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االحتاد الن�شائي ي�شارك يف ور�شة حول اإدماج املراأة يف التنمية
كتبت - حمررة �ش�ؤون االحتاد:

ع�ش�ات  بع�شر  الن�شائي  االحتاد  �شارك 

يف املرحلة االوىل من ال�ر�شة التدريبية حتت 

التنمية«  املراأة يف  احتياجات  »اإدماج  عن�ان 

للمراأة مب�شاركة  االعلى  املجل�س  نظمها  التي 

اإدماج  جمال  يف  املدين  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات 

احتياجات املراأة يف التنمية 

زينب  الن�شائي  االحتاد  رئي�شية  وقالت 

الناجم ان ال�ر�شة تناولت التعريف باأهداف 

واإدراك  واأدوارها،  الفر�س  تكاف�ؤ  وحدة 

احتياجات  اإدماج  وم�شطلحات  مفاهيم 

مهارة  اكت�شاب  اإىل  اإ�شافة  التنمية،  املراأة يف 

واكت�شاف  والعدالة،  امل�شاواة  ق�شايا  حتديد 

اإدماج  ت�اجه  التي  واملع�قات  التحديات 

احتياجات املراأة يف التنمية.

اكت�شاب  طرق  ال�ر�شة  تناولت  كما 

املراأة يف  احتياجات  الإدماج  التخطيط  مهارة 

املراأة  ق�شايا  الإدماج  التاأييد  وك�شب  التنمية، 

ذات  الق�شايا  اختيار  ومعرفة  التنمية،  يف 

و«مفاهيم  الفر�س  تكاف�ؤ  ب�حدات  االأول�ية 

ومهارات  التنمية  املراأة يف  احتياجات  اإدماج 

الدع�ة وك�شب التاأييد«، بهدف التمهيد لعمل 

واجلهات  بال�زارات  الفر�س  تكاف�ؤ  وحدات 

عرب  واأهدافها  باأدوارها  والتعريف  املختلفة، 

وم�شطلحات  وفل�شفة  مفاهيم  على  التعرف 

اإدماج احتياجات املراأة يف التنمية، واكت�شاب 

قدرات  وبناء  التاأييد  وك�شب  الدع�ة  مهارات 

ال�ر�شة  يف  وحا�شرت  ال�شاب.  القيادات 

وخبرية  م�شت�شارة  الفطيم  الهام  اخلبرية 

التنمية وبناء القدرات.

رئي�شة االحتاد الن�شائي زينب الناجم:

التاأكيد على اأهمية م�شاهمة املراأة يف التنمية

زينب  الن�شائي  االحتاد  رئي�شة  اكدت 

البناء  يف  املراأة  م�شاهمة  اأهمية  على  الناجم 

التنمية  لتحقيق  واالجتماعي  االقت�شادي 

املراأة وتاأهيلها  تهيئة  ال�شاملة مما ي�شت�جب 

ال�شلبية  التداعيات  كافة  مل�اجهة  وت�عيتها 

واملعيقة لبنائها املهني والتمييز الذي ت�اجهه 

يف �ش�ق العمل، م�شريا اىل اأهمية ا�شتنها�س 

التمييز  جتاوز  من  ومتكينها  املراأة  وعي 

احلا�شل و�شمان تكاف�ؤ الفر�س لها.

»ح�ل  احل�اري  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 

النقابي  العمل  يف  العاملة  املراأة  ادماج  اآلية 

القرارات«  اتخاذ  يف  امل�شاركة  من  ومتكينها 

الذي عقد م�ؤخرا بقاعة فندق ك�لدن ت�ليب.

مفه�م  عنا�شر  من  ان  الناجم  وا�شافت 

متكني املراأة ه� تعزيز اح�شا�شها بذاتها وقيمها 

الفر�س  على  ال��ش�ل واحل�ش�ل  وحقها يف 

التعليم  ذلك  يف  مبا  واخلدمات  وامل�ارد 

منا�شب  وتب�وؤ  والعمل  والعالج  والتدريب 

�شنع القرار ودعم قدرات املراأة لتك�ن عامال 

ا�شا�شيا م�ؤثرا يف ت�جيه التغيري االجتماعي 

من اجل ايجاد بيئة اجتماعية عادلة للجميع. 

التمكني  عملية  ج�هر  ان  اىل  الفتة 

خالل  من  امل�شاركة  يف  االكيدة  الرغبة  ه� 

ا�شتعدادنا كن�شاء نتقبل التغيري وت�فري ا�ش�س 

التغيري ومعطياته يف املجتمع ولهذا البد من 

املدين  اجلتمع  م�ؤ�ش�شات  عمل  اليات  ت�افر 

ال�شراكة  خالل  من  وذلك  التمكني  عملية  مع 

واملتابعة والتقييم. من اأجل تقليل الفج�ة بني 

الرجال والن�شاء يف العمل النقابي.

ومن هنا يربز دور االحتاد العام لنقابات 

عمال البحرين بتطبيق ق�انني العمل املن�شفة 

امل�شاواة  مبداأ  حتقيق  على  والعمل  للمراأة 

حد  على  واملراأة  الرجل  بني  الفر�س  وتكاف�ؤ 

والتعيني  والرتقي  الت�ظيف  من حيث  �ش�اء 

الربامج  يف  وامل�شاركة  القيادية  املنا�شب  يف 

واخلارج  الداخل  يف  والتاهيل  والتدريب 

العمل  والعمل على حت�شني �شروط وظروف 

ت�شكل  التي  الن�شاء  امام  ال�شعاب  وتذليل 

عائقا امام االنخراط يف العمل او التنظيمات 

احل�شانة  دور  ت�فري  اهمها  ومن  النقابية 

واخلدمات ال�شحية. 

القان�نية  احلماية  على  الناجم  و�شددت 

من  وحمايتهن  العمل  مرافق  يف  للمراأة 

التحر�س و�شماع االلفاظ التي تخد�س احلياء 

وبتفعيل  م�شاركتهن  ت��شيع  دون  وحت�ل 

دور املراأة يف النقابات ومتكينها من ال��ش�ل 

اىل م�اقع �شنع القرار واتاحة الفر�س اجلادة 

للمراأة ومنحها الثقة لت�يل املنا�شب القيادية 

ورف�س اي �شكل من ا�شكال التمييز ازاء املراأة 

واإدانته ومكافحته.

معربة عن املها ان يتم تعزيز ودعم دور 

جه�د عطاء املراأة والنه��س مب�شت�اها املهني 

الن�شاطات  خمتلف  مزاولة  على  والنقابي 

الثقافية واالجتماعية والفنية التي من �شاأنها 

الن�شاء  من  العديد  ا�شتقطاب  يف  امل�شاعدة 

وتاأمني فر�س منا�شبة ل�شمان م�شاعدة املراأة 

وتربية  املنزلية  االعباء  الرجل يف حتمل  مع 

االطفال معا.

جمعية البحرين الن�شائية تطلق حزمة من الور�شة التدريبية

كتبت - حمررة �ش�ؤون اجلمعيات الن�شائية:

البحرين  جمعية  وع�ش�ة  امراأة  انطالقة  برنامج  من�شقة  قالت 

الن�شائية اأ�شماء رجب اأنهم ب�شدد تنفيذ حزمة من ال�ر�س التدريبية 

تهدف  جتديدية(،  )املراأة..نظرة  م�شروع  مفاهيم  ح�ل  املتقدمة 

التجديدية  املفاهيم  ببع�س  ال�عي  ن�شر  اإىل  التدريبية  ال�ر�س  تلك 

وامل�شتنرية ح�ل ق�شايا املراأة ، و متكني املتدربات يف تلك ال�ر�س من 

املراأة  اأدوار  املفاهيم اجلدلية وال�شائدة ح�ل  مناق�شة وحتليل بع�س 

يف احلياة.

واأ�شافت اأ�شماء اأن ال�ر�شة تعتمد على اأ�ش�س التدريب املبنية على 

املناق�شة والتحليل واال�شتدالل، بحيث تك�ن لدى املتدربات يف ختام 

تلك ال�ر�س ثقافة متقدمة ت�شاعدهن يف ال��ش�ل اإىل احلقائق والنتائج 

املعنية باملراأة والق�شايا اجلدلية ح�لها يف القراآن والتاريخ.

وبينت اأ�شماء اأن امل�شاركات �شيتمكن يف نهاية الربنامج التدريبي 

الق�شايا  مناق�شة وحتليل  من  منطقية متكنهن  تفكري  ق�اعد  بناء  من 

واأهم  اأبرز  يف  جديدة  ثقافة  واكت�شاب  باملراأة،  العالقة  ذات  اجلدلية 

معاجلة  على  والقدرة  والطالق  الزواج  كق�شايا  املجتمع  الق�شايا يف 

خلفية  امتالك  و  املراأة  املجتمع ح�ل  وال�شائدة يف  اخلاطئة  املفاهيم 

ثقافية وتاريخية يف بع�س امل�ا�شيع ت�شاعدهن يف معاجلة وحتليل 

ق�شايا اأخرى.

واأو�شحت اأ�شماء اأنهم ب�شدد تنفيذ تلك ال�ر�س التدريبية يف عدد 

ون�د  فرباير،  االأخريمن  االأ�شب�ع  من  ابتداًء  الن�شائية  اجلمعيات  من 

من  ال�شل�شلة  تلك  يف  امل�شاركة  يف  الكرمية  جمعيتكم  رغبة  معرفة 

ال�ر�س، ليت�شنى لنا ادماجها �شمن برنامج تنفيذ ال�ر�س خالل العام 

التالية احل�ش�ر  امل�شاركة باملعايري  اأن تلتزم اجلمعية  ٢٠١٣، على 

وااللتزام ط�ال فرتة تنفيذ الربنامج التدريبي.

ق�شايا  ح�ل  امل�شاركات  لدى  ثقافية  خلفية  وج�د  اىل  باالإ�شافة 

ال�ر�س  يف  املطروحة  املادة  ومناق�شة  فهم  من  متكنهن  بحيث  املراأة 

املطروحة يف  املادة  اال�شتفادة من  امل�شاركات على  قدرة  التدريبية و 

م�شرية  املراأة  وق�شايا  ومعاجلة  فهم  تط�ير  يف  التدريبية  ال�ر�س 

اأو  تدريبية  ور�شة  التدريبي مبعدل  الربنامج  تنفيذ  �شيجري  ان  اىل 

ور�شتني كل �شهر ) ح�شب تن�شيق الربنامج(.

جانب من ور�شة العمل

امل�شاركات يف الور�شة

تعطل ال�شق الثاين لقانون 

االأ�شرة ينتق�ص حقوق املراأة

اأن واقع  اأكدت رئي�شة االحتاد الن�شائي زينب الناجم 

تتمثل  التي  الن�اق�س،  بع�س  ي�ش�به  البحرينية  املراأة 

االأ�شرة  اأحكام  قان�ن  من  الثاين  ال�شق  اإ�شدار  تعطل  يف 

البحريني، وتعديل قان�ن اجلن�شية الأبناء املراأة البحرينية 

من اأجنبي، م�شرية اإىل اأن تعزيز ودعم املهارات للدفاع عن 

دور املراأة هي اأبرز اأهداف اتفاقية ال�شيداو.

بتنظيم  تدريبية  ور�شة  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 

ال�شيداو  على  »التدريب  عن�ان  حتت  الن�شائي  االحتاد 

منظمة  عن  ممثالت  بح�ش�ر   »٢٠١4 االأهلي  التقرير 

د.اآمال  فيها  وحتدثت  لبا�شفيك  ا�شي�شا   )IWRAW(

ال�شيداو  جلنة  ورئي�شة  نايدوا  ود.وات�شاال  عبدالهادى 

باالحتاد الن�شائي ف�زية اخلاجة وع�ش�ات اللجنة وعدد 

كبري من ع�ش�ات اجلمعيات الن�شائية وممثلني من دولة 

قطر ورئي�شة العالقات الداخلية باالحتاد الن�شائي �شمرية 

عبداهلل، والتي ت�شتمر على مدى اأربعة اأيام.

واأ�شارت رئي�شية االحتاد اإىل اأن مملكة البحرين وقعت 

املراأة  واقع  اأن  اإال  عام ٢٠٠٢م  ال�شيداو يف  اتفاقية  على 

ماتزال  الن�اق�س، حيث  بع�س  ي�ش�به  اليزال  اململكة  يف 

املطالبة بتعديل قان�ن اجلن�شية يف حق املراأة البحرينية 

اإ�شدار  اإىل تعطل  باالإ�شافة  قائمة،  الأبنائها  مبنح جنيتها 

ال�شق الثاين من قان�ن اأحكام االأ�شرة البحريني، وم�شاركة 

جادة  خط�ات  اخذ  ي�شت�جب  مما  امل�اقع  بقية  يف  املراأة 

التغيري  ب�ترية  لالإ�شراع  الر�شمي  اجلانب  من  وفعلية 

اأن  اأملها  التمييز، معربة عن  امل�شاواة وعدم  نح� حتقيق 

وحق�ق  ب��شع  خا�شة  باأول�يات  ال�ر�شة  هذه  تخرج 

االأهلي.  التقرير  يف  عليها  العمل  ليتم  البحرينية  املراأة 

ك�شركة  الداعمة  اجلهات  بتكرمي  االحتاد  رئي�شية  وقامت 

ال�شركة  مثمنة جه�د  )جيبك(،  للربوكيماويات  البحرين 

على جه�دها وم�شاهمتها يف دعم االحتاد الن�شائي واإميان 

الن�ش�ي  احلراك  يف  االحتاد  بدور  ال�شركة  على  القائمني 

دعم  يف  جهدا  تاأل�  ال  التي  اجلهات  من  وهم  واملجتمعي 

من  اآمال  د.  اأكدت  جانبها،  من  املدين.  املجتمع  م�ؤ�ش�شات 

ما  االتفاقية يف حت�شني  اأهمية هذه  جمه�رية م�شر على 

املنظمات غري  املراأة وتعزيز دور  يتعلق برت�شيخ حق�ق 

احلك�مية يف عملية كتابة التقرير وتعزيز اخلربة وزيادة 

كفاءة املنظمات.

اعدتها للن�شر - ليلى احلدي

رئي�شة االحتاد الن�شائي زينب الناجم


