالعات    ثالثفي  األسر   من 

االجتماعي األثر  لـ-لتقييم  والواليات    على 19-كوفيداالقتصادي  املتحدة  واململكة  البحرين  مملكة 

، واألثر على تخصيص الوقت للمهام غير املتعلقة التوظيف /عمالةاألسئلة األثر على ال تناولتاملتحدة. 

املشاركين للتعامل مع التحديات  ، وعلى خطط  بل املشاركينمن ق    املرغوب أكثربالعمل، وطبيعة الدعم  

بال املرتبطة  من  جائحةاملالية  يقرب  ما  شارك  بالنسبة   3000.  الثالثة:  االستطالعات  في  شخص 

في  ستطالع لال  إجراؤه  تم   ش ييبنغالد  300و   وبحرينية  بحريني  700  شاركالبحرين،    مملكة  الذي 

شارك ان تم إجراؤهما ألغراض املقارنة  اآلخران اللذ  ستطالعاناال أما  يعيشون في البحرين؛    وبنغالديشية

فرد من سكان الواليات املتحدة. كانت جميع   1000و فرد من سكان اململكة املتحدة    1000في كل منهما

ل  االستطالعات الثالث
ّ
مث

ُ
املستوى الوطني. يعرض هذا التقرير ويحلل البيانات    بشكل كامل أو تقريبي   ت

 .الناتجة

  دراسات(،في مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة ) مشاركغادة عبدهللا هي باحث 

باحثة عي هي  يوفاطمة السب  بالبحرين،في برنامج األمم املتحدة اإلنمائي    مشارك  وديما املؤيد هي باحث

بمنحة سخية ل هذا املشروع  ي مو تم ت.  "دراسات"، وعمر العبيدلي هو مدير األبحاث في  "دراسات"في    زميلة

 
 
وإجالل   ،( ألحمد العماديمن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي. ويود املؤلفون اإلعراب عن امتنانهم )أبجديا

مة، ولسفارة بنغالديش في مملكة البحرين لدعمها في توزيع وستيفانو بيتيناتو للتعليقات القيّ   ، بوبشيت

اآلراء الواردة في   للبيانات الديموغرافية.  لبحرينيةا  االستطالع، ولهيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية

نظر   وجهة  بالضرورة  تعكس  وال  املؤلفين  آراء  هي  الدراسة  املتحدة    "دراسات"هذه  األمم  برنامج  أو 

 . اإلنمائي



3 

 

 الفـهـرس 

 5 امللخص التنفيذي 

 7  تمهيد  .1

 10 انتشار فيروس كورونا في مملكة البحرين، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة . 2

 14 . نهج إجراء االستطالع3

 14 أسئلة االستطالع  3.1

 15 املشاركون وأخذ العينات  3.2

 16 توزيع االستطالع  3.3

ـــج 4 ـــ  18 . النــتــــائـ

 18 التركيبة السكانية العامة  4.1

 25 املقارنات الدولية الرئيسية  .4.2

 35 نتائج محلية مختارة  4.3

 57 الخالصة  .5

ـــع  ـــ ــراجــ  60  املــ

 
ا
 62 امللحق: االستطالع كامال

 

 

 

  



4 

 

 

 من: إلى تمت ترجمة هذا التقرير 
ا
 اللغة العربية بواسطة كال

 

 (قائـد فريق الترجمة العربية) السيد/ أحـمـد حـسـن حـــسـيــن

 ahmedhassan00017@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 محمد عبد املتعال عبد الهادي 

 mohdabdo75ad@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 محمد صالح عيس ى العروس 

 Mohamed.Salah.Aissa.Larousse@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 



5 

 

 امللخص التنفيذي

 3000نمما يقارب    شارك،  19  -، وبهدف تقييم التداعيات االقتصادية واالجتماعية لكوفيد2020  أيلول /في شهر سبتمبر

   استطالعاتشخص في إطار  
ُ
 وجيزة أ

 
حيث    ؛بدورها إلى ثالث  ستطالعات. وتنقسم هذه اال  عبر اإلنترنت جريت إلكترونيا

 
ُ
البحرينأ في مملكة  األولى  املتحدة   ،جريت  اململكة  في  اال   ،والثانية  املتحدة. وتأتي هذه  الواليات  في   ستطالعات والثالثة 

برنامج   يبذلها  التي  العاملية  الجهود  لقياسضمن  اإلنمائي  املتحدة  االقتصادي الجائحة    تداعيات  األمم  الصعيد  على 

اال    .يينبالتعاون مع شركاء محلواالجتماعي   يتضمّن هذه  الذي  التقرير  بين   ةالثالث  ستطالعاتوهذا   هو ثمرة شراكة 

 اإلنمائي.  وبرنامج األمم املتحدة ،مركز البحرين للدراسات اإلستراتيجية والدولية والطاقة — "دراسات"

الثالثة االستطالعات  تضمنت    شملت  ل   اتعينالتي 
ّ
مث

ُ
   ت

 
تقريبا الوطني  نحو    املستوى   ينقسمون شخص    3000آراء 

حوالي   إلى  البحرين  ينشيي بنغالدومواطنة  مواطن    300و  ،ينيبحرين  ومواطنة  مواطن  700بدورهم  بمملكة   ،مقيمين 

النتائج على النحو  وكانت   ،آخرين من سكان الواليات املتحدة 1000و ،من سكان اململكة املتحدة شخص 1000 وحوالي

 اآلتي: 

    بشكل  جميعها  األربع  جموعاتعانت امل .1
 
فقدان   هيئة  علىكبير من الضائقة االقتصادية التي تم اإلبالغ عنها ذاتيا

املستو  ذوو  األشخاص  أفاد  عام،  وبوجه  الدخل.  وانخفاض  يواجهون الوظائف  أنهم  املنخفضة  التعليمية  يات 

  أقلمصعوبة أكبر في الت 
 
 .باألشخاص ذوي املستويات التعليمية العليا مع الجائحة مقارنة

 االقتصادية ا  كان وقع الضائقة .2
 
قل مقارنة بغيرهم، يليهم األهي  واطنين البحرينيين  على امل  لتي تم اإلبالغ عنها ذاتيا

 ملكة املتحدة والواليات املتحدة  مواطنو امل
 
 شيين. يّدة على البنغالد، بينما كان وقعها أشد ح  بنفس املستوى تقريبا

ل الشباب البحريني على الوظائف األساسية والثانوية، بينما خسرتها جميع الفئات األخرى في البحرين ودول حصّ ت .3

 ال   مرأة البحرينية لل   كان  قد و أخرى.  
 
من الرجل البحريني، بينما في اململكة املتحدة في التوظيف أكثر    نصيب األوفر حظا

 
 
 .والواليات املتحدة، كان العكس صحيحا

   جموعاتالعمل لدى امل ب  غير املتعلقةاملخّصص للمهام    تأثّر الوقت  .4
 
   األربع تأثرا

 
 اضطر البنغالديشيون فقد    ؛ملحوظا

املقيمون بمملكة البحرين إلى قضاء املزيد من وقتهم في البحث عن فرص عمل ومصادر دخل إضافية، مما أّدى إلى 

الوقت املخصص مل في  املتعلقةملهام  عظم اضيق  لل  . العملب   غير  بالنسبة  زاد   مجموعاتأّما  املتبقية، فقد  الثالث 

الوقت   النشاطات مثل    املخّصصمقدار  على/، ومساعدة الطعام  إعداد وجباتلبعض   األطفال وكبار  اإلشراف 

الوقت    السّن، مقدار  انخفض  حين  في  اإلعالم،  وسائل  االجتماعي  املخّصصومتابعة   ،للتواصل 

  التمارين الرياضية( ممارسة ءوالصحة )باستثنا االستجمام/الراحة،و 
 
  انخفاضا

 
 . كبيرا

التغير في مقدار الوقت الذي   .5 بال  األنشطته   مجموعةخصصه كّل  تكان  والفئة العمرية؛   يجنس  نوع الوثيق الصلة 

 حيث خصّ 
 
 أما   .أطول بكثير من نظرائهن من الرجالكبار السن  ملساعدة األطفال و   صت النساء غير الشابات وقتا
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 ، فبشكل عام أصبحوا  والشابات  الشباب
 
   واصبح لديهم وقت فراغ وترفيه أكبرأطول في النوم    يقضون وقتا

 
 مقارنة

  صنيف)لم يتم ت  بالفئات العمرية األخرى.
 
حيث أن   ؛بيانات البنغالديشيين الذين يعيشون في البحرين ديموغرافيا

  44و 25ين تتراوح أعمارهم بين فئة "الرجال الذ  ينتمون إلى في االستطالعات ملشاركينغالبية ا 
 
 ."(عاما

 البيانات ت أظهرت .6
 
 ملحوظ فاوتا

 
 املهنية تدريباتالعلى  نيالبحريني إذ انصّب جّل اهتمام ؛في نوع الدعم املرغوب فيه ا

 التي  
ُ
نهم من  ت

ّ
  في البحرين   بنغالديشيون ال   فّضلد القروض، بينما  اموعد سد  تأجيلكذلك  و  لعم الدخول سوق  مك

والدعم النفس ي الخيارين األكثر  املنهي  كان التدريب  بينما    . دعم اإليجارل و عمحول فرص ال  معلومات  على حصول ال

 
 
 ،العمل   سوق  فييعكس اختالفات عميقة  التفاوت  . وهذا  اململكة املتحدة والواليات املتحدة  سكان   لكل منشيوعا

 . الدعم على  صول حوإمكانية ال الهياكل املالية لألسرو 

 النساء عن رغبعبرت  .7
 
 بأك ة

 
 الرجال الذين مالوا إلى املطالبة بدعم اقتصادي.ب  ر في التمتع بدعم نفس ي مقارنة

التام   عن استعدادهمالبحرين    فيشيين  يالبنغالدكذلك  و   ،أعرب كّل من سكان اململكة املتحدة والواليات املتحدة .8

امل   زيجمعلى    عتمادلال  ال  هاممن  تتمثل في   .والتقليل من النفقات  ،املدخرات  استنفادو   ،بوظائف جديدة  عملالتي 

للحصول  كان  ا  مبين واملساعدة  السعي  قروض  األصدقاءعلى  ال  املنظماتمن  و   عائلةال /من  للربحغير     هادفة 
 
أمرا

 ملحوظ
ُ
 .البحرينيين جانب  من ا
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 تمهيد .1

في مستوى غير مسبوق من   19-ت جائحة كوفيد، تسبب2019  كانون األول /ديسمبرشهر  في  ت في االنتشار  منذ أن بدأ

، تم اإلبالغ  2020  أيلول /سبتمبرشهر  بحلول نهاية  و األضرار الصحية واالجتماعية واالقتصادية في جميع أنحاء العالم.  

 الدوليدوق النقد  قع صن توّ ، و (Worldometer, 2020)  19-دكوفي مرتبطة بـ  حول العالم  عن أكثر من مليون حالة وفاة

(IMF)،  2020 حزيران/تحديث توقعات االقتصاد العاملي في يونيو  خالل 
 
٪ في االقتصاد العاملي لعام   5بنسبة  ، انكماشا

)صندوق النقد    ي االقتصاد  التعافيفي ظّل تنامي الشكوك حول أفاق  ،  فقدان املاليين لوظائفهمباإلضافة إلى  ،  2020

 .(2020الدولي، 

ت 
ّ
للسياسالحكوم  تبن استثنائية  تدابير  العالم  أنحاء  جميع  في  والنقدية  اتات     املالية 

 
العادي   استجابة غير  للتهديد 

(. بينما ال 2020  العبيدلي،)  على االقتصاد العاملي وعلى حياة األفراد وسبل عيشهم  19-كوفيدوالوجودي الذي يشكله  

إلى عبء كبير   الجائحة ب   تعلقة ن املو تحول الديت فمن شبه املؤكد أن    ، الحكومية  التدخالتيزال يتعين رؤية نجاح هذه  

بعد التوصل إلى حل  ولو  األمر الذي يضمن استمرار األثر لفترة طويلة حتى    قريب؛على دافعي الضرائب في املستقبل ال

 . على سبيل املثال من خالل تطوير لقاح، ةجائح الصحية لل تجاوز األزمةل

 
 
أيضا الجائحة  إلى  أّدت  كبيرة  ونفسية  اجتماعية      (Pfefferbaum And North, 2020)  تداعيات 

 
املدى خاصة على 

الرجال والنساء،  وبين  مستوى عدم املساواة بين األغنياء والفقراء، التفاوت و   إلى زيادة   تأد  هابسبب حقيقة أن؛  الطويل

 السبب، ولهذا  .  (Alon et al., 2020)  هكذاو نخفضة،  املستويات امل مقابل    العليا من التعليمستويات  اب املوبين أصح 

 .األزمة تصدي اضطر واضعو السياسات إلى وضع أدوات جديدة للسياسة العامة ل

نسمة  حالة وفاة لكل مليون   143على الرغم من أن معدل الوفيات البالغ ف  ،مملكة البحرين كانت للجائحة أثر حاد على

 
 
 تقريب  كان مساويا

 
بشدة بفقدان السياح    تأثر  االقتصادإال أن  ،  نسمةحالة وفاة لكل مليون    129العاملي البالغ  للمتوسط    ا

العالم أنحاء  كافة  النفط بو   ،الوافدين من  في أسعار  الحاد  إلى    ؛االنخفاض  أدى  اإلجمالي  مما  املحلي  الناتج  انخفاض 

وفي محاولة للحّد   (. 2020،  هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية البحرينية)  سواء   حدفي الربع الثاني على    ٪ 9حوالي  ب

   كهرباء واملاءتمثلت في دفع فواتير ال  جديدة،سياسات  بتجربة    قامت حكومة البحرين  ثار، من هذه اآل 
 
 ، عن املواطنين  نيابة

وتأجيل   كبيرة(،  مالي  تحفيز  )كالهما جزء من حزمة  الخاص  القطاع  في  العاملين  املواطنين  رواتب  سداد  موعد  ودفع 

 . عدعن بُ   والتعلم وتطوير أنظمة العمل، ض و القر 

 
ُ
الجودة    ساهمت عالية   البيانات 

 
هامة  

 
صنع    مساهمة عملية  مرحلة    السياسات،في  أثناء  إلهام  كمصدر    تكوينسواء 

-وتفرض طبيعة جائحة كوفيد أو كمصدر للتعليمات حول كيفية ضبط السياسات أثناء مرحلة املراجعة.  السياسات

الفريدة من نوعها تطوير العديد من أنظمة جمع البيانات التقليدية والحالية للحرص على مّد واضعي السياسات   19
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بما في ذلك األفراد ومنظمات    املجتمع،يع أصحاب املصلحة في  يحتاج جم  ذلك،. عالوة على  باملعلومات التي يحتاجونها

 
ُ
للسماح لهم بتقييم مصالحهم الخاصة بدقة، وتمكينهم من    ؛ ثة حّد املجتمع املدني، إلى التدفق املستمر للمعلومات امل

 .جائحةثيرها الت املشاركة في حل املشكالت الصعبة التي 

خالل البيانات التي تم جمعها من    -وتحليل    -من خالل اإلبالغ عن نتائج  ساهم في هذه العملية  ي أن  يهدف  هذا التقرير  

شارك ما يقرب    ،2020  أيلول /سبتمبر  شهر  خاللف .19-كوفيد تأثير االجتماعي واالقتصادي لـحول ال دولي كبير    استطالع

 ،التوظيفالعمالة/حيث أبلغوا عن تجاربهم فيما يتعلق ب   ؛استطالعات قصيرة عبر اإلنترنت   ثالثشخص في    3000من  

بـ املتعلقة  واالجتماعية  االقتصادية  يُ ،  19-كوفيدواملشاكل  الذي  الوقت  في  غير خصّ والتغيرات  املهام  ملختلف  صونه 

 كما  املتعلقة بالعمل.  
 
هم للتعامل  ، باإلضافة إلى نوايافي غاية األهميةالدعم الذي اعتبروه  نوع    وصف املشاركون أيضا

 مع الصعوبات املالية التي 
ُ
 .جائحةبها السبّ ت

املقيمين في اململكة:    فرادمجموعتين من األ   حول البحرين بشكل أساس ي  مملكة  الذي تم إجراؤه في  تمحور االستطالع  

واملواطنون   البحرينيون  البنغالدحيث    البنغالديشيون،املواطنون  أّن  إلى  اإلشارة  أ  يعتبرونشيين  يتجدر  كثر من 

 
 
 مواطن  300و  ينبحريني  ومواطنة  مواطن  700شارك ما يقرب من  وقد  في البحرين.    مجتمعات العمال املهاجرين تضررا

نمما    ستطالع؛في اال   ينشيي بنغالد  ومواطنة
ّ
إعداد تقديرات تمثيلية ملختلف جوانب األثر االجتماعي من  لباحثين  ا  مك

   إجراءتم  و .  على املستوى الوطنيجائحة  واالقتصادي لل
 
 1000استطالع آراء    ففي األول تم،  نيإضافي  استطالعين  أيضا

وذلك    ؛ آخرين من سكان الواليات املتحدة  1000استطالع آراء    تمالثاني  في  و  ، من سكان اململكة املتحدة  ومواطنة  مواطن

 .في محاولة لخلق نقطة مرجعية في دراسة مقارنة آلثار الجائحة على مملكة البحرين

 
ُ
هذهت ال  قّدم  آثار  حول  مهمة  رؤى  للقراء  من    جائحةالبيانات  األربع  املجموعات  في  عيشهم  وسبل  الناس  حياة  على 

عانت من مستويات عالية    جموعات كلهاأن امل  ي. وأبرز النتائج هاتها االستطالع ت لاملشاركين عبر البلدان الثالثة التي شمّ 

انخفاض  و   ، فقدان فرص العمل  في صورةوالتي انعكست    ؛2020من الضائقة االجتماعية واالقتصادية منذ بداية عام  

 من 
 
 .ة النفسيةاحوالر  ،ووقت الفراغ  ،الدخل كال

  أظهرت
 
واملستوى  ،الجنس نوع و  ،حسب الفئة العمرية19-آثار كوفيدعن مستويات عالية من التباين في  البيانات أيضا

على أهمية جمع بيانات عالية  ستطالع  بشكل عام، تؤكد نتائج اال و العديد من املتغيرات الوسيطة األخرى.  في و ،التعليمي

ساهمالجودة  
ُ
ت أن  غير متوقعة وموضفي عملية    التي من شأنها  كانت  النتائج  العديد من  أن  السياسات، حيث  ثيرة ع 

 .للدهشة
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   هذا التقرير على النحو اآلتي:بقية ويرد  

والواليات املتحدة،   ، واململكة املتحدة  ،البحرين مملكة  في    فيروس كوروناقسم الثاني للقراء ملحة عامة عن انتشار  م القّد يُ 

  (NPIs) وعن تطور التدخالت غير الصيدالنية
ُ
في إطار توفير سياق واضح لفهم البيانات التي  ؛ذ في هذه البلداننّف التي ت

 تم جمعها في هذه االستطالعات.

القسم   ويُ   الثالث يصف  البيانات.  لجمع  املستخدمة  شرائح:  قّد الطريقة  ثالث  في  النتائج  الرابع  القسم  الفئة  م 

، واملقارنات الرئيسية بين املجموعات األربع، والنتائج املختارة التي تنشأ  غرافية العامة التي ينتمي إليها املشاركون و الديم 

 فية أو متغيرات الوساطة األخرى. و عند تحليل البيانات حسب الفئة الديموغرا
 
 يُ أخيرا

ّ
 .ص القسم الخامس النتائجلخ
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 انتشار فيروس كورونا في مملكة البحرين، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة  .2

حاالت عن  اإلبالغ  البحرين 19-كوفيد بدأ  مملكة  من  كل  املتحدة  ،في  خالل    ،واململكة  املتحدة  شهر والواليات 

لكل مليون    صاباتعدد اإل   2.1. يوضح الشكل  2020  شباط/فبراير اليومية  بينما    نسمةالجديدة  البلدان الثالثة،  في 

 .  ذاتها في البلدان الثالثة نسمةالجديدة اليومية لكل مليون  الوفيات عدد 2.2يوضح الشكل 

 من أصل كل مليون نسمة  19-: عدد اإلصابات اليومية بكوفيد2.1شكل 

 
 (2020املصدر: عاملنا في البيانات )

 من أصل كل مليون نسمة   19-اليومية بكوفيد وفيات الجديدة: عدد ال2.2شكل 

 
 (2020املصدر: عاملنا في البيانات )
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إجراء ضعف عدد اختبارات ب   تقومالبحرين  رجى األخذ بعين االعتبار أّن  عند مقارنة عدد اإلصابات اليومية بالفيروس، يُ 

 باململكة املتحدة والواليات املتحدة
 
  عددوهذا يرجع إلى ال (؛  Worldometer, 2020)  الكشف لكل مليون نسمة مقارنة

لكة املتحدة والواليات  في املم  الكشف  املنخفض من اختبارات  عدد في البحرين، وليس إلى ال  الكشف  املرتفع من اختبارات

كانت املتحدة؛   أواخر    حيث  في  العالم من حيث عدد  شهر  البحرين  الثامنة على مستوى  املرتبة  تحتل  سبتمبر/أيلول 

ومن هذا    لكل مليون نسمة.  ألف اختبار  820  الكشف  تجاوز عدد اختباراتفقد    الكشف التي تم إجراؤها،  اختبارات

 على النحو اآلتي:  البيانات املنطلق، تتجلى أبرز خصائص

، شهدت اململكة املتحدة والواليات املتحدة ارتفاع
 
 أوال

 
 مبكر   ا

 
ثم  .  2020  نيسان/أبريل   شهر  خالل  حاالت اإلصابةعدد  في    ا

 آب /أغسطس   شهر  اللرتفع مرة أخرى خيقبل أن    منخفضة،في اململكة املتحدة إلى مستويات    تراجع عدد اإلصابات

في االرتفاع مرة أخرى خالل   الواليات املتحدةحاالت اإلصابة ببدأت  بينما  ستمر في االرتفاع منذ ذلك الوقت.  او   ،2020

في أوائل  ،2020  حزيران/ يونيو  شهر   أواخر إلى ذروة جديدة  قبل أن تتراجع    ، 2020  آب/أغسطس   شهر  حيث ارتفعت 

،
 
اختلف ، فقد  البحرينمملكة  أما في  .  2020أيلول  /سبتمبر  شهر  أخرى خالل منتصفثم بدأت في الزيادة مرة    تدريجيا

 حزيران /يونيو   شهر  لتصل إلى ذروتها في منتصف   ،2020  نيسان/ أبريل  شهر   : فهي تبدأ خالل منتصفاإلصابات  نمط

 . ثم تنخفض تدريجي2020
 
 .قبل أن تبدأ في االرتفاع بشكل حاد مرة أخرى  ،2020 آب /أغسطس  شهرحتى نهاية   ا

األعلى، تليها الواليات املتحدة،   وه البحرينمملكة فرد في لكل الجديدة اليومية   اإلصابة وبشكل عام، فإن معدل حاالت

 في هذه الدول أعلى بكثير من املتوسط العاملي.  اليومية  أّن معّدل اإلصابات مع العلم؛ ثم اململكة املتحدة.

 انيث
 
 البحرين مملكة في  نسمة الوفيات الجديدة لكل مليون  عدد ، كانا

 
، لكنه ظل جائحةالتفش ي للغاية في بداية  ضئيال

 ثابت
 
. في املقابل، شهدت اململكة  2020  تموز /يوليو شهر  منذ بداية    نسمة  عند أقل من حالة وفاة واحدة لكل مليون   ا

 املتحدة والواليات املتحدة زيادة كبيرة جد
 
قبل أن   2020  نيسانأبريل/ شهر    خالل  نسمة  وفيات لكل مليون عدد ال في    ا

 في  لتنحسر،  
 
في    نسمة  التراكمية لكل مليون   بلغت حصيلة الوفياتلواليات املتحدة.  بالنسبة ل ترتفع مرة أخرى تدريجيا

 فالبحرين قريبة من املتوسط العاملي ،في البحرين ما كانت عليهتحدة والواليات املتحدة حوالي أربعة أضعاف اململكة امل

 بكثير، ا مستويات أعلى مفي حين أن اململكة املتحدة والواليات املتحدة لديه  ،نسمة الوفيات التراكمية لكل مليون عدد  ل

 . الدول العشر األولى  مناهما ت وكل

ا أهم  بين  التي  ومن  البيانيان  ابّينهلنقاط  امل  2.2و  2.1  الرسمان  تجاوزت  الثالث  الدول  أن  في  توسطهو    عدد   العاملي 

يُ   ؛أو الوفياتو/اإلصابات   يتم تعزيز هذه العوامل     .19-لكوفيد  شديد  مهد الطريق أمام أثر اجتماعي واقتصادي مما 

ويبّين الجدول  التي اعتمدتها البلدان الثالثة.   (NPIs) الصيدالنيةإجراءات التدخل غير   الصحية من خالل مجموعة من

 : أدناه أبرز هذه اإلجراءات منذ اندالع األزمة الصحية 2.1
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 البحرين مملكة في   19-كوفيد مواجهة لـ(NPIs) الصيدالنية الرئيسية غير  جراءات التدخل: الجدول الزمني إل 2.1جدول 

 (2020" )هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية، عياملصدر: تطبيق "مجتمع وا

انصّب اهتمام حكومة مملكة البحرين في حيث  :  اإلصابة والوفيات  حاالت  نمطتحاكي صرامة اإلجراءات بشكل عام  

االجتماعي   التباعد  على   
ّ
تحث إجراءات  تبني  على  املدارس.  مثل  البداية  منو غلق  الفترة  إلى   أيار /مايو  شهر  خالل 

 ،  2020  آب/أغسطس 
 
 تدريجيا

 
بتسجيل    أيلول /سبتمبرشهر  في    سرعان ما تغير الوضع  ، ولكنشهدت البالد انخفاضا

عدد   في  لذلك  ؛اإلصابات ارتفاع  الحكومة  املدارس تأجيل  ب  فاستجابت  فتح  افتتاح  إعادة  وكذلك  في ،  الطعام  تناول 

 . والجدير بالذكر أنه اعتبار األماكن املغلقة في املطاعم
 
البحرين فرض مملكة  تجنبت    ،2020  أيلول /سبتمبرشهر  من    ا

 .أوامر البقاء في املنزل 

   النهج  نفس   سععتمدت بشكل واأّما اململكة املتحدة فقد ا 
 
   بفرضها قيودا

 
   مماثلة أيضا

 
منها ملواجهة ارتفاع   في استجابة

 األ فترة  الفي    اململكة املتحدةشهدت  قد  و   .2020  أيلول /عدد اإلصابات خالل شهر سبتمبر
 
في معّدل الوفيات   ولى ارتفاعا

 التاريخ القرار 

 25/2/2020 . (3/5/2020 في تاريخإلى أجل غير مسمى  تم تمديدهاالجامعات واملدارس ورياض األطفال ملّدة أسبوعين )ق غال إ 

 17/3/2020 . تقتصر أنشطة جميع املطاعم واملرافق السياحية وأماكن تقديم األطعمة واملشروبات على الطلبات الخارجية والتسليم 

 17/3/2020 . واألنشطة الترفيهية ،وحمامات السباحة ، والصاالت الرياضية واللياقة البدنية ،التجاريةتم إغالق جميع دور السينما 

 17/3/2020 .الطلبات الخارجية وتوصيل األطعمة واملشروبات فقط علىحصر الخدمة التي تقدمها مقاهي الشيشة 

  20حصر التجمعات العامة على 
 
 17/3/2020 .ملنزل قدر اإلمكان والخروج للضرورة فقطوااللتزام بالبقاء في ا  ،أو أقل شخصا

 22/3/2020 .٪ من موظفي الحكومة50سياسة العمل عن بعد لتشمل  تّبني

 23/3/2020 عبادة. تعليق إقامة صالة الجماعة في جميع املساجد وأماكن ال

 25/3/2020 . تم تقييد الدخول إلى مملكة البحرين

 26/3/2020 فوق. حظر التجمعات التي تتكون من خمسة أشخاص فما 

 26/3/2020 أبريل/نيسان. 9أسبوعين حّتى يوم  ملّدة الضرورية إغالق جميع الشركات التجارية غير 

 3/4/2020 .للمسافرين الدوليين )ترانزيت( إعادة فتح العبور عبر مطار البحرين

 9/4/2020 . العامة وتغريم املخالفينلبس الكمامات في األماكن فرض 

 23/4/2020 يار.أ /مايو 6إغالق املحالت التجارية والصناعية غير األساسية ملدة أسبوعين حتى 

 7/5/2020 يار. أ /مايو 20قيود ملدة أسبوعين حتى  فرض فتح املحالت التجارية والصناعية معإعادة 

 21/5/2020 .كاملعتاد )مع شروط معينة( أعمالهاشركات التجزئة والصناعية  استئناف

 1/6/2020 0أيلول /سبتمبر 16يوم  العامة عالن عن إعادة فتح املدارساإل 

 أصبح العزل املنزلي للحاالت النشطة بدون أعراض 
 
. اختياريأمرا

 
 7/6/2020 ا

  20يد عن املطاعم املرخصة ملا ال يز بحجز الخاص الإعادة فتح 
 
 28/7/2020 .شخصا

 من يوم الجمعة ا قر 
 
، مع بدء صالة الفجر فقط اعتبارا

 
 26/8/2020 .بآ /أغسطس 28ر إعادة فتح املساجد تدريجيا

 3/9/2020 .إعادة فتح املطاعم واملقاهي في الهواء الطلق

 17/9/2020 .2020 تشرين األول /أكتوبر 24واملقاهي حتى تأجيل إعادة فتح خدمات تناول الطعام في األماكن املغلقة في املطاعم 
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به الواليات املتحّدة أمر  إ.  إغالق شامل  ما دفع بها إلى فرض تلخيصه ال أن ما مّرت  بسبب هيكلها السياس ي   ؛يصعب 

 و   -استجابات سياسية المركزية وغير متجانسة   الذي يخلق   –الفيدرالي  
 
بين والياتها من حيث عدد   للتفاوت الكبير  نظرا

 ذلك، املساحة الجغرافية الكبيرة للبالد. ومع    بسبب ، والتي هي في حد ذاتها نتيجة طبيعية  19-اإلصابات والوفيات بكوفيد

 .بقاء في املنزل لفترات طويلةبالالعديد من املناطق أوامر صارمة  شهدت

يها كإجراءات مضادة أثر عميق على الحياة  التي تم تبنّ  إجراءات التدخل غير الصيدالنيةو 19-كوفيدونتيجة لذلك، كان لـ

ة تقييم اآلثار االقتصادية  يشير إلى أهمي ذاه و  ؛ الثالث في هذه الدول االجتماعي  -ي الصحة واالقتصاد جانبي  اليومية، في

 .علمية ال  من خالل االستطالعاتواالجتماعية للجائحة 

البحرين باململكة املتحدة والواليات املتحدة،  مملكة  بما أننا سنقارن  و الذي أجريناه،    ستطالع اال   نباشر في وصفقبل أن  

يجدر بنا لفت االنتباه بإيجاز إلى بعض االختالفات البارزة بين االقتصاد البحريني واقتصاد اململكة املتحدة والواليات  

 (.Naunmann et al. 2018) ملزيد من التحليل، انظر .املتحدة

  ،
 
 يُ أوال

ّ
وهم يستخدمون في    ،صف سكان البحرين، وثالثة أرباع القوة العاملة فيهاما يقرب من ن املغتربون/األجانب  ل  مث

هذه    حركة تنقلوهذا يعني أن إقامتهم مرتبطة بتوظيفهم. كما أن مستويات    عاملين زائرين؛املقام األول تأشيرات دخول  

ع بنفس مستويات حماية  ، وال تتمتلقيود مضبوطة على غرار املواطنين البحرينيينتخضع  الشريحة من القوى العاملة  

 هم    وبالتالي  ؛التوظيف/العمالة 
ّ
   ألي أزمات اقتصادية  أكثر عرضة

ُ
 . وعلى النقيض من ذلك، يُ صيب البلدقد ت

ّ
ل العمال  مث

؛ 2020)مرصد هجرة جامعة أكسفورد،    في كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة،  من السكان   %17األجانب نحو  

 (.2020واليات املتحدة، مكتب إحصاءات العمل في ال 

 ثاني
 
البحرين  ا في  العام  القطاع  في  العاملين  املواطنين  نسبة  تعتبر     مرتفعة، 

 
   جدا

 
املتحدة    مقارنة اململكة  مثل  بدول 

لهم العمل   تسمحلوظائف التي يشغلونها ل العاملون في هذا القطاع يتمتعون بدرجات حماية عالية فوالواليات املتحدة. 

 . إدارية فهي باألساس وظائف بشكل عام؛  عدعن بُ 

 ثالث
 
  من خالل سرلأل  قدمون الدعم، هناك عدد كبير من العمال املهاجرين الذين يعملون كخدم منازل في البحرين، ويا

أصحاب   يساعد ذلك  األخرى؛ مما  وغيرها من الخدمات  والقيادة،، والتنظيف،  الطعام  رعاية األطفال، وإعداد وجبات

التكيّ  على  البحرينيين  تحدياتالعمل  مع     أكبر  بسهولة 19-كوفيد ف 
 
والواليات    مقارنة املتحدة  اململكة  مواطني  مع 

 .املتحدة

اآلن إلى وصف طريقة جمع البيانات، بما في ذلك أسئلة االستطالع الدقيقة    تطرق مع وضع هذه االختالفات في االعتبار، ن

  .للمشاركة في االستطالع املشاركين تماسال املستخدمة، وتفاصيل كيفية 
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 االستطالع  إجراء نهج. 3

 أسئلة االستطالع 3.1

 في االستبيان.  متطابقين ، مع أسئلة وتسلسلترتيب تتشارك االستطالعات الثالثة نفس ال

 : سعينا إلى تحقيق األهداف التالية االستطالع،أسئلة  وضععند  

لكّننا استهدفنا على وجه  و نسبة املشاركة بين البحرينيين وغير البحرينيين املقيمين في مملكة البحرين.    زيادة .1

   وبحرينية بحريني 500التحديد ما ال يقّل عن 
ّ
 . ثمثيلية وطنياعينة  لواليمث

 اوأبرزها    ؛لة للبيانات املوجودة التي تم جمعها في مملكة البحرينكمّ جمع بيانات مُ  .2
ُ
جريها غرفة  الستطالعات التي ت

وما تجمعه 'هيئة تنظيم سوق العمل' من بيانات   ،تجارة وصناعة البحرين بصفة دورية بشأن األعمال التجارية

 . لة وزاخرة حول سوق العملفصّ مُ 

 .جمع البيانات التي من شأنها أن تدعم صنع السياسات وتكون ذات قيمة علمية  .3

من ناحية، وحجم البيانات  إكماله  /في االستطالع  بين معدل املشاركة  تباين كبيرهناك  ،  الثالثة  في جميع االستطالعات

بمملكة البحرين    في االستطالع شاركة  املإذ كانت    ؛ كل مشارك من ناحية أخرى، وهذا األمر متوقعمن  التي تم جمعها  

بدون مقابل مادي تطّوعية لل   )انظر  ،  املتحدةأدناه  اململكة  في  الوضع  على  الع 
ّ
املتّحدة(.    ط وضعنا  ولذلك،  والواليات 

 ون صرّح ويُ   ونهال فضّ اللغة التي يُ   ون دقائق. فما أن يختار املشارك  5  أكثر منمن األسئلة ال تستغرق اإلجابة عنها    مجموعة

   18السّن القانوني ) مببلوغه
 
االستطالع في شكل سّت مجموعات من األسئلة. االستطالع   محّتى يظهر له   ،فما فوق( عاما

 في امللحق.  درجالكامل مُ 

خسروها   أمو/أو ثانوية    ساسيةوظيفة أ  شاركون علىامل  حصل: هل  الوضع الوظيفيتناولت املجموعة األولى من األسئلة  

، باستخدام  تغّيرت أوقات العمليف  ؟ وبالنسبة ألولئك الذين احتفظوا بوظيفة أساسية أو ثانوية، كجائحةمنذ بداية ال

يُ   واالحظ  .Likertليكرت    مقياس لم  السؤال   أن 
ُ
ت بطريقة  ال صاغ  بين  بشكل واضح  الحر،  ثابتةال  وظيفةميز  والعمل   ،

يُ ، وما إلى ذلك. وقد اخترنا هذا بسبب تفضيلنا الشديد لليجاز؛  التجارية  وملكية األعمال ي فقد  ر التوضيح النص ّ
ّ
ؤث

   حاتاملصطل  ملختلف 
 
امليزة على حساب    سلبا وتأتي هذه  املشاركة.  تعريفعدم  على معدل  عند  دقيق ومعتمد    وجود 

لبقية هذا التقرير، نستخدم مصطلح "توظيف/ عمالةاملشاركين ملصطلح "  إلى ما توظيف/عمالة". بالنسبة  " للشارة 

 .طالعيقيسه االست 
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باشرة ملعدل البطالة، ولكنها ليست البيانات مؤشرات غير مُ نتائج هذه  ، يمكن اعتبار  لفظيةباإلضافة إلى هذه املسألة ال

 يمكن تفسيره بالقيمة ال
 
 مباشرا

 
 .قضية مشاركة القوى العاملة تناول لم ي  ستطالعحيث أن اال ؛ فعلية مقياسا

االجتماعية التحديات  من  سلسلة  األسئلة  من  الثانية  املجموعة  التي  -طرحت  يواجهها  االقتصادية  أن  املحتمل  من 

   علىصول  ح)ال  جائحة بسبب ال ون املشارك
ُ
لب من الغذاء، وفقدان الدخل، وانخفاض وقت الفراغ، وما إلى ذلك(، ثم ط

 .Likert  ليكرتباستخدام مقياس   التحديات هذه تقييم إلى أي مدى واجهوا صعوبة في التعامل مع يناملشارك

  تغّير الوقت الذي يخّصصه املشاركون لسلسلة من املهام غير املتعلقة بالعمل استكشفت املجموعة الثالثة من األسئلة  

   والتعليم املنزلي وما إلى ذلك ،ورعاية األطفال ،والتواصل االجتماعي ،النوم مثل
 
 . Likert ليكرت  ملقياس وفقا

في دعم  الأكثر. وشملت الخيارات    ون املشارك  رغب بهاستفسرت املجموعة الرابعة من األسئلة عن نوع الدعم الذي ي

الدعم النفس ي؛ و   القروض؛  سداد  الدعم املالي، مثل تأجيلو سوق العمل، مثل التدريب أو املعلومات حول فرص العمل؛  

 .ما إلى ذلكو 

التي   املالية  الصعوبات  مع  للتعامل  يخططون  املشاركون  كان  كيف  األسئلة  من  الخامسة  املجموعة  سببتها ونظرت 

 طلببعادات اإلنفاق، و   علقيت  فيماعن نواياهم    صّرحون ، فإنهم سوف يLikertليكرت    وباستخدام مقياس.  الجائحة

 .، وما إلى ذلكالعائلة/األصدقاءي من جانب دالدعم املا

ديموغرافية:   األسئلة  من  واألخيرة  السادسة  املجموعة  االجتماعية،  نوع  كانت  والحالة  العمرية،  والفئة  الجنس، 

 .، واملستوى التعليميرعايتهم تتموالجنسية، واملنطقة، وعدد األطفال، وعدد كبار السن الذين 

 املشاركون وأخذ العينات 3.2

   وبحرينية  بحريني  500استهدفنا باألساس  
ّ
واعتمدنا على بيانات    ا االستطالعفي هذ  الوطني  ستوي على امل  لوا شريحة ليمث

 3.2.1صّنف الجدول  ، ويُ (هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية)  الوطني  اإلحصاءات  مكتب غرافية استمّدت من  و ديم 

العدد    ذكر  مع  حافظة )املنطقة الفرعية بمملكة البحرين(،وامل  ،والفئة العمرّية   ،الجنس نوع  هؤالء املشاركين حسب  

 (. 4.1في القسم  ها علي )نعلق  معها بين قوسينالفعلي للمالحظات التي تم ج 

إذ مّدت لنا سفارة   ؛كان من املتوقع أن تكون املشاركة بين غير البحرينيين منخفضة، باستثناء الجالية البنغالديشية و 

غير البحرينية )بعد    اتالجالية البنغالديشية هي ثاني أكبر الجاليفبنغالديش يد العون بنشر االستطالع على مواطنيها.  

وا شريحة األجانب  وبنغالديشية بنغالديش ي 200واستهدفنا باألساس في مملكة البحرين.  ة( املقيميةالهند الجالية 
ّ
 ليمثل
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والفئة العمرية، إلى جانب البيانات   ،الجنس نوع التوزيع حسب  3.2.2بين الجدول . ويُ البحرينب املقيمين غير البحرينيين

 .جمعها  الفعلية التي تم

ل : عينة3.2.1جدول  
ّ
مث

ُ
 مع املالحظات الفعلية التي تم جمعها بين قوسين   ين بحرينيومواطنة مواطن    500الوطني من    املستوى   ت

 الفئة العمرية  18-24 25-44 + 45

 الجنس نوع  الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  اإلناث

 العاصمة  ( 11) 12 (8) 12 ( 45) 28 ( 47) 27 ( 19) 22 ( 22) 22

 حافظةامل
 حّرق امل ( 15) 10 (10) 9 ( 56) 22 ( 35) 21 ( 17) 17 ( 15) 17

 ية الشمال ( 15) 18 ( 23) 17 ( 56) 42 ( 70) 41 ( 21) 33 ( 25) 33

 يةالجنوب ( 16) 10 (4) 9 ( 45) 22 ( 51) 22 ( 15) 17 ( 19) 17

 املصدر: هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية 

لعينة : 3.2.1جدول 
ّ
مث

ُ
 مع املالحظات الفعلية التي تم جمعها بين قوسين مواطن ومواطنة بنغالديشيين  200من  الوطني املستوى  ت

 الجنس  الذكور  اإلناث

1 (0) 0 (16) 18-24 

 44-25 ( 254) 173 (5) 2 الفئة العمرية 

1 (1) 23 (7) 45 + 

 اإللكترونية  املصدر: هيئة املعلومات والحكومة

 بشكل عام،  
 
 لجنسية، كان من املتوقع أن يكون البحرينيون األقل تضرر ل   طبقا

 
   ؛جائحة المن    ا

 
الستهدافهم بشكل    نظرا

 كان من املتوقع أن يُ و بل العديد من برامج املساعدة الحكومية.  صريح وحصري من ق  
ّ
واحدة من أكثر   ل البنغالديشيون مث

 مجموعات العمال املهاجرين  
 
،بسبب مستويات تعليمهم املنخفضة    من الجائحة؛   تضررا

 
في الوظائف   نسبيا وتركزهم 

 .منخفضة األجر، وانخفاض الحماية االجتماعية

 كنقطة مقارنة معاصرة للبيانات التي تم جمعها في مملكة البحرين، قمنا أيض
 
كة املتحدة  سكان اململ  حول   بجمع بيانات  ا

ل املستوى الوطنيكانت العينة املستهدفة    حالة،في كل  ووالواليات املتحدة عبر طرف ثالث )انظر أدناه(.  
ّ
مث

ُ
بحجم   عينة ت

 فرد. 1000

 توزيع االستطالع 3.3

رئيس ي، يمكن الوصول إليه عبر أي متصفح ويب الذي  Lime Survey من خالل موقعاالستطالع عبر اإلنترنت  إجراءتم 

   ستطالعواألجهزة اللوحية، والهواتف املحمولة. كان اال   املحمولة،عبر أجهزة الكمبيوتر املكتبية/
 
 27-  8فترة  في ال  متاحا

 .2020 أيلول /سبتمبر
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قائمة األشخاص الذين   إلىالرسائل النصية إرسال تم توزيع االستطالع الذي يستهدف البحرينيين في البداية عن طريق 

 أعربوا عن اهتمامهم باملشاركة في االستطالعات. تم توزيعه الحق
 
  ؛عبر مجموعة متنوعة من قنوات التواصل االجتماعي  ا

قنوات ذلك  في  ال "دراسات" بما  استخدام  تم  البحرين.  في  اإلنمائي  املتحدة  األمم  في وسائل    خباريةاإل   نشراتوبرنامج 

تم تعزيز التوزيع عبر وسائل التواصل االجتماعي   واألخير،. خالل األسبوع الثالث  الستطالعدة الوعي بااإلعالم املحلية لزيا 

 .بدعم من سفارة بنغالديش في مملكة البحرين البنغالديشيةالتوزيع بين الجالية كان عبر اإلعالنات املدفوعة. 

يات املتحدة عبر جهة خارجية متخصصة في أبحاث تم توزيع االستطالعات التي تستهدف سكان اململكة املتحدة والوال 

لتوفر الشركة للباحثين عينات    ، حيث عبر اإلنترنت ستطالع  اال 
ّ
مث

ُ
نوع  املستوى الوطني من املشاركين، متوازنة حسب    ت

 .والعرق  ،والفئة العمرية ،الجنس 
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ــــج 4 ــ  . النــتــــائـ

 التركيبة السكانية العامة  4.1

توزيع العدد اإلجمالي للمشاركين حسب املجموعة،    4.1.1مالحظة. يوضح الشكل    2943  جموعهما م  تضمنت الدراسة

طلق  اململكة املتحدة والواليات املتحدة أعلى تمثيل مُ   ى لدو   .وهكذاالسكان  معظم  من    نسمة   وعدد املشاركين لكل مليون 

 .نسمة  ليون م  كل على أساس حيث تم االحتساب  ؛في البحرين يون ش يالبنغالدثم  ،ا البحرينيون مفي العينة، يليه 

مالحظة من املشاركين الذين لم يكونوا بحرينيين وال بنغالديشيين. كانوا    50في بيانات البحرين، كان هناك ما يقرب من  

 يُ 
ّ
 شمل أشخاصأي أنه    ؛االقتصادي -جنسية مختلفة، مع تباين ضمني واسع في الوضع االجتماعي  20لون ما يقرب من  مث

 
  ا

 من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وأشخاص
 
  غير  االقتصاد الناش ئ. لقد اعتبرنا هذه البيانات دول ذات  من  ا

 .وبالتالي قمنا بحذفها من بقية هذا التقرير  للتحليل،عميقة بما يكفي 

 السكان معظم من  نسمة  : العدد اإلجمالي للمشاركين والعدد لكل مليون 4.1.1شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

 التوزيع    4.1.2يوضح الشكل  
 
للمشاركين. في حاالت البحرينيين في البحرين، وسكان اململكة املتحدة،   نوع الجنس ل   طبقا

 
 
متساويا الجنسين  بين  التوزيع  يكون  املتحدة،  الواليات   تقريب  وسكان 

 
ويُ ا تقريب ،   مثل 

 
بالنسبة  معظم    ا السكان. 

 ولكن هذا أيض (،٪ 98بشدة نحو الرجال )  التوزيع ميليفي البحرين،   يينش يللبنغالد
 
 يُ   ا

ّ
 .السكانمعظم ل مث
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ن البحرينيو : مملكة البحرين يون البنغالديش: مملكة البحرين اململكة املتحدة الواليات املتحدة

العدد اإلجمالي العدد لكل مليون نسمة
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 لنوع الجنس: التوزيع 4.1.2شكل 
ا
 للمشاركين  طبقا

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

الشكل   املتحدة،    4.1.3يوضح  والواليات  املتحدة  اململكة  لسكان  بالنسبة  العمري   يُ و التوزيع 
ّ
التوزيع  لمث معظم    هذا 

العمرية   الفئات  في  زائد لألفراد  تمثيل  للبحرينيين، هناك  بالنسبة  تمثيل    سنة،  44-35و  34-25السكان.  بينما يوجد 

 سنة( مُ   24-18فإن فئة الشباب )  البحرين،ن في  في حالة البنغالديشييوناقص للشباب وكبار السن.  
ّ
 مث

 
   لة تمثيال

 
  ،زائدا

 + سنة( غير مُ 45في حين أن كبار السن )
ّ
شيين يبنغالد ال بحرينيين و الوبالنظر إلى هذا التباين بين نسب العينات من  لين.  مث

  .4.3و 4.2 ينفي القسم وليةطبق إضافات على البيانات األ قيمين في البحرين، سنُ امل

 للفئة العمرية : التوزيع 4.1.3شكل 
ا
 للمشاركين طبقا

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
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محافظة  التوزيع اإلقليمي للبحرينيين والبنغالديشيين في البحرين. في حالة البحرينيين، كل من    (أ)  4.1.4يوضح الشكل  

 املحرق واملحافظات الجنوبية مُ 
ّ
 مث

 
   لة تمثيال

 
   زائدا

 
 ، في حين أن كل من محافظات العاصمة والشمال مُ قليال

ّ
 مث

 
 لة تمثيال

 
 
   ناقصا

 
مُ قليال العاصمة  فإن  البنغالديشيين،  حالة  في   م . 

ّ
 ث

 
تمثيال    لة 

 
قليال الثالث زائدا  املحافظات  كل من  أن  في حين   ،

 املتبقية مُ 
ّ
 مث

 
   لة تمثيال

 
  ناقصا

 
 .قليال

 من مملكة البحرين: التوزيع اإلقليمي )املحافظة( للمشاركين (أ) 4.1.4شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

التوزيع اإلقليمي   (ج)   4.1.4اململكة املتحدة، ويوضح الشكل    منالتوزيع اإلقليمي للمشاركين    (ب)  4.1.4يوضح الشكل  

للمن عدة  . توجد  من الواليات املتحدةللمشاركين   نظام مكتب التحليل    وسنعتمدفي الواليات املتحدة؛    طقةتعريفات 

 .مناطقم الواليات املتحدة إلى ثماني قّس االقتصادي، الذي يُ 
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العاصمة املحرق  الشمالية الجنوبية
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 )ب(: التوزيع اإلقليمي للمشاركين من اململكة املتحدة 4.1.4شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

لكما ذكرنا أعاله، فإن بيانات اململكة املتحدة والواليات املتحدة  
ّ
مث

ُ
  ، والعمر  ،الجنس نوع  الوطني من حيث    ستوى امل  ت

ت  نقارن  بيانات عنه(. نحن ال  أنهم يؤكدون  والعرق )متغير ال نجمع  بالتوزيع السكاني؛ نالحظ فقط  وزيعاتنا اإلقليمية 

في اململكة املتحدة والواليات املتحدة، باستثناء أيرلندا الشمالية في اململكة    اإلقليميةوجود تمثيل كبير لجميع املناطق  

 
ُ
 املتحدة، والتي ت

ّ
 .٪ فقط من البيانات1ل مث

 لنظام مكتب التحليل االقتصادي( للمشاركين من الواليات املتحدة   4.1.4شكل 
ا
 )ج(: التوزيع اإلقليمي )طبقا

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

في البحرين،    يينش يوالبنغالد   التوزيع اإلقليمي للحالة االجتماعية للمشاركين. في حالة البحرينيين  4.1.5يوضح الشكل  

 .أغلب املشاركين "عازبون"؛ بينما في اململكة املتحدة، "متزوجون "أغلب املشاركين والواليات املتحدة، 
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 : الحالة االجتماعية للمشاركين4.1.5شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

يكون الوضع    4.1.6يوضح الشكل    )صفر(  أطفال  بدون توزيع عدد األطفال. في جميع الحاالت، 
ُ
ت  البيانات أيض  رظه  . 

 
  ا

املتح  اململكة  في  املواليد  معدالت  كما  انخفاض  املتحدة.  والواليات  ظه  دة 
ُ
البلدان:    رت هذه  في  األسرة  حجم  متوسط 

 .(2017(، )األمم املتحدة، 2.6(، الواليات املتحدة ) 2.3(، اململكة املتحدة )5.9البحرين )

 لكل من املشاركين طفال ال : عدد 4.1.6شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

ساعدهم املشاركون. في كل مجموعة من مجموعات البحرينيين في البحرين  يالذين    كبار السنعدد    4.1.7يوضح الشكل  

 ولكن في الحالتين األخيرتين، يكون التوزيع    ”،صفريكون الرد النموذجي "   املتحدة،واململكة املتحدة والواليات  
 
بدرجة    مائال

 "  صفركبيرة نحو "
 
  البحرين،. في حالة البنغالديشيين في  "االنتظام"أقرب بكثير إلى    يكون البحرين  بينما في حالة    ،أيضا
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" إلى  النسبة  االجتماعي3تميل  للتأمين  كمصدر  األسرة  لوحدة  املستمرة  األهمية  إلى  البيانات  هذه  تشير  قد   ."+-

 .القتصادي في البحرين وبنغالديش، على عكس اململكة املتحدة والواليات املتحدةا

 وزيع املستوى التعليمي للمشاركين. تبدو بيانات اململكة املتحدة والواليات املتحدة متشابهة  ت  4.1.8يوضح الشكل 
 
  ؛جدا

٪( من 2ونسبة متساوية وصغيرة )حوالي   والبكالوريوس،٪ من املشاركين في كل من املدارس الثانوية  40مع ما يقرب من  

على الحاصلين  تعليمي  املشاركين  من    مستوى  حالة  الثانو املدرسة  أقل  في  الدكتوراه.  درجة  على  الحاصلين  أو  ية 

في   هي  البحرين،البحرينيين  البكالوريوس  درجة  الغالبة  فإن  املشاركين   ،الفئة  من  ملحوظ  بشكل  أعلى  نسبة  وثمة 

. في حالة البنغالديشيين في الثانوية فقط  على شهادةوكالهما يتفوق على الحاصلين    ،الحاصلين على درجة املاجستير

  ،البحرين
ُ
 ت

ّ
 جميع ) املشاركين،٪ من 69ل املدارس الثانوية مث

 
 .٪( البقية حاصلون على درجة البكالوريوس26وتقريبا

 : عدد كبار السن الذين يقوم املشاركون بمساعدتهم 4.1.7شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
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 لمشاركين ل يتعليم الستوى امل: 4.1.8شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

، فإننا نأخذ في االعتبار  19-كوفيدلـ  تفاوتعند تحليل البيانات على مستوى املجموعة الفرعية، في محاولة لفهم األثر امل

الجنس املكون من ستة عناصر: كل مجموعة من ثالث نوع  العمر/ل  ي تحل  ياألول هالتصنيف  مختلفة.    صنيفاتت  ثالث

ألننا نرغب   ؛أننا ال ننظر إلى نوع الجنس فقط  واذكر(. الحظ  أنثى،ن )ييجنسنوعين  و +(  45  ،44-25  ،24-18فئات عمرية )

 ؛ أخرى ة لفئة  في تجنب احتمال وجود فروق سلبية لفئة عمرية واحدة من النساء يتم إلغاؤها من خالل الفروق اإليجابي

للمرأة   إلى جعل املتوسط اإلجمالي     على نحو مضللمما قد يؤدي بخالف ذلك 
 
 نأمل أيض  الرجال. ملتوسط    مساويا

 
في    ا

 تقديم نتائج أكثر دقة 
 
 .فئتين متعارضتينكمتميزتين أو  توافقتينمرؤية النساء والرجال كمجموعتين  عن بعيدا

املختلفة.  التصنيف  و  الخمسة  التعليم  االجتماعيفالثاني هو مستويات  الدخل والوضع  بديل الئق عن  -التعليم هو 

 .االقتصادي بصفة عامة

،  جائحةف مع الالثالث، نأخذ في االعتبار ثالث مجموعات من املحتمل أن تواجه صعوبات كبيرة في التكيّ   صنيففي الت

ال البيانات  في ضوء  يمكننا تحديدها  نجمعهاوالتي  في ظل االضطراب   :تي  األقل،  على  لديهم طفالن  الذين  األشخاص 

سنين على األقل، في ضوء املخاطر الصحية التي الناجم عن إغالق املدارس؛ األشخاص الذين يساعدون شخصين مُ 

 .سنة(+ 65؛ وكبار السن أنفسهم )جائحة يواجهها كبار السن وحاجتهم األكبر إلى االعتماد على األسرة أثناء ال 
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 املقارنات الدولية الرئيسية .4.2

اال  قيد  األربع  املجموعات  عبر  الرئيسية  الخمسة  األسئلة  على  اإلجابات  القسم  هذا  البحرين:   ستطالعيقارن  )سكان 

سكان الواليات املتحدة(. ستكون املقارنات على مستوى   املتحدة،سكان اململكة    البنغالديشيون،  ،البحرينيون   املواطنون 

 .(4.3) التالياملجموعة فقط؛ سيتم فحص النتائج املحلية املختارة في القسم 

التوظيف /على العمالة  19-كوفيد : أثر جائحة 4.2.1شكل   

  أساسية/ثانوية اآلن؟ ، وهل لديك وظيفة 19- كوفيدهل كان لديك وظيفة أساسية/ثانوية قبل جائحة  

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز — ""دراسات استطالعاتاملصدر: 

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

مفيد  . ولنتذكر أن هذه البيانات هي مؤشر  التوظيف/عمالة على معدالت ال19-كوفيد   جائحة  أثرفي    4.2.1ينظر شكل  

البطالة ملعدالت  مباشر  غير  تقديرات صريحة    ؛ولكنه  أنها  على  تفسيرها  ينبغي  ال  البطالة.    لألثروبالتالي   و على 
ُ
  ق فرّ ت

 من البيانات بين
 
   .ة والثانوية ساسي الوظائف األ  كال

والوال  املتحدة  واململكة  البحرينيين  للمواطنين  بالنسبة  أنه  يجب مالحظتها هي  التي  األولى  كانت النتيجة  املتحدة،  يات 

 املجموعات،قابلة للمقارنة على نطاق واسع عبر    جائحةة قبل وبعد الساسيفي الوظائف األ   التوظيف/عمالةالمعدالت  

ثره على سكان اململكة  أاألثر على املواطنين البحرينيين أقل من  ف  ؛ نقاط مئوية  10إلى    5انخفاض كبير في الترتيب من    مثل

 املتحدة والواليات املتحدة، وهي نقطة نعود إليها أدناه عند مناقشة البنغالديشيين. 

الناتج املحلي اإلجمالي   أبلغت عنها هذه الدول: انخفض  التي  تتماش ى هذه األرقام مع االنكماشات االقتصادية الكبيرة 

٪ 21.7بنسبة ، و )2020 اإللكترونية، هيئة املعلومات والحكومة ) ٪ في البحرين8.9للربع الثاني على أساس سنوي بنسبة 
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(. كما أنها تعكس العدد الكبير من  2020، املؤشرات االقتصاديةواليات املتحدة )في ال٪ 9.1بنسبة في اململكة املتحدة، و 

 على االقتصاد؛ انظر العبيدلي )  جائحةؤثر التاآلليات التي  
 
 ( لل 2020من خاللها سلبا

ّ
 .كامل لهذه الروابط  عرضعلى  ع  طال

 ثاني
 
 كبير    من البنغالديشيين  ر على الوظائف األساسية بين سكان البحرينث ، األا

 
ر املجموعات الثالث أث ويتجاوز    ،جدا

يفسر على األرجح األثر الخافت وهذا  ٪ بعد الجائحة. 59٪ قبل الجائحة إلى  81: فقد انخفض من  درجة كبيرةباألخرى  

 نسبي
 
البحرينيين:    توظيف/عمالةلى  ع   جائحةلل   ا  يُ حيث  املواطنين 

ّ
إجمالي  مث ربع  حوالي  البحرينيون  وهم   العمالة،ل 

   يشغلون بشكل منهجي
 
   ؤّمنةوظائف م  نسبيا

 
 جيدا

 
حماية  ب فإنهم يتمتعون    ذلك،على    ، مثل الوظائف الحكومية. عالوة

، والتي تتمثل في دفع 19-كوفيد ب  املتعلقةالتوظيف  العمالة/أما التدخالت الحكومية في  أعلى من البنغالديشيين.    وظيفية

 
 
في القطاع الخاص، فهي مقصورة صراحة العاملين  على املواطنين البحرينيين، األمر الذي يساعد البحرينيين   رواتب 

تدت إلى كل السكان العاملين، لكان ارتفاع  قد ام   زايا ولو كانت مثل هذه امل.  وظائفهمبشكل أكبر في محاوالتهم لالحتفاظ ب

للبحرينيين، وبالتالي فإن املواطنين   ستحقاقاتالتكلفة يعني على األرجح انخفاض استحقاق كل عامل، بما في ذلك اال 

 
 
 لديهم.  التوظيف/أكبر في معدالت العمالة  البحرينيين كانوا ليشهدوا على األرجح تدهورا

في كل : حيث أن  شف البيانات عن مستوى أعلى بكثير من التباين بين املجموعات األربعي حالة الوظائف الثانوية، تك ف

   التوظيف/عمالةال من اململكة املتحدة والواليات املتحدة، كانت مستويات  
 
، مما يعكس في الوظائف الثانوية ثابتة تقريبا

 ساس ي على الدخل األ   جائحةالسلبي لل  ثراأل  الثانوي ملواجهة  الثانوية/التوظيف  عمالةالعلى األرجح محاولة الستخدام  

والبنغالدشيين، كان هناك انخفاض حاد في   البحرينيين  في البحرين، لكل من املواطنينبينما  أدناه(.    4.2.6)انظر الشكل  

نقطة مئوية( كان مرة    20)  لبنغالديشيينل   بالنسبة، على الرغم من أن االنخفاض  الثانوي   الثانوية/التوظيف  عمالةال

 .أعاله تم مناقشتهانقاط مئوية(، لألسباب نفسها التي  5أخرى أعلى بكثير من ذلك بالنسبة للبحرينيين )

و  البحرين  بين  الفرق  يكون  أن  املرجح  من  من   
 
والواليات كال املتحدة     اململكة 

 
مدفوعا االقتصادية    املتحدة  بالهياكل 

 فاملختلفة. ف
ُ
 ي البحرين، ت

ّ
   عمالةل نسبة المث

 
باململكة    في القطاع العام وشبه العام نسبة أعلى بكثير من الوظائف مقارنة

. وعلى النقيض من ذلك،   متزمتةاملتحدة والواليات املتحدة، كما أن التوظيف في القطاع العام عملية بيروقراطية و 
 
نسبيا

مما يؤدي إلى سوق    ؛حرك الرئيس ي لخلق فرص العملفإن القطاع الخاص في اململكة املتحدة والواليات املتحدة هو امل

 و عمل مرن  
 
يُ   ؛من سوق البحرين   أكثر استجابة ثانوية. كما يمكن أن  الناس ألداء وظائف  عكس ذلك لزيادة استعداد 

 .حاجة مرتفعة إلى وظيفة ثانوية في اململكة املتحدة والواليات املتحدة لتغطية النفقات األساسية

وظيفة   ألعضاء كل مجموعة حيث كان  على ساعات عمل املجموعات األربع، 19-كوفيد أثر جائحة  4.2.2شكل اليوضح 

على األقل.    2020  أيلول /الثانوية حتى سبتمبر/ساسيةاأل   ائفهمواحتفظوا بنجاح بوظ  ،جائحةثانوية في بداية ال/ساسيةأ

املشاركين  واالحظ بتقييم  أن  العمل  التغيّ   قاموا  في ساعات  مقياسرات  من    Likert  ليكرت باستخدام  يمتد   2-الذي 

 
 
  2( إلى +)انخفض كثيرا

 
 .()زاد كثيرا
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 على ساعات العمل  19-كوفيد : أثر جائحة 4.2.2شكل 

كيف تغيرت ساعات [ ، واحتفظوا بها19-كوفيد بالنسبة ألولئك الذين عملوا في وظيفة أساسية/ثانوية قبل جائحة]

  ت )انخفض  2- ة/الثانوية على مقياس منساسيعملك في وظيفتك األ 
 
 )زادت كثيرا(؟  2( إلى +كثيرا

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

ي، بينما يعاني سكان اململكة املتحدة والواليات  كللوظائف األساسية، ال يواجه املواطنون البحرينيون أي تغيير  ل   بالنسبة

العمل.   عدد ساعات  في  خفيفة  تقلصات  من  البحرينأما  املتحدة  في  عانوا  البنغالديشيون  أكبر   فقد  من  أخرى  مرة 

 .2من  0.6حيث بلغ املتوسط   ؛انخفاض

بالنسبة   ل   أما 
 
كبير جدا انكماش  من  البحرين  في  البنغالديشيون  يعاني  الثانوية،  يعاني  كذلك  و (.  2من    1.2)  لوظائف 

ان بشكل  ت(، في حين أن اململكة املتحدة والواليات املتحدة ثابت2من    0.6املواطنون البحرينيون من انكماش معتدل )

الرغم  أساس ي.   االختالفات  منوعلى  تحسب  التي  العوامل  نفس   أن  األرجح  على     العوامل  هي 
ُ
ت الالتي  في فسر  تباين 

نُ   التوظيف/العمالة   م تفسير قّد داخل البحرين، فإننا ال 
 
 من    لالختالفات بين البحرين و  ا

 
اململكة املتحدة/الواليات  كال

 .املتحدة

كل مجموعة بالتأثر بمجموعة مختارة من التحديات    فرادعلى مدى شعور أ19-كوفيد  جائحة  أثر  4.2.3يوضح شكل  

 .)تأثير كبير للغاية( 5)بدون تأثير( إلى  1بدأ من ت ؛Likert  . تكون الردود على مقياس ليكرتجائحة املرتبطة بال

0.1

-0.6-0.6

-1.2

-0.2
-0.1

-0.2
0.0

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

تغّير ساعات العمل بالوظيفة األساسية تغّير ساعات العمل بالوظيفة الثانوية
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 على التحديات املختلفة  19-كوفيد جائحة  أثر : 4.2.3شكل 

، إلى أي مدى تأثرت على  19-جائحة كوفيداالقتصادية التالية املرتبطة ب-بالنسبة لكل من التحديات االجتماعية

 ( )تأثير كبير للغاية عليّ  5تأثير على اإلطالق( إلى  )ال 1مقياس من 

 
   البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

 يُ حيث  نبدأ باإلشارة إلى أنه في التحديات الستة، هناك نمط ثابت:  
ّ
غ البنغالديشيون في البحرين عن مستويات عالية  بل

 سكان اململكة املتحدة والواليات املتحدة بشكل معتدل وبالتساوي تقريب(؛ يتأثر  أعلى بكثيرهي  )و   املحنة  التأثر من  من
 
  ا

األقل   هم  البحرينيون  واملواطنون   بالتحديات؛ 
 
   ،تأثرا

 
متوسطة. عالوة إلى  منخفضة  تأثرات  عن  اإلبالغ  ذلك،   مع  على 

للبنغالد  امل   يينش يبالنسبة  في البحرين، وسكان اململكة املتحدة والواليات  تحدة، كانت أعلى الدرجات  الذين يعيشون 

  ، على التوالي؛ الكل3.2، 3.3، 4.5( وانخفاض الدخل )5 أصل ، على التوالي؛ الكل من3.5، 3.6، 4.3لفقدان الوظائف )

االقتصادية الرئيسية التي كانوا يكافحون من أجلها اقتصادية بطبيعتها. -(، مما يعني أن املشكلة االجتماعية5من أصل 

(، وكان انخفاض  5 أصل من 1.7هو التحدي األصغر ) يفةسبة للمواطنين البحرينيين، كان فقدان الوظفي املقابل، بالن

 
 
 5 أصل من 2.4) الدخل متوسطا

ُ
 (. هذه االختالفات بين املجموعات لهذين التحديين ت

 
 الصورة التي تظهر من حاكي أيضا

  .4.2.2لشكل وا 4.2.1التي تم تناولها في الشكل   التوظيف/العمالة أسئلة  خالل

   وقايةى الضروريات، بما في ذلك معدات ال علصول  ح الحظة الثانية هي أن صعوبة الامل
ُ
 الشخصية، لم ت

ّ
 تحدي  ل شك

 
 كبير   ا

 
 ا

(، وهذا مرة أخرى ينبع على األرجح 5  أصل  من  4.2الذين يعيشون في البحرين )  يينشيبنغالد ال ألي مجموعة باستثناء  

البحرين واململكة املتحدة  مملكة  تمكنت حكومات    عام، من مشكلة اقتصادية حادة تواجهها تلك املجموعة. لذلك بشكل  

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ى صعوبة الحصول عل

الضروريات

ى صعوبة الحصول عل

الدعم النفس ي 

واالجتماعي

ى صعوبة الحصول عل

التعليم

غانخفاض وقت الفرا فقدان الوظيفة انخفاض الدخل
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على   التغلب  من  املتحدة  التوريدل  األولية  شاكلاملوالواليات  باألغذية  سلسلة  الحماية    ،واألدوية  ،املتعلقة  ومعدات 

 .الشخصية

االجتماعي والتعليم من التحديات املتوسطة التي تواجهها جميع الفئات. ومع ذلك، -كان الحصول على الدعم النفس يو 

ليها ال يعني أنه ال توجد مشاكل معها بشكل عام. على سبيل املثال،  عصول  حمن املهم مالحظة أن عدم وجود صعوبة في ال

لى التعليم، ولكن هذا ليس سوى واحد من عصول  حنترنت والكمبيوتر اليمكن لألسرة التي لديها إمكانية الوصول إلى اإل 

 .لتعليمل  ُمرضية العديد من التحديات املرتبطة بضمان جودة

وإن لم تكن مشكلة    ،كان مشكلة كبيرة  والترفيه  وقت الفراغ  انخفاض  املالحظة األخيرة فيما يتعلق بهذه البيانات هي أن

للمواطنين البحرينيين(. من املحتمل   تحدى بالنسبةثاني أعلى    ه كان  على الرغم من أنلجميع املجموعات األربع )هائلة  

يعكس جزئي  أن هذا 
 
 عن   ا

 
واملقاهي واملطاعم(، فضال السينما  )دور  للترفيه  التقليدية  املصادر  العديد من  توفر  عدم 

 .أدناه( 4.2.4انخفاض وقت الفراغ بسبب الحاجة إلى تخصيص وقت لألنشطة األخرى )انظر الشكل 

الشكل  ي م 19-كوفيد جائحة  أثر  4.2.4وضح  متنوعة  ملجموعة  املشاركون  يخصصه  الذي  الوقت  غير على  املهام  ن 

   2-الذي يمتد من   Likert ليكرت  املتعلقة بالعمل، باستخدام مقياس
ُ
 كثير   انخفض  خصص لهذه املهمة)الوقت امل

 
( إلى ا

 كثير  زاد )الوقت املخصص لهذه املهمة 2+ 
 
  (؛ا

 
خيار اإلشارة إلى أن املهمة ال تنطبق عليهم، مثل   كان لدى املشاركين أيضا

  .س لديه أطفالالتعليم املنزلي لفرد لي

على غرار بيانات التحديات، فإن االختالفات بين املجموعات للمواطنين البحرينيين وسكان اململكة املتحدة والواليات  

 
 
   يينشي مقارنة باالختالفات بين هذه املجموعات والبنغالد  املتحدة صغيرة نسبيا

 
على    الذين يعيشون في البحرين. عالوة

 
ّ
قل البنغالديشيون  ذلك،  وقتهم ل  املتوسط  الثالث    املخصص   في  املجموعات  عكس  على  عنها،  سؤالهم  تم  مهمة  لكل 

 األخرى، والتي أظهرت مزيج
 
 .تخصيص الوقت   في نقصانو من زيادة  ا



30 

 

 على تخصيص الوقت 19-كوفيد : أثر جائحة 4.2.4شكل 

 
ّ
  علىبالعمل  صه لكل مهمة من املهام التالية غير املتعلقة يخصبت  قمت  على الوقت الذي  19-كوفيد جائحة تر كيف أث

  نخفضا )الوقت املخصص لهذه املهمة 2-مقياس 
 
  زاد )الوقت املخصص لهذه املهمة 2( إلى +كثيرا

 
 غير متاح أو (؛كثيرا

 للمهام التي ال تنطبق عليك 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

 
 
لجميع املهام.    دوا نفس الخيار بشكل غير مبال  حّد ، هناك اختالف كبير بين املهام املختلفة، أي أن املشاركين لم يُ أوال

 
ُ
 ، هذه املهام كلها مهام غير عملية بشكل صر ثانيا

ُ
 يح، وحتى داخل فئة املهام غير العملية، فإنها ال ت

ّ
ل قائمة شاملة.  شك

، فإن العدد الكبير من الخسائر في جائحة ( بسبب ال4.2.2  على الرغم من أنهم يميلون إلى العمل لساعات أقل )شكل

التي   إلى أنه تم تخصيص الكثير من الوقت لعم  ةالبنغالديشي جالية  عاني منها التالوظائف  لية البحث عن عمل  يشير 

 .(4.2.5 )انظر الشكل

(  2  أصل  من  0.18اململكة املتحدة )  سكانو (  2  أصل  من  0.04باالنتقال إلى املهام الفردية، أبلغ املواطنون البحرينيون ) 

 لكن هذا يخفي   النوم،( عن زيادة طفيفة في وقت 2 أصل من 0.14الواليات املتحدة )سكان و 
 
 كبير  اختالفا

 
على املستوى  ا

باستثناء  )  صحةال   لكل من  الوقت املخصص كبير    لانخفض بشك وقد  .  4.3في القسم    ه، والذي نستكشف فئات املختلفةال

 1.1-  ،1.3-  ، 1.6-(، والحياة االجتماعية )2-  أصل   من  التوالي،على    0.41-  ، 0.52-  ،0.83-)  (ارين الرياضيةالتم ممارسة  

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

النوم

(باستثناء ممارسة التمارين الرياضية)الصحة 

ممارسة التمارين الرياضية

الدراسة

إعداد وجبات الطعام

(باستثناء التعليم املنزلي)رعاية األطفال 

التعليم املنزلي

رعاية كبار السن

التطوع في املؤسسات غير الهادفة للربح

الحياة االجتماعية

الترفيه/االستجمام

وسائل اإلعالم/التواصل
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مجموعة من أن  بسبب    ؛(2-  أصل  على التوالي من  0.2-  ،0.3-  ،1.0-الترفيه )  /امستجم(، واال 2-  أصل  من  التوالي،على  

ينطبق هذا بشكل خاص على النشاط الطبي غير و هذه األنشطة غير متوفرة وغير مرغوب فيها بسبب املخاطر املتصورة.  

ميع أنحاء العالم عن الضروري مثل الذهاب إلى طبيب األسنان إلجراء فحص منتظم، حيث أبلغ أطباء األسنان في ج

خدماته على  الطلب  في  كبير  في (.  Vujicic،  2020و   Nasseh)   مانخفاض  التطوعي  للعمل  املخصص  الوقت  انخفض 

)  الهادفة للربحغير    ؤسساتامل مرة أخرى   (،2-  أصل  من  التواليعلى    0.4-  ، 0.3-  ،0.3-بشكل كبير لجميع املجموعات 

 .بسبب مجموعة من القيود املادية وانخفاض الرغبة في املشاركة

، وسكان اململكة املتحدة والواليات املتحدة(، تلقت أربعة أنشطة زيادة معتدلة  البحرينيون بالنسبة لثالث مجموعات )

 ، ومرة  املخّصص  في الوقت 
ُ
الذي سيتم توضيحه بالتفصيل    بين الفئات املختلفة  خفي مستويات عالية من التباينأخرى ت

(، بسبب زيادة الوقت 2  أصل  على التوالي من   0.6،    0.6،    0.4كان هؤالء يعدون وجبات الطعام )فقد  .  4.3في القسم  

، على    0.4،    0.4،  0.5التعليم املنزلي )و   ،(2  أصل  على التوالي من   0.3،    0.2،    0.4رعاية األطفال )لالذي يقضونه في املنزل؛  

(، حيث أن كبار السن 2  أصل  على التوالي من  0.2،    0.2،    0.3كبار السن )  رعاية(، بسبب إغالق املدارس؛ و 2، من    التوالي

املعرضة لخطر   الفئات  أعلى  املجتمع  19-كوفيدهم من  في   ؛في  العائلة واألصدقاء  إلى مساعدة من  بحاجة  ولذا فهم 

التي   أنه على    يمكنهم  عادةاملهمات  إلى  البقالة وزيارة الصيدلية. وتجدر اإلشارة  القيام بها ألنفسهم، مثل التسوق من 

   رعاية في تخصيص الوقت ل  بشكل هامش ي  الرغم من أن البحرين شهدت زيادة أكبر
 
املتحدة    باململكة  كبار السن مقارنة

 عام  65والواليات املتحدة، فإن األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  
 
 وأكثر يُ   ا

ّ
لون نسبة أقل بكثير من السكان في البحرين مث

والواليات   املتحدة  باململكة  البحرين على    املتحدة؛مقارنة  في  السن  بكبار  أكبر  اهتمام  إلى  البيانات  تشير هذه  لذلك، 

أنه من املهم مالحظة زيادة االعتماد على دور رعاية   (،2020  ي،الدولأساس كل شخص مسن )البنك   على الرغم من 

 املسنين في اململكة املتحدة والواليات املتحدة. 

  لوسائو   تواصلعلى( في تخصيص الوقت: ال هي األ على زيادة كبيرة )و   ةواحد  مهمة  ت األربع، حصل  هامباإلضافة إلى هذه امل

( على    (،2  أصل  من  تواليالعلى    ،0.8  ،0.9  ،1.1اإلعالم  األخبار  مشاهدة  تشمل  الصحف،   ،تليفزيون الوالتي  وقراءة 

وما إلى ذلك. يعكس هذا على األرجح الزيادة الكبيرة في اإلجهاد النفس ي   االجتماعي،وسائل التواصل  في الوقت  استغراقو 

  ،  (North،  2020و   Pfefferbaum)  أخرى والذي تم اإلبالغ عنه على نطاق واسع في بلدان    ،جائحةالالناجم عن  
 
فضال

التقليدية. ومن املرجح أن تعكس الزيادة   ستجمامعن وجود بديل آمن )من حيث الصحة البدنية( لخيارات الترفيه واال 

   ،في البحرين
 
لى من انتشار اإلنترنت ونصيب الفرد من اشتراكات مستويات أع   ،باململكة املتحدة والواليات املتحدة  مقارنة

 (. 2020املحمول في البحرين )البنك الدولي، 

األ  االختالف  من    برز كان  الثالث  املجموعات  املتحدة   يينلبحريناضمن  والواليات  املتحدة  اململكة  ممارسة في    وسكان 

ص لهذه املهمة بشكل ثابت تحدة على الوقت املخصّ بينما حافظ سكان اململكة املتحدة والواليات املف :  الرياضةالتمارين  
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 تقريب
 
 في املتوسط(،   ا

 
ل  )في الواقع قاموا بزيادته قليال

ّ
 من   0.5-ص لهذه املهمة بشكل كبير )البحرينيون الوقت املخصّ   قل

املناخ:  2-  أصل في  االختالفات  األرجح  على  يعكس  وهذا  مارس ف(.  من  األشهر  يبلغ    ، أيلول /سبتمبر  شهر  إلى  أذار/في 

 28و  ، في اململكة املتحدة )لندن( مئوية درجة 19درجة مئوية، مقارنة بـ  34متوسط درجات الحرارة في البحرين )املنامة( 

(. وبالتالي، سيعتمد البحرينيون بشكل أكبر  2020،  الطقس في الواليات املتحدة )واشنطن العاصمة؛ أطلس    مئوية  درجة

   ؛رياضيةالالتمارين  رسة  على الصاالت الرياضية التجارية ملما
 
في ضوء اإلغالق   جائحةمن ال  وبالتالي سيكونون أكثر تضررا

)القسم   الرياضية  للصاالت  املتحدة2القسري  والواليات  املتحدة  اململكة  في  للمقيمين  يمكن  املقابل،  في   ممارسة   (. 

 .األلعاب الرياضية التجارية تفي الهواء الطلق بسهولة أكبر كبديل للتردد على صاال  الرياضية التمارين

 19-جائحة كوفيدوب في ضوء رغ : الدعم امل4.2.5شكل 

 
 
 لك؟   ما نوع الدعم الذي تعتقد أنه سيكون أكثر فائدة

 
   البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

 كثر  األالشكل الفريد للدعم الذي اعتبره املشاركون    4.2.5يوضح شكل  
 
 ورغبة

 
تم  ) 19-كوفيد في ضوء جائحة  تفضيال

(. تشير هذه البيانات إلى مستويات أعلى بكثير من التباين بين املجموعات للمشاركين على اختيار واحد فقط راقتصاال

٪( متشابهين إلى حد كبير:  23٪( والواليات املتحدة ) 29ملكة املتحدة )السابقة. كان سكان املستطالع مقارنة بأسئلة اال 

التدريب قد فضّ ف العديد من األشخاص    املنهي  لوا  توظف  التي  القطاعات  العديد من  أن  غيره، وربما شعروا  أكثر من 

يتم استبدالهمبطريقة تقليدية   بقطاعات تتطلب    كانت تواجه احتمال تقلص دائم )أو على األقل طويل األمد(، وأن 

الع من  جديدة  مهارات  )امليناكتساب  اإليجار  دفع  في  الدعم  كان  و12.  التحديات  ٪14  مع  والتعامل  التوالي(  على   ٪
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يفرضها التي  والواليات 13و٪  18) 19-كوفيد النفسية  املتحدة  اململكة  لسكان  الشائعة  الخيارات  من  التوالي(  على   ٪

ا حالة  في  أنه  من  الرغم  على  التباين  املتحدة،  من  كبير  مستوى  أخرى  مرة  هناك  النفسية،  ليتم    املحليلتحديات 

٪ 10٪ و8البطالة )  ةعانإل   سكان اململكة املتحدة والواليات املتحدةمن    . يعكس الطلب املحدود4.3استكشافه في القسم  

وتأجيل  التوالي(  )  سداد   على  و4القروض  امل٪10  لسياساتهم  النسبية  الفعالية  التوالي(  على  انظر  ٪  والنقدية؛  الية 

 ( ملزيد من التفاصيل حول التدخالت الحكومية غير املسبوقة في هذا الصدد. كانت فئة "أخرى" أيض2020العبيدلي )
 
  ا

 شائعة جد
 
 مع كون الخيار النموذجي نوع  (،٪ 14٪( والواليات املتحدة )13لدى سكان اململكة املتحدة )  ا

 
ما من "ال أحتاج    ا

 .جائحةالبشكل جيد مع  ون يتعامل  واكان ينا يشير إلى أن املشاركمم  "،إلى أي مساعدة

اململكة املتحدة والواليات املتحدة، باستثناء وجود تفضيل قوي  سكان  املواطنون البحرينيون إلى حد كبير مع    تشابهي

)  سداد  لتأجيل اال 34القروض  أن هذا  بالذكر  املتوقعة ملرس  ستطالع٪(. والجدير  الصالحية  انتهاء  إجراؤه قبل  م و تم 

 و القر  سداد تأجيل
 
فترة بتمديد   ض السابقة الصادر عن مصرف البحرين املركزي. التزم مصرف البحرين املركزي الحقا

بل البحرينيين . ويعكس التفضيل املنخفض2020التأجيالت حتى نهاية عام   بالبنغالد  من ق 
 
ن شييي لدعم اإليجار مقارنة

 .)انظر أدناه( معدالت أعلى مللكية املنازل وبرامج الدعم الحكومية الحالية

   ديّ أ
 
حول  ٪ من ردود املشاركين: معلومات  70ما يقرب من  غالبية البنغالديشيين في البحرين طلبين رئيسيين، يمثالن معا

الرأي القائل بأن البنغالديشيين يبذلون يدعم أولها   أعاله،٪(. كما ذكرنا 28واملساعدة في اإليجار ) (،٪ 40فرص العمل )

  الدخل، سواء تم تسريحهم أم ال. كما أنه يعكس على األرجح انخفاض    وظيفة،الكثير من الجهد في عملية البحث عن  

 .وتدهور الظروف االقتصادية لألسر التي يعولونها في بنغالديش 

يحوّ  التي  رواتبهم  نسبة  الرتفاع   
 
اإليجار  ونظرا فإن   يُ لونها، 

ّ
بالنسبة  شك ميزانياتهم    البنغالديشيينل  من  حصة ضخمة 

 .مع مدفوعات اإليجار الذي يفّضلونه الشهرية، األمر الذي يزيد من األثر اإليجابي للدعم

 في املستقبل القريب، إلى ادي بالطرق املختلفة لدعم أسرهم م  علقاملشاركين فيما يت وخطط نوايا 4.2.6الشكل  وضحوي
 
ا

 : Likert من ثالثة عناصر على مقياس ليكرت كانت الردودو . 19-كوفيدل بالنسبة كبير بشكل أن يتحسن الوضع

 هذه الطريقة على اإلطالق(،  خدمأست)لن  0 •

  خدمأست)س1 •
 
   (،هذه الطريقة قليال

 أ)س 2 •
 
 . (ستخدم هذه الطريقة كثيرا
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 19-املتعلقة بـكوفيد دية : الطرق املقصودة للتعامل مع املشكالت املا4.2.6شكل 

 ديلكل من الطرق التالية لدعم أسرتك ما
 
، يرجى توضيح ما إذا كنت 19-كوفيد  في املستقبل القريب حتى يتحسن وضع ا

 
 
 ) ،(2) ستستخدمه كثيرا

 
 (0) أم ال على اإلطالق ،(1أو قليال

 
   البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة مركز —"دراسات"  استطالعاتاملصدر: 

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

 للمقارنة تقريب  ةسكان اململكة املتحدة والواليات املتحدة قابلبيانات  مرة أخرى، هناك تباين كبير بين املجموعات، لكن  
 
.  ا

  من   التواليعلى    ،1.3و  1.3)طريقة تقليل النفقات  هناك نية قوية الستخدام    األخيرتين،جموعتين  بالنسبة لهاتين املف

 ة التي  ادي( كطريقة للتعامل مع املشاكل امل 2  أصل
ُ
برز بالتأكيد االنكماش في النشاط االقتصادي مما يُ   ،جائحةالبها  سبّ ت

 2  أصل  من  التواليعلى   ،0.7و  0.8املدخرات )  إدارةعد  ت الكلي.  
 
 شائع  ( خيارا

 
مثل البحث عن الدخل اإلضافي   ما،إلى حد    ا

)  (،2  أصل  من  التوالي على    ،0.8و  0.8الناتج عن فرص العمل الجديدة ) على    0.7و  0.5وطلب املساعدة من الحكومة 

  /ائلة الع  من  ساعدةطلب املو   ،(2  أصل  من  التواليعلى    ،0.2و  0.2ض )و (. في املقابل، السعي للحصول على قر 2توالي من  ال

 على التوالي  ،0.3و  0.1)  الهادفة للربحاملؤسسات غير  طلب املساعدة من  و   ،(2  أصل  على التوالي من  ،0.3و  0.3األصدقاء )

 من  بشعبية بالنسبة لسكان  ( هي جميع الخيارات التي ال تحظى2 أصل من
 
 .اململكة املتحدة والواليات املتحدة كال

 في حالة املواطنين البحرينيين، تظهر الصورة املعاكسة، حيث تتمثل الخيارات الثالثة األكثر شيوع 
 
في الحصول على    ا

  الهادفة للربح املؤسسات غير  املساعدة من  و   ، (2من    1.1واملساعدة من العائلة/األصدقاء )  ،(2  أصل  من  1.2ض )و قر 

طلب املساعدة من الجمعيات الخيرية    الهادفة للربح  (. من املحتمل أن تشمل املساعدة من املنظمات غير2  أصل  من  1.1)

 حيث إنها تلعب دور   ؛الدينية 
 
   ا

 
 دة الفقر في دفي التخفيف من ح    رئيسيا

 
من    ول الخليج مما يدل على مستوى أعلى نسبيا

 
 
األصدقاء في /عائلةعلى ذلك، فإن الرغبة في طلب مساعدة ال  التماسك االجتماعي وشبكات الدعم غير الرسمية. عالوة
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الذي حدث في الدول    لتغييرهو انعكاس ال  -وغياب مثل هذه الرغبة في اململكة املتحدة والواليات املتحدة    -البحرين  

في الحياة اليومية    نواة األسرةوهو ما أدى إلى أدى إلى انخفاض كبير في أهمية    ؛لغربية على مدار األلف عام املاضيةا

 .(2011)فوكوياما، 

االختالف امللحوظ اآلخر بين البحرينيين وسكان اململكة املتحدة والواليات املتحدة هو أن البحرينيين لديهم استعداد  

كطريقة    -(  2  أصل  من  1.2والرغبة العالية املذكورة أعاله في طلب القروض )  -(  2  أصل  من  0.5)  متقليل نفقاتهمتواضع ل

دخار املنخفضة في دول الخليج بشكل  مواردهم املالية أكثر استدامة. ويتماش ى ذلك مع النمط العام ملعدالت اإل جعل  ل

 .ات الثقافة املاليةوالذي يعكس بدوره مجموعة من العوامل الثقافية وانخفاض مستوي عام،

 
 
)وأخيرا عمل  على  الحصول  إلى  السعي  فإن  البحرين،  في  يعيشون  الذين  البنغالديشيين  حالة  في   ، (2  أصلمن    1,2، 

 استعداد كبير ل ن املفضال ا( هما الخيار 2  أصل  من  1,1مساعدة الحكومة )على    الحصول و 
 
 تقليل النفقات ن، وهناك أيضا

مما يعكس الحاجة األكبر ملثل   عمل،(. في الواقع، هم املجموعة التي لديها أعلى رغبة في البحث عن فرص 2 أصل من 1)

)الشكل    الخطوة،هذه   ما  بمقدار  األربع  املجموعات  في  التوظيف  في  انخفاض  أكبر  عانوا من  ليس من  4.2.4حيث   .)

مساعدتها   على  للحصول  يسعون  التي  الحكومة  كانت  إذا  ما  حكومة  الواضح  الحكومة  مملكة  هي  أم  البحرين 

 2 أصل  من  0.7)  الهادفة للربحشية. املنظمات غير  يالبنغالد 
 
أكثر شعبية    -مصدر محتمل شائع بشكل معقول    ( هي أيضا

 املواطنين البحرينيين.  عندمن اململكة املتحدة والواليات املتحدة، على الرغم من أنها ال تحظى بشعبية 

 رة نتائج محلية مختا 4.3

التي يمكن تحليلها، لن يقدم هذا التقرير   املحليةفي ضوء الحجم الكبير من البيانات التي تم جمعها، وتعدد املجموعات  

 من ذلك، سوف نُ 
 
 .م نتائج مختارة تعكس ما نتوقع أن يجده القراء أكثر إثارة لالهتمامقّد جميع البيانات. بدال

ب قمنا  إلى    إنشاءللتذكير،  يصل  عمرية/ مجموع  14ما  مجموعات  مجموعة: ست  لكل  فرعية  وخمسة يجنس  نوع  ة   ،

ضعفة". بالنسبة للمشاركين البنغالديشيين، تتركز البيانات بشكل كبير في  مستمستويات تعليمية، وثالث مجموعات "

   44و  25مجموعة الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  
 
 الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، مع بيانات قل  عاما

 
  يلة جدا

 األخرى، باستثناء أولئك الحاصلين على درجة البكالوريوس. نظر   جموعاتفي امل
 
   ا

 
   ألن إجاباتهم لم تختلف اختالفا

 
  كبيرا

نُ  فإننا ال  العامة،  الثانوية  على شهادة  الحاصلين  أولئك  للبنغالدقّد عن  نتائج محلية   يينشي م 
 
ذلك، سوف   . وبدال من 

 ملتابعة تجارب البنغالديشيين املقيمين في البحرين بمزيد من التفصيل.  خصصمنفصل ومُ  استطالعبحث ي

واململكة   ،البحرينمملكة  في    التوظيف /عمالة على ال 19-كوفيد أثر جائحة  )و(4.3.1  إلى)أ(   4.3.1  من  لاشك وضح ال ت

 .ضعفة ستالجنس والفئة املنوع /ية العمر الفئة والواليات املتحدة موزعة حسب ، املتحدة
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 الجنس نوع /ية العمر الفئة للبحرينيين حسب  التوظيف/على العمالة  19-كوفيد )أ(: أثر جائحة  4.3.1الشكل 

 
   البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

نقاط    4  -  بنسبة  التوظيف/عمالةالنتيجة املفاجئة أنه في حالة البحرين، فإن االنخفاض في ال  (أ)  4.3.1يوضح الشكل  

   -نقاط مئوية للوظائف الثانوية    6و  ،يةساسمئوية للوظائف األ 
 
عبر املجموعات الديموغرافية. على وجه    ليس موحدا

بين   أعمارهم  تتراوح  الذين  والذكور  اإلناث  أن  حين  في  في  45و  44-25الخصوص،  انخفاض  من  يعانون   +

بين  التوظيف/عمالة ال أعمارهم  تتراوح  الذين  والذكور  اإلناث  فإن   عام  24و  18، 
 
في زيادا  شهدون ي  ا كبيرة  ت 

 م تفسير قّد . في وقت كتابة هذا التقرير، ال نُ والثانوية  للوظائف األساسية  التوظيف/عمالة ال
 
لهذه النتيجة غير املتوقعة؛    ا

 .الحق سيتم التحقيق في هذا في بحث 

 
 
   عالوة

 
، فإن النساء  يفالتوظ/إلى أنه بالنسبة للفئات التي تعاني من انخفاض العمالة  على ذلك، تشير هذه البيانات أيضا

 أقل تضرر 
 
من الرجال. هذا على عكس ما تم التوصل إليه في العديد من الدول الغربية بأن بطالة اإلناث    جائحةمن ال  ا

قبل تقديم شرح لهذه املالحظة، نقوم بفحص البيانات املقابلة  و   .(Alon et al., 2020) الذكور   بطالةقد ارتفعت أكثر من  

 .ت املتحدةللمملكة املتحدة والواليا

الشكل   على  أثر  (ب)  4.3.1يوضح  مستويات    التوظيف/عمالةال  الجائحة  في  االنخفاض  املتحدة.  اململكة  في 

للوظائف األساسية موحد حسب املجموعة الديموغرافية. عالوة على ذلك، سواء بالنقاط املئوية    التوظيف/عمالة ال

 
ُ
أعلى بالنسبة للنساء في كل    للوظائف األساسية  التوظيف /يكون االنخفاض في العمالة  التناسب،طلقة أو من حيث  امل

  .فئة عمرية منه بالنسبة للرجال
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 الجنس نوع /ية العمر الفئة في اململكة املتحدة حسب  التوظيف/عمالةعلى ال 19- كوفيد : أثر جائحة (ب)  4.3.1شكل  

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

الشكل   التأ  (ج)  4.3.1يوضح  املتحدة،    التوظيف/عمالةثر  اململكة  مثل  املتحدة.  الواليات  أفي  في حيث  االنخفاض  ن 

 24-18عات الديموغرافية. وباستثناء الفئة العمرية  ية موحد عبر املجمو ساسللوظائف األ   التوظيف/عمالةمستويات ال

 
 
 ، تعاني النساء انخفاضعاما

 
 نسبي  ا

 
ة مقارنة بالرجال. ملاذا يعتبر عمل ساسيالتوظيف في الوظائف األ العمالة/أكبر في    ا

و الصحيح من عمل الرجال في اململكة املتحدة والواليات املتحدة، في حين أن العكس ه جائحةالنساء أكثر حساسية لل

 بالنسبة للبحرينيين؟ 

 الجنسنوع /ية العمر الفئة التوظيف في الواليات املتحدة حسب العمالة/على  19- كوفيد )ج(: أثر جائحة  4.3.1الشكل  

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
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ما بعد الجائحة: الوظيفة األساسية

ما قبل الجائحة: الوظيفة الثانوية

ما بعد الجائحة: الوظيفة الثانوية
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والواليات   املتحدة  اململكة  حالة  )م  قّد يُ   املتحدة،في  وآخرون  سببين:  Alon et al., 2020ألون   )،
 
حيث   أوال من 

   ،التوظيف/عمالة ال
ُ
 في  ت

 
 زائدا

 
ل النساء تمثيال

ّ
  واعلى الت  عتمدالقطاعات التي تمث

 
   ؛لوجه صل وجها

 
وبالتالي فهي األكثر تأثرا

 والبيع بالتجزئة.    والترفيه،  والسياحة،   الشخصية، الخدمات    القطاعات  . وتشمل هذهجائحةبال
 
  ثقافية،ألسباب    ، ثانيا

 
 
مما   كورونا،فيروس    فرضهالي التي  والتعليم املنز   ،رعاية األطفالمن  اإلضافية  وليات  ئس املأكبر من    تتحمل النساء عبئا

البعض اآلخر على فقدان وظائفهم إذا لم يوفر لهم أصحاب ُيجبر  جبر البعض على االنسحاب من القوى العاملة، و يُ 

 .املسؤوليات املهنية واألسرية العمل املرونة الالزمة للتوفيق بين

، يتم توظيف املرأة البحرينية بشكل  هذه    عكس في حالة البحرين، هناك عدة عوامل مسؤولة قد تؤدي إلى  
 
الظاهرة. أوال

 الوظائف اإلدارية في    أساس ي
ُ
 50مثل حوالي  ، وخاصة القطاع العام، حيث ت

ُ
٪ 38مثل  ٪ من املوظفين، على الرغم من أنها ت

يؤدي العمال املهاجرون، وخاصة النساء الفلبينيات،   .(2020فقط من البحرينيين العاملين )هيئة تنظيم سوق العمل،  

 ل وجهلتواص ا   تعتمد علىالتي    وظائفال   أساس يبشكل  
 
 لوجه والتي كانت األكثر تضرر   ا

 
ال  ا . وظائف القطاع  جائحةمن 

ي في در مرسوم ملك صُ   الواقع،عد. في  ، وهي متوافقة مع العمل عن بُ جائحةالعام للبحرينيين محمية في الخارج وأثناء ال 

خفف مما يُ  املدرسة،لعامالت الالتي لديهن أطفال في سن لعد األولوية في العمل عن بُ  يقض ي بإعطاء 2020 أذار/مارس

 .أثر مسؤوليات رعاية األطفال والتعليم املنزلي على عمل املرأة من

 
 
أجنبية في البحرين )هيئة   ألف عاملة منزل  90كان هناك ما يقرب من  ،2019في عام  ،2، كما هو موضح في القسم ثانيا

والتنظيف وأنشطة    الطعام،  بما في ذلك الخادمات املنزليات الالئي يقمن بإعداد وجبات  (،2020  العمل، تنظيم سوق  

البقالة. ويُ كذلك  و   ، رعاية األطفال لألسر البحرينية قدم هؤالء السائقين القادرين على أداء املهمات مثل التسوق من 

و  دالعاملون   العامالت 
 
لل  عما السلبية  اآلثار  من  يحد  مما  أطفال،  لديهن  الالئي  العامالت  للنساء  على  جائحة  كبيرا 

 .اإلناث توظيف/ عمالة

األشخاص الذين    كان الضرر علىحيث  .  في البحرين  ضعفةستفئات امل لل   التوظيف/عمالة أثر ال ت  (د)  4.3.1يوضح الشكل  

املتوسط   بكثير من  أسوأ  األقل  على  األ لديهم طفالن  الوظائف  كل من  في  الوظائف  ة  ساسيالوطني من حيث فقدان 

  65كما هو الحال مع أولئك الذين يبلغون من العمر  والثانوية،
 
وأكثر. في حالة أولئك الذين لديهم طفلين أو أكثر،  عاما

رعاية األطفال والتعليم املنزلي، على الرغم من أن إنجاب املزيد من  اإلضافية من ياتسؤول امليمكن أن يكون ذلك بسبب 

تكون   أن  يحتمل  التي  األخرى  العوامل  من  متنوعة  بمجموعة  يرتبط  الجودة    ة،همّ مُ األطفال  ذات  الوظائف  مثل 

 .هذا التفسير بحذر يؤخذولذا يجب أن ؛ املنخفضة
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 املستضعفة  املجموعة فئة البحرينيين حسب  توظيف/عمالة على  19-كوفيد جائحة  أثر : (د) 4.3.1شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

تأثر    4.3.1شكل    يوضح املل   توظيفال /عمالةال)د(  من  ستلفئات  النقيض  وعلى  املتحدة.  اململكة  في  مملكة  ضعفة 

لديهم طفالن   الذين  فإن هؤالء  األمر يدرجة  ب  اأثرو ت البحرين،  واقع  في  الوطني، وهم  املتوسط    تحصلون علىأقل من 

-مايوشهري  وظائف ثانوية. وقد يرتبط هذا بحقيقة مفادها أن اململكة املتحدة نجحت في إعادة فتح املدارس أثناء فترة 

وفي2020  حزيران-يونيو/أيار  فإن  2020  أيلول /سبتمبرشهر    ،  هذا،  من  النقيض  وعلى  السن.  الذين   كبار  وأولئك 

 .أسوأ من املتوسط الوطني بدرجة ايساعدونهم تأثرو 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

البحرينيون 

، ذكر18-24
 
عاما

، ذكر25-44
 
عاما

45 + 
 
ذكر, عاما

شهادة الثانوية العامة

املاجستير

طفالن على األقل

 + 65)كبار السن 
 
(عاما

ما قبل الجائحة: الوظيفة األساسية

ما بعد الجائحة: الوظيفة األساسية

ما قبل الجائحة: الوظيفة الثانوية

ما بعد الجائحة: الوظيفة الثانوية
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 املجموعة املستضعفة  فئةفي اململكة املتحدة حسب   التوظيف/عمالة على ال 19-كوفيد )هـ(: أثر جائحة  4.3.1شكل  

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

الشكل   املل   التوظيف /عمالةالتأثر    )و(  4.3.1يوضح  املتحدة،    ضعفةست لفئات  اململكة  املتحدة. مثل  الواليات   فإن في 

أسوأ من املتوسط الوطني، لكن أولئك الذين لديهم طفالن على األقل وأولئك الذين يساعدون  كبار السن   علىالضرر 

  شهدون كبار السن ي 
 
  آثارا

 
 .باملعدل الوطني وظيفية يمكن مقارنتها تقريبا

 فئة املجموعة املستضعفة في الواليات املتحدة حسب   التوظيف/عمالة على ال 19- كوفيد أثر جائحة)و(: 4.3.1  شكل

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

سكان اململكة املتحدة

، ذكر18-24
 
عاما

، ذكر25-44
 
عاما

45 + 
 
ذكر, عاما

شهادة الثانوية العامة

املاجستير

طفالن على األقل

 + 65)كبار السن 
 
(عاما

ما قبل الجائحة: الوظيفة األساسية

ما بعد الجائحة: الوظيفة األساسية

ما قبل الجائحة: الوظيفة الثانوية

ما بعد الجائحة: الوظيفة الثانوية

0% 20% 40% 60% 80% 100%

سكان الواليات املتحدة

، ذكر18-24
 
عاما

، ذكر25-44
 
عاما

45 + 
 
ذكر, عاما

شهادة الثانوية العامة

املاجستير

طفالن على األقل

 + 65)كبار السن 
 
(عاما

ما قبل الجائحة: الوظيفة األساسية

ما بعد الجائحة: الوظيفة األساسية

ما قبل الجائحة: الوظيفة الثانوية

ما بعد الجائحة: الوظيفة الثانوية
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ة والثانوية حسب ساسيأثر الجائحة على ساعات العمل في الوظائف األ   (ج)  4.3.2  إلى  ( أ)  4.3.2  من  لاشكاأل توضح  

ختالف ألنها ال تكشف عن ا   ؛ضعفةستحسب املجموعة الديموغرافية والفئة امل  صنيفالت   نتجاهل. )ستوي التعليميامل

 .(ذكردير بال ج

 ي ستوي التعليماملحسب على ساعات عمل البحرينيين  19-كوفيد )أ(: أثر جائحة  4.3.2شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

 توزيع  (أ)  4.3.2يوضح شكل  
 
والثانوية، بالنسبة للمجموعات الثالث ة  ساسيلبحرين. في كل من الوظائف األ بمملكة ا  ا

 
ُ
هر األشخاص ذوو املستويات  ٪ من البيانات )املدرسة الثانوية، والبكالوريوس، واملاجستير(، ُيظ  94مثل مجتمعة  التي ت

 
 
 .أكبر في ساعات العمل مقارنة باألشخاص الحاصلين على مستويات التعليم العالي التعليمية املنخفضة انخفاضا

 توزيع  (ب)  4.3.2يوضح شكل  
 
فإن   البحرين،مملكة  في اململكة املتحدة. على عكس    العمل  على ساعات  جائحةثر الأل   ا

حيث يتأثر األشخاص الحاصلون على درجة املاجستير بدرجة أقل من أولئك الحاصلين على   رتيبة،العالقات ليست  

 .شهادة الثانوية العامة أو درجة البكالوريوس أو الدكتوراه 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

البحرينيون 

، أنثى25-44
 
عاما

45 + 
 
ذكر, عاما

البكالوريوس

طفالن على األقل

ةتغّير ساعات العمل بالوظيفة األساسي

تغّير ساعات العمل بالوظيفة الثانوية
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 ي ستوي التعليماملحسب  في اململكة املتحدةعمل العلى ساعات  19-كوفيد أثر جائحة : (ب) 4.3.2شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

 ي ستوي التعليماملاملتحدة حسب  والياتالعلى ساعات العمل في  19-(: أثر جائحة كوفيدج) 4.3.2شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

-0.4 -0.35 -0.3 -0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0

سكان اململكة املتحدة

، ذكر18-24
 
عاما

، ذكر25-44
 
عاما

45 + 
 
ذكر, عاما

شهادة الثانوية العامة

املاجستير

طفالن على األقل

 + 65)كبار السن 
 
(عاما

تغير ساعات العمل األساس ي تغير ساعات العمل الثانوي 

-1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2

سكان الواليات املتحدة

، ذكر18-24
 
عاما

، ذكر25-44
 
عاما

45 + 
 
ذكر, عاما

شهادة الثانوية العامة

املاجستير

طفالن على األقل

 + 65)كبار السن 
 
(عاما

تغير ساعات العمل األساس ي تغير ساعات العمل الثانوي 
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 الجنس نوع على التحديات التي تواجه البحرينيين حسب العمر /  19-كوفيد )أ(: أثر جائحة  4.3.3شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

التقسيم الديمغرافي للبحرينيين. وأبرز ما يميز هذه البيانات هو أنها تؤكد الصورة الناشئة عن   (أ)  4.3.3يوضح الشكل  

بصورة أكبر الدخل  في  و  التوظيف/انون من انخفاض في العمالةاملذكورة أعاله: فالرجال يع  التوظيف/بيانات العمالة

  45و 44-25من النساء بالنسبة للفئات العمرية 
 
فأكثر )تعكس الصورة بالنسبة للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم  عاما

  24و 18بين 
 
 ، ولكنهم عنصر عاما

 
 هامشي ا

 
 .في قوة العمل( ا

 الجنس نوع /ية العمر الفئة على التحديات في اململكة املتحدة حسب  19-كوفيد: أثر جائحة (ب) 4.3.3الشكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

مدي صعوبة الحصول على الضروريات

مدي صعوبة الحصول على الدعم النفس ي االجتماعي

مدي صعوبة الحصول على التعليم

انخفاض وقت االستجمام

فقدان الوظيفة

انخفاض الدخل

، أنثى18-24
 
عاما

، ذكر18-24
 
عاما

، أنثى25-44
 
عاما

، ذكر25-44
 
عاما

45 + 
 
أنثى, عاما

45 + 
 
ذكر, عاما

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

مدي صعوبة الحصول على الضروريات

مدي صعوبة الحصول على الدعم النفس ي االجتماعي

مدي صعوبة الحصول على التعليم

انخفاض وقت االستجمام

فقدان الوظيفة

انخفاض الدخل

، أنثى18-24
 
عاما

، ذكر18-24
 
عاما

، أنثى25-44
 
عاما

، ذكر25-44
 
عاما

45 + 
 
أنثى, عاما

45 + 
 
ذكر, عاما
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الجنسنوع /ية العمر الفئة حسب  املتحدة والياتعلى التحديات في ال 19-كوفيد: أثر جائحة (ج) 4.3.3الشكل   

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

التقسيم الديموغرافي لصعوبات التعامل مع التحديات التي يواجهها سكان اململكة املتحدة.    (ب)  4.3.3يوضح الشكل  

 
ُ
ت أخرى،  بيانات    هذه  عزز مرة  مع  العمالة/البيانات  التعامل  في  أكبر  النساء صعوبة  تواجه  حيث  السابقة،  التوظيف 

 .فقدان الوظائف وانخفاض الدخل

  لصعوبات التعامل مع التحديات التي تواجه سكان الواليات املتحدة.   التقسيم الديموغرافي  (ج)  4.3.3يوضح الشكل  

   هنا  البياناتف
 
البحرين واململكة املتحدة: بالنسبة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم مملكة  مثل بيانات    ليست مؤكدة تماما

45   
 
   وأكثر،  عاما

ُ
ولكن بالنسبة    الدخل؛فاض  ر النساء عن صعوبة أكبر في التعامل مع تحديات فقدان الوظائف وانخعبّ ت

 .في االتجاه املعاكس  يذهب فإن الترتيب  األخرى،للفئات العمرية 

أبرز قسمة حسب املستوى التعليمي.  صعوبة التعامل مع التحديات التي يواجهها البحرينيون مُ   (د)  4.3.3يوضح الشكل  

ال هذه  يميز  املنخفضةما  التعليمية  املستويات  ذوي  األشخاص  أن  هي  واملدارس    بيانات  الثانوية  املدرسة  من  )أقل 

 والذين يُ   (، الثانوية
ّ
رون بشكل موحد عن صعوبة أكبر في التعامل مع التحديات  عبّ يُ   املشاركين،٪ من  27لون مجتمعين  مث

من الناحية  أعلى من املتوسط الوطني(. اآلثار حادة بشكل خاص  وبالتالي من أولئك الذين لديهم مستويات تعليم أعلى )

عن   ،الفعلية لهذه املجموعات  التوظيف/عمالة(. ال تكشف بيانات الفقدان الوظائف، انخفاض الدخل)  االقتصادية

   النمط، نفس  
 
عالوة معين.  إلى حد  ذلك  تفعل  الساعات  بيانات  أثر  ذلك، على    ولكن    على  العمل  ساعات  تقليل  فإن 

  االنخفاض،ألن دخلهم يميل إلى    ؛منخفضةألولئك الذين لديهم مستويات تعليمية    أكبرالصعوبات املتعلقة بالدخل  

 .خط الفقر وضعهم قريب منو 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

مدي صعوبة الحصول على الضروريات

مدي صعوبة الحصول على الدعم النفس ي االجتماعي

مدي صعوبة الحصول على التعليم

انخفاض وقت االستجمام

فقدان الوظيفة

انخفاض الدخل

، أنثى18-24
 
عاما

، ذكر18-24
 
عاما

، أنثى25-44
 
عاما

، ذكر25-44
 
عاما

45 + 
 
أنثى, عاما

45 + 
 
ذكر, عاما
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 التي يواجهها البحرينيون حسب املستوي التعليمي مختلف التحديات على 19-)د(: أثر جائحة كوفيد 4.3.3شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

من الناحية    البحرين،مملكة  مثل بيانات    املتحدة،ال توجد أنماط بارزة في البيانات. بالنسبة للواليات    ،في اململكة املتحدة

أولئك الذين لديهم مستويات تعليمية منخفضة  من قبل  هناك ميل    (،لانخفاض الدخ   الوظائف،)فقدان    ةاالقتصادي

 .للبالغ عن صعوبات أكبر

 تحديات التي تواجه البحرينيين مختلف فئات العلى  19-)ه(ـ: أثر جائحة كوفيد 4.3.3شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

ضعفة. تشير هذه البيانات إلى أن ستاملجموعة املفئة  تقسيم الصعوبات للبحرينيين حسب  (  هـ)  4.3.3يوضح الشكل  

 يُ   السن،على األقل من كبار والذين يساعدون اثنين   األقل، األشخاص الذين لديهم طفلين على 
ّ
غون بشكل موحد عن  بل

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

مدي صعوبة الحصول على الضروريات

يمدي صعوبة الحصول على الدعم النفس ي االجتماع

مدي صعوبة الحصول على التعليم

انخفاض وقت االستجمام

فقدان الوظيفة

انخفاض الدخل

أقل من املدرسة الثانوية

شهادة الثانوية العامة

البكالوريوس

املاجستير

الدكتوراه

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

مدي صعوبة الحصول على الضروريات

مدي صعوبة الحصول على الدعم النفس ي االجتماعي

مدي صعوبة الحصول على التعليم

انخفاض وقت االستجمام

فقدان الوظيفة

انخفاض الدخل

البحرينيون  طفالن على األقل رعاية اثنين من كبار السن على األقل  + 65)كبار السن 
 
(عاما
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 بالسكان بشكل عام. يكون االختالف   19-كوفيد صعوبات أكبر في التعامل مع التحديات املتعلقة بـ
 
 مقارنة

 
بشكل    كبيرا

في الفراغ  انخفاض  خاص  أنه    ؛وقت  املشاركون،   يرجعوُيفترض  هؤالء  يتحملها  التي  للمسؤوليات  الكبير  الحجم  إلى 

 .إلضافة إلى تقلص القدرة على استخدام السوق للحصول على املساعدةبا

بيانات اململكة  ف ل   املتحدة،ي  بالنسبة  بارزة للبالغ عنها.   البحرين،مملكة  مثل    بيانات الواليات املتحدةال توجد أنماط 

هناك ميل ألولئك الذين لديهم طفالن على األقل و/أو أولئك الذين يساعدون اثنين من كبار السن على األقل للبالغ  

 بينما يُ   عام؛عن صعوبات أكبر من السكان بشكل 
ّ
غ كبار السن أنفسهم صعوبة أقل بكثير مما يعانيه السكان بشكل  بل

 .عام

األشكال كوفيد   (ج)  4.3.4  حتى  (أ)  4.3.4  من  توضح  جائحة  مقسم  19-أثر  املشاركين  وقت  تخصيص   على 
 
حسب   ة

 .ضعفةست امل املجموعة وفئةاملجموعة الديموغرافية 

 الجنس نوع /ية العمر الفئة وقت حسب لل بحرينيينال على تخصيص 19-كوفيد : أثر(أ) 4.3.4شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

النوم

(باستثناء ممارسة التمارين الرياضية)الصحة 

ممارسة التمارين الرياضية

الدراسة

إعداد وجبات الطعام

(باستثناء التعليم املنزلي)رعاية األطفال 

التعليم املنزلي

رعاية كبار السن

التطوع في املؤسسات غير الهادفة للربح

الحياة االجتماعية

الترفيه/االستجمام

وسائل اإلعالم/التواصل

، أنثى18-24
 
عاما

، ذكر18-24
 
عاما

، أنثى25-44
 
عاما

، ذكر25-44
 
عاما

45 + 
 
أنثى, عاما

45 + 
 
ذكر, عاما
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   فئاتال  أغلب فإن    بالنوم،التقسيم الديموغرافي للبحرينيين. فيما يتعلق    (أ)  4.3.4يوضح الشكل  
ُ
املخصص   وقتهاغير  ال ت

   24-18)  بباستثناء الشبا  ،له
 
  وجباتنومهم بشكل ملحوظ. فيما يتعلق بإعداد  ل   الوقت املخصص  الذين يزيدون   (،عاما

 من  الوطني:  توسط  في امل  زيادةديموغرافية هي التي تقود ال  فئاتهناك ثالث    ،الطعام
 
الرجال والنساء الذين تتراوح  كال

   44-25أعمارهم بين  
 
   45، والنساء فوق  عاما

 
   ؛الجنسينواضح بين    تباين. هناك  عاما

ُ
ت  أكبر وقت   النساء  صخصّ حيث 

 
ا

والشابات الحاجة إلى زيادة تخصيص    بيتجنب الشبافي حين  مما يفعل الرجال.  (  الطعام  )إعداد وجباتلهذه املهمة  

  أو عن طريق  التوصيل،على األرجح إما عن طريق استخدام خدمات الوجبات الجاهزة/  الطعام  إلعداد وجبات  وقتهم

 .الديهممن و  طلب املساعدة املجانية

 واضح أيض باينتهناك  
 
الرجال  ص خصّ يُ حيث    ؛بين الصغار والكبار في تخصيص أوقات رعاية األطفال والتعليم املنزلي  ا

أعمارهم عن   تزيد  الذين   عام  25والنساء 
 
كبير    ا بشكل  املهمتينلوقتهم  إلى   يرجع   هذا االختالف  سبب   وبالطبع.  هاتين 

؛  حقيقة أن الشباب
 
   واضح  طفيف  هناك تباينألنهم لم يتزوجوا بعد.    والشابات ال يعولون أطفاال

 
 في   بين الجنسين  أيضا

   فئاتال
 
سنا املخصّ في    األكبر  لالوقت  املنزليص  التعليم  ليس  )ولكن  األطفال  حيث رعاية  الوقت   (؛  من  النساء  تزيد 

 .أكثر من الرجال هذه املهمةص لاملخصّ 

بالنسبة ملساعدة كبا  أثر  ف،  ر السن أما  أثر    ،في القيام بهذه املهمة  للعمرال يوجد   ؛ الجنس نوع  من حيث  ولكن هناك 

 أفيتضح  
ُ
ت األعمار  جميع  من  النساء  وقتخصّ ن   ص 

 
السن  ا كبار  ملساعدة  تغييرات أكبر  بإجراء  الرجال  يقوم  بينما   ،

 ص ملساعدة كبار السن الوقت املخصّ بالفعل نخفض  يمتواضعة )و 
 
 .(في حالة الرجال األصغر سنا

  في تخصيص الذي يلعبه كل جنس  كل هذه التأثيرات إلى الصور النمطية الثقافية املتعلقة بالدور  يرجع سبب يمكن أن 

 .ألنشطة املنزلية ل الوقت 
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 نوع الجنس/ية العمر الفئة للوقت حسب  سكان اململكة املتحدةعلى تخصيص  19-كوفيد (: أثرب) 4.3.4شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

   (ب)  4.3.4يوضح الشكل  
ُ
ت للمملكة املتحدة.  البيانات  التقسيم الديموغرافي  في   نتائجظهر  تلك املوجودة  مختلفة عن 

  -بشكل كبير    ص للنوماملخصّ   ي حالة النوم، يقوم كل من الشباب والشابات بزيادة وقتهمفالبحرين. ف
 
الشابات    خاصة

   ن. الشابات ه-
 
تمكنت  و ة.  ي الرياضالتمارين  املخصص ملمارسة  املجموعة الوحيدة التي تزيد بشكل كبير من الوقت    أيضا

 الترفيه أيض/ستجمامبشكل كبير لال املخصص  كلتا املجموعتين من زيادة وقتهما  
 
، بينما تقلل املجموعات األخرى من  ا

 .نشاطاملخصص لنفس ال وقتها

حيث تزيد النساء من   ؛السن هناك اختالفات واضحة بين الجنسين في رعاية األطفال والتعليم املنزلي ومساعدة كبار  

تتعلق بأثر   والتيمع التفسيرات املذكورة أعاله    وافقتهذا م. و لتلك األنشطة  املخصص بمقدار أكبر من الرجال  هنوقت 

عمالة  جائحةال معدالت  امل  توظيف/ على  على  يتحملن  )أي    .العاملي  توي س النساء  أن  النساء  على  غير   نصيب يتعين 

 (صادر خارجية بدرجة معينة مل يتم إسنادهاالتي كانت فيما سبق املتعلقة باألسرة الجديدة  سؤولياتاملمتناسب من 

ال  بيانات  املتحدةتتبع     نتائجال  واليات 
ُ
ت التي  املتحدةالعامة  اململكة  بيانات  أكثر    ؛ظهرها  ينامون  والشابات  فالشباب 

الوقت   من  املزيد  لهذه    ، لترفيهل/ لالستجمامويخصصون  املخصص  الوقت  على  األخرى  املجموعات  تحافظ  بينما 

حيث    ؛هناك اختالفات واضحة بين الجنسين في رعاية األطفال والتعليم املنزلي ومساعدة كبار السنأو تقللها.    نشطةاأل

 .في نفس الفئة العمرية بمقدار أكبر من الرجالتزيد النساء من وقتهن املخصص لتلك األنشطة 

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

النوم

(باستثناء ممارسة التمارين الرياضية)الصحة 

ممارسة التمارين الرياضية

الدراسة

إعداد وجبات الطعام

(باستثناء التعليم املنزلي)رعاية األطفال 

التعليم املنزلي

رعاية كبار السن

التطوع في املؤسسات غير الهادفة للربح

الحياة االجتماعية

الترفيه/االستجمام

وسائل اإلعالم/التواصل

، أنثى18-24
 
عاما

، ذكر18-24
 
عاما

، أنثى25-44
 
عاما

، ذكر25-44
 
عاما

45 + 
 
أنثى, عاما

45 + 
 
ذكر, عاما
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 فئة املجموعة املستضعفة  للوقت حسبالبحرينيون على تخصيص  19-كوفيد (: أثرج) 4.3.4شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)لتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي با

الشكل   البحرينيين حسب   (ج)  4.3.4يوضح  املستضعفة  توزيع  املجموعة  األطفال فئة  رعاية  تشهد  كما هو متوقع،   .

ص  خصّ بينما يُ   عام،والتعليم املنزلي ارتفاعات أعلى لألشخاص الذين لديهم طفالن على األقل مقارنة بالسكان بشكل  

 
 
أكبر ملساعدة كبار السن. والجدير بالذكر أن كبار السن   أولئك الذين يساعدون اثنين من كبار السن على األقل وقتا

 +( هم  65)
 
   املجموعة الوحيدة التي شهدت انخفاضا

 
  ؛لربحالهادفة لفي الوقت املخصص للتطوع في املنظمات غير    حادا

 
 
في تكنولوجيا املعلومات للمساهمة عن ُبعد. كما    املهاراتلوجه، ويفتقرون إلى    ربما ألنهم غير قادرين على املساهمة وجها

التي تزيد من استأنهم املجموعة امل للنوم.  ضعفة الوحيدة  الواليات املتحدة واململكة  بيانات    تتبعلوقت املخصص لها 

 .البيانات الخاصة بالبحرينيين املتحدة

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

النوم

(يةباستثناء ممارسة التمارين الرياض)الصحة 

ممارسة التمارين الرياضية

الدراسة

إعداد وجبات الطعام

(باستثناء التعليم املنزلي)رعاية األطفال 

التعليم املنزلي

رعاية كبار السن

التطوع في املؤسسات غير الهادفة للربح

الحياة االجتماعية

الترفيه/االستجمام

وسائل اإلعالم/التواصل

البحرينيون 

طفالن على األقل

رعاية اثنين من كبار السن على األقل

 + 65)كبار السن 
 
(عاما
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 نوع الجنس  /ية العمر الفئة حسب  19-كوفيد في ضوء جائحة  لبحرينيينمن ا  رغوب: الدعم امل(أ) 4.3.5شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

الشكل   املجموعة    (أ)  4.3.5يوضح  حسب  كبير  تباين  إلى  البيانات  وتشير  للبحرينيين،  الديموغرافي  التقسيم 

واملعلومات حول فرص العمل، ويمثل هذان الخياران  املنهي يسعى الشباب للحصول على التدريب حيث   ؛الديموغرافية

  تأجيلفي طلب   هناك فجوة كبيرة بين الجنسين  رت عنها هذه املجموعة.٪ من التفضيالت التي عبّ 50مجتمعين أكثر من  

 25بل الرجال الذين يبلغون من العمر  من ق    بصورة كبيرة  جاء  إن الطلب   ؛ حيث على املستوى الوطني  القروض  سداد

   وأكثر،  عاما
 
أيضا املجموعة  في هذه  النساء  تسعى  تأجيل  بينما  نظرائهن من   القروض  سداد  إلى  أقل من  بصورة  لكن 

النساء في جميع   فقد عّبرتفي فئة املساعدة النفسية:  على نحو معاكس بين الجنسين فجوة  التظهر  املقابل،. في الرجال 

   24و  18بين    نتتراوح أعماره التيخاصة أولئك ال -الفئات العمرية  
 
في الحصول على مساعدة نفسية    نعن رغبته -  عاما

 .تتجاوز بكثير ما يطلبه الرجال في نفس الفئة العمرية

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

التدريب املنهي

معلومات حول الوظائف

إعانة البطالة

تأجيل موعد سداد القروض

تأجيل موعد دفع الضرائب

دعم اإليجار

الدعم النفس ي

أخرى 

، أنثى18-24
 
عاما

، ذكر18-24
 
عاما

، أنثى25-44
 
عاما

، ذكر25-44
 
عاما

45 + 
 
أنثى, عاما

45 + 
 
ذكر, عاما
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 نوع الجنس  /يةالعمر الفئة حسب  19-كوفيد في ضوء جائحةمن سكان اململكة املتحدة )ب(: الدعم املرغوب  4.3.5شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

في الطلب على   بين الجنسين واضح تباينململكة املتحدة. هناك سكان ا التقسيم الديموغرافي ل (ب) 4.3.5يوضح الشكل 

حيث ُيظهر الرجال من كل فئة عمرية رغبة أكبر بكثير في اكتساب مهارات جديدة مقارنة بالنساء في نفس   ؛املنهي  التدريب 

  عمرية،في كل فئة    املقابل،البطالة. في    ةمماثل في الرغبة في الحصول على إعان   بين الجنسين  تباين  الفئة العمرية. ويتجلى

 
ُ
رغبة أكبر في تلقي املساعدة النفسية أكثر من الرجال في نفس   -لبحرينية  مثل املرأة ا  -ر النساء في اململكة املتحدة  ظه  ت

 
 
أخيرا العمرية.  جالفئة  كبيرة  نسبة  اختارت   ، 

 
بعمر  31)  دا املتحدة  اململكة  في  النساء  من   )٪45   

 
اال   عاما   ختيار وأكثر 

 عنالنموذجي   رد، مع كون ال"أخرى "
 
 .""أنا ال أحتاج إلى أي مساعدة بديال

ظهر بيا 
ُ
   واليات املتحدةنات ال ت

 
 مشابه  تباينا

 
في كل فئة عمرية يرغب الرجال  ف  ؛لتلك املوجودة في بيانات اململكة املتحدة  ا

التدريب   أساس يبشكل   إعان  املنهي  في  للحصول على  النساء، ويسعون  أن   ةأكثر من  في حين  النساء،  أكثر من  البطالة 

 جال، دون أن يكون هذا هو الشكل األكثر رغبرضة لطلب املساعدة النفسية من الر النساء أكثر عُ 
 
 .من الدعم ا

الشكل   كبيرة ج ست امل املجموعة    فئاتتوزيع    (ج)  4.3.5يوضح  رغبة  البحرينيين. هناك   دضعفة من 
 
تأجيل  ا   سداد  في 

 ٪( بين األشخاص الذين لديهم طفالن على األقل، األمر الذي قد يكون انعكاس50القروض )
 
للمعدل املرتفع الذي فقدوا   ا

 
 
السيولة. عالوة ذلك من مشاكل  على  يترتب  وما  الثانوية  في    به وظائفهم  رغبة قوية  السن عن  كبار  أعرب  على ذلك، 

 .الحصول على مساعدة نفسية

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

التدريب املنهي

معلومات حول الوظائف

إعانة البطالة

تأجيل موعد سداد القروض

تأجيل موعد دفع الضرائب

دعم اإليجار

الدعم النفس ي

أخرى 

، أنثى18-24
 
عاما

، ذكر18-24
 
عاما

، أنثى25-44
 
عاما

، ذكر25-44
 
عاما

45 + 
 
أنثى, عاما

45 + 
 
ذكر, عاما
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 املستضعفة  فئة املجموعة حسب  19-كوفيد الدعم املرغوب من البحرينيين في ضوء جائحة (: ج) 4.3.5شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

" بشعبية كبيرة  ى خر أ"  اختيارضعفة في اململكة املتحدة. كما حظي  ستامل   املجموعةفئات  تقسيم    (د)  4.3.5يوضح الشكل  

 .٪(، وأوضح معظمهم أنهم ال يحتاجون إلى مساعدة. نمط مماثل ينطبق على الواليات املتحدة50لدى كبار السن )

 املستضعفة  املجموعة فئة  19- كوفيد في ضوء جائحة  )ج(: الدعم املرغوب من سكان اململكة املتحدة  4.3.5شكل  

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

التدريب املنهي

معلومات حول الوظائف

إعانة البطالة

تأجيل موعد سداد القروض

تأجيل موعد دفع الضرائب

دعم اإليجار

الدعم النفس ي

أخرى 

البحرينيون 

طفالن على األقل

رعاية اثنين من كبار السن على األقل

 + 65)كبار السن 
 
(عاما

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

التدريب املنهي

معلومات حول الوظائف

إعانة البطالة

تأجيل موعد سداد القروض

تأجيل موعد دفع الضرائب

دعم اإليجار

الدعم النفس ي

أخرى 

سكان اململكة املتحدة طفالن على األقل رعاية اثنين من كبار السن على األقل  + 65)كبار السن 
 
(عاما
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 التعليميحسب املستوى بحرينيين الخاصة بال 19-كوفيد)أ(: التعامل مع املشكالت املالية املتعلقة بـ  4.3.6شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

)حتى   جائحةكيف ينوي املشاركون تقديم الدعم املالي ألسرهم طوال مدة ال  )ه(  4.3.6  )أ( إلى  4.3.6  من  توضح األشكال

 .ضعفة ستامل املجموعة مة حسب التحصيل التعليمي وفئةقّس وضع(، مُ يتحسن ال

التقسيم الديموغرافي للبحرينيين. االتجاه البارز هو أن األشخاص ذوي املستويات التعليمية    (أ)  4.3.6يوضح الشكل  

تعليمية أعلى   لديهم مستويات  إلى تفضيل السعي للحصول على قروض، في حين أن أولئك الذين  يميلون  املنخفضة 

 . نظر تقليل النفقاتيميلون إلى استنفاد املدخرات الحالية و 
 
بين التعليم  العالقة  وبالتالي  ؛تعليم والدخلللعالقة بين ال  ا

    ؛ واملدخرات املتراكمة، فمن املمكن أن تعكس هذه االختالفات التباين في القدرة املالية
 
أي أن األشخاص األقل تعليما

؛ وليس  املعيشة  معايير  قبل أن يصلوا إلى الحد األدنى من  تقليل نفقاتهم  أقل قدرة على  الديهم دخل أقل وبالتالي يكونو 

التفكير حتى  لديهم مدخرات كبيرة   الثقافة املالية وامليول نحو  في   من ذلك، يمكن أن يعكس االختالفات 
 
تنفد. وبدال

 .قصير املدى 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

البحث عن عمل

استفاد املدخرات

تقليل النفقات

الحصول علي قروض

األصدقاء/طلب املساعدة من العائلة

طلب املساعدة من املؤسسات غير الهادفة للربح

طلب املساعدة من الحكومة

أقل من املدرسة الثانوية

شهادة الثانوية العامة

البكالوريوس

املاجستير

الدكتوراه
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 املستضعفة  الخاصة بسكان اململكة املتحدة حسب فئة املجموعة 19-)ب(: التعامل مع املشكالت املالية املتعلقة بـكوفيد 4.3.6شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  ستطالعاتاملصدر: ا

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

حيث أن األشخاص األكثر   ؛للبحرينيينالتعليم في اململكة املتحدة. يظهر نمط مشابه    صنيفت  (ب)  4.3.6يوضح الشكل  

 
 
يبدو أن هناك رغبة قليلة    البحرينيين،على عكس    ذلك،. ومع  تقليل النفقاتو   فاد املدخراتنستهم أكثر عرضة ال   تعليما

وهو ما قد ُيعزى إلى حقيقة أن حكومة اململكة املتحدة لم تعرض   القروض،  عن طريقفي اململكة املتحدة لطلب الدعم  

 أخير مها مصرف البحرين املركزي.  ض الشخصية بنفس الطريقة التي قّد القرو   سداد  تأجيل على
 
ُيفترض أنه بسبب    ،ا

 دخلهم املرتفع املحتمل، فإن حملة الدكتوراه عموممتوسط  
 
أي    ؛استخدام أشكال مختلفة من الدعم املالي   ينوونال    ا

مملكة    بياناتتحاكي  وهي ال    البيانات،حة في  ال توجد أنماط واض  املتحدة،في حالة الواليات    .أنهم ال يحتاجون إلى ذلك

  بيانات اململكة املتحدة.أو  البحرين

في البيانات هي أن كبار السن   برز ضعفة للبحرينيين. امليزة األ ست املاملجموعة  فئات    تصنيف  (ج)  4.3.6يوضح الشكل  

ضعفة األخرى، ستالوطني، وأكثر من الفئات امليخططون للجوء إلى الوسائل املختلفة املتاحة أكثر بكثير من املتوسط  

 والتي ال يمكن تمييزها أسا
 
 .الوطنيعن املتوسط  سا

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

البحث عن عمل

استفاد املدخرات

تقليل النفقات

الحصول علي قروض

األصدقاء/طلب املساعدة من العائلة

طلب املساعدة من املؤسسات غير الهادفة للربح

طلب املساعدة من الحكومة

أقل من املدرسة الثانوية

شهادة الثانوية العامة

البكالوريوس

املاجستير

الدكتوراه
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 املستضعفة  حسب فئة املجموعة البحرينيينالخاصة ب 19-بـكوفيد)ج(: التعامل مع املشكالت املالية املتعلقة  4.3.6الشكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

يبدو    البحرينيين،ضعفة في اململكة املتحدة. على عكس نظرائهم ستامل املجموعةتصنيف فئات  ( د) 4.3.6يوضح الشكل 

، وغير ذلك الكثير. في النفقاتاملدخرات وتقليل    استنفاد  مزيج من  عتمادأن كبار السن في اململكة املتحدة يعتزمون ا

  الخيارات،جميع 
 
  يكون االستخدام املقصود أقل بكثير من املتوسط الوطني، وغالبا

 
 .من الصفر ما يكون قريبا

 املستضعفة  حسب فئة املجموعةالخاصة بسكان اململكة املتحدة  19-)د(: التعامل مع املشكالت املالية املتعلقة بـكوفيد 4.3.6الشكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

البحث عن عمل

استفاد املدخرات

تقليل النفقات

الحصول علي قروض

األصدقاء/طلب املساعدة من العائلة

ربحطلب املساعدة من املؤسسات غير الهادفة لل

طلب املساعدة من الحكومة

البحرينيون 

طفالن على األقل

رعاية اثنين من كبار السن على األقل

 + 65)كبار السن 
 
(عاما

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

البحث عن عمل

استفاد املدخرات

تقليل النفقات

الحصول علي قروض

األصدقاء/طلب املساعدة من العائلة

طلب املساعدة من املؤسسات غير الهادفة للربح

طلب املساعدة من الحكومة

سكان اململكة املتحدة طفالن على األقل رعاية اثنين من كبار السن على األقل  + 65)كبار السن 
 
(عاما
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الشكل   تصنيف  4.3.6يوضح  امل فئات    )ه(  الواليات  ستاملجموعة  في  السن  كبار  يتشابه  املتحدة.  الواليات  في  ضعفة 

يُ الظاهرة  طرقهم املتحدة مع نظرائهم في اململكة املتحدة من حيث    ، على الرغم من أنهم 
 
  عتماد ال   بدون أكثر استعدادا

 
ّ
ُيظهر أولئك الذين لديهم طفالن على األقل    ذلك،على    الخيارات املتاحة أكثر من كبار السن في اململكة املتحدة. عالوة

ؤسسات امل  ومن  األصدقاء، و/أو يساعدون اثنين من كبار السن على األقل رغبة عالية في طلب املساعدة من العائلة/

 هادفة للربح غيرال
 
 الوطني. ستوى بامل   ، ومن الحكومة مقارنة

 املستضعفة   الخاصة بسكان الواليات املتحدة حسب فئة املجموعة 19-فيدالتعامل مع املشكالت املالية املتعلقة بـكو )ه(:  4.3.6شكل 

 
 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة  مركز —"دراسات"  املصدر: استطالعات

 (UNDP)بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

  

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

البحث عن عمل

استفاد املدخرات

تقليل النفقات

الحصول علي قروض

األصدقاء/طلب املساعدة من العائلة

طلب املساعدة من املؤسسات غير الهادفة للربح

طلب املساعدة من الحكومة

سكان الواليات املتحدة طفالن على األقل رعاية اثنين من كبار السن على األقل  + 65)كبار السن 
 
(عاما
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   الخالصة .5

 
ّ
البحرين، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة  مملكة في ثالث دول ) االستطالعاتل هذا التقرير البيانات الناتجة عن يحل

من  مع    (،األمريكية يقرب  لـ  3000ما  واالقتصادي  االجتماعي  لألثر  االستطالعات خمسة    تناولت  . 19-كوفيدمالحظة 

 :أسئلة رئيسية

1.  
ّ
 ؟ وظيفالت/على العمالة جائحةال تر كيف أث

 ؟ جائحةها الت ما هي أنواع التحديات التي فرض .2

3.  
ّ
 مهام غير متعلقة بالعمل؟ لعلى تخصيص الناس للوقت ل  جائحةال تر كيف أث

 ؟ جائحةما هو نوع الدعم الذي يرغب فيه معظم الناس ملساعدتهم على التعامل مع ال .4

 ؟ جائحةفرضها التية التي سيستخدمونها ملواجهة التحديات املالية التي لاملا  واردما هي امل .5

االستطالع إجراء  تم  فقد  األمريكية،  املتحدة  والواليات  املتحدة  اململكة  حالة     ات في 
ُ
ت عينات   على 

ّ
على  مث البالغين  ل 

 
ُ
 املستوى الوطني. في حالة البحرين، تم جمع عينة ت

ّ
ى الوطني، باإلضافة إلى عينة  ل البالغين البحرينيين على املستو مث

 
ُ
 ت

ّ
ل البنغالديشيين املقيمين في البحرين. هذه املجموعة األخيرة هي على األرجح إحدى مجموعات العمال املهاجرين التي مث

كبير عانت   في   وفي.  للجائحةقتصادية  اال-جتماعيةاال تداعيات  ال  من  ةبصورة  السكان  من  املجموعتين  عينتي  حالة 

  مقاييس البحرين، تم استخدام 
ُ
 الستنتاج متوسطات ت

ّ
  .ل املستوى الوطنيمث

 : من حيث املقارنات الرئيسية بين هذه املجموعات األربع، كانت النتائج الرئيسية على النحو التالي

، عانت جميع الفئات من قدر كبير من الضائقة االقتصادية. و 
 
مع ذلك، كانت الضائقة االقتصادية التي عانى منها أوال

البحرينيون في البحرين أقل بكثير من تلك التي يعاني منها سكان اململكة املتحدة والواليات املتحدة، في حين أن الضائقة  

ذت املحنة  االقتصادية التي عانى منها البنغالديشيون في البحرين كانت أعلى بكثير من جميع املجموعات األخرى. اتخ

 .وانخفاض الدخل حتى بالنسبة ألولئك الذين لم يفقدوا وظائفهم  ،شكل مزيج من فقدان الوظائف

كان   باستنتاج كيف  لنا  تسمح  املقدمة ال  البيانات  فإن  الرغم من مواجهة صعوبات كبيرة،  على  أنه  بالذكر  والجدير 

 
 
فهم هذه القضية املهمة بشكل كامل، من أجل  ديش.  لو عادوا إلى بنغال   البنغالديشيون في البحرين سيحققون نجاحا

 .متابعةلل نحن بصدد إجراء دراسة  ف

 
 
يبدو أن الوقت   البحرين،للمهام غير املتعلقة بالعمل بشكل كبير. في حالة البنغالديشيين في    املخصص  ، تأثر الوقت ثانيا

صون الكثير من الوقت للبحث خصّ كانوا يُ ألنهم    ؛ص ملعظم املهام غير املتعلقة بالعمل قد انخفض بشكل كبيراملخصّ 

و  عمل   جهودبذل  لعن 
 
الثالث    ا للمجموعات  بالنسبة  دخلهم.  لزيادة  وجبا  املتبقية، أخرى  إعداد  ،  الطعام  تفإن 
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في   أكبر،  ص لهاوقت مخصّ وسائل اإلعالم حظيت جميعها بعلى    طالعاإل و   السن،ومساعدة/اإلشراف على األطفال وكبار  

ال  أن  )باستثناء  ،الترفيه/ستجمامواال   ، االجتماعي  تواصل حين  الرياضية( شهدت جميعها    التمارينممارسة    والصحة 

 
 
 كبير   انخفاضا

 
 .ص لهااملخصّ  في الوقت  ا

 ثالث
 
في   املنهي  رأى البحرينيون في البحرين أن التدريب حيث  رغوب أكثر.  امل  كبير في أنواع الدعم  تباينالبيانات    أظهرت،  ا

وتأجيل العمل  األكثر    سدادموعد    سوق  على    ، رغبةالقروض هو  البحرين للحصول  في  البنغالديشيون  في حين سعى 

والواليات    حول معلومات   املتحدة  اململكة  في  اإليجار.  ودعم  التدريب   املتحدة،الوظائف  النفس ي    املنهي  كان  والدعم 

 
 
   . تعكس هذه االختالفاتالخيارين األكثر شيوعا

 
صول  ح وال  ،الدعم املالي لألسرة  وهيكل  العمل،أعمق في أسواق    اختالفا

 .لى الدعم االجتماعيع

 
 
 كبير رابعا

 
 ، أظهر سكان اململكة املتحدة والواليات املتحدة، وكذلك البنغالديشيون في البحرين استعدادا

 
لالعتماد على   ا

للتعامل    ائلكوس  تقليل النفقاتاملدخرات، و   استنفادوظائف جديدة، و املهام تتضمن البحث عن والعمل في    مزيج من

 مع التحديات املالية التي يُ 
ّ
  ساعدة املكان السعي للحصول على قروض و   للبحرينيين،. بالنسبة 19-لها فيروس كوفيد  شك

 أمر   هادفة للربحغير  الواملنظمات  األصدقاء  /العائلة  من  
 
   ا

 
االختالفات الثقافية في    هعكس هذت. من املحتمل أن  ملحوظا

عد بعض الفئات عن الدعم األسري والطبيعة الغير املستقرة للوظائف كما في حالة  باإلضافة إلى بُ   الدعم،دور شبكات 

 .البنغالديشيين املقيمين في البحرين

 ب املجموعة الديموغرافية واملستوى التعليمي تباينالبيانات حس تصنيفباإلضافة إلى هذه املقارنات الرئيسية، أظهر 
 
  ا

 
 
 :ما يلي )هذه ليست قائمة شاملة(ك تتضمن بعض النقاط البارزة التي  في العديد من املجاالت التي غطتها الدراسة كبيرا

وثانوية، بينما خسرتها جميع الفئات في البحرين    أساسيةعلى وظائف    ون البحريني  والشابات  حصل الشبابت .1

 .دول أخرى في و

املرأة البحرينية بشكل عام أفضل من الرجل البحريني، بينما    ان وضعفي البحرين، من حيث األثر االقتصادي، ك  .2

 .كان العكس في اململكة املتحدة والواليات املتحدة

ا .3 التعليمية  املستويات  ذوو  البشكل عام، واجه األشخاص  التعامل مع  في  أكبر  من   جائحةملنخفضة صعوبة 

 .األشخاص ذوي مستويات التعليم العالي

 ، كانت التغيّ جموعاتفي جميع امل  .4
 
  ؛جنس والفئة العمريةمن حيث نوع ال  رات في تخصيص الوقت حساسة جدا

 حيث خصّ 
 
؛  كبار السنأطول بكثير من نظرائهن من الرجال ملساعدة األطفال و   صت النساء غير الشابات وقتا

 عموم  والشابات  والشباب
 
 وقت  قضون ويينامون أكثر    ا

 
وسائل  من خالل  ، خاصة  االستجمامالترفيه و في    أطول   ا

 .التقليدية )املقاهي واملطاعم وما إلى ذلك(  ستجماماال الترفيه و بسبب عدم توفر العديد من بدائل    ؛ اإلعالم فقط
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 كانت النساء أكثر عُ  .5
 
 للتعبير عن الرغبة في الدعم النفس ي. في حين كان الرجال أكثر عُ   من الرجال  رضة

 
 من رضة

 .للتعبير عن الرغبة في الدعم االقتصادي  النساء

 

من  عها على أهمية جمع البيانات بشكل منتظم  باإلضافة إلى هذه الرؤى التجريبية الضيقة، تؤكد البيانات التي تم جم

، وفي إرساء األساس للبحوث الالحقة. ويخطط فريق البحث ملتابعة العمل  إبالغ واضعي السياسات بهذه البيانات  أجل

جرى الفريق دراسة في البحرين للحصول على فهم أفضل للتحديات التي واجهوها، كما سيُ   ةالديشي غ البن  جاليةمع ال

 .لكيفية تعامل البحرينيين مع صعوبات سداد قروضهم
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 امللحق: 
 
 االستطالع كامال

 (. والبنغالديشية عند الطلب  انجليزيةباللغتين ا تطالعسمن اال  تتوفر نسخ)

 مرحب
 
 ويستغرق إكماله    14الخاص بنا. يحتوي هذا االستطالع على   19-كوفيد بكم في استطالع  ا

 
دقائق. هذا   6سؤاال

 خصص حصرياالستطالع مُ 
 
 عام 18لألشخاص الذين ال تقل أعمارهم عن   ا

 
 .ا

   18هل عمرك  
 
 على األقل؟  عاما

 نعم  ●

 ال ●

 14من  1السؤال 
ّ
عتبر رجى مالحظة أن التعليم بدوام كامل ال يُ على وظيفتك الرئيسية؟ يُ  19-كوفيد جائحة تر : كيف أث

 .وظيفة

 .وما زلت ال أمتلك وظيفة اآلن رئيسية،لم يكن لدي وظيفة  ،2020 شباط/فبراير شهر في  جائحةبدأ التقبل أن   ●

 . لم يكن لدي وظيفة رئيسية، لكن لدي وظيفة اآلن ،2020قبل أن تبدأ الجائحة في شهر فبراير/شباط  ●

 . كان لدي وظيفة رئيسية، لكن لم يعد لدي وظيفة اآلن ،2020قبل أن تبدأ الجائحة في شهر فبراير/شباط  ●

 . كان لدّي وظيفة رئيسية، وال يزال لدّي وظيفة اآلن ،2020الجائحة في شهر فبراير/شباط قبل أن تبدأ  ●

السؤال   في  الخير  الخيار  يتخذون  الذين  لولئك  تغيّ   [1]بالنسبة  وظيفتك كيف  في  العمل  ساعات  عدد  إجمالي  ر 

إلى "انخفض    1يث يشير الرقم  ، ح5إلى    1، على مقياس من  2020  شباط/فبراير شهر  في    جائحةالرئيسية منذ بداية ال

 
 
 تشير إلى "زيادة كبيرة"؟  5وتشير إلى "ال تغيير"،  3"، كثيرا

 14من    2السؤال  
ّ
عتبر رجى مالحظة أن التعليم بدوام كامل ال يُ ؟ يُ ثانويةعلى وظيفتك ال  19-كوفيد جائحة تر : كيف أث

 .وظيفة

 ، وما زلت ال أمتلك وظيفة اآلن.ثانوية لدي وظيفة، لم يكن 2020قبل أن تبدأ الجائحة في شهر فبراير/شباط  ●

 ، لم يكن لدي وظيفة ثانوية، لكن لدي وظيفة اآلن.2020قبل أن تبدأ الجائحة في شهر فبراير/شباط  ●

 ، كان لدي وظيفة ثانوية، لكن لم يعد لدي وظيفة اآلن. 2020قبل أن تبدأ الجائحة في شهر فبراير/شباط  ●

 ، كان لدّي وظيفة ثانوية، وال يزال لدّي وظيفة اآلن. 2020ر فبراير/شباط قبل أن تبدأ الجائحة في شه  ●
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  ثانوية ر إجمالي عدد ساعات العمل في وظيفتك الكيف تغيّ   [2]بالنسبة لولئك الذين يتخذون الخيار الخير في السؤال  

   1  ، حيث يشير الرقم5إلى    1، على مقياس من  2020  شباط/فبرايرشهر  في    جائحةمنذ بداية ال
 
 3"،  إلى "انخفض كثيرا

 تشير إلى "زيادة كبيرة"؟  5تشير إلى "ال تغيير"، و

، يرجى تقييم  19-كوفيد    جائحةبالنسبة لكل من التحديات االجتماعية واالقتصادية التالية املرتبطة ب  : 14من    3السؤال  

تشير إلى "تأثير  3علي على اإلطالق"،    إلى "ال يوجد تأثير  1، حيث يشير الرقم  5إلى    1عليك على مقياس من   امدى تأثيره

 :"تشير إلى "تأثير كبير للغاية عليّ   5"، وعليّ  توسطم

صعوبة الحصول على الضروريات، مثل الطعام واألدوية ومعدات الحماية الشخصية )األقنعة واملطهرات وما   ●

 . إلى ذلك(

 .صعوبة الحصول على الدعم النفس ي واالجتماعي ●

 . التعليم املستمرصعوبة الحصول على  ●

 . ألنه يتعين عليك العمل أثناء رعاية األطفال ؛على سبيل املثال  واالسترخاء ستجمامتقليل وقت اال  ●

 أو التسريح.  ●
 
 التوقف عن العمل مؤقتا

 .انخفاض الدخل )دون تسريح( وانعدام األمن االقتصادي  ●

 .أخرى  ●

على الوقت الذي تخصصه لكل مهمة من املهام التالية  19-كوفيد جائحة  تيرجى توضيح كيف أثر :  14من    4السؤال  

 انخفض إلى " 1، حيث يشير الرقم 5إلى  1غير املتعلقة بالعمل على مقياس من 
 
 3و"، الوقت املخصص لهذه املهمة كثيرا

   تشير إلى "زيادة الوقت املخصص لهذه املهمة  5وتشير إلى "ال تغيير في الوقت املخصص لهذه املهمة"،  
 
د  "؛ أو حّد كثيرا

 :"غير متاح" للمهام التي ال تنطبق عليك

 النوم  ●

 ( الرياضية ريناالتم ممارسة إلخ )باستثناء  الطبيب،الذهاب إلى  الشخصية،الصحة  ●

 الرياضية  ريناتم ال ●

 دراسة وحضور الفصول ال ●

 وجبات الطعام  إعداد ●

 )باستثناء التعليم / التعليم املنزلي( لطفلل  رعاية األساسيةال ●
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 التعليم في املنزل  ●

 رعاية أفراد األسرة املسنين  ●

 الغير هادفة للربحالتطوع في املنظمات  ●

 الحياة االجتماعية )لقاء األصدقاء والعائلة(  ●

 األلعاب(  الهوايات، الثقافة، الترفيه،) ستجماموقت اال  ●

 الراديو(  التلفزيون، جتماعي،اال وسائل التواصل   القراءة،ل )تواصوسائل ال ●

 د خيار ما نوع الدعم الذي تعتقد أنه سيكون أكثر فائدة لك؟ حّد : 14من  5السؤال 
 
  ا

 
 .فقط واحدا

 . هارات جديدةمنهي الكتساب م ل على تدريب و حصال ●

 . القنوات أو املنصات للحصول على معلومات حول فرص العمل الجديدة ●

 . البطالة ةإعان  ●

 . ض و تأجيل سداد القر  ●

 . تأجيل دفع الضرائب  ●

 . دعم اإليجار من الحكومة ●

 .الدعم النفس ي ●

 .أخرى  ●

ا في املستقبل القريب حتى يتحسن وضع  :14من    6السؤال   ، يرجى  19-كوفيد  لكل من الطرق التالية لدعم أسرتك مالي 

 توضيح ما إذا كنت ستستخدمه كثير 
 
 أو لسأو  ا

 
 :تستخدمه على اإلطالق نتستخدمه قليال

 . فرص عمل جديدة/إضافيةالبحث عن  ●

 . استنفاد املدخرات الحالية ●

 . تقليل النفقات ●
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 . السعي للحصول على قروض من املؤسسات املالية ●

 . األصدقاء/طلب الدعم املالي من العائلة  ●

 . غير هادفة للربحال طلب الدعم املالي من املنظمات  ●

 . السعي للحصول على دعم مالي من الحكومة ●

 ما هي جنسيتك؟  :14من  7السؤال 

 جنسك؟ نوع : ما هو 14من  8السؤال 

 أنثى / ذكر  ●

 ما هي فئتك العمرية؟  :14من  9السؤال 

● 18-24  /25-34  /35-44 /45-54  /55-64  /65 + 

 ما هي حالتك االجتماعية؟  :14من  10السؤال 

 )ة( / أرمل )ة(أو منفصل )ة(مطلق /)ة( تزوج قط( / متزوج أ)لم  عزباء/أعزب ●

  18الذين تقل أعمارهم عن  لديك كم عدد األطفال :14من  11السؤال 
 
 ؟ عاما

● 0  /1  /2  /3  /4  /5+ 

 كم عدد أفراد األسرة املسنين الذين تساعدهم؟  :14من  12السؤال 

● 1  /2  /3+ 

 في أي ]منطقة[ تعيش؟  :14من  13السؤال 

 [فيه ستطالع الخيارات على البلد الذي تم توزيع اال ]تعتمد  ●

 ؟ تهكمل أما هو أعلى مؤهل تعليمي  :14من  14السؤال 

 أقل من املدرسة الثانوية / الثانوية العامة / البكالوريوس / املاجستير / الدكتوراه  ●


