
دور االتحاد النسائي البحريني في
تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ  

النموذج الوطني إلدماج احتياجات المرأة في 
التنمية 



االتحاااد النسااائي البحرينااي يبااذه داال الج ااود لتنفيااذ كوااة العماال المااذدورة أعاا   
ضاامإ كمنانيتاام الماديااة والبلاارية المتاحااة للعماال  وعلياام نعاار   كاار المسااتج ات 

:  على صعي  عمل االتحاد النسائي البحريني داآلتي

الموازنات المستجيبة :  أوالً 
االتحاد النسائي يتحرك مع الجمعيات النسائية المنضوية تحت مظلتام فاي كيجااد  -

برامج وملاريع تخ م عملية كدماج المرأة في التنمياة وننااك الع يا  من اا  ودا  دا م 
م  بملااروت تنمااوي 2014االتحاااد فااي نااذا لعااام لمنحااة وزارة التنميااة االجتماعيااة 

نوعي إلدماج المرأة وكيجاد مص ر دكال ل اا وفااز بالمنحاة وناذا نارو لناا وللمارأة 
البحرينياااة أماااا بسياااة مجتساااات المجتماااع المااا ني ف اااي ماااإ اكتصاااا  وزارة التنمياااة 

.  االجتماعية



اتتثمار  ليات الضغط :  ثانياً 
المجتمعي  



االجتمات مع لجنة المرأة والوفل 
بمجلس النواب 

 م2014ماارس  16

مااع ( 2014 ذار / ماارس 16)بانر اللجناة التسات فااي اجتماع اا صاباأل أمااس ا حا   نجاارسصارحت رئايس لجناة ناالور المارأة والوفال بمجلااس الناواب ابتساام 
وعا د ماإ  الخاجاةياة ممثلي االتحاد النسائي البحريني للتلاور في مجموعة مإ السضايا التي تخص المارأة البحرينياة  بحضاور النائاو ا وه ل تحااد النساائي فوز 

كر اللجنااة كاا ه اجتماع ااا مااع ممثلااي االتحاااد النسااائي نادلاات عاا ة مواضاايع م مااة  أبرزنااا دااانور ا حااواه اللخصااية  »: ودالاات.  عضااوات االتحاااد النسااائي
ونا دت كا ه االجتماات علاى ضارورة مانس الجنساية البحرينياة  بنااة دال امارأة بحرينياة .  «ودانور الجنسية  ودانور العسوبات  كضافة كلاى داانور العناأل ا تاري

كضااافة كلااى االتااتعجاه فااي ملااروت دااانور اإلتاانار الااذي يساا م الخ مااة اإلتاانانية كلااى الماارأة ا رملااة . متزوجااة مااإ رجاال أجنبااي  واالتااتعجاه فااي تحسياا  ذلاا 
دمااا تواارج االجتمااات كلااى ضاارورة تلاا ي  العسوبااة علااى جاارائي اال تصاااب  ونااادو أيضاااً أتااباب تاانكير صاا ور اللاا  الجعفااري مااإ دااانور .  والمولسااة البحرينيااة

يذدر أر نذا نو اللسااة ا وه ماإ نوعام الاذي يجماع االتحااد النساائي ماع لجناة نالور .  الخاصة بالمرأة« تي او»ا حواه اللخصية  وتنفيذ توصيات اتفاديات 
كلاى أر  نجارسوعلاى صاعي  متصال  أناارت .  أر اللجناة تاتعس  المزيا  ماإ اللسااةات ماع االتحااد النساائي للخاروج بنتاائج مثمارة نجارسالمرأة والوفل  مجدا ة 

يي  ووزارة تعلاااللجنااة اتتعرضاات فااي االجتمااات ذاتاام االدتااراأل بر بااة بلاانر كنلاااة منتبااة للوفاال فااي داال محافظااات البحااريإ  حياا  تماات مخاطبااة وزارة التربيااة وال
.وم حظات ي على االدتراأل مرئيات يالتنمية االجتماعية  وجمعية رعاية الوفل وا مومة  ودار رعاية الوفولة  والجمعية البحرينية لتنمية الوفولة  ل ط ت على 

يااة الوفاال رعاوأضااافت أر اللجنااة نادلاات االدتااراأل بر بااة بلاانر نااادم للوفاال فااي داال محافظااات البحااريإ  حياا  تماات مخاطبااة وزارة التنميااة االجتماعيااة  وجمعيااة 
تااي التباحاا  مع ااي حااوه مجموعااة مااإ . وم حظااات ي حااوه االدتااراأل مرئيااات يوا مومااة  ودار رعايااة الوفولااة  والجمعيااة البحرينيااة لتنميااة الوفولااة  ل طاا ت علااى 

.  السضايا ومن ا دضية كدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية



بيار صادر مإ االتحاد النسائي 

بمناتبة ا وه مإ ديسمبر 
م 2014يوم المرأة البحرينية لعام 

.  المجتمعي و  مجمنيإ ب ورنا الحيوي والفاعل على الصعي  ا تري اإلعتزاز وبادات مإ التس ير  وفي يوم المرأة البحرينية الحادي مإ ديسمبر  نزو كلى نساة البحريإ أحلى ا منيات 
السانونياة  المنفولاة بموجاو دتاتور مملناة البحاريإ وباالمواثي  والمعانا ات ال ولياة التاي ودعات علي اا مملناة  وعبر المنابر المختلفة توالو بحسود ا الم نياة  وو ال زالت المرأة البحرينية 

.  م افعاً دوياً عن ا والبحريإ  وعلى المجتمع البحريني أر ينور حاضناً ل ذ  الحسوج 
كصاارارنا عباار تاااري  طوياال مااإ العماال الجاااد  ووفااي نااذا اليااوم يجداا  االتحاااد النسااائي البحرينااي علااى ضاارورة المحافظااة علااى جميااع المنتساابات التااي حصاالت علي ااا الماارأة البحرينيااة ب رادت ااا 

ع م التمييز فاي مواداع العمال وصانع السارار   ويتبناى فاي ناذ  المناتابة الرماز دضاية المواطناات البحرينياات اللاواتي ي ولا   ويتولع االتحاد النسائي كلى المزي  مإ نيل الحسوج  ووالمضني   
لا ي بالمحافظاة البونإ موظفات بعسود ت ريو مجدتة تي توزيع إ مإ دبال وزارة العمال علاى بل ياة المحافظاة اللامالية والمجلاس البلا ي وبل ياة العاصامة والمجلاس ( 1912دائمة )علي إ 

  واآلر وبع  مرور نذ  الفتارة يساتلمإ كناعارات تحريرياة مجدتم    ود  تراوحت فترات توظيف إ ما بيإ تبع وكمس وأربع تنوات  ت ج د تنويا على أن ا عسود ت ريو بتلنوالوتوى ونردة 
  بما يتنافى مع أبسط الحسوج اإلنسانية في الحصوه على العمل ال ئ  لضمار الح  ا دناى ماإ العايو الناريي 2014للبعض ونفوية للبعض اآلكر ب ن اة عسود عمل إ في ن اية ديسمبر 

ج ود  ودما ويتنافى مع توجي ات تمو رئيس مجلس الوزراة المودر ومع ملروت التوظيأل والخوة الوطنية لخفض نسبة البوالة ومع أن او ا تري ل ذ  الفلة     واإلتتسراروبما ي  د ا مإ 
ال فع إلدماج ا في مسار  وكع ة ننن ا  وتمنين ا  ومبادراتم الع ي ة ال ادفة كلى دعي المرأة  والمجلس ا على للمرأة برئاتة صاحبة السمو الملني ا ميرة تبينة بنت كبرانيي  ه كليفة 

الماذدورة  ويوارأل التساا ه رة ومإ المجد  أر تسريس نذ  الفلة كن ار لألمواه التي صرفت ا حنومة البحريإ ممثلة فاي وزارة العمال علاى تا ريب إ وتاننيل إ طاواه تلا  الفتا  . التنمية الوطنية
تمنين اا ماإ الملااردة فاي  وو أنا او اإلتحااد النساائي البحريناي للن او  باالمرأة  اإلجتماعياةماإ منولا  المساجولية  ومتولبات اا؟؟؟  ل اذا  الوظائأل التي يسمإ حاليا بنداة تيلغرحوه مإ 

نور الخ مة الم نياة وداانور العمال فاي السواات دا عملية التنمية وننان  الج ات المعنية بالعمل على تثبيت نجالة المواطنات في أمادإ عمل إ وكعوائ إ جميع الحسوج الوظيفية التي ينفل ا
لنساائي البحريناي علاى ضارورة كصا ار د اوب ذ  المناتبة السنوية ال امة  لتنريي المرأة البحرينية  وال فع  بتحسيإ وضع ا علاى دافاة ا صاع ة وعلاى جمياع المساتويات يجدا  االتحاا.  ا نلي

على تع يل المادة الرابعة مإ دانور  و  (الل  الجعفري)م  وكص ار دانور أحنام ا ترة 2007دانور الحماية مإ العنأل ا تري الذي ما زاه يراوأل في أرودة المجلس التلريعي منذ العام 
 يرناا ماإ السضاايا ال اماة فاي حيااة  ويار بحرينياة إ  الجنسية بحي  تناه المواطنة البحرينية المتزوجة مإ  ير بحريني الح  في نسل جنسيت ا كلى أبناةنا أتوة بالمواطإ البحريني  المتزوج م

ت عا  ماإ رداائز ملاروت صااحو الج لاة ملا  مملناة البحاريإ فاي التحاوه  االنساارداار دال ذلا  ال يتناافى ماع ماا تحسا  ل اا علاى صاعي  الواداع   فحساوج   ارو .  ا تارة البحرينياة والمرأة 
م   وي عرب عإ ثستم في ج ارة مإ وصالإ كلاى دباة 2014البل ية للعام  والنيابية  اإلنتخاباتفي  دمترنحةاالتحاد النسائي البحريني عاليا ملاردة المرأة البحرينية   ويثمإدما   .ال يمسراطي 

مناا أيت اا المارأة البحرينياة فاي يوما  ناذا دال التسا ير والثنااة فننات نامس ناذا الاوطإ التاي لاإ تحجب اا  لا . المجلس النياابي فاي تبناي احتياجاات الماواطنيإ والمواطناات والا فع بتحسيس اا 
االتحاد النسائي البحريني.  السحو

م 2014ديسمبر  1



“العامليإ بعسود” االجتمات مع 
   م2015أدتوبر  25

تبناااى االتحااااد النساااائي دضاااية الموظفاااات بعساااود انو دااااً ماااإ 
أن افام للاا فات عااإ حسااوج الماارأة وضاارورة كدماج ااا فااي عمليااة 

.  التنمية وتوفير فر  العيو النريمة ل ا
ود  تي مخاطبة االتحاد مإ دبل مجموعة من إ لتبني دضيت إ 
وال فات عن ا  وبالفعل تي عس  االجتمات مع إ لتباده وج ات 

أدتاااااوبر  25النظااااار  فسعااااا  اللسااااااة بناااااادي العروباااااة فاااااي ياااااوم 
. م2014

وعليم تي رفع كواب كلى وزيار العمال  وكلاى المجلاس ا علاى 
للماااارأة ب ااااذا الخصااااو  ومااااا زاه العماااال جااااار للمتابعااااة مااااع 

فبراياااار  15الج ااااات المعنيااااة  كلااااى  كاااار لساااااة عساااا  بتاااااري  
.  م2015



متابعة موظفات ملروت الصوو 
بمنوسة ال راز مع الج ات المعنية 

: رتائل لوزارة التنمية االجتماعية والمجلس ا على للمرأة بخصو  عام ت الصوو دا تي ارتاهتي 
. موياةلتنب اية ن  يني أطيو التحيات  ونود الثناة على ما تبذلونم مإ ج   في تبيل االرتساة بالعمل االجتماعي وتمنيإ المارأة لموادباة الن ضاة ا

م في اآلونة ا كيارة بلانر عاام ت الصاوو  ناود كفاادتني بننناا داتحااد 2015مارس  9الصحأل بتاري   بموباإلنارة كلى الموضوت الذي طالعتنا 
ضااي نسااائي ومااإ منولاا  اللااعور بالمسااجولية تجااا  دضااايا النساااة البحرينيااات  بادرنااا بلساااة نااجالة العااام ت فااي مودااع العماال بنااادي االتفاااج الريا

.الثسافي بال راز للودوو على حيثيات الموضوت ومعرفة وج ة نظرنإ فيم
 وب ور ال كوه في التفاصيل  التي يصعو التورج ل ا في نذا الخواب  تج ر اإلنارة باكتصار كلى أني مراحل السضية  فس  تبيإ أر العام ت 

التاي احتضان ا مسار ناادي االتفااج الرياضاي دم ناة ل اا ارتبااا وثيا  بتااري  البحاريإ  تحات كدارة ا تاتاذة  1991يبانرر مزاولاة الم ناة مناذ عاام 
 92 بااعائلة مور وب عي مالي مإ أحا  التجاار وب ناراو وزارة التجاارة  ودا  دانات العاام ت تساتلمإ مساتحسات نا رية نظيار ناذا العمال تسا ر 

لتتولى الوزارة دفع ناذ   2010وبع  رفع ال عي المادي مإ السوات الخا  انتسل اإلنراو كلى وزارة التنمية االجتماعية ك ه العام .  دينار فسط
دينااار فسااط وباا ور أي ضاامانات اجتماعيااة أو تساع يااة أو صااحية  باار ي ظااروو العماال الصااعبة مخاطبااات إ  130المسااتحسات التااي ارتفعاات كلااى 

دماا تجا ر اإلناارة كلاى أر العاام ت لاي يرفضاإ االنتسااه كلاى مرداز . المستمرة لاوزارة التنمياة والتجاارة ومجلاس الاوزراة والمجلاس ا علاى للمارأة
متنامال بنافاة ( أو معمال)   فوبيعاة العمال ناي مصانع بامالعاصمة  ولنإ االعترا  دار أر مبناى المرداز ال يات ةم ماع طبيعاة العمال الاذي يسماإ 

.    مرافسم وم حسم التي ال تتوفر في مردز العاصمة  ود  تي تفني  اآلالت بوريسة  ير م نية وب ور أي أنراو متخصص
تنة على مزاولة العمل بنل كك   ومحبة وتمثيل البحريإ بنل فخر في ع ة محافل دولية  ولي يتب  مإ ناجالة العاام ت  25واآلر وبع  مرور 

. صارو مبلات تساعا ي نا ري ل اإ نظيار تانوات الخ ماة أتاوة باالحرفييإ أو السواات الخاا  توى ثمار نساة فسط  ف ن إ يوالبإ ب نصاف إ ليتي
: ونإ على اتتع اد كلى التالي

.  دفع مبالت اتتسواعات الضمار االجتماعي للسنوات الماضية•
. ت ريو طادي ج ي  مإ اللابات البحرينيات على العمل للمحافظة على اتتمرارية الحرفة التسلي ية•
مااإ الممنااإ تحوياال الملااروت كلااى أحاا  الجمعيااات النسااائية لتبنياام بلاارا تااوفير المنااار المناتااو لاام وتااوفير ميزانيااة لتغويااة تناااليأل / ادتااراأل •

. الملروت ورواتو العام ت مإ ك ه عس  يحفظ ح  العام ت مإ ج ة والجمعية التي توو تتبنى الملروت مإ ج ة أكرى 
ماإ  يارجيإ  وأكيراً  ودمواطنات بحرينيات  ومإ وادع اإليمار بعملية تمنيإ المرأة  ل ّإ ح  التمتاع بنافاة المزاياا االجتماعياة التاي توفرناا ال ولاة

لمعرفة دافة التفاصيل والودوو على أصل الملنلة لمانح ّإ حساود ّإ نظيار محاافظت ّإ علاى كحا ى أدا م الحارو البحرينياة  ب إتعادتنإ الّلساة 
.  التي زاولن ا ك ه الفترة السابسة

تااة وداتحااد نسااائي ناارى ضاارورة اإلتاارات ب يجاااد الحال المناتااو بمااا ال يتعااار  مااع أناا او اللجنااة الوطنياة إلدماااج الماارأة فااي عمليااة التنميااة برئا
 ليمصاحبة السمو الملني ا ميرة تبينة بنت كبرانيي  ه كليفة حفظ ا اهلل ورعانا وبنور االتحاد عضو في نذ  اللجنة وضمإ الم ام المسن ة ك

بمتابعاة ورصا  أي انت ادااات بحا  عمال الماارأة تتوجام كلاى تااعادتني باالنظر فاي الموضااوت واتخااذ اإلجاراةات ال زمااة لحفاظ حساود إ دمواطنااات 
.  بحرينيات ل إ الح  في العيو النريي



اللساة مع لجنة نلور المرأة والوفل 
بمجلس النواب



اللساة مع لجنة نلور المرأة والوفل 
بمجلس النواب

م  2015مارس  16
م2015مارس  16السضايا التي تي منادلت ا في االجتمات مع لجنة نلور المرأة والوفل يوم االثنيإ المواف  :  الموضوت

سماك على تفضلهم بلقاء بعض شلثالت رللس إدارة االحتاد النسائي ال يتقدم رللس إدارة االحتاد النسائي البحريٍت بوافر الشكر والتقدير لسعادتكم وألعضاء جلنة شئون ادلرأة والطفل برئاسة األستاذة رتيلة
.  البحريٍت

مان ( 18)طنة ذلا احلق يف العيش الكرمي كما نصت عليو ادلاادة مواومن منطلق ادلسئولية االجتماعية وأىداف االحتاد اليت يعمل من خالذلا على حتقيق دتكُت ادلرأة يف رتيع اجملاالت والدفاع عن حقوقها ك
". على أن الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية ويتساوى ادلواطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة " دستور شللكة البحرين 

:  لذا نؤكد على رلموعة من القضايا اليت مت تناوذلا يف ىذا االجتماع
نطمح إىل قانون نا والذي يعترب دتييزاً ضد ادلرأة البحرينية لعدم صدوره حيث ىناك الكثَت من احلاالت يف احملاكم اجلعفرية تعاين من غياب القانون وان ك   (:الجعفري) ياب دانور ا ترة الل  الثاني •

.  موحد
م، والذي 1963ادلتعلق جبنسية أبناء البحرينية ادلتزوجة من أجنيب، وذلك ألن قانون اجلنسية البحريٍت الصادر يف عام  السيداومن اتفاقية  9من ادلادة ( 2)حتفظت البحرين على البند   :دانور الجنسية•

ٍت وأم أجنبية، بل ويعطي احلق للزوجة األجنبية يف اكتساب رييشًتط أن يكون األب حبرينياً حىت يكتسب الطفل اجلنسية البحرينية، على الرغم من أن نفس القانون مينح اجلنسية للطفل ادلولود من أب حب
العدياد مان ادلشاكالت نتيحلاة حلرماان أبناائهن مان اكتسااب اجلنساية البحرينياة، منهاا ماا يتعلاق بالساكن والعمال والتعلايم،  يعاانُتإن الكثاَت مان األمهاات البحرينياات .  اجلنسية البحرينية بعاد عادة سانوات

احلكومااة تامع معاجلااة بعااض  باوويف مقاباال التحلنايس السياسااي العشاوائي الااذي تقااوم .  خصوصااً يف احلاااالت الايت يتااو  فيهااا الازوأ األجناايب، أو عنادما يطلقهااا أو يهحلرىااا وىاي ال تاازال مقيماة يف البحاارين
ييز الواقع علاى ادلارأة البحرينياة يف مانح جنسايتها ألبنائهاا، كماا صادر قارار لتماحلاالت الفردية اليت ترفع إىل اللحلنة ادلشًتكة بُت اجمللس األعلى للمرأة والديوان ادللكي ووزارة الداخلية، إال أن ذلك ال يعاجل ا

لبحريٍت، يف حُت أغفل القرار حق ن ام مبنح تسهيالت لألجنبية زوجة البحريٍت بمن تعامل معاملة ادلواطنة البحرينية يف كل اخلدمات اليت تقدمها الدولة وذلك مساعدة للمواط2008من رللس الوزراء يف 
ب لاذا نطالاب بتعاديل قاانون اجلنساية وإلاااء كافاة أشاكال التميياز ضاد ادلارأة وضامان مسااواة ادلارأة والرجال يف حاق إعطااء اجلنساية لألطفاال وساح.  ادلواطنة البحرينياة ادلتزوجاة مان أجنايب يف ادلعاملاة بادلثال

.  السيداوالتحفظ على ىذه ادلادة يف اتفاقية 
م، والاذي سااىم االحتااد بوضاع مساودة ماع رللاس الشاورى والناواب وشاارك يف 2007اإلسراع يف إصدار قانون احلماية من العنف األسري والاذي ماازال قاابع يف قباة الربدلاان مان العاام   :العنأل ا تري•

.  اجتماعات اللحلنة، وذلك زتاية للمرأة واألسرة من العنف
علاى أن ال ككام، بعقوباة علاى  تان من قانون العقوباات البحاريٍت ( 353)وضرورة تشديد العقوبة على من يرتكب جرمية انتهاك عرض واغتصاب، فمن ادلادة   :مإ دانور العسوبات( 253) المادة •

آثااره اجلنائياة مبحلارد إصلااز العقاد، وبإمكاان اجلااين أن هاي من ارتكب أية جرائم ىتك العرض، أو االغتصاب إذا عقد زواأ صحيح بينو وبُت اجملٍت عليها، فإذا صادر علياو حكام ياائي يوقاف تنفياذه، وتنت
شمن تشديد العقوبة ومعاجلاة ثاارات القاانون، كماا  ادر ال يلحلم للعقد كي يفر من العقاب واإلفالت من العقوبة حىت لو جلم إىل الطالق بعد ذلك، ليكرر جرميتو على ضحايا أخريات، وادلطلوب يف ىذا
د حاالت عديدة وسلتلفة بلات حد زلاولة قتل الضحايا ورصاإلشارة إىل غياب إي ن  تشريعي خاص مبكافحة العنف ضد ادلرأة يف إطار األسرة، على الرغم من انتشار العنف الواقع على ادلرأة كظاىرة 

.  من النساء



اللساة مع لجنة نلور المرأة والوفل 
بمجلس النواب

، على أن ادلواطنُت متساوون سواء يف تويل الوظائف العامة وفقاً للشروط اليت يقررىا القانون، كما أن الدولة قد صادقت على ب( 16)دستور شللكة البحرين يف مادتو  ين   :المرأة وصنع السرار•
خاالل ادلشااركة  مانادلتضمنة اختاذ الدولة لكافة التدابَت ادلناسبة للقضاء على التمييز ضد ادلرأة، وأن تكفل ىذا احلق على قدم ادلساواة ذلا ماع الرجال،  السيداومن اتفاقية ( ب)فقرة ( 7)ن  ادلادة 

وصااول بعااض النساااء إىل مواقااع قياديااة يبقااى  انإال .  يف صااياغة سياسااية احلكومااة وتنفيااذ ىااذه السياسااية، فضااال عاان شااال الوظااائف العامااة وتمديااة رتيااع ادلهااام العامااة يف رتيااع ادلسااتويات احلكوميااة
توسعو نطاق وصول النساء للمواقع القيادية باعتماد معاايَت ىل حاالت فردية زلدودة وتفتقر إىل معايَت األداء والكفاءة ادلتوافق عليها مع مؤسسات اجملتمع وحسب ادلتعارف دولياً، شلا يعٍت احلاجة إ

.  متفق عليها دولياً ورلتمعياً، وىذا حباجة إىل خطط إسًتاتيحلية تًتجم وفق برامج زمنية لتحقيق ىذه الااية
عاملة يف رياض األطفال ودور احلضانة رتيعهن نساء فال يعمل الرجال يف ىذا القطاع لذا فهو دتييز يفضي إىل أن تعاين النسااء مان  3000ىناك قرابة   :عام ت ريا  ا طفاه ودور الحضانة

عادم حتدياد اإلطاار القاانوين الاذي يانظم عملهان شلاا  عال ىل  اوزات قانونية حترمهن التممُت االجتماعي خالل فًتة اإلجازة الصايفية واإلجاازات اخلاصاة باألموماة والطفولاة ورواتاب قليلاة باإلضاافة إ
إضافة إىل موضوع ادلوظفات بعقاود مؤقتاة والاالع مت االساتاناء عانهن بعاد .  حقوقهن مهدورة وبالتايل نطالب بإدراجهن حتت مظلة التممُت االجتماعي بشكل متكامل وتطبيق قانون العمل عليهن

إضافة إىل عامالت الصوف واليت برزت  وسنوات يف العمل مع أين مواطنات حبرينيات وعلى درجة علمية ويتميزن بالكفاءة يف العمل حسب تقاريرىن الوظيفية،   7–5أن مضى عليهن ما بُت 
اليت احتضنها مقر نادي االتفاق الرياضي كمهنة ذلا ارتبااط وثياق بتااريل البحارين، وبادعم  1991باشرن مزاولة ىذه ادلهنة منذ عام مشكلتهن يف الفًتة األخَتة على صفحات اجلرائد احمللية والالع 

.  دينار فقط 92 بامايل من أحد التحلار وبإشراف وزارة التحلارة، وقد كانت العامالت تستلمن مستحقات شهرية نظَت ىذا العمل تقدر 
دينااار فقااط وباادون أي  130لتتااوىل الااوزارة دفااع ىااذه ادلسااتحقات الاايت ارتفعاات إىل  2010وبعااد رفااع الاادعم ادلااادي ماان القطاااع اخلاااص انتقاال اإلشااراف إىل وزارة التنميااة االجتماعيااة خااالل العااام 

كما  در اإلشارة إىل أن العامالت مل يرفضن . لى للمرأةألعضمانات اجتماعية أو تقاعدية أو صحية، برغم ظروف العمل الصعبة سلاطباهتن ادلستمرة لوزارة التنمية والتحلارة ورللس الوزراء واجمللس ا
متكامال بكافاة مرافقاو ومالحقاو الايت ال تتاوفر يف ( أو معمال)،  فطبيعة العمال ىاي مصانع بواالنتقال إىل مركز العاصمة، ولكن االعًتاض كان أن مبٌت ادلركز ال يتالءم مع طبيعة العمل الذي يقمن 

.    مركز العاصمة، وقد مت تفكيك اآلالت بطريقة غَت مهنية وبدون أي أشراف متخص 
إين يطاال  بإنصاافهن لياتم فا سنة على مزاولة العمل بكل إخالص وزلبة ودتثيل البحرين بكل فخر يف عدة زلافل دولية، ومل يتبق من ىؤالء العامالت سوى ذتاان نسااء فقاط، 25واآلن وبعد مرور 

: وىن على استعداد إىل التايل. صرف مبلغ تقاعدي شهري ذلن نظَت سنوات اخلدمة أسوة باحلرفيُت أو القطاع اخلاص
.  دفع مبالغ استقطاعات الضمان االجتماعي للسنوات ادلاضية•
. تدريب طاقم جديد من الشابات البحرينيات على العمل للمحافظة على استمرارية احلرفة التقليدية•
ب العامالت من خالل عقد كفظ حق العامالت واتمن ادلمكن حتويل ادلشروع إىل أحد اجلمعيات النسائية لتبنيو بشرط توفَت ادلكان ادلناسب لو وتوفَت ميزانية لتاطية تكاليف ادلشروع ور / اقًتاح •

. من جهة واجلمعية اليت سوف تتبٌت ادلشروع من جهة أخرى
 ه كليفاة والتاي ت ا و كلاى تمنايإ المارأة يي ونذا يتنافى مع أن او اللجنة الوطنية إلدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية برئاتة صاحبة السمو الملني ا ميرة تبينة بنات كباران

مع العلي كر االتحاد د  أرتل كوابيإ واح  من ا كلى وزارة التنمية االجتماعية واآلكر كلى المجلس ا على للمارأة علاى اعتباار .  في المجاه االدتصادي وتوفير تبل العيو النريي ل ا
.  أن ا الج ات المعنية بذل 

.   مليإ أر تج  نذ  السضايا التي تي طرح ا مإ دبل االتحاد النسائي البحريني مساحة نامة مإ منادلات مجلس النواب المودر



كدارة المعااارفاة:  ثالثاً 



االجتمات مع ا مانة العامة لمحافظة العاصمة 

م  2014بولو مإ مجلس كدارة االتحاد النسائي البحريني تي اللساة برئيس وأعضاة مجلس أمناة العاصمة في نا ر ديسامبر 
للتباح  حوه أني السضايا التي يعمل علي ا االتحاد النسائي وكمنانية دعاي ملاروعات ودضاايا االتحااد ماإ دبال ا ماناة العاماة 

أنمية تفعيل أن او اللجنة الوطنية إلدماج احتياجات المرأة في التنمية برئاتة صااحبة بمحافظة العاصمة  دما وتي التورج كلى 
  لماا للمارأة ماإ دور السمو الملناي ا ميارة تابينة بنات كبارانيي  ه كليفاة رئيساة المجلاس ا علاى للمارأة حفظ اا اهلل ورعاناا

بااارز ونااام علااى صااعي  الحياااة العامااة  وداا  بااارك أعضاااة المجلااس نااذ  الخوااوة بلساااة عضااوات مجلااس كدارة االتحاااد النسااائي 
. البحريني ملي اً ب ور االتحاد

.  وأر نذا اللساة نو أوه مبادرة تنتي مإ مجتسات المجتمع الم ني



ت السيذ صبر / ألاخصائيت الاحخماعيت  فخٍش
ش مىخب الذعم ألاسشي واللاهىوي  م 2014/جلٍش

بالتعاااور مااع الجمعيااة ا نليااة فااي تااترة  أداايي منتااو 
الاا عي السااانوني وا تااري ضاامإ برامجاام  ورنااة عمااال 

وداااا  ( فااااإ التخواااايط اللخصاااي وا تااااري  ) بعناااوار 
داا مت ا ا كصااائية االجتماعيااة والم ربااة فخريااة السااي  

م  2014كبريال  16نبر  وذلا  ياوم ا ربعااة الموافا  
وداااا  حضاااار الورنااااة عاااا د مااااإ نساااااة السريااااة والساااارى 

. المجاورة  ومنتسبيإ الجمعية 
تناولاااات نااااذ  الورنااااة مس مااااة تعريفيااااة عااااإ المنتاااااو 
ومايساااااا م مااااااإ كاااااا مات للنساااااااة المتضااااااررات وأنااااااي 
المحاااور التااي احتااوت علي ااا الورنااة نااي ديفيااة كعاا اد 
ورتااااي كوااااة نخصااااية ومتابعت ااااا  ومف ااااوم التخواااايط 

باإلضاافة  كلاى   وكووات التخويط النااجس   وفوائ   
. التخويط ا تري الجي  

 



ت السيذ صبر / ألاخصائيت الاحخماعيت  فخٍش
ش مىخب الذعم ألاسشي واللاهىوي  م 2014/جلٍش

تزامنااا مااع اليااوم العااالمي لعياا  العماال ا وه مااإ مااايو وبالتعاااور 
مع جمعية عاالي الخيرياة أدايي منتاو الا عي الساانوني وا تاري 

ضمإ برامجم  ورنة عمل بعنوار
ودااا  دااا مت ا ا كصاااائية ( فاااإ التعامااال ماااع ضاااغوا العمااال  )  

 االربعااااةاالجتماعياااة والم رباااة فخرياااة الساااي  نااابر  وذلااا  ياااوم 
م  ود  حضر الورنة ع د ماإ نسااة 2014كبريل  30المواف  

. السرية والسرى المجاورة 
تناولاات نااذ  الورنااة مس مااة تعريفيااة عااإ المنتااو ومايساا م مااإ 

علي اا  أحتاوتك مات للنساة المتضررات وأناي المحااور التاي 
الورنة ني تعرياأل ضاغط العمال وتارد حااالت وادعياة لمواداأل 

دمااااا تااااي   الضااااغط وأتااااباب ضااااغط العماااال وأعراضاااام وأنواعاااام 
التوااارج كلاااى أتاااباب التاااوتر وحاالتااام وديفياااة التعامااال معااام فاااي 

فعالااة  دااندا تخللاام تمااريإ حااوه أجناا ة التااوتر    الوادااع العملااي 
التااتخراج داال  أتااتركاةالورنااة بتمااريإ  أنت اات. للتعاماال معاام 

. الوادات السلبية والضغوا من ي 



ت السيذ صبر / ألاخصائيت الاحخماعيت  ش مىخب الذعم ألاسشي واللاهىوي فخٍش م 2014/جلٍش

ت في هضاس  ؤم مإجم مع بالخعاون   مىخب ؤكيم  هشاهه كٍش
 عمل وسصت  بشامجه طمً وألاسشي  اللاهىوي الذعم
 وكذ ( مسخلبلً وؤصىع كذساجً ؤًلع وسصت ) بعىىان
ت واإلاذسبت الاحخماعيت ألاخصائيت كذمتها   صبر  السيذ فخٍش
 الىسصت خظش  وكذ  م2014  ًىهيى 25 اإلاىافم ورلً
ت وساء مً عذد    اإلاجاوسة واللشي  اللٍش

فيت ملذمت الىسصت هزه جىاولذ  اإلاىخب عً حعٍش
 اإلاداوس  وؤهم اإلاخظشساث لليساء خذماث مً وماًلذم

 اللذساث ألًلاؾ الزاث سخلت الىسصت علحها اخخىث التي
 جدذًذ  وهيفيت الشخصيت في والظعف اللىة وهلاغ

 خؼت وسسم  الىاجح الخخؼيؽ وخؼىاث ألاهذاف
لشمظاهً سخخؼؽ بىيف واهتهذ  ومخابعتها لخىفيزها



ت السيذ صبر / ألاخصائيت الاحخماعيت  ش مىخب الذعم ألاسشي واللاهىوي فخٍش م 2014/جلٍش

بالخعاون مع مشهض مذًىت خمذ الاحخماعي الخابع لىصاسة الخىميت 
الاحخماعيت ؤكيم مىخب الذعم اللاهىوي وألاسشي طمً بشامجه  

(ؤلابذاع الىحذاوي  ) مداطشة  بعىىان 
تهذف اإلاداطشة إلى إهساب اإلاضاسهين مهاساث الخفىير الىحذاوي والزي 
. ًخمثل في كذسة الفشد على إداسة ألاخاسيس واإلاضاعش واإلاىاكف اإلاخخلفت
ادة الىعي وؤهميت معشفت  ً لٍض وكذ بذؤث ألاخصائيت اإلاداطشة بخمٍش

الفشد بزاجه بىىاخحها الاًجابيت والسلبيت، ثم جؼشكذ بخفصيل عىاصش 
، وكذ اهتهذ (ؤلاسادة والخفىير الاًجابي والخخؼيؽ)الخغيير الثالثت 

ف الحظىس بالؼشق وخؼىاث ألاساسيت إلاعشفت الفشد  اإلاداطشة بخعٍش
ألفياسه وؤهذافه وجىححهها هدى جدليلها

ت السيذ  وكذمذ اإلاداطشة ألاخصائيت الاحخماعيت باالجداد اليسائي فخٍش
مً سيذاث وسادة  47صبر، بدظىس عذد مً اإلاضاسهين بلغ عذدهم 

ت لجمعيت . اإلاجخمع اإلادلي وػلبت معهذ اإلاديؽ وعذد مً الهيئت ؤلاداٍس
ت الاحخماعيت مذًىت خمذ الاحخماعيت وحمعيت مذًىت خمذ الخيًر

وكذ احسمذ اإلاداطشة بالخفاعل الاًجابي، وؤعشب اإلاضاسهين عً صىشهً 
ذ مً اإلاداطشاث ل وسغبتهً في خظىس اإلاٍض الجٍض



ت السيذ صبر / ألاخصائيت الاحخماعيت  فخٍش
ش مىخب الذعم ألاسشي واللاهىوي  م 2014/جلٍش

ً ) بالخعاون مع مإجم مىؼلت اللىصي جم جلذًم مداطشة بعىىان  (  فىىن الحىاس في الخعامل مع آلاخٍش
خ  .مساءا 7في الساعت  2014دٌسمبر  3ورلً بخاٍس

.خظش الىسصت العذًذ مً وساء اإلاىؼلت ومىؼلت هشصوان 
جظمىذ اإلاداطشة عذة مداوس وكذ بذؤث ألاخصائيت الاحخماعيت افخخاح  خذًثها بأًه كشآهيت  سىسة 

وكذ جم الترهيز على ( ادع إلى سبيل سبً بالحىمت واإلاىعظت الحسىت وحادلهم بالتي هي ؤخسً : )الىدل
آلاداب الاحخماعيت التي حسخلضم خم ول شخص في إبذاء سؤًه مع كبٌى الاخخالف في الشؤي آلاخش دون 

.الىفىس مىه
وآلاداب ألاخالكيت التي حسخلضم عىذ الاخخالف مع شخص آخش ؤال ًلع اإلاداوس في فخ الهجىم على 

.الؼشف آلاخش، ألامش الزي كذ ًصل إلى العىف والخؼاٌو الضفىي واإلاادي
آلاداب العلميت التي جخمثل في معشفت خيثياث اللظيت مدىس الىلاش ومداولت إبذاء الشؤي وفم ؤسلىب 

.علمي
إن الىاحب ًخؼلب جشبيت ألابىاء ومىز الصغش على هزه آلاداب، وألاساليب اإلاخدظشة في الاعتراض على 

 .اللشاساث ؤو اإلاىاكف التي ال جشوق لهم، هىن ألابىاء ًللذون آباءهم في جصشفاتهم، وفي سدود ؤفعالهم
عىذما ًخخفي بين ؤفشاد ألاسشة هيف ٌعلى مع رلً ميسىب  و هما جم الخإهيذ على ؤهميت الحىاس 

لجإ  ت، ٍو الصشاع، وجبذؤ اللؼيعت بين ألاب وؤبىائه فخخعلذ ألامىس بمشوس الىكذ، وجخصذع الحياة ألاسٍش
 بهإرا هجح الىالذان في جلذًم همىرج خىاس ًدخزي . ألابىاء إلى ؤصذكائهم، وكذ ًؤدي ألامش إلى الاهدشاف

عىذها سخظهش هخائج رلً في خلم حى ؤسشي مليء بالحىاس والخفاهم، وعليه سييضإ مجخمع مخماسً  
كائم على الحىاس وآدابه، وبالخالي ًىىن كبٌى آلاخش مهما وان مىؼله ؤو سؤًه ؤو جىحهه 



ت السيذ صبر / ألاخصائيت الاحخماعيت  فخٍش
ش مىخب الذعم ألاسشي واللاهىوي  م 2015/جلٍش

ييت  كذم  بالخعاون مع حمعيت اإلاشؤة البدٍش
مىخب الذعم اللاهىوي وألاسشي طمً 

سخلت ) بشامجه وسصت عمل بعىىان 
كذمذ إلى عظىاث (إهدضاف الزاث 

.الجمعيت وعظىاث الجمعياث ألاخشي 
تهذف الىسصت  إلى إهساب اإلاضاسهين 

مهاساث عذًذة مجها هيفيت البذء بالخغيير 
م مىاحهه الزاث والخعشف على  عً ػٍش

وهيفيت الخلييم الزاحي ،عىاصش الخغيير 
، واًلاؾ اللذساث والخخؼيؽ للمسخلبل 
اعخمذث الىسصت على ؤسلىب الخؼبيم 

باث اإلاخىىعت واإلاىثفت ، العملي والخذٍس
الكذ الىسصت إعجاب العظىاث بضذة 

ذ مً الىسش  وؤهذوا على الحاحت إلى اإلاٍض
ألاخشي وؤهذوا حميعهم على البذء بالخغيير 

الاًجابي  



ت السيذ صبر / ألاخصائيت الاحخماعيت  فخٍش
ش مىخب الذعم ألاسشي واللاهىوي  م 2015/جلٍش

بالخعاون مع اداسة اإلاشاهض بىصاسة الخىميت الاحخماعيت  وصاسة 
كذم مىخب الذعم اللاهىوي وألاسشي طمً بشامجه وسصت 

ػالبت  30كذمذ إلى عذد (كشسث ؤحغير ) عمل بعىىان    
مذسست العهذ الضاهش الثاهىٍت للبىاث ,وبعع اإلاضاسواث

اث مً اإلاجخمع  تهذف الىسصت  إلى إهساب . الاخٍش
اإلاضاسواث  مهاساث عذًذة مجها الخعشف على مفهىم الخغيير 

و هيفيت ، وسصذ خاحاث الخغيير ، واهىاعه وإلاارا هخغير 
م مىاحهه الزاث والخعشف على  البذء بالخغيير عً ػٍش

وهيفيت الخلييم الزاحي واًلاؾ اللذساث ،عىاصش الخغيير 
ً  وؤخخالف ؤهماغ  عىاصش الخىاصل مع آلاخٍش

في  swotالخدليل الشباعي للشخصيت . الشخصياث 
حىاهب اللىة والظعف والفشص والخدذًاث وهيف 

اعخمذث الىسصت على ، ًىظشون الهفسهم مسخلبال  
باث اإلاخىىعت واإلاىثفت  ؤسلىب الخؼبيم العملي والخذٍس

،  وجمثيل الادواس 



ت السيذ صبر / ألاخصائيت الاحخماعيت  ش مىخب الذعم ألاسشي واللاهىوي فخٍش م 2015/جلٍش



ت السيذ صبر / ألاخصائيت الاحخماعيت  فخٍش
ش مىخب الذعم ألاسشي واللاهىوي  م 2015/جلٍش

بالخعاون مع وصاسة الخىميت الاحخماعيت ومشهض اإلاىامت 
الاحخماعي كذم مىخب الذعم اللاهىوي وألاسشي 

سخلت إهدضاف ) طمً بشامجه وسصت عمل بعىىان 
كذمذ إلى عذد مً وساء اإلاجخمع (الزاث 

.واإلاضاسواث في بشامج اإلاشهض  
تهذف الىسصت  إلى إهساب اإلاضاسهين مهاساث عذًذة 
م مىاحهه الزاث  مجها هيفيت البذء بالخغيير عً ػٍش

وهيفيت الخلييم الزاحي ،والخعشف على عىاصش الخغيير 
  ً واًلاؾ اللذساث عىاصش الخىاصل مع آلاخٍش

الخدليل الشباعي . وؤخخالف ؤهماغ الشخصياث 
في حىاهب اللىة والظعف  swotللشخصيت 

،  والفشص والخدذًاث والخخؼيؽ للمسخلبل 
اعخمذث الىسصت على ؤسلىب الخؼبيم العملي 

باث اإلاخىىعت واإلاىثفت الكذ الىسصت ، والخذٍس
إعجاب اإلاضاسواث بضذة وؤهذوا على الحاحت إلى 

ذ مً الىسش ألاخشي وؤهذوا حميعهم على البذء  اإلاٍض
بالخغيير الاًجابي  . 



ت السيذ صبر / ألاخصائيت الاحخماعيت  فخٍش
ش مىخب الذعم ألاسشي واللاهىوي  م 2014/جلٍش

مذسست السىابس ) بالخعاون مع وصاسة التربيت والخعليم 
ؤلاعذادًت للبىاث كذم مىخب الذعم اللاهىوي وألاسشي 

سخلت إلى ؤعماق ) طمً بشامجه وسصت عمل بعىىان 
ػالبت مً مشخلت الثالث إعذادي  30كذمذ إلى (الزاث 

خ  م 2014دٌسمبر  6ورلً بخاٍس
تهذف الىسصت  إلى إهساب اإلاضاسهين مهاساث عذًذة مجها 
م مىاحهه الزاث والخعشف  هيفيت البذء بالخغيير عً ػٍش

وهيفيت الخخلص مً السلىهياث ،على عىاصش الخغيير 
ض السلىن الاًجابي والىظشة اإلاسخلبليت  الخاػئت وحعٍض

اعخمذث الىسصت على ؤسلىب الخؼبيم العملي ، للزاث 
 ً ً اليافيت وجمٍش باث اإلاخىىعت واإلاىثفت مجها جمٍش والخذٍس

ً هيف ؤسي هفس ي مسخلبال  الكذ ، سلت اإلاهمالث وجمٍش
الىسصت إعجاب الؼالباث بضذة وؤهذوا على الحاحت إلى 

ذ مً الىسش ألاخشي وؤهذوا حميعهم على البذء  اإلاٍض
بالخغيير الاًجابي  


