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  محة تاريخية عامةل.1
 

صالحي مع تولي صاحب الجاللة ملك البالد المفدي لمقاليد الحكم وطرحه لمشروعه اإل
.  ة البرلمانية وفتح مساحات أوسع للحريات المختلفة ومنها حرية التعبير عاد الحياأالذي   

عتبر صدور األمر األميري السامي بإنشاءا المجلس األعلى للمرأة في دولة البحرين في  
م نقلة2001ن أغسطس عام ـرين مــاني والعشـالث حضارية متميزة في تاريخ ومسيرة  

وم، بعد انالعمل النسائي في البالد، يأتي الي ستشعرت الحاجة إلنشائه، ليرسخ منجزات إ 
أوائل القرن الماضي، وليعبر عن ثقة القيادة  وإسهامات المرأة البحرينية التي بدأت منذ

يجابيالسياسية بدورها الفاعل واإل شارك في بناء الحاضر وتضع مع أخيها الرجل  توهي 
آما يأتي هذا. مالمح المستقبل آد لنا مرة  أخرى الرؤية الثاقبة القرار التاريخي ليؤ 

عتبارإا السياسية في ــلقيادتن للتنمية الشاملة  المرأة شريكا أساسيا في وضع دعائم 
هتمامهاإللمجتمع البحريني و تسهم بفاعلية في  البالغ بقضاياها وضرورة النهوض بها آي 

.مسيرة العمل الوطني  وفي تحقيق النهضة بمختلف أبعادها  
 
ة في البالد ـــة التعليمية والثقافيـــة الحرآــــــذ إنطالقــــة منــــرأة البحرينيــت المــهتمإ

 بشئون وقضايا المرأة ىجتماعية المختلفة التي تعننشطة اإلفي مطلع القرن الماضي باأل
 تمارسه اليوم في الذيواألسرة في المجتمع، األمر الذي هيأ األرضية المالئمة للدور البارز 

ومنذ ذلك الوقت شهدت البحرين . جتماعية والثقافية والسياسية أوجه الحياة اإلمختلف
جتماعية التي أسهم في تحقيقها المواطن البحريني بدعم متواصل العديد من التحوالت اإل
 واعية مجتمعيةلى تأسيس ثقافة إوهو ما أدى بشكل ملحوظ . من القيادة السياسية

.بدور المرأة  

 السياق إغفال الحرآة النسائية األهلية في البالد التي شملت مدن وال نستطيع في هذا
هتمام بزيادة وعي المرأة البحرينية البحرين وقراها والتي رآزت في مسيرتها على اإل

إن . بقضاياها في محاولة جادة من جانب هذه المؤسسات لتفعيل دورها وتعزيز مكانتها
غنية طالئع العمل النسائي في البالد تتواصل هذه المسيرة الجادة والتجربة الطويلة وال

اليوم بمشارآة ال تقل شأنا عن سابقاتها، حيث نجد المرأة تمارس دورها المؤمل على 
مختلف األصعدة الوظيفية والمهنية، وذلك بمساندة ودعم آبيرين من لدن حضرة صاحب 

 جعل هذه مر الذيالسمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى، األ
المشارآة تشكل إنعطافة هامة في تاريخ مسيرة المرأة الحافلة بالمنجزات تجسدت في 
  .حصولها على حقوقها السياسية وآذلك في تواجدها بصورة أآبر في مواقع صنع القرار

وقد آان لصاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة ملك البالد المفدى، 
فمن خالل حرصها . ي التطور الملموس الذي تشهده مسيرة المرأة اليومالدور األآبر ف

جتماعية الالئقة الشديد والمتواصل لدعم وتطوير آافة الجهود التي تعطي للمرأة مكانتها اإل
في المجتمع، وإنطالقا من التوجهات الرائدة لحضرة صاحب السمو ملك البالد المفدى 

نطلقت صاحبة السمو في تدشين إ. لعمل الوطنيجاءت معبرة عن جوهر ميثاق ا والتي
مشروعها الكبير المعني بتطوير ورقي حاضر المرأة البحرينية ومستقبلها، وهو إنشاء 

مشروع المجلس األعلى للمرأة الذي يأتي ليوفر األطر الدستورية والمدنية للنهضة بالمرأة 
  .ودعم حقوقها

ت النسائية في بلورة هذا التوجه الجديد، ورغبة من صاحبة السمو في إشراك جميع القيادا
أطلقت سموها مشروعها هذا من خالل سلسلة من اللقاءات والمشاورات المستمرة مع 

وساط الرسمية واألهلية، تم خاللها الرائدات والناشطات في العمل النسائي من األ
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عة العالقة التي س األعلى للمراة وطبيـــروع المجلـــار العام لمشـــستعراض وبلورة اإلطإ
  .تربطه بمؤسسات المجتمع المدني

والجدير بالذآر أن من أهم الرآائز التي سيبني عليها نجاح المجلس األعلى للمرأة هو 
تبعيته المباشرة لحضرة صاحب السمو ملك البالد المفدى، الذي أحاط المشروع بعنايته 

ية إعتبارية ومرجعية الكريمة مما أعطى للمجلس مكانته المميزة آمؤسسة ذات شخص
  .رسمية لشئون المرأة على مستوى الدولة

وبعد هذه النقلة الحضارية الكبيرة لتأسيس المجلس األعلى للمرأة، فإن المرأة البحرينية 
تقبل بكثير من التفاؤل، وهي ترى إمكانية مشارآتها في حرآة ــر والمســلى الحاضإتنظر 

كل غير مسبوق، مما سيؤدي بال شك الى إثراء التنمية الشاملة في البالد تتزايد بش
  .لى إزدهار ورفعة الوطنإالجهود التي ترمي 

عالم وخاصة نطلقت المرأه للتعبير عن رأيها في مختلف وسائل اإلإورات ــومع هذه التط
الصحف المحلية وهي صحف يمتلكها القطاع الخاص وتزايد بشكل آبير وربما تضاعف أعداد 

.ن آرائهن في آل هذه التطورات وطرح مقترحاتهنالنساء المعبرات ع  
 للمرأه بصورة المرأة ىهتماما متزايدا من قبل المجلس األعلإ 2002آما شهد العام 
ذاعية ونوعية القيم التي تنتجها حافية والتلفزيونية واإلـعالم الصائل اإلــالبحرينية في وس

 التي تكرس الصورة النمطية للمرأة في جتماعية والثقافية والمهنيةتلك الصورة والعوامل اإل
. عالم البحرينيعالم وتعيق مشارآة المرأة بشكل فعال في صناعة اإلوسائل اإل  

 
عالم البحرينية واألهداف المراد تحقيقها التنص في ستراتيجيات الحالية لوزارة اإلومع أن اإل
 بعمومية عن تطوير  قضاياها بل تتحدثىوع المرأة والتوجة الــ موضىة علـــمواد خاص
هتمام باآلداب والفنون ه البحرين الحضاري واإلــس وجـــعالمية التي تعكالمناهج اإل

 للمرأة في مختلف األمور ىس األعلـاونت مع المجلـــعالم تعال أن وزارة اإلإوالثقافة 
ة المتعلقة بالقيام بحمالت توعية تتعلق بالشئون النسائية وعبر برامجه المتوفرة وخاص

 ىنتخابات البلدية ثم النيابية وآذلك المناسبات األخرحمالت التوعية التي تمت مع بدء اإل
 بشئون المرأة ويتم طرحها ى خطط خاصة تعنىلإالمرتبطة بالمرأة لكن مازال األمر بحاجة 

 ىلإ للمرأة ى مملكة البحرين و المجلس األعلىعالم بشكل متواصل وتسععبر وسائل اإل
.ية في هذا المجال ومناقشتها مع الجهات المعنية ستراتيجإوضع   

 
تمر ـــيســــ وس2002 عام ىائبيتين في مجلس الشورـــعالميتين آنإوقد تم تعيين 

ل ــــاالت عمــــا في مجـــأم. س ـــ حيث تنتهي دورة المجل2005اية عام ـــ نهى الماعمله
ن رئيسة تحرير صحيفة أو  توجد حتي اآلعالم الرسمية واألهلية فالرأة في أجهزة اإلــــالم

 في نحف رغم مشارآتهــدارة هذه الصإتتواجد النساء في مجالس  مجلة بحرينية وال
ذاعية في األعداد والتقديم عالمية في المحطات التلفزيونية واإلاالت اإلــــالعديد من المج

  . المراآز العلياىخراج ولكن يتناقص العدد آلما صعدنا الواإل
 

 1996ذاعة والتلفزيون منذ عام دارة هيئة اإلإوالبد من ذآر أنه عندما تم  تشكيل مجلس 
       .عالمتين آعضوتين في هذا المجلسإتم تعيين سيدتين 

 
الم بجامعة البحرين فيبلغ ضعفي أعداد الطلبة عناث في تخصص اإلوفيما يخص الطالبات اإل

ي حين أن المدرسات المتخصصات الآلتي يعملن وآذلك أعداد المبتعثات للدراسات العليا ف
.من عدد الذآور% 10عالم حاليا اليتجاوز عددهن في تدريس مادة اإل  
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عالمي وتطورت مشارآتها ومساهمتها بشكل ة في مجال العمل اإلأتعززت مكانة المر

عالم ومؤسساتها المرئية والمسموعة  وزارة اإلى  مستوىملموس بعد مؤتمر بيجين عل
:  قروءة آما التالي والم  

في حين تبلغ نسبة الذآور % 30.20عالم تبلغ نسبة العامالت في وزارة اإل 

 % .69.80بالوزارة 

رائد ــــــــي الجـــــــمن المحررين المحليين ف% 50تشكل المرأة نسبة  

 .ليةــــــالمح

اعة ذي جهاز اإلـــــــن فــــــــجمالي العامليإمن % 50تشكل المرأة نسبة  

 .الحكومي

من نسبة العاملين في جهاز التلفزيون الذي يشمل % 30تشكل المرأة نسبة  

 .خراجعداد واإلقطاعات التقديم واإل

حيث % 28ارآة المرأة في المعارض والفنون التشكيلية ـــــبة مشـــتبلغ نس 

  . فنانا42 فنانة من أصل 12شارآت 

الم بجامعة البحرين ــــــعم اإلـــــات في قســـات الدارســــيبلغ عدد الطالب 

  1.ضعف عدد الطلبة 

 
   :عالم العربي عامةاإل.1.1

 
ة أعالمنا العربي من أجل أن تصبح صورة المر     إ أن هناك أهمية بالغة لدور       ىلإشارة  وتجدر اإل 

عـالء شـأنها وتعزيـز دورهـا ووضـعها فـي المنزلـة              وجها مشرقا يعكس الجهود التي تبذلها إل      

اسم المـشترك  ـن القيم العربية األصـيلة وأحـالم التقـدم الواعـد هـي القـ          إ , التي تستحقها 

. عالم المرأة واإلىالذي يضم منتد  

هل تعكس أجهزة " نجازات آبيرة ولكن البد من طرح سؤال وهو إة العربية أولقد حققت المر

"ا العديدة ة العربية وتطواراتهأنجازات المريجابي إلعالمنا الرسمية بوجه خاص الواقع اإلإ  

جتماعي والثقافي والسياسي للرجال عالم مسئولية تشكيل الوعي اإل أجهزة اإلىتقع عل

.فاق التقدم المنشود آ ىلإوالنساء ثم توجيه هذا الوعي   

 بناء ىة الخالقة علأعالمية جديدة تسجل فيها قدرة المرإستراتيجية إ ىتفاق علالبد من اإل

ستيعاب القضايا التربوية التي يقوم عليها بناء إ ىدر علالمجتمع الذي ننشده ونجعلها الق

  2.عالمية الجديدة التقوم اال بمشارآة حقيقية للمراة ستراتيجية اإلن هذه اإلأ ىاألجيال عل
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  تحليل الموقف. 2

ة العربية عامة والمرأة البحرينية خاصة العديد من التحـديات فـي جميـع مجـاالت               أتواجه المر 
ومع أن فرص العمـل  للمـرأة ومـساهمتها فـي دعـم               . اإلتصال اإلعالمي   مجال العمل ومنها 

لكــن اليــزال هنــاك الكثيــر مــن , الرجــل ســواء عائليــا أو مهنيــا تتــوافر فــي جميــع المجــاالت 
ورغم أن الدول والمنظمات تحاول جاهدة أن تتطـور فـي   . المعوقات التي تعرقل من تمكينها      

مع أن الجدير بالذآر أن المرأة العاملة قد        . تزال قائمة مجال تمكين المرأة إال أن المشكالت ال      
 المناصب القيادية العليا في آافة قطاعات العمل التي تساهم فيها           ىنجحت في الوصول ال   

جتماعية وثقافية ترتبط بهذه الشريحة ويتمثل بالـدعوات التقليديـة بعـودة            إ، ولكن ثمة أدوار     
ينة مـن األعمـال دون التـشجيع علـي مـشارآتها            المرأة للبيت أوقصور دورها علي حدود مع      

تهـــــدف لجنـــــة  عوباتـــوتــذليال لــبعض مــن هــذه الــص. الكاملــة للرجــل فــي جميــع األدوار 
خبـــراء اإلتصـــال التابعـــة لمنظمة المرأة العربية المنبثقـة عـن جـــامعة الــــدول العربيـــة                

لمخصصة للمرأة في الدول العربيـة بغـرض   إلى إجراء أول مسح ميداني لألنشطة االتصالية ا 
تـؤدي بالتـالي إلـى وضـع أسـس           .إنشاء قاعـدة بيانـات خاصـة بـالمرأة فـى مجـال اإلتـصال              

وإستراتيجيات مستفيضة إللقاء الضوء علي المشكالت التي تواجـه المـرأة آخطـوة ضـرورية               
األجيـال الـشابة    أولية إلجراء المزيد من الدراسات والبحوث ووضع الحلول والمقترحات لدعم           

 .وتمكينها من الحصول على حقوقها واإلستفادة من علمها وخبرتها 
  

  تصال           إلا:مجال الدراسة المسحية. 3
  

  :تعريف مجال المسح. 3.1

ــصالى  ــصغيرة –اإلعالمــي ( النــشاط اإلت )  الوســائط المتعــددة- الوجــاهى – المجموعــة ال

 به المؤسسات واألفـراد والمنظمـات والجمعيـات         المنتظم و المتكررأوالموسمي، الذي تقوم    

  .واللجان بما يشمل األبحاث والدراسات التي تهتم بالمرأة وقضاياها في الدول العربية

  
األنــشطة المطروحــة تمثــل نمــاذج وهــى ليــست حــصرا   (األنــشطة محــل المــسح . 3.1.1
  ):شامال

  
ـــة للمـرأة   اإلســــتراتيجيـــــات اإلعالميـــــة فـي الدولـة المخصـــص        •

  .وقضـــــــاياها

ـــة  • ـــة ( الممارســـــــــات اإلعالميـــــ الــــــصـــــــحافة واإلذاعــــــــــــ

 .المخصصة للمرأة) الوجاهى/ والتلفزيــــــــون واالتصال المباشر

ــة    • ــة والتلفزيونيـ ــرامج اإلذاعيـ ــضائية (البـ ـــية، فـ ــصحافية ) أرضــ و الـ

 .والوسائطية المتعددة

ملكيـــــة حكوميــة   (ـــــة مخصصــــة للمرأة    قنوات تلفزيونيـة أو إذاعي    •

 ). أو خاصة

بحـث  (البحــــوث العلميــــة التي تتناول المـرأة فـي مجـال االتـصال               •

 ).العدد وموضوع البحث و الجهة التي قامت بالبحث: إحصائي
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) الوجـاهى (المشروعات والبرامج اإلعالمية وبرامج االتـصال المباشـر        •

 .مخصصة للمرأة وقضاياهاالتي تتبناها الوزارات و

المشروعات والبرامج اإلعالمية التي تقوم بهـا مؤسـسات المجتمـع            •

 .المدني والتي تستهدف المرأة

اللجان اإلعالميـة المـشكلة مـن الجهـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة                •

 .والتي تخصص جزءا من نشاطها للمرأة

ــ         "برامج تطبيق اتفاقيـة      • ز ضـــد   القـضاء علـى آـل أشـــــكال التمييـــ

 " .سيداو" "المرأة

: علـى سـبيل المثـال     (الوســـــائل والدعــــائم االتصالية التي تتناول المـرأة         •

 المطويات 

والملــصقات والمطبوعــات وشــرائط الفيــديو واألفــالم التــسجيلية التلفزيونيــة   •

  ).والوسائطية المتعددة 

لمخصصـــــــــــة الدورات التدريبيـــــة في مجــــــــال اإلعــــــــــالم ا      •

  .للمــــــــرأة

حلقـات  : علـى سـبيل المثـال     (االنتـــــاج اإلعـــــالمي المخصـــــص للمــرأة       •

 التحاور، 

 ).المؤتمرات، الندوات، ورش العمل •

التقــــارير الـســـــــنوية عـــــــن المــــــــــــــرأة فـي مجـــــــــــــال            •

 .اإلعـــــــــــــالم

ـــالمي  وحــــــــ • ـــد اإلعــــــــــــــــــــــــ ـــدات الرصــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 .للمـــــــــرأة

حــــصـــــــر لتواجـــــــــــــــــد المــــــــــــــرأة االعــــــــــــالمية  فــــى  •

 . المجالـــس التشريعية

 

  :أهداف الدراسة .3.2
  

  :تتلخص أهداف الدراسة المسحية الحالية في 
ـــــــرف علـــــــــى أنــــــــــواع األنــشــــــــطة اإلتــصـــالية فــي مملكــة  التعـــ •

 .البحرين 

التعـــــــــــــرف علـــــــــــــى مـــــــــــــدى إســـــــــــــــتمرارية هــــــــــــــذه   •

 .األنشــــــــطة 
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رصد وتحليل أهم المشكالت التي تواجه المـرأة فـي بيئـة العمـل اإلتـصالي                 •

 .تحول دون تحقيقها ألهدافها والمعوقات التي 

رصـــــــــــــــــد التغطيـــــــــــــــــة الجغــــــــــــــــــرافية لألنــــــشــــــــــــطة  •

 .اإلتصـــــــــالية 

التعرف علي المصادر التمويلية وآفايتهـا أو عـدم آفايتهـا لتغطيـة األنـشطة                •

 . اإلتصالية

ي الجمعيـات األهليـة     التعــــرف علـــــــى مــدى إهتمام ومشارآة المرأة فـ        •

 .والوطنية 

رصد مدى اإلدراك العام للمساهمين في هـذة األنـشطة اإلتـصالية ألهميـة               •

وجود إستراتجية لإلتصال وأهمية رسـم خطـط مـستقبلية لمـشاريع تمكـين          

 .المرأة 

إلقاء الضوء على رؤية المؤسسات المشارآة لوضع حلـول ومقترحـات تـؤدي              •

ناصــب القيادية في مجاالت العمـل المختلفـة        لزيادة نصــيب المــرأة في الم    

 . وخاصة المجاالت اإلتصالية 

تحـــديد المجاالت التي يمكن فيها تفعيل التنسيق والتعاون وتبادل الخبـرات            •

 )خاص بالخبراء .( بين الدول المشارآة في المسح 

تحديد المشاريع والبرامج التي يمكن أن تتبناهـا المنظمـة العربيـة للنهـوض               •

ــا ــا ، أجتماعيــا ، سياســيا  ب خــاص بمنظمــة المــرأة  . ( لمرأة وتمكينهــا عملي

  .)العربية والخبراء 

  
  :الفترة الزمنية الخاصة بالمسح.3.3

  
  )2004 حتى ديسمبر2003يناير(
  

  :المسح الخاص بمملكة البحرين .3.4
  

 العربيـة    بتوجيه وتنظيم من المنظمة    تصالية البحرينيه اإل  أجراء مسح آامل لنشاط المر    إتم  
ن ـــداء م ـــبتإرين  ــــة البح ــي مملك ــــرأة ف ـــ للم ـــىس األعل ــــف من المجل  ـــللمرأة وتكلي 

  . من أبريل 23اريخ األول من يناير الي ـــت
  

  :أداة الدراسة .3.5
  
.  سـؤاال    20 بنـود ، تحـوي       7سـتبيان مكـون مـن       إ ىة المـسحية علـ    ـعتمدت هذة الدراسـ   إ

تصالي وأهداف النشاط ، طبيعة النشاط وطبيعة الجهة امة عن النشاط اإل تغطي البيانات الع  
ــوع التمويــل  ــة ، ون ــ. المنفــذة الممول ســتمراريته إ ى تقيــيم النــشاط ورصــد مــد ىاضــافة ال
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معتمــدة األســلوب المــسحي التحليلــي ســبيال . والتحــديات التــي واجهــت العــاملين عليــه 
 ىوتفسيرها بهـدف التحليـل والخـالص الـ    لتحقيق أهداف المنهج العلمي من فهم الظاهرة      

  .نتائج محددة 
  

  :ختبار األداة إ.3.6
  

ستمارة بمشارآة فريـق مـن الخبـراء مكونـه        لتقييم صدق أداة الدراسة المسحية وضعت اإل      
عالمـي ذو خبـرة     إ دولـة عربيـة بقيـادة منـسق وخبيـر            13تـصال مـن     من خبراء في مجال اإل    

  .مميزة في مجاله 
  

   :محاور الدراسة. 4
  :وفي ضوء ذلك سيتم تناول الدراسة وفق المحاور التالية 

  
  .ةـــــة الدراســــــمنهجي •
   .ستمارات المسحإتحليل  •
 .حــــــــائج المســـــــــنت •
 .ات المسحــــــم معوقـأه •
 .ياتـــــــــــــــــــالتوص •

 
  :لمسح اجراء إمنهجية .4.1

  
 م ، حيث    2004اء المسح في نهاية شهر ديسمبر       جرإبدأت اإلجراءات العملية والفعلية في      

ات ووزارات الدولة عن   ــ جميع مؤسس  ىلإائل  ـــــال رس ــــرسإ ب ـــىوة األول ــــــتمثلت الخط 

ورافق ذلك جهود بحث    .  للمرأة لتحديد وحصر المشاريع المناسبة       ـىس األعل ــطريق المجل 

  .ة  المكلف لحصر األنشطلبحثتصاالت شخصية من فريق اإو

ستمارات أما  تصال لملئ اإل  فره ، تم اإل   ادم تو ــــود المطلوب أوع  ـــــتجابة بوج ـــــسا لإل ــوتبع

سـتالم  إ وبعـد    .سـتمارة و غير المباشرة ، وتم شـرح بنـود اإل         أبالمقابلة الشخصية المباشرة    

  .ستمارات ستالم تم تجميع وتحليل اإلستمارات في حدود الوقت المحدد لإلجميع اإل

  :طريقة جمع المعلومات.1.4.1
  

  : جهة حكومية وأهلية وجاءت النتائج آاآلتي 84تم مخاطبة 
  

 :الجهات الحكومية.4.1.1.1
أرسلت رسائل رسمية من المجلس األعلى للمرأة إلى جميع وزارات  •

 وزارة وتبعـــا للرد ســـــواء بوجــود أنشطة أو 24الدولة المكونــة من 

صـــال شــــخصيا بالوزارات المعنيــــة مثل وزارة مـــن عدمهـــا تــم االت

اإلعالم، وزارة الشئون االجتماعية ووزارة التربية والتعليم ،وتم شرح 
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طبيعة البحث والتعاون مع الخبراء حيث سلمت إستمارة اإلستبيان لتلك 

 . الجهات عن طريق المقابلة الشخصية مع شرح طبيعة وأهداف البحث 

ارات تنطبق عليهما شــروط البحث وهما وزارة اإلعالم تم تحديد ثالث وز •

 .ووزارة الشئون اإلجتماعية ووزارة التربية والتعليم 

  :الجهات األهلية.4.1.1.2
 

 للمرأة بالجمعيات األهلية ىتصال أيضا عن طريق المجلس األعلتم اال •

وذات النفع العام لتحديد الجمعيات التي تنطبق عليها الشروط الخاصة 

  .بحث بال

 .ات التي التنطبق عليها معايير البحث ـــتغناء عن الجمعيــسوقد تم اإل •

 جهة أهلية مسجلة لدى وزارة الشئون االجتماعية وتعنى 50تم تحديد  •

  .بالمرأة  يبين قائمة بأسماء الجهات المعنية 

تم أوال االتصال عن طريق الهاتف بجميع تلك الجهات وسؤالها إذا ما آان  •

 مشاريع أو برامج في المجاالت التي حددها البحث وتنطبق لديها أية

 .عليها المعايير

 جهــات أهليــة تنطبق عليها المعايير ولديها برامج في 10تم حصـــر  •

المجــاالت اإلعالميـــة المطلــــوبة حيـــث تم تسليم اإلستبيان عن 

في تلك وتسلمه بعد  ملئه من قبل المعنيين . طريق المقابلة الشخصية

 . الجهات

 .س المعايير ــ تنطبق عليها نفىات أخرــوجه •

 

للحاسوب اآللي وتحليلها ) أآسل  ) ( EXEL( تم إدخال البيانات على برنامج نظام  

 .بنفس البرنامج

 

  :فريق البحث مكون من 

 .الخبيـــر 

  .باحث مساعد 

  .مدخل بيانات 

 .ســكرتيرة 
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   :تحليل استمارات المسح و نتائجه  .4.2
  

  المؤشرات والنتائج.4.2.1
  

  :مقدمة.4.2.1.1
  

تصال المخصصة تمارات المسح الميداني لألنشطة في مجال اإلـــسإع ــم توزيـــلقد ت

الث مستويات من الهيئات والجهات والمؤسسات في ـــلى ثإرين ـــة البحــللمرأة في مملك

األهلية أو مؤسسات البالد وهي المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمؤسسات 

ة آل ـــرأة، بحيث تم تغطيـــال بالمــتصايا اإلــة بقضـــالمجتمع المدني ذات العالق

  .ات ذات الصلة بطبيعة الدراسة المسحيةــالمؤسس

  

عالمية الموجهة لدعم تصال بوصفه آافة الوسائط أو الوسائل اإلولقد تم توضيح مفهوم اإل

و مسموعة أو مقرؤة أو ما يدخل في التوعية والتثقيف المرأة سواء آانت أنشطة مرئية أ

  .عالميةلورش التدريبية وغيرها من المناشط اإلاعبر الندوات والمحاضرات و

  

ستمارة مصممة بطريقة محددة في أسئلتها وذلك من أجل ضبط دقة إ)  84(وتم توزيع  

معلومات، آما تم المؤشرات والنتائج وتوجيه األسلوب والمنهج في تحليل البيانات وال

ستمارة وأسئلتها وآيفية اإلجابة عليها  يتولى مسؤولية شرح طبيعة اإلبحثتشكيل فريق 

ومتابعتها، مع التأآيد على أهمية إرفاق آل ما يساعد على توضيح طبيعة المشروع أو 

  .البرنامج اإلتصالي

  

 الجهات التي لم تصال بكلتمارات من الجهات المختلفة، تم معاودة اإلــسع اإلــبعد جم

وعندما تحدد الوقت  تالم اإلستمارات،ــــسة إلــــديد مهلـــتمارة وتحـــستتجاوب مع ملء اإل

تباعة بالتحليل النوعي الذى إستمارات، والنهائي، تم البدء في عملية التحليل الكمي لإل

  .ةأتصال بالمرتوصل للعديد من النتائج والمؤشرات في مجال اإل

  
  :ائج التفريغ وفقًا للتاليوقد جاءت نت

  
  :الجهات المنفذة لألنشطة.4.2.1.2

  
بالرغم من سعي فريق العمل  لتغطية القائمة المحددة للمؤسسات الحكومية والخاصة 

ة المسحية، ـــتمارة والدراســسدف من اإلــيح الهـــواألهلية، مع ما تضمنه ذلك من توض
 على  للخبير القائم لم تفي الطموح العلميستماراتى ملء اإلـتجابة علـــال أن اإلسإ
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من ) 43(ستمارة عداد الدراسة، حيث أن عدد الجهات والهيئات التى قامت بملء اإلإ
 بأن هذه اإلستمارات عبارة عن مشاريع وأنشطة إضافة إلى ذلكإستمارة، ) 84(مجموع 

  :لجهات مكررة وفقا للجدول التالي الذي يبين ذلك
 

   المنفذة لالنشطةالجهات): 4.1(جدول 
  

المشاريع 

 تصاليةاإل
ستماراتعدد اإل

ة ـــــــم الجهـــــــسإ

 ذةـــــــــالمنف
 الرقم

2  

6  

3  

1  

3  

8  

1  

2  

4  

1  

2 

5 

1  

3  

1 

2  

6  

3  

1  

3  

8  

1  

2  

4  

1 

2  

5  

1  

3  

1 

  ورىـــــــــــــــس الشــــــــــــمجل

  ونــــة والتلفزيـــــة اإلذاعـــــهيئ

  تماعيةـــــإلجؤون اـــــوزارة الش

  ليمــــــة والتعــــــــــوزارة التربي

  ائيةــــــة النســـــــــلجنة العريض

  اية الطفل واألمومةـــــجمعية رع

  الميةــــــــــسة اإلــــــــــــالجمعي

  جمعية العمل الوطني الديمقراطي

  رأةـــــى للمـــــــس األعلـــــالمجل

 ةـينيجمعية سيدات األعمال البحر

  ائيةـــــــــــة أوال النســــــــجمعي

  ة فتاة البحرينـــة نهضـــــــجمعي

  ة آلثوم أمينـة والمدربــــالمخرج

  رــــــــور والبـــــــة النــــــــجمعي

  فــــــــاة الريــــــــة فتــــــــجمعي

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10 

11  

12  

13  

14  

15 

ذةـــــــــــــــــــفة منــــــــــ جه15 43 43 المجموع

  
  :أسماء األنشطة والمشاريع  .4.2.1.3

  
ستمارات فإن التسمية التي تلحق بالمشاريع المتصلة بالمرأة تتسم وفقًا لما جاء في اإل

نها تشتمل ألى درجة إبعدم تخصصها في موضوع محدد وبالتالي تسهم  بعدم وضوحها 
ة المجاالت آالطبخ والصحة والندوات ــمن آافــــتتضرأة وـــعلى آل ما يتصل بموضوع الم

الصحية والمسابقات الثقافية والتوعية األسرية، ولقد شكل هذا المنحى صعوبة في فهم 
طبيعة النشاط،، فالتسميات لم تكن دقيقة ومعبرة عن مضمون ونوعية النشاط اإلتصالي، 

ات الموجهة للدفاع ـــث والبيانوـــفيما نالحظ تخصص المشاريع األخرى آالدراسات والبح
اياهن ومكاتب االرشاد والتوجيه األسري و بوابة المرأة، فيما يلي أسماء ــاء وقضـــعن النس
  :األنشطة
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  أسماء األنشطة ): 4.2(جدول 

  
م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  إ

 اطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنش
 الرقم

س ـــــــــــــــــــــــــو في مجلـــــــــــــــعض
 ورىــــــــــــــــــــــــــالش
امات ـــــــــــــــعتصإامة ـــــــــــــــــــــــــــــقإ

 ةــــــــــــــــــــــــــعلني
ض ــــــــــــــــــــــــدار عرائــــــــــــــــــصإ

 ائيةــــــــــــــــــــــــــــنس
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 رأةــــــــــــــــــــالم
ألة أحكام ـــتطالع الرأي حول مســـــــــــة حول اســــــــــدراس
 االسرة

دراسة حول اتجاهات المجتمع البحريني نحو مشارآة المرأة 
 ي االنتخابات البلدية والنيابيةالبحرينية ف

دات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرائ
 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحلي

ة ـــــــــــــــــــــــاص التوعيـــــــــــــــــــــــب
 ريةــــــــــــــــــــــــاألس
ه ــــــاد والتوجيـــــــــــــشاتب اإلرـــــــــــــروع مكـــــــــمش

 األسري
انون األحوال ـــــة بقـــــــــول التوعيــــرات حـــــــــمحاض

 الشخصية
ائل ـــــــــــــــــــــــــــــــــرس
 ةــــــــــــــــــــــــالميـــــــــــــــــــــــإع
رأة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة المــــــــــــــــنش

 ةـــــــــــــــــــالبحريني
م ــــــــــــــــــــامج حياآـــــــــــــــــــــــبرن
 اــــــــــــــانــــــــــــــــمع
م ـــــــــــــــــــــــــــامج عالــــــــــــــــــــــــــــــــبرن
 واءــــــــــــــــح
حتك ــــــــــــــــــــامج صـــــــــــــــــــــــــــــــبرن
 عادةــــــــــــــــــس
 رــــــــــــــــــف اآلخــــــــــــــــــــامج النصـــــــــــــــــــــــــــــــبرن
ن ــــــــــــي رآــــــــــــــــــامج اإلذاعــــــــــــــــــــــــــالبرن

 األسرة
انات ــــــــــــــــــــــ بيدارــــــــــــــــإص
 ائيةــــــــــــــــــــــــــــــــنس
س ـــــــــــــــــــــو في مجلــــــــــــــــــعض
 ورىــــــــــــــــــــــــالش
اء ــــــــــــــــــــــامج نســـــــــــــــــــــــبرن

 المــــــــــــــــــــــــــاإلس

1  
2  
3  
4  
5  
6  

  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
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ة ـــــــرأة في مجلـــــــــــــــــــفحات المـــــــــــــــــــــص
 الديمقراطي

ن مواضيع ـــــاشية عــــــــــــــــــــــــات نقـــــــــــــــــــــــحلق
 المرأة
رة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنش

 ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمس
ن محمد ــــلمان بـــــيخ خليفة بن ســـــائزة الشـــــــــج

 الخليفة العلمية
ة ـــــــــــــــــاة العربيــــــــــــــــــــــدوة الفتـــــــــــــــــن

 ةــــالمراهق
فارات ــــــــــــــــــــــــــوق الســـــــــــــــــــــــــــس

 يـــــــــــــالدول
ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب
 رــــــــــــــــــــــــــــــــــخي
واق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس
 واءــــــــــــــــــــــــــــح

م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموس
 افيــــــــــــــــــــــــــــــــــالثق
اية ــــــــــــــــــــة الرعـــــــــــــــــــــــــــــمجل

 ميةــــــــــــــــالموس
 رىــــــــخ أخبـــــــــــج طـــــــــذ وبرامــــــــــــــامج لذائـــــــــيرن

  رأةـــــــــــــــة بالمــــــــــــــــامة خاصـــــــــــــدوات عـــــــــــــــن  
  )اتـــــــــــــــ آتيب-وياتــــــــــــــــــــــــمط(داراتـــــــــــــــــص  إ
  اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمط  
   عام50يرة المرأة في البحرين خالل ــــة عن مســــة وثائقيــــدراس  
  ريةـــــــــات األســـــــــــــــارات والعالقــــــــــــــتشـــــمكتب االس  

  ةــــــــــــــــــــــوث ميدانيـــــــــــــــــــــــات وبحــــــــــــــــــدراس  
  ثلـــــــــأهيل الممـــــــــــــة لتــــــــــــــــــة الدائمـــــــــــــــــالورش  
  يداتـــــــــــــــــــــــي للســــــــــــــــــــــرض الفنـــــــــــــــــــمعال  
  رـــــــــــــــق الخيـــــــــــــــــــــــــــــان طبــــــــــــــــــــــــــمهرج  
  "ائيةــــــــــــــأوراق نس" ة ـــــــــــــــــــــــــرة دوريـــــــــــــــــنش  
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة النهضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنش  
 انـــــــــــــــــــــــــال رمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأه  

39 
40 
41 
42 
43 

المجموع  نشاط43
  

  :نتهاءهإبداية النشاط و. 4.2.1.4
  

تبين نتائج التفريغ لإلستمارات بأن تاريخ بدايات األنشطة والمشاريع اإلتصالية المتصلة 
نشطة، حيث أن أغلبها اريع واألـــة موحدة للبدء بالمشـــــرة زمنيــــل بفتـــبالمرأة ال تتص

، وأيضا عدم أرشفة العديد من األنشطة التى 2001صالح السياسي بدأ قبل مشروع اإل
تفتقد لمعلومات محددة عن تاريخ نهاية النشاط مما يؤثر على عملية رصد هذه األنشطة 
 وتقييم دورتها الزمنية،آذلك فيما يتعلق بإستمرارية بعض البرامج نالحظ أن هذه الدورية ال
تتسق زمنيًا، أحيانا تبدأ قبل أو بعد الموعد المحدد لبدئها، مما يدل على عدم التقيد بخطط 

ق من ـــة تعيــــكاليات مختلفــــمدروسة لمواآبة المشاريع اإلتصالية، فهي تخضع إلش
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تراتب دورتها الزمنية، منها العشوائية والتخبط،،و أيضا الصعوبات المادية و عدم تعاون 
ات الحكومية و الخاصة في دعم هذه المشاريع أدى الى تأخر صدورها آالدراسات المؤسس

قبال على و البحوث والنشرات و المجالت و العديد من األنشطة التوعوية،آما لعب عدم اإل
نتظام هذه األنشطة، آما يكشفه الجدول التالي باإلضافة إالعمل التطوعي دورًا في عدم 
و بآخر وبعضها أصالح أو بعده مازالت مستمرة بشكل  قبل اإلإلى أن األنشطة التى بدأت
  :، آما يوضح الجدول التالي غير جار تحديد أي تاريخ له

  
  تاريخ بداية و نهاية المشروع): 4.3(جدول رقم 

  
 الرقم تاريخ بدء النشاط تاريخ نهاية النشاط    

2006 
 ال يوجد
 ال يوجد
 ال يوجد

 2004يوليو 
 2004ديسمبر 

 ال يوجد
 مستمر
 دائم

 2003يونيو 
 مستمر
 مستمر
 مستمر

 2005يناير 
 مستمر
2002 
 مستمر
 ال يوجد
2006 
 مستمر
 مستمر
 مستمر
 مستمر
 مستمر
  مستمر
  ال يوجد
  ال يوجد
  ال يوجد
  ال يوجد
2003  
  مستمر
  مستمر
  مستمر
2005  

 2002 حتى فبراير 2000آتوبر أ
 2001مايو 
 2001مايو 
 2002فبراير 
 2004يناير 

  2004بريل أ
 ومازال1978

 1983نوفمبر 
2001 

 2003 مايو-مارس 
 2003فبراير 
 2003فبراير 

 1996اغسطس 
2004 
1998 
1998 
1975 

 2001مايو 
 2000فبراير 

24/4/2004 
 2004و يوني

 2004يونيو 
1998 
1997 

 2003يناير 
1990 
1985 
2001 

-  
1986 

  1985منذ
  ال يوجد
  مستمر
1995  

1  
2  
3  
4  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32 
33 
34 
35 
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  مستمر
  مستمر

من سبتمبر إلى 
  يونيو
  ال يوجد
  مستمر
  جدال يو

  مستمر
  ال يوجد

1997  
  مستمر
  99نوفمبر 
  ال يوجد
  ال يوجد

   يونيو2
  مستمر
 ال يوجد

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42  
43 

  
  :أمكنة تنفيذ المشاريع واألنشطة.4.2.1.5

  
أن أمكنة تنفيذ المشاريع واألنشطة الموجهة للمرأة تترآز ) 4.4(يبين الجدول التالي رقم 

ويليها %) 60.465( ما نسبته يمشروعا أ) 26(أغلبها على المملكة بمجموعها حيث تبلغ 
) 8(و يليها المحافظة حيث تبلغ ) 2.326(تهمشروع أي ما نسب) 1(العاصمة حيث تبلغ

 ما نسبته يأ) 6(ثم يليها المدن حيث تبلغ%) 18.605( ما نسبته يمشاريع أ
ختيار نساء إحداها إحيث يتم في ) 4.651(أي ما نسبته) 2(وأخيرًا أخرى%)13.953(

  .مختارات والثانية عبارة عن نشاط موجه عن طريق القنوات الفضائية
  

نفيذ هذه المشاريع فيتم في مناطق تواجد مقرات عمل الجمعيات و أما أماآن ت
نشطة في أماآن أخرى قامة األإها يعتمد على ـــو بعض. المؤسسات الحكومية  و الخاصة

  .آالفنادق أو صاالت المعاهد أو مرآز البحرين الدولي و غيرها 
  

  اماآن تنفيذ المشاريع): 4.4(جدول 
  

أخرى المحاف المدن
 ظة

مالعاص
 ة

 الرقم مكان تنفيذ المشروع  الوطن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1  
1  
1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1  
1  
1  
1  
1  
1  
  
  
  
  
  
1  
1  
  
  
  

ة ـــــــــــــــــمملك
  رينــــــــــــــــــــــالبح
اآم ــــــــــام المحـــــــــــــــــــأم

  الشرعية
 دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج
 نــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــالبح
ات ــي لمحافظـــــح ميدانـــــــمس
  كةالممل
ة ــــــــــــــمملك
  رينـــــــــــــــــــــــــالبح

) 7(مراآز التنمية االجتماعية عدد 
  مراآز

ة في جميع ــــات المحليــــالمجتمع
  مناطق المملكة

ؤون ـــل والشـــــــوزارة العم
  اإلجتماعية

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
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1  
  
  
  
  
  
  
  
  
1  
 

1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1  
1  
1  
1  
1  
 
1 
1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 

  
1  
1  
1  
1  
1  
  
1  
1  
1  
  
  
  
  
  
1  
  
  
1  
1  
1  
1  
1  
  
1  
1  
1  
1  

دارس ـــــــــــــــالم
  انويةــــــــــــــــــــالث

  رينـــــــــــــــون البحــــــــــــــــــــتلفزي
س ـــــامة للمجــــانة العــــاألم
  لىــــاألع
 زيونـــــــــــــتديوهات التلفــــــــــــــسإ
 ونـــــــــــــتديوهات التلفزيــــــــــــــسإ
  ونــــــــــــتديوهات التلفزيــــــــــــــسإ
 ونــــــــــــتديوهات التلفزيــــــــــــــسإ
  رينـــــة البحــــــــتديوهات إذاعـــــسإ

  دـــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــال ي
  رينــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــمملك
  الميةــــــة اإلســــــــــر الجمعيـــــــمق
  يــــــــراطــــــــــة الديمقـــــــــــــمجل

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجمعي
  زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرآ
  رأة والطفلـــات المــــز معلومـــمرآ
  ات المرأة والطفلــــز معلومــــــمرآ

  ةــــمقر جمعية رعاية الطفل واألموم
  ة ــــمقر جمعية رعاية الطفل واألموم

  ةــــ واألموممقر جمعية رعاية الطفل
  ةــــمقر جمعية رعاية الطفل واألموم
  ةــــمقر جمعية رعاية الطفل واألموم

  نـــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــالبح
   مراآز اجتماعية-مقر الجمعية وخارجها

  ةـــــــــــــــــــــر الجمعيــــــــــــــــمق
  ريناة البحــة فتـــــة نهضـــــــــجمعي
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجمعي

  ةــــــــــــــــر الجمعيـــــــــــــــــــــمق
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجمعي

  يــــــــد الفرنســــالة المعهـــــــــــص
  ز الفني التابع لوزارة اإلعالمــــالمرآ

  أو مرآز المعارضقاعة فندق آارلتون 
  فــــــاة الريــــــــــــة فتـــــــــــجمعي
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجمعي

 رين الدولي للمعارضـــــــمرآز البح

16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42  
43 

4.65
1  

ان ـــــــــــــــــــــ مك43 60.465  2.326 18.605 13.953
  ذــــــــــــــتنفي

المجمو
  ع
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  )4.1(شكل 

  التغطية الجغرافية للمشروع
  

 التغطية الجغرافية للمشروع
الوطن 
العاصمة آكل

اقل
 أخرى مدن محافظة يم

60.460% 2.32% 0 18.60% 13.95% 4.65% 
  

التغطية الجغراقية للمشروع

60.460%

2.32% 0

18.60%
13.95%

4.65%

0.000%

10.000%

20.000%

30.000%

40.000%

50.000%

60.000%

70.000%

الوطن آكل العاصمة  اقليم محافظة  مدن أخرى

  
  

  :عدد العاملين القائمين على النشاط.4.2.1.6
  

تشير نتائج تحليل اإلستمارات إلى أن عدد العاملين على النشاطات والبرامج يتفاوت من 
مشروع آلخر، آما يتبين بأن المشروع الذي تنفذه ذات الجهة يتكرر مجموع العاملين فيه، 

 آل  األفراد المشارآين في عددآما يتضح عند جمعية رعاية الطفل واألمومة، حيث يبلغ
مجموع  من ن نسبة اإلناث تفوق نسب الذآورأ ، آما  شخص)35(مشروع تم تنفيذه 

%) 86.047(العاملين، حيث تبلغ نسبة مشارآة النساء في مجموع األنشطة والمشاريع
مما يشكل مؤشرًا مهيمنًا على أغلب األنشطة %) 30.233(في حين نسبة الرجال

  .وجهه للمرأة في مملكة البحريناإلتصالية الم
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  عدد العاملين القائمين على النشاط): 4.5(جدول 

  
عدد   و النشاطأسم المشروع إ  الرقم

العامل
  ين

  أنثى  ذآر

س ـــــــــي مجلـــــــــو فــــــــــعض  1
  ورىـــــــــالش

    1  

امات ــــــــــامة إعتصـــــــــــقإ  2
  ةـــــــــــــــــــــعلني

    1  

ض ـــــــــــدار عرائــــــــــــــإص  3
  ائيةــــــــــــــــنس

1    1  

ة ـــــــــــــــــــــــــــبواب  4
  رأةـــــــــــــــــــــــــــــــالم

6  1  1  

ة حول إستطالع الرأي حول مسألة ــــــدراس  5
  أحكام األسرة

      

يني اهات المجتمع البحرـول إتجـــة حــــدراس  6
رأة البحرينية في ــارآة المــــو مشـنح

  ة والنيابيةـاإلنتخابات البلدي

      

دات ــــــــــــــــــــــالرائ  7
  اتـــــــــــــــــــــــــــالمحلي

32    1  

ة ـــــــــــــاص التوعيــــــــــــــــب  8
  ريةـــــــــــــــاألس

2  1  1  

د والتوجيه اتب اإلرشاـروع مكــــــــــمش  9
  ريـــاألس

    1  

محاضرات حول التوعية بقانون األحوال   10
  الشخصية

      

ائل ـــــــــــــــــــــــــرس  11
  ةــــــــــــــــــــــالميــــــإع

3  1  1  

رأة ــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــنش  12
  ةــــــــــالبحريني

3  1  1  

م ـــــــــــــــــــاآامج حيــــــــــــــــبرن  13
  اناــــــــــــمع

10  1  1  

م ــــــــــــــــــــــامج عالـــــــــــــــبرن  14
  واءــــــــــــح

11  1  1  

حتك ـــــــــــــــامج صــــــــــــــــــــبرن  15
  عادةــــــــس

7  1  1  

  1  1  10 رــــــــــــــــــف اآلخـــــــــــامج النصــــــــــــــبرن  16
ن ـــــــي رآــــــــــــامج اإلذاعـــــــــــالبرن  17

  األسرة
7  1  1  

      ات ــــــــــدار بيانــــــــــــــــــــإص  18
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  ائيةــــــــــــــنس
س ــــــــــــــــــو في مجلـــــــــــــعض  19

  ورىــــــالش
    1  

اء ـــــــــــــــــامج نســــــــــــــبرن  20
  المــــــــــــــاإلس

5    1  

ة ــــــــات المرأة في مجلـــــــــــصفح  21
  يــالديمقراط

3    1  

يع ـــــية عن مواضــــــــات نقاشــــــــــــحلق  22
  المرأة

4  1  1  

رة ــــــــــــــــــــــــــــــــنش  23
  ارـــــــــــــــــــــــــالمس

  1  1  

يخ خليفة بن محمد بن سلمان ـــائزة الشــج  24
  خليفة العلمية آل

5  1  1  

ة ــــــــاة العربيـــــــــــــدوة الفتـــــــــــــــن  25
  المراهقة

  1  1  

فارات ــــــــــــــــــوق الســــــــــــــــــــس  26
  يــــالدول

35    1  

ق ـــــــــــــــــــــــــــــــطب  27
  رـــــــــــــــــــــــــــــــخي

35    1  

واق ـــــــــــــــــــــــــــــأس  28
  واءــــــــــــــــــــــــــــح

35    1  

افي ـــــــــــم  الثقــــــــــــــــالموس  29
  ةـــــــــــــللجمعي

35    1  

اية ـــــــــــــة الرعــــــــــــــــمجل  30
  ميةــــــــــــالموس

35    1  

ج طبخ ــــذ وبرامــــــــــــامج لذائـــــــــــبرن  31
  أخرى

      ال يوجد

ة ــــــامة خاصــــــــــــدوات عــــــــــــن  32
  رأةــــــبالم

  1    ال يوجد

 -وياتـــــــــمط(دارت ـــــــــــــــــصإ  33
  )اتـــــــآتيب

  1    ال يوجد

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــمط  34
  ت

  1    ال يوجد

يرة المرأة في ـائقية عن مســـــة وثــــدراس  35
  البحرين

10    1  

ات ــتشارات والعالقـــــــسب اإلـــــــــــمكت  36
  األسرية

5    1  

وث ــــــــــــــــات وبحــــــــــــدراس  37
  ةــــــــــــميداني

      ال يوجد

  1    ال يوجدل ــــــة لتأهيـــــــــــة الدائمـــــــــــــــــالورش  38
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  الممثل
ي ــــــــرض الفنـــــــــــــــــــــالمع  39

  يداتـــــــــــــللس
8    1  

ق ــــــــــــــــان طبـــــــــــــــــــتمهرج  40
  رـــــــــــالخي

20    1  

أوراق " ةــــــــــــرة دوريـــــــــــــــنش  41
  ائيةـــــــــنس

  1    ال يوجد

رة ـــــــــــــــــــــــــــــنش  42
  ةـــــــــــــــــــــــــــالنهض

  1    ال يوجد

ال ــــــــــــــــــــــــــــــأه  43
  انــــــــــــــــــــــــــرمض

30    1  

المجمو
  ع

86.04 30.233     اسم مشروع أو نشاط43
7  

  
  )4.2(شكل 

   المشروعىعلالمجموعة القائمة 
 المجموعة القائمة على المشروع

  انثى ذآر
30.23% 86.04% 

  

المجموعة القائمة على المشروع

30.23%

86.04%

ذآر انثى
  

  
  : الجمهور المستهدف في األنشطة4.2.1.7

 
توضح المؤشرات الواردة من تحليل اإلستمارات أن الجمهور المستهدف ال يقتصر على 

نين النساء فحسب، بل أن هناك بعض المشاريع موجهة إلى جميع أفراد األسرة والمواط
ستهداف لتقتصر على المرأة العاملة وربات المنازل بشكل عام، وبعضها يحدد طبيعة اإل

وطالبات المدارس، آما تتوجه بعض البرامج للنساء من الجاليات العربية مما يعتبر بادرة 
ق المرأة البحرينية حول أهمية التواصل مع ــاع أفـــتسإجيدة ويدلل على وضوح الرؤية و
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عربيات أو األجنبيات حول قضايا المرأة وآذلك التوجه ضمن بعض البرامج للنساء الوافدات ال
  :يفي الوطن العربي بشكل عام، آما يتبين من الجدول التال

  
  الجمهور المستهدف فى األنشطة):4.6( جدول 

  
 الرقم الجمهور المستهدف

 نــــــــــــــــــــــــواطنيـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــــــجمي
 امـــــــكل عـــــــــــن بشـــــــــــــــــــاء الوطـــــــــــــــــــنس
 امـــــــكل عـــــــــــن بشـــــــــــــــــــاء الوطـــــــــــــــــــنس
 الم العربي بكل مجاالتهاـــــــــي العـــــــــــرأة فــــــــــــــالم

 ) مفردة1300(ةممثلة لمواطني مملكة البحرين عينة عشوائي
 ) مفردة1000(ة ــــــــــــــــوائيــــــــــــــــــة عشـــــــــــعين
 ات المحليةـــن المجتمعــــــــة مـــــــــــــادة محليــــــــــــــقي
 مياتات البيوت في المجتمعات المحلية والنساء األـــــــــــرب

 رةــــــــــــــــــــــــراد األســـــــــــــــــــــفأع ــــــــــــــــجمي
- 
 ة المرأةــــــعب وخاصــــــــــات الشــــــــــافة فئــــــــــــــآ
 ة المرأةـــــــعب وخاصــــــــــات الشـــــــــافة فئــــــــــــــآ

 عبـــــــــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمي
 ازلــــــــــات المنــــــــــــاملة وربـــــــــــــرأة العــــــــــالم
 ورـــــــــات الجمهــــــــــــــــــــــــل فئــــــــــــــــــــــــــــــآ
 ات المنازلــــــــاملة وربـــــــــــــــــــــرأة العـــــــــــــــــالم
 ات المنازل والجمهور عمومًاـــاملة وربـــــــرأة العــــــــمـال

 امـــــــــــكل عـــــــــــن بشــــــــــــــــــــاء الوطــــــــــــــنس
 نــــــــــــــــــواطنيـــــــــع المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمي
 وقـــــ وف20ن ـــــــــــــن ســــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــالنس
 امــــــــــــــــــــــكل عــــــــــــــــــــــاء بشــــــــــــــــــــالنس
 اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنس
 ازلــــــــات المنــــــــــــاملة وربــــــــــــــرأة العــــــــــــالم
 امةــــــــــــفة عـــــــــــــــــــــــــرأة بصـــــــــــــــــــــــــالم
 املين بالمرآزـــــزل والعــــــــــــــــــــة المنــــــــــــــــــــرب

  يات العربية، أصحاب المحالتالمرأة العاملة وربة المنزل، طالبات المدارس، سيدات الجال
 التجارية، دآاترة وأساتذة الجامعات في المملكة وخارجها واقالم أعضاء جمعية الرعاية

  المرأة العاملة وربة المنزل، طالبات المدارس، سيدات الجاليات العربية، أصحاب المحالت
 جمعية الرعايةالتجارية، دآاترة وأساتذة الجامعات في المملكة وخارجها واقالم أعضاء 

  المرأة العاملة وربة المنزل، طالبات المدارس، سيدات الجاليات العربية، أصحاب المحالت
 التجارية، دآاترة وأساتذة الجامعات في المملكة وخارجها واقالم أعضاء جمعية الرعاية
  التالمرأة العاملة وربة المنزل، طالبات المدارس، سيدات الجاليات العربية، أصحاب المح
 التجارية، دآاترة وأساتذة الجامعات في المملكة وخارجها واقالم أعضاء جمعية الرعاية

  المرأة العاملة وربة المنزل، طالبات المدارس، سيدات الجاليات العربية، أصحاب المحالت
 التجارية، دآاترة وأساتذة الجامعات في المملكة وخارجها واقالم أعضاء جمعية الرعاية

 لعاملة وربة المنزل وجميع أفراد المجتمعالمرأة ا
  زل ـة المنــــــــــاملة وربـــــــــــرأة العــــــــــالم
  زلـة المنـــــــــــاملة وربـــــــــــــرأة العـــــــالم
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  ةــــــة المطويـــــــــــــــــــب طبيعــــــــــــــحس
  عـرأة والمجتمــــــــــــور المــــــــــــــــــــــجمه
  عــــــراد المجتمـــــــــــــــــــــع أفــــــــــــــجمي
  اتــــــــــــــــــــــــع الفئــــــــــــــــــــــــــــجمي
  رأةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
  امةـــــــــــــــــــــــــــرأة عــــــــــــــــــــــــــالم
  امةـــــــــــــــــــــــــــرأة عــــــــــــــــــــــــــالم

 نـــــــــــــــــــع المواطنيــــــــــــــــــــــــــلجمي
  عـــــــــات المجتمــــــــــــــــــع فئـــــــــــــــجمي 
 اءـــــــــــــــــــــــــع النســــــــــــــــــــــــــــجمي 

34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43 

  
  :مجال األهداف. 4.2.1.8

  
من المالحظ تداخل وتشابك األهداف في المشاريع واألنشطة، وذلك ناتج لطبيعة البرامج 

مرأة التي تشتمل على األهداف التوعوية والتشريعية، من خالل الندوات المقدمة لل
والدورات التدريبية وأيضا المطالبات بالمزيد من القوانين التى تحمي حقوق المرأة، ولكن 

هتمامنا هو عدم وضوح األهداف المرجوة من بعض األنشطة التى تتداخل إمما يسترعي 
ط ووضوح الرؤية للمبتغى من وراء القيام بتلك فيها هذه األهداف، بسبب عدم التخطي

األنشطة، فنجد تداخل الهدف الخيري الرعائي الخدماتي المقدم للنساء باألهداف 
التوعوية،  ونالحظ أيضًا تصاعد اإلهتمام بدعم مشارآة المرأة السياسي وتوعيتها بهذا 

 المرأة على الشأن من قبل مؤسسات المجتمع المدني، الذى تحقق بالضرورة لحصول
نتخاب والترشح للمجالس البلدية والنيابية، وأيضا للتطورات حقوقها السياسية في اإل

، ومن الالفت للنظر تصاعد المطالبات 2001اإلصالحية النهضوية في البحرين منذ الميثاق 
الميدانية عبر اإلعتصام من قبل النساء المتضررات من القوانين واألحكام القضائية أمام 

حاآم، للمطالبة بتعديل القضاء وإستقالليته، أيضا سن قانون لألحوال الشخصية، وهذه الم
األنشطة تقوم بها لجنة العريضة النسائية وهي عبارة عن تجمع غير مرخص له من الجهات 
المسؤولة، ولكنه تشكل من مجموعة من النساء المتضررات من األحكام القضائية التي 

عتصامات الميدانية ستطعن عبر العرائض واإلإ في البحرين، وتصدر من المحاآم الشرعية
  .وإصدار البيانات أن يحققن العديد من األهداف الحقوقية والتشريعية

هتمام الجمعيات النسائية آجمعية رعاية الطفل واألمومة و نهضة فتاة إآذلك نالحظ 
معرفية الالزمة لدراسة البحرين  و جمعية أوال النسائية، بالمشاريع الجادة و بالحقول ال

عداد الدراسات و البحوث إوضع المرأة و طرح مشكالتها بالطرق العلمية المدروسة مثل 
رشادية صدار النشرات الدورية المهنية بمشكالت المجتمع،إنتشار المراآز اإلإالميدانية، 

ضوج الوعي نجاز الورش و الدورات التدريبة، و تظل مؤشرات نإللشؤون القانونية و األسرية، 
تصالية ضمن هذا المنظور التوعوي نشطة و البرامج اإلبقضية المرأة في تصاعد مع تطور األ
  .و التنظيري البالغ األهمية و الجدية

  
المقدمة  عالمية الرسمية، فنالحظ ضعف البرامج اإلعالميةأما فيما يتعلق بالمؤسسة اإل

رة والطبخ،التى تعزز المؤشرات الغالبة للمرأة وترآيزها على النوع اإلجتماعي آبرامج األس
  .نحو غياب سياسية إعالمية تعمل على ترسيخ مبدأ تمكين المرأة على الصعيد اإلعالمي

 آما يالحظ على األنشطة اإلعالمية غياب األهداف الواضحة للتوجه للمرأة وقضاياها 
  .شتغال ضمن الشؤون األسرية ذات المنحى اإلجتماعيواإل
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ويشير الجدول التالي إلى نوعية األهداف وتكراراتها على الصعيد التشريعي والتوعوي 
  : والخيري والمشارآة السياسية

  
  أهداف األنشطة): 4.7(جدول 

  
  التكرار  المجال  الهدف الرقم

شن تشريعات جديدة وتعديل تشريعات نافذة فيما   1
يتفق مع مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور 

 المرأة في عملية التطور االقتصادي ويشرك
  والتنموي واإلجتماعي

  16  تشريعي

تقديم برامج التوعية التي من شأنها تحسين   2
أوضاع المرأة من خالل البرامج الرامية إلى النهوض 
بمستواها الثقافي والصحي واإلجتماعي 

  واإلقتصادي

  49  توعوي

 طبق عفاء والمحتاجين ومهرجاناتــــاندة الضــــمس  3
  الخير

  8  خيري

التعرف على إتجاهات المجتمع البحريني نحو   4
  المشارآة السياسية للمرأة

مشارآة 
  سياسية

6  

العمل على توثيق الروابط بين السفارات والجاليات   5
المختلفة في المملكة، التدريب وتقديم عروض 

  فنية خاصة بالمرأة

  8  أخرى

      86  
  
  
  
  

  :تصاليةنشطة اإل نوعية ومضامين األ.4.2.1.9
  

عالم الحكومي غالبا هي أنشطة تلفزيونية تصالية الموجهة للمرأة في اإل األنشطة اإل
موجهة للمرأة بشكل خاص، تعتني بالقضايا اإلجتماعية والمشاآل األسرية دون اإلهتمام 
الكافي للشأن الحقوقي والسياسي الذي يمثل أهم المرتكزات لتوعية المجتمع بأهمية 

النساء في الشأن السياسي والعمل على تغيير مفاهيم ونظرة المجتمع شراك إ
للمرأة،مما يدلل على عدم تلبية هذه البرامج للتوجهات المجتمعية ومداولة المعضالت 

هتمامات جادة من قبل النساء إالراهنة أمام المراة البحرينية، وهناك مشاريع أخرى تمثل 
طبيعة قضية المرأة البحرينية من خالل ترسيخ  وعي بخلقفي الجمعيات النسائية نحو 

ر مشكالت المرأة و قضاياها من أجل دعم بتباع المنهجية في سإالبحث العلمي، و 
تمكينها في المجتمع، هذه األنشطة مرتبطة بالدارسة المسحية اإلستطالعية والبحوث 

رشادية القانونية آز اإلنشاء المراإصدار المجالت والمطويات والنشرات الدورية، إالميدانية و 
قامة الندوات و الحوارات،إضافة ألنشطة الدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها التي تمثل إو

المحرك الفاعل للضغط على مراآز القرار لتحسين أوضاع المرأة في ساحات المحاآم 
يضا وجود معارض أوتطوير القضاء والمطالبة بسن قانون األحوال الشخصية، و من الالفت 

بداع الفني في مجال الفنون التشكيلية و فنية خاصة بالنساء لتشجيع المرأة على اإل
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األعمال الدرامية المسرحية المتمثلة آذلك في تدريب النساء من خالل ورش عمل 
  :مسرحية،آما يبين الجدول التالي

  
  نوعية األنشطة): 4.8(جدول 

  
  التكرار  نوعية النشاط  الرقم

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

  ةـــة وإذاعيــــــــج تلفزيونيــــــــامبر
  وثـــــــــــــــــات وبحـــــــــــــدراس

  اتـــض بيانــــامات عرائـــــــعتصإ
  راتــــات ونشـــالت ومطويــــــمج
  واراتـــــــــــدوات وحـــــــــــــــــن

  ةـــــــج خيريـــــطة وبرامـــــــــأنش
  ةـــــاد وتوعيــــــرشإاتب ــــــــــمك
  يةــــــــــــــــــارض فنـــــــــــــــمع

  أنشطة  اعالمية في مجلس الشورى

8  
4  
3  
8  
5  
5  
6  
2  
2  
  

  43   مجموعال
  
  

  مضامين االنشطة): 4.9(جدول 
  

  التكرار  مضمون النشاط  الرقم
1  
2  
3  
4  
5  
6  

  ايا المرأةـن قضـــاع عـــــالدف
  عالمية متنوعةإبرامج توعية 

  ةــــــــــريــطة خيـــــــــــأنش
  وثـــــــــات وبحـــــــــدراس
  الت ونشرات ومطوياتـــمج
  ةـــــــــــــــطة فنيــــــــــــأنش

14  
10  
5  
4  
8  
2  

  43   مجموعال
  ):الممولة(  طبيعة الجهة المنفذة.4.2.1.10

ممولة أنها تتوزع بين تشير النتائج المسحية للمشروعات حول طبيعة  الجهة المنفذة وال
  جهات

 %) 32.558( تنفيذية وتمويلية حكومية و خاصة و أهلية، حيث شكلت  الحكومية ما نسبته
وتتوزع الجهات المنفذة %)39.535( و األهلية مانسبته %) 39.535(و الخاصة ما نسبته
  :تصالية على النحو التاليعلى األنشطة اإل

  
  الجهات المنفذة): 4.10(جدول 

  
  ة المنفذةالجه

  أهلية  خاصة  حكومية
14  17  17  

32.558  39.535  39.535  
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  )4.3(شكل 
  طبيعة الجهة المنفذة للمشروع

  
 طبيعة الجهة المنفذة

 خرىأ خاصة حكومية
32.55% 39.53% 39.53% 

  

32.55%

39.53%

39.53%

حكومية خاصة اخرى
  

  
  :الجهة الممولة للمشاريع. 4.2.1.11

  
كانيات تمويلية خاصة بكل مإ تم تنفيذها تحققت ضمن ييتبين أن المشاريع واألنشطة الت

و التمويل %) 30.233(حيث بلغ التمويل الحكومي مؤسسة، وذلك عبر تمويل ذاتي،
فاألنشطة الحكومية تقع مسؤولية ) 46.512(و التمويل األهلي بلغ %) 27.907(الخاص

تمويلها على الجهات الرسمية المنفذة للمشروع وآذلك فيما يتصل بالمؤسسات الخاصة 
ال أن الالفت للنظر بأن التمويل للمشاريع المتصلة بالمرأة ينقصه الدعم الدولي إ. واألهلية

ويبدو أن الوعي بالتمويل الدولي قضية غير مطروحة على الجهات الخاصة، بحيث ال يتم 
ن ـــة بتمكيـــستفادة من القدرات التمويلية لهذه الجهات الدولية لدعم المشاريع المتعلقاإل
ًا بأن أغلب المنظمات الدولية تسعى لتحقيق إشراك المرأة في عملية رأة، علمــــالم

  :التنمية ومناهضة التمييز وتحسين أوضاع المرأة بكل عام، آما يبين الجدول التالي
  

  الجهات الممولة): 4.11(جدول 
  

  التمويل
  دولي  أهلي  خاص  حكومي

13  12  20  0  
30.233  27.907  

  
46.512  0  
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  )4.4(الشكل رقم 

  يعة الجهة الممولةطب
  

 طبيعة الجهة الممولة

 خاصةحكومية
دول
 أخرى ية

30.23%27.90%0%46.51%
  

30.23%

27.90%0%

46.51% حكومية
خاصة
دولية
أخرى

  
  
%)  74.419(ل المــادى الــذى بلغــت نــسبتهــــــه التمويــــــب عليـل غلـــــــــا أن التمويـــــآم

  :آما يبين الجدول التالي %)39.535(مقارنة بالتمويل الغير مادي الذى بلغت نسبته 
  
  
  
  
  

  نوع التمويل): 4.12(جدول 
  

  نوع التمويل
  غير مادى  مادي

32  17  
74.419  39.535  
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  )4.5(شكل 
  نوع التمويل

  
 نوع التمويل

 غير مادي مادي
74.41% 39.53% 

  
  

نوع التمويل

; 39.53%

74.41%

0.00%

10.00%
20.00%

30.00%
40.00%

50.00%
60.00%

70.00%
80.00%

90.00%

0 0.5 1 1.5 2 2.5

مادي

غير مادي

  
  : تقييم النشاط.4.2.1.12

  
تبين أن أغلب األنشطة تخضع للتقييم وأن الجهة التى تقوم بتنفيذ المشروع أو النشاط  

 التي تعمل على تقييمه من خالل الحوارات وإجراء الدراسات التقيمية لقياس مدى هي
 اإلستفادة من البرامج التي نفذت، أيضا القيام بتوجيه إستبانات للتقييم العلمي،

وات ـــجراء تقييم بين عضإستطالع آلراء العضوات و فئات محددة من الجمهور، آذلك إو
ويهدف  روع و من ثم مع عضوات الجمعية العمومية،ــــرفة على المشـــاللجنة المش

التقييم المستمر في بعض المؤسسات لمعرفة مدى تحقيق األهداف المرجوة من 
المشروع، لتالفي أوجه النقص في الخدمات المقدمة، وأن الفترة التي يستمر فيها تقييم 

  . شهري أو سنويالنشاط أو المشروع تتحدد بمجرد إنتهاء المشروع سواء آان يومى أو
و يوضح الجدول التالي عدد الذين يستمرون بشكل دائم في تقييم األنشطة التي ينفذونها 

) 11(في حين الذين ال يقيمون األنشطة بلغت%) 72.093(نشاط حيث بلغت النسبة ) 31(
  %) :25.581(نشاط،ما نسبته
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  تقييم النشاط): 4.13(جدول 
  

  النشاط تقييم
   يوجد تقييمال  تقييم دائم

31  11  
72.093  25.581  

  
  )4.6(شكل 

  تقييم النشاط
  

 هل تم تقييم النشاط 
 ال نعم

72.09% 25.58% 
  

72.09%

25.58%

نعم

ال

  
  
  
  

  :ستمرارية النشاطإ .4.2.1.13
  

ــل اإلـــيــش ـــسير تحلي ــة المــشاريع المقدمــة مــن الجهــات    ـ ــى إســتمرارية غالبي تمارات إل
ــث شــ     ــة، حي ــة و األهلي ــة  المؤســسات الخاص ــا   ) 38(كلت الحكومي ــستمرًا م ــشروعًا م م

، %)11.627(مشاريع أي مـا نـسبته     ) 5(مقارنة بالمشاريع التى توقفت     %) 88.372(نسبته
و لقد أسهمت العديد من الصعوبات في توقـف بعـض المـشاريع، منهـا الـصعوبات الماديـة و                    

  .ضعف العمل التطوعي، و البحث عن طرق جديدة لتطوير المشاريع و تنفيذها
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  استمرارية انشاط): 4.14(جدول 
  

  النشاط ستمراريةإ
  غير مستمر  مستمر

38  5  
88.372  11.627  

  
  )4.7(شكل 

  ستمرارية النشاطإ
هل مازال النشاط 

 مستمرا
 ال نعم

88.37% 11.62% 
  

نعم
ال

88.37%

11.62%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

نعم
ال

  
  :نجازات المتحققة للمشاريع واألنشطةاإل.4.2.1.14

  
تي تتوافق مع طبيعة األهداف ستطاعت أغلب المشاريع التمكن من تحقيق منجزاتها الإ

المحددة للمشاريع،  والتي جاء أغلبها ليحقق منجزات متنوعة، منها منجزات مادية تسهم 
ستمراريتها، و أخرى معنوية تهدف إليصال أهداف إفي تحسين ميزانية المشاريع لضمان 

ور، و الجمعية النسائية للفئات المستهدفة من النساء و من غالبية الجمهأالمؤسسة 
سري و القانوني، وتقديم خدمات متنوعة للنساء آذلك اإلسهام في التوعية و اإلرشاد األ

في البحرين و الجاليات العربية و األجنبية، وإنجاز تعديالت تشريعية مهمة على الصعيد 
رأة ـــايا المـــالقضائي و إصالحات مباشرة أيضا للقضاء البحريني، وتعزيز و دعم قض

ع مؤسسات المجتمع المدني لتبني قضايا المرأة، وتطوير الوسائط ــودف ا،اتهـــبتنويع
لكترونية و النشرات الدورية و المجالت و المطويات، اإلتصالية وتعزيز المنابر المتميزة اإل

صدار الدراسات و البحوث المهمة، آذلك على الصعيد الخيري نلحظ العديد من المنجزات إو
المعنوية لألسر الفقيرة والمحتاجة من خالل إقامة مشاريع وادية ـــات المـــلتوفير الخدم
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طبق الخير و األسواق الخيرية التي يعود ريعها لمشاريع الدعم الخيري لهذه األسر، و هناك 
قامة إأيضا المنجزات التي تحققت على الصعيد الفني و التشكيلي و المسرحي من خالل 

  .رش المسرحية التدريبيةالعروض الفنية الخاصة بالنساء و الو
  

أما فيما يتصل بكل من المشاريع التي لم تحقق أية إنجازات فقد آانت األسباب تتصل 
  :بالتالي

  
ــدم إس • ـــع ـــتمرارية عمـــ ـــل لجنــــ ــة     ــــ ــاك خط ــن هن ــصية، ولك ــوال الشخ ة األح

  .ةمستقبلي
 . وتنوع طرح برامج األسرةي عمليةـــــــديد فـــــــــــــل التجـــــــــــــن أجـــــــــــم •
ـــسياس • ــن قب ــــــــــــــش/ ية ـــــــــــــــــــ ــصية مــ ـــخــ ـــل الجهــــــــــــ ة ـــــــــــــــ

 .ةــالمعارض
  
  عضو في مجلس الشورى: سم المشروع إ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
  .تعديل العديد من بنود التشريعات بما يخدم قضايا المرأة •
 .ايا المرأةــديد من قضـــلذآوري للعع اـــي المجتمـــــتبن •
 .وريةــــة محــــايا وطنيــــرأة قضــــايا المـــل قضـــجع •

 

  .إقامة إعتصامات علنية :سم المشروعإ
  :أهم اإلنجازات المتحققة

 .ثارة قضايا المرأة في المجتمع وتعاون الجهات المسؤولة معهاإ •
 .ائيـــــــــاز القضــــــــي الجهــــــــــــــالحات فـــــإحداث إص •
  .ع المدني والصحافة لقضايا المرأةـــات المجتمــــي مؤسســـتبن •

  
  .صدار عرائض نسائيةإ :سم المشروعإ 

  :أهم اإلنجازات المتحققة
 .رعيينـــــــــاة الشــــن القضــــ م6زل ـــــع •
 .ائب رئيس المجلس األعلى للقضاءـزل نــــع •
 .لجرأة والمطالبة بحقوقهنتعويد النساء على ا •

 
  . بوابة المرأة:سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
 .نها أهم المشاريع السنوية الجادة الناجحةأتم تصنيف البوابة على  •
  . ألف160ي اليوم الى حوالي ـــفحين فـــــدد المتصــــل عــــوص •

 
 .م األسرةدراسة حول إستطالع الرأي حول مسألة أحكا :سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
 .العمل جاري حاليًا على تطبيق توصيات الدراسة •

 
 مشارآة المرأة البحرينية  دراسة حول إتجاهات المجتمع البحريني نحو:سم المشروعإ

  .في اإلنتخابات البلدية والبرلمانية
  :أهم اإلنجازات المتحققة
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  .لدية والنيابيةمشارآة المرأة البحرينية في اإلنتخابات الب •
 .ى تطبيق توصيات الدراسةـــاليا علـــمل جاري حـــالع •

 
  . الرائدات المحليات:سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
 . المتابعة المستمرة عن طريق الزيارات الميدانية •
 .دورات توعوية جديدةـــدات بــــاق الرائـــــإلح •

 
  .باص التوعية األسرية: سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
من المجتمعات المحلية في نشر الوعي الغذائي % 75تغطية مايعادل  •

 .اإلجتماعي واألسري
 
  .مشروع مكاتب اإلرشاد والتوجيه األسري: سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
 .اعدة في حل مشكالتهمـــــر للمســـــــن األســــــقبال أعداد آبيرة مإ •
 .حاالت المنازعات بين الزوجين للحاالت المترددة على المكتبتقليل  •
  .يدات للحلول المقترحةـرة من الســـــــــداد آبيــــــــاوب أعـــــــــتج •

 
  . محاضرات حول التوعية بقانون األحوال الشخصية:سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
  .اليوجد

 
  .رسائل إعالمية:  سم المشروعإ

  :اإلنجازات المتحققةأهم 
 .آان هناك ردود فعل إيجابية لمسها المجلس خالل ردود فعل المشارآين •

  .نشرة المرأة البحرينية: سم المشروعإ
  :أهم اإلنجازات المتحققة

التواصل مع الجهات األهلية الخاصة بالمرأة تحقيقا لمبدأ التعاون والتواصل بين  •
  .الجانبين

ى ــــــــــــــس األعلــــــــــــــــطة المجلــــــــــــــــريف بأنشــــــــــــالتع •
  .رأةــــــــــــــللم

 
  . برنامج حياآم معانا:سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
قرت بعد نقاش قضاياهم في أآثير من القرارات الحكومية لخدمة المواطن  •

 .البرنامج
 
  . برنامج عالم حواء:سم المشروعإ

  .ال يوجد :نجازات المتحققةأهم اإل
 
  . برنامج صحتك سعادة:سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
 .تم تسليط الضوء على األمور الصحية •
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  . برنامج النصف اآلخر:سم المشروعا

  . ال يوجد:أهم اإلنجازات المتحققة
 
  . البرنامج اإلذاعي رآن األسرة:سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
 .قديم خدمة إعالمية متنوعة تربوية إجتماعية وثقافية وصحيةت •
  .تهدفــــراد الجمهور المســـــن أفـــــي بيـــــــر الوعـــــــنش •

 
 
 
  .برنامج نساء اإلسالم: سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
رتباطهن بالجمعية مما أدى إلى إنضمام بعضهن بأنشطة أخرى آقراءة القرآن إ •

 .لكريما
ن الدورات ـــــــــــتفادة مـــــــسر عدد ممكن لإلــــــب أآبــــــــآس -2 •

  .اضراتـــــــوالمح
  . صفحات المرأة في مجلة الديمقراطي:سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
 .إثارة الجدل في موضوعات المرأة •
 .تفاعل القراء مع هذه الموضوعات •

 
  .اشية عن مواضيع المرأةحلقات نق :سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
 .رأةــــــص المـــــــــوعات تخــــــــل في موضـــــــالتواص •
 .زيادة عدد النساء في الجمعية بموضوعات المرأة والسياسة •

 
  .نشرة المسار :سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
  .تحقيق اإلتصال مع الجهات المستهدفة •

 
  .جائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد  آلخليفة العلمية : لمشروعسم اإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
  .طبع األبحاث والدراسات وتعميمها على الجهات المتصلة بقضايا المرأة •
  

  .ندوة الفتاة العربية المراهقة: سم المشروعإ
  :أهم اإلنجازات المتحققة

 .ول للقضاياــــحل •
 .توصيات للتفعيل •

 
  .سوق السفارات الدولي: سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
تشجيع المرأة لبذل جهد أآبر لتتمكن من المساهمة في تحسين وضعها  •

 . اإلجتماعي واإلقتصادي لخدمة عملية التنمية في المملكة
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 .توثيق الروابط والعالقات بين الجمعية والجاليات العربية واألجنبية •
 . ةــــــــــــطة الجمعيـــــــــــــــــــادي ألنشـــــــــــــم المـــــــــالدع •

 
  .طبق خير: سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
تشجيع المرأة لبذل جهد أآبر لتتمكن من المساهمة في تحسين وضعها  •

 . اإلجتماعي واإلقتصادي لخدمة عملية التنمية في المملكة
  .الجمعية والجاليات العربية واألجنبيةتوثيق الروابط والعالقات بين  •
 . ةــــــــــطة الجمعيــــــــــــــادي ألنشـــــــــــــم المـــــــــــــــــ الدع-3 •

  . أسواق حواء:سم المشروعإ
  :أهم اإلنجازات المتحققة

تشجيع المرأة لبذل جهد أآبر لتتمكن من المساهمة في تحسين وضعها  •
  . لخدمة عملية التنمية في المملكة  قتصادي اإلجتماعي واإل

  .توثيق الروابط والعالقات بين الجمعية والجاليات العربية واألجنبية •
 . ةــــــــــــــــطة الجمعيــــــــــــــــادي ألنشـــــــــــم المـــــــــــالدع •

 
  . الموسم الثقافي للجمعية:سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
رأة لبذل جهد أآبر لتتمكن من المساهمة في تحسين وضعها تشجيع الم •

  . اإلجتماعي واإلقتصادي لخدمة عملية التنمية في المملكة
  .توثيق الروابط والعالقات بين الجمعية والجاليات العربية واألجنبية •
 . ةــــــطة الجمعيـــــــــــــــــادي ألنشــــــــــــــــــم المـــــــــــــالدع •

 
  . مجلة الرعاية الموسمية:سم المشروعإ

  :أهم اإلنجازات المتحققة
تشجيع المرأة لبذل جهد أآبر لتتمكن من المساهمة في تحسين وضعها  •

  . اإلجتماعي واإلقتصادي لخدمة عملية التنمية في المملكة
  .توثيق الروابط والعالقات بين الجمعية والجاليات العربية واألجنبية •
 . ةــــــــطة الجمعيـــــــــــــــــــادي ألنشـــــــــــــــــ الممــــــــــالدع •

  
  . برنامج لذائذ وبرامج طبخ أخرى:سم المشروعإ

  . ال يوجد:أهم اإلنجازات المتحققة
  
  .ندوات عامة وخاصة بالمرأة :سم المشروعإ

  : المتحققةأهم اإلنجازات
  .طة الجمعيةـــــــــــــــرأة بأنشــــــــــــف المــــــــــــــتعري •
  .ةــــــــــــــــــداف الجمعيـــــــــــــــــــــــق أهــــــــــــتحقي •
  .نضمام في الجمعيةستقطاب أآبر عدد ممكن من النساء لإلإ •

  
  ) آتيبات–مطويات ( صداراتإ :سم المشروعإ

  : المتحققةأهم اإلنجازات
  .تحقيق أهداف الجمعية •
  .ني بأنشطة جمعية أوالتعريف المجتمع البحري •
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  .مطويات :سم المشروعإ
  : المتحققةأهم اإلنجازات

  .اص بالمشروعـــتوفير دعم مادي لبناء مرآز خ •
  .تحسين أوضاع بعض الحاالت وإيجاد حلول لها •

  
  . عام50دراسة وثائقية عن مسيرة المرأة في البحرين خالل :سم المشروعإ

  : المتحققةأهم اإلنجازات
  .صدار آتابإ •

  
  .مكتب اإلستشارات والعالقات األسرية :سم المشروعإ

  : المتحققةأهم اإلنجازات
  .التعاطي مع الحاالت عبر أخصائية نفسية ومحامين وحل مشاآلهم •
  .اطـــــى هذا النشــــــــد علــــــــة تعتمـــــــــــوث ودراســــــــبح •
  .ارية وإيواءادمة قيد التنفيذ لبناء مرآز لخدمات إستشـــــط قـــخط •

  
  .راسات وبحوث ميدانية د:سم المشروعإ

  : المتحققةأهم اإلنجازات
  .ادمةــــــــــــــــــــــط القــــــــــــــاريع والخطــــــــــــــــم المشــــــــدع •
  .نــــور والمهتميــــــــــن والجمهــــــــــــــــــتفادة الباحثيــــــــــــــــتسإ •
  .يع المطروحة ومناقشتها جماهيريًا وإعالميًاــبة للمواضــــبالنسالتوعية  •
  .عالميةفالم اإلالحصول على عروض إلنجاز المزيد من الدراسات واأل •

  
  .الورشة الدائمة لتأهيل الممثل :سم المشروعإ

  : المتحققةأهم اإلنجازات
ة ـــــــــــــــــرافيوريغـــــــــــــــــــــــــــــروض والكـــــــــــــــــــالع •

  .اـــــزهــــــــــــــــــوتمي
ارآات المسرحية في ــــن في المشـــــــز الممثلين والممثالت المتدربيـــــتمي •

  .البحرين وخارجها وحصولهن على جوائز عدة
نفتاح التواصل مع الجاليات األجنبية من خالل ورش مسرحية وتدريبات تعنى باإل •

  . ورش التدريب مع الجمعية الفرنكوفونية في البحرينعلى اآلخر، خاصة
  
  .المعرض الفني للسيدات :سم المشروعإ

  : المتحققةأهم اإلنجازات
  .التعريف بالفنانات البحرينيات •
  .اعيـــــــــجتمإاز ــــــــــــنجإ •
  .اديـــــــــــاز مـــــــــــــــنجإ •

  
  .مهرجان طبق الخير :سم المشروعإ

  : المتحققةاتأهم اإلنجاز
  .التعرف على إبداعات المشارآات •
  .اعيـــــــــــــجتمإاز ـــــــــــــــنجإ-2 •

  
  "أوراق نسائية"نشرة دورية  :سم المشروعإ

  : المتحققةأهم اإلنجازات
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في الثالث سنوات التي حصلنا فيها " أوراق نسائية" صدار ثالث نشرات دوريةإ •
  .شهارعلى اإل

   
  .لنهضةنشرة ا :سم المشروعإ

  : المتحققةأهم اإلنجازات
  .ستمرار في إصدار النشرةاإل •

  
  .أهال رمضان:سم المشروعإ

  : المتحققةأهم اإلنجازات
  .اعيةـــــازات إجتمـــــــإنج-1 •
  .اديةــــــزات مــــــــــا انج-2 •
  . تعريف بالمناسبات الدينية-3 •

 
  :طة ـــاريع واألنشــــامة للمشــة عــمناقش.4.2.2

  
  :التحديات والمشكالت التى تواجه المشاريع واألنشطة.2.2.1.4

  
لقد واجهت المشاريع العديد من الصعوبات والتحديات التى أسهمت في تعثر البعض منها 
أو توقفه أو عدم قدرته على تحقيق المنجزات المطلوبة والتى تعبر عن طموح القائمين 

  :ريع واألنشطةعليها، نتعرض ألبرز الصعوبات التى واجهت المشا
  

م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتموي •

  .اديـــــــــــــــــــــــالم

ة في إضعاف أرــــــــــة للمــــــــــــــــــــــــرة التقليديـــــــــــــــــــــدور النظ •

  .مشارآتها السياسية

ل ــــــــــــــى العمـــــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــــــــعف اإلقبـــــــــــــــــــــــــــــــض •

  .التطوعي

 مواجهة النظم التقليدية للنساء اللواتى يطالبن بحقوقهن عبر التشهير والتهديد •

  .ورفع القضايا الكيدية

ات ـــــــــــــــام التأمينـــــــــــــــــائدات لنظاع الرــــــــــــــدم إخضــــــــــع •

  .اعيةــــــــــــــجتماإل

محدودية المساحة المتاحة للتدريب التى تؤدى إلى محدودية عدد المستفيدات  •

  .من المشاريع التوعوية والتدريبية

 ات الحكومية والخاصة مع الجهات التى تقومـاون المؤسســــــدم تعــــــــــــع •

  .باألنشطة التوعوية

عالمية وذلك لحساسية صعوبة طرح القضايا التى تهم المجتمع في الوسائل اإل •

  .تقبل المجتمع لمحاورة مثل هذه المشكالت
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من فريق إخراج الرسائل ـــى اإلبتكار واإلبداع ضـــــــدرة علــــــــــعف القــــــــــض •

  .اإلعالمية

ات الدقيقة وإفتقاد العديد من المؤسسات لقاعدة عوبة توفر المعلومات والبيانـــص •

  .معلومات دقيقة

ق ــــــــــــــــــــــــــــتمرار فريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسإدم ـــــــــــــــــــــع •

  .لــــــــالعم

راد ــــــــــــــــــــويل العمل ألفــــــــــــدارات وتحاقب اإلـــــــــــــــــــــتع •

  .نــــــريــــــــــــــآخ

ات ـختالف في وجهإا يسبب في حدوث ـيف وطني ممــــــــود أرشـــــعدم وج •

  .النظر التاريخية

من قبل - المسرحي–ذا النوع من النشاط ــــــــــــة هـــــــدم الوعي بأهميــــــــــع •

  .فئات المجتمع

نعقاد إاسب والخاص لتدريبات الورشة وـــــان المنـــــــــدم وجود المكــــــــع •

  .االنشطة األخرى

و المؤسسات الصحفية مما أعدم وجود التمويل المادي الكافي من قبل الشرآات  •

  .صداراها آل ستة أشهرإلى تقليل موضوعات النشرة وإدفع 

وات على آتابة ــقبال العضإ  عدمقبال على العمل التطوعي ينعكس علىضعف اإل •

  .المواضيع للنشرة

  :تقييم عام لألنشطة .4.2.2.2
  

  :الوزارات والمؤسسات الحكومية .4.2.2.2.1
بالرغم من التقدم اإلعالمي الذي تشهده بالدنا، اال أن من الواضح من خالل النتائج 
والمؤشرات المسحية للدراسة، غياب التخطيط اإلعالمي الرسمي بشكل خاص الساعي 

يضا تحقيق أنية، وذلك من خالل البرامج التوعويه والحوارية الالزمة ولتمكين المرأة البحري
الفرص المتساوية بينها وبين الرجل في تقلد المناصب اإلعالمية واإلسهام بالتالي في 

 أن المجلس ىلإشارة تجدر اإل. عملية التخطيط والتنفيذ ووضع الرؤى والتصورات اإلعالمية
تخاذ القرارات والخطوات الهادفة لوضع خطط إص وبدأ ب لهذا النقى للمرأة قد وعىعلاأل

اتم في ــــال مــــا مثــــمنه .مع مختلف الوزارات لتفعيل الخطط لتمكين المرأة عملية
 بروتوآول تعاون مابين المجلس األعلى للمرأة ــــىعل اقـــــتفو اإلـــــم  وه26/7/2004

  ).أنظر الخاتمة ( يق بيـن الجهتين ووزارة اإلعالم يهدف بشـكل عـام إلى التنسـ
  :وقد لوحظ التالي

المي بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة واألهلية ـــاون اإلعـــعف التعـــض •
على المستوى الرسمي واألهلي لخدمة و دعم قضايا المرأة و مشاريعها ماديًا و 

ي الالزم لتمكين المساندة الفعلية وترجمة الدعم المعنو معنويًا، وذلك لتحقيق
  .عالميًاإالمرأة 



37 

  
غياب التوجه العام نحو تفعيل قضية المرأة مجتمعياًً، بحيث ال تقتصر التوعية  •

والتدريب على النساء فقط، بل توسيع النظرة الضيقة تلك نحو تعزيز مفاهيم 
  .شمولية لمداولة قضايا المرأة ضمن بنية المجتمع آكل

  
 نحو محاورة قضايا المرأة وسن التشريعات والقوانين ه الدوليـــم من التوجـــبالرغ •

ة المؤتمرات ــــقامإاء، وـــــد النســـة التميز ضــــلمناهض) السيدوا تفاقيةإ(الدولية  
الدولية من خالل منظمات األمم المتحدة نحو تمكين المرأة، والتى تخصص لها 

ي تلك المنظمات، إال أنه الميزانيات الضخمة، وبالرغم من عضوية مملكة البحرين ف
ال يجري اإلستفادة من تلك الخبرات ومصادر التمويل المختلفة لدعم المشاريع التى 

  .تنظمها المؤسسات الحكومية واألهلية
  

 وزارات تم 3ال في إتصالي لتمكين المرأة إ وزارة دولة اليوجد أي توجه 24من أصل  •
   .ذآرها سابقا

  
  :دنيمؤسسات المجتمع الم. 4.2.2.2.2

  
قلة و ضعف المشاريع الجادة الموجهة للمرأة من أجل الدفاع عن حقوقها والتي يتم  •

 الكبير  المؤسساتتبنيها من قبل مؤسسات المجتمع المدني بما ال يتناسب و عدد
شهار إسهمت في أصالحات األخيرة التي في المجتمع البحريني و بالذات بعد اإل

صل بتلبية طموحات المرأة في الجانب التشريعي العديد منها، و بالتحديد برامج تت
واإلقتصادى والسياسي والثقافي واإلجتماعي، وآل ما تبين من خالل التحليل 
لإلستمارات هو وجود أنشطة متنوعة تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة و 

ة رعاية الطفل واألمومة ــــائية آجمعيــــات النســـاألهلية، تتقدمها الجمعي
اة البحرين و جمعية أوال النسائية و جمعية فتاة الريف، ــة فتـــة نهضـــجمعيو

ايا المرأة على الصعيد التوعوي و التشريعي، و ـــالمشهود لهم بتصدر و تداول قض
رشاد القانونية و الدراسات و البحوث و تقديم العديد من البرامج المهمة آمراآز اإل

خصيات ـــمجالت و غيرها، و من المالحظ  تبني الشصدار الإالندوات و الحوارات و 
ة بالجانب التشريعي لقضايا المرأة ـــــطة مختصـــــام القيام بأنشــــائية مهــــالنس
التى تسعى من خالل الجهود الفردية للقيام ) لجنة العريضة النسائية( مثل 

ال أننا نؤآد إسبق بأنشطة توعوية وترفع مطالبات حقوقية وتشريعية، ومع أهمية ما 
  .على غياب النظرة المنهجية والتخطيطية المستقبلية لتلك البرامج

  
ومية ــــسات الحكـــمن المالحظ في الدراسة المسحية غياب العديد من المؤس •

ستمارة والخاصة والجمعيات النسائية والسياسية، ذلك لضعف التجاوب مع ملء اإل
ة المهمة، ـــارآة في هذه الدراســــم للمشمع حرصنا على توفير الوقت الكافي له

جمعيات نسائية و ) 7(جمعية نسائية لم تتجاوب مع الدراسة غير ) 14(فمن أصل 
نشير الى أن الجمعيات المشارآة تمثل أهم الجمعيات النسائية ذات التاريخ 
الطويل للعمل النسائي في البحرين والخبرات القديرة في مجال العمل اإلجتماعي 

 جديدة و تم إشهارها مؤخرًا، و ال تزال اتلتطوعي، و الجمعيات األخرى هي جمعيوا
  .في طور التأسيس

نسان، ضعف التجاوب تحقق أيضا من قبل الجمعيات السياسية ومراآز حقوق اإل •
التي نتوسم فيها اإلهتمام بالمرأة بشكل أآثر جدية وفعالية، لكون خطابها 

رأة ــــة المــــن حريـــاع عــــات الداعية للدفالسياسي يحمل العديد من المرتكز
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جمعية سياسية لم تتجاوب سوى جمعية العمل ) 14(اياها، فمن أصل ــوقض
 لعدم وجود برامج  من البعضالوطني الديمقراطي، و تم اإلعتذار عن المشارآة

وأنشطة موجهة لتمكين المرأة إعالميًا، والبعض اآلخر لم يشارك في عملية ملء 
ستمارات بالرغم من وجود هذه األنشطة لديه، هذا المؤشر يدلل على ضعف اإل

إهتمام مؤسسات المجتمع المدني بطبيعة وأهمية مثل هذه المسوحات الميدانية 
هتمام بقضية تمكين المرأة الفعلي عبر األنشطة والبرامج واإلآتفاء وأيضا ضعف اإل

  بإثارة تلك القضايا في البرامج السياسية
  

 جمعية ، فلم 14سالمية والتي يبلغ عددها فيما يخص الجمعيات المهنية واإلأما  •
ما بالنسبة  أ.ال جمعية سيدات األعمال ذات البرامج المكثفة لتمكين المرأةإتتجاوب 

 فالمالحظ أيضا قلة أما التجاوب مع المسح أو قلة البرامج ىللجمعيات األخر
ن برامج الجمعيات المهنية أبيرة المخصصة للمرأة آعضو فعال ، حيث لمست الخ

عتبرتها جزء اعتبارها وضع سياسة معينة لتمكين المرأة وإمثال لم تضع في 
  .الينفصل عن المجموعة العاملة

  
   :الصحف والمجالت4.2.2.2.3 

  
 الحكومية بالنسبة للصحف اليومية والمجالت األسبوعية وآذلك الكتب والمطبوعات

هات للمرأة بحد ذاتها ولكن التعامل يكون بحجم األسرة أو د أي توجـــ فال توجوالخاصة
 التوجه للمرأة بعينها في المقروء يتوافر فقط في .األسريةللطفل أو عمومية المشاآل 

  .نشرات وآتيبات المجلس األعلى للمرأة ومجالت الجمعيات األهلية ومنشوراتهم
  

  :لمشاريع المميزة ا 4.2.2.3
  

  لهـا النظـر  الخبيـرة  لفـت تأن تود لعديد من المشاريع المميزة التي  اى وجودلإشارة إلتجدر ا 
مكانيـة  إ تـشجيع القـائمين عليهـا والبحـث فـي            ى الدراسـة المـسحية حرصـا علـ        هفي هـذ  

  .سندها ودعمها 
  

تـصالية  ستراتيجتها اإل إ للمرأة بسبب وضوح     ىجميع األنشطة التابعة للمجلس األعل     •
لــخ ومواآبتهــا  إجتمــاعي ، الــسياسي  اإلبــالمرأة ودعمهــا المــستمر لــدورالمرأه    

  .المستمرة للحدث فيما يختص بالمرأة في البحرين 
  

عبـارة  . ة النـديم    ـــ ومؤسـس  ية البحرين  األعمـــال يداتـــ جمعية س  –رأة  ــة الم ـــبواب •
عــن مرفــأ معلومــاتي للمــرأة العربيــة تــستقي منــه الخــدمات والمعلومــات الخاصــة   

  .شئون المرأةبالمواضيع اآلنية التي تهم 
 

 ، جمعيـة رعايـة الطفـل         العلميـة  جائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة        •
 تشجيع البحـوث والدراسـات الخاصـة         مرآز معلومات المرأة والطفل يدعم     واألمومة ، 

 وتكـوين قاعـدة معلوماتيـة لعمـل     ،بالمرأة والطفل بحسب الفئات العمريـة المختلفـة     
  .دراسات مستقبلية

 
جمعيـة نهـضة فتـاة       – )الخـط الـساخن      ( تـشارات والعالقـات األسـرية     ــسمكتب اإل  •

جتماعيـة والنفـسية للمـرأة       تطوير المعرفة العلمية للمـشاآل اإل      ىالبحرين يهدف ال  
  . وضع الحلول ومتابعة النتائج ىلإعي سواألسرة وال
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  لتحديات و الصعوبات التى واجهت الدراسة المسحية ا.4.3

  

لى وجود صعوبات مختلفة المـصادر      إانية في إجراء الدراسات المسحية      تشير التجارب الميد  
يـضا تـؤثر علـى المـشهد المتكامـل للدراسـة            أتعمل على مضاعفة مجهودات فريق العمل و      

شاره ألهم الصعوبات التى رافقت الدراسـة المـسحية         ي، و ال بد لنا من اإل      ــكلها العلم ــبش
مـر للمـسارعة فـي تـذليلها و         بل آل مـن يهمـه األ      لمملكة البحرين، ليتم توجيه النظر من ق      

عـداد الدراسـات المـستقبلية، و حتـى تتحقـق           إتجاوزها، مما يسهل مهمـة البـاحثين فـي          
  .هداف المرتجاة من البحوث المختلفةاأل

  :الصعوبات المعلوماتية.4.3.1

  

عالمية بـشكل يغطـي     لم يكن من السهل التحصل على المعلومات حول البرامج اإل          •
ات و المراآــز البحثيــة و القطــاع الحكــومي و الخــاص، ذلــك لــضعف   ــمؤســسال آــل

يــصالها إتمارات التــى تــم ـســالقواعــد المعلوماتيــة و بالتــالي تــأخر الــردود علــى اإل 
ــ عإا فـي    ـــيـض أسـتمارات و      اإل  في تأخير جمـع   سهم  أللجهات المطلوبه ، مما      ادة ــ

سـتمارات و مقارنتهـا مـع البـرامج         ة المعلومات الواردة فـي اإل     ــق على طبيع  ـــالتدقي
عالمية المقدمة، بالرغم مما تتصف به مملكة البحرين من تطور تقنى على صعيد             اإل

ــة و المؤس ــالدول ــشكل  ن هــذا اإلأال إسات الخاصــة، ـــ ــى ب ــدى  أشــكال تجل ــر ل آب
  .الجمعيات االهلية و بعض المؤسسات الخاصة

ســتراتيجية إك لعــدم تــوفر تــصال فــي بعــض المــشاريع وذلــصــعوبة تحديــد معنــي اإل •
ج فـي الجمعيـات األهليـة       ــدف حيث أن أغلب البرام    ـــعالم آه تصال أو لإل  محددة لإل 

تـصال بالجمـاهير النـسائية بغـض         جهدها الذاتي أو النيـة الحـسنة لإل        ىعتمدت عل ا
  .تصالالنظر عن هدف اإل

  

  :جرائيةالصعوبات اإل.4.3.2

  

لمقـررة لـسير العمـل وفـق الخطـة          نجـاز المراحـل ا    إلالخبير  بالرغم من سعي     •
سـهم فـي العديـد مـن        أن قـصر مـدة الدراسـة        أال  إنجـاز الدراسـة،   المنهجية إل 

ونها تـشكل   ـــعدادها، بالذات لك  عوبات التى ضاعفت من الجهد المبذول إل      ـالص
ــرامج اإل  أ ــر ول دراســة مــسحية عــن الب ــين الم ــة و تمك ــة  أعالمي ة فــي مملك

وقت آاف، بالذات في مرحلة جمع وحـصر        البحرين، آانت الدراسة بحاجة الى      
يــضا التفــرغ الكلــي أســتمارات، و و متابعــة الجهــات المــشارآة فــي تغطيــة اإل

  .حصائي الكمي و النوعيلعملية التحليل اإل

ــة        • ــة لتغطي ــات المعني ــن المؤســسات و الجه ــر م ــاوب الكبي ــن التج ــالرغم م ب
ــي اإل  ــات ف ــات فــ   أال إســتمارات، المعلوم ــن الجه ــد م ــأخر العدي ــصال إي ن ت ي

ستمارات شكل صعوبة في البدء في عمليـة الحـصر و التـدقيق و التحليـل،                اإل
  .تصال بهذه المؤسساتعادة اإلإستدعى عملية المتابعة المستمرة و إمما 
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  :المصاعب المالية.4.3.3

  

نظرا لكون الدراسات المسحية تسعى  لتوافر سـمات محـددة مـن المهـم تجليهـا فـي                
ية الميدانية، التى تتطلب بالتالي العديـد مـن الطاقـات البـشرية و              منهجية الدراسة المسح  

يضا التكلفة المالية التى تغطي مثل هذا الجهد العلمـي،و بالـذات            أنجازها و الوقت الكافي إل  
رتفاع تكلفة  إرتفاع تكلفة المعيشة و بالتالي      إحينما تكون موجهة لدول الخليج التى تتصف ب       

  .الدراسة ذاتها

مكانيــة إعوبات التــى عطلــت ــهــم الــصأحــد أانيــة الدراســة المــسحية لقــد شــكلت ميز
ن أستفادة من مهارات علميـة آـان لهـا          يضا من اإل  أآبر عددا و  أستفادة من طاقات بشرية     اإل

حـصائي و المـسحي الميـداني، فـتم التحـرك فـي        تسهم في تعزيز المنظور التحليلـي و اإل       
عــدادها بالــصورة يــر مــن الجهــد و الوقــت إلضــوء الميزانيــة المرصــودة و تحميــل الطــاقم الكث

  .المطلوبة

  

  :صعوبات تحديد هوية الفئة المستهدفة .4.3.4

  

آخطـة عامـة    % 100ستمارات أثبتت أنه اليوجد جمهور نسائي مـستهدف         أغلب اإل 
ولكن العمل دائما يكون لهـدف األسـرة آكـل ، أو يكـون الجمهـور المـستهدف رجـاال ونـساء                      

  .رأة فقط  المىويقتصر الحضور عل

  
صـرار علـى    ن روح العمل الواحـد و اإل      أال  إم من الصعوبات التى واجهت فريق العمل،        ــــبالرغ

 دراسة مسحية عـن     أولجل تشريف مملكتنا الحبيبة في تصدر       أنجاز البحثي من    تحقيق اإل 
سهم في مضاعفة الجهـود و الطاقـات مـن          أعالمي،  ة البحرينية على الصعيد اإل    أتمكين المر 

شـكاليات، نأمـل    ذ نتطـرق لهـذه اإل     إننا  إو  . عدادها في الوقت المحدد   إنجاز الدراسة و    إجل  أ
تقبال لما فيه تثمين أهمية البحوث و الدراسات العلميـة الهادفـة            ـــالعمل على تجاوزها مس   

ــ لكشف مواطن الخلـل و القـصور و العم         ــ ل عل ــ قتـصادية و   وضـاع اإل  ى تجاوزهـا و تطـوير األ      ــ
  .جتماعية و الثقافية في المنطقة العربيةالسياسية و اإل

  مقترحات و توصيات.4.4

عالميــا تتوافــق مــع آــل الــدعوات الحقوقيــة إة أيماننــا بــأن قــضية تمكــين المــرإنطالقــا مــن إ
ضحت مطلبا هاما و مصيريا، لما فيه تعزيـز مكانـة       أالدستورية و المعاهدات الدولية، و لكونها       

ة، من أجل تطوير مقدرات الوطن و دعم مـشاريعه التنمويـة،            ة العربية المنتجة و الفاعل    أالمر
ــس ــن المقترح ـــن ــد م ـــجل العدي ـــات الالزمــ ـــة التطبيــــ ــوعي   ــ ــق ال ــة، لتخلي ق و المتابع

المجتمعي الالزم لتحقيق التمكين األمثل لقدرات المراة و صيانة حقوقها و تعزيز مـشارآتها              
  .الفاعلة في المجتمع

ة العربيـة، و تقـاوم      أ المفاهيم المتخلفة التى تربك مـسيرة عطـاء المـر          ن مقاومة الكثير من   إ
عالميـة فـي بلـداننا العربيـة، بمـا      عـادة صـياغة المنهجيـة اإل   إتقدمها و عطائها، تتمثـل فـي     

  .نسانية و الحضارية لتحقيق مثل هذا التمكين الضرورييتماشى مع طموحاتنا اإل



41 

حرين بتقصي مواطن القصور و الخلل في البـرامج         حية لمملكة الب  ــــة المس ـــعتنت الدراس إ
واصـر  أة و حقوقها، و خرجت بعـدة تـصورات لتعزيـز            أعالمية المقدمة للدفاع عن قضايا المر     اإل

جـل خلـق مجتمـع      أة بحقوقها مـن     أالتمكين االعالمي، و تحقيق الفرص الكافية لتوعية المر       
  .متكافل تنمويا و حضاريا

 فـي هـذا الفـصل تـسترعي مداولـة آافـة الـصعد التـى لهـا                   ن شمولية المقترحات الـواردة    إ
ة العربية، لكون قضية المرأة متشعبه في آل        أتأثيرات مباشرة و غير مباشرة على واقع المر       

ى توجه عن اآلخـر، هـذا لتحقيـق المعالجـة           أالمرتكزات المجتمعية و بالتالي ال يمكننا فصل        
  .ستدراك القصور الحاصلإالموضوعية و 

  :السابق ترتئ الخبيرة ولتفعيل 

  :مقترحات لتفعيل األنشطة االتصالية الموجهة للمرأة فى مملكة البحرين .4.4.1

عداد خطة طويلـة المـدى لرفـع وعـي المجتمـع            إن تعمل وزارة االعالم على      أضرورة   •

بدورالمرأة الهام في التنمية و ذلك ضمن العديد من الوسائل و اآلليات التى تشتمل              

ذاعيـة  ة مـن خـالل آافـة المجـاالت اإل         أرامج المخصـصة لتنميـة المـر      عـداد البـ   إعلى  

عالم ة من التعبير الحر عن رأيها في وسائل اإل        أوالمسموعة و المرئية، و تمكين المر     

  .المختلفة

عالمية للمشارآة فـي آافـة الميـادين بمـا          مام المراة اإل  أبداع  فتح مجال العمل و اإل     •

ــسياسية و اإل  ــا ال ــصادية و التكفيه ــع  قت ــة، م ــة التغطيأنولوجي ـــهمي ــة ة اإلـــ عالمي

ة من مؤتمرات و ورش     أاملة لكل الفعاليات التى تسهم في مداولة قضايا المر        ــــالش

  .عمل و منتديات ثقافية و ذلك على المستوى المحلي و العربي و الدولي

ــ اون و العم  ـــز التع ـــتعزي •  و عـالم ترك علـى مـستوى الدولـة بـين وزارة اإل    ــل المـش  ــ

ة أهلية، لتنفيذ خطة شـاملة لتعزيـز وضـع المـر          آافة الوزارات والهيئات الرسمية و األ     

  .عالميا و خدمة آافة النساء في المجتمعإ

عـالم و   ة فـي اإل   أتطوير البرامج المقدمة للمرأة و تغيير الصورة النمطية السلبية للمر          •

هتمام ببرامج التنشئة   و اإل . همية دورها في المجتمع   أنجازاتها و   إبراز  إالحرص على   

 .المتوازنة و المعتمدة على مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات

عـالم للقـضايا التـى تخـص        توخي الدقة و التوازن و الموضوعية في تغطية وسائل اإل          •

براز المشكالت التى تعاني منها نتيجة المتغيرات و التطورات المجتمعية          إة، مع   أالمر

ــدا العربيــة المعاصــرة، ــا و الترآيــز علــى الظــاهرات  إة أول آافــة قــضايا المــر وت عالمي

  .سري و الطالق و غيرهاالمتفشية في مجتمعاتنا مثل العنف األ
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شـراآها فـي    إعـالم و تعزيـز دورهـا و         زيادة نـسبة مـساهمة المـرأة فـي وسـائل اإل            •

ء شـراك النـسا   إيضا  أعالمية المختلفة و  التخطيط و صنع القرار فيما يتعلق بالبرامج اإل       

عالميـة  جهـزة اإل  في تقديم البرامج و توفيرالفرص الالزمة لخلـق منـابر ثقافيـة عبراأل            

شـراك النـساء    إضـحت تتطلـب     أة و بالذات في البرامج الدينية التـى         أتعزز صورة المر  

  .في مثل هذا الحوارات

هتمــام بتقــديم بــرامج تحفــز المــرأة علــى المــشارآة فــي صــنع القــرار، مــع إبــراز اإل •

ــ تجإي تغييـر  ـــارآة فـــــذه المشه ةـــــقيم نتخـاب النـساء   إاهات المجتمـع نحـو   ـــ

  .لمختلف المواقع

ة العربية و عدم تقـديم المـرأة بـصورة غيـر     أهتمام وسائل اإلعالم بصورة المر    إضرورة   •

مـع ضـرورة إبـراز الـصورة اإلنـسانية والحـضارية        سـتهالك الئقة وآوسيلة لإلغـراء واإل 

  .للمرأة العربية

 رة إبـراز األدوار المتعـددة للمـرأة المـشارآة للرجـل فـي آافـة منـاحي الحيـاة،         ضرو •

إسـهامها فـي    وإتاحة الفرصة لقطاعات أوسـع مـن النـساء إلبـراز دور المـرأة وحجـم      

  ً.واقتصاديا.جتماعيًا وسياسيًا وثقافيًاإإدارة شئون المجتمع 

وإظهار سير النساء العربيـات     ة في المجتمع    ــائية الناجح ــــادات النس ـــديم القي ـــتق •

 الالتي شارآن في الحياة العامة وقدمن النموذج والقدوة للمـرأة الواعيـة والمثقفـة   

  .الناجحة

 تقديم برامج تبرز أهمية محو أمية المرأة، وتستحث الرجال والمجتمع على تشجيع •

  .تعليم المرأة

 ع القـضايا الخاصـة  قيام المؤسسات اإلعالمية بإنتاج برامج متخصصة لمعالجـة جميـ   •

  .ستضافة المتخصصين لطرح الحلول والبدائلإبالمرأة و

 وتؤآـد الخبيـرة     هتمام باإلعالم عن بـرامج الجمعيـات وأنـشطتها للنهـوض بـالمرأة            اإل •

على أهمية دراسة آيفية العرض اإلعالمي آخذين في اإلعتبار الدراسـة النفـسية،             

ليديـة فـي العـرض حتـى يتـسنى          والجدة في طريقة تقديم الصورة والبعـد عـن التق         

  .جذب أآبر عدد من المتطوعين والمشارآين

 هتمام ببرامج التدريب المرئي في التليفزيـون لتنميـة مهـارات المـرأة التـي تريـد      اإل •

  .الدخول في مشروعات صغيرة، وأن تكون هناك برامج مخصصة لدعم وتنمية المرأة

الميات فــي ــــع و الترقــي لإلة و الرجــل فــي التــدرج الــوظيفيأالمــساواة بــين المــر •

عالميــة المختلفــة بمــا فــي ذلــك مواقــع صــنع القــرار، و تــوفير فــرص المؤســسات اإل

عالميــة المختلفــة ة العاملــة فــي المؤســسات اإلأالتــدريب و التاهيــل المهنــي للمــر
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لمساعدتها على تطوير معارفها و خبراتها و مواآبة التطـورات العلميـة الحديثـة فـي                

  .تصالتقنيات اإلعالم و مجال اإل

ة في الحياة العامة و رفـع مـستوى الـوعي       أتطوير التشريعات الخاصة بمشارآة المر     •

 .عالميهمية مشارآة المرأة في العمل اإلأالمجتمعي ب

عالمـي  ة في العمل اإل   أتأسيس مرآز للبحوث و التدريب و الترجمة يهتم بقضايا المر          •

 .و يدعم مكتشفات المعرفة الحديثة 

عــالم  للمــرأة ووزارة اإلىعلــبــين  المجلــس األ ي مــاـــــعالمول اإلـــــوتوآي البرـــــف •

عالمية مـشترآة لبنـاء ثقافـة    إستراتيجية إ ىضافة فقرة تنص عل  إة يقترح   ــــالبحريني

 العمـل   ىمجتمعية تقوم علـي مبـدأ الـشراآة تـساهم فـي الفهـم المتكامـل لمعنـ                 

رجـل فـي جمعيـات النفـع        نخـراط المـرأة وال    إالتطوعي وأهدافه مما سيـساهم فـي        

  .العام

عالميـة  إالسعي لتشجيع تكوين أرشيف متكامل ذو قيمـة معلوماتيـة لتـأريخ فتـرات                •

حـصاء للقيـام بهـذه المهمـة بعـد تكـوين            مهمة في تـاريخ البحـرين وترشـح هيئـة اإل          

 وزارات الدولة ، الجمعيـات      ىتصال مع جميع الدوائر والوزارات المسئولة بمعن      إشبكة  

تراتيجية الوطنية للنهوض   ــــتهداء باإلس ســـه باإل لك آ لوذ.  النوادي وغيره    بأنواعها ، 

ــ عتمادهـا م  إبالمرأة البحرينيـة والتـي تـم         ــ ن ص ـ ــ احب الجالل ــ ــ ة الم ــ لك المفـدى   ــ

نت من قبل صاحبة السمو رئيسة المجلس األعلى للمـرأة فـي الثـامن              ــوالتي دش 

  .م2005من مارس 

  :النشطة االتصالية الموجهة للمرأة على المستوى العربى مقترحات لتفعيل ا. 4.4.2

عالميا و تتخصص في إاء شبكة معلومات تضم أرشيفا علميا و صحفيا و مرصدا ــإنش •

  .عالمة العربية و صورها في وسائل اإلأقضايا المر

يجابيـة  إة عربية مشترآة داخليا و خارجيـا تعكـس صـورا            ـــعالميإة  ـــر سياس ـــتطوي •

  .سهاماتها الحقإة العربية و تبرز أعن المر

  .مسح شامل لكافة العامالت فى مجال اإلعالم بالوطن العربى  •

والوســائطية المتعــددة ) األرضــية و الفــضائية(تقيــيم البــرامج اإلذاعيــة والتليفزيونيــة  •

  .الموجهة للمرأة من الخارج وآثارها

يكـون المؤســــسين  مـن       تكويـــن رابطة للخبـــراء والخبيـرات اإلعالميـين علـى أن            •

 .أعضاء لجنة اإلتصال المجتمعة بالورشة الحالية التابعة لمنظمة المرأة العربية
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التوصية على إستمرارية اإلجتماعات الدورية للجنة اإلتـصال التابعـة لمنظمـة المـرأة               •

 .العربية لمتابعة التنسيق بين الدول األعضاء

ــداع أمــام المــرأة اإل فــتح وتــشجيع مجــال اإل  • تاحــة الفــرص للمنافــسة  إالميــة ، وعب

  .عالمية المتميزة اإل

عالميـا بالـدعم   إعالمـي أو أي عمـل يهـدف لتمكـين المـرأة      تشجيع عمـل المـرأة اإل      •

  .المادي والمعنوي 

ــ ل األعم ــنوية ألفـض  ـــتخصيص جائزة س   • ــ عالميال اإل ــ ة التـي تخـدم قـضايا المـرأة         ــ

  .البحرينية والعربية

  
  : الخاتمة . 5

تـصال فـي مملكـة    ن خالل هذه الدراسـة المـسحية ألنـشطة المـرأة فـي مجـال اإل            لوحظ م 
لبية التي يوجب ذآرها والتي تتبعناهـا       ــيجابية والس البحرين أن هناك الكثير من النواحي اإل      

هتمام بتمكين المرأة فـي      ذآرها بسبب أن اإل    ىحية ولم يأت عل   ــة المس ــفي أثناء الدراس  
ال فـي عـام   إمن الحداثة بحيث أن بعض المشاريع لم تطرح أو تنفـذ   المملكة والعالم العربي    

  . من الدراسة ى وهذا العام قد أستثن2005
  

تفتقـر المملكـة   وعالمية خاصة في المرأة وقضاياها في مملكة البحرين        إستراتيجية  إالتوجد  
ــ واد خاص ــــ وجود م  ىلإ ــ ة فـي موض   ـــ ــ وع الم ــ   اإلعـالم  ة أن وزار  ىلـ إشـارة   تجـدر اإل  ، و رأةــ

راجـع  ( عالمية التي تعكس وجه البحرين الحـضاري        ر البرامج اإل  ــــتتحدث بعمومية عن تطوي   
تفـاق  م اإل26/7/2004ب ذآـر أنـه قـد تـم فـي         ـولكن يجـ  ) لمحة تاريخية في مقدمة التقرير      

عالم يهدف بـشكل عـام إلـى     للمرأة ووزارة اإل ىبين المجلس األعل    بروتوآول تعاون ما   ىعل
ــ س األعل ـــاصات المجل ـــختصإق بين الجهتين لتفعيل     التنسي ــ ى للم ـ ير ــرأة وذلـك بتيـس    ـــ

ج المشترآة الهادفة إلى إبـراز وتطـوير دور المـرأة           ـــتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم البرام    
البحرينية والنهوض بها باإلضـافة إلـى الـدفع بتمثيـل المـرأة البحرينيـة فـي مختلـف اللجـان                     

  .لخارجية وخاصة تلك المعنية بإعداد البرامج اإلعالمية الموجهة للمرأة المحلية وا
  

عالم البحرينية وخطط التنفيـذ للـوزارة       ستراتيجية وزارة اإل  إ أهمية متابعة    ىيوجب الترآيز عل  
طـار مبـادئ    إ تعزيز مسيرة العمل الـديمقراطي فـي         ىلإوالقطاعات التابعة لها والتي تهدف      

 نشر سـيادة القـانون وعدالـة      ىآيد عل أفة المعلومات والبيانات مع الت    فصاح والشفافية لكا  اإل
عالميــة إتفاقيــات إقامــة عالقــات وإنــسان مــن خــالل التطبيــق وحمايــة الحريــات وحقــوق اإل

  .عتبار خذين وضع المرأة بعين اإلآ. وثقافية وسياحية مع جميع الدول الشقيقة والصديقة 
  

، عالم مـن فكـرة الجمـاهير      م التقدم بحيث يفيد هذا اإل     عالم قي  اإل ىوتبعا لذلك يجب أن يتبن    
نتاجيتهــا ومــساهماتها الوطنيــة   إفيمــا يتــصل بــدور المــراة ومــشارآتها و    ، نــساء ورجــاال 

جتماعية وهو مايستدعي أن تتبني الدولـة الـدفاع عـن تقـدم المـرأة وتـضع تبنيهـا هـذا                     واإل
لـذلك اليـزال    , العربيـة   عالم وهو شـئ لـم يحـدث بعـد فـي المنطقـة                جدول أعمال اإل   ىعل
  .عالم يبث قيما ضد تقدم المرأة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر اإل

 
عـالم  جتماعيـة أي أن يقـيم هـذا اإل       حتياجاتنـا اإل  إعالم يفهم خلفياتنا الثقافية و    إونحتاج الي   

  .توازنا يبين دقة المعلومات ويبين خلفية الموضوع الصحفي 
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عتبـار  آخـذين فـي اإل    , الم البحرينـي خاصـة و العربـي عامـة         عضافة الي دعم التنوع في اإل     إ
سـتمرارية العمـل    إو . ى أخـر  إلـى  آخر ومن منطقـة      ىلإختالف أوضاع المرأة من بلد عربي       إ
  .عالم  تغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل اإلىعل
  

 عالم البحريني خاصة و العربـي عامـة يجـب أن يـتخلص مـن الحجـج الماليـة فـي                   آما أن اإل  
  ة مقابل الكثير من المبيعات أنتاجه بحيث اليتم التضحية بقضية المرإ
  

 أن يساهم في تحـسين صـورة       -ة العربية أذا بث صورة جديدة للمر    إ-عالم عامة   ويستطيع اإل 
نما البـد أن نحـسنها   إ صورة المرأة في الخارج و     ى الغرب واليعني هذا أن نرآز عل      ىالعرب لد 

   3.تساق مع ذاته ومع حرآة التقدم بشكل عام إا في عالمنإفي الداخل أوال ليكون 
  

عـالم  بالنسبة للنساء أنفسهن فيجب أن النخفي أنهن يقفن تحـت سـقف زجـاجي فـي اإل          
وفي الحكومة لذلك يتعين عليهن مـضاعفة الجهـد المهنـي المطلـوب للوصـول الـي مرحلـة         

 مـشارآات فـي   ىلـ إية عالمليتحولن من مستهلكات في العملية اإل, عتراف الكامله بهن  اإل
    4.عالم صياغة هذا اإل

  
 الثقافـات والـصراعات والحقـائق     ىنفتاح عل طالع الواسع واإل  لذلك يتوجب عليهن السعي لإل    

ختـصار والمتابعـة الـسريعة العميقـة        لتزام بالبساطة والموضوعية والمباشرة والهـدوء واإل      واإل
  .العربية  جانب أن تستنير بالسلوك الفعال الممثل للتقاليد ىال
  

أخيرا ، جدير بالذآر أن الكثير مـن األنـشطة التواصـلية الخاصـة بـالمرأة فـي العـالم العربـي                      
مــن أنــشطتها علــي مؤســسات المجتمــع المــدني التــي بــدورها تعتمــد % 50تعتمــد فــي 

 العمـل   ىقبـال علـ    أن عـدم اإل    خبيـر أساسا علي نشاط المرأة التطوعي ، وهنا لفت نظـر ال          
  : األسباب التالية ىمطلوب يرجع الالتطوعي بالحجم ال

  
مـا خـارج البيـت أو داخلـه ممـا اليتـيح الوقـت الكـافي أو                  إنغماس المرأة في عملها     إ •

 .ستمرارية اإلىالمنتظم لها للمحافظة عل

دارة ممـا يجعـل مواصـلة العمـل     ادي من الجمعيـات ألعـضاء اإل   ـر الدعم الم  ــعدم توف  •

 .ىخرشبه مستحيلة بسبب الضغوطات المادية األ

ة والشرآات الخاصة تنافس العمل التطوعي وتقلل من توفر الكوادر          ـالحوافز الحكومي  •

  .القيمة للعمل

ـــمـــــع • ـــل الجمعيـــــــــــــــــــــــــــــ ـــات غيــــــــــــــــــــــــــ ر ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يــــــــــــســــــــــمؤس

ع المـرأة للتخلـي عـن العمـل         جيع والمكافأة المعنوية غير ذات قيمة ممـا يـدف         ــالتش •

   .التطوعي بعد فترة
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 :هوامش الدراسة 
 
                                                 

المجلس : البحرين(  للمرأة ، تقرير مملكة البحرين لمتابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين ىالمجلس األعل  1
   .23ص) 2004األعلى للمرأة ، 
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