
 للمرأةمشروع التمكين السياسي 

   في المجال السياسيالمرأةالبحرين النظام السياسي ودوافع مشاركة 
  مقدمة   1.

  
 الملكيـة   مبـدأ يقوم النظام السياسي في مملكة البحرين كما حدده دستور مملكة البحرين على             

الث القـضائية    السلطات الـث   ويرأس النظام السياسي    رأسالدستورية، حيث جاللة الملك على      

 السلطة التنفيذية   ويرأس للقضاء   األعلى جاللة الملك المجلس     يرأسوالتنفيذية والتشريعية حيث    

 من خالل وزرائه ويشارك المجلس الـوطني بتوقيعـه علـى            أوويمارس صالحياته مباشرة    

  .  مراسيم لها قوة القانونإصدارالقوانين والتشريعات كما يستطيع 

  

 فصل السلطات الثالث التـشريعية والتنفيذيـة        مبدأالدستور ينص على     فان   أخرىومن ناحية   

 نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب مـصدر الـسلطات           إطاروالقضائية مع تعاونها في     

  . جميعا، وذلك من خالل ممثليه المنتخبين لمجلس النواب

  

لواجبات فـي جميـع      في الحقوق وا   والمرأة المساواة بين الرجل     مبدأوقد نص الدستور على     

 الـشريعة   بأحكـام  إخـالل ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتـصادية دون         

 المركزي في المجتمع، وكفالة الدولة التوفيق مـا بـين           األسرة كما نص على دور      اإلسالمية

  .  وعملها في المجتمعاألسرة نحو المرأةواجبات 

  

مواطنين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة التمييز         المساواة بين ال   مبدأكما نص على    

  .  العقيدةأو الدين أو اللغة أو األصل أوبينهم في ذلك بسبب الجنس 

  

 االسـتقاء فـي   % 98.8 بنسبة   اإلجماعوقد جاء في ميثاق العمل الوطني والذي حاز ما يشبه           

بحق ) رجاال ونساءا (نين   على تمتع المواط   2001 فبراير   15 و   14الشعبي الذي جرى يومي     

المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البالد بدا بحق االنتخاب والترشـيح              



 يزيل الغموض الوارد فـي دسـتور        2002 في دستور    تأكيده القانون وهذا ما تم      إلحكامطبق  

  .  السياسية من حقوقهاالمرأة والذي استخدم كمبرر تعبير المواطنين فقط لحرمان 1973

 بالرجـل فـي     المـرأة  مساواة لتؤكد على    2002 دستور إلصداروقد جاءت القوانين الالحقة     

الحقوق بما في ذلك والواجبات في الحقوق والواجبات السياسية مثل قانون مباشـرة الحقـوق               

، وقانون التنظيمـات الـسياسية لعـام        2002، وقانون االنتخابات البلدية     2002السياسية لعام   

2005.  

  

 فقد صدقت على    المرأة بالرجل وعدم التمييز ضد      المرأة التزام مملكة البحرين بمساواة      ولتأكيد

وهي بصدد تقديم تقريريها الـوطني      ) CEDAW (المرأة التمييز ضد    أشكالاتفاقية مناهضة   

  . المرأة للجنة مناهضة التمييز ضد األول

  

   سياسياللمرأةالواقع الموضوعي 1.1  

 ريادة البحرين في التعليم     إلى البحرينية في العمل السياسي قديم ويعود ذلك         مرأةالان مشاركة   

 أضـحى  ثـم    أهليـا  والذي بدا    1928 عام   إلى والدي يرجع    المرأةالحديث بما في ذلك تعليم      

 تفوق االناث عدديا في جميع مراحل الدراسة        إلى الحالية   األرقام وتشير   . 1930حكوميا عام   

 الجامعية وكذلك تفوق االناث على الـذكور فـي التحـصيل العلمـي              وخصوصا في المرحلة  

 في سوق العمل خصوصا بعد اكتـشاف        المرأة مشاركة   إلى العامل الثاني فيعود     أما  .عموما

 المهارات ويتطلب المزيـد مـن اليـد         إلىالنفط، وتطور االقتصاد نحو اقتصاد حديث ويستنذ        

  .  في العملالمرأةالعاملة وبالتالي مشاركة 

  

 سياسيا وفي مقدمتها ترقـي الـوعي لـدى          المرأةوبالطبع فان هناك عوامل محفزة لمشاركة       

، وثقتها بنفسها واستشعارها لواجباتها تجاه بلدها والمجتمع وتقبل الدولة والمجتمع للدور            المرأة

  .  في كافة المجاالت بما في ذلك المجال السياسيللمرأةالمتزايدة 

  

المشاركة السياسية للمرأة ال ترقي إلى المستوى التعليمـي والمهنـي            ال يخفي كون     لكن ذلك 

 ويعود ذلك لعدة أسباب في مقدمتها التقاليـد والمعتقـدات           . والثقافي والوعي السياسي للمرأة   

والموروثات البالية في المجتمع والتي تكرس النظرة الدونية للمرأة سياسيا والتقليل من قدراتها             

 والمجتمـع واالقتـصاد ومقاومتـه    ةرس هيمنة الرجل على جهاز الدول  ووعيها السياسي، وتك  

   .لمزاحمة ومنافسة المرأة

  



  

   في المنظمات والجمعيات السياسيةالمرأةمشاركة    1.2

 مند الخمسينيات وظلت بنظر الدولة غير شرعية حتـى          نشأتتعتبر المنظمات السياسية والتي     

 الـسياسية، وخـصوصا     المرأةائدة في مشاركة    ، الر اإلصالح بعد تدشين لمشروع     2001عام  

 مـن الرجـال     أخواتهـا  جانب   إلىالمنظمات اليسارية والديمقراطية وقد عانت نساء وفتيات        

 من االضطهاد في ظل تحريم      2001 عام   ياالصطالحوالشباب خالل مرحلة ما قبل المشروع       

  . العمل السياسي والمنظمات السياسية

 جمعيات نسائية، اخدت على عاتقهـا الـدفاع     إقامة إلى  عمدن نياتاألربعيكما ان النساء ومنذ     

 مؤسسات المجتمع   أهم هده الجمعيات من     أضحتعن حقوقهن وتعليمهن ورفع وعيهن بحيث       

  إن  .األوضـاع  وترقيتها سياسيا في ظل تلك       المرأةالمدني ولكن هناك محددات عديدة لتمكين       

نخرطين فيه محدودين جدا وخصوصا النـساء  يجعل الم2001تحريم العمل السياسي حتى عام      

بفعل ما يحمله من مخاطر، وطبيعة العمل السري ال تسمح التفاعـل الواسـع بـين النخـب                  

  .  وخبرات العمل السياسيأفاقالسياسية والجهور وال في توسعة 

 اًيود والذي يفرض ق   واألندية األهليةوبالنسبة للجمعيات النسائية فهي خاضعة لقانون الجمعيات        

 األهليـة  منه تحرم اشـتغال الجمعيـات          10 تعاط في السياسة، بل ان المادة        إيشديدة على   

  . بالسياسة

والى جانب ذلك فهناك قوانين قاسية مثل قانون امن الدولة وقانون العقوبات تحـرم وتعاقـب                

  . سياسيةأدبيات حتى حيازة أو االشتغال بالسياسة أوعلى االنضمام لتظيم سياسي 

  

   اإلصالحيمرحلة المشروع    1.3

 خليفة في   أل في عهد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسي          اإلصالحيجرى تدشين المشروع    

 لقد تتابعت الخطـوات     . 2001 فبراير   15 و 14، باالستفتاء على المثياق في      1999 مارس   6

ش معقول من   تميز الوضع الجديد بهام   ي.   جديدة في المجتمع والدولة    أجواًءاالنفراجية، وخلقت   

الحريات العامة، وحق تشكيل المنظمات السياسية والمزيد من الجمعيـات النوعيـة النـسائية              

 وقد صدر دستور مملكة البحرين فـي        . ة وغيرها وحراك اجتماعي وسياسي    يوالشبابية والبيئ 

 الجديدة رغم قصورها ومنهـا      األوضاع كما صدرت قوانين جديدة لتواكب       2002 فبراير   14

باشرة الحقوق السياسية وقانون التنظيمات السياسية وقانون انتخابات المجلس النيـابي           قانون م 

  . وقانون انتخابات المجالس البلدية



 خلقت مؤسسات جديدة للعمل السياسي وفـي مقـدمتها           فقد واستنادا للدستور والقوانين الالحقة   

ولالتحـاد  .  السياسية  مرة الترخيص للجمعيات   ألولمجلس النواب والمجالس البلدية، وجرى      

  . األهليةوالترخيص لمزيد من الجمعيات . العام لنقابات عمال البحرين

  

   يهمنا ان نركز على مايلي للمرأةوفيما يخص التمكين السياسي 

 نصت جميع التشريعات المتعلقة بالعمل الـسياسي وممارسـة          :في الجانب التشريعي    .  أ

ا الرجل وعلى المـساواة بـين الرجـل          كم المرأةالحقوق السياسية والمدنية على حق      

 ومن ذلـك قـانون مباشـرة        المرأة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز ضد        والمرأة

الحقوق السياسية وقانون انتخابات المجلس النيابي وقانون الالئحة الداخليـة للمجلـس            

  . النيابي وقانون التنظيمات السياسية

 مـع   المرأة التمييز ضد    أشكال  جميع هضةكما صدقت مملكة البحرين على اتفاقية منا       .  ب

 . اإلسالميةتناقضها مع الشريعة ي ما يعقتد إلىبعض التحفضات استنادا 
 

   ة الرسمية والمؤسساتالسياس   1.4

 وترقيتها في المراكـز     المرأة بإشراكاتجهت مؤسسات الدولة باتجاه اكثر ايجابية فيما يخص         

 بمرسوم  للمرأة األعلىا الصدد تشكيل المجلس      هذ وفي مقدمة الخطوات في   .  العامة والوظائف

 به العمل  لرفـع      وأنيطملكي، برئاسة قرينة جاللة الملك الشيخة سبيكة بنت ابراهيم الخليفة،           

 وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتعاون مع مختلـف وزارات الدولـة            المرأةمستوى  

 مـن شخـصيات حكوميـة       أمناءمجلس  ومؤسسات المجتمع في هدا السبيل وقد جرى تعيين         

  .  معروفةوأهلية

 مادية كبيـرة وصـالحيات      إمكانيات عامة ووضعت بتصرف المجلس      أمانةكما جرى تعيين    

  . بالمرأةواسعة بحيث يكون له ثقل في جميع السياسات الرسمية المتعلقة 

  

ـ  وذ 2005 مند شهر ابريـل      للمرأةيقوم المجلس بتنفيد مشروع التمكين السياسي        ك بتمويـل   ل

 والتعاون مع سفارات المملكة المتحـدة والواليـات         اإلنمائي المتحدة   األمموتنسيق مع برنامج    

  . واالتحاد  البرلماني الدولي) UNIFFM(المتحدة ومكتب اليونفم 

  

 المرشحات ومديرات الحمالت االنتخابيـة للنـساء   تأهيل المرحلةويستهدف المشروع في هده    

  .    لنيابية وكذلك التوعية الحقوقية والسياسيةلالنتخابات البلدية وا



 القاعدة العريضة مـن     إلى سياسيا انها ال تصل      المرأةلكنه يالحظ على برامج المجلس لتمكين       

 ينفد المجلس هذا البرنامج مـن       .  الحاجة للتمكين والتوعية والتثقيف    بأمسالنساء واللواتي هن    

. ةلنسائية واللجان النسائية في الجمعيات السياسي      وخصوصا الجمعيات ا   األهليةخالل الجمعيات   

 المجلس في المحاضرات والندوات والورش باختصاصيين غالبيتهم من بلدان عربية،           ويستعين

 لكنه يؤخـذ    . المرأة حيث تجربتهم متقدمة في مجال تمكين        واألردنخصوصا المغرب ولبنان    

اكل المشخصة والخبـرات مختلفـة       والمش المرأة وأوضاع هذا البلدان    أوضاععلى ذلك كون    

كما ينتقـد المجلـس   . كثيرا عنها في مملكة البحرين، مما ال يساهم في مقاربة المشاكل ايجابيا 

 أوكونه ال يتعامل مع منظمات المجتمع المدني بمفهوم الشراكة مما يقتضي التشاور والتخطيط              

  . التنفيذ المشترك

  منظمات المجتمع المدني  1.5   

 للعمل السياسي والمدني    المعقولالحرية  هامش  راك السياسي واالجتماعي النشط، و    في ظل الح  

 جرى تشكيل الجمعيات السياسية والتخصصية ومنها النسائية واالسـتفادة مـن            ،واالجتماعي

 جمعيات نسائية جديدة    نشأتوهكذا  .  من حرية التجمع والتعبير واالجتماعات     المعقولالهامش  

ائية في الجمعيات السياسية، وتنشطت الجمعيات النسائية القديمة في         وتشكلت لجان ومكاتب نس   

  .  من المنافسة والحراكأجواء

 االتحاد النسائي البحرينيين والتي     إقامة إلىاما الظاهر االيجابية االخرى، فهي الجهود الرامية        

ـ       إلىرغم بداياتها المتعثرة فقد تم التواصل         تالوينهـا ف   توافق بين الجمعيات النـسائية بمختل

 وقد حصل . ارة التنمية االجتماعية   من وز  اإلشهاربتشكيل لجنة تحضيرية تقدمت رسميا بطلب       

 رغم معارضة الوزارة والتي عملت على وضـع         باإلشهاراالتحاد النسائي على حكم قضائي      

يود واشتراطات شديدة على االتحاد، لكن الوزارة، أعطت أخيراً ترخيصاً رسـمياً وبإشـهار              ق

  .حاد في الجريدة الرسمية، وبذى أضحى شرعياًاالت

  

 بالتنسيق فيما بينها وكـذلك الجمعيـات الـسياسية          أوتقوم مختلف الجمعيات النسائية منفردة      

 سياسيا انظر االستبيان المرفق وتنطلق الجمعيـات النـسائية          المرأةبنشاطات وبرامج لتمكين    

ات خارجية ذات توجهات تتفـق معهـا        والسياسية من منطلقات فكرية مختلفة، وتستعين بخبر      

 لخوض االنتخابات   أساساغالبا لكن المالحظ على غالبية هذه النشاطات والبرامج  انها مكرسة            

 بكثير ان هناك نتـائج      أوسع هو   للمرأةالنيابية والبلدية القادمة هذا العام بينما التمكين السياسي         

 تضمين مرشحات من    إلىلجمعيات السياسية   ايجابية لحالة الحراك الحالية، فقد عمدت غالبية ا       

 إدارات نـساء فـي غالبيـة        أالنالنساء في انتخابات الجمعيات العمومية، وبالفعل فانه توجد         

 قليلة اما بالنسبة للترشيح لالنتخابات البلديـة والنيابيـة، فهنـاك            بإعدادالجمعيات النسائية، لو    



لية، والحسابات الضيقة والتي تحـد دون ترشـيح          الدينية والتقاليد البا   بالفتاوى تتعلق   إشكاالت

ورغم ذلك فقد ترشح عدد من النساء إلى المجلس النيابي، جميعهن كمـستقالت مـا               .  المرأة

عدى واحدة على قائمة جمعية سياسية وعدد آخر للمجالس البلدية، وباستثناء الـسيدة لطيفـة               

  . المترشحات لم تفزالقعود التي فازت للمجلس النيابي بالتزكية، فإن أيا من

  

 التحينـد  أووهناك بعض الجمعيات السياسية والنسائية من يطالب الدولة باعتماد نظام الكوتـا             

 في قوائم المترشحين لالنتخابات البلدية والبرلمانية، لكـن الموقـف الرسـمي             للمرأةااليجابي  

  . أالنيعارض ذلك حتى 

  

امش المتاح من الحريات، والحراك الـسياسي        االنفراج السياسي الحالية، واله    أجواءالشك ان   

 لكنه يتوجب   للمرأة للتمكين السياسي    أفضلخلقت ظروف   . واالجتماعي، والتوجهات الرسمية  

  .  وتمكينهاالمرأة الراسخ في وجه تقدم واإلرثعلينا عدم التهوين بالعقبات 

 عموما والـذي يريـد       ونفوذ رجال الدين والتيار الديني     تأثيركما اليتوجب علينا التهوين من      

 النساء دون دور سياسي مقرر للنساء، في ظل مدديين كاسـح واسـتقطاب              أصواتاستخدام  

  . طائفي يغذي المحافظة الدينية

  

  

   الهدف من الدراسة.2

  

 والجمعيات رصد البرامج والمشاريع التي نفذتها المؤسسات الرسمية 2.1  

  .ياسي للمرأةالنسائية وجمعيات المجتمع المدني للتمكين الس

  .تصنيف هذه البرامج والمشاريع حسب نوعها والفئات المستهدفة 2.2   

  

قياس مدى فاعلية هذه المشاريع والبرامج ومراجعتها لدراسة العقبات 2.3  

ة النتائج لها للفئة المستهدفة، ومدى مطابقالتي تواجهها، ومدى ومدى وصو

 لتصبح أكشر والخططبرامج  المطروحة، وذلك بهدف  تعديل هذه الباألهداف

 .فعالية

 بسبب التشريعات تبيان العقبات التي تواجه تمكين المرأة السياسي2.4   



 . االجتماعي، والنظام القائم على هيمنة وسيطرة الرجلواإلرث

  

  

  

  

   منهاجية الدراسة.3  

  
أة تعتمد منهاجية الدراسة على استطالع البرامج والمشاريع التي تستهدف تمكين المر

 ما إلىاستنادا ) انظر ملحق رقم (سياسيا وذلك باستخدام االستمارة المعدة لهذا الغرض 

  :يلي

جرى اختيار المشاريع التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا بحيث تشمل هذه 3.1  

  :المشاريع

     

ة  فئات نسائية مختلفة مثل المرأة المرشحة لالنتخابات النيابية والمرأة المرشح  3.1.1  

ونشيطات , ونشيطات المجتمع المدنيلدية وعضوات فرق وعمل المرشحات لالنتخابات الب

  .المنظمات السياسية

  

  . فئات عمرية مختلفة شبابية وغير شبابية  3.1.2

  . مشاريع ناجحة و أخرى غير ناجحة  3.1.3

  

  

  

  

  :أسلوب البحث  .4 

  
ت األهلية وخصوصا اإلنسانية اعتمد أسلوب البحث على توزيع االستمارات على الجمعيا

كما .  وجرى تعبئة االستمارات من قبل فريق العمل مباشرة عن طريق المقابالت الشخصية

  .جرى تدوين مالحظات إضافية غير تلك المتضمنة في األسئلة



  

  

  

  :الصعوبات  .5   

  

 إال بعد تدشين  وعلى المستوى العلنيلم تبدأ مشاريع تمكين المرأة سياسيا جديا

 وخصوصا بعد اإلعالن الرسمي 2001 في  لجاللة الملكلمشروع اإلصالحيا

 لتشمل 2002 والنيابية في أكتوبر 2002عن إجراء االنتخابات البلدية في مايو 

 والسبب في .النساء كمترشحات وناخبات حسب ما نص عليه ميثاق العمل الوطني

 1989عيات األهلية لعام عدم بدأ مشاريع التمكين السياسي للمرأة ألن قانون الجم

  .ينص في مادته العاشرة بمنع الجمعيات األهلية الخوض في العمل السياسي

  

لذا فإن عدد هذه المشاريع قليل وقد رصد البحث المشاريع التي تنطبق عليها 

  .2005 حتى نهاية عام 2001معايير الدراسة منذ عام 

  

ت موثقة لعدد من ان بعض الجمعيات وبسبب قلة الخبرة ال تحتفظ بسجال

النشاطات والمعلومات المتعلقة ببرامج التمكين السياسي للمرأة وقد جرى استبعاد 

  .هذه المشاريع

  

حتى اآلن ال توجد في مملكة البحرين جهة مركزية تقوم برصد هذه المشاريع 

  وتوثقها مما يعني عدم وجود قاعدة معلومات موثقة يرجع إليها الباحث 

  

   يفيالكالتحليل   .6

  

 برامج التمكين السياسي للمرأة  6.1 

  



  

تتنوع المشاريع التسعة التي تنفذها الجمعيات األهلية لكنها جميعا تصب في 

  :التمكين السياسي للمرأة ويمكننا تصنيف هذه البرامج كما يلي 

  

 رصد المعلومات المتعلقة بموقع المرأة في المجتمع سياسيا واقتصاديا وثقافيا -1

لمعلومات للباحثين وهو المشروع الذي يقوم به مركز معلومات المرأة وتوفير ا

  .هذا المشروع مستمر ويشمل جانبين بحثي وتدريبي. والطفل

  

 التوعية بأهمية المشاركة السياسية وتقوم به جمعية نهضة فتاة البحرين -2

  ). عضوة في كل دورة 20حوالي ( وتستفيد منه عضوات الجمعية 

  

وقد قام عدد من الجمعيات .  حات للمجالس النيابية والبلدية دعم المترش-3

النسائية بتدريب العضوات المتطوعات لدعم المترشحات للمجالس النيابية والبلدية 

لوبة لدعم المترشحات والقيام بعملية  على المهارات المط2002في انتخابات 

 وقد . واإللمام  باألساليب الناجحة للقيام بحملة انتخابية, ترويج ناجحة للمترشحات

وجمعية المرأة ) وعد ( نفذت هذا البرنامج جمعية العمل الوطني الديموقراطي 

  .البحرينية واستفاد من هذا المشروع أعضاء كل من الجمعيتين

  

ياسي للمرأة وهو برنامج نفذه المجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع  التمكين الس-4

ويستهدف المشروع تدريب النساء .  السفارة البريطانية واالتحاد البرلماني الدولي

الراغبات في الدخول في الحياة السياسية في كافة المجاالت لرفع كفاءتها قبل 

وقد استفاد من .  2002م دخول االنتخابات البلدية والبرلمانية التي جرت عا

وقد توفر لهذا المشروع دون غيره دعم مالي كبير و .   مترشحة83المشروع 

  .اختصاصيون وموظفون متفرغون

  

 الحملة الوطنية لمنح الجنسية ألبناء المرأة وقد قامت بهذا المشروع جمعية -5



البحرينية وقد شمل المشروع التوعية بحق وأهمية منح الجنسية , البحرين النسائية

وقد تشكلت هذه الظاهرة .  ألبناء المرأة البحرينية الذين ال يحملون جنسية آبائهم

نتيجة انفصال أو هجر أو تخلي أزواج غير بحرينيين عن زوجاتهم البحرينيات و 

 حالة وهدف 1782استهدف المشروع الوصول إلى .  أبناءهم وبناتهم منها

ي العام ومؤسسات المجتمع المدني لتعديل المشروع إلى ضغط هؤالء النسوة والرأ

التشريع البحريني الخاص بالجنسية وبالتحديد المادة الرابعة من قانون الجنسية 

  .بحيث يحق ألبناء البحرينية اكتساب جنسية أمهم

 في المجلسوبسبب دورة , وقد تبنى المجلس األعلى للمرأة هذه القضية في النهاية

 من 625ملك البالد أمرا بمنح الجنسية البحرينية لـ  فقد أصدر ،القرار السياسي

لكن لم يجرِ  تغيير التشريع , 1782أوالد البحرينيات من البدون جنسية من بين 

  .حتى اآلن

  

 تمكين العضوات في المنظمات األهلية ليكون لهن دور مقرر في إدارة -6

الديموقراطي منظماتهم وقد قامت بهذا المشروع كالً من جمعية العمل الوطني 

وجمعية المستقبل النسائية وقد استهدف المشروع عضوات كال من ) وعد(

وقد أدى تنفيذ المشروع في كال الجمعيتين إلى زيادة دور العضوات في . التنظيمين

بينما أدى المشروع في الثاني ,  نشاطات تنظيم وعد وصعودهن إلى مراكز قيادية

  .بل النسائيةإلى زيادة كفاءة كوادر جمعية المستق

  

  المستفيدين من المشروع   6.1.2 

  

إن البرامج المنفذة من قبل الجمعيات الست إضافة إلى المجلس األعلى للمرأة هي 

  :موجهة إلى فئات مختلفة من النساء كما يلي 

  

 .المترشحات لالنتخابات البلدية والنيابية -1

بات البلدية العامالت في فريق الحمالت االنتخابية للمترشحات لالنتخا -2



 .والنيابية

 .عضوات جمعيات سياسية ونسائية -3

النساء البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين ولديهم أطفال بدون  -4

 .جنسية

 .النساء عموما ممن لديهن اهتمام بتمكين المرأة وتقدمها -5

  

وإذا ما تفحصنا الفئات االجتماعية من النساء المستفيدات من البرامج هذه فإنه 

ء مشروع جمعية البحرين النسائية الذي يستهدف منح الجنسية البحرينية بإستثنا

ألبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني فإن الغالبية العظمى من المستفيدات 

وهن من , من برامج التمكين السياسي هن من ذوات التعليم فوق المتوسط

 الفئة االجتماعية فإن وبالرغم من أهمية تمكين هذه.  الموظفات أو ربات األعمال

الفئات النسائية الدنيا من العامالت وربات البيوت من سكنة القرى واألحياء الفقيرة 

  .ال تصل إليهن برامج التمكين هذه

  

  متاحة اإلمكانيات والخبرات ال  6.1.3

  

.  توفرت للبرنامج الذي نفذه المجلس األعلى للمرأة إمكانيات مالية وخبرات متقدمة

 ألف دوالر من قبل برنامج األمم المتحدة 664ت للمجلس ميزانية قدرها لقد توفر

ويتوفر لدى المجلس إمكانيات إدارية جيدة حيث العاملين فيه من .  اإلنمائي

.  المتفرغين وكونه مؤسسة رسمية فإنه يحصل على كل التسهيالت المطلوبة

ن يأتي بالخبراء ونتيجة للتمويل السخي والموقع الرسمي فقد استطاع المجلس أ

وتوفير هذه المتطلبات يحفز الراغبات , المدربين من مختلف التخصصات

  .لالستجابة لبرنامج التمكين السياسي للمرأة الذي نفذه المجلس

  

ه جمعية البحرين النسائية وهو الحملة الوطنية للحق في تأما المشروع الذي نفذ

 دينار بتمويل إقليمي وهذا 33000غ  مبللهمنح الجنسية ألبناء البحرينية فقد توفر 



كما .   من العامالت واستقدام خبرات لتنفيذ المشروع20ما اتاح للجمعية توظيف 

عرف عن المسئوالت في الجمعية الجدية واالحتراف في تنفيذ مشاريع الجمعية 

وحيث أن الفئة المستهدفة وهي النساء البحرينيات ذوي األبناء .  بكفاءة عالية

لذلك فقد نجحت .  ن من الجنسية فقد كان لديهم حافز للتعاون مع الجمعيةالمحرومي

الجمعية جزئيا في تنفيذ هدفها وهو استجابة السلطات ممثلة بجاللة الملك في األمر 

ولكن اإلخفاق في تعديل ,  بمنح الجنسية البحرينية لعدد من أبناء هؤالء النساء

نية المتزوجة من غير بحريني إكساب  يصبح مشروعا للمرأة البحري بحيثالقانون

  .جنسيتها ألبنائها

  

أما المشروع الثاني والذي نفذته الجمعية فهو التوعية الحقوقية للمرأة من المنظور 

  . ألف دوالر28 توفر أيضا التمويل الخارجي لهذا المشروع وقدره الجندري

  

  

ي تنفيذ  موظفة واالستعانة بخبرات ف12وهذا ما مكن الجمعية من توظيف 

 امرأة من مختلف الجمعيات 157المشروع أما العدد الذي استهدفه المشروع فهو 

  .النسائية

  

أما بالنسبة للمشاريع الستة األخرى فإنها قد نفذت من قبل جمعيات سياسية ونسائية 

بإمكانيات ذاتية محدودة جدا سواء ا لمالية أو البشرية ورغم أهمية العمل التطوعي 

إال انه لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة على , ريع الجمعيات األهليةفي تنفيذ مشا

فإن هناك حاجة لخبرات خارجية وتجهيزات وهذه , المجتمع شمل تمكين المرأة

  .بدورها تحتاج إلى تمويل

  

  

  

  دى إمكانية قياس نتائج المشاريع م  6.1.4



  

ية مثل التمكين إن قياس نتائج مشروع في حقل المعرفة والمهارات للعلوم اإلنسان

 ان نتائج مثل هذه المشاريع ال تظهر مباشرة بل تحتاج . السياسي صعب جدا ذلك

إلى زمن طويل نسبيا و مراكمة لخبرات القائمين عليها والمستفيدين من هذه 

 ،المشاريع وتأثيرهم في المنظمات التي يعملون فيها أو المجتمع الذي يعيشون فيه

لسياسي للمرأة في ظل الموروث الثقافي والتقليدي خصوصا ما يتعلق بالتمكين ا

ونعطي مثال على .  الثقيل الذي يكرس وضعا دونيا للمرأة في مختلف الميادين

  :ذلك كما يلي 

  

  

بالرغم من كل برامج التمكين السياسي للمرأة التي قام بها المجلس األعلى للمرأة 

حملة اإلعالمية لصالح تمكين و عدد من الجمعيات األهلية السياسية والنسائية وال

وبالتحديد ترشيحها وانتخابها في خالل عملية االنتخابات البلدية , المرأة سياسيا

فلم يترشح لالنتخابات إال عدد قليل ولم يصل للدور الثاني ,  2002والنيابية لعام 

لالنتخابات النيابية سوى واحدة ولم تفز أي من النساء ال للمجالس البلدية وال 

لكن علينا هنا االنتباه أن قرار مقاطعة االنتخابات النيابية من قبل .  مجلس النيابيلل

  .المعارضة أثر سلبيا على حظوظ النساء من الفوز

  

رغم ذلك فقد أفاد جميع من جرى استبيانهم بأنهم استطاعوا ان يقيسوا تأثير برامج 

  .دتمكين المرأة التي نفذوها ايجابيا نوعيا ال كميا بالتأكي

  

يأتي تنفيذ برامج تمكين المرأة سياسيا في سياق عملية أوسع لتمكين المرأة 

وذلك ضمن التحوالت , ومشاركتها في العملية السياسية الجارية في البالد

الديموقراطية التي شهدتها البالد من أهم الخطوات الدافعة لمشاركة المرأة سياسيا 

مرأة في الحقوق السياسية كما نص على اإلقرار ألول مرة على مساواة الرجل و ال

و مشروعية العمل , 2002 والدستور لعام 2001ذلك ميثاق العمل الوطني لعام 



العلنية ألول مرة و إطالق ) جمعيات (  السياسية التنظيماتالسياسي العلني وقيام 

حرية تشكيل الجمعيات األهلية بمختلف أنواعها وخصوصا الجمعيات النسائية 

ة والتي استقطبت جميعا أعداد كبيرة من النساء ال سابق لها في تاريخ والشبابي

  .مملكة البحرين

  

ومن المفهوم ان إسهام النساء في العمل السياسي السري غير المشروع سيكون 

  .ضئيال جدا هذا وعلى العكس من ذلك في ظروف العمل العلني المشروع

  

  .للمرأة في ظروف مواتيةمن هنا فقد تم تنفيذ مشاريع التمكين السياسي 

  

  :لذا فقد ترتب على مشاريع التمكين السياسي للمرأة ما يلي 

  

 السياسيةالمزيد من تقدم العناصر النسائية في المواقع القيادية للجمعيات  -1

 نسائية في المراتب والهيئات كوتاو إقرار بعض الجمعيات السياسية 

  .القيادية لهذه الجمعيات

  

 لدعم النساء المترشحات للمجالس البلدية مؤهلةية توفير فرق دعم نسائ -2

 ورغم عدم نجاح أي امرأة في االنتخابات البلدية . والمجلس النيابي

 إال إنهن تنافسن مع الرجال وكان يمكن للنتائج ان 2002 لعام والنيابية

 .تكون أسوا بدون هذه البرامج

  

نية ممن ال نجحت الحملة إلكساب الجنسية البحرينية ألبناء البحري -3

 .يحملون جنسية أبيهم جزئيا وذلك في منح الجنسية بأمر ملكي لبعضهم

  

فإن وعي النساء لحقوقهن وفي , رغم اإلرث الثقافي والتقليدي الثقيل -4

مقدمتها الحقوق السياسية قد ارتفع كثيرا واتسع ليشمل نساءاً عاديات 



 كما ان اضحى المجتمع يقرر بضرورة مشاركة المرأة في جميع

الميادين وفي مقدمتها الميدان السياسي وقد اتخذت بعض الجمعيات بما 

في ذلك الجمعيات اإلسالمية قرارات جريئة بالدفع النتخاب نساء في 

واللجان ) الهيئات اإلدارية ( الهيئات القيادية كالمكاتب السياسية 

, وترشيحهن لالنتخابات البلدية والنيابية) مجالس الشورى ( المركزية 

كما ان ثمار هذه المشاريع هو ما شهدته الحملة االنتخابية البلدية 

,  من حيث دخول النساء بقوة كمرشحات2006والنيابية الالحقة لعام 

وصعود أحدهن  أخريات وتنافس بالتزكية )لطيفة القعود (وفوز إحداهن

نزلن لالنتخابات كمرشحات كما ان العديد من النساء , للدور الثاني

 لكن أيا من المترشحات المتنافسات لم تفز بأي مقعد ال في ،مستقالت

 .المجلس النيابي وال المجالس البلدية الخمس

  

  الدروس المستفادة   .7

  

ال شك أن مشاريع التمكين السياسي للمرأة هي مشاريع  جديدة باعتبار أن العمل 

 النيابية كما أن أهم تجلياته وهو االنتخابات, السياسي العلني والشرعي جديد

  . عاما27ًوالبلدية تحدث ألول مرة بعد انقطاع 

  

تحديد االحتياجات بدقة وعدم خلط هذه االحتياجات في مشروع واحد 7.1 

ويتبع ذلك وضع أهداف معقولة قابلة للتحقيق فمثال ال يمكن ا لخلط بين اكتساب 

  .سيةمهارات إدارة حملة انتخابية واكتساب المعارف حول حقوق المرأة السيا

  

اختيار العناصر المستهدفة بدقة حتى ال تضيع الجهود في الشخص غير    7.2

 .المناسب

توفر الخبرات المطلوبة والجيدة للقيام بالتدريب والتأهيل وهناك شح في  7.3

  .هذه العناصر لكن استجالب عناصر خبيرة من الخارج يحتاج إلى المال



 
فإن باقي , من خارج إطار الجمعياتباستثناء أربعة مشاريع جرى تمويلها 7.4 

المشاريع جرى تمويلها ذاتيا من قبل الجمعيات واعتمادا على عناصر هذه 

الجمعيات للقيام بالتدريب والتأهيل ولذا فقد كانت النتائج محدودة الفتقار هذه 

لذا فإن هناك حاجة لصندوق حكومي لتمويل . الجمعيات لألموال والخبرات

وتوفر ,  ويل والتأهيل للجمعيات السياسية واألهليةمشاريع وبرامج التم

 .مؤسسات متخصصة للتدريب والتأهيل حكومية و أهلية

إن هناك حاجة إلى استحداث مكاتب أو هيئات للتدريب في الجمعيات 7.5 

وبرامج مستمرة للتدريب )  منها حيث يوجد البعض( السياسية و األهلية 

 .علم أيضاًكوممارستها 

اجة للتنسيق والتعاون فيما بين الجمعيات األهلية لتنفيذ مشاريع هناك ح7.6 

مشتركة تتوفر لها اإلمكانيات المطلوبة الن ما يجري مشاريع صغيرة 

 .ومتناثرة
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  :التوصيات   .9

  

إنشاء صندوق وطني لتمويل مشاريع التدريب و التأهيل على ان يقوم  9.1  

  .بتمويل هذه المشاريع استنادا إلى معايير مهنية ومعايير الجدوى

  

هد التنمية السياسية الرسمي فانه مطلوب وجود معاهد إلى جانب مع9.2   

أهلية والسماح للمنظمات األهلية العربية والدولية لفتح مكاتب و فروع لها في 

البحرين لالستفادة من خبراتها في مجال التدريب و التأهيل السياسي 

 .والمجتمعي

ة للجمعيات التأكيد على أن دور المجلس األعلى للمرأة هو بمثابة المظل9.3  

النسائية و األهلية يقدم لها الدعم لتقوم بالعمل القاعدي ويوفر التدريب و 



 .التأهيل للجميع منظمات و أفرادا

رفع القيود عن تعاون الجمعيات السياسية و األهلية األخرى مع 9.4   

المنظمات العربية و األجنبية والمثيلة لها والحصول على تمويل محلي وعربي 

ستنادا إلى مبدأ الشفافية التامة وفي إطار خدمة أهدافها واألهداف و دولي ا

 .الوطنية

  


