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عام جديد يحمل 

الكثيــر مــن الآمــال 

�أمل  وكلنا  جديدة  �صفحة  ونفتح  �صفحة  نطوي 

يكون  و�أن  متطور..  ن�صائي  جمتمع  نحو  و��صتياق 

للمر�أة �أعلى �صوتاً و�أعمق وجود�ً ونحن كـن�صاء ناأمل 

�أن يكون م�صتقبلنا �كرث تكافوؤ�ً  ومتكيناً . 

وّهاجاً  منري�ً  جمتمعاً  يكون  �أن  على  و�لإ�صر�ر 

�ملزيد  على  للح�صول  بال�صغف  مليئاً  عاماً  يكون  �أن 

و�لكثري من �ملعلومات و�لكثري من �حلقوق و�ن يكون 

للمر�أة دور كبري يف �لبناء و�لت�صييد.

و�ن  وفعال  �إيجابي  دور  للن�صاء  يكون  �أن  ناأمل 

و�ل�صعادة  �لر�صاء  يكون  و�أن  حقوقهّن،  كّل  ُتفّعل 

�ملطلقات  م�صاكل  تختفي  و�أن  م�صاكلهن.  وحتل  عن 

وتبلغ  مطالبهّن  �لأر�مل  �إىل  ي�صل  و�أن  �ملحاكم  يف 

�أ�صو�تهّن م�صامع �ملعنيني 

�لفرح  ب�صائر  �إىل  �جلديد  عامنا  يف  ن�صل  و�ن 

و�ل�صعادة با�صد�ر �ل�صق �جلعفرى من قانون �لحو�ل 

�ملر�أة  عن  �لظلم  ويرفع  �ل�صرة  �حكام  �ل�صخ�صية 

�ملقهورة.

�مل�صروع  هذ�  فاإن  �ملجتمع  �أ�صا�س  �لأ�صرة  �أن 

بقانون حلماية �لأ�صرة من �لعنف يعترب حلقة �صمن 

�لجتماعي  �لطابع  ذ�ت  بقو�نني  �مل�صروعات  حلقات 

تهدف  و�لتي  خا�صة،  ب�صفة  و�لأ�صري  عامة  ب�صفة 

بالأ�صا�س �إىل خلق جو من �لتفاهم و�لطماأنينة د�خل 

نطاق �لأ�صرة، وخ�صو�صا �أن �لدين �لإ�صالمي دعا �إىل 

بناء �أمة تقوم �أ�ص�صها على �ل�صتقر�ر و�لأمن و�لعد�لة 

�لأ�صرية«.

»�ل�صق  �لأ�صرة  قانون  �إقر�ر  يف  و�ل�صر�ع 

»�أنا  بعنو�ن  وطنية  حملة  وهناك،  �جلعفري« 

ما  �صد  و�لوقوف  �ملر�أة،  لإن�صاف  تدعو  �إن�صانة«، 

�لقانون،  �إقر�ر  منع  من  �لدين  رجال  بع�س  ميار�صه 

و�ل�صرة  �لبحرينية  �ملر�أة  لإن�صاف  تهدف  �حلملة  �أن 

�ل�صلبية  و�لآثار  ل�صتغاللها،  و�لت�صدي  عام،  ب�صكل 

»�ل�صق  �ل�صخ�صية  �لأحو�ل  قانون  وجود  لنعد�م 

�جلعفري«، و�لت�صدي للعنف �لأ�صري وهناك �كرث من 

بتلكو، وهناك �ح�صائيات  470 �صيدة معنفة مبركز 

�خرى للعنف �لنف�صى و�جل�صدى يف مر�كز �خرى.

ناأمل ليجاد مقر د�ئم لالحتاد �لن�صائي �لبحريني    

2014 و�قر�ر»�لكوتا« يف �لربملان �لقادم و�ن تدخل 

و�ل�صوري  �لنيابي  �ملجل�س  �خرى يف  ن�صائية  وجوه 

�ل�صيد�و  �تفاقية  وتطبيق  للمر�أة  و�لعلى  و�لبلدي 

�ملر�أة  و�لتمييز �صد  �لعنف  ��صكال  كل  على  و�لق�صاء 

�صو�ء يف �جلهات �لر�صمية �و �خلا�صة.

ناأمل �أن يكــون عام خري�ت وحتقيق �لآمال 

و�لو�صول لأهد�ف بر�صي كامٍل عن �لذ�ت وكل 

�لن�صائي  �ملدين  و�ملجتمع  بخيــر  و�أنتــم  عام 

باألف بخري.
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�لإد�رة  جمل�س  ع�صو  �ــصــاركــت 

�لن�صائية  �لبحرين  جمعية  بجمعية 

يف  فروتن  فاطمة  �لن�صانية  للتنمية 

�لإقليمي  �لعمل  »منهاج  �لإقليمي  �مللتقى 

يف  �ل�صابات  و�لقياديات  للربملانيات 

�ملنطقة �لعربية« حول ) تطوير �حلا�صر 

و�إعد�د �مل�صتقبل( �لذي نظمته هيئة �لأمم 

�ملتحدة للمر�أة يف موؤخر� يف تون�س.

وقالت فروتن �ن �مللتقى جمع عدد�ً من 

�ل�صابة  �لن�صائية  و�لقياد�ت  �لربملانيات 

�لعربية  �ملنطقة  دول  من  دولة   22 من 

مب�صاركة مهنيات ومهنيي و�صائل �لإعالم 

وركز �جلزء �لأول من �مللتقى، على �إطار 

برنامج »�ملو�طنة و�لقيادة و�مل�صاركة يف 

�لذي  �لعربية«  للمر�أة  جديدة  م�صار�ت 

تنفذه هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة بدعم من 

قبل وز�رة �ل�صوؤون �خلارجية يف فنلند�

�لإقليمي  �مللتقى  �ن  و��صافت فروتن 

�لطريق  �لثالث  يومه  يف  مهد  �ملو�صع 

��صت�صر�فية  مبادئ  جمموعة  لتطوير 

عمل  وخطة  �إقليمياً،  �عتمادها  يتم 

�لقيادية  تعزيز  ــل  �أج مــن  م�صرتكة 

يف  �ملــر�أة  م�صاركة  وتطوير  �لن�صائية 

�لعربي وعلى  �لعامل  �لعامة، يف  �حلياة 

�ملر�حل  �أول  �لطويل، ويعترب ذلك  �ملدى 

�لأمام  �إىل  »�لربيع  �لإقليمي  للربنامج 

�لأمم  هيئة  بني  تنفيذه  ويتم  للمر�أة« 

�ملتحدة للمر�أة يف منطقة جنوب �ملتو�صط 

بتمويل من �ملفو�صية �لأوروبيةو�صاركت 

�أ.فاطمة يف عر�س منهجية �لعمل �حللقة 

»�حلقوق  حول  عمل  ملجموعة  �لنقا�صية 

�لألفية  ــد�ف  �أه لتحقيق  �لقت�صادية 

�لإمنائية«.

على  بالتاأكيد  �أعماله  �مللتقى  وختم 

�صو�ء  �لن�صاء  ــدر�ت  ق وتعزيز  تنمية 

�لنا�صطات  �أو  �أو �ملرت�صحات  �لربملانيات 

�إىل  و�لتوجه  �لت�صال  يف  و�ملنا�صر�ت 

�ل�صبكات و�لتو��صل مع  �جلمهور وبناء 

و�صائل �لعالم.

�لبجرين  جمعية  ع�صو  و�كــدت 

وع�صو  �لن�صانية  للتنمية   – �لن�صائية 

�صبا  د.  �لن�صائى  �لحتاد  �د�رة  جمل�س 

متكني  �ىل  تهدف  �جلمعية  �ن  �لع�صفور 

�لتنمية  م�صرية  يف  قائدة  تكون  كو�در 

�لتنمية  �أّن  توؤمن  لنها  �لإن�صانية 

و�لنماء،  �لرتقاء  طريق  هي  �لإن�صانية 

وبها تدور عجلة �لإبد�ع. 

�لطموح  �ن  �لع�صفور  و��صافت 

دورهــا  ممار�صة  من  ــر�أة  �مل متكني  هو 

�لإن�صاين يف �ملجتمع، حتقيقاً ملبد�أ �لعد�لة 

�صخ�صية  وبناء  وتنمية  �لجتماعية 

�لطفل، وتعزيز �لوعي �ملجتمعي وحمايته 

من �لعتد�ء و�لإهمال و�مل�صاهمة يف ن�صر 

باملفاهيم  �ملجتمع  يف  �لوعي  وتنمية 

�لإن�صانية  �حل�صارة  لــروح  �ملو�كبة 

لدى  �لبيئية  باملو�طنة  �حل�ّس  وتعميق 

�لفرد و�ملجتمع ويتجلّى ن�صاط �جلمعية 

يف عدٍد من �لرب�مج �لتي تتفّهم �لإن�صان، 

عن�صر�ً  ليكون  وعقله  روحه  وتخاطب 

فاعالً يف م�صرية �لتنمية �لإن�صانية

يتطلعون  �نهم  �لع�صفور  و�ختتمت 

�لإن�صانية  �لتنمية  طموحات  لتحقيق 

�إَنّ  وجنحهم  �ملختلفة  �ملجتمع  ل�صر�ئح 

بحملها،  ن�صعد  �أمانٌة  �لإن�صانية  �لتنمية 

يعُمّ  ملمو�س  و�قع  لتحقيقها،  ون�صتبق 

به  حتظى  ما  و�إّن  �جلميع.  بخري�ته 

للتنمية   – �لن�صائية  �لبحرين  جمعية 

�لتقدير  من  و�فٍر  ر�صيٍد  من  �لإن�صانية 

على �ل�صعيد �ملحلي و�لدويل؛ منطلٌق من 

لها مل�صوؤوليتها جتاه �لإن�صانية، فهي  حتُمّ

تزرع �ليوم �صنبلة �خلري لتقطف ثمارها 

�حل�صاد  هذ�  ثمار  من  وثمرة  �لغد.  يف 

من  �ل�صت�صارية  �ل�صفة  على  ح�صولها 

و�لجتماعي  �لقت�صادي  �ملجل�س  ِقَبل 

�لتابع لالأمم �ملتحدة ECOSOC يف �لعام 

بحرينية  جمعية  �أول  لتكون  2007م 

�لذي يجعلها كجهة  �لمتياز  بهذ�  تتمتع 

و�صمة  �ملتحدة.  �لأمم  لدى  ��صت�صارية 

�أحد  حيازة  هو  �لتميز  �صمات  من  �أخرى 

�صفة  على  �لبيئية«  »�ملو�طنة  بر�جمهــا 

�لأمم  برنامج  قبل  مـــن  �لعتمـــاد 

�ملتحدة للبيئة.

خالل م�صاركتها يف �مللتقى �لإقليمي.. فروتن:

التاأكيد على تنمية قدرات الن�شاء الربملانيات واملرت�شحات

محررة شؤون الجمعيات النسائية:

محررة شؤون المرآة:

خالل امللتقى

�صمن برنامج قدر�ت بالتعاون مع �حلكومة �لإلكرتونية 

جمعية فتاة الريف تدرب ربات البيوت لدورها الأ�شا�شي يف بناء الأ�شرة

تكرميياً  حفالً  �جلمعية  �أقامت  �لــدورة  ختام  ويف 

�جلمعية  وتاأمل  �ل�صهاد�ت،  عليهن  ووزعت  للمتدربات 

�لرب�مج  هذه  مثل  تنظيم  تكر�ر  �لقادمة  �لفرتة  خالل 

�لتدريبية، لفئات جمتمعية �خرى.

فتاة  جمعية  �ن  �ملرزوق  �و�صحت  �خرى  جهة  من 

�لريف تنظم عدة دور�ت لتدريب ��صا�صيات �لكومبيوتر 

برنامج  �صمن  �للكرتونية  �حلكومة  وتطبيقات 

»قدر�ت« وبالتن�صيق مع معهد �لبحرين لريادة �لعمال 

و�لتكنولوجيا

�لعمل  خطة  مع  متا�صياً  �نه  ــرزوق  �مل و��صافت 

�لريف  فتاة  جمعية  و�صعتها  �لتي  و�لهد�ف  �جلديدة 

�أعمال  لتن�صيط  و2014   2013 للعامني  �لن�صائية 

�أ�صا�صيا  حيوياً  مركز�ً  لتكون  وحتويلها  �جلمعية 

ولال�صتفادة  �ل�صمالية  �ملنطقة  يف  و�لتوعية  للتدريب 

منذ  عليه  �حل�صول  مت  �لذي  �لكومبيوتر  خمترب  من 

)�صنة( من )متكني، بد�أت تنظيم �صل�صلة دور�ت تدريبية 

لأ�صا�صيات �لكومبيوتر وتطبيقات �حلكومة �للكرتونية 

�للكرتونية  �حلكومة  متنحه  �لذي  قــدر�ت(  )برنامج 

�لعمال  لريادة  �لبحرين  معهد  مع  بالتن�صيق  جماناً 

و�لتكنولوجيا.

و�ول دورة مت تنظيمها كانت يف �لفرتة من �لن�صف 

ربات  ن�صيب  من  وكانت   2013 دي�صمرب  من  �لثانى 

�لبيوت لدورهن �ل�صا�صي يف تعليم �لولد وبناء �ل�صرة 

�ختيار  ومت  �حلكومية  �ملعامالت  �إجر�ء  من  وليمكنهن 

ظروفهن  لتنا�صب  �لوىل  �لدورة  لإجر�ء  �ل�صباح  فرتة 

�أكرث.

و�و�صحت �ملرزوق �ن هناك 7 �صيد�ت غري عامالت 

تلقت مهار�ت �لكومبيوتر �ل�صا�صية مثل برناجمي وورد 

و�ك�صل حيث �صيتمكن من م�صاعدة �أطفالهن يف ��صتخد�م 

هذه �لرب�مج �إىل جانب تدريبهن على ��صتخد�م تطبيقات 

�لفو�تري  دفع  مثل  �لإلكرتونية  �حلكومة  وخدمات 

�لكهرباء و�ملاء، دفع فو�تري �لهاتف، �لتاأكد من �ملخالفات 

حجز  �لدولة،  وز�ر�ت  مع  �ل�صريع  �لتو��صل  �ملرورية، 

وجتديد مو�عيد �لبطاقة �لذكية، وتعد مثل هذه �ملعامالت 

مهمة و��صتخد�مها �لكرتونياً يوفر على ربة �لبيت �لوقت 

�لثقة  تك�صبها  جديدة  ملهارة  تعلمها  جانب  �إىل  و�جلهد، 

هذه  ختام  ويف  �لتكنولوجي،  �لتطور  وتو�كب  بالنف�س 

�لدورة �أقامت �جلمعية حفالً تكرميياً للمتدربات ووزعت 

عليهن �ل�صهاد�ت.

�أما �لدورة �لثانية ف�صتبد�أ تاريخ 25 دي�صمرب 2013 

حتى 13 يناير 2014 وهي �أي�صاً موجهة لل�صيد�ت لكن 

�لعامالت لذ� مت �ختيار �لفرتة �مل�صائية لإجر�ئها و�لباب 

ل ز�ل مفتوحاً لت�صجيل �لر�غبات يف ح�صورها.

و�لدورة �لثالثة �صتكون للرجال وذلك بالتن�صيق مع 

نو�دي �ل�صباب باملنطقة و�صتكون م�صائية �أي�صاً ويتوقع 

�أن تبد�أ يف �ل�صبوع �لخري من �صهر يناير 2014 و�صيتم 

�لعالن عنها قريبا جد�ً.

بر�مج  ح�صب  وذلك  جمانية  �لدور�ت  هذه  وجميع 

�لفر�س  لإتاحة  وذلك  �للكرتونيــة  �حلكومــة  دور�ت 

�مام �أكبــر عــدد مــن �ملو�طنني للتعلــم وللتدريب على 

هذه �ملهار�ت.

قالت ع�سو جمل�س اإدارة االحتاد الن�سائي بدرية املرزوق ان جمعية فتاة الريف 

وتاأتي  موؤخرا،  ا�سبوعني  مدى  على  البيوت،  ربات  لفئة  تدريبية  دورة  نظمت 

التابع  والتكنولوجيا  االأعمال  لريادة  البحرين  معهد  مع  بالتعاون  الدورة  هذه 

للحكومة االإلكرتونية و�سمن برنامج قدرات للتدريب االإلكرتوين. 

لكونها �سريحة  البيوت نظراً  وبينت املرزوق ان اجلمعية توجهت لفئة ربات 

جمتمعية مهمة وتلعب دوراً اأ�سا�سياً وهاماً يف بناء االأ�سرة. 

اأ�سا�سيات  على  تدريباً  الدورة  خالل  تلقت  املتدربات  ان  املرزوق  واو�سحت 

وخدمات  تطبيقات  ا�ستخدام  على  تدريبهن  جانب  اإىل  االآيل  احلا�سوب  برامج 

احلكومة االإلكرتونية مثل دفع فواتري الكهرباء واملاء، دفع فواتري الهاتف، التاأكد 

من املخالفات املرورية، التوا�سل ال�سريع مع وزارات الدولة، حجز وجتديد مواعيد 

البطاقة الذكية، وتعد مثل هذه املعامالت مهمة وا�ستخدامها الكرتونياً يوفر على 

ربة البيت الوقت واجلهد، اإىل جانب تعلمها ملهارة جديدة تك�سبها الثقة بالنف�س 

وتواكب التطور التكنولوجي.

نادي �ملر�أة �صمن م�صروع بناء قدر�ت 

رفــع م�شتــوى الوعــي الثقافــي والجتماعـــي وال�شحـــي

مبنطقة  �لهلية  �جلمعية  تتبنى 

�صمن  �ملـــر�أة  ــادي  ن م�صروع  �صرتة 

�صمن  ــن  وم قـــدر�ت  بناء  م�صروع 

من  �لدعم  على  �حلا�صلة  �جلهات 

وهذ�  �لبحريني  �لن�صائي  ــاد  �لحت

�لوعي  زيــادة  �إىل  ي�صعى  �مل�صروع  

�لثقافية  �جلــو�نــب  يف  �ملـــر�أة  ــدى  ل

و�لجتماعية و�ل�صحية من خالل �قامة 

�ملجالت  هذه  يف  وفعاليات  �ن�صطة 

يف  فر�غها  وقت  من  بذلك  م�صتفيدين 

تكمل  �ن�صطة  يف  �ل�صباحية  �لفرتة 

مهار�تها  و�بر�ز  هو�ياتها  ممار�صة  لها 

وتطويرها.

رفع  �مل�صروع  من  �لعام  و�لهدف 

و�لجتماعي  �لثقايف  �لوعي  م�صتوى 

�هد�ف  و�صمن  �ملــر�أة  لدى  و�ل�صحي 

ربات  لدى  �لفر�غ  وقت  ملء  �مل�صروع 

�ملوجودة  �ملهار�ت  وتنمية  �لبيوت 

�لوعي  وزيادة  وتطويرها  �ملر�أة  لدى 

ورفع  و�ل�صحي،  و�لثقايف  �لرتبوي 

مع  �لتعامل  بكيفية  �لوعي  م�صتوى 

�ملنزل  يف  �لكيميائية  �لتنظيف  �دو�ت 

�لولية  بال�صعافات  �لوعي  وزيــادة 

و�لرتفيه.

ب�صكل  �ملر�أة  �مل�صتهدفة  و�لفئات   

خا�س   ب�صكل  �لبيوت  ــات  ورب عــام 

بها  يقوم  �لتى  �لرئي�صية  و�لن�صاطات 

تعليم فن �لكتابة و�لقر�ءة وحما�صر�ت 

�لآخــر،  مع  �لتعامل  فن  يف  ــس  وور�

حما�صر�ت وور�س يف �لرتبية ويف فن 

�ملذ�كرة مع �لولد ويف �لديكور �ملنزيل 

و�لثاث و�ثره على �لنفو�س و�لتعريف 

مبخاطر مو�د �لتنظيف وكيفية �لتعامل 

�ل�صعافات  على  و�لتدريب  معها 

�لأولية و�لتدريبات �لريا�صية وتنظيم 

كيفية  يف  وور�ــس  ترفيهية  رحــالت 

�صقل �ملهار�ت و�ل�صتفادة منها.

�ل�صري  �لر�صاد  �إىل  بال�صافة 

ودور�ت  �ملنتجة  لال�صر  �صوق  و�قامة 

بحقوق  و�لتعريف  �لتجميل  فن  يف 

بحقوقها  خا�صة  وحما�صر�ت  �ملــر�أة 

و�لتعريف بالنظام �لتقاعدي.

محررة شؤون المرآة:

�شل�شلة من الور�ش التي تعني 

بالرتقاء والنهو�ش باملراأة والطفل 

قالت �لخ�صائية �ملدربة بالحتاد �لن�صائي �لبحريني 

فخرية �ل�صيد �صرب �نه �صمن بر�مج مكتب �لدعم �لأ�صري 

يقدم  �لذي  �لبحريني  �لن�صائي  �لحتاد  يف  و�لقانوين 

و�لنهو�س  بالرتقاء  تعنى  �لتي  �لور�س  من  �صل�صلة 

باملر�أة و�لطفل . 

مع  وبالتعاون  عمل  ور�صة  تنظيم  خالل  ذلك  جاء 

�ملهد  مدر�صة  يف  موؤخر�  �أقيمت  �خلا�صة  �ملهد  مدر�صة 

�خلا�صة مبنطقة �صار بعنو�ن "تعزيز �ل�صلوك �لإيجابي 

وقد  �ل�صلبي"  �ل�صلوك  لتعديل  �لعقاب  وبد�ئل  للطفل 

�لبتد�ئية  �ملرحلة  طالب  من  طفال   40 عدد  ح�صرها 

�لأوىل و�لثانية . 

�لطفال  تعريف  تناولت  �لور�صة  �ن  �صرب  و��صافت 

باأنف�صهم ، و�لتعرف على قدر�تهم و�مكانياتهم و�صملت 

�لور�صة على تدريبات عملية كانت �لأوىل �صيد �ل�صمك 

�إيجابية ملونة و�لتقاطها  وهي عبارة عن �صيد �صفات 

و�لتغذية  بها  �ملوجود  �ل�صنف  نوع  على  و�لتعرف 

�ل�صفات  لكل �صلوك و�صفة منها، وكانت عدد  �لر�جعة 

على عدد �لطالب �لذين هم 30 طفال ، تالها مترين عملي 

يف  وحزينة  �صعيدة  لوجوه  �صعار�ت  رفع  وهو  �آخر 

كيفية تقبل �لنا�س لهم وكيف ميكن للنا�س �أن يحبوهم 

يختار  �أن  طالب  كل  على  وكان  �ليجابية  بت�صرفاتهم 

�ل�صفة �لذي يريدها وهي غري موجودة عنده .

مو�صحة �ن �لتمرين �لثالث مق�صم على 6 جمموعات 

لون  لها  جمموعة  وكل  طالب   5 حتوي  جمموعة  كل 

�ملناف�صة عن طريق �صد �حلبل بني  حمدد و�لتمرين هو 

�ملجموعات وكل جمموعة تفوز تنتقل لتلعب مع �آخرى 

�إىل �أن يتم فوز �حدى �ملجموعات وتخلل �لتمرين كيفية 

ردة  كانت   ، لالآخر  �ل�صاءة  دون  �لفوز  لنيل  �لت�صرف 

�لتمرين  �أعجبهم  فقد  �يجابية  و�لطالبات  �لطالب  فعل 

توزيع  ومت  لديهم  كبري�  �إيجابيا  قبول  �لور�صة  ولقت 

وقد  �لور�صة  بختام  لهم  �لت�صجعية  �حللويات  بع�س 

تكر�ر  متمنني  �ل�صعادة  تعابري  وجوههم  على  �أرت�صمت 

مثل هذه �لور�س لهم مرة �أخرى.
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