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جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�سية  قالت 

االن�سانية  التنمية   – الن�سائية  البحرين 

ال�سالم   « ان  البحارنة  وجيهة  الدكتوره 

ال�سرائع  كل  عليه  قامت  الذي  االأ�سا�س  هو 

الطريق  وهو  ال�سماوية  والديانات 

العداوات  من  الب�سرية  خلال�س  الوحيد 

�سفينة  بها على منت  وامل�سّي  واخل�سومات 

احلياة لرت�سو باأمان يف ميناء ال�سالم ».

امل�ساهمة  اأّن  البحارنة  د.  وا�سافت 

جوهريان  اأمران  ومتكينها  للمراأة  الكاملة 

الن�ساء  معظم  والأّن  ال�سالم،  ثقافة  بناء  يف 

هن �سانعات �سالم وُبناة �سالم بطبيعتهن 

»االأمومة«  عاطفة  فطرياً  ميتلكن  ولكونهن 

وال�سالم  والعطاء  املحبة  بقيم  تفي�س  التي 

هي  اآخر  جانٍب  من  املراأة  والأن  والت�سامح، 

احلروب  ونتائج  اأثر  من  ت�سّرراً   االأكرث 

العبء  عليها  يقع  التي  وهي  وال�سراعات 

الفنت  اأتون  يف  االأطفال  حماية  يف  االأكرب 

والنزاعات، وحيث اأّن املراأة ال تزال ُم�ستبعدة 

من تاأدية دورها الكامل والفاعل يف عمليات 

ال�سالم، والأن طرائق التدّخل وحفظ ال�سالم 

االجتماعي،  النوع  منظور  عن  مبعزل  تتم 

ولكون املراأة هي حا�سنة االأجيال.

لهذه  انه  البحارنة  د.  واو�سحت 

»املراة  م�سروع  اجلمعية  تبنت  اال�سباب 

�سرورة  على  للتاأكيد  ال�سالم«  حا�سنة 

عمليات  يف  دورها  وتفعيل  املراأة  م�ساركة 

ومراحلها،  م�ستوياتها  جميع  يف  ال�سالم 

انبثقت  ال�سالم،  ثقافة  بقيم  اإمياننا  ومن 

روؤيتنا ور�سالتنا لتكون املنارة الهادية التي 

من  مع غرينا  للم�ساهمة يف حتقيقها  نرنو 

املوؤمنني بالقيم االإن�سانية وحتقيق ال�سالم. 

يف  روؤيتهم   ان  البحارنة  د.  وبينت 

العنف  ينبذ  عامٍل   نحو  م�سروعهم 

العدل  بقيم  االإن�سان  فيه  وينعم  والتمييز 

ي�سودها  اآمنٍة  بيئٍة  ويعي�سون يف  وال�سالم 

والنا�س  والت�سامن  والت�سامح  التفاهم 

والواجبات...  احلقوق  يف  مت�ساوون  فيه 

فيه  حتظى  و  م�سانة  االإن�سانية   كرامتهم 

املراأة بحقوقها االإن�سانية، وت�سارك م�ساركة 

فّعالة يف جميع عمليات ال�سالم.

الرفاع  جمعية  ادارة  جمل�س  نائبة  قالت 

على  ان��ه  احل��دى  ليلى  اخلريية  الثقافية 

ال�سيا�سية  باجلمعيات  الن�سائية  اللجان 

واالجتماعية جهد كبري لتمكني املراأة خلو�س 

مثمنة  املقبلة  والبلدية  النيابية  االنتخابات 

املراأة  لق�سايا  دعمهن  يف  االعالميات  جهود 

ال�سيا�سي. املجال  يف  ولتمكينها 

نظمتها  التي  املحا�سرة  خالل  ذلك  جاء 

الرفاع  بجمعية  والتوا�سل  العالقات  جلنة 

الثقافية اخلريية حتت عنوان »متكني املراأة« 

البحرينية  الكاتبة  فيها  حا�سرت  والتي 

بثينة خليفة قا�سم بح�سور جمهور كبري من 

واملهتمني  اجلمعية   ومنت�سبات  الع�سوات 

النا�سطات  من  وع��دد  الن�سائي  بال�ساأن 

والنا�سط  واالج��ت��م��اع��ي��ات  االع��الم��ي��ات 

�سقر. جا�سم  االجتماعي 

خليفة  بثينة  الكاتبة  اكدت  جانبها،  من 

الفر�سة  واإتاحة  املراأة  اأن عملية متكني  قا�سم 

الرجل  جانب  اإىل  بالكامل  بدورها  تقوم  كي 

فقط،  املراأة  حق  اإطار  يف  ح�سرها  ميكن  ال 

ككل،  باملجتمع  وثيقة  �سلة  ذات  هي  بل 

وان  والتطور  للنمو  تطمح  التي  فاملجتمعات 

اأف�سل الأفرادها، هي التي ت�سعى  حتقق حياة 

دورها  مبمار�سة  امل��راأة  تقوم  باأن  وتطالب 

كامال، على قدم امل�ساواة مع الرجل، وال ينبع 

ميزان  كفالة  على  احلر�س  منطلق  من  ذلك 

ينطبق  ولكن  فح�سب،  املجتمع  الأبناء  العدل 

اأي�سا من اأهمية وقيمة املراأة يف كافة نواحي 

ومبا  وملكات  قدرات  من  متتلكه  مبا  احلياة، 

وم�ساهمات  جهود  من  تقدميه  ت�ستطيع 

من  حيوياً  راف��داً  ت�سكل  اأن  ميكنها  بناءة، 

الب�سرية  التنمية  روافد 

الرجل  �ساأن  �ساأنها  املراأة  ان  واأو�سحت 

فثمة  والقدرات،  الكفاءة  تفاوت  حيث  من 

ن�ساء يتمتعن بقدر وافر من الكفاءة والتميز، 

عدم  وجب  مما  ومتيزا،  كفاءة  اأقل  وبع�سهن 

اأ�سبه  هو  املراأة  متكني  اأن  ت�سور  يف  املبالغة 

املع�سالت  كافة  حلل  ال�سحرية  بالع�سا 

مما  املجتمعات،  تواجه  التي  وامل�سكالت 

املنا�سب  املواطن  و�سع  �سعار  تطبيق  يتطلب 

على  والن�ساء  للرجال   – املنا�سب  املكان  يف 

اإىل  الكفوءة  غري  باملراأة  فالدفع   – �سواء  حد 

اإىل  يوؤدي  قد  املهمة،  واملواقع  املنا�سب  تبووؤ 

ذلك  يكون  وقد  االإ�سالح،  عملية  واإعاقة  �سل 

الدعوة  يقاومون  اإىل حجج من  ت�ساف  حجة 

لتمكني املراأة، ومن هنا كان حرياً باحلكومات 

من  ي�ستحق  من  انتقاء ومتكني  على  احلر�س 

واإمنا  بالكم  لي�ست  فالعربة  املكانة،  الن�ساء 

بالكيف.

قا�سم  خليفة  بثينة  اال�ستاذة  واختتمت 

ترتبط  املراأة  متكني  ق�سية  اإن  قائلة:  حديثها 

املواطنة،  مبداأ  بتحقيق  وثيقاً  ارتباطا 

اجتماعيا  امل��راأة  و�سع  حت�سني  يحقق  مبا 

يحقق  اأن  �ساأنه  ومن  و�سيا�سيا،  واقت�ساديا 

�سحيحة  ب�سورة  يعك�س  ال��ذي  ال��ت��وازن 

وبالتايل حتقيق  للمجتمع،  الطبيعي  التكوين 

مبداأ الدميقراطية والكفاءة يف االأداء، ذلك اأن 

اإىل  النظر  �سرورة  تعني  الكاملة  املواطنة 

الرجل واملراأة ك�سركاء يف امل�سوؤولية واتخاذ 

القرار.

احلدي تتو�ضط احل�ضور خالل حما�ضرة متكني املراة

البحرين  فتاة  نه�سة  جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�سة  قالت 

الدكتورة غنية عليوي انه منذ عامني والبحرين تعي�س و�سط  حالة 

وال�سلم  التعاي�س  على  �سلباً  اثر  والتع�سب مما  الطائفي  ال�سحن  من 

جوانب  على  اخلطرية  التداعيات  من  العديد  له  وكانت  املجتمعي 

اأو�سيا�سية  اأواقت�سادية  اجتماعية  كانت  �سواء  املختلفة  احلياة 

ومن اأبرز تلك التداعيات هي ما نتلم�سه من  خالل �سبكات التوا�سل 

والراأي  الراأي  ورف�س  والتخوين  االإق�ساء  دعوات  من  االجتماعي 

االإن�سان،  وحقوق  املواطنة  مبداأ  على  الطائفة  مبداأ  وتغليب  االآخر، 

الدولية.  واالتفاقيات  املواثيق  مع  يتعار�س   مما 

تبلورت فكرة م�سروع  املنطلق  انه من هذا  د. عليوي  ا�سافت  و 

كم�سروع  البحرين  فتاة  نه�سة  جمعية  به  تقدمت  والذي  بل�سم 

للموؤ�س�سات  امل�ساريع  جائزة  على  حاز  وقد  املدى  ق�سري  تنموي 

واأهم   2012 للعام  االجتماعية  التنمية  وزارة  قبل  من  االأهلية 

النزاعات  حل  يف  االيجابي  التفكري  تعزيز  هو  امل�سروع  اأهداف 

الراأي  قبول  ثقافة  وتعزيز  الثقة  ج�سور  وبناء  االأزمات،  ومواجهة 

املجتمع. فئات  بني  الفعال  التوا�سل  مفاهيم  وتعزيز  االآخر  والراأي 

مابني  ال�سبابية  الفئة  ي�ستهدف  امل�سروع  ان  عليوي  د.  وبينت   

اأي  م�ستقبل  يف  اأهمية  من  ال�سباب  ي�سكله  ملا  نظًرا  عاًما   30-18

التغيري  اآمال  عليهم   تعقد  من  هم  ال�سبابية  فالطاقات  جمتمع، 

خالل  ومن  واإنه  خا�سة  للم�ستقبل،  املن�سودة   الغايات  وحتقيق 

اأكرث الفئات تاأثرا بتداعيات هذه  الر�سد تبني باأن هذه الفئة هي من 

وا�ستبدال  اإحالل  اإىل  ناأمل  امل�سروع  هذا  خالل  ومن  ونحن  االأزمة، 

وقيم  مبفاهيم  ال�سبابية  الفئة  هذه  لدى  املتداولة  والقيم  املفاهيم 

تعزيز  اإىل  وال�سعي  املختلف  االآخر  مع  وت�ساحما  انفتاحا  اأكرث 

ج�سور الثقة والتدرب على مهارات التوا�سل االجتماعي والعالقات 

املختلفة. املجتمع  فئات  بني  االإن�سانية 

انه  اإال  امل�سروع  اجناز  اآلية  هي  التدريبية  الور�س  ان  اىل  الفتة 

باإدارة  نقا�سية وحوارية  الور�س �سيكون هناك حلقات  لتلك  اإ�سافة 

مقرتحة  ا  اأي�سً م�ساحبة  �سبابية  فعاليات  اإقامة  وكذلك  �سبابية، 

على  الفائدة  تعميم  الأجل  وذلك  ا،  اأي�سً ال�سباب  قبل  من  ومعدة 

العلمية  املادة  نقل  اإىل  اإ�سافة  ال�سباب  فئة  من  ممكن  قطاع  اأكرب 

جت�سيد  يت�سنى  حتى  العملي  امل�ستوى  على  وتطبيقها  للتدريب 

التدريب. ملادة  الكامل  واال�ستيعاب  احلقيقي  الفهم 

وناأمل  واحد  عام  هي  امل�سروع  هذا  مدة  ان  حديثها  اختتمت  و 

اأن ننجز ونحقق من خالله كافة االأهداف املرجوة واأن تتكلل جهود 

ال�سبابية  للفئات  املرجوة  الفائدة  وتتحقق  بالنجاح،  امل�سروع  هذا 

هو  �سيكون  مار�س   11 باأن  علًما  منه،  وامل�ستفيدة  فيه  امل�ساركة 

امل�سروع. اإطالق  وبدء  تد�سني  تاريخ 

زينب  الن�سائي  االحتاد  رئي�سة  قالت 

الناجم ان »الفريق االأهلي املكلف باإعداد تقرير 

اأ�سكال  على جميع  الق�ساء  اتفاقية  الظل حول 

موؤخرا  انتهى  قد  )�سيداو(  املراأة  �سد  التمييز 

املراجعة  االآن يف طور  تقريره وهو  اعداد  من 

على اجلمعيات  النهائية و�سيتم عر�سه قريباً 

امل�ساركة لتقدمي  البحرينية  الن�سائية واالأهلية 

املقررة  اىل  رفعه  قبل  وذلك  مالحظاتها، 

اخلا�سة  بال�سيداو يف منظمة االأمم املتحدة«.

واأو�سحت الناجم باأنه قد مت ت�سكيل فريق 

ع�سوات  من  مب�ساركة  التقرير  على  العمل 

اأول  وعقد  واالأهلية،  الن�سائية  اجلمعيات 

تكليف  فرباير 2013 حيث مت  اجتماعاته يف 

رئي�سية  كباحثة  كرميي  �سو�سن  الدكتورة 

للتقرير. و بناء على اأولويات املراأة البحرينية 

ا�ستمر  والتي مت حتديدها،  بال�سيداو  املرتبطة 

من  وتدقيقها  املعلومات  جلمع  الفريق  عمل 

طوال  ا�ستمرت  ا�سبوعية  اجتماعات  خالل 

�سهري فرباير ومار�س.  

وا�سارت الناجم انه يف اطارجهود االحتاد 

يف  واالأهلية  الن�سائية  اجلمعيات  كفاءة  لرفع 

تدريبية   ور�سة  بتنظيم  قام  قد  املجال،  هذا 

مع  بالتعاون   2013 يناير  يف  متخ�س�سة 

مر�سد حقوق املراأة الدويل - اأ�سيا والبا�سيفيك 

اأيام  اأربعة  ملدة  ا�ستمرت    ،)IWRAW(

وح�سرتها اربع وع�سرون م�ساركة من خمتلف 

اجلمعيات والن�سائية واالأهلية بالبحرين.  

اىل  هدفت  الور�سة  ان  الناجم  واختتمت 

ال�سيداو  باتفاقية  الدولة  التزامات  تو�سيح 

وتوفري  امل�ساواة  مبادئ  تر�سيخ  واهمية 

املعايري لتحقيقها

يف  احلكومية  غري  املنظمات  دور  وفهم   

عملية كتابة تقاريرالظل وتعزيز اخلربة 

اعداد  جمال  يف  املنظمات  كفاءة  وزيادة 

الدفاع عن حقوق  التقارير يف  وا�ستخدام هذه 

الور�سة  اأعمال  على  بالتدريب  وقامت  املراأة  

وات�ساال نيدو والدكتورة اآمال عبدالهادي.

خالل لقاء جلنة ال�ضيداو برئا�ضة فوزية اخلاجة

اجتماع  الن�سائية  اأوال  جمعية  عقدت 

واأ�سفر  موؤخرا  ال�سنوي  العمومية  اجلمعية 

املوؤمتر عن انتخاب جمل�س اإدارة جديد �سم 

يف ع�سويته كالً من رئي�سة اجلمعية �سباح 

يو�سف،  �سربية  الرئي�سة  نائبة  �سيادي، 

املالية  االأمينة  النجار،  لطيفة  ال�سر  اأمينة 

مرمي  االإداريات  والع�سوات  فخرو  بدرية 

�سيار، اأمينة الغ�سبان وعائ�سة ربيعة.

الذي  ال�سنوي  املوؤترم  خالل  ذلك  جاء 

عقد مبقر اجلمعية مبنطقة عراد مبحافظة 

التقرير  مناق�سة  فيه  متت  حيث  املرح 

تقارير  مناق�سة  واأي�ساً  واملايل  االأدبي 

اللجان التابعة للجمعية مثل جلنة م�سروع 

جلنة  واملايكروفاين�س،  املايكرو�ستارت 

م�سروع تطوير حرفة النقدة، جلنة رو�سة 

اأطفال اأوال وجلنة ال�سيافة.

رئي�سة االحتاد الن�سائي:

تقرير الظل حول اتفاقية ال�سيداو قيد املراجعة النهائية

محررة شؤون االتحاد

ليلى الحدي

نائبة جمل�س اإدارة الرفاع الثقافية:

املراأة عليها جهد كبري لتمكينها خلو�ض االنتخابات املقبلة

محررة شؤون الجمعيات النسائية

معظم الن�ساء هن �سانعات �سالم.. د. وجيهة البحارنة:

حتظى املراأة بحقوقها االإن�سانية.. وت�سارك يف »ال�سالم«

وجيهة البحارنة

�ضباح �ضيادي

للمرة الثانية على التوايل

�سباح �سيادي تفوز برئا�سة اأوال الن�سائية

.. وت�سارك يف موؤمتر اخلليجي للعمل التطوعي 

د. غنية عليوي: 

م�سروع »بل�سم« تعزيز مفاهيم التوا�سل الفعال بني فئات املجتمع
محررة شؤون الجمعيات النسائية

االجتماعية  التنمية  وزيرة  برعاية 

البلو�سي  حممد  بنت  فاطمة  الدكتورة 

اخل��ريي  ال��ع��م��ل  جمعية  وبتنظيم 

�ساركت  »خري«  البحرينية  االجتماعي 

يف  االجتماعية  اخلريية  املرخ  جمعية 

التطوعي  للعمل  االأول  اخلليجي  املوؤمتر 

عقد  والذي  جوف1  البحرين  مملكة  يف 

غرفة جتارة  مبنى  يومني  يف  مدى  على 

موؤخرا. التجار  بيت  البحرين  و�سناعة 

�سيد  امل��رخ  جمعية  ممثل  وا���س��اد 

املوؤمتر  العلوي مب�ساركتنا يف هذا  حممد 

املعلومات  من  الكثري  لنا  ا�ساف  والذي 

املجاالت  خمتلف  يف  االدارية  واخلربات 

على  طرحت  التي  ب��االأوراق  ا�ساد  كما 

يومني. مدى 

وذكر اأن املوؤمتر اخلليجي االأول الذي 

م�ساركة  و�سهد  موؤخرا  اأعماله  اختتم 

االأهلية  اجلمعيات  ممثلي  من  وا�سعة 

واالجتماعية  الن�سائية  واالحت���ادات 

وتو�سيات  مبادرات  واطلق  واخلريية، 

االأهلي  القطاع  يف  العمل  اآليات  لتطوير 

اخلليجي. التعاون  جمل�س  بدول 

قالت ع�سوة اللجنة الن�سائية بجمعية 

انه  ر�سي  يو�سف  �سفية  اخلريية  املرخ 

تفوق  اجل  من  يتكاتف  ان  اجلميع  على 

االأبناء وعليهم �سبط النف�س.  

التي  التدريبة  الور�سة  ذلك خالل  جاء 

عنوان  حتت  الن�سائية   اللجنة  نظمتها 

امل��رخ  بجمعية  وال��ت��دري��ب«  »التعليم 

ال�سمالية  باملحافظة  االجتماعية  اخلريية 

بح�سور عدد من الع�سوات.

تناولت  الور�سة   ان  �سفية  وا�سافت 

من خالل اأربع حماور، اأهمية تنظيم الوقت 

وتناولت يف  باملراجعة،  ا�ستغالله  وكيفية 

ويف  االهمال  تفادي  اأهمية  الثاين  املحور 

واختتمت  املهام  قائمة  عمل  كيفية  الثالث 

حيث  النف�س  �سبط  مب��ه��ارة  الور�سة 

عند  املهارات  اأهم  من  املهارة  هذه  تعترب 

كما  التعلم،  على  ت�ساعدهم  فهي  الطلبة 

ت�ساعد  املهارة  هذه  باأن  ر�سي  اأو�سحت 

نف�سه  على  للفرد  الداخلية  ال�سيطرة  على 

ال�سواب  من  اخلطاأ  ملعرفة  وتوجيهه 

وت�سري اىل وجود �سلطة داخلية لل�سيطره 

على افعال الفرد نف�سة.

على  املنا�سبة  بهذه  �سفية  وا�سادت 

اخلريية  املرخ  بجمعية  االمهات  متابعة 

وعلى جهودهم يف رفع امل�ستوي التعليمي 

واالكادميي للطالبات والطلبة يف القرية.
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أعدتها للنشر - ليلى الحدي


