
حّيت املراأة البحرينية وبدورها ون�صالتها على جميع الأ�صعدة.. الناجم:

العنف �سد املراأة غري مقبول واآن الأوان للت�ساوي يف احلقوق مع الرجل

قبوله  ميكن  ل  املراأة  �صد  العنف  ان  الناجم  وبينت 

ومن  منها  ينال  اأن  له  وال�صماح  له  الأع��ذار  والتما�س 

اأ�صرتها، مطالبة ال�صلطة الت�صريعية بالت�صريع يف ا�صدار 

قانون احلماية من العنف الأ�صري لريى النور الذي تقدم 

النواب..  ملجل�س  كمقرتح  2007م  العام  يف  الحتاد  به 

ن�صبة  لزيادة  املوؤقتة  بالتدابري  تاأخذ  اأن  الدولة  وعلى 

املادة  اأقرتها  كما  الت�صريعية  ال�صلطة  يف  املراأة  م�صاركة 

مملكة  عليها  وقعت  والتي  ال�صيداو  اتفاقية  من  الرابعة 

البحرين.  

واأكرب  اأعلى  البحرينية  املراأة  اأن طموح  اإىل  وا�صارت 

عالقة  اأخ��رى  وحقوق  ومطالب  هناك  اأي�صاً  نزال  مما 

البحرينية  ابناء  جن�صية  كملف  حلحلة  اإىل  بحاجة 

حد  لو�صع  الأوان  اآن  فقد  بحريني،  غري  من  املتزوجة 

املراأة  بني  املواطنة  حقوق  يف  الت�صاوي  على  يرتكز  له 

والرجل بحيث تكون جن�صية املراأة البحرينية حقاً اأ�صيال 

ينظر  اأن  يجب  احلقوق وغريها  هذه  فكل  لالأبناء،  ينتقل 

ال�صلطتني  قبل  من  تامة  ومو�صوعية  ثاقبة  بعني  اإليها 

والتنفيذية.   الت�صريعية 

الن�صائي  بالحتاد  الداخلية  العالقات  رئي�صية  وقالت 

اليوم العاملي للمراأة، ينطلق  �صمرية عبداهلل انه مبنا�صبة 

م�صمى  حتت  العاملي  املراة  يوم  مار�س   8 �صعار  اليوم 

لنهاء  الجراءات  لتخاذ  الوقت  حان  الوعد:  هو  الوعد 

العنف �صد املراأة...

تنطبق  واحدة  عاملية  حقيقة  هناك  �صمرية  وا�صافت 

اأن  وهي  واملجتمعات  والثقافات  البلدان  جميع  على 

اأو  به  القبول  الإطالق  على  ميكن  ل  املراأة  �صد  العنف 

الدفاع عن  ب�صاأنه، وي�صكل  التهاون  اأو  له  العذر  التما�س 

حقوق  املراأة اإحدى اأولويات العمل الن�صائي الهلي ولكي 

يوؤكد املجتمع على  التزامه بالعمل على اتخاذ الجراءات 

واأن  الجتماعية،  والعدالة  املراأة  حقوق  لدعم  الالزمة  

املنافاة  كل  تتنافى  امل��راأة  حلقوق  املطلقة  النتهاكات 

لالألفية.. الإمنائية  والأهداف  الإن�صان  حقوق  �صمولية 

لفتة اىل ان العمل على مناه�صة العنف من خالل تعزيز 

اآليات احلماية والتمكني للن�صاء اللواتي يتعر�صن للعنف 

املقدم  الجتماعي  والدعم  الجتماعية  احلماية  وحت�صني 

مبوؤ�ص�صات  ال�صري  الر�صاد  مراكز  خالل  من  للن�صاء 

ال�صحية  اخلدمات  حت�صني  على  والعمل  املدين  املجتمع 

العنف  حالت  مع  التعامل  يف  القانونية  والت�صريعات 

�صد الن�صاء وتغيري يف التوجهات املجتمعية حول العنف 

يف  العنف  من  الوقاية  مبداأ  تعزيز  خالل  من  ال�صري 

التوجه العام يف حماية حقوق الن�صاء.

والعدالة  احلقوقية  الق�صايا  اأن  �صمرية  واو�صحت 

بالواقع  جذريا  ارتباطا  ترتبط  للمراأة  الجتماعية 

فيه  تعي�س  الذي  والقت�صادي  والجتماعي  ال�صيا�صي 

وعطاء  جهود  تقدر  واع��دا  م�صتقبال  منتظرة  الن�صاء، 

عرب  عليها  الواقع  والظلم  العنف  من  واإن�صافها  املراأة 

من  تطبيقها  على  والعمل  املن�صفة  والقوانني  الت�صريعات 

خالل كتاب اهلل  القراآن الكرمي املنزل على الب�صرية جمعاء 

وتطبيق  اجلميع  بني  تعدل  التي  ال�صماوية  وال�صرائع 

التفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق وق�صايا املراأة. 

وتابعت �صمرية ان تو�صيع املرتكزات ال�صا�صية حول 

اهمية العمل على ثقافة حقوق الإن�صان )احلرية، العدل، 

�صبيل  يف  وكافحت  نا�صلت  البحرينية  واملراأة  امل�صاواة( 

لنيل  الو�صول  يف  والن�صال  الجتماعية  العدالة  حتقيق 

اجل  من  الرجل  جنب  اىل  جنبا  العادلة  حقوقها  جميع 

اأمل  المن والعدالة والن�صاف، وكلنا  جمتمع ي�صود فيه 

وتفاوؤل بان لبد ان تتوحد جميع اجلهات املعنية من اأجل 

الو�صول اىل الرتقاء بواقع الن�صاء وايجاد جممتع عادل 

ومن�صف ممكن للجميع حقوقهم املرجوة.

العنف  ملناه�صة  الأهلية  اللجنة  رئي�صية  وقالت 

العامل  ون�صاء  البحرين  ن�صاء  ان  �صيادى  �صباح  الأ�صري 

يف  مار�س  من  الثامن  يف  العاملي  امل��راأة  بيوم  يحتفلن 

التي  املكت�صبات  ل�صتعادة  تاريخية  حمطة  فهو  عام  كل 

انتزاع  اأجل  من  الن�صالية  م�صريتها  يف  امل��راأة  حققتها 

حقوقها والتذكري باملطالب التي مل يتم حتقيقها بعد. كما 

اأنه حمطة لتقييم جهود املنظمات الأهلية والأطراف ذات 

هذا  يكون  ل  حتى  املراأة  حقوق  عن  املدافعة  يف  العالقة 

اليوم يوما لرتديد ال�صعارات فقط يف كل �صنة.

�صبل  وتعدد  الن�صالت  رغم  انه  �صيادي  وا�صافت 

وتراجعت  اإل  خطوة  تخطو  تكاد  ل  فاإنها  املطالبات 

خطوتني خا�صة فيما يتعلق بقانون اأحكام الأ�صرة- ال�صق 

الفراق  ل�صد  الأ�صري  العنف  جترمي  وقانون  اجلعفري 

املحلية  الت�صريعات  منظومة  تغطيه  ل  الذي  الت�صريعي 

الأ�صرية  العالقات  يف  املجتمعي  اخللل  معاجلة  وهي 

اأ�صكاله  بكافة  الأ�صري  للعنف  اأفرادها  يتعر�س  التي 

الأ�صري  العنف  ملناه�صة  الأهلية  اللجنة  ت�صكلت  ولقد 

لالح�صائيات  ر�صدها  خالل  ومن  الأهلي  اجلانب  يف 

الر�صمية  اجلهات  كافة  يف  بها  قامت  التي  والدرا�صات 

ال�صرطة  ومراكز  العدل  وزارة  يف  ممثلة  الر�صمية  وغري 

الر�صاد  ومراكز  الطفل  رعاية  ومركز  ال�صحية  واملراكز 

ال�صري ودار الأمان فقد انتهت اإىل �صرورة وجود ت�صريع 

عنف  لأي  وال��ردع  والتاأهيلي  التوعوي  اجلانب  ياأخذ 

ممكن اأن يحدث داخل الأ�صرة.

ال�صابقة  الدرا�صة  خالل  من  انه  اىل  �صيادي  وا�صارت 

املقارنة  القوانني  على  التعرف  عاتقها  على  اأخذت  والتي 

عالقاتها  يف  القريبة  العربية  املجتمعات  اأن  وجدت  فقط 

بزمن  �صبقتنا  قد  البحريني  املجتمع  من  الجتماعية 

�صبيل  على  اجلانب  بهذا  تعنى  التي  الت�صريعات  بو�صع 

باأن  الأردن واملغرب والكويت وبالتايل لي�س بدعة  املثال 

تتخذ مملكة البحرين �صمن هذا امل�صار تعزيز من�صومتها 

الت�صريعية يف مناه�صة العنف الأ�صري يف املجتمع. 

اللجنة  اأخذت  منذ عام 2009م  انه  �صيادي  وتابعت 

يحمي  قانون  وج��ود  �صرورة  عاتقها  على  الأهلية 

ن�صا  بذلك مبا جاء  م�صرت�صدة  كيانها  من  الأ�صرة ويعزز 

لكيان  الأ�صا�صي  املكون  هي  الأ�صرة  باأن  اململكة  بد�صتور 

املوؤ�ص�صات  ومنها  الأبواب  كل  طرقت  فقد  وعليه  املجتمع 

النواب و  التي تعنى بالت�صريع وهي جمل�س  الد�صتورية 

كافة  مع  تنظيمها  مت  التي  اللقاءات  خالل  ومن  ل�صورى 

اجلهات الر�صمية فقد ات�صح جليا ب�صرورة وجود ت�صريع 

ينظم حالة العنف الأ�صري وكان التفاوؤل يحدونا يف تفهم 

الت�صريع  اإ�صدار  �صرورة  تبني  املوؤ�ص�صات يف  تلك  ودعم 

املتعلقة  امل�صودات  و�صع  مت  اأن  بعد  امل�صتغرب  ملن  واأنه 

اأ�صوات تعار�س مثل  باأن تخرج علينا  الت�صريع  باإ�صدار 

الت�صريع  اإ�صدار  هذا التوجه على الرغم من توافقها على 

والطفل  امل��راأة  جلنة  حتت  متت  التي  اللقاءات  خالل 

باأن  املطاف  نهاية  يف  خرجنا  بحيث  ال�صورى  مبجل�س 

اآليات الإ�صدار  املقرتح بقانون �صوف ياأخذ م�صاره �صمن 

قد  هم  من  مبعار�صة  فوجئنا  �صابقا  اأكدنا  كما  اأننا  اإل 

توافق معنا على هذا.

م�صروع  بتعار�س  القول  اإن  �صيادي  واو�صحت 

اأ�صا�س  اأي  له  يجد  ل  ال�صالمية  ال�صريعة  مع  القانون 

�صرعي من ن�س يف القراآن الكرمي اأو ال�صنة النبوية وهي 

مقرتح  ان  حيث  التعار�س،  ذلك  بوجود  للقول  الأ�صا�س 

عدم  اإ�صداره  يف  روعي  قد  و�صعي  قانون  هو  بقانون 

تعار�صه مع م�صامني ال�صريعة ال�صالمية التي حتث على 

�صرورة  وبالتايل  وتعا�صدها  الأ�صرة  متا�صك  �صرورة 

وجود الت�صريع الذي يعزز من هذه القواعد ال�صرعية واإن 

متالزمة  قد جاءت  القانون  مقرتح  الواردة يف  العقوبات 

قد  العقوبات  اأي  وهي  العنف  حالت  وتدرج  طبيعة  مع 

القانون  مقرتح  ي�صعها  التي  التدابري  على  لحقة  جاءت 

الوعي  ن�صر  هو  الت�صريعي  الهدف  بني  توازنا  يخلق  مما 

والتاأهيل.

يف  يعوا  ان  يجب  القرار  اأ�صحاب  �صيادي  وطالبت 

اأهمية  والق�صائية  والتنفيذية  الت�صريعية  ال�صلطات 

الأمر  هذا  يف  وت�صطلع  القوانني  هذه  �صن  يف  ال�صراع 

هذه  ونكرر  نعيد  اأن  نود  ل  فنحن  اخلطورة.  ال�صديد 

املطالبات يف العام القادم واأن ترتكز اجلهود املبذولة يف 

�صبيل خروج هذه القوانني اىل النور.

حيت رئي�سة االحتاد الن�سائي زينب الناجم يف كلمة لها مبنا�سبة يوم 

البحرينية، وبدورها  املراأة  الثامن من مار�س  الذي ي�سادف  العاملي  املراأة 

الت�سحية  متوا�سلة من  الزمن  تتوقف عرب عقود من  التي مل  ون�ساالتها 

والعطاء على جميع االأ�سعدة.

وا�سافت الناجم ان هذا اليوم الذي يحتفى فيه باملراأة يف جميع انحاء 

العامل ن�سلط فيه ال�سوء على جممل التحديات التي ما زالت تواجه عطاء 

املراأة البحرينية وتقدمها على الرغم من التقدم الذي اأحرزته بفعل جهودها ومطالباتها بحقوقها 

منذ بدايات القرن املا�سي، م�سرية اىل انه مازال هناك الكثري من احلقوق التي تنتظر من املراأة 

العمل من اأجل حتقيقها حتى حتلق يف رحاب اأو�سع من احلرية والكرامة لها والأ�سرتها وملجتمعها.  

واو�سحت ان هذه احلقوق امل�سروعة التي كفلها لها الد�ستور وميثاق العمل الوطني كمواطنة 

لها حقوق كالرجل.  ومن هذه احلقوق والتي تاأتي على راأ�س االأولويات وقف العنف �سد املراأة 

بجميع اأ�سكاله، ومنه العنف االأ�سري والعنف املوؤ�س�ساتي وهو ياأتي متوافقاً مع احلملة العاملية 

اأطلقها االأمني العام للأمم املتحدة الإنهاء العنف �سد املراأة والتي �ست�ستمر جهودها حتى  التي 

العام 2015م، وهو التاريخ املحدد لتحقيق االأهداف االمنائية االألفية، وذلك يرتبط اي�ساً بق�سايا 

االأحوال ال�سخ�سية لذا وجب العمل لت�سافر جهود كل اجلهات من ال�سلطة الت�سريعية والتنفيذية 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س للدفع باجتاه حتقيق ذلك، وانهم كاحتاد ن�سائي ُنندد 

ونرف�س اي عنف موجه للمراأة البحرينية من اأي جهة كانت.

كتبت - ليلى الحدي

املراة  يوم  مبنا�صبة  البحريني  الن�صائي  الحتاد  ينظم 

العاملي الذي ي�صادف 8 مار�س حفل تخريج الفوج الثالث 

والدفعة الأخرية من متدربات برنامج »طموح بال حدود« 

وذلك على مدى يومي ال�صبت والأحد 9 – 10 مار�س مبقر 

الحتاد الن�صائي.  

�صمرية  الن�صائى  بالحتاد  العالقات  رئي�صة  وقالت 

الهادفة  الربامج  �صمن  من  يعترب  الربنامج  هذا  ان  عبداهلل 

لالحتاد الن�صائي لتمكني املراأة تكنولوجياً وامتداداً للجهود 

باملعرفة  ودعمها  املراأة  لتمكني  الحتاد  بها  يقوم  التي 

يف  اإيجابي  كع�صو  الطبيعي  موقعها  لتعزيز  واملهارات 

املجتمع وت�صاهم بفاعلية يف اإجناح خطط وبرامج التنمية 

القت�صادية والجتماعية يف مملكة البحرين. 

جديدة  اآفاق  فتح  على  الن�صاء  الدورات  هذه  وت�صاعد 

وفر�س عديدة اأمامهم لتنمية مهاراتهم ودخول �صوق العمل.  

وا�صادت �صمرية عبداهلل بجهود متكني لدعمها للربنامج 

واتاحة الفر�س للمراأة البحرينية لتطوير نف�صها يف �صتى 

لجناح  اجلهود  بذلوا  الذين  ال�صركاء  �صاكرة  املجالت، 

الربنامج.

أعدتها للنشر: ليلى الحدي

تخريج الفوج الثالث من طالبات »طموح بال حدود«

عبداهلل: فعاليات الحتاد الن�سائي 

م�ستمرة مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة

الن�صائي  بالحتاد  الداخلية  العالقات  رئي�صية  قالت 

حتت  املن�صوية  اجلمعيات  مع  الحتاد  ان  عبداهلل  �صمرية 

مبنا�صبة  متكامال  برناجما  اأعدت  الن�صائي  الحتاد  مظلة 

والروؤية  الواقع  »البحرين:  العاملي حتت عنوان  املراأة  يوم 

امل�صتقبلية« احتفالية تخريج الدفعة الأوىل من الفوج الثالث 

ملتدربات برنامج »طموح بال حدود« 9 مار�س 2013 مبقر 

الثانية  الدفعة  بتوبلي واحتفالية تخريج  الن�صائي  الحتاد 

حدود«  بال  »طموح  برنامج  ملتدربات  الثالث  الفوج  من 

اما  بتوبلي  الن�صائي  الحتاد  مبقر   2013 مار�س   10 يف 

اجلمعية التي حتت مظلة الحتاد �صتقيم عدة فعاليات منها.

�صتنظم  البحرينية  املراأة  جمعية  ان  �صمرية  وا�صافت 

ب�� 8 مار�س 2013  فندق »اليت �صبا«  ال�صنوي  احتفالها 

العمومية  البحرين اجلمعية  فتاة  باملحرق وجمعية نه�صة 

ال�صنوي 5 مار�س 2013 مقر اجلمعية واحتفالية املوظفني 

7 مار�س 2013 مبقر اجلمعية، بالإ�صافة اىل عر�س فيلم 

مع  بالتعاون  بواقعها«  النهو�س  يف  املراأة  وعطاء  »دور 

مكتب المم املتحدة بتاريخ 20 مار�س 2013 مركز عائ�صة 

منتجات  ومعر�س  حمد  مبدينة  الأ�صري  لالأر�صاد  يتيم 

ن�صائج  30 مار�س 2013 مركز احلرف وعر�س ملكتب دعم 

املراأة حول اأهمية وم�صاندة املراة املعيلة وجمعية البحرين 

الن�صائية  واجلمعية  للمنا�صبة  وبطاقة  مقال  الن�صائية 

الدولية حما�صرة بعنوان »حقوق املراأة« 25 مار�س 2013 

الن�صائية ف�صتعقد  اأوال  اما جمعية  مبقر اجلمعية باجلفري، 

حلقة نقا�صية بعنوان »اجلمعيات الن�صائية« يف  10 مار�س 

2013 مبقر اجلمعية بعراد.

حما�صرة  اخلريية  الثقافية  الرفاع  جمعية  �صتقيم  كما 

عن  حما�صرة  مار�س   10 وبتاريخ  التطوعى  العمل  عن 

حقوق املراة يف البحرين وبتاريخ 9 مار�س فعالية للجنة 

ال�صبابية حتت عنوان »ورد ال�صباح« وفطور مبقر اجلمعية 

بالرفاع.

�سمرية عبداهلل�سباح �سيادىزينب الناجم

م�ست�سارة االحتاد الن�سائي مرمي الرويعي تتو�سط اخلريجات
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