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 اللقاء اخلام�س بني»الن�سائى« 

واجلمعيات املن�سوية حتت مظلته 

او�سحت رئي�سة االحتاد زينب الناجم ان الهدف من 

اأهم التحديات التي تواجه اجلمعيات  اللقاء هو مناق�سة 

املحلية  املتغريات  ظل  يف  االأهلي  والعمل  الن�سائية 

الن�سائي  للعمل  امل�ستقبلية  والروؤيا  والعاملية،  والعربية 

تطور  ي�سهم يف  اللقاء مبا  هذا  اإىل اخلروج من  متطلعة 

وتقدم العمل الن�سائي االأهلي واملراأة البحرينية. 

االحت��اد  ب��ن  اخلام�س  »اللقاء  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

االحتاد  بتنظيم  مظلته«  حتت  املن�سوية  واجلمعيات 

من  الع�سر  واملمثات  رئي�سات  وبح�سور  الن�سائى 

البحرين،  فتاة  نه�سة  وهم جمعية  الن�سائية  اجلمعيات 

واالأمومة،  الطفل  رعاية  جمعية  الن�سائية،  اأوال  جمعية 

جمعية الرفاع الثقافية اخلريية، جمعية املراأة البحرينية، 

اجلمعية الن�سائية الدولية، جمعية فتاة الريف، جمعية 

البحرين الن�سائية، جمعية مدينة حمد الن�سائية، جمعية 

امل��راأة  لتنمية  البحرينية  اجلمعية  املعا�سرة،  امل��راأة 

وجمعية �سرتة لاأرتقاء باملراأة ومقره مبنطقة توبلي.

وبينت الناجم ان احل�سور تطرقن  ملرئيات اجلمعيات 

حول عمل االحتاد الن�سائي البحريني يف املرحلة القادمة، 

مع  العاقات  تعميق  على  االع�ساء  اغلبية  واتفقن 

اجلمعيات االع�ساء و بناء حتالفات مع كافة موؤ�س�سات 

اجلماعي  العمل  ب�سرورة  منهن  اإمياناً  املدين  املجتمع 

املراأة يف  تنمية ومتكن  اأجل  من  اجلهود  وتاأطري جميع 

جميع املجاالت، ومن اأجل تفعيل اأهداف االحتاد الن�سائي 

اجلمعيات  خال  من  الن�سائي  التطوعي  العمل  دعم  يف 

االأع�ساء يف كافه براجمهم وم�ساريعهم،

الفته الناجم ان احل�سور اكدن على  تركيز اهتمامهن 

�سد  املوجه  العنف  وخا�سة  املراأة  وحقوق  ق�سايا  على 

املراأة ب�سكل خا�س واالأ�سرة ب�سكل عام والعمل على ا�سدار 

الن�سائي  االحتاد  رفعه  والذي  ذلك  يجرم  الذي  القانون 

ال�سق  العمل على  النواب يف 2007م، ومتابعة  ملجل�س 

الثاين من قانون اأحكام االأ�سرة »ال�سق اجلعفري« والعمل 

على متابعة املاحظات اخلا�سة بقانون اجلمعيات والتي 

رفعت اإىل جمل�س النواب.

اإعداد  فريق  اإليه  تو�سل  ما  على  ال�سوء  اإلقاء  ومت 

تقرير الظل حول اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز 

على  التاأكيد  ومت  ال�سيداو«،  االأهلي  »التقرير  املراأة  �سد 

للنهو�س  الن�سائية  اجلمعيات  لع�سوات  التدريب  اأهمية 

االحتاد  دور  وتكثيف  الوعي،  ون�سر  البحرينية  باملراأة 

الن�سائي يف الدعم وامل�ساندة للجمعيات الن�سائية ب�سكل 

عام واملراأة البحرينية ب�سكل خا�س. 

البحرين الن�سائية حتت�سن 

م�سروع »املراأة حا�سنة ال�سالم«

قالت رئي�سة جمل�س ادارة جمعية البحرين الن�سائية 

– للتنمية االن�سانية الدكتورة وجيهة البحارنة ان مفهوم 
ال�سام يهدف اىل م�سروع املراة حا�سنة ال�سام وهو ن�سر 

قيم  وفق  االأ�سرية  والتن�سئة  الداخلي«،  »ال�سام  ثقافة 

واالإدارية  املعرفية  قدراتها  وبناء  املراأة  ومتكن  ال�سام، 

لتعزيز دورها الفاعل يف بناء وحفظ ال�سام، مع التاأكيد 

على مراعاة منظور النوع االجتماعي يف جميع املراحل.

الن�سائية  البحرين  جمعية  تد�سن  خال  ذلك  جاء 

ال�سام«  حا�سنة  »امل��راأة  م�سروع  االإن�سانية  للتنمية 

موؤخرا بح�سور عدد من املهتمن بال�سان الن�سائي. 

الفئة  الن�ساء  لكون  نظراً  انه  البحارنة  د.  وا�سافت 

وللتاأكيد  والنزاعات،  ال�سراعات  اآثار  من  ت�سرراً  االأكرث 

عمليات  دورها يف  وتفعيل  املراأة  م�ساركة  على �سرورة 

ال�سام يف جميع م�ستوياتها ومراحلها.

وبّينت د. البحارنة اأن »تد�سن هذا امل�سروع جاء بعد 

وعمليات  املراأة  حول  الق�سايا  خمتلف  يف  وا�سع  اطاع 

ال�سام، كق�سايا امل�ساحلة واحلوار، ودور املراأة يف ف�س 

اطلعت  حيث  وال�سراعات،  احلروب  ووقف  النزاعات 

التي  الدولّية  واملعاهدات  املواثيق  اأبرز  على  اجلمعية 

 ،1325 كالقرار  ال�سام  عمليات  يف  امل��راأة  دور  تعّزز 

باعتباره اأول قرار يتخذه جمل�س االأمن ملعاجلة االأثر غري 

املتنا�سب والفريد للنزاع امل�سلّح على املراأة«.

ملبياً  جاء  امل�سروع  هذا  ان  اىل  البحارنة  واأ�سارت 

والذي  املنطقة،  به  متر  الذي  االأليم  الواقع  ملتطلبات 

ال�سام  قواعد  اإر�ساء  اأجل  من  العمل  يتطلب من اجلميع 

واإنهاء حالة العنف واخل�سومات، وال �سّيما دور الن�ساء 

كاأمهات  كبري  اأثر  من  يحدثنه  اأن  ا ميكن  ملمِ ب�سكل خا�س 

»امل��راأة  امل�سروع  ت�سمية  ج��اءت  هنا  ومن  ومربيات، 

هذا  الحت�سان  قابليتها  اعتبار  على  ال�سام«  حا�سنة 

ال�سام ورعايته واحلفاظ عليه مبا يحقق االأمن وال�سام 

الأ�سرتها وجمتمعها. وواختتمت د. البحارنة ان امل�سروع 

اأن�سطة متنوعة من الور�س التدريبية، وحلقات  يت�سمن 

النقا�س للتوعية والتعريف بثقافة ال�سام ودور املراأة يف 

ال�سبكات  وبناء  التوا�سل  اإىل  باالإ�سافة  ال�سام،  عمليات 

والتحالفات بن املجموعات الن�سائية واملنظمات الن�سائية 

املعنية بهذا املو�سوع.

ا�ستعر�ست االأخ�سائية االجتماعية املدربة فخرية ال�سيد �سرب ا�سرتاتيجيات 

الثقة بالنف�س وذلك بعر�س فلم مب�سط عن الثقة بالنف�س وبع�س التمارين العملية 

التي تك�سب �سفات ايجابية من الواثقن باأنف�سهم.

الن�سائي  االحتاد  يف  والقانوين  االأ�سري  الدعم  مكتب  برامج  خال  ذلك  جاء 

البحريني موؤخرا مبقر االحتاد مبنطقة توبلي يف ور�سة عمل بعنوان »تعزيز الثقة 

ومركز  ال�سحية  املراكز  من  االجتماعيات  الباحثات  من  عدد  بح�سور  بالنف�س« 

بتلكو للحماية من العنف االأ�سري ودار الكرامة واجلمعيات الن�سائية  واملوظفات 

وربات البيوت من جمعية املرخ اخلريية وجمعية املالكية اخلريية ومركز �سباب 

راأ�س رمان وبح�سور اكرث من 30 م�ساركة وعدد من املهتمن بال�سان الن�سائي.

وتناولت االخ�سائية املدبة فخرية ال�سيد �سرب هذه الور�سة مبقدمة تعريفية 

عن  عمل مكتب الدعم االأ�سري والقانوين عدة جوانب وحماور منها »مقدمة عن 

الثقة بالنف�س، تعريف الثقة بالنف�س، ما مدى ثقتي بنف�سي؟ وتخلله مترين مقيا�س 

باأنف�سهم،  الواثقن  غري  و�سفات  باأنف�سهم  الواثقن  �سفات  �سرح  بالنف�س،  الثقة 

اأ�سباب انعدام الثقة بالنف�س، وثقتي بنف�سي وكيف ابنيها؟«.

الثقة بالنف�س واخلطوات  التي تزيد من  املدربة احللول والعوامل  واختتمت 

االيجابية لتعزيز الثقة بالنف�س. 

�سمن مقرر العيادة القانوني�ة

وواجباتـــه الطفـل  حقـــوق  يحت�سن  الن�سائي  ــاد  االحتـــ

واالعام  العاقات  ورئي�سة  جمل�س  ع�سو  ا�سادت 

باالحتاد الن�سائي �سمرية عبداهلل بجهود جامعة البحرين 

االحتاد  والختيارهم  لثقتهم  احلقوق   بكلية  متمثلة 

مل�ساركتة يف الور�س الهامة.

اقامها  التى  التدريبية  الور�سة  خال  ذلك  جاء 

»حقوق  عنوان  حتت  اجلامعة  مع  بالتعاون  االحتاد 

القانوني�ة  العيادة  مقرر  �سمن  وواجباته«   الطفل 

من  عدد  توبلى مب�ساركة  االحتاد مبنطقة  موؤخرا مبقر 

ال�سباب والنا�سئة والتى تقبل اعمارهم عن �سن 18�سنة 

الناجم وعدد  الن�سائى زينب  وبح�سور رئي�سة االحتاد 

من اع�ساء جمل�س االدارة واملهتمن بال�سان احلقوقوقي  

فاطمة  الطالبات  من  املدربات  فيها  حا�سرت  والتى 

النكا�س، فاطمة نادر، خديجة طوق.

وا�سافت �سمرية ان الور�سة تناولت مو�سوع الزواج 

منها:   عدة جوانب وحماور  من  االأطفال«  »زواج  املبكر 

التعريف بالزواج املبكر وهو اأي عقد زواج اأقل من 18 

�سنة، و�سلبياته واإيجابيته، وطريقة توعية املجتمعات 

من خماطره ملا فيه حرمان و�سلب حلقوق الطفولة. كما 

مت تقدمي بع�س التمارين العملية بطريقة مميزة ودعم 

املو�سوع با�ستخدام اح�سائيات  وق�س�س واقعية مثل 

ق�سة  اأ�سبحت  والتي  جنود«   « اليمنية  الطفلة  ق�سة 

جنود..  اأنا   « باأ�سم  بق�ستها  كتاب  �سدر  والتي  عاملية 

وعمري 10 �سنوات.. ومطلقة«. 

الفته �سمرية اىل انه  مت تعريف احل�سور باتفاقية 

منظمة  مهمة  تتمثل  والتي  الدولية  الطفل  حقوق 

ومنا�سرتها  االأطفال  حقوق  حماية  يف  اليوني�سف 

وتو�سيع  االأ�سا�سية  احتياجاتهم  تلبية  يف  مل�ساعدتهم 

طاقاتهم  من  االأق�سى  احلد  لبلوغ  لهم  املتاحة  الفر�س 

املهمة  لهذه  بتنفيذها  اليوني�سف  وقدراتهم.  وت�سرت�سد 

وتتلخ�س  الطفل،  حقوق  اتفاقية  ومبادئ  بن�سو�س 

التمييز،  عدم  يف:  االأربعة  االأ�سا�سية  االتفاقية  مبادئ 

ت�سافر اجلهود من اأجل امل�سلحة الف�سلى للطفل، واحلق 

النماء، وحق  البقاء، واحلق يف  احلياة، واحلق يف  يف 

احرتام راأي الطفل.

قانون  حول  بالتطرق  املدربات  قامت  جانبهم  من 

الزواج البحريني بعد �سدور قانون اأحكام االأ�سرة والذي 

اأ�سبح العمر االأدنى للفتيان 18 �سنة وللفتيات 16 �سنة، 

هذا من �سمن املحاوالت العديدة بتعديل القانون بالرغم 

من العراقيل �سمن تو�سيات حقوق الطفل قي البحرين 

والتي مت و�سع تدابري ال�سفاء احلماية على ال�سغريات 

ملنعهم من الزواج ق�سراً بوا�سطة اأولياء االأمور حيث ال 

يجوز تزويج البنت اأقل من 16 �سنة اال من بعد درا�سة 

مت  كما  وموافقتها،  ال�سرعية  املحكمة  قبل  من  حالتها 

العمل على ن�سر التوعية مبخاطر الزواج املبكر للعمل 

على احلد منه يف املجتمع البحريني. 

وختمت املدربات باأهمية مرحلة الطفولة لكل فرد، 

وانها حق من حقوقه الطبيعية فا جمال للتنازل عنها، 

بعبارة: » انتم اقوياء.. كل واحد منكم.. دعوا كل واحد 

منا يكون ر�سوالً.. وي�سارك وين�سط.. فحياتي حقي«. 

اأعدتها للن�سر - ليلى احلدي:

الدعم االأ�سري والقانوين باالحتاد الن�سائي يعزز الثقة بالنف�س

خالل ور�شة العمل

محررة شؤون المرأة:

محررة الجمعيات النسائية:

محررة شؤون االتحاد:

محررة شؤون االتحاد النسائي:

عدد من اجلمعيات الن�سائية تقتني ن�سختها

ال�سيا�سي باالإ�سالح  وثيقاً   ارتباطاً  يرتبط  املـــراأة  متكني 

جناح  الرتبوية  الدكتورة  قالت 

على  ال�سوء  ي�سلط  الكتاب  ان  ماردينى 

املراأة  ال�سيا�سي على متكن  االإ�ساح  اأثر 

البحرينية يف العقد االأول من عهد جالة 

امللك حمد بن عي�سى، فاملراأة متثل ن�سف 

�سوؤون  يف  م�ساركتها  وتعد  املجتمع، 

منطقية،  �سرورة  امليادين،  بكافة  احلياة 

اأو�ساعها  يف  البحث  وج��ب  هنا  وم��ن 

واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

اأن  اإليه من تطورات، ف�ساً عن  اآلت  وما 

مو�سوع متكن املراأة يرتبط اإرتباطاً وثيقاً 

باالإ�ساح ال�سيا�سي، فا ي�ُت�سور حدوث 

اإ�ساح �سيا�سي يف جمتمع يتجاهل ن�سفه 

املحرك،

الكاتبة  تد�سن كتاب  جاء ذلك خال 

بثينة خليفة قا�سم م�ساء ام�س مبركز كانو 

الثقافى حول »اأثر االإ�ساح ال�سيا�سي على 

عدد  بح�سور  البحرينية«  امل��راأة  متكن 

البلوما�سى  ال�سلك  ورجال  ال�سفراء   من 

املاردينى  جناج  الدكتورة  واالكادمية 

علي  االدارة  جمل�س  رئي�س  وبح�سور 

الوطنى  التجمع  جمعية  ورئي�س  خليفة 

من  وعدد  الباكر  عبدالرحمن  الد�ستوري 

اع�ساء امللتقى واملهتمن واملدعوين.

اأهمية  ان  املاردينى  د.  وا�سافت 

الكتاب تنبع من اأن مو�سوع متكن املراأة 

االأهمية  بالغة  املو�سوعات  من  اأ�سبح 

الربع  منذ  وباالأخ�س  عامة،  للمجتمعات 

زيادة  الع�سرين، حيث  القرن  من  االأخري 

من  املراأة  بحقوق  الدويل  االإهتمام  بوؤرة 

جهة،  وبروز اإ�ساحات �سيا�سية للمنطقة 

جدلية  رافقتها  اأخرى  جهة  من  العربية 

االإعرتاف بها كونها متاأتية من اخلارج، اأم 

وليدة قناعات داخلية؟

بثينة  الكاتبة  ا�ستعر�ست  بعدها 

م�سدرا  الثاثة  الكتاب  ف�سول  خليفة 

مبقدمة تتناول اأهداف الدرا�سة واأهميتها، 

مفهوم  الدرا�سة  تتناول  االأول  الف�سل  يف 

وذلك  املراأة،  ومتكن  ال�سيا�سي  االإ�ساح 

يف اأربعة مباحث، اإذ تناول املبحث االأول 

ويخت�س  االإ�ساح،  وحم��ددات  مفاهيم 

املراأة،  بتمكن  بالتعريف  الثاين  املبحث 

االتفاقيات  الثالث الأبرز  ويتطرق املبحث 

املتعلقة  الدولية  واملوؤمترات  واالإعانات 

البحرينية  املراأة  واقع  عن  ف�ساً  باملراأة 

البحرين،  مملكة   ت�سريعات  �سمن 

بن  العاقة  الرابع  املبحث  ويناق�س 

االإ�ساح ال�سيا�سي ومتكن املراأة.

االإ�ساح  ف�سل  ان  بثينة  وا�سافت 

العقد  البحرين يف  ال�سيا�سي يف مملكة  

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  عهد  من  االأول 

-1999 من  الواقعة  الفرتة  يف  خليفة 

يف  وذلك   ، املراأة  متكن  ومكانة   2009

ثاثة مباحث، يخت�س االأول منها بربامج 

االإ�ساح ال�سيا�سي يف مملكة البحرين يف 

وبعده،  الوطني  امليثاق  قبل  ما  مرحلتي 

فيما يخت�س املبحث الثاين مبكانة متكن 

ال�سيا�سي  االإ�ساح  برامج  �سمن  املراأة 

عرب عدد من املوؤ�سرات واخلطط الوطنية 

التي ت�ستهدف النهو�س باملراأة البحرينية، 

مبوؤ�س�سات  فيعنى  الثالث  املبحث  اأما 

وجماالت متكن املراأة.

د. جناح املارديني ت�شتعر�ض كتاب بثينة خليفة

ليلى الحدي

جمعية الرفاع الثقافية الن�سائية تنا�سد اجلهات املعنية بحل جذري للبحري

املجتمع املدين بالو�سطى يطالبون بالتدخل الإيقاف كارثة البحري البيئية

اخلريية  الثقافية  الرفاع  جمعية  ع�سوات  طالبت 

البيئة  »للكارثة  وعاجل  �سريع  حل  باإيجاد  االإ�سراع 

اأ�سبحت  التي  الو�سطى   باملحافظة  بالرفاع  للبحري« 

ب�سورة  الدخان  واأعمدة  تتفاقم  واحلرائق  الغازات 

م�ستمرة واأ�سبحوا خائفن على اأنف�سهم و�سحة اأبنائهم. 

م�ساء  الو�سطى  املحافظة  جمل�س  خال  ذلك  جاء 

مبارك  الو�سطى  حمافظ  بح�سور  املجل�س  مبقر  اأم�س 

الفا�سل ونائب املحافظ ال�سيخ �سباح األ خليفة وع�سو 

وع�سوات  العويناتى  اجلليل  عبد  ال�سورى  جمل�س 

اإدارة  جمل�س  نائبة  برئا�سة  الثقافية  الرفاع  جمعية 

اجلمعية ليلى احلدي وعدد كبري من املواطنن واملقيمن 

البيئي  املجال  يف  النا�سطات  من  وع��دد  بالو�سطى 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين بالو�سطى.

الفا�سل  مبارك  الو�سطى  حمافظ  دعا  جانبه  من 

وامل�سوؤولن  البلديات  �سوؤون  بوزارة  املعنية  اجلهات 

املتخ�س�سون  هم  الأنهم  للبيئة  االأعلى  باملجل�س 

واملعنيون بالبيئة وباملعاجلة اجلذرية مل�سكلة  البحري 

ومعاجلة حمطة املجاري.

واأ�ساف املحافظ اإننا نثمن جهود �سمو االأمري خليفة 

على  وحثه  املواطنن  لق�سايا  متابعاته  يف  �سلمان  بن 

اجلهات اخلدمية كوزارة االأ�سغال واالإ�سكان والبلديات 

وال�سحة القيام يدروهم على اأكمل وجه.

من جانبها طالبت نائب جمل�س اإدارة جمعية الرفاع 

الثقافية الن�سائية اخلريية ليلى احلدي جمل�س النواب 

من ميثلون  هم  الأنهم  بدورهم  القيام  البلدي  واملجل�س 

منذ  موجودة  البحري  م�سكلة  اإن  على  موؤكدة  ال�سعب 

النفايات  برمي  تقوم  جهات  وهناك  عاما   40 من  اأكرث 

اأن تكون  التي من املفرت�س  واملخلفات يف هذه املنطقة 

حممية طبيعية.

واأ�سافت احلدي انه يفرت�س اأن تقوم وزارة الرتبية 

البيئة �سمن  اإدخال حماية  بدورها يف  اأي�سا  والتعليم 

مقرراتها حتى يتعلم الطلبة كيفية املحافظة على البيئة.

وثمنت احلدي جهود حمافظ الو�سطى على متابعاته 

املدينة  واخلدمة  باالإ�سكان  اخلا�سة  املواطنن  مل�ساكل 

واملقيمون  املواطنون  يقوم  حيث  البلدية  واملجال�س 

بعر�س م�ساكلهم ومعاناتهم عليه.

من جانبها اأكدت اأم �سقر بدرية هيد ع�سو جمعية 

الت�ساهل  امل�سوؤولن عدم  الثقافية اخلريية على  الرفاع 

اأوال واأخري، فهناك  البيئة الأنها  التعامل مع ق�سايا  يف 

مطالبة  البعو�س  انت�سار  من  ت�سررت  كبرية  اعدد 

باإيقاف اجلهات املخالفات التي تقوم بالرمي يف اأوقات 

متاأخرة من  النهار.


