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االفتتاحية

كنأيديبينيضعأنالنسائياالتحادإدارةمجلسيسعد
يونيومنللفترة(مساواة)البحرينيالنسائياالتحادنشرة
.م٢٠٢٠سبتمبرإلى٢٠٢٠

يفساهممنلكلالجزيلبالشكرنتقدمأنيسعدناكما
شكرنأنيفوتناالكما،الهادفةبالمواضيعالنشرةهذهإثراء

بذلوهامعلىالدرازيزينباألستاذةبقيادةاإلعالميةاللجنة
.صورةأحسنفيالنشرةهذهإلظهارجهدمن

التام،تعاونهعلىاالتحادإدارةلمجلسالجزيلوالشكر
جائحةوأزمةالعوائقرغمالمسيرةاستكمالعلىوإصراره
.19كوفيد

حةجائبفعلبعد،عننشاطهيواصلالنسائياالتحادالزال
وظ املحنشاط ااألخيرة،الثالثةالشهورشهدتوقدكورونا،
ركزواالعتزاز،التقديركلفلهمكافة،االتحادلجانفي

تعطلتالتيالعاملةالمرأةملفعلىالنسائياالتحاد
ظم،المنغيراالقتصادفيوالعاملةعليها،مفروضبشكل
العملسياسةبسببكبيرةطفرةأعدادهاشهدتوالتي

.الدوليةالماليةالمؤسساتتوجيهاتمعالمتوافقة

ورياضالحضانةبدورالعامالتإلىأيضااالنتباهوتم
دعقوومنالمتدنية،األجورمنيعانينوالالتياألطفال،
تبدأوالدراسيالعامبانتهاءتنتهيوالتيالمؤقتة،العمل
االجتماعيالتأميننظاممنمحروماتوهنبدايته،مع

اراستقرعدمبسببالشيخوخة،ضدالنظاميوفرهالذي
.العملعقد

المنظم،غيرللعملالرسميةاإلحصائياتغيابومع
جاهدينسنحاولالمستقلة،الدراساتإلىواالفتقار
تواجهها،التيوالمشاكلالظاهرة،هذهعلىالوقوف
بحلولوالخروجالقضية،لهذهالدولةتبنيفيونطمح
.الكريمالعيشالفئةلهذهتحفظومستدامة،حقيقية

األستاذة بدرية المرزوق
رئيسة االتحاد النسائي البحرين



مقاالت حول 
مناهضة العنف المسلط على المرأة 



المرأة و الكتاب

.يرىالالذياألعمىمثلهووالكتابةالقراءةيعرفالمن
يكتبأوأيقرالمنيعدولمالحاضر،وقتنافيترفاليستالقراءة
نمأبعدالحديثةاألميةإن.األميهولغةأيمنبسيطةجمال
.عيالمجتمبمعناهاالوظيفيةاألميةتشملحيثبكثيرذلك
إنما،المجتمعفيمعينةفئةعلىالقراءةعنالعزوفيقتصرال

القراءة،عنعازفونوإناث،ذكورمنالمجتمعغالبيةنرى
المجتمعقيمفيالكبيرنهياراإلإلىنرىلذلكوانعكاسا
ربيةالعاللغةاستخداموتراجعالثقافي،وضعهوتدهورالعربي،

للتغنيميالينالعربغلبأصبحأبحيثاألعمال،مجالفي
اللغةوأالفرنسيةخاصةبهاوالكتابةاألجنبية،األخرىباللغات

أنمععندنايحدثذلكالتجارة،للغةُفردتالتياإلنجليزية
.اللغةثنائييعتبرالحديثاإلنسان
العربية،نابلغتوالقراءةالكتابةفيالضعفذلكنستشعرولكننا
مجملفيالتعليمأساسوهيالقرآنلغةبأنهاالتغنيرغم
إلىمعينشعبيصلعندماإاليحدثالوهذاالعربية،الدول
العراقياألديانبروفيسوريقولالتاريخي،انحطاطهمرحلة
العصورفييعيشوناليومالعرببأنالماجدي،خزعل

.داثةالحبعدوماللحداثةالحاليةالمرحلةعلىاقياس  الوسطى
منمجموعةعقدتبسببهاأوالسوداويةالنظرةهذهولعل
مجتمعتجاهإببالدفعللبدءالمعادلةهذهتغيرعلىالعزمالنساء
درقالعالمفيتغيراتمنيحدثماعلىومطلعقارئنسائي
وتوسعت.للقراءةمجموعاتخلقطريقعنوذلكاإلمكان،
مجموعاتأنشئتبينماالنسائية،المجموعاتهذهوتنوعت
النسائيةالمجموعاتهذهمهماتمنفكانمختلطة،أخرى
يصاتالتلختوضعبينماوالنقاش،للقراءةنوعيةكتبتحديد
.االجتماعيالتواصلوسائلعلىلعرضها

علىاألحيانبعضفينفسهاالمجموعاتتلكفرزتلقد
يفواثرهاوتاريخهاالفكرةتناقشثقافية،صالوناتشكل

اتها،ذالفكرةعلىوتأثيرهالمجتمعتطوروبالمقابلالمجتمع
اءنسبينسريعبشكلانتقلتحمىالمجموعاتهذهوخلقت
أتفبدوالتطور،التغيرسبيلعلىللجديدمتعطشمجتمع
األخريشجعكلولها،ويدعينالقراء،أهميةمنُيعلينالنسوة
تشكيلأوأصالالموجودةالقراءةمجموعاتفيللدخول
االجتماعيالتواصلأدواتاستخداموتمجديدة،مجموعة
ليةالعمهذهمنللتسريعوإيجابيكبيربشكلاالفتراضية
.وتحقيقها
دشنهاالتي"أقرأ"مبادرةيجعلبشكلالدعوةهذهنجحت
يفوالتعليمالتربيةوزارةمعالثقافيعيسىمدينةنادي
زخمولعل.انتشارهاأماممتواضعةريادتهارغمم2017العام
كحراإلىيعودتقريباسنواتثالثمنذبدأالذيالتوجههذا

لحرةاالممارسةفيوحقهحريته،تقيدضدالبحرينيالمجتمع
يدهبتقللمعلومة،والوصولالرأيعنوالتعبيراالتصالفي

خاللمنسواءعملهمنتحدالتيالقوانينمنبمجموعة
تشلبقوانينتكبيلهاتمالتيالمدنيالمجتمعمنظمات
التواصلوسائلفيالكلمةحريةتقيدخاللمنأوحركتها

الذيالحصارلتجاوزمنفذالنفسهالقارئليجداالجتماعي،
.عليهيفرض
عللدفواالبتكارالخلقعلىقدرةالمرأةمنأكثرهناكليس

عالمجتمربطخاللهامنتستطيعومخارج،حلولإيجادتجاهإب
امبزمالمسكعلىقادرةالمرأةمنتجعلبأساليبالنسائي

حياتهامصيريحددالذيالقراريكونوأنحياتها،أمور
كذليكونولنعليها،تفرضقراراتالقرارهاهوومستقبلها

تحتفنحوالطريقألنهاالقراءةثموالقراءةالقراءةعمليةدون
عاداتنايشوبماوكلالخرفاتعنوالبعدوالذهنالعقل

لمرأةاوتجعلبلالمرأةتقدمعلميةتضرمثالبمنوتقاليدنا
.نفسهاعدوة

األستاذة زينب الدرازي
/نمراجعة وتعديل القوانيلجنةرئيسة
يالبحرينالنسائياالتحاد



...حق العمل 
ز  ز الجنسي  ز وعدم المساواة بي  التميي 

اشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةمن(11)المادةتنص
افاالطرالدولتتخذ:على(السيداو)المرأةضدالتمييز
جميععلىللقضاءتدابيرمناتخاذهالحاليقتضيماجميع
لهالتكفلكيالعملميدانفيالمرأةضدالتمييزاشكال
.الحقوقنفسوالمرأةالرجلتساوياساسعلى

اثيقق العمل حق من حقوق االنسان  تكفله االتفاقيات والمو
اة الدولية إلى جانقب الدسقتور و الققوانين الوطنيقة، وهقو اد

لتحقيققق المسققاواة بققين المققرأة والرجققل وخطققوة اساسققية 
نقه لتمكين المرأة لضمان مشاركتها فقي صقنع الققرار، كمقا ا
ن أر متعلققق بالعدالققة االجتماعيققة والتنميققة المسققتدامة، غيقق
صقدي التمييز وعدم تكافؤ الفرص في العمل امور بحاجة للت

لهققا وذلققك التاحققة الفرصققة للمققرأة للعمققل بكققل قققدراتها 
.وامكانياتها

يفالعملمجالفيوالرجلالمرأةبينالتمييزمحاربةنإ
العملفحقواوسع،اكبرجهدإلىبحاجةالبحرينمملكة
ةالمناسبالوظيفةاختيارفيالمرأةحقيشملنأالبد

والتمتعمحددة،وظائففيحصرهاودونبهاترغبوالتي
مفاضلةوتمييزدونالمعاييروبنفسالتوظيففرصبنفس
فيحقهاوضمانواالنتاجي،اإلنجابيدورهاوتقدير
فعدموالمتكافئالمتساويالعملعنجراألمساواة

فيالحقإلىباالضافةاالنتاجية،علىيؤثرجوراألتساوي
ايةوحمصحية،عملبيئةتوفيرمعوالصحياالجتماعيالضمان
.والوالدةالحملبسببللفصلالتعرضوعدماالمومة
(111)رقمالدوليةالعملمنظمةاتفاقيةعلىالدولةتوقيعورغم
ظيفالتوفيالمرأةفرصانإالالتوظيففيالتمييزعدمبشأن

مجموعمن%80نسبتهماالعاطالتتشكلحيث،الرجلمنقلأ
منالعديدالبطالةمعدلارتفاعدفعوقدالعمل،عنالعاطلين
مايةالحيفتقدنحيثالمنظمغيرالعملمجالفيللعملالنساء

للدعمبحاجةفهنولذاالعملشروطفيالنتهاكاتويتعرضن
ياالجتماعالضمانمظلةوتوسيعاالجتماعيةالحمايةوتوفير

اطارووضعمهاراتهن،لتطويرالمساعدةوتقديملتشملهن،
.العامالتحقوقيضمنالمنظمغيرالعمللمجالتنظيمي
ؤتكافتدعمقوانينمنالبدالمساواةوعدمالتمييزولمحاربة
فيوالرجلالمرأةبينبالتمييزيقوممنكلوتحاسبالفرص

التيدوليةالاالتفاقياتكلعلىالتصديقإلىباالضافةالتوظيف،
(100)رقماالتفافيةومنهاحقوقهاوتدعمالعاملةبالمرأةتعنى

حمايةبشأن(183)رقمواالتفاقيةاالجوربتساويالمعنية
مندالبوالخاصالعامالقطاعفيبالعمليتعلقوفيما.االمومة
فيالعاملةالمرأةحقيخصفيماالمزاياتوحيدعلىالعمل
يفالجنسينبينالتمييزنإ.والرعايةوالوالدةالحملاجازات
فيينهمابالفجوةوتضييقالتمييزلغاءإوسلبي،تأثيرلهالعمل
.واالنتاجالفاعليةمنتزيدالعملحق
معالمساواةقدموعلىالتنميةفيالمرأةمشاركةدعمنإ

عرففيتأثيرهاولهاالمستدامةالتنميةعواملمنعاملالرجل
هدافأتحقيقطريقعلىالفقر،علىوالقضاءالمعيشةمستوى
.2030المستدامةالتنمية

االستاة عائشة غلوم
/أمين سر لجنة تعديل القوانين

االتحاد النسائي البحريني



األغتصاب

رغمجنسياتصالعلىشخصإجبارفعلهواالغتصاب
لأشكامنآخرشكلأيأووالعنفالقوةباستعمالإرادته،
الجنائيةالقوانينأنظمةفيجنايةاالغتصابويعتبر.القسر
نمأشخاصبيناالغتصابيحدثوقد.البلدانمعظمفي
.مختلفينجنسينومنالجنس،نفس

فيأةالمرحقتمسالتياألفعالأكبرمناالغتصابيعتبر
ضدهايرتكبحيثشرفها،علىوالحفاظعرضهاصيانة
علىعدوانيمثلفهوالمرأة،رضىدونغالب اأوعمد ا
مكرهةتكونبذلكفهيكرامتها،ويجرحوشرفهاعرضها
أنشأنهمنجنسيةداللةلهفعلمعاناةتحملعلى
اإلرادةعلىاعتداءوتعدوكرامتها،عفتهاعلىيحافظ
ةالجسميحصانتهاوعلىعليها،للمجنيالعامةوالحرية

واءسبالغةأضراربهايلحقبشكلوالعقلية،والنفسية
.المعنويةأوالمادية

دةللماطبقاالدوليالقانونفياالغتصابجريمةتعرف
للمحكمةاألساسيالنظاممناألولىالفقرةالسابعة
جريمةوصفتالتي(روما)الدائمةالدوليةالجنائية
يةاإلنسانضدجريمةأنهاعلىأشكالهابكافةاالغتصاب

لسكانامنمجموعةضدمنظمةبطريقةترتكبعندما

االتفاقياتمنالعديدإليهاأشارتكذلكالمدنين،
االغتصابجريمةأنإالموادها،فيالدوليةوالمعاهدات

شرفتمسوالتيالدوليالمجتمععلىخطورتهارغم
.بهاخاصةباتفاقيةتحظىلمأنهاإالاإلنسانوإحساس

االعتداءأشكالمنوعدهاالغتصابالدوليالقانونحظرلقد
والتيجنيفاتفاقيةمن27المادةإليهأشارتكماالجنسي،

اضمني  االغتصابحظروردكمااالغتصاب،خاصةبصفةتحظر
البروتوكولمن1الفقرة4المادةفيالجنسيواالعتداء
علىتنصالتيالمسلحةبالنزاعاتالمتعلقالثانياإلضافي

"وشرفهمشخصهماحترامفيالحقاألشخاصلجميع":أنه
تقضياألولاإلضافيالبرتوكولمن1الفقرة76والمادة
.االغتصابمنالنساءبحماية

القانونمن(353)المادةتنصالبحرينيالعقوباتقانونحسب
الجرائمإحدىارتكبمنعلىمابعقوبةيحكمال"أنهعلى

االغتصابجرائموهي)السابقةالموادفيعليهاالمنصوص
نيالمجوبينبينهصحيحزواجعقدإذا،(العرضعلىواالعتداء
الزواجعقدقبلنهائيحكمعليهصدرقدكانفإذا.عليها
نتقاصااتشكلالمادةهذهالجنائيةآثارهوتنتهيتنفيذهيوقف
من١٨المادةمعتتواءمالفهيلهاوامتهاناالمرأةلكرامة
فيسواسيةالناسعلىتنصالتيالبحرينيالدستور
فيالقانونلدىالمواطنونویتساوىاإلنسانية،الكرامة
بسببذلكفيبينهمتمييزالالعامة،والواجباتالحقوق
المرأةاجباروان.العقيدةأوالدینأواللغةأواألصلأوالجنس

صباح سيادي
جمعية أوال النسائية



عقيداتيزيدهابلالمشكلةيعالجالالمغتصبمنالزواجعلى
طستسقالذيللمغتصبالنجاةطوقبمثابةوانهخصوصا
هذاباالفالتمنيمكنهمماالقرانعقداتمامبمجردعقوبته
نموالتهربالحقوقتفيالضحيةبتطليقوذلكااللتزام
كبيمرتتشجعالمادةفهذه.المشينةفعلتهمسؤوليةتحمل
اطالمالجرائممنالمزيدعلىالعرضوهتكاالغتصابجرائم
الةحفيبالعقوبةالحكموعدمالحكملتنفيذوقفهناككان
.الصحيحالزواجعقدإجراء

ماكوالغائهاالمادةهذهفيالنظراعادةتتمانلزاماكانلذلك
دةالماتعديلفيتونستجربةمثلأخرىعربيةدولفعلت
بالسجنيعاقبأنهإلى227المادةالتونسيالعقوباتلقانون
دونسنهاعنفبدونأنثىواقعمنكلأعوامستةمدة

فوقعليهاالمجنيسنكانوإذاكاملة،عاما  عشرخمسة
ونيكفالعقابكاملةسنةالعشرينودونعاما  عشرالخمسة
وزواجللعقاب،موجبةوالمحاولةأعوامخمسمدةبالسجن
فيوقالمذكورتينالصورتينفيعليهابالمجنيالفاعل
محاكمةالآثارأوالتتبعاتوتستأنفالمحاكمة،آثارأوالتتبعات

لقبوذلكالزوجمنإنشاءبهمحكومبطالقالزواجانفصمإذا
.عليهابالمجنيالدخولتاريخعنعامينمضي

سياقفييأتيالمحليةالقوانينبمراجعةالمطالبةان
معيتوافقبماوتطويرهاالمحليةبالتشريعاتالنهوض

المرأةبحقوقتهتمالتيالدوليةوالمعاهداتاالتفاقيات
.انيةاالنسكرامتهاويصونحقوقهايضمنبمااالنسانوحقوق

يتبع



ممارسة العنف الجسدي والنفسي ضد النساء
ي مدونة األمثال الشعبية العربية

ز
نظرة ف

القيممنظومةواقععلىمتفحصاتنظراتنلقيحين
اعيةاالجتمالظواهرمنبكثيرنتفاجأالعربية،األسرةداخل
هذهبنيانتوازنعلىتؤثرالتيالسلبي،الثقلذات

.اسيةوالسيواالجتماعيةالنفسيةصحتهمنوتحداألسرة،

:الذكوريةالثقافةعنالناتجالعنفتفشي-

التميزعلىيقتصراألمريعدلماألسرةهذهداخل
المساواة،ثقافةوغياباالجتماعي،والحيفالجنسي،
شيتفإلىاألمرتعدىبلاإلنساني،الحقمعاييروانتفاء
العنف)وتجلياته،تمظهراتهبمختلفالعنفمنأشكال
األضعفالطرفعلىالممارس(المعنويالعنفالمادي،

ظلفيباهظ اثمن اتدفعالتيالمرأةوهوالمعادلةفي
وطالمغلالفهمعلىتعتمدشرسةذكوريةثقافةسيطرة
اةوحيواقععلىهيمنتهاكاملتفرضكيالسمح،للدين
.العربياتالنساء

فييترسخالذيبالمرأة،المعطوبالوعيتفشيإن
نثى،األعلىالذكرتفضيل)األولىالتنشئةمنذالتربية
وضعمقابلالبنتعلىالمرضيالخوفعورة،األنثىاعتبار
لقخ،(...الجنسيننحوالرؤيةفيالخللالولد،فيالثقة
إلىأدىمماالعربية،األسرةداخلالتشظيمنحاالت
.عديدةاجتماعيةعاهاتبروز

:فقطجنسيككائنالمرأةإلىالنظر-

وقحقبلورةفيأسهمتالتيالدوليةالمواثيقتكريسورغم
علىالتمييزومحاربةالمساواةخاللمنالعالم،عبرالنساء
ماا،عمقهفيالذكوريةالعربية،العقليةأنإالالجنس،أساس
عدةزيفرالذياألمرأكثر،الجنسياكائن االمرأةفيترىزالت

.المرأةضدالعنفممارسةأفظعهامشينةمظاهر
مرأة،ال(السلعةمن)تسليعيتمالمتخلفة،القناعةهذهوفق
لكيمنحبالتالي،وهذا،شخصيتها،(الشيءمن)تشييءبل

مابعليها،(العصريالوأد)أسميهمالممارسةمزعومةشرعية
يفالنساءتطالنفسية،أوجسدية،اعتداءاتمنيستتبعه
.خليجهإلىمحيطهمنالعربيالوطن
ذاهتكرسالتيالعربيةالشعبيةاألمثالمنالكثيروثمة

كلعبرالتواجدفييستمركي"شرعية"وتمنحهبلالمعطى،
.األجيالكلوفيالعصور

:النساءقمعسلوكياتوتغذيتشجعأمثال-

اعتداءظاهرةاستمراروتغذيتحركالتياآللياتندركلكي
البدالمؤنث،علىالمذكرعنفوممارسةالنساء،علىالرجال
بيركدورلهاالتيالعربية،الشعبيةاألمثالمدونةتصفحمن
ءالنسادونيةيكرسالذيالذكوريالعامالوعيتعميقفي

.فظيعبشكلصورتهنويشوه

دكتورة جميلة الوطني
جمعية نهضة فتاة البحرين



:أوال  
اإلساءةيرومكاملوعيعنتصدراألمثالهذهمجملإن

يفهاتعنفي"الحق"فظيعة،بصورةويكرس،للمرأة،المتعمدة
.اإلنسانيةالكرامةمنوالتنقيصوالشتمالضربعبر

:ثاني ا
ائنكالمرأةاعتبارعلىالعربيةاألمثالهذهكلبينإجماعثمة

ثمعليهاالوصايةفرضمعهيستوجببماعقلناقص
.والعنفالقمعأنواعلمختلفبالقوةإخضاعها

:ثالث ا
ةمتسمذكوريةعقليةعنصدورهااألمثالهذهمدونةتعكس
هييةالشعباألمثالأنصحيح.والجبروتوالهيمنةبالتسلط

لهوليسوالمكان،الزمانفيمتشعبجمعيوعينتاج
ههذبنياتفيمتأنيةقراءةأيأنبيدصاغه،منعلىإحالة

أنلبدليكتبها،منالرجلبأنتشيروافدها،بتعدداألمثلة،
لالرجقدرمنترفعفهيبمكيالين،تكيلاألمثلةهذهجل

.المرأةقدرمنوتحط

:زائفوعيعبرالمرأةصورةتشويه-

أوةالمرأحقوقتغتالالتياألمثالجميعإلىهنا،أتطرق،لن
ةالعربياألمثالبعضفيالموجودةوصورتهاقدرهامنتحقر
يةشعبأمثالوهيومتعددة،كثيرةفهيللخليج،المحيطمن

.العربيالعالمفيالمرأةدونيةتكرس

المرأةتعنيففيالحقكلالرجلأعطتالتياألمثالبعض
ابالشتمأوبالضرب تأتي.نفسهاحمايةفيحقهامتجاوز 
.مبالشتأوباليدالتطاولفيالرجلأحقيةلتكرساألمثال
لأجمنمراجعتهايجبالتياألمثال،هذهمننماذجيليوفيما
.المجتمعنصفإنصاف

:العربيالخليجومنطقةمصرمنأمثال
."ضلعوعشرونأربعةلهابيطلعضلعللمرأةاكسر"-
."البيتفيبنتينوالالحيطعلىعقربتين"-
."الطبخقدرمضيعةكيفيضربني،شيءغيرمن"-
."للماتالبناتهم"-
."المكرماتمنالبناتموت"-
."للقبرزوجهالبيتأبوهابيتمنالمرأة"-

:العربيالمغربمنطقةمنأمثال
."راجلهاطلقتالضيفشافت"-
."غدارالزمانوالبنات"-

:الظالمةالشعبيةاألمثالمضامينفيقراءة-

اتالسلوكيمعالتطبيعمناألمثالهذهتفرزهمااآلنلنتأمل
.النساءمعالتعاملفيالعنيفة

يتبع



:أوال  
لرجللوتخولالمرأة،ضدتحريض اتعتبراألمثالهذهمجمل
جيعللتشالمناطقبعضوترددهاالمرأة،تعنيففيالحق
ة،رحمدونالفتاةضربفيباإلفراطالفتاةمعاقبةعلى

يذاءواالوالتهديداإلهانةأووالتحقيرالشتمواستخدام
مناالستقرارالحرمانوحتىوالنفسيالجسدي
تعنيفرغمخنوعةضعيفةامرأةمنهايجعللهاالمادي
.لهاالزوج
.راجلهاطلقتالضيفشافت

:ثاني ا
مكانةمنتحطأنهانجداألمثالهذهفيالتأملعند

هإنحتىسيئةبصفاتوتبصمهاإليهاوتسيءالمرأة،
ملتحيمكنوالمنزلهفيعقربتينوجودتحملأنيمكن
الوالحيطعلىعقربتين"المثلقالحينبنتين،وجود
."البيتفيبنتين

:ثالث ا
حيثوالخيانة،الغدرعلىمجبولةوكأنهاالمرأةإبراز

لغدراانحطاطفيهاوتكرسواإلخالص،الوفاءقيمةتسلبها
.للرجلالوفاءوعدم

:نقديةبعينالشعبيالموروثقراءة-

األمثال،هذهبأحقيةالعاماإليمانوامتداداستمرارإن
الفهمهذاوفقباعتبارها،تكريسهامنمزيدإلىيؤدي

.لمرأةلالفعليةالصورةيجسدحقيقي اواقع االسقيم،

لهابأشكاالنساء،ضدالعنفأشكالأنأزعمأنويمكنني
المدونةهذهمنشرعيتهاتأخذوالمتعددة،المختلفة
لىعمعهاوتتعاملبلاألجيال،تتوارثهاالتيالشعبية
أيدون،"القدماءحكمة"و،"األجدادكالم"أنهاأساس
عينوفققراءتهاأومعها،التعاطيفيللعقلإعمال
ابعدهخاللمنوتقاربهاسمينها،منغثهاتبرزنقدية

التعاملأشكالعلىذلكوٱثارنزولهاوأسبابالزمني،
.معها
النساءضدالممارسالقمعمظاهرنواجهأنأردناوإذا

ةالشعبياألمثالمدونةقراءةنعيدأنيلزمالعربيات،
.المرأةضدتمارسهالذيالحيفهذامنوتنظيفها

يتبع



يفالحقللمرأةالتعطيالتيالنظرةمجتمعنافيمازالهل
الرجل؟معوالمشاركةوالمجتمعاألسرةفيالقراراتاتخاذ
محيطداخلواخرموضوعبينمامتباينالوضعهذاأنأم

االسرة؟

يفيةكعلىاألبناءوتربيةاألسرةبنيةعلىذلكانعكاسوما
وخارجداخلالمرأةمسؤوليةتعددتأنبعدالقراراتخاذ

المنزل؟

فيوالمساهمةحقهاعنالتعبيرفيالحقالمرأةاعطاءإن
ألسرةيمهدوالمجتمعاألسرةإطارداخلالقراراتاتخاذ

نحوبهويدفعالمجتمععضدمنيشدوبالتاليقويةمتماسكة
.اإليجابيالتغيير

ةمساهماقتصاديةقوةالحاليالوقتفيأصبحتفالمرأة
اضافةالمنطلقهذاومناألسرة،أعباءوفيالمجتمعفي
يفالحقيعطيهااألسرةداخلاالجتماعيةمسؤولياتهاإلى
اأنهعلىالمعتمدةالنمطيةالصورةكسرفيقوةتكونأن

.(الرجل)األسرةلربتابعة

لى،وتعاسبحانههللاكرمهابذاتهقائمانسانيكيانالمرأة
ير اخبالنساءوسلمعليههللاصلىالرسولاستوصىوقد
وبناتكمأمهاتكمفإنهنخيرابالنساءيوصيكمهللاإن)قولهفي

عنه،الينفصالنكالرجلواجباتوعليهاحقوقولها،(وخاالتكم
اكفلهالتيالحقوقبهذهالمساسوعدممراعاتهاوجبلذا
الحقوقهق-(1)رقمالمادةفيالبحرينيالدستورلها

أنعلىتؤكدوالتي،بأ(5)رقمالمادةوكذلكالسياسية،
باتواجبينللتوفيقالدولةوكفالةالمجتمعأساساألسرة
رقمالماددةوكذلكالمجتمع،فيوعملهااألسرةنحوالمرأة

يةواالنسانالكرامةفيسواسيةالناسأنتبينالتي(18)
والواجباتالحقوقفيالقانونلدىالمواطنينوتساوي
ىعلتؤكدالدستورمنالموادفهذه.بينهمالتمييزالعامة
كلمةفيالرجلوبينبينهاتفرقولمالمرأةانسانية
منعالواقأرضعلىالتمييزهذايرفعأنالبدلذلكمواطنين،

العدالةلتحقيقالدستوربموادعمال  قوانينسنخالل
وتعرف.والسياسيةواالقتصاديةاالجتماعيةوالمساواة

التيواألسريالعنفمنالمرأةلحمايةالوطنيةاالستراتيجية
رأةللماألعلىالمجلسبينالتعاونبفعلالوجودإلىظهرت

البحرينيالنسائيواالتحادالمدنيالمجتمعومؤسسات
حرمانأوإكراهأوبفعلتهديدأوفعلأوسلوككلأنهعلى
الذيواألسريةالعالقاتاطارضمنالبحرينيةالمرأةعلىيقع

.اقتصاديأونفسيأوجسديإيذاءإلىيؤديقدأويؤدي

المرأةسلبنماذجمنالعديدهناكأننجدذلكمنوبالرغم
منالعديدصدورمنالرغمعلىالمجتمعفيلحقوقها
والجمعياتالمدنيالمجتمعفيهاطالبالتيالقوانين
ينالقوانهذهفهلالبحريني،النسائيواالتحادالنسائية
أنمأوالمساواة،العدالةعلىقائممجتمعتؤسسبأنكفيلة
معالمجتبنيانلتقويةوالدعامةاألساسيالعاملهوالوعي
.واألسرة

أستاذة زينب الناجم
جمعية نهضة فتاة البحرين

ز الهيمنة الذكورية و حرية القرار  المرأة بي 



وأهليةحكوميةمؤسساتمنالمجتمعدوروماهو
راةوالمالرجلالطرفينكاللحقوقواعيمجتمعلتأسيس

:حيثمن

مستمرةبصورةالقوانينموادتحديثعلىالعمل-
.واألهليالحكوميالطرفينبينمابالتعاون

والخدماتالتدريبيةالبرامجتوفيرفياالستمرار-
اصةخاألسرةداخلالحياةبمهاراتيتعلقفيمااالجتماعية

.الزوجيةالحياةعلىوالمقدمينالشبابلفئة

نعصومواقعالعملمواقعفياألدوارفيالمساواةتعزيز-
.القرار

اإلعالمفياالجتماعيللنوعالنمطيةالصورمعالجة-
مرأةالنجاحاتمنصوروإبرازوالتعليم،التربيةمناهجوفي

المجتمع،فيالتغييروإحداثالقرارصنعفيوقدرتها
اسياألسوالدوراألكبرالعبئعليهيقعالرسميفالجانب

ةوالبشريالماديةاإلمكاناتبحسبالتوعيةعمليةفي
نشاهدفنحنالمدني،المجتمعمؤسساتخالفعلى
سلبوتوتعنفهاالمرأةتحقرالتيالمسلسالتمنالعديد
إلىةإضافالفضائيةالقنواتشاشاتعلىتعرضحقوقها
أننمخوف ااألهلقبلمنالتستريتموالتيالمحارمزنى
الضحيةلهتعرضتلمامراعاةدونباألسرةالعاريلحق
نفسيأذىمنبالغةامرأةأومراهقةأوطفلةكانتسواء

.وجسدي

األسريالعنفمنالحمايةقانونبموادالجادالعمل-
لمظاهرللتصدي2015لسنة(17)رقمبقانونالصادر
االقتصادي)األسرةوخارجداخلالمختلفةالعنف

.(واالجتماعي

ندريةالجالفجوةلسدللمرأةالمناسبةالعملفرصتوفير-
.والرجلالمرأةمابينالبطالةفي

لهاالتيالصادرةالقوانينوبموادبأدوارهالمجتمعتوعية-
.واستقرارهاباألسرةعالقة

راماحتفيونهجهاألسالمتعاليمبينالدمجيتمأنعلى
اتوالضمانالدوليةاإلنسانحقوقمبادئمعالمرأةحقوق
.باالسرةالمتعلقةالقوانينخاللمنالوطنية

عواسانفتاحمناألمسكمايعدلماليومالمجتمعفواقع
.حقهاالحترامتخضعوأنالبدالمرأةمنواسعةومساهمة

تمعالمجمؤسساتمابينالتعاونفياالستمرارمنوالبد
للمرأةاألعلىالمجلسمابينوخاصةوالحكوميالمدني
البرامجحزمتقديمفيالبحرينيالنسائيواالتحاد
الوعينشرفيتساهمأنشانهامنالتيالتوعوية
تيالالمرأةضدالتمييزاشكالكافةعلىالقضاءوطريق

.ضدهاالعنفاشكالمنستقللشأنهامن

ههذالمجتمعتسلبوافالالحياةفهيعطاءبسمةالمرأة
.الحياة

يتبع



ز  لقد طفت الخمسي 

ببرانامجوالتحقتصغري،منالخياطةفنمهارةلدي  
فنونعلىتعرفتالعمل،وزارةفيالخياطةتدريب

الذي،المنتجفيزميالتيعلىوتميزتبلبعمق،الخياطة
فيشاركتأنتج،بماسعيدةالخياطةمعلمةكانتأعده،

التيالمشغوالتودائم أالوزارة،فيالمعدةالمعارض
نيفاتحتللمعرض،األولىاأليامبداياتمعتنفذأنتجها
فةبالوظيفرحت.خياطةلمدربةباحتياجهمالمركزمشرفة
معمعهمعملت...حالهقدرعلىزوجيمدخولأنخاصة
متواصلة،ساعاتخمسالدوامكان،2009سنةبدايات
ا،الثانيةالساعةحتىللبقاءنضطرماوكثيرا نتكظهر 
يدي،تحتمنالخياطاتعشراتتخرجتبالعمل،شغوفة
وودحببعالقاتأرتبطزلتوالعملي،فيسعيدةكنت
لالعمفيزميالتيوبينبلالخياطات،متدرباتيبين

ربةمدفهناكببعض،ظروفناشبهفييختلفنالالالتي
ويةاليدوالمشغوالتالطبخ،ومدربةالخزف،ومدربةالطبخ،

ا،وخمسونمائتين(250)ثابتةرواتبنا.إلخ... الدينار 
ورشهثالثةكللنستلمهاتجمعبلشهر،كلنستلمها

ا،وخمسونمئةسبع(750) دمبعلنايعللونكانوادينار 
هذاتملكالوالوزارةدينار،300عنتقلرواتبدفعجوازية
الماستبأنهيشعرمناكلالراتبنستلمعندما.المبلغ كأس 
ا،يتلظىكانأنبعدالباردالعصيرمن توانامسحيثعطش 

امواصالتننستعملذلكمنواألدهىضعيف،المعيشي
ابعيدالمركزيكونماعادةوالتيالخاصة، تاجونحعنا،جد 

الرجوعفيومثلهاإياب اساعةالنصفعنيقلاللزمن
،للتغيبمجاالأجدالصعبة،ظروفعلي  مرت...بالسيارة
ثم،لوحده،البيتفيمريضوهولزوجيتركيأشدها
يتغنونسوإالأيام،ثالثةإالبالتغيبلييسمحوالم...وفاته
حلتغيريمدربة–البديلأوفرأنعلي  ذلكولتفاديعني،

الهممنالخريجاتطالباتيإحدىوجدتلقد-مؤقت امحلي
اعندممثلي،للفلسومحتاجةالتدريب،فيوذوق اعمقا

أن  عليها،واشترطواحاملكانتالحظ،لسوءبإسمهاأخبرتهم
فالأطلوجودفرفضت،فقط،أيامثالثةستكونوضعهاإجازة
لهاسنىسيتفكيفقيصري ة،دائم اوالدتهاأن  عنفضاللها،

...أيامبثالثةالوالدةبعدالوقوف
نة،سعشرةاثنتاقالتالوزارة،فيعملتيسنةكمسألتها
جائحةبمجيءالعامهذاوتركتتعبتلكني،2009منذ

....بيتمسكهممنالرغمعلىكورونا،
قهأفأكنلموقتهاال،قالتتأمين،تستلمينهلسألتها
وعيتوعندمابه،الوزارةتخبرناولمالتأمينبأهمية

لكحقيال:ليقالوااختياري ا،تأمين األعملذهبتللموضوع،

...الخمسينطفتلقدذلك،

الدكتورة غنية جاسم عليوي
/  نعضوة لجنة تعديل القواني
االتحاد النسائي البحريني



نساء تنحني لهن القامات 



سبتمبرشهرنهايةاالجتماعي،التواصلوسائلتداولت
إلىخدماتهاتقديم"زووم"شركةبرفضيفيدخبرا  ،2020

تراضيةافندوةفيلتشاركخالدليلىالفلسطينيةالمناضلة
المتحدةبالوالياتفرانسيسكوسانجامعةتنظيممن

تر،تويعلىالتغريداتبإحدىملحقفيديووفي.األمريكية
الشعبحقومناإلرهابهواالحتاللأنخالدليلىقالت

ه،لديالمتاحةوالوسائلالطرقبكلمقاومتهالفلسطيني
عوالشرائالدوليةوالمعاهداتالمواثيقكلتشر عهحقوهو

هعليأقدمتالذيالتصرفهذاإن.السماويةوغيرالسماوية
الشعبلهيتعرضلمابسيطمثالهوزووم،شركة

فيالصهيونياالحتاللضدنضالهفييومياالفلسطيني
.المحتلةالعربيةاألراضي

يونيالصهاالحتاللتواجهوهيالفلسطينيةالمرأةنضالفي
اوعمالئه، فيمنهاواالستفادةاستخالصهاينبغيوِعبَردروس 

تضييعومحاوالتالغاصبالكيانمعالتطبيعهجمةزمن
روحشالصهيونيالعربيالصراعمساراتوتغييرالبوصلة
.انالنسيطيلتكونجهنمزواياإحدىفيالمركزيةالقضية

تقامأنهاتُنكرولمتُخفِ لمالتيخالدليلىالمناضلة
نتصفموحتىالستيناتنهايةالصهيونيةالطائراتباختطاف
للدميتنكرالعالمكانحينالماضي،القرنسبعينات

ودعمةصهيونيبأيد  بشعةمجازرفييراقالذيالفلسطيني

النظمبعضوتواطئاستعماري/بريطاني/أمريكي

حداد،وديعالراحلوقائدهمورفاقهاليلىأرادتالعربية،
أيديىعليومكلُيذبحشعبقضيةهناكبأنللعالمالتأكيد
ةوشرك.الوسائلبكلومواجهتهمقاومتهمنوالبداالحتالل

خالدليلىمثلباسقةقامةشطبيمكنهاالهذه"زووم"
بلأمريكية،لجامعةافتراضيةندوةفيالظهورمنبمنعها
علىجديدمناألضواءُسلِطتفقدذلك،منالعكسعلى
.الفلسطينيالشعبتاريخمنمهمةنضاليةمرحلة

واحدةلحظةاالحتالليغفللمالصهيوني،العربيالصراعفي
تهابقبضالعالمتهزأنهاإلدراكهالفلسطينية،المرأةدورعن

تيسربماالجديدةالنازيةوتواجهوتُربيتبنيبهاالتيالصلبة
كزمراوتشير.سالحمنوبعضمطبخوسكاكينحجارةمنلها

ومنهاالدولية،اإلنسانحقوقومنظماتوالدراساتالبحث
الكيانأنإلىواالجتماعي،القانونيلإلرشادالمرأةمركز

وفتاةامرأة118منأكثرقتلعلىأقدمالصهيوني،

الموسوياألستاذ رضي: بقلم

صحفي وكاتب

ي لهن الهامات
نساء تنحنز



الماضيالعامشهدبينما،2018-2014بينمافلسطينية
وزارةوفقوطفلة،طفال  28وفلسطينيات9استشهاد2019

فلسطينيةامرأة732أنأفادتالتيالفلسطينية،الخارجية
قدغزةوقطاعوالقدسالغربيةالضفةفيطفلة227و

هأنإلىوأشارت.االحتاللقواتأيديعلىلإلصابةتعرضن
طفلة600وامرأة2000منأكثرأصيبت،2018مارس30منذ
هنإصابتجر اءغزة،قطاعفيالسلميةالعودةمسيراتخالل

الغازواستنشاقالحيالرصاصأوالمطاطيبالرصاص
تاللاالحقواتأنفلسطينيةتقاريروتؤكد.للدموعالمسيل

8فيهنبمنأسيرة43سجونهافيتحتجزالصهيوني
االعتقالرهننساء4وأمأسيرة16ومريضة12وجريحات
منرأكثاعتقلتاالحتاللسلطاتأنالتقاريروتفيد.اإلداري

العاموخالل1967عاممنذفلسطينيةامرأة1300
عتِقلتفقد.2019الماضي

ُ
التشريعيالمجلسعضوأ

أشهرثمانيةبعد2019أكتوبرنهايةجرارخالدةالفلسطيني
ا،20دامإدارياعتقالمنعنهااإلفراجمن وجرىشهر 

أسبوعبعد2019سبتمبرمطلعبرغوثيودادالدكتورةاعتقال
طالباتباستهدافاالحتاللقواتوقامت.ابنهااعتقالمن

الليلمنمتأخرةساعاتفياعتقالهنخاللمنالجامعات
.والتعذيبالتنكيلعليهنومارست

عنةالكاملالمسؤوليةاالحتالليتحملالدولي،القانونوفق
دضالمحتلةاألراضيفيجيشهبهايقومالتياالنتهاكات
فيبنودوتحظر.النساءفيهمبمنالفلسطينيالشعب
الكرامةعلىاالعتداء"(1949)الرابعةجنيفاتفاقية

."بالكرامةوالحاطةالمهينةالمعاملةسيماوالالشخصية،
يفاإلنسانوحقوقاألسيرلرعايةالضميرمؤسسةوتؤكد

حصلتالتيوالتصاريحالشهاداتعلىوبناء  أنه"فلسطين،

حتاللاالفإنالفلسطينيات،والمعتقالتاألسيراتمنعليها
األسيراتحقوقانتهاكفيعاما  50عنيزيدمامنذمستمر

وفي،والسجونوالتحقيقالتوقيفمراكزفيالفلسطينيات
يش،التفتونقاطوالحواجزالطبيةوالعياداتالمستشفيات

مناتالفلسطينيالنساءفئاتكافةاالنتهاكاتتلكوتطال
."وغيرهاوطفالتوأمهاتوطالباتمعلمات

جميععلىالقضاءاتفاقيةفياألطرافالدولتؤكدوبالمقابل،
آفةاستئصالمنبد  ال"أنهعلىالمرأةضدالتمييزأشكال
عنصريالوالتمييزالعنصرية،أشكالوجميعالعنصريالفصل

ياألجنبواالحتاللوالعدوانالجديدواالستعمارواالستعمار،
إذا،للدولالداخليةالشؤونفيوالتدخلاألجنبيةوالسيطرة

ريد
ُ
."كامالتمتعابحقوقهميتمتعواأنوالنساءللرجالأ

فيعالواقأرضعلىتطبقالالجميلةاألمميةالنصوصتلك
عارهواتالفلسطينيالنساءلهتتعرضوماالمحتلة،فلسطين

دانالبلجبينوعلىالعموم،وجهعلىاإلنسانيةجبينعلى
حيثالخصوص،وجهعلىالسياسيةوأنظمتهاالعربية
ضعفتخصنوفها،بأبشعالهتلريةالنازيةأساليبتمارس

والتنكيلوالتعذيبالعاريللتفتيشالفلسطينياتاألسيرات
المجتمعلكنالدولية،والمعاهداتالقوانينتدينهالذي

وترك،ورجاال  وأطفاال  نساء  للفلسطينيين،ظهرهأدارالدولي
اماتالحاخفتاوىعلىمستنداالجرائميمارساالحتاللجيش

على2008عدوانإبانفتاوىعنهمصدرتالذينالصهاينة

يتبع



علىالقضاءفيمشكلةال"أنهأحدهمرأىحيثغزة،
."ثرأكأومليونمنهمقتللوحتىالقطاع،فيالفلسطينيين

ؤوسرعلىُيصبالمصهورالرصاصكانوبينماالوقت،ذلكفي
"نروزييسرائيل"الحاخامعنهآرتسصحيفةنقلتغزة،أهالي
نصيالتوراةحكم"بأنأفادتالتيفتواهتسوميتمعهدرئيس
والعجائز،والنساءالرضعوحتىواألطفالالرجالقتلعلى
شلوموا"صفد،مدينةحاخامأما.!!هكذا.."البهائمسحقوحتى
ذلكعنيتوقفواأندون100قتلناإذا":بأنهأفتىفقد"إلياهو
يتوقفواأندون1000منهمقتلناوإذاألف ا،منهمنقتلأنبدفال

لغبلوحتىقتلهمفينستمرأنوعليناآالف،10منهمفلنقتل
غرقاستمهماالقتلفينستمروأنقتيل،مليونقتالهمعدد
مطاردةمطاردةأواصلسوف:تقولالمزامير(..)وقتمنذلك

هل.."عليهمالقضاءحتىأتوقفولنعليهموالقبضأعدائي
أشارتالسياق،هذافي!ذلك؟منأكثرونازيةفاشيةهناك
منأكثر"بأنالصهيونية(إيلونبار)جامعةعنصادرةدراسة

رضتتعالوأنهيرونمتدينونبأنهمأنفسهميصفونممن90%
تالحاخامارأيمعاإلسرائيليةالحكومةتتخذهاالتيالخطوات

%95منأكثر"أنوذكرت."الحاخاماترأيتطبيقاألولىفإن
ألوامراالنصياعيمكنهمالأنهأكدواالمتدينينالجنودمن

نيةالديالفتاوىمعمت سقةتكونأندونلهمتصدرعسكرية
."الدينيةوالسلطاتالحاخاماتيصدرهاالتي

نسائيةةنضالينماذجتبزغاليومية،الصهيونيةالمفرمةرحىبين
سابحبالوالقضيةللوطنجسامتضحياتتعطيفلسطينمن

كللةوالطفوالبنتوالزوجةاألمتتحملحيثوطنها،بترابإيمانا  
ةالمدعومالدمارآلةوجهفيشامخةوتقفالصهيوني،الصلف
امغادرتهعناإلعالنارتأتعربيةأنظمةومن..وغربياأمريكيا
لاالحتالمعالعملمنعقودبعدالصراعمناآلخرالجانبإلى
النضالعلىُجبِلالذيفلسطينشعبضدالطاولةتحت

خلتبولمحدود،بالالقرابينوتقديمالجساموالتضحيات
.هابالدأجلالوطنيبواجبهاالقيامعنالفلسطينيةالمرأة

اللوددعيبسناديةالشهيداتمثلالذاكرةتفقدهمالنساء
زيادةوميقمري،ودادوالمناضالتاألخرس،وآياتالمغربي
وآالفخالدليلىأمثال.كثيروغيرهن...الحسينيوهند

منعبعليهن"زووم"شركةتنم ريضيرهنالالفلسطينيات،
لاالحتالجرائمفيهاتفضحندوةفيالمشاركةمنمناضلة
ةللتغطيالرسميالعربياإلعالممنالكثيريتوجهالتي
منهنواحدةوكلالهامات،لهنتنحنينساءفهؤالءعليها،
.رجلكألف

الشهيدة 
نادية دعبيس

الشهيدة 
دالل املغريب

الشهيدة 
آيات  األخرس

يتبع



ليىل فخرو،
 
 
ال يزال الغرس يانعا

لبحرينيةاالنسائيةالحركةفيمميزا  دورا  فخروليلىلعبت
شكلبوالخليجيةالبحرينيةالوطنيةوالحركةخاصبشكل
خروفيوسفعبدهللاابنةفهيليلىيعرفالولمن.عام
في1945عامولدت.وأغنيائهاالبحرينتجاركبارأحد

(حي)فريجفياألولىطفولتهاوعاشتالمحرق؛مدينة
هاأسرتتنتقلأنقبلالمحرقمدينةجنوبالواقعفخرو
جةخديمدرسةفيليلىدرست.القضيبيةمنطقةإلى

جتتخرأنإلىالمنامةمدينةفيدراستهاوأكملتالكبرى
هيةالتوجيشهادةعلىوحصلت.الثانويالرابعالصفمن
روتبيبكليةللدراسةلبنانإلىانتقلتثمالقاهرةمن

.للبنات
النسائيةالكوادرأوائلمنكانتأنهاليلىرفاقيذكر

سياسيالالعملفيقياديةمواقعتبوأناللواتيالبحرينية
ناءأثالسياسيةبالحياةليلىتأثرتفقد.واالجتماعي

.الخصوصوجهعلىوبيروتالقاهرةفيإقامتها
1964العامحواليالعربالقوميينحركةإلىوانضمت
.ةالحركعاشتهاالتيوالتحوالتاإلرهاصاتجميعوعاصرت

بالنشاطاتاهتمتالسريالسياسيالعملجانبوإلى
إلضافةبابيروت،فيالبحرينطلبةرابطةإطارفيالطالبية

اللخالبحرينفيالطالبيةالفعالياتفيمساهماتهاإلى
طلبةلرابطةالثقافيةاللجنةوترأست.الصيفيةالعطلة
.1968و1967عاميبينماالبحرين

علىتوحرص.بالرابطةالتمثيلفريقفينشطا  عضوا  وكانت
عنتصدرالتي"الرابطة"ونشرةالحائطجريدةفيالكتابة
هاأقامتالتيالندواتمنالعديدأدارتكماالثقافية،اللجنة
.الرابطة
قهاحقوعلىوحصولهاتقدمهاعلىوالعملالمرأةقضيةاحتلت

فيلهامقالفيلخصتوقد.أحالمهاأهمأحدالمشروعة
روتبيفيالبحرينطلبةرابطةتصدرهاالتي"الرابطة"نشرة
:التاليةالنقاطفيالنسائيللعملنظرتها

.االجتماعيةالقضايامنيتجزأالجزءالمرأةقضية.1
القطاعاتبينوالنشاطاتاألفكاروتبادلالتعاونضرورة.2

.المختلفةالنسائية
.الفكريالنساءمستوىورفعالفكريوالوضوحااللتزام.3
ورهالتطنتيجةالنسائيالعمللقيادةمؤهلةالعاملةالمرأة.4

.أفكارمنتحملهوبما
شكلعلىتجمعاتلخلقتسعىأنالعاملةالمرأةعلى.5

.نسائيةجمعيات

سبيكة النجاردكتورة
أول النسائيةجمعية 



األوضاعلتحسينالنضالالجمعياتتلكعلىيجب.6
.المهضومةحقوقهانيلهاعلىوالعملللمرأةاالجتماعية

الضغطبممارسةإالالحقوقلتلكالوصوليمكنال.7
.واالجتماعيالسياسي

فيالتقدميةبالحركةالنسائيةالحركةربطضرورة.8
.المجتمع
التنظيميللعملوتفرغتالدراسةمقاعدليلىتركت

دا  مجهوذلكفيوبذلتوبيروتالبحرينبينماوالنسائي
.هدفهاإلىالوصولمنيَمكِنهامنفذإليجادسعتوقد.كبيرا  
لللعمجديدةصيغةإيجادضرورةإلىتوصلتتفكيروبعد

يفالعملعلىوتركزالخيري؛العملأسوارتتعدىالنسائي
طرحبوبدأت.اإلنسانيةوحقوقهاومعاناتهاالمرأةقضايامجال
ضتهاعرثمعائلتها،وشاباتالمقرباتصديقاتهاعلىالفكرة
يروتبكليةفياألولىسنتهافيكانتالتيمطرفوزيةعلى

بناء-1967صيففيبدورهاوعرضتهالهافتحمستللبنات؛
.نجارالوسبيكةعيسانصالحةمنكلعلى-ليلىطلبعلى

مهمةعاتقهاعلىأخذتالتياألولىالنواةهؤالءفشكل
بينماالمحرق؛شاباتبينالجمعيةإنشاءلفكرةالدعوة
يفومعارفهاقريباتهاأوساطفيالفكرةنشرليلىواصلت
أوالجمعيةتأسيسفينجاحهاوتزامن.المنامةمدينة

نواةخلقفيالسياسيالصعيدعلىنجاحهاالنسائية
.1968عامنسائيةتنظيمية

الذيهدفهاتحقيقإلىاطمأنتأنبعد-ليلىعلىكان
فيالنسائيللعملكيانبتشكيليتعلقفيمابهحلمت
احةالسعلىالسائدالتقليديالعملعنيختلفالبحرين
نأخليجيةلفتاةيسبقلمجرأةأكثرخطوةتخطوأن-آنذاك
بماالشعبيةالثوريةالحركةكانتالوقتذلكوفي.حققته
األحيانمنكثيرفيتقربيساريةمثاليةأفكارمنتحمله
ظفارمنيبدأاشتراكيمجتمعبناءإلىتسعىالتطرفمن

عدادا  استليلىأبدتوقد.العربيالخليجأقطاركافةإلىويمتد
ةبحرينيامرأةأولفكانت.التجربةهذهلخوضملحوظا  وحماسا  
خاللمنوأثبتت.1969عامظفارفيالثوارصفوفإلىتنظم
فيمتميزةلقدراتإضافةالتخطيط؛علىفائقةقدرةعملها
عدنفيالقصيرةأقامتهافترةوفي.والتنظيمياإلداريالعمل
ليةاألواألسسفيدروسا  وأخذتاألوليةاإلسعافاتعلىتدربت

أيكوهنا.ظفارفيالداخللمناطقالنتقالهاتمهيدا  للتمريض
كانف.والنساءاألطفاللتعليمالثورةمدرسةأسستظفارفي
.ارظففيالتخلفليلبددتالتيالنورطاقةبمثابةالعملهذا
فيساهمتالتيالشخصياتمنالعديديدهاعلىتخرجوقد

.الحديثةعماننهضة
قلتانتالجبهةتركهاوبعدالزمن،منفترةبغدادفيليلىعاشت
ةالفترتلكوخالل.للنشردلموندارأسستحيثقبرصإلى

زياراتفيالبحرينلزيارةخاصإذنعلىالحصولاستطاعت
لكتالنسائيةأوالجمعيةإليهوصلتبماتفرحوكانت.خاطفة
توتمكن.السماءتطالظليلةشجرةورأتهازرعتهاالتيالبذرة
وشاركت؛البحرينإلىنهائيا  العودةمنقليلةبسنواتوفاتهاقبل
فيوساهمتالمعلوماتلتقنيةالنديمشركةتأسيسفي

فيفساهمتاهتماماتهامركزعنالمرأةتغبولم.إدارتها
.األعمالسيداتجمعيةتأسيس

فيلتحقيقهتطمحكانتماكللتحقيقليلىالقدريمهللم
منوالعشرينالحاديفيفرحلتالمرأة؛وتنميةتطورمجال
وبصمةالعطاءمنينضبالإرثا  وراءهاتاركة2006سبتمبرشهر
العملوبلفحسبالسياسيالعملفيليسالتاريخينساهالن

.والتعليمياالجتماعي

يتبع



وكانت كوكب حياة

الدهشةفي

والفشغالالتيالحياة.دهشتهاكذلكيسكت،الشغفها
رطمفوحب  كل ها،نشاطوكوكبأخرى،بالدة  فيهادهشة
وعلىبالسفر،شغفهاعلىاستعانت.والحياةللعمل

مألالذيالخاصضوءهاصنعتوبينهما،بالقراءة،دهشتها
وي  سماجرم  هوالكوكبأليس.والنشاطبالحركةحياتها
مسحوليدور تكانكذلك.بضوئهاويستضيءُ الشَّ

،حولهتدور(جرم)هوخاصا ،ضوء  يهبهاماكل،(كوكبنا)
.وتُرىتَرىبهفهي
يءشكلفيتتلم سهاوراحتالحياة،كوكبأختيأحب ت
؛الحياةيجعلماكلأحب ت.حولها يجهمبضجاألطفالتدبُّ
ياةللحتقولالتيالزاهيةاأللوانبالحياة،يصخبالذي
ويهاترالتيالكتبالحياة،تبدعالتيالفنونلك،هيت
حكوالضوجوهها،يعددالذيالسفروطريقة،طريقةبألف
.كبكوكعمرقصيرا  كانوإنحتىالحياة،عمريطيلالذي
ماوكل  السفر،فيأنهاكيفكوكبصديقاتتنسىال

:ن  فيهوصاحتشهقت،الساحرة،الطبيعةبدفقامتألت
ممدودة،هكذاتقولها-حيااااااااااةهذيشوفواشوفوا

فتضحكدهشتها،تنكفئأنودونسأم،دونوتكررها
شربهاتفكأنها.كوكبتسكتُ والالتكرار،فرطمنالصديقات

أنيجبحياةنخبكوكبعندللطبيعةحضوركل  .كأسا  
عبارةتالصديقاتتذك ر.شهقةشهقة  رشفةرشفة  نتذوقه
.بضحكاتهنيتلقينهاكن  أنبعدبدموعهن،اآلنكوكب

!كوكب؟يابالحياةشهقتكدونسفرلنايكونكيف-

فاطمة أبو إدريس األستاذة
جمعية نهضة فتاة البحرين   



الشغففي

.9عددهمالبالغإخوتهابينالترتيبفيالسادسةهي
فريقفيمترابطةأسرةحضنفيُمدللةطفلة  نشأت

أبوإدريسأحمدعبدهللاالحاجوالدي.بالمنامةالمخارقة
ايجعلنبمالننعميستطيعمابكلجهدالعصامي،الرجل
ق،اإلبريمدينةالحاجةووالدتيُمتعلمين،قانعينراضين
.انئةهُمريحةحياة  أبناءهانحنلنالُتوفراليومطوالتكدح
لوالعمبالدراسةكذلكشغفتبالحياة،كوكبشغفتكما

لطرازامنمثابرة  باكرا  فيهانخرطتالذيالتطوعيوالنشاط
تخصصفيدمشقمنالجامعيةدراستهاأنهت.الرفيع
ةفتانهضةجمعيةإلىفورهامنوتنضم  لتعودالتاريخ،
لبعضيةللجمعالتابعةالروضةفيبالتدريسوتقومالبحرين،
إدارةثم،1987عامالتعليمسلكإلىتنضمأنقبلالوقت،
.2007عاموالتعليمالتربيةبوزارةالتربوياإلشراف

العليادراستهاكوكبواصلتالخاص،حسابهاعلى
من

هاعطائلتواصلالدكتوراه،ثمالماجستير،علىحصلتبيروت

العلوموجامعةاألهليةالجامعةمنكلفياألكاديمي
.2020فياللعينالمرضباغتهاحتىالتطبيقية

مرض،الورغمأبنائها،بهمتشعرالذينوطلبتهاعملها،أحب ت
.طلبتي:لسانهاعلىتشخصكلمةظل ت
تعرضتأنوبعد،2020أبريلفيمرضهافراشفوقمن

الحركةعنأقعدهاالفخذعظمكسرفيتسببلسقوط
لبةللطمحاضراتهاتقديممنانتهتقدقبلهاكانتوالعمل،

متقديمنوانتهتبعد،عنالتطبيقيةالعلومجامعةفي
الدرجاترصدفقطعليهاوبقىوتصحيحه،لهماالمتحان

األلم،ةشد  منتتلو ىهيفيماكانتكيفأنسيال.للطلبة
يفسوىتفكريال":لهاقلتوكلما."طلبتي":ليترد د

ولنذمتيوفيمسؤوليتيهم":جوابهايكون،"اآلنراحتك
لهاأحضرأنعلي  أصر ت."حق همأعطيهمأنقبلأتركهم

تفكان.المستشفىإلىالطلبةوأوراقالمحمولحاسوبها
تاستعانالجلوس،علىتقدرفالالسريرعنجسدهاترفع
برصدقامتثمواألعمال،األوراقفرزفيأخيبأبناء

ا،طلبتهأحب توكما.ارتاحت.أمانتهاسل متحتىالدرجات
منوهأبدكبيرا  رحيلهاأسىفكانبحب،حب ا  طلبتهابادلها
.المجتمعيالتواصلوسائلفينعيهاخالل

الثقافةفي

وعيالتطالعملشغللمناصب،تطل عوالضجيجوبالبهدوء
الجامعةمنتخرجهافوركوكب،اهتماماتمنبيرا  جزءا  

عاميونيو11بتاريخالبحرينفتاةنهضةبجمعيةالتحقت

اتفعاليحضورعلىوُمواظبةنشطةعضوةفكانت،1985
فيشاركت.واالجتماعيةالثقافيةوبرامجهاالجمعية
1994-1995انتخابيةدوراتلثالثالجمعيةإدارةمجالس
عضوةثم.2007-2008الرئيسةنائبةثم.إداريةكعضوة
ملتقى)علىاإلشرافتولت.2015-2016أخرىمر ةإدارية
اتالفعاليمنالعديدنف ذالذي(الثقافيالبسامعزيزة

.والُمتميزةالُمتنوعةوالتدريبيةالثقافية
فيأيضا  تشاركجعلهاالتعليمي،الشأنفيانخراطها
وخدمةالت علمفيورغبتهاطموحهامعتتناغمجمعيات

يتبع



التيبوالتدريالتعليملدعماألهليةالجمعيةمثلالمجتمع،
البحرين،وآثارتاريخوجمعية،2019مارسفيلهاانضمت

جمعيةوتدريباتبرامجفيوحببفعاليةشاركتكما
ادينعروضبحضوروالتزمتالذات،وتطويرللتأملالبحرين
.للسينماالبحرين
فيكشرؤيةومصباحَ أخرىحياة  القراءةفيكوكبوجدت
ىعلوتحرصالكتب،تنهمراحتلهذاوُيعددها،الحياةوجوه
تتبعوالبحرينية،الكتببتوقيعالخاصةالفعالياتحضور

كذلكهم،معوالتواصلالبحرينيينللكت ابالجديدةاإلصدارات
منمجموعةشاركتكماوالعالمية،العربيةاإلصدارات
يهتمراءة،للقالفراشةناديتأسيسفيالُمثقفاتالسيدات
.جماعيدوريبشكلومناقشتهاوالكتبالرواياتبقراءة

الفراقفي

.كوكبقلبيقطعةمنأشبعأنالحياةتُمهلنيلم

قدتُ ف.سريعا  منيالحياةأخذتهاالحياة،أحب تالتيكوكب
ركبةفقدتُ اآلن؟بعدالحنانيأتينيأينمن.حنانمنقطعة
علي  كوكبتصر  كيفأنسىال.حياتيكلفيعليهاأعتكز
قولتأرفض،وحيناألكياس،ثقلعنيتحملأنالسفرفي
ركبتكحمليكفيك":يديمناألكياستسحبوهي

اآلن؟فقدكوجعحمليكفينيفمن."الموجوعة
عيماالستقراروقررت(المنامة)منزلغادرتقدللتوكانت
.بهايوجعنيأنالمرضقررعندما،(سند)فيمنزليفي
ولوالمكانذاتفيمعيبوجودهاأستأنسأنيمهلنيلم

لهوتجعرحيلهاوجعلتعم قفقطأتتكأنهاالوقت،لبعض
.صعوبةأكثر

يتبع

فلطمنربما.أخذماوسريعا  المرضذلكباغتماسريعا  
ِدهابجسرحلت.طويال  تعانيتتركهالمأنبكوكبالحياة
الألممنارتاحت.2020يوليو24فياأللماتعبهالذي

يصعدأنهاكوكبقر ر.الضئيلجسدهايستحق هوالتستحق ه
.السماءنحو

تركتنيلكنها.هناكتنتظرهاألمبالأخرىحياااااةثم ة
عشناهاالتيالجميلة(الحياة)ذكرياتألملمهنا،وحدي
.معا  



ز نساء كالحديد ولفلسطي 

أميمنطلبتاالبتدائي،الثانيبالصفكنتعندماأتذكر
إن:قالتمعلمتيالنلطفلتين،فستانينليتخيطأن

حيسمفهمييكنلم.ثيابإلىبحاجةفلسطينأطفال
لوااحتاليهودأنغيرفلسطينفييجريماذابمعرفةلي

.دائناأعواليهودبلدنافلسطيننرددصغاروكنافلسطين،
وروصمشاهدوتجمعتوأفكارنامشاعرنا،معناوكبرتكبرنا
عبالشبحقالمرتكبةالصهيونيالعدوجرائممنكثيرة

داخلبلالحتاللرفضنالتشكلأذهاننا،فيالفلسطيني
مجازربمشاهدةبداخلياأللمكبر.حرعربيمواطنكل
الشعبلنصرةعملإلىالغضبتحولوشاتيال،صبرا

كلضمتوالتيبحرينية،لجنةخاللمنالفلسطيني
وقد.العروبةناديفيتجتمعكانتوقدالمناصرين،

دوالعبجرائمالمنددةالبياناتمنالكثيراللجنةأصدرت
.واالعتصاماتالمسيراتونظمت
التأسيسومنذ،2001التطبيعمقاومةجمعيةإشهاروبعد
لندواتامنبالكثيرالقيامواستطعنااإلدارةفيعضوةكنت

ضيةكقفلسطينبأهميةالفردوعيترفعالتيوالنشطات
ادإعدعلىوعملنامشترك،فاألمن.العربكلتهممركزية
،الجمعيةأهدافلتحقيقواألنشطةالبرامجمنالكثير
ورفعالصهيوني،لعربياالصراعبطبيعةالتعريفأهمها

أوالنشراتوبإصداربالندواتواستعنابخطورتهالناسوعي

الغربيةفةالضمنالفلسطينيةالشخصياتمنالكثيراستضافة
.العربيالوطنمنالوطنيةالشخصياتومنوغزة،
الداخلمستوىعلىالمناصرةلجانكلمعتواصللناوكان
ةالخاصوالمؤتمراتالمنتدياتحضورخاللمنالخارجوأيض ا
دعممتقديعلىالوسائلبكافةوعملناالفلسطيني،بالشأن
الكبوناتبيعخاللمنالتبرعاتجمععبرللقضيةالمالي
المنتوجاتدعمعلىوحرصناالحفالت،وإقامةوالكتب

نالبحريوتجارالتجارةغرفةمعبالتنسيقالفلسطينية
لسطينيالفالزيتونكزيتالفلسطينيةالمنتوجاتالستضافة
رويجتعلىوعملناالشعبي،الفلسطينيالتراثمنوالمطرزات

لجمعيةارتبتوقدالبحرين،فيالمختلفةالفلسطينيةالحرف
عنالحصاركسربهدفالفلسطينيالزيتونزيتإلحضار

لكسرهليةاألالبحرينيةاللجنةوتشكلت.الفلسطينيةالمنتجات
السياسيةالجمعياتمنالعديدوتضمغزة،علىالحصار

يفالعدوجرائملفضحإعالميبرنامجوضعتموقدواألهلية،
فتحبإعادةتطالبقضيةرفعأعمالهاأهممنكانتوقدغزه،
.رةالحالتجارةاتفاقيةبعدأغالقهتمأنبعدالمقاطعةمكتب
منارةالصدفيحاضرةالفلسطينيةالقضيةإبقاءحاولناوقد
ززتعوالتيوالبياناتالخطابيةالمهرجاناتمنالكثيرخالل

اجيةاحتجمسيراتفيوالخروجالقضية،منالبحرينيالموقف
كانووغزة،الضفةعلىالصهيونيةاالعتداءاتمنالكثيرعلى

البحرينيالشعبعلىكبيروقع2008سنةغزةعلىللعدوان
السفارةأمااحتجاجيةوقفةالتطبيعمقاومةنظمتحيث

دوقالمدني،المجتمعمؤسساتكلفيهااشتركتاألمريكية
الدمواختلطالشاخوري،محمدلبطلافيهااستشهد

بدرية علياألستاذة

يه رئيسه سابقة للجمعية البحرين
لمقاومة التطبيع



لتعزيخالدليلىالمناضلةوحضرتبالفلسطيني،البحريني
نيالبحريالشعبولتشكرالشهيدوأهلالبحرينيالشعب
.للقضيةالداعمةمواقفهعلى
الجمعيةإلىووصلتغزةعلىالصهيونيالعدوانتواصل
عتفدوالدواء،الغذاءإلىوالحاجةاالستغاثةنداءاتمنالكثير
رحىلجالطبيالدعملتقديمللتطوعاألطباءالجمعيةخاللها
عكريالعليوالدكتورتمامنبيلالدكتورالنداءلبىفقدغزة،
وكانتالميرحسينوالدكتورجمالأحمدالدكتورتبعهمثم

الشعبلهمحفظهاأطباءنامنكبيرةإنسانيةوقفه
رفالشلوحةفيأسمائهموسجلتوالبحريني،الفلسطيني
.اإلنساني
نحملمرهونومحمودالصفاروروالأنادخلتوبعدها

الماليةاألهليةالجمعياتمنالبحرينيالشعبمساعدات
ىحترفحمعبرعلىأيامأربعةبقاءنابعدغزةإلىوالطبية
مجازرعلىشاهدينواألطباءنحنلنكونبالدخوللناسمح
الحصاركسرسفنركوبحاولناكماالصهيوني،العدو

نجح،غزةعلىالحصارلكسرالعالميالتنظيممعبالتنسيق
.عائليةلظروفبهماللحاقاستطيعولمالبعض
فيحاضرةالقضيةإلبقاءعملهافيالجمعيةاستمرت
ضافةواستالفعالياتمنالكثيرإقامةعبرالبحرينيالمشهد
كةللدبالحنونةفرقةمثلالفلسطينيةالشعبيةالفرق

كانتيالتالفلسطينيةالجداريةإحضاروأيضاالفلسطينية،
التطريزتمثلفيهاقطعةكللفلسطين،لوحةعنعبارة
تمكماموجودة،أومهدمةفلسطينيةقريةبكلالخاص

الطنطورةمسرحمنالقدسصندوقمسرحيةاستضافة
استضافتكمابحريني،طفل6000منأكثرشاهدهالذي

لعمبرنامجفيالفلسطينيالشبابمنمجموعةالجمعية
بأهمالشبابتعريفإلىيهدفالبحرينيالشبابمع

تمرالمسالتواصلعلىالجمعيةوعملتالعربية،قضاياهم

لكثيراباستضافةالفلسطينيوالداخلالبحرينيالداخلبين
اندةوالمسللدعمالفلسطينيالشعبواحتاجالمتحدثين،من

ية،القضدعموالوسائلالطرقبكلالجمعيةفحاولتالمادية،
بحرينيين،الالفنانينمعبالتعاونالكتبمنالكثيرتصميمفتم
للفنان(الطفولةارضيحميمن)عوانيحملكانكتابوأول
وزيعهلتاألطباءنقابةإلىالكتابإيرادسلموقدالشيخ،أنس
تابكالجمعيةأصدرتكماالفلسطينية،المستشفياتعلى

التيالكتبمنوالكثير(الفلسطينيالطفلإلىرسالة)
.وغزةالغربيةبالضفةالصحيالعمللجانلصالحريعهاخصص
قبلمنالبحرينفيتنظمفعاليةأيفيأشاركدئماكنتوقد
القضيةتجاهالبحرينيينالطالببوعيواهتممتجهة،أي

قالمفلسطينيةمناسبةكلفينرسلوكناالفلسطينية،
هلقراءتالبحرينمدارسجميعإلىالمناسبةهذهعنيتحدث
ناءألبروضةبناءدعمعلىبجهدوعملتالصباحي،الطابورفي

لعاب،واألبالكتبوتزويدهمبسوريااليرموكمخيمفيالشهداء
مخيمنانبلبالفلسطينيةمخيماتإلىسنويةزيارةلناكانكما
.دائهشهقبورعلىالورودووضعالدعملتقديموشاتيالصبرا

المجد والخلود 
لشهداء فلسطين 

يتبع



متنوعة عناوين



باالستالبالعقمترسيخ

التنالمرأةبدأتالثمارجمعمرحلةومنذالتاريخ،قبلمامنذ
حونواحدةدرجةالسلمتهبطوأخذتالعدالةقصورمننصيبها
يناللذوالوالدةالحملبسببوذلكالطويل؛المظلمتاريخها
امانعدأوالثمارجمعأثناءعليهتحصلماقل ةفيتسببا

.اآلخرينمنأقلنصيبتعطىحيثذلك،فيمشاركتها

الثورةأثناءظلمهاوازدادالمرأةحقوقاستالبتواصلثم
اتوكمستلبكعبيدالرجل؛أمالكمنأصبحتحتىالزراعية،
وكزوجاتوتشترى،تباعوجواروكإماءالحروبمنوغنائم
ليعادماديشيءمقابلمنهنالزواجيتمومنسياتعديدات
!قيمتهن

اوطاقاتهإنسانيتهامنحرمهاللمرأةالمهيناالستالبهذا
ه؛وطاقاتقدراتهنصفمناإلنسانيالتاريخوحرمالمتنوعة
طيلتعهومسبباتهأهممنكاناإلنسانيالتطورفيفالبطء
بحفأص.المرأةوإبداعاتطاقاتفيالمتمثلةطاقاتهنصف

!واحدةساقعلىيسيرالمجتمع

يقف،المجاالتكلفيالبشرياإلبداعتاريخفينتلفتوحين
تلكخاللالمرأةمساهماتأينالتالي،التساؤلأمامنا

الفترات؟

حضورهاسجلتالتاريخفينسويةنماذجعلىعثرناوإذا
منوالكثيرجدا  هامشيالحضورهذافإناإلبداعقوائمفي
.الطاغيةالذكورةرمالتحتوجب همحوهتمقدالهامشيهذا

يختارمنمنسيةقليلةصفحاتعلىمعدودةأسطرتمنحنا
فيومبدعاتوفيلسوفاتشاعراتلنساءأسماءالحضارات
هذهلكنإلخ،...وطبيباتوعالماتواألدبالموسيقى
واالستشهاداالهتماممنبقليلذكرهنيأتياألسماء
.اإلنسانيللتاريخقدمنهوبمابإنتاجهن

لةقاتذكوريةثقافةطاقاتهاواستالبالمرأةتهميشصاحب
منوانتقصتاإلبداع،فيوخيالهاعقلهااستخداممنمنعتها
ظالمةمقوالتتحتعليهاوحجرتبهاوسفهتالقدراتهذه
واللإلغواءمصدروإنهاالرجل،عقلمنأقلعقلهاإنمثل،
.وللمنزلالخاصةللملكيةسوىتصلح

لوالمتثاقالمتراكماالستالبمنالمحكمةالسلسلةهذه
إبداعهافيللمرأةالتاريخيللعقماألولالمسببكانت

إنسان؛منأقلتكونأنعلىالمرأةوإلكراهومساهماتها،
.وعقال  جسدا  

واإلبداعالحريةنقص

منحظةلتتحققأنيمكنوالالعدالة؛بنقصالحريةتتحققال
.اتهاوطاقوالمرأةإنسانيةتستلبلحضارةأولمجتمعالحرية

أحمد العجمياألستاذ 
شاعر

المرأة واإلبداع



اعإبدمنالمرأةلحريةالمنتقصةالحضاراتهذهتنتجهماوكل
غيابفإنكم همنأمانوعه؛ومنكم همنمنتقصإبداعهو

ف،النصإلىالحضارياإلبداعيالمنتجأنقصالمرأةمساهمات
دضجاءتاإلبداعيةالمنتجاتهذهمنالكثيرفإنالنوعمنوأما

شبههاحينالمرأةشي أاألدبمنوالكثيرالمرأة،إنسانية
أوبالناقة،شبههاأوالبان،كغصنالمرأةقواممثلباألشياء،

وكانت.ألخ..الغزالأوالوحشيالبقربعيونعيونهاشب ه
امعجمهيقتربأندرجةإلىالحبقصائدعلىتطغىالحسية
.المرأةلحقوقاليومبمفاهيمالتحر شبألفاظ

تاريخا  ناهلوجدالحديثالعصرقبلالطويلأدبناتاريختفحصناولو
إنهخاصةفيه،للمساهمةفرصةأي  المرأةيمنحالذكوريا  

منينالالذيالهجاءغرضمثلأغراضهبعضفييستهدفها
!وكأختكأمالمرأة

دبعيوالهجاءوالمدحالفخرفيالمتمحورالفحوليالتاريخهذا
سبيوالالمعاركبطوالتيتناولالفخرألنالمرأةمتناولعنجدا  

الفخرعنكثيرا  يبتعدالوالمدحالنساء،ضمنهامنالتيوالغنائم
نزلالمحبيسةهيوالمرأةللغنائم،المعطيلآلخرموج هولكنه
يصبوالهجاء.كجائزةللمادحتعطىالتيالغنائممنوهي
فياقتربتالمرأة.المرأةشرفمنالنيلعلىوخياالتهطاقاته
نمناتجوهذاوالرثاء؛والغزلالحبمواضيعفيالشعرياإلبداع
شديدبحذرالحبتتناولفإنهاذلكومعذكوريين،غيرأنهما
.اجتماعيا  عليهتعاقب

نايمكنولمساهمتهاوروحها،المرأةلطاقةاالستالبهذاكلومع
عنهتوالمسكوالبشري،اإلبداعلتاريخقدمتهمابؤرةنترصدأن

هومخيلتالطفلروحإشباعفيأدوارهابهونقصدوالمغي ب،
وسحريتهاوتناغمهاوموسيقاهاالكلمةبجمالوإحاسيسه
ياليةالخالقصصأنكماالطفولة،وتنويماتأغانيفيالمكتنزة

نميتأطفالهاعلىالمرأةتقصهاالتي(الخر فات)واألسطورية
عنهالبحثإلىوتقودهمالفنهذافيوتحببهمخياالتهم

والخطيبوالراويفالشاعر.الكبرفيوممارستهوفيه
فيوهووخياالتهاوفنونهااللغةأمهمنيتشربواألديب،
لقينطأنقبلطفولتهلحظةفيفيتشكلوكنفها،حضنها

.ةالعامالتعليمأنظمةوجودقبلوخاصةاإلبداعي،بمشروعه

الصلبةالقشرةكسر

واالقتصادياالجتماعيالتطورشكلالحديث،العصرفي
رأةالممنهنالتالذيالتعليموتطوروالحقوقيوالسياسي

رأةالمبإنسانيةاالعتراففيضروريا  استحقاقا  مكانها،
مازالتالتيالكثيرةالنواقصرغمالفع الة،وقدراتهاوبطاقاتها

اقاالستحقوهذا.عليهاللحصولشديدةنضاالتإلىتحتاج
المنزلخارجوعقلهابجسدهاالمرأةبمشاركةسمحالذي
وتيرةرفعمنالمجتمعمك نوتخي لية،ثقافيةوكحدودكمكان
.األصعدةكلعلىاإلبداعيإنتاجه

وفيالعلومفيعقولهنللحضارةيقدمناليومفالنساء
إلىالمدهشة،تصاميمهافيحديدزهاكالمعماريةالهندسة
عالميةجوائزحصدناللواتياألدبفيالمبدعاتجانب
ذاهكسرالولو.والشعرالروايةفيروائعللبشريةوقدمن
والمسرحفالللسينما،والللمسرحفنهناككانلماالجدار
.مبدعاتنساءبدونسينما

مساحةتزايدتوعقلهاالذكوريةقبضةتراختوكلما
كثرأاإلنسانيةالحضارةوتقدمتاإلبداعفيالمرأةمساهمات

يتبع



الفنيالمشهدعلىبانوراميةنظرةوفي.المجاالتكلفي

جميعفيالمرأةمساهماتنرىالعربيعالمنافيواألدبي
أوالزمانيةالفنونفيسواءقويةإبداعيةبطاقةالفنون
.المكانية

ذلكوكبداياتهامنذالعربيةالسينماتاريخالنساءأغنتلقد
اتمستويإلىوذائقتهاالتشكيليةالفنونورفعتالمسرح،
فيووالسردالشعرفيمساهماتهاذلكويماثلورفيعة،جميلة
.اإلبداعمجاالتكلوفيالنقد

هاإليمضافالقديمةوالثقافيةاالجتماعيةالظروفكانتإذا
إنتاجفيالمرأةمشاركاتمنحد تقدالشعرووظائفأغراض
بيا  نسالمتسعةالمساحةبفضلاليومالمرأةأنإالالشعر،هذا
إنتاجفيالمساهماتأكثرمنتكونقدوالتعليمالحريةمن

نيمكالالقصيدةهذهأنمنطلقمنونوعا  كماالنثرقصيدة
وة،الغنائيمنلخلوهاوالفخركالمدحقديمةبوظائفتحميلها
هيووالعين،الصمتإلىوإنمااألذن،ثقافةإلىتتوجهالألنها

يدةالقصهذه.يحدثولماللعالمورؤيتهابالذاتتمتلئقصائد
منهتمتلكبماإنسانيةولكنهاأنثويةوليستذكوريةليس

ولةالفحقوالبكلبنظامهاتتجاوزولماالذاتيةللحريةمساحة
.الجامدوالتأطير

الثانيةالساقإرجاع

ديةالجسالقيودوكلالحضارة،لحركةالثانيةالساقهيالمرأة
ارةالحضعلىقيودهيالمرأةعلىمورستالتيوالثقافية
زايدوتتوتوهجهانموهاويزدادالحضارةتنصعوحتىوالتطور،

فتحولهاالعدالةوتحقيقالمرأةاستالبمحومنالبدعجلتها
ليةوالتخييالعقليةطاقاتهاكلإظهارفيلخطواتهاالمضمار
.إنسانيتهنحوالتاريخلدفعاإلبداعية

تتفككالواقععلىالساقهذهتضعهاخطوةكلومع
االستالبخلقهاالتيواألوهامالتابوهاتمنمجموعة
فردكالرجلعلىالذكوريمعنىنقصروالوثقافته،الذكوري
األنظمةكلوإنماوثقافاتها،األنظمةهذهنتاجإنهحيث

لوكهاوسعقلهاكانالتاريخحكمتالتيوالدينيةالسياسية
.النهجهذاتمارسالنماذجهذهومازالتذكوريين،

التاريخعلىالمرأةخطواتساقوقعصوتسماعإن
للقيودالضعفمؤشراتمنهواإلبداعيةومساهماتها

تميتحوثباتبقوةالخطواتهذهولسماعللحرية،والتوسع
قيودهاكسرفينضاالتهاعنتتوقفالأنالمرأةعلى

.المتنوعةاإلبداعيةطاقاتهاوإطالق

يتبع



..الجائحة 
 
ً
فرص التحول للوضع األكير تفاؤل

كنولكورونافيروسلسلبياتنتطرقلنالزاويةهذهفي
حتىإضاءةأكثرزواياعننبحثأنجاهدينسنحاول
ظمفمع.مختلفةبنظرةالوضعمعنتعايشأننستطيع
تورللدك(كالدواءالتأمل)التوترمنبلحظاتيمرونالناس
قوةالتفعيلكيفيةعنيتحدثحيثكهالساسنكدهارما
ميقالعالتأملطريقعنطبيعيبشكلللتشافيلدينا

.التنفسعلىوالتركيزاليوغاورياضة

لممارسةوباثبتحياتنافيالتأمللتأثيردراستهخاللفمن
التحايقللالقلق،منيخلصناحيثحياتنافيأهميته
معرفية،الالوظيفةفيزيادةالكورتيزول،نسبةيقللاأللم،
نيحسالدم،ضغطمنيقللاألدوية،استعمالمنيقلل

.الطبيبزيارةمنيقللالصدمة،بعدمناالضطرابات

يماناإلأوال  تتطلبيوميةبصورةاليوغارياضةفممارسة
نتيجةإلىنصلحتىاإلرادةقوةثمومنالرياضةبهذه

.الروحيةقواناوتجددأجسادناصحةلناتعيدإيجابية

ةالفئهذهتصدتكيف:المثقفةالفئةومسؤوليةدور
يلالتقلمنالمجتمعفيومسؤوليتهاأدوارهامنواتخذت

اءاتاللقعقدخاللمنللجائحةالسلبيةاآلثارمن

جهةلكوتوجيهالوضعوتحليلالتوعويةوالندواتالمفتوحة
ساتواالنتكاالمشاكلتخطيبهدفمسؤوليةمنعليهالما

أكثربصورةاألصعدةجميععلىالجائحةخلفتهاالتي
.مناسبةووسائلحلولعنوالبحثعقالنية

اتنامهارتطويرخاللمنذاتنالبناءلنامتاحةكثيرةفرص  
والطبخوالموسيقىوالرقصوالرسموالقراءةكالكتابة
.وغيرها
خاللمنالمستقبلحضارةإلىاالنتقالللدولأتاحتفرصة
سةبدرابالقيامللتفكيرفرصة)بعدعنوالعملالتعلم
ازدحاممنالتقليلفي(االنتقالهذاأثرعنمسحية
عادةإالبيئيالتلوثمنالتقليلعنهنتجوالذيالشوارع
منالتقليلحيثمناالستهالكعاداتفيأيضاالتفكير

لةالدووعلىعملنابأماكنالكهربائيةللطاقةاستخدامنا
المسحيةالدراساتهذاخاللمنالسياساترسمإعادة
ةمالئمجديدةتشريعاتإيجادوخاصةاألصعدةجميععلى
أفضلمستقبلإلىللتطلعمجتمعناتطويربهدف

علىالصينوخاصةالدولتجاربمنأيضاواالستفادة
رالتنويقيموترسيخوالتقنيالعلميالتطورمستوى
.المستقبليةالتحدياتلمواجهةوتطويرها

امظهورالجائحةهذهخاللتجلتالتيالجميلةاألشياءمن
ريقوالفاألطباءطاقممناإلنسانيالتضامنبجماليسمى

فيالبشريللنوعالوحدةإعادةأيوغيرهمالتطوعي
.المبهرتضامنه

لكلتالعودة....ينقصناوماقيمةللوقتأنأدركناوأخيرا  
.اآلخرمعالقربوذلكالِعشرة

فوزية ربيعةاألستاذة
/  مسئولة ملف العنف
لجنة تعديل القوانين 



ي ظل جائحة كورونا
ز
الجمعيات النسائية ف

والتواصل الرقمي 

مالعالأنحاءكلفيمستجدا  واقعا  كورونافيروسفرض
علىبلفحسبالدولةعلىليسكبيرا  أثرا  وترك

مامواالهتالمنحىنفسياخذاألمرفصار،كافةالمواطنين
علىاوبالصحةالمحدقالخطرعلىسواءالجميعلدنمن

الفكرةإيصالوتُتخذ،أنيجبالتياإلجراءاتمستوى
الدولجاهزيةمدىوبيانحقيقتها،بكاملللمواطن
.لوباءاهذاضداألولالصدخطلتكونوإمكانياتهاوقابلياتها
المجتمعمنظماتجميعهيوكماالنسائيةالجمعيات
وبينالساحةعلىفعليا  متواجدةكانتتعملالتيالمدني
التيالظروفالحكوماتفاجأتكمافاجأتهاولكنالناس
صدامفيجعلهاالكارثيالظرفهذا.الجائحةمعترافقت
كانتيالتوالقضاياالملفاتمعالتعاملكيفيةبينوحيرة
البشريةالمواردمنمجموعةعلىباالعتماد.تُديرها

اغةصيإعادةوبينثابتة،تقليديةمؤسسيةوهيكليات
فيةوخاصالحاليةالظروفتتطلبهالذيبالشكلأنشطتها

الطوارئحاالتمنوغيرهاوالحروبوالكوارثاألزماتظل
.الصحيةوالتعليمات

هذهلبرامجبالكاملالتغيرهوالسليمالقرارأصبح
وأوراقهبكوادرهواقعيعالممنالجماهيريةالمؤسسات

المنزلمنبالعمليهتمافتراضيعالمإلىوملفاته
يةالذكالشاشاتأهميةوتعاظمتُبعد،عنوالتواصل

ىالوالوصولوالتعاملالعملمناألفرادتُمكننوافذلكونها
جمعياتالهذهتنفذهاكانتالتيالمشاريعبأغلبالمستفيدين

ارانتشمنللحد  بهاألخذتمالذياالجتماعيالتباعدبحكم
ي روتغتبدلظلفياألهدافلتحقيقللوصولوالعمل..الوباء
صادرتقريركشفوذلكالىالماسةوالحاجةالكاملالوضع
مستخدميمن%75أناالمريكيةاليوميةاألعمالمجلةعن

ىعلأوقاتهممنكثيرا  يقضوناالجتماعيالتواصلوسائل
.روناكوجائحةانتشارمنعتدابيرتطبيقبعدالتواصلمواقع

التحدياتمنمجموعة  الجمعياتهذهواجهتذلكظلفي
:اهمها

يفوالدخولالتكنلوجيااستخدامفيالكافيةالخبرةعدم-1
"اإلليكترونيةاألمية"الرقميالعالم

راألكبالمشكلةكانتالجمعياتأنشطةمنالمستفيدون-2
ظلفيالخدمةتلقيبكيفيةالكليةالمعرفةعدمفيلديهم
وابطوالرالتواصلوسائلباستخداموالبدءاالجتماعيالتباعد

.بعدعنللتواصلااللكترونية
.الخدماتلديهمالتتوافرقدالخدماتمنالمستفيدون-3
لدىوجياوالتكنلاالليكترونيةالروابطاستخدامفيالثقةعدم-4

.الحكوميةوالمؤسساتوالمنظماتالمستفيدينمنكثير
Zoomلموقعالجمعياتلجأتحالفيالماليالتحدي-5

دوالر15أوشهريا  دوالر150التكلفةستكونpremiumالمدفوع

جيلتسوُمشاركألفمنأكثرمشاركةلهمُيتيحوهذاشهريا  
.محدودغيرواتصاللالتصال

فاطمة أبو إدريساألستاذة
/  اللجنة  االعالمية
االتحاد النسائي



المبادراتمنمجموعة  انتجاالستثنائيالظرفهذا
استدامةأجلمنالعملاستمراريةلضمانالنوعية
:التنمية

وسائلعبرإرشاديةرسائلبنشرالمبادراتبدأت-1
يةكيفحولالمواطنينلكافةتُوجهاالجتماعيالتواصل
حياةعلىللحفاظالالزمةواآللياتالفيروسهذامنالوقاية
هقررتالذياالجتماعيبالتباعدوااللتزاماألسرة،أفراد

يفالمتواجدةالصحيةوالهيئاتالعالميةالصحةمنظمة
.البلدانكافة

لةلحاللتصديالنفسيةالرسائلمنمجموعةتوجيه-2
منهمكبيرا  عدداأصابالذيوالخوفوالهلعالذعر

.األعماروبمختلف
لىعتركزتالنسائيةالجمعياتقبلمنعديدةمبادرات-3

المعقمات-والصحيةالغذائيةالمواد-الكوبوناتتوزيع
لهاماسةحاجةفيهيالتيالعوائلعلى(والكمامات

.(المتفرقةالمناطقفي
عمبالتعاونوالنفسيةالطبيةاالستشاراتتقديم-4

.مجانيوبشكلواالختصاصييناألطباءمنمجموعة
منخاصةوالقانونيواالجتماعيالنفسيالدعمتقديم-5

بهذاتختصالتيللجمعياتالتابعةاألسريةالمراكزقبل
مجانيةساخنةوخطوطهناكفكانت.الخدماتمنالجانب

.الخدمةوتلقيللتبليغالمستفيدينيستخدمها
واجتماعاتواألسبوعيةالعموميةاالجتماعاتعقد-6

.بعدعنالعاملةواللجاناإلدارةمجالس
ليةوالدوواإلقليميةالمحليةالمؤتمراتفيالمشاركة-7

تخدامباسوالنقاشيةوالتعريفيةالتدريبيةالعملوورش
ةواسعقطاعاتإشراكومحاولةبعدعناالجتماعاتتقنية
.االنشطةهذهفيالناسمن

:ماذا تحتاج الجمعيات النسائية لتطوير العمل الرقمي

التحولعلىالمؤسساتبهذهالموظفينكوادرتدريب-١
.المخرجاتجودةوضبطالرقمي

المعرفةواشتراطاإلدارةمجالسعضواتتدريب-٢
.المجلسلعضويةتترشحلمنالتكنولوجية

الكوارثومواجهةيتناسببمااالستراتيجيةالخططبناء-٣
.بديلةخططووجودبالمرونةتتميزبحيث

عقدتميبحيثالجمعياتفيالماديةالمصروفاتمنالتقليل-٤
.بعدعنالتدريباتأغلب

يتبع



ي البحرين، وأهداف التنمية المستدامة 
ز
....  التعليم ف

استفسارات ؟؟؟

عامفيالمتحدةاألممفياألعضاءالدولجميعاعتمدت
أيض اتُعرفوالتي،(SDGs)المستدامالتنميةأهداف2015

للعملعالمي ةدعوةباعتبارهاالعالمية،األهدافباسم
عجميتمتعوضماناألرضكوكبوحمايةالفقرإنهاءعلى
تلكتتضمن.2030عامبحلولواالزدهاربالسالمالناس

منالرغمعلىمؤشر،229وغاية169وهدف ا17األهداف
متداخلةعشرالسبعةالمستدامةالتنميةأهدافأن  

علىحتم اسيؤث رمامجالفيالعملأن  أي-ومتكاملة
والذيأهم ها،التعليمأن  إالأخرى،مجاالتفيالنتائج
ائلوسوثالثغاياتسبعوالمتضمنالرابع،الهدفيحتل

افهوللتنفيذ؛ يمالتعلونجداألهداف،لكلومهم اأساس 
ا المستدامةالتنميةأهدافجميعأعمالجدولعلىمدرج 
اءوالقضالفقر،علىالقضاءفي...الغاياتمختلفوفي
نبيوالمساواةوالرفاه،الجيدةوالصحةالجوع،علىالتام

نظيفةوطاقةالصحية،والنظافةالنظيفةوالمياهالجنسين،
ناعةوالصاالقتصاد،ونموالالئقوالعملمعقولة،وبأسعار
اة،المساوعدمأوجهمنوالحدالتحتية،والبنيةواالبتكار
تاجواإلنواالستهالكمستدامة،محليةومجتمعاتمدنوبناء

تحتوالحياةالمناخي،والعملاالستدامة،عنالمسؤوالن
.إلخ...السليمةالواعيةوالشراكاتالماء،

نصفالوحتىببطؤ،تنموالتعليممؤشراتكانتالبحرين،في
لةمستقغيرمناهجنازالتالوالعشرين،الواحدالقرنمناألول
ومنذبعدهاالعربية،الدولإحدىمناهجعلىومعتمدةبل

راسةبالدااللتحاقمعدالتزيادةبدأتالقرنهذامنالثمانينات
هائلبقدرتحسنتوقد.والفتياتللنساءبالنسبةخصوص ا
اجةحثمةأنإالالشعب،فئاتلمختلفوالكتابةالقراءةمهارات
مولأعلى،قفزاتبتحقيقكفيلةجسارةأكثرجهودبذلإلى
من،األصعدةمختلفعلىكانوالبناءفالعملفراغ،منذلكيأت

أيدعلىةمدرسي  مناهجبناءإلىالتحتيةللبنيةوتدعيمتشييد
ومعلماتمعلمينمنمؤهلةكوادرخلقإلىمؤهلة،بحرينية
.شودالمنالتقدمبذلككفيلذلككل...التعليمفيوإداريين
ليةوالدوالعربيةوالمؤشراتومتالحقة،سريعةالتطوراتكانت
ومعزَزاا،وأساسَ مطلب اكانالجيد،التعليمضمانإن  .بذلكتشهد
تنميةالوتحقيقالناسحياةلتحسينالمساعدةاألخرىللفرص

ماوهذانسبي ا،البحرينتقدممنالرغموعلى.المستدامة

ولالحصإمكانياتونموزيادةمنالرقمي ة،اإلحصاءاتتوضحه
.ةمراحلكلفيالتعليمعلى
تثبيتتمعندما،2011العاممنذالتعليمعلىالنكسةجاءتلقد
يكنلمهؤالءمتطوع،مسمىتحتشخص500علىيزيدما

ملونيحالمنهموأعداد االتعليمي ة،للعملي ةمؤهلينأغلبهم
فيإداريينأوكمعلميينللعمليؤهلهمالذيالمناسبالمؤهل
منفاآلالتوقيفبعدذلككانالعام،التعليممؤسساتمختلف

الرغموعلى...والتعليمالتربيةوزارةفيوالمعل ماتالمعلمين
حقيتأثبوتبعدوالتعليم،التربيةوزارةفيللعملرجوعهممن

واكانالتيالمواقعيحتلوالممنهم،األغلبيةأنإالأغلبهم؛
مننبالغبالشعورنصيبهموكانمهمشين،ظل وابلعليها،

الدكتورة غنية جاسم عليوي
ن عضوة لجنة تعديل القواني

االتحاد النسائي /



علىوالحصولالوظيفيالتقدموعدماهمالهم،استمرار
لم،بالظالشعورفيهمبعثممايستحقونها،التيالترقيات
علىقادرينغيرلوظائفالمتطوعيناستالمعنناهيك
...حملها

ما المتوقع من انعكاس حقيقي 
على مخرجات التعليم؟؟؟

رالمبكالتقاعدبرنامجطرحعندماالكبرى،الطامةجاءتلقد
ا،للمتقاعدينالمقد مةوالمميزات أهيالمشروعذلكمبكر 
المميزاتعلىوالحصولللتقاعداألغلبية،عندالنفسية
الشورىمجلسيشؤونوزيروكشفالموعودة،المقد مة
برنامجفيموظفا8025قبولعنالبوعينينغانموالنواب
موظفوهاتقدمحكوميةجهة46بينمناالختياريالتقاعد
موظفا3634تقاعدقبولاألرقاموأظهرتاإلختياري،للتقاعد

المتقاعدينإجماليمن%45بنسبةوالتعليمالتربيةوزارةمن
يالتاألرقامأظهرتكمااالختياري،التقاعدفيالمقبولين
لعادالنائبسؤالعلىردهافيالمدنيةالخدمةديوانأرفقها

التقاعدبرنامجفيالمتقاعدينونسبعددحولالعسومي
فئتهمعتقاختياريا  للمتقاعديناألعلىالنسبةأناالختياري،
4225عددهموبلغ%54.9بنسبةعاما  49-40منالعمرية
بواقععاما  59-50بينالعمريةللفئة%26.4وبواقعموظفا ،

بينمأعمارهتقعالذينالمتقاعدينعددبلغفيما،موظفا  2040
...عاما  30القيتجاوزولمموظفين5وموظفا  1439عاما  30-39

أن  إالة،سلبي  آثارمنالتقاعدلصندوقسيحدثعم االنظربغض
....إشكالياتمنالتربيةوزارةمنلحقما

 

يتبع



المرأة العاملة
في االقتصاد غير المنظّم



رينالبحفيالنظاميةغيرالعمالةظاهرةسنواتمنذتتنامى
فصفوفيالعمالةهذهأعداديتزايدحيثسريعة،وبوتيرة
.والوطنيةالوافدةالعمالة

عملالشروطفيهاوتنعدمالحقوقمنللعديدتفتقروالتي
وقالحقمنالعديدمنالتحققضمانتتطلبوالتيالالئق

والمساواة،العادل،األجرمنبدءا  العمل؛فياألساسية
وسنوية،ومرضيةأسبوعيةوإجازاتمحددة،عملوساعات
المدفوعةاألمومةوإجازةالجندرية،والمساواةرسمية،وعطل
.االجتماعيةالحمايةفيالحقإلىوصوال  األجر،

فيأوالقانونفيخاضعينغيرأنهمذلكإلىأضف
ويفتقدون،(العملقانون)الوطنيللتشريعالممارسة
ل،الفصتعويضاتأوالعمل،منبالفصلالمسبقلإلخطار
.الوطنيةالعملبياناتخارجيكونونماوغالبا  

اتالسياستوجهالزيادةهذهفيساهمتالتياألسبابومن
تعرفمالسياساتالمتبنيةواالجتماعيةاالقتصادية

دوليةالالماليةالمؤسساتلهاتدعووالتيبالنيوليبرالية
ساسأعلىتقوموالتي(الدوليينوالبنكالنقدصندوق)

ليهعتطلقكماأوالعمل،سوقلتقنينالدولةتدخلإنهاء
القيود،هذهإزالةطريقعن(العملسوقمرونةتفعيل)
ثماراتاالستمنمزيداستقطاببذريعة(العملقوانينتغيير)

ومناداالقتصقدرةمنللرفعالتنافسيةولتحسينالخاصة،
عملياتتسهيلتشترطالتيالتشغيلتكاليفتقليصأجل

ةمحددبعقودالعملعنالقيودورفعوالتسريح،التوظيف
ساعاتلتحديدأكبرحريةالشركاتأصحابوإعطاءاألجل،
فيخاصةالعامالقطاعخصخصةعنعداهذا.العمل

..مواصالت-تعليم-صحة-كهرباء)الخدميةالقطاعات
:تبعاتهمنكانوالذي،(وغيرها

تاجيةاالنالعمليةمنالبحرينيةالعمالةمنكبيرةأعدادإخراج•

طاعالقفياالختياريوالتقاعدالخصخصةسياساتبسبب
.الخاصالقطاعفيالكبرىللشركاتالهيكلةوإعادةالعام،

نالمواطنيمنالعمللسوقالجددالداخليناستيعابعدم•

.الحدودأضيقفيوجعلهالتوظيفبتقليل

ةمتدنيوبأجورالباطن،مقاولينمنالعمالةعلىاالعتماد•

.العاموالقطاعالكبرىالشركاتفيخاصة

.األجورمتدنيةوافدةعمالةجلبتسهيالتمنمزيد•

كبيرةعدادألالنقابيالتنظيمإلمكانيةتامشبهوافتقارغياب•

.العاملةالقوىمن

النائب سيد فالح هاشم
انونيةعضو لجنة الشئون التشريعية والق

.. تنامي أعداد العمالة غي  المنظمة 
 
 
المسكوت عنها رسميا



مافي-أوجهوبعدة-النظاميةغيرالعمالةأعدادتنامي•

،(المرنالترخيصوحاملينالسائبة)الوافدةالعمالةبين
المتاجرةاستمرارإلىفباإلضافةأسباب؛لعدةوذلك

عمالاألأصحاببعضتعثرعنينتجماإليهزادبالتأشيرات،
إنهاءتكاليفتحملعنوعجزهملعمالتهموتسريحهم
.أوطانهمإلىوترحيلهمخدمتهم

فيالعمالةهذهألعدادالحقيقيالحجمهوما
؟البحرين

أوجاهلبتالتنفيذيةالجهاتمنالرسميةاالحصائياتلغياب
يسنستسقمنها،التقليلأوالظاهرةبهذهاالعترافلعدم
ةالرسميواالعالناتالتصريحاتبعضمنيرشحممابعض
كاألتينقدرهاوالتيالعمالة،هذهألعدادتقديرنا

ألف80القعلىيزيدماهناكالوافدةالعمالةصفوففي◆
وفق(.المرنالعاملرخصةحملةأوسائبةعمالةبينعامل
(رسميةتصريحاتعدة

علىشورمنالعمللوزيرتصريحفمنللبحرينين،بالنسبة◆
االلكترونيالوزارةموقع

https://www.mlsd.gov.bh/node/6249ونسبةأعدادعن

القوىعددإجماليأنالىيشير2018عامفيالبطالة
عنعاطل8399بينهم197123هوالوطنيةالعاملة
ماعياالجتالتأمينهيئةبإحصائياتوبمقارنتهاالعمل،
يئةهفيالمشتركينأعدادأنتبينالتيالمواطنينمن

مجموعهماالفترةنفسفياالجتماعيالتأمين
غيرالعددعندناليتضحبحريني؛مشترك147458
العمالةبين%22القيقاربوبنسبة41266عليهالمؤمن
كسواقالعاملينمنالوزيرلهمأشارمنوهمالوطنية
.منظمةغيرعمالةيعدونممنأيوغيره،مهنوأصحاب

اهذفيتعملالوطنيةالعمالةخمسمنأكثرهناكوبذلك
العمالةمن%16يقاربماعلىعالوةاالقلعلىالقطاع
%17.5يفوقإجماليوبمعدلالوافدة

فرصوندرةالمنظمأوالمهيكلالرسميالعملتراجعومع
تجنوالقطاعاتالتخصصاتمنالعديدفيوانعدامهاالعمل
ويلةطولسنواتالوطنيةالعمالةمنكبيرةأعدادبطالةعنها
فيوالمهناالعمالبعضفيللعملالتوجهالىبهمأدى
اءنسللجنسينيومهمقوتلتأمينسعيا  االقتصادهذا

ةخاصمبكرة،بصورةبداالنساءصفوففيأنهإالورجاال،
المواالستسالتشغيل،موضوععنالمعنيةالجهاتعجزمع

االقتصادإدارةفيالخاصالقطاعوحريةدور"لمقوالت
."الدولةتدخلدوناالنتاجيةوالعملية

انوديوالعملوزارةفيالتنفيذيةالجهاتفشلوبسبب
فيبالتشغيلالمعنيتينالجهتين)المدنيةالخدمة

واضحةتوطينسياسةوغياب(والخاصالعامالقطاعين
الةالبطموضوعحلعنالرسميتينالجهتينوعجزللدولة،
يفوخاصةالجددالخريجينوبالذاتالشباب،صفوفبين

وعلىالعمل،وزارةفشلذلكعلىمثاالالنساءصفوف
ن،تمكيمتدربينقائمةمشكلةحلمنعديدةسنواتمدى
وتكدسجهة،من1912بقائمةعرفتالتيالقائمةوهي
الىتوصلالتيالمدنيةالخدمةديوانلدىالتوظيفطلبات

مامنهااسباب،عدةلتظافروذلكطلب،ألف25مجموعهما
ومرونةواالجتماعية،االقتصاديةالسياساتعننتج

اطنينالموبتشغيلاألعمالألصحابالملزمةغيرالقوانين

يتبع

https://www.mlsd.gov.bh/node/6249


القطاعفيالدولةاعتمادوكذلكالخاص،القطاعفي
وبيةالمحسوتفشيناحية،منالتقشفلسياساتالحكومي

فرصتأمينصعوباتعنهنتجوالذيأخرى؛ناحيةمنفيه
منالدولةالنسحابتجسيدوهوللمواطنين،الئقةعمل

ضمنهاومنمجاالت،عدةفيالمجتمعيةمسؤوليتها
.للمواطنينالعملفيالحقكفالةفيمسؤوليتها

وزارةفيالمسؤلةالجهاتسعتأوحاولتالواقعهذاوأمام
مشاريععنعبارةوهيالبرامجبعضتقديمإلىالعمل

رغياألعمالقطاعيوفرهأنيمكنماعلىمعتمدةومقترحات
منالجموعلهذهللرزقمصدراوعملفرصمنالمنظمة
،المشاريعلبعضالترويجطريقعنوالعاطلين،العاطالت
منالنوعيةهذهتعتريمارغمعملعنالباحثينوتشجيع
بمبادراتوكذلك.الحقوقمنللعديدانتقاصمناالعمال
المهنبعضامتهانفيأنفسهمالعاطلينمنشخصية
.العيشعلىيساعدهمممااالدنىالحدلتأمين

اليهاالتشجيعتموالتيالبرامجهذهعلىاالمثلةومن
لتآومااالجتماعيات،الرائداتاوالصوفحياكةفيالعامالت)

.البرامجهذهاليه

...جدواهومدى..المنتجالمنزلمشروعالىباالضافةهذا
امتهانهاإلىكبيرةاعدادبادرتالتياالنشطةهذهوغير

منواالطعمةالخدماتبعضمقدميالجائلينكالباعة
(الطلبةتوصيل)الباصاتوسائقيالمنازل

للنساءكانالتي-المشاريعهذهمنبعضاوسنستعرض
مية؛الرسالجهاتمنرعايتهاتموالتي-فيهااالكبرالنصيب
:ونتاجهانوعيتهاعلىلنتعرف

،1978عامفيبدأالذيالمشروعوهو.التنميةرائدات:أوال  
تركاتالمشلتمارساالجتماعية،والشئونالعملوزارةوتبنته
الحاالتمختلفبينالوصلحلقةدور-فتياتوهن-فيه

ذاتالحكوميةالجهاتوبينالصعبة،والصحيةاالجتماعية
عقود4منألكثراالجتماعياتالباحثاتدورمؤديات.الصلة

هذالينتهيدينار100مبلغالىوصلتشهريةبمكافئة
تأمينبالتسريح»ختامهاالعملمنعقود4وبعدالمشروع

..«حقوقايةوال

عملنايضا  وهنالصوفحياكةفيالحرفياتالعامالت:ثانيا  
معظمهنخدماتبإنهاءانتهتشهريةبمكافئةعقودلعدة

ةأيأوتأمينبدونالتنميةرائداتمشروعفيكسابقاتهن
كانتحينلهنتأمينعملتمممنمنهن8عدااخرىحقوق
.التنميةوزيرةالصالحفائقةالوزيرة

تضحيالعملوزارةإحصائياتمن:المنتجالمنزلمشروع:ثالثا  
العدديشمل،البرنامجهذافيمشتركين685منهناكان

اسم317القالعملوزارةجداولفيأسمائهمالمسجل
من258والرجالمن59)المشروعهذافيترخيصصاحب
مبيعاتمجموعأنتشيركمانساء،81.4بمعدل(النساء

مجموعهما2019عامطوال685القالمنازلهذهمشروعات
فيللمنزلدينار580وقدرهبمعدلأيدينارا،395778
هعلياالعتمادأوبهاالعتداديمكنالزهيدمبلغوهو.السنة
!المعيشةتكاليفتأمينفي

يتبع



تندتسمعالجاتالىيحتاجموضوعأمامأننانعتقدختاما  
لىعمسؤوليةمنالبحرينمملكةدستورعليهنصماالى

عالقطاهذافيالعاملينفيهمبمامواطنيهاحيالالدولة
:فيوبالذات

االجتماعيالضمانتحقيقالدولةتكفل-جق)–5-المادة

العجزأوالمرضأوالشيخوخةحالةفيللمواطنينالالزم
لهمتؤم نكماالبطالة،أوالترملأواليتمأوالعملعن

علىوتعملالصحية،والرعايةاالجتماعيالتأمينخدمات
.(والفاقةوالخوفالجهلبراثنمنوقايتهم

تقتضيه،مواطنكلعلىواجبالعمل-أ)-13-والمادة
فيالحقمواطنولكل،العامالخيرويستوجبهالكرامة
.واآلدابالعامللنظاموفقانوعهاختياروفيالعمل

وعدالةللمواطنينالعملفرصتوفيرالدولةتكفل-ب
.(شروطه

تهوسياساالعملسوقإصالحموضوعمعالجةمنوتنطلق
غيرالعمالةظاهرةتناميانمناسلفنا،وكماالتي

دالبالنتيجةولمعالجةالسياساتهذهنتاجهيالمنظمة
دعمبرامجيرافقهاإليهاأدتالتياالسبابمعالجةمن

بهذهواالرتقاءالقطاع،هذافيالوطنيةالعمالةوتطوير
نعقانوناالمكفولالحقإطارإلىاإلحسانإطارمنالفئات
نظمالمغيرالعملتحويلأجلمناستراتيجياتوضعطريق
والحدالحمايةفيالقائمةالثغراتبتقليصمنظمعملإلى
ونالقاننطاقتوسيعخاللمناالستضعافحاالتمن

:التاليةاالجراءاتخاللمنوذلكوتطبيقه،

تعاملالكيفيةوتطويرالقوىلهذهالفعليالحجمتحديد.1
.معها

جببرامودعمهالقطاعهذالتنظيموطنيصندوقإنشاء.2
.بهالخاصةالدراساتوإجراءتدريبية

بجزءالدولةفيهتساهماجتماعيضماننظاموضع.3
.العملصاحبنصيبمقدار

يعالمشارهذهأصحاببينخاصةتعاونيةجمعياتإنشاء.4
فرصوخلقوتسويقهامنتجاتهمشراءأومنتجاتهملتسويق
.متكافئةتجارية

هذاةإلدارواالداريةالقانونيةوالنظمالتشريعاتتطوير.5
.الوطنياالنتاجيشملهأنمنيمكنبماالقطاع

.االخرىالدولمعوالتجاربالخبراتتبادل.6

تؤديقدالتيالممارساتكلعنواالبتعادالمراجعة.7
جميععلىوالتهميشاإلقصاءأشكالمنشكلايالى

.الصعد

يتبع



غير المنظّماالقتصادقطاع 

إعداد هبة سليم عيتاني
األمين العام المساعد للمرأة العاملة والطفل 



التعريف والفروقات

قطاع األقتصاد غير المنظم

أنشطةتمارسالتيوالوحداتاألفرادمجموعةهو-1
يعها،بتوزتقومأوخدماتتقدمأوسلعاوتنتجاقتصادية
منترخيصبدونالغيرلحسابأولحسابهاوتعمل
المختصةالجهات

رى يشمل المواطنون والعمالة المهاجرة والشريحة الكب-2
المتخرجون من الشباب والشابات والعدد االكبر المرأة

العمل من المنزل ببيع المأكوالت والحرف اليدوية  -3
ع المتمثلة معظمها في األسر المنتجة ،تصميم المواق
اء االلكترونية،التوصيل الخاص والعامالت في مجال إحي

المناسبات الدينية والحفالت 

ال يخضع للحماية التشريعية واالجتماعيمة  وال -4
امتيازات 

قطاع األقتصاد المنظم

األنشطةوالعملبأداءيقوموناألفرادمنمجموعة-1
للحمايةيخضعلكنهوالخاصالعامالقطاعفي

."واالجتماعيةالتشريعية

يشمل المواطنون والعمالة المهاجرة واصحاب االعمال-2
المرخصة والشريحة االكبر العمالة المهاجرة تليها 

الرجال واالقل النساء

عمل ألئق وأمان وظيفي-3

وضالحصول على امتيازات مثل التأمين الطبي والقر-4



أسباب زيادة 
أعداد العاملين في القطاع غير المنظم       

قطاع األقتصاد غير المنظم

عدم تلبية طموحات المواطنين في العمل الالئق 
واالجر المجزي اللذان يتيحان للشباب من المواطنين 

وتأمين المعيشه الكريمة

بطالة متفشية في صفوف البحرينيين 

طالبيمنالجامعيينلخريجينالقطاعهذافي
وفيطلب5000تتجاوزالتعليميةواصحةالوظائف
ازدياد

المنظملغيرمنظمقطاعمنالعاملينتحول

قطاع األقتصاد المنظم

عدم قدرة القطاع  المنظم على توليد فرص عمل 
بأجور مجزية للمواطنين 

ضخامة أعداد العمال المهاجرين في القطاعين

عدم توفيرفرص العمل الجيدة المتاحة ذات القيمة 
المضافة للبحرينيين كقطاع التعليم والصحة 

: ثالالعقود المؤقتة  والفصل بسبب جائحة كورونا م
العامالت في رياض االطفال



الخطوات لمعالجة زيادة اعداد العاملين 
في القطاع االقتصادي غير المنظم

احالل:والعامالخاصالقطاعفيالوظائفبحرنهتعزيز•

ألف40مجموعمنوظيفةألف20فيبحرينيةعمالة

وافدة،عمالةحالياتشغلهادينار700أجرهايفوقوظيفة

عاملغايةأولىكمرحلةسنوياوظيفة5000بمعدلوذلك

.الحقةفتراتفيالكاملاالحاللالىوصوال،2024

علىأاومقاربةلتصبحالوافدةالعمالةتوظيفكلفةرفع•

رؤيةتعزيزفييساهمبماالوطنيةبالعمالةمقارنة

يفالتوظفياألفضلالخيارالبحرينيجعلفيالحكومة

العملألصحاببالنسبة

داتالمستجتواكباالعتبارالتيفيالعملتشريعاتأخذ•

التيالعملمنالجديدةاالنماطومنهاالعملسوقفي

علىاوتداعياتهالعالميةاالقتصاديةاالزماتنتيجةظهرت

يفوالعملبعد،عنكالعملالبلدانكلفياالقتصادات

دةالجديواالنماطبالباطن،والعملالمجزء،والعملالمنزل،

.االجتماعيةالحمايةاشكالتشملهابحيثاالخرى

منمكوناجتماعياقتصاديأعلىمجلستشكيل•

نضممن(العمل،العمالالحكومة،اصحاب)الثالثةاالطراف

حدووضعاألجوروحمايةلتحديداألجورمناقشةمهامه

الحاجاتلتلبيةكافيا  يكوناألجورلمستوياتأدنى

.للعاملاألساسية

السوقاغرقالذيالمرنالعملرخصفيالنظراعادة•

نيينالبحريمشاريعبينمنافسةتخلقمؤهلةغيربعمالة

الفرديةالخدميةالمشاريعالصغير

بلقمنلتعاونوالمبادرةاالقتصاديالتنميةمجلسدعم•

ملينالعامشاريعلدعمتمكينمعالعملسوقتنظيمهيئة

حوناجتنظيمياطارفيوجعلهمنظمالغيراالقتصادفي

يعملالتيالمجاالتبعضكتحديدمضافةقيمةوذات

.واالستشاراتالماليةالناحيةمنوالدعمالخاصلحسابة

طريقعنالمنظمالقطاعفيفيالمنظمغيرالقطاعدمج•

الالمجواعطائةالرسميةالجهاتفيلتسجيلنافذةفتح

االجتماعيةالحمايةومدمنظماطارفيوالنموللتوسع

لتشمله

لهالتحويالمختصةالمشاريعدعمالمختصةالجهاتمننطمح

المنظمالغيرالقطاعفيالعامليتحولوانمنظمةمشاريع

الموظفعنكريمةبحياةلهيسمحالذيوأجرهمميزاتهتقل

يرالغالعملفيمحوريدورالمرأةلعبتاألخيرةالسنواتفي

كةالشراودعمالدخلزيادةتستوجبمعيشيةألسبابمنظم

الغيرالقطاعتنظيميؤكدمماإنتاجيةوحدةلتشكيلالرجلمع

.واالجتماعيةالتشريعيةالحمايةومدمنظم

تركاتال:مثالينظمإنيجبللتنظيمقابلمنظمغيرقطاعكل

يمكنللتنظيمقابلغيرقطاعكلالمزارعينوسوقوالكشكات

المنتجةاألسر:مثالدعمه

الخالصة



أخبار و أنشطة
االتحاد النسائي البحريني 



لقةحالديمقراطيالشبابمعبالتعاونالبحرينيالنسائيالتحادنظم
:المباشرالبثعبرحوارية

...ال لإلغتصاب 

٣٥٣إلغاءقالمادةق#مع 

:تحدثث فيها كل من
ا االستاذة سبيكة الشمالن والمحامية عائشة مطيويع والمحامية يار

األحمدي
م عبر البث المباشر ٨في الساعة 2020يوليو15وذلك يوم االربعاء الموافق 

على يوتيوب وتويتر الشباب الديمقراطي

"ال لإلغتصاب"الحلقة الحوارية 

ي وأنشطة أخبار
ي البحرينز

 
االتحاد النسائ



معلقاءعقدبالقوانينوتعديلمراجعةلجنةفيمتمثالالبحرينيالنسائياالتحادقام
ومة،األمعلىالتأمينبشأنبقانوناالقتراححولهاشم،فالحسيدالنائبسعادة
بتوضيحساهمحيثمثمراللقاءوكان،2020يوليو15الموافقاالربعاءاليوموذلك
.األمومةعلىالقتأمينمفهوم

حلقاء االتحاد النسائي وسعادة النائب سيد فال

ي وأنشطة أخبار
ي البحرينز

 
االتحاد النسائ



حداألاليومصباحالبحرينيالنسائياالتحادمنوفدقام
اللبنانيةالسفارةإلىبزيارة2020اغسطس9الموافق
ةالمصيبعلىالعزاءواجبلتقديموذلكالبحرينبمملكة
وقعالذياالنفجارإثراللبنانيوالشعببلبنانألمتالتي
.العاصمةوسطبيروتمرفأفي

.ولبنانحرينالببينوالثقافيةالتاريخيةالعالقاتاللقاءوتناول
ةووحدقوةأكثراالزمةهذهمنالخروجللبناناالتحادوتمنى
اقالزالبهتعصفالتيالعواصفكلرغمفلبنان.وثبات ادر 
الشهداءأرواحعلىالرحمة.عليهاوالتغلبصدهاعلى

.العاجلالشفاءللجرحىوالتمني

2020يوليو15الموافقاالربعاءاليومعقد
للمرأةاألعلىالمجلسبينحواريلقاء

جبرنامعبرالبحرينيالنسائيواالتحاد
ذلتبالتيالجهودمناقشةخاللهتم.الزوم
فيالبحرينيةالمرأةلمساندةالطرفينمن
نبيالمشتركةواالعمالكورونا،جائحةظل

يالنسائواالتحادللمرأةاألعلىالمجلس
اجتماعكانوقد.البحرينيةالمرأةلدعم
ا امثمر  المجلسفيهعبروايجابيجد 
بالتعاوناهتمامهمدىعنللمرأةاألعلى

ياقضابملفمايتعلقكلفياالتحادمع

.البحرينيةالمرأة

ر لقاء االتحاد النسائي والمجلس األعلى عب
Zoomبرنامج 

تقديم العزاء

ي وأنشطة أخبار
ي البحرينز

 
االتحاد النسائ



يالبحرينالنسائياالتحادنظم
سبتمبر3الموافقالخميسيوم

طريقعنتدريبيةورشة،2020
مبادئ"عنوانتحتالزووم

قامتوقد‘"الرقميةالسالمة
.هيااالستاذةبتقديمها
التيالتدريبورشةشملت
تالفئالجميععامبشكلطرحت
المنظويةالجمعياتمنسواء
كانتوقدخارجة،اواالتحادتحت

يبيةالتدرللورشةالراجعةالتغدية
بمثللالستمرارجد امشجعة

الحاجةأصبحتالتيالورشهذه
اكورونجائحةظلفيملحةاليها

األمانبعدمالناسوشعور
منالتواصلتحولنتيجةالرقمي
مباشرغيرإلىمباشرتواصل
ادواتمنوغيرهزوومعبر

.اليوماالجتماعيالتواصل
االموراولياءشعورالىاضافة
استيالءنتيجةالراحةبعدم
كلعلىااللكترونيالفضاء
الجيدبوجهييهابنائهماوقات

.والسيئ

مبادئ السالمة الرقمية
علىالتدريبورشةاشتملت
:هامينمحورين

الرقميةالسالمه-1
الرقميةالسالمةمبادئ-2

أختراقطرقاهمعلىأكدتكما
يالتوالمتنقلعبرالهاتفالبرامج
:تشمل

التطبيقات-
النصيةالرسائل-
مصرحالغيرالدخول-

الخبيثالشحن-
صعبةتكونأنالسركلمةأهمية-

.متكررهارقاموليست
عنيستغنيالاليومالعالمان

،االلكترونيالفضاءعبرالتواصل
ةاالساسياالداةاليوماصبحالذي
لالتواصفيفقطوليسالعملفي
طيعاليستاليومالعالمان.اللعباو
علىالضغطدونشعرةيحركان

مناصبحوبالتالي.بوردالكي
حمايةكيفيةمعرفةالمهم

.المسألةصعوبةرغمالخصوصية
والبرامجاالغواءمناالطفالوحماية
والتيلالطفالالموجههالسيئة
مجرياتوسلوكهمعلىتؤثر

.حياتهم

ي وأنشطة أخبار
ي البحرينز

 
االتحاد النسائ



الطقون برنامج اف)اطلق االتحاد النسائي البحريني برنامجه السنوي 
الققذي يهققدف الققى  تنميققة ( الققدولي للققتعلم االجتمققاعي و المققالي

هم مقن المعارف والمهارات السلوكية االيجابية لدى االطفال، وتمكيقن
مهم فهم مسؤولياتهم االساسقية وبنقاء شخصقياتهم وتطقوير مفقاهي

بأهمية ادوارهم االيجابية تجاه وطنهم ومجتمعهم واسقرهم والعقالم
.  من حولهم

تحقاد ويعتبر برنامج افالطون مقن البقرامج السقنوية التقي ينظمهقا اال
. النسائي لالطفال والشباب

اققة وقد قام االتحاد هذا العام  باإلعالن عن البرنامج، وتقم تسقجيل ب
دورات 3من االطفال، الذين تفاعلوا بحب مع انشطة البرنقامج خقالل 

، "مسقاء6-4مقن السقاعة "تدريبية، مقدة كقل دورة تدريبقة سقاعتين 
–رسم، كرفت، ققص ولقزق–كانت دورات متنوعة بين العمل اليدوي 

. طبخ، إعادة تدوير

بية المالية واالجتماعية برنامج أفالطون للير



هم وعبر أولياء االمور عن امتنانهم بعد أن عايشقوا فرحقة أطفقال
مقرات 3"واستمر البرنامج .   بالبرنامج وتفاعلهم اإليجابي معه

اغسطس، ليتحول الحققا إلقى مقرتين 18إلى تاريخ " باالسبوع
.وال يزال التسجيل متاح لمن يحب من االطفال.  في الشهر

:افالطونمنظمةعننبذة

أفالطون الدولية هي منظمة غير حكومية مقرهقا فقي هولنقدا 
جميع تقدم التعليم االجتماعي والمالي لألطفال والشباب في

38شققريك ا و345مققن خققالل شققبكة قويققة مققن .  أنحققاء العققالم
مليقون طفقل وشقاب سقنوي ا 10.5حكومة، تصل المنظمة إلقى 

تققوم أفالطقون الدوليقة بإنشقاء منقاهج عاليقة .  دولقة108في 
قا الجودة، لمختلف الفئقات العمريقة، والتقي يمكقن تكييفهق ا وفق 

ك، باإلضافة إلقى ذلق.   لالحتياجات المحلية أو الظروف المحددة
قييم جودة يتم تزويد المعلمين بالتدريب ونقوم بإجراء البحوث لت

.وفعالية برامجنا

يتبع



بعنوانندوةالبحرينيالنسائياالتحادنظم

وضع للمرأة العاملة في االقتصاد غير منظم

:منكلفيهاشارك

هاشمفالحسيدالنائب•
والقانونيةالتشريعيةالشئونلجنةعضو

عيتانيسليمهبةاألستاذة•
عامالباالتحادالعاملةللمرأةالمساعدالعاماألمين

:بإدارتهاقامتوقد
ربيعةفاطمةاالستاذة
بحرينيالالنسائيباالتحادالقوانينتعديللجنةعضوة

2020سبتمبر 9وذلك مساء يوم االربعاء للموافق 

Zoomبرنامجعبر

ي وأنشطة أخبار
ي البحرينز

 
االتحاد النسائ

وضع للمرأة العاملة
في االقتصاد غير منظم



مساواة
ي 
ي البحرين 

ة دورية يصدرها االتحاد النسائ  نشر


