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مرسوم إنشاء املعهد
مرسوم رقم ( )39لسنة 2005م (املواد الثالث األوىل)

بإنشاء وتنظيم
معهد البحرين للتنمية السياسيّة
املعدّل باملرسوم رقم ( )41لسنة  2008واملرسوم رقم ( )81لسنة 2009
حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد االطّ الع على الدستور،

وعلى قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة ،2001
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة  2002بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  2002بشأن مباشرة احلقوق السياسيّة،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  2002بشأن جملسي الشورى والنواب،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،وبناء على عرض رئيس جملس الوزراء،

رمسنا باآليت:

مادة - 1 -
ينشأ معهد متخصص للتدريب ،يسمى «معهد البحرين للتنمية السياسيّة» يلحق مبجلس الشورى ،ويشار إليه في هذا املرسوم بكلمة «املعهد».

مادة - 2 -
يهدف املعهد ،في إطار األسس واملبادئ الدستورية والقانونية ،إىل حتقيق األغراض التالية:
1 .1نشر ثقافة الدميقراطية ودعم وترسيخ مفهوم املبادئ الدميقراطية السليمة.
2 .2توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث املتعلقة باجملال الدستوري والقانوين لفئات الشعب املختلفة ،وبوجه خاص الفئات التالية:
(أ) أعضاء جملسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع اجمللسني.
(ب) أعضاء اجملالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه اجملالس.
(ج) العاملني في وزارات الدولة واهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدين.
3 .3نشر وتنمية الوعي السياسي بني املواطنني وفقًا ألحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
4 .4دعم وتنمية البحوث العلمية في جمال النظم السياسيّة والقانون الدستوري.
5 .5دعم التجربة الربملانية من خالل شرح آلياهتا ،وأساليب عملها ،وبيان دور السلطة التشريعية الرقايب والتشريعي.
6 .6دعم جتربة اجملالس البلدية ،ودورها في خدمة الوطن واملواطن.
7 .7ترسيخ مبدأ املشروعية وسيادة القانون.
8 .8توفير الربامج املتعلقة بالدراسات اخلاصة حبقوق اإلنسان وفقًا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
9 .9دعم املراكز واجلمعيات القائمة على محاية حقوق اإلنسان.
1010تدريس أسس وأطر ومبادئ املشروع اإلصالحي احلديث ململكة البحرين وفقًا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
1111تعزيز ونشر ثقافة احلوار وتبادل الرأي.
1212إعداد مؤهّلني لالخنراط في العمل السياسي.
مادة - 3 -
يباشر املعهد كافة املهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضه ،وله بوجه خاص ما يلي:
1 .1حتديد برامج التدريب والدراسة والبحوث اليت تالئم خمتلف فئات الشعب.
2 .2عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الدميقراطية ملختلف فئات الشعب.
3 .3عقد الندوات واللقاءات املختلفة جلميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي باملشاركة يف احلياة السياسيّة مبختلف أشكاهلا.
4 .4مجع ونشر وحفظ الوثائق واملبادئ واألحباث واملعلومات الدستورية وغري ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الدميقراطية.
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كلمة املعهد
سامهت املرأة البحرينيّة بدور إجيايب يف عملية التنمية الشاملة اليت تشهدها مملكة البحرين،
واستفادت بشكل كبري من التطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسيّة اليت متخّضت عن
انطالق املشروع اإلصالحي جلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،حيث
فتح آفاق متكني املرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وجاء الدستور البحريين املعدّل لعام  2002ضامنًا ملبادئ املساواة وتكافؤ الفرص بني الرجل
واملرأة ،وأحدث نقلة نوعية يف دور املرأة ومشاركتها يف احلياة العامة ،السيما يف اجلانب
السياسي ،حيث تبوّأت املرأة أعلى املناصب التنفيذية ،كوزيرة وسفرية وقاضية ونائبة يف اجمللس
د .ياسر العلوي
الوطين بغرفتيه النوّاب والشورى ،كما أصبح للمرأة البحرينية إطار مؤسسي ضامنً حلقوقها
متمثّل يف اجمللس األعلى للمرأة كجهة مرجعية رمسية ذات طبيعة استشارية ختتص بكل ما
يتعلق بقضايا املرأة.
وإذا كان التمكني السياسي للمرأة يُعرّف يف األدبيات السياسيّة على أنه« :ضمان وصول املرأة إىل مراكز صنع القرار واملراكز
اليت تؤثر يف صنع القرار ووضع السياسات» ،فإنه ميكن اعتبار جتربة مملكة البحرين يف هذا اجملال فريدة من نوعها ،حيث
استطاعت اململكة يف زمن قياسي أن تؤطّ ر حقوق املرأة البحرينيّة دستوريًا وقانونيًا مبا يتوافق مع االتفاقيات الدولية ،وأن تفعّل
مشاركتها يف التحول الدميقراطي وتدجمها بصورة أكرب يف خمتلف مواقع صنع القرار ،ومن بينها اجمللس الوطين ،حيث شهدت
اململكة ومنذ انتخابات العام  2002مشاركة واسعة للمرأة ترشحًا وانتخابًا ،وإن مل حيالفها احلظ بالفوز باملقعد النيايب إال بدءا
من انتخابات العام  ،2006ومن مث واصلت جناحاهتا يف انتخابات العامني  2010و 2014م.
وقد أثبتت املرأة البحرينيّة تواجدها بقوة يف العمل الربملاين ،من خالل دورها الرقايب والتشريعي ،وعضويتها يف اللجان
املختلفة مبجلسي النواب والشورى ،وسامهت مبواقفها يف تعزيز املمارسة الدميقراطية وتعظيم املكتسبات التنموية ،كجزء من
مسؤوليتها الوطنية ،ومع ذلك فإن جتربة املرأة البحرينيّة يف العمل الربملاين ودورها يف كافة األنشطة خاصة املشاركة السياسيّة،
ال تزال تعاين من معوقات وموروثات ثقافية واجتماعية حتد من تعزيز مسامهتها يف احلياة السياسيّة بشكل أكرب ،فض ًال عن
حاجة املرأة باستمرار إىل املراجعة الذاتية كعامل مساعد يف حتديد نقاط االنطالق حنو النهوض بتجربة املرأة إىل أفق أكثر
اتساعًا يستوعب إمكاناهتا ويوظفها بشكل أفضل يف تعزيز املكتسبات السياسيّة.
وانطالقًا من أمهية البحث العلمي واألكادميي ،يف املساعدة على النهوض بتجربة املرأة إميانًا بقدرهتا على القيام بدور
أكرب يف احلياة السياسيّة ،يأيت كتاب «املرأة البحرينيّة يف اجمللس الوطين..حتدّيات احلاضر وآفاق املستقبل» ،كمسامهة وجهد
مشترك من جانب معهد البحرين للتنمية السياسيّة وجامعة اململكة ،للوقوف على جتربة املرأة البحرينيّة يف العمل الربملاين
وأمهية دورها يف كافة األنشطة خاصة املشاركة السياسيّة ،والبحث يف سبل دعم ومتكني املرأة البحرينيّة من كافة مؤسسات
الدولة احلكومية واألهلية ،وحتديد املعوقات اليت حتجب املشاركة السياسيّة للمرأة البحرينية ،ووضع احللول املالئمة للقضاء
على املوروث االجتماعيّ وصوالً إىل احملصلة النهائية املتمثلة يف حتسني العوامل االجتماعيّة واالقتصاديّة واملعرفية والثقافية
واألخالقية حبيث تتوافق مع األنظمة الدميقراطية ومبادئ املواطنة اليت ترسخ حقوق املرأة.
د .ياسر العلوي
املدير التنفيذي
معهد البحرين للتنمية السياسيّة
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المرأة البحرين ّية في
المجلس الوطني
تحديات الحاضر وآفاق
ّ

المستقبلمةالمرأة
المقد
ّ
البحرين ّية في
المجلس الوطني
تحديات الحاضر
ّ
8
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املقدمة
ّ
ت ُِجمع أدبيات التنمية احلديثة على أن مشاركة املرأة يف احلياة العامة هي السبيل األجنح واألسرع لتقدم أي جمتمع،
واملشاركة العامة تعين املشاركة االقتصادية يف قوة العمل ،إنتاجًا واستهال ًكا ،وتعين املشاركة االجتماعية يف األسرة
وعضوية مؤسسات اجملتمع املدين بكافة أشكاهلا وأنواعها ،وتعين املشاركة الثقافية يف إنتاج الفكر والفن واألدب ،وهتذيب
الوجدان وترقية الذوق العام ،وتعين املشاركة السياسيّة يف عملية صنع القرار احمللي والوطين من خالل مؤسسات وجمالس
صنع القرار التشريعي والتنفيذي (((.
ورمبا تكون املشاركة السياسيّة هي أهم جماالت املشاركة يف احلياة العامة ،فاإلنسان السياسي هو ذلك اإلنسان
الواعي املتفاعل الذي إذا مل يشارك يف صنع القرار مباشرة فسوف يترتب على ذلك مشاكل جمتمعية ،ال يعرف إىل أي
مرحلة ممكن أن تنتهي عندها.
وقد حظيت قضية املشاركة السياسيّة للمرأة بأمهية كبرية خالل العقود األخرية ،وأصبحت هذه القضية تثار بشكل
مكثف على عدد من املستويات ،فمن جهة تُطرح يف سياق احلديث عن تفعيل املشاركة السياسيّة للمواطنني عمومًا،
جزءا من اخلطاب الدويل العاملي العوملي حول املرأة ،وذلك ضمن
ومن جهة ثانية تُطرح مشاركة املرأة سياسيًا بوصفها ً
فعاليات إدماج املرأة يف التنمية االجتماعية ،أو ما اصطلح على تسميته يف وثائق األمم املتحدة املتعلقة باملرأة بعملية
التمكني ،أما من جهة ثالثة فإن اخلطاب النسوي على اختالف توجهاته ومجهوره يطرح قضية املشاركة السياسيّة للمرأة
بوصفها أولويّ ًة ومدخ ًال لعمليّة التغيري االجتماعي لصاحل املرأة ،عرب تقدمي عدد من اآلليات والوسائل لتدعيم املشاركة.
وتعد درجة املشاركة السياسيّة للمرأة يف اجملتمع ومستواها حمصّلة للتفاعل بني هذه األمناط من اخلطاب من ناحية،
وثقافة اجملتمع ودرجة تطور وعية من ناحية ثانية.
أمهية الدراسة:
دليل على مدى
متثل مشاركة املرأة يف احلياة السياسيّة طبيعة النظام السياسي واالجتـمـاعي ألية دولة ،وتعد ً
الدميقراطية اليت يتمتع هبا هذا النظام ومدى متسكه مبـبادئ العدالة االجتماعية واملساواة ،وقد شكلت مسألة املشاركة
السياسيّة للمرأة يف البحرين أحد املطالب الشعبية الرئيسة يف مرحلة ما قبل ميثاق العمل الوطين ،وكان ذلك تعبريًا عن
اعـتراف وتقـدير اجملتمع البحـريين الرمسي والشعيب بالدور الذي لعبته  -وال زالت تلعبه  -املرأة البحرينيّة ،يف خمتلف
جوانب احلياة االجتماعية واالقتصادية ،ويف الوقت ذاته متثل تعبريًا عن العقلية املستنرية واألفق الواسع لقيادة وشعب
البحرين بصورة عامة.
ومن هنا ،كان احلرص على النهوض باملرأة ملساعدهتا على تفعيل دورها السياسي يف اجملتمع ووضعها يف املكانة اليت
تناسب دورها التارخيي يف مملكة البحرين .فكما قال الشاعر:
أ َْع َد ْد َت َش ْعًبا َط ِ ّي َب ْال َْع َر ِاق
ْال ُُّم َم ْد َر َس ٌة ِإ َذا أ َْع َد ْد َت َها
((( د .غازي فيصل حسني :التنمية السياسيّة يف بلدان العامل الثالث ،بريوت ،دار الراية للنشر والتوزيع ،الطبعة االوىل ،2014 ،ص.10-5 :
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املقدمة
ّ
فإعداد األم كمدرسة تعد شعبًا طيبًا يف حتضره وتقدمه وتفوقه يف علمه وثقافته ،وال ميكن أن يتم ذلك خارج إطار
وثيقا بوترية التحول
امرأة حرة؛ كما أن حرية املرأة ومشاركتها الفاعلة يف بناء الوطن حباضره وغده مرتبطة
ً
ارتباطا ً
الدميقراطي.
ومن مث تتجلى أمهية الدراسة فيما يأيت:
جتربة املرأة البحرينيّة يف العمل الربملاين وأمهية دورها يف كافة األنشطة ،خاصة املشاركة السياسيّة.
دعم ومتكني املرأة البحرينيّة من قبل كافة مؤسسات الدولة احلكومية واألهلية.
حتديد املعوقات اليت حتجب املشاركة السياسيّة للمرأة البحرينية ،ووضع احللول املالئمة للقضاء على املوروث
االجتماعي ،من خالل التوازن بني التشريعات القانونية واالتفاقيات الدولية ،واإلميان بالقدرة على حتقيق املساواة يف
ظل أصالة النص ومساحة التطبيق.
الوصول إىل احملصلة النهائية يف حتسني العوامل االجتماعية واالقتصادية واملعرفية والثقافية واألخالقية ،كتغري مسات
اجملتمع وتوافقها مع األنظمة الدميقراطية واملواطنة.
إشكالية الدراسة:
تظهر إشكالية الدراسة يف أن مشاركة املرأة البحرينيّة يف النشاط السياسي واالقتصادي واالجتماعي أصبحت أحد
معايري تقدم اجملتمع على املستوى الدويل.
كما أن مسامهة املرأة البحرينيّة يف كافة اجملاالت تُقارب قضية املشاركة السياسيّة للمرأة من منظور األداء الربملاين
للنائبة البحرينية؛ ألنه حيدّد مستوى التنمية اإلنسانية الذي ال ميكن أن يتطور إال بتطور النساء ،وقدرة الدولة على
متكينهن من صنع القرار.
وتظهر اإلشكالية أيضًا يف عدم حتقيق تكافؤ الفرص والعدالة بني الرجل واملرأة ،سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
إضافة إىل انتشار ظاهرة األمية يف اجملتمعات العربية واليت يظهر أثرها يف طريقة التخاطب والتفكري واليت تظهر
أحيانًا يف عدم القدرة على التنظيم النسائي بينهن من أجل حتقيق أهداف مشتركة.
سبب اخنفاض التمثيل النسائي الربملاين ،يف حني أنه قلّما يثور سؤال حول جوهر األداء النسائي يف حالة التمثيل
الربملاين.
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منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على عدة مناهج مترابطة بداية باملنهج االستقصائي ،والذي يكمن يف حتديد إشكالية الدراسة،
وصياغتها ووضع الفروض من خالل العصف الذهين ،وتبادل اآلراء املتعددة يف حماولة إلجياد احللول من خالل االستقصاء
هلذه الفرضيات يف ضوء التفسري الصحيح جلميع البيانات ،مث يتبعه املنهج التارخيي (االستردادي) وهو أحد املناهج
العلمية اليت ترتبط بالعلوم املختلفة اليت تساعد على التعرف على ماضي الظاهرة وحتليلها وتفسريها بغية الوصول
للتنبؤ بآفاق املستقبل ،وأخريًا املنهج التحليلي أو التأصيل املقارن وهو مكمل للمنهجني السابقني ،ومفاده حتليل اآلراء
القانونية والفقهية والقضائية املتعلقة مبوضوع الدراسة وأثر تطبيقاهتا يف مملكة البحرين.
خطة الدراسة:
من هنا تأيت أمهية هذه الدراسة واليت نتناول تقسيمها إىل أربعة فصول على النحو اآليت:
الفصل األول :املشاركة السياسيّة للمرأة.
الفصل الثاين :دور املرأة البحرينيّة يف العمل السياسي.
الفصل الثالث :جتربة املرأة البحرينيّة يف العمل الربملاين.
الفصل الرابع :حتدّيات احلاضر وآفاق املستقبل.
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السياسية للمرأة
المشاركة
ّ
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تعود املشاركة السياسيّة للمرأة إىل فترات ليست ببعيدة يف تاريخ اإلنسانية ،فاليونان القدمية واليت تعرف بأهنا مهد
الدميقراطية يف العامل حرمت املرأة من حق املشاركة السياسيّة ،فقد اقتصرت دميقراطيتها على فئة الرجال األحرار
ممن تتعدى أعمارهم  18سنة ،وهذا بالتبعية كان يفترض استبعاد املرأة .ومع التطور التارخيي لألمم وتبلور مفهوم
الدميقراطية بشكل أوضح فتح الباب أمام مشاركة املرأة إال أهنا ظلت يف اجململ مشاركة حمدودة تقتصر على بعض
جماالت العمل السياسي وعملية صنع القرار وال تشملها كافة ،مع األخذ يف االعتبار ،بطبيعة احلال ،التفاوت النسيب يف
مستوى املشاركة السياسيّة للمرأة من منطقة من العامل إىل منطقة أخرى حىت وصلنا إىل العصر احلديث ،الذي أصبحت
املرأة فيه نظريًا على األقل تقف على قدم املساواة مع الرجل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا دون متييز بينها وبني الرجل،
إال أنه عمليًا فإن األمر حيتاج إىل جهد ومثابرة يف العديد من دول العامل حىت خيرج النظري إىل اإلطار العملي.
يف هذا الفصل سوف نتطرق إىل تناول العديد من القضايا واملفاهيم املتصلة بقضية املشاركة السياسيّة للمرأة ،حىت
نقف على صورة عامة وكاملة لقضية املرأة سياسيًا ،من خالل مبحثني ،نتناول يف املبحث األول بعض املفاهيم املتصلة
هبذه القضية ،مث تتلوه يف املبحث الثاين ا ُأل ُطر القانونية الدولية والعربية املنظمِّة حلق املشاركة السياسيّة للمرأة.
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اإلطار املفاهيمي
توجد عالقة تبادلية بني املشاركة السياسيّة للمرأة والعديد من املفاهيم السياسيّة واالجتماعية األخرى ،فعلى سبيل
املثال كلما كانت مشاركة املرأة أكرب ساهم ذلك يف تنميتها وتنمية اجملتمع عامة ،فاملشاركة السياسيّة تتيح القدرة
على اختاذ القرار االجتماعي واالقتصادي األنسب؛ لتحقيق تنمية الذات واجملتمع ،ومن جهة أخرى فإن قدرة املرأة
على اختاذ القرار السليم مبعىن املشاركة السياسيّة الفعالة ،مرهونة مبستوى التنمية الذي وصلت إليه ،مبعىن قدراهتا أو
ثقافتها ووعيها وإدراكها ملختلف البدائل ،ومن مث اختيار البديل األنسب وهكذا.
يف هذا املبحث سوف نتطرق إىل بعض املفاهيم املتصلة هبذه القضية.
السياسية
املشاركة
ّ
حتظى دراسة املشاركة السياسيّة بأمهية خاصة يف العلوم السياسيّة وحتديدًا يف فرعها األكرب«النظم السياسيّة»،
وعلى الرغم من تعدد التعريفات اخلاصة مبفهوم املشاركة السياسيّة بالنظر إىل تنوع أمناطها ومؤشراهتا ومستوياهتا،
فإن هناك إمجاعًا على حتمية وجود قنوات معينة متارس من خالهلا عملية املشاركة ،وبقدر تو ّفر هذه القنوات من جهة
وفاعليتها من جهة أخرى تكمن أمهية الدور الذي تؤديه املشاركة السياسيّة يف عملية صنع القرار على أكثر من صعيد
داخل النظام السياسي ،فهناك من يعرفها تبعًا لألبعاد اليت يتم ترجيحها بالنظر إىل عملية املشاركة السياسيّة داخل كل
تعريف ،ويعود ذلك إىل أن املشاركة مفهوم ال يتسم بالبساطة بوصفها قيمة وآلية يف الوقت نفسه وهو ما يضفي عليها
طابعها املركب ،لذا مثة تنويعات خمتلفة لتعريف مفهوم املشاركة السياسيّة ،ينطلق بعضها من وصفها أهنا األنشطة
اإلرادية اليت يزاوهلا أعضاء اجملتمع ،هبدف اختيار حكامهم وممثليهم واملسامهة يف صنع السياسات والقرارات اليت متس
حياهتم (((.
ويرى آخرون أن املشاركة السياسيّة هي قدرة خمتلف القوى والفئات يف اجملتمع على التأثري يف القرارات السياسيّة
بشكل مباشر أو غري مباشر ،من خالل العديد من القنوات واملؤسسات تتضمن يف حدها األقصى قدرة اجملتمع على
بناء على تصرفاهتا ،ويتمثل
صياغة شكل الدولة نفسها ،وحتديد طبيعة نظام احلكم وتشكيل احلكومة أو إسقاطهاً ،
حدها األدىن يف أشكال السخط الصامت وعدم التعاون املنظم.
ويعّرف جوزيف ناي وسيدين فريبا املشاركة السياسيّة بأهنا تلك األنشطة القانونية اليت يقوم هبا املواطنون ،واليت
هتدف بطريقة أو بأخرى إىل التأثري على اختيار احلكومة ملوظفيها أو لألعمال اليت يقومون هبا ،واملعىن األكثر شيوعًا
ملفهوم املشارّكة السياسيّة هو قدرة املواطنني على التعبري العلين والتأثري على اختاذ القرارات ،سواء بشكل مباشر أم عن
طريق ممثلني يفعلون ذلك(((.
((( جوردون مارشال ،ترمجة حممد حميي الدين وآخرون :موسوعة علم االجتماع ،القاهرة ،اجمللس األعلى للثقافة ،2001 ،اجمللد األول.،ص :ص .225:227
((( نيفني مسعد وآخرون :الدليل العريب حلقوق اإلنسان والتنمية ،القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة جامعة القاهرة  .2008ص :ص .325:328
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أما أكثر التعريفات شيوعًا يف الوسط األكادميي األمريكي واليت أثارت على هامش االهتمام هبا نقاشات طويلة
حوهلا فهو تعريف صمويل هنتجتون ،على الرغم من أنه ال خيتلف كثريًا  -من وجهة نظر الباحث  -عن التعريفات
السابقة ،حيث يعرفها بأهنا أنشطة األفراد اهلادفة إىل التأثري يف صنع القرار احلكومي وهي فردية أو مجاعية ،منظمة أو
عفوية ،مومسية أو مستمرة ،سلمية أو عنيفة ،فاعلة أو غري فاعلة ،شرعية أو غري شرعية(((.
وقد يُستخدم مفهوم املشاركة السياسيّة مبعىن املسامهة اليت تعد األساس الذي تقوم عليه الدميقراطية ،بل إن تطور
الدميقراطية وترسيخها وحتويلها إىل ممارسة يومية تعين إسهام وانشغال املواطنني باملسائل السياسيّة داخل نظام
جمتمعهم ،سواء أكان هذا االنشغال عن طريق التأييد أم الرفض ،مع إبداء الرأي بطريقة رمسية أو بطريقة ودية أو من
خالل اجتماعات خاصة أو عامة ،أو بني العاملني يف عملهم أو يف منازهلم.
تُعرّف املشاركة السياسيّة يف دائرة العلوم االجتماعية بأهنا األنشطة التطوعية اليت يشارك هبا الفرد بقية جمتمعه
يف اختيار احلكام وصياغة السياسة العامة بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،وتتمثل هذه األنشطة يف التصويت والبحث
عن املعلومات واملناقشات واجلدل وحضور االجتماعات واملسامهة باملال واالتصال يف احلمالت االنتخابية والدعاية،
واملناقشة لصاحل حزب أو لصاحل اجملتمع عامة(((.
باإلضافة إىل ذلك فكلما اتسعت فرص املشاركة السياسيّة أدى ذلك إىل القضاء على عمليات استغالل السلطة والشعور
باالغتراب لدى اجلماهري ،وكلما حتققت قيم املساواة واحلرية فإن هذا يؤدي إىل االستقرار السياسي العام للمجتمع،
ومن َثمّ يساعد على حتقيق الشروط االجتماعية والثقافية والسياسيّة لنجاح خطط التنمية املختلفة.

وتعد عملية املشاركة السياسيّة بشكلها الفردي أو اجلماعي أداة إستراتيجية لتغذية احلياة السياسيّة داخل الدولة،
حيث تُعىن بضمان االتصال بني احلاكم واحملكوم ،وهي مبثابة املدخالت األساسية للنظام السياسي الذي يسعى إىل
حتويلها إىل خمرجات مرضية تسمح باستمرار وجوده بطريقة سليمة ومقبولة ،فاملشاركة السياسيّة آلية ضرورية إلرساء
دعائم الدميقراطية ،إذ تعرب عن مطالب الشعب وآرائه بوصفه املصدر الرئيسي للسلطة والسيادة داخل الدولة ،كما متكنه
من حتصيل حقوقه وحتقيق مصاحله فيصبح بذلك احلاكم احلقيقي واملسري الرئيسي لشئون حياته ،وهذا هو الشكل
الذي تقوم عليه الدول املدنية احلديثة(((.
ومن حتليل هذه العينات من التعاريف يقودنا ذلك إىل استخالص األفكار اآلتية:

املشاركة السياسيّة هي تصرّف معرب عن موقف ما جتاه شأن سياسي ما ،جيوز أن يكون موقفا اجيابيًا ،أو سلبيًا أو
حياديًا.
)Nathan Glazer ,Democracy and deep divides, (journal of Democracy ,April 2010) National Endowment for Democracy, p:p 12:14 (4
((( د .لبىن أمحد القاضي :املرأة والتعليم يف العامل العريب ،التطور واإلجنازات والتحديات ،جملة شئون اجتماعية ،العدد  ،89ربيع  ،2006ص :ص .68:71
((( حيياوي هادية :املشاركة السياسيّة للمرأة باجلزائر ،اجلزائر ،كلية احلقوق والعلوم السياسيّة ،جملة املفكر ،العدد التاسع ،2013 ،ص :ص .28 :21
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صيغة التعبري قد تكون فردية شخصية أو قد تأخذ الطابع اجلماعي العفوي أو املنظم.
املشاركة السياسيّة فعل غري مفروض يصدر عن الفرد أو اجلماعة بإرادة كاملة.
املشاركة السياسة حق للفرد واجلماعة بقوة القانون.
هتدف عملية املشاركة السياسيّة إىل التأثري يف صناعة القرار السياسي عرب خمتلف مؤسسات الدولة بنوعيها ،الرمسي
(السلطات الثالث) وغري الرمسي (األحزاب ومجاعات الضغط .....إخل)
إال انه لن يتأتى لنا احلديث عن املشاركة السياسيّة باملعىن السليم دون التطرق ملفاهيم أخرى تتالحم بشكل مباشر
ووثيق مع هذا املفهوم مثل:
التمكني :وهو مفهوم بدأ يف الظهور مع بداية التسعينيات من القرن املاضي ،ويكثر استخدامه يف سياسات وبرامج
املؤسسات الدولية والوطنية ،ويقصد به إزالة كافة العمليات و االجتاهات والسلوكيات النمطية يف اجملتمع واملؤسسات اليت
تنمط الفئات املهمشة (ومن بينها النساء) وتضعها يف مراتب أدىن ،وفيما خيص املرأة فقد اعتمد برنامج األمم املتحدة
(((
اإلمنائي مقياسًا لقياس مشاركتها السياسيّة اعتمادًا على حصة النساء يف الربملان.
وقد سامهت السنة املطهرة يف تقرير أصل املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق والواجبات واحلريات لقول النيب
صلى اهلل عليه وسلم (إِ ّنَمَا ال ِّنس َُاء شَ َقائِقُ ال ِّرجَا ِل)((( .ومما سبق نالحظ أيضًا أن القرآن الكرمي يضرب صورتني للمرأة
يف قوة اإلميان والتمكني يف الدنيا واآلخرة ،التصافهما بالكمال العقلي والعملي ،دون إنقاص حلق الرجل لقوله تعاىل:
(وَضَرَبَ َّ ُ
الل مَ َث ًل لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْ َن إِ ْذ َقالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّ ِني مِن فِرْعَوْ َن وَعَمَلِهِ وَنَجِّ ِني
الظالِمِنيَ* وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَا َن الَّتِي أَحْصَنَتْ َفرْجَهَا َفنَ َفخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّ َقتْ ِب َكلِمَاتِ رَبِّهَا وَ ُكتُ ِبهِ وَ َكانَتْ
مِنَ الْ َقوْ ِم َّ
(((
مِنَ الْ َقا ِنتِنيَ)  ،ألن املسألة ليست أفضلية بسبب النوع واجلنس ،إمنا قدرات إميانية ومواهب واستعدادات علمية قد
تتوفر يف املرأة وال تتوفر يف رجال كثريين.
حلكم الرشيد ( :)Good Governanceينصرف إىل منظومة احلكم اليت تعزز وتدعم وتصون رفاهية اإلنسان،
ا ّ
وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراهتم وفرصهم وحرياهتم االقتصادية واالجتماعية والسياسيّة ،ال سيما بالنسبة
ألكثر أفراد اجملتمع فقرًا وهتميشًا (ومن بينهم النساء) ،ومن مؤشرات احلكم الرشيد :املشاركة الشعبية الفاعلة للجميع،
وحكم القانون ودولة املؤسسات ،واجلاهزية واالستجابة ،والعدل االجتماعي ،واملساءلة ،والشرعية ،والتمكني(.((1
التنمية البشرية :تعد من أهم املفاهيم اليت تتداخل مع املشاركة السياسيّة ،حيث يقوم مفهوم التنمية البشرية الذي
يتبناه برنامج األمم املتحدة لإلمناء منذ عام  1990على أن«البشر هم الثروة احلقيقية لألمم» ،وأن التنمية اإلنسانية
((( د .سعد بن مرزوق العتييب ،أفكار لتعزيز متكني العاملني يف املنظمات العربية ،شرم الشيخ ،املؤمتر العريب السنوي اخلامس يف اإلدارة ،نوفمرب  ،2004ص :ص .95 :91
((( صحيح اجلامع الصغري احلديث رقم (.)333
((( سورة التحرمي اآلية (.)12-11
( ((1الدميقراطية يف مواجهة التغيري ،دليل إىل تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسيّة نيويورك ،املعهد الدميقراطي الوطين للشئون الدولية .2010 ،ص :ص .142 :136
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هي«عملية توسيع خيارات البشر» ،علمًا بأن«اخليارات» تعبري عن مفهوم أرقى وهو«االستحقاقات» أو احلقوق ،ومن
حيث املبدأ فإن استحقاقات البشر هي«العيش حياة طويلة وصحية ،واحلصول على املعرفة ،وتوافر املوارد الالزمة ملستوى
معيشي الئق» .وتوجد مؤشرات خمتلفة تقيس هذه االستحقاقات ،كما أن مثة مؤشرات تقيس مدى حتقق املساواة بني
النساء والرجال ،مثل متكني ﺍﻤﻟﺮﺃﺓ ،وعدم ﺍﻤﻟﺴﺎﻭﺍﺓ بني ﺍﺠﻟﻨﺴﻦﻴ ﻲﻓ التعليم ،وعدم ﺍﻤﻟﺴﺎﻭﺍﺓ بني ﺍﺠﻟﻨﺴﻦﻴ ﻲﻓ األنشطة
االقتصادية ،ونوع اجلنس ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ،واملشاركة السياسيّة للنساء وكذلك ﺁﻟﻴﺎﺕ حقوق ﺍإلنسان(.((1
التنمية اإلنسانية :ال يقف هذا املفهوم عند احلد السابق اخلاص بالتنمية البشرية ،بل يتعداه إىل استحقاقات
إضافية أخرى ،تشمل«احلرية السياسيّة ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،وتوفر الفرص لإلنتاج واإلبداع ،واالستمتاع
باحترام الذات وضمان حقوق اإلنسان» ،ولقد انعكس هذا التصور يف تقرير التنمية اإلنسانية الصادر عام  ،2002والذي
أشار إىل أن املفهوم قائم على أن« جلميع البشر جملرد كوهنم بشرا حق أصيل يف العيش الكرمي جسدا ونفسا ،ولذلك
فإن مفهوم الرفاه اإلنساين يف التنمية اإلنسانية ال يقف عند املعايري االقتصادية الضيقة أو حىت عند التنعم املادي أو
إشباع احلاجات األساسية وما شابه ،ولكنه ميتد إىل األمور املعنوية اليت تؤكد مسو اإلنسانية أو مسو اإلنسان مثل التمتع
باملعرفة ،واحلرية ،واجلمال ،واحترام وحتقيق الذات» ،ولذلك فإن مفهوم التنمية اإلنسانية أوسع بكثري من مفاهيم
التنمية العادية مبا فيها التنمية البشرية ،وهو يتضح من تضمّن املفهوم إضافة ملؤشرات العمر املتوقع ،والتحصيل العلمي،
والصحة مؤشرات من قبيل مقياس احلرية والذي يعد تعبريا عن مدى التمتع باحلريات املدنية والسياسيّة ،ومقياس
متكني النوع ملعرفة مدى حتصل النساء على القوة يف اجملتمع ،و مقياس االتصال بشبكة اإلنترنت ملعرفة مقدار التواصل
مع أساليب التقنية احلديثة ،ومقياس انبعاثات ثاين أكسيد الكربون للفرد (بالطن املتري) للتعرف على مبلغ تلوث
البيئة(.((1
السياسية :لغويًا تعين التنمية يف جمال يوصف بالسياسي  -ومن مث يكون التعريف اللغوي من خالل حتديد
التنمية
ّ
معىن كلميت :تنمية ،وسياسي .فالتنمية :تعين االنتقال من حال إىل حال مبا يفيد التطور يف اجتاه غايات أو مثاليات
وأهداف حمددة ،فهي منو أو تطور ،لكنه تطور تصاحبه اإلرادة والتخطيط ،فيما يكون التطور عادة تلقائيًا وعن غري
عمد أو إرادة ،وهكذا فالتنمية حباجة إىل رسم أهداف أو إستراتيجية ،وحتديد الغايات واملثاليات اليت حيدد هلا إطار أو
برنامج زمين ،كذلك هي حباجة إىل آليات وأدوات ووسائل لتحقيقها ،أما السياسيّة :فهي تأيت من كلمة سياسي وتعين
ما هو مرتبط بالسلطة وبالشأن العام ،لكنها قد تعين أيضًا كل ما هو ذو أمهية وقيمة .لذلك فالتنمية السياسيّة تعين
تطوير وقائع ومكونات احلياة السياسيّة مبعناها احلديث ،مبا يف ذلك الدساتري والقوانني واملؤسسات والثقافة والقيم،
وأيضًا اآلليات واملدخالت والقدرات واملخرجات ،مبا يف ذلك النظام السياسي ذاته ،فمفهوم التنمية السياسيّة حيتوي
على خمتلف مكونات احلياة السياسيّة ،مبا يف ذلك اجلوانب املؤسسية واملادية والقيمية.
( ((1جوردون مارشال،ترمجة حممد حميي الدين وآخرون ،موسوعة علم االجتماع ،القاهرة اجمللس األعلى للثقافة ،2001 ،اجمللد األول .ص :ص .330:335
( ((1مرجع سابق :ص :ص .130 :125
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السياسية :هي من أهم أنواع حقوق اإلنسان أو احلريات واحلقوق العامة ،وميكن تعريفها بأهنا تلك احلقوق
احلقوق
ّ
اليت تسمح لألفراد باملشاركة يف احلياة السياسيّة ويف التعبري عن السيادة الشعبية وممارستها .وهذا يشمل حق االنتخاب
بقرار نظام االقتراع العام الذي يستبعد كل قيد مايل أو كفاءة علمية معينة أو االنتماء إىل طبقة ،ودون تفرقة بالطبع
بني الرجل واملرأة ،حىت تتسع دائرة الشعب السياسي وتتقارب مع الدوائر العامة للشعب مبفهومه االجتماعي ،كما يشمل
أيضًا حق الترشيح بغري قيود ودون تفرقة بني الرجل واملرأة للمجالس النيابية واحمللية ،وذلك لعموم األفراد بصفتهم
املستقلة بوصفهم مواطنني وليس فقط بصفتهم احلزبية ،أي كأعضاء ينتمون لألحزاب السياسيّة ،كما تشمل احلقوق
السياسيّة حق إبداء الرأي يف االستفتاءات العامة ،ويبقى أخريًا اشتمال احلقوق السياسيّة أيضا على حق املواطنني يف
توىل الوظائف العامة ،وليس فقط الوظائف اإلدارية بل أيضا الوظائف السياسيّة ،كتويل الوزارة يف احلكومة ،وبوصفها
تطبيقا للمبدأ الدستوري العام يف املساواة بني املواطنني يف
من احلقوق العامة فهي تشمل املرأة مثل الرجل متامًا،
ً
احلقوق والواجبات(.((1
املواطنة :ينطلق مفهوم هذا املصطلح من الشعور باالنتماء إىل الوطن واإلحساس بالواجب واملسئولية حنوه ،وقد
عرفت املوسوعة السياسيّة املواطنة على أهنا صفة املواطن الذي يتمتع باحلقوق ويلتزم بالواجبات اليت يفرضها عليه
انتماؤه إىل الوطن ،كما عرفتها دائرة املعارف الربيطانية بأهنا عالقة بني فرد ودولة كما حيددها قانون تلك الدولة ،ومبا
تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق(.((1
الدميقراطية :من أجل حتديد مفهوم الدميقراطية ينبغي التأكيد أهنا منهج يؤدي اتّباعُهُ إىل تفعيل عملية سياسية
وإرساء أسس نظام حكم ،وليست عقيدة جامدة تنافس غريها من العقائد والنظريات وتنفيها ،ويتأثر مضمون املمارسة
الدميقراطية بالتفضيالت العقائدية للمجتمعات وثوابتها يف إطار احملافظة على الدميقراطية بوصفها منهجا إلدارة
أوجه االختالف وتعارض املصاحل سلميا وفق مبادئ ومؤسسات وآليات وضمانات ،وال تقوم لنظام احلكم الدميقراطي
قائمة إذا مل يتم العمل باحلد األدىن الالزم منها(.((1
ونقطة البداية يف حتديد مفهوم الدميقراطية تتمثل يف تأكيد أن الدميقراطية ال يوجد هلا تعريف جامع مانع ،وال
شكل تطبيقي واحد صاحل لكل زمان ومكان تأخذ به مجيع نظم احلكم الدميقراطية يف العامل ،ورمبا لن يوجد مثل هذا
التعريف أو الشكل الثابت ،طاملا استمر وجود األمم والشعوب واجملتمعات والدول املتعددة املرجعيات الثقافية والتاريخ
االجتماعي ،وذات التجارب السياسيّة املتنوعة .ولو كان للدميقراطية شكل جامد ومضمون عقائدي ثابت ،ملا استطاع
نظام احلكم الدميقراطي أن ينتشر عرب القارات ويتكيف مع خمتلف الثقافات دون أن ينفي عقائد اجملتمعات وقيم
الشعوب املختلفة ،بل إن املمارسة الدميقراطية احلقة قد ساعدت على تنمية الثقافات الوطنية وأكدت الثوابت اليت
( ((1د .أ .حممّد برقوق :مفاهيم يف السياسة املقارنة اجلديدة ،اجلزائر ،جامعة اجلزائر ،2009 ،2008 ،ص :ص .72 :66
( ((1إبراهيم حلمي عبد الرمحن (وآخرون) :موسوعة الشروق دار الشروق للطبع والنشر القاهرة ،1994 ،ص :ص .31 :25
( ((1الدميقراطية يف مواجهة التغيري ،دليل إىل تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسيّة (نيويورك ،املعهد الدميقراطي الوطين للشئون الدولية)  2010ص :ص .213 :210
18

املرأة البحرينيّة يف اجمللس الوطين (حتدّيات احلاضر وآفاق املستقبل)

ت ٌِجلّها الشعوب ،األمر الذي أدى إىل تزايد الطلب على نظام احلكم الدميقراطي من قبل الشعوب يف كافة الدول غري
الدميقراطية دون استثناء ،فالدميقراطية مفهوم حيّ ،ينمو وينضج لتلبية احلاجة املتعاظمة لنظام احلكم الدميقراطي،
وقد بدأ مفهوم الدميقراطية أميل إىل األخذ بصفة املنهج ونظام احلكم والعملية السياسيّة ،وأصبح له من التعريفات بعدد
ما هنالك من باحثني تناولوا الدميقراطية ،بل إن الباحثني أنفسهم قد غريوا تعريفاهتم عرب الزمن ،كما منا فهم مشترك
أفضل لدى الدارسني حول دواعي وأسباب وشروط االنتقال إىل الدميقراطية ،ومل تعد الشروط املسبقة اليت كان يعتقد
يف املاضي أهنا تتمثل يف النمو االقتصادي وانتشار الثقافة الدميقراطية شروطا الزمة حلدوث انتقال إىل الدميقراطية،
بل مل يعد يرى املتابعون لعملية االنتقال إىل الدميقراطية أ ّن الشــروط االقتصـادية واالجتماعية كافية يف حد ذاهتا إىل
جانب عدم كوهنا غري الزمة لالنتقال ،وإمنا قد يكون تردي أداء النظام السياسي يف جمال األمن والتنمية  -على سبيل
املثال  -ومن مث الوصول إىل مأزق سياسي وطريق مسدود حيول دون قدرة النظام السياسي على احلكم بأساليبه السابقة،
وعدم قدرة أي من فصائل املعارضة على االستحواذ على احلكم منه ،سببا لالنتقال إىل نظام حكم دميقراطي بوصفه
االختيار الثاين املتاح جلميع القوى الفاعلة(.((1
هذا إضافة إىل عدد كبري من العوامل األخرى اليت ميكن أن تؤدي إىل االنتقال إىل الدميقراطية حيث مل يكن
يتوقع حدوث االنتقال يف املاضي ،مثل وجود حاكم مستنري أو وجود قيادات واعية ومسئولة تتوافق على االنتقال إىل
الدميقراطية .ومن هنا ميكن القول إن شروط املمارسة الدميقراطية ،من بُنَى جمتمعية ناضجة وثقافة دميقراطية ووجود
جمتمع مدين ورأي عام مستنري ،ميكن أن تنمو من خالل عملية التحول الدميقراطي نفسها بعد إعالن القطيعة مع قبول
حكم الفرد والقلة ،وإنكار هيمنتهم على مقدرات الدولة واجملتمع ،وليس من الضروري أن تكون تلك الشروط مكتملة قبل
االنتقال إىل الدميقراطية ،وجديرٌ بالتأكيد أيضًا أن عدم وجود تعريف جامع مانع للدميقراطية صاحل لكل زمان ومكان،
ال يعين بأي حال من األحوال أن الدميقراطية شيء هالمي غامض غري حمدد املعامل والصفات ،فالدميقراطية هلا ثوابت
تتجلى اليوم يف مبادئ ومؤسسات وآليات وضمانات الدستور الدميقراطي ،كما أن للدميقراطية قيما تتمثل يف احلرية
واملساواة والعدل والتسامح وتفترض ضرورة قبول اآلخر والتعامل معه على قدم املساواة؛ ولذلك كله فإن قضية االنتقال
إىل الدميقراطية وما جيب أن يليها من حتول دميقراطي سلمي ليست جمرد مسألة فنية إدارية ،وإمنا هي قضية إرادة
سياسية تؤسس على التوافق السياسي واملصاحلات التارخيية بني القوى اليت تنشد التغيري من ناحية وبينها وبني السلطة
احلاكمة من ناحية ثانية ،كما تتطلب بالضرورة مقاربات جادة إلزالة أوجه التعارض احملتمل بني ما هو من ثوابت
اجملتمعات بالضرورة ،وما هو من ثوابت الدميقراطية بالضرورة أيضا .فبدون إجراء مثل هذه املراجعة ،وإبداع مقاربات
جادة ومسئولة ال تُواجَه إشكاليات الدميقراطية.

( ((1د .سامية خضر صاحل :املشاركة السياسيّة والدميقراطية ،اجتاهات نظرية ومنهجية حديثة ،القاهرة ،2005 ،ص :ص .105 :99
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ومن َثمّ فإن الدميقراطية هي نظام حكم ومنهج سلمي إلدارة أوجه االختالف يف الرأي والتعارض يف املصاحل ،من
خالل إقرار ومحاية وضمان ممارسة حق املشاركة السياسيّة الفعالة من قبل األغلبية يف عملية اختاذ القرارات اجلماعية
امللزمة للجماعة الوطنية(.((1
النسوية :يقصد بالنسوية اصطالحًا منظومة فكرية أو حركية مدافعة عن مصاحل النساء وداعية إىل توسيع حقوقهن،
وقد بدأت النسوية بوصفها حركة هتدف إىل حتقيق قدر من العدالة احلقيقية داخل اجملتمع ،حبيث تنال املرأة ما يطمح
إليه أي إنسان من حتقيق لذاته باحلصول على مكافآت عادلة (مادية أو معنوية) مقابل ما يقدمه من عمل(.((1
وقد ظهر اجليل األول للحركة النسوية يف أواخر القرن التاسع عشر بوصفها حركة اجتماعية تطالب باملساواة بني
الرجال والنساء يف ظروف العمل واألجور والتعليم ،وكان مفهوم املساواة هو املفهوم املركزي يف تلك املرحلة ،وخرج هذا
اجليل من رحم الفكر الليربايل الغريب ،وبنيت إستراتيجيته النسوية الليربالية على أساس أن املساواة ميكن حتقيقها من
خالل العالقات االجتماعية والوسائل القانونية واملؤسسات السياسيّة واالقتصادية القائمة يف اجملتمع ،ورأي هذا اجليل
أن أي تغيري يف وضع املرأة رهن بتغيري املرأة لسلوكها بوصفها عنصرًا خامال مطيعًا متلقيًا ،حىت نادت بعض رائدات هذا
اجليل مبا أمسينه«ثورة يف سلوك النساء» داخل اجملتمع.
ومع ستينيات القرن العشرين بدأ اجليل الثاين للحركة النسوية يتطور وتتضح معامله من حيث عنايته باملساواة
بني اجلنسني مع تأثره باألفكار االشتراكية واحلركات العمالية اليت كانت يف أوج ازدهارها آنذاك ،وقد نادى اجليل
الثاين باملساواة املطلقة اليت تشمل إلغاء أشكال التمييز كافة بني الذكر واألنثى حىت لو اقتضتها الطبيعة البيولوجية
والسيكولوجية للجنسني ،فقد فسر هذا اجليل االختالفات النوعية للجنسني على أهنا ناجتة عن التاريخ والتنشئة
االجتماعية وان الرجل واملرأة نوع واحد ،وانتقدوا النظريات االجتماعية والنفسية وعدوها أحكاما مسبقة غري نابعة من
جتارب النساء ،وادخلوا املساواة اجلنسية يف مفهوم املساواة.
ويف الثمانينات ومع تبىن مؤسسات قومية وعاملية قضية املرأة ،بدأ ظهور اجليل الثالث للحركة النسوية واملعروف
جبيل اجلندر ،وقد ظهر هذا اجليل متزامنًا مع التغريات اليت اتسمت هبا أجندة التيارات املختلفة داخل احلركة النسوية
يف الغرب واستراتيجياهتا ،وقد حدث نوع من التطور املتصاعد يف التسعينات سعى إىل ترسيخ قضايا معينة كأسس
للنسوية ،وهي مناهضة العنف ضد املرأة ومشاركة املرأة يف صناعة القرار السياسي وتعزيز عمل املرأة.

( ((1د .نيفني مسعد وآخرون :الدليل العريب حلقوق اإلنسان والتنمية ،القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة جامعة القاهرة،.2008 ،ص :ص .405 :401
( ((1نوره فرج املساعد  -النسوية :فكرها واجتاهاهتا ،جامعة الكويت  -اجمللة العربية للعلوم االنسانية ،العدد  71بتاريخ  .2000ص :ص .23:28
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أما اجليل الثالث فقد ر ّكز وما يزال على نقطتني إلنصاف النساء ،مثلتا القاعدة ألنشطة هذا اجليل وأفكاره األوىل،
حيث نفى وجود أي نوع من االختالفات بني الرجل واملرأة؛ إذ أصبح االختالف عدوهن األول كما تصف ذلك ديل أولريي
بقوهلا منتقدة تلك الرؤية قائلة« إن خطورة املنظور اجلندري تكمن يف رؤية أي اختالف بني الرجال والنساء على أنه
تكوين اجتماعي وأنه حباجة إىل التغيري» ،أما النقطة الثانية اليت كانت حمل تركيز جيل اجلندر فهي ،اهتامهن لكل
البُنَى االجتماعية والثقافية والسياسيّة املوجودة داخل خمتلف اجملتمعات بأهنا تساهم يف إجياد حالة الالمساواة بني
الرجال والنساء واستمرارها ،ومن مث طالب هذا اجليل بإجبار النساء والرجال على شغل املواقع واألنشطة بالتساوي يف
املؤسسات القائمة كافة ،وذلك من أجل إعادة بناء العامل الذي سوف ينعدم فيه طبقية اجلنس  /اجلندر ،ومبعىن آخر
تنعدم فيه االختالفات البيولوجية وسواها بني اجلنسني؛ ألن وجود االختالف يؤدي إىل الالمساواة ،والالمساواة تؤدي
إىل االضطهاد ،ومن هنا نادى بعض رواد هذا اجليل بشرعية العالقات املثلية(.((1
وقد انتهى األمر لدى جيل اجلندر بأن تعريفات السياسة كافة ال سيما خالل عصر النهضة استبعدت النساء متامًا،
وأصبحت مفاهيمُ مثل الرجل واحلرب والدولة ،هي أسس النظريات السياسيّة ،ويذهب الفيلسوف والسوسيولوجي بورديو
إىل أن اضطرابات العالقة بني الرجل واملرأة مسألة مدفونة يف الالوعي االجتماعي ،وأهنا حتولت إىل اعتقاد غري مرئي
وغري حمسوس يف العالقات ما بني الرجل واملرأة يف النظام البطريركي لذا ينبغي إفراز هذا الالوعي وحتويله إىل وعي
يعيد كتابة التاريخ عرب قلب موازين اجملتمعات البطريركية(.((2
ويف الواقع فإن الفكر النسوي مل يعاجل يف جيل اجلندر  -على نطاق واسع  -إشكالية مفهوم السياسة التقليدي ،وأغلب
ما ُقدم حول هذه املسألة جاء اعتمادًا على املفهوم التقليدي الذي حيصر الفعل السياسي يف أنشطة اجملال العام،
باستثناء جهود قدمها باحثون نقدوا مفهوم السياسة ومؤسساهتا التقليدية وحاولوا قراءة تاريخ التجربة السياسيّة يف
بعض املناطق غري الغربية (مثل الشرق األوسط واهلند) ،ليقدموا رؤى وتصورات سامهت يف كشف أشكال متنوعة للعمل
السياسي بوصفها سبيال للخروج من االحتكار الغريب لتعريف السياسة ،وبتعبري آخر مل تقدم النظرية النسوية يف أغلب
مدارسها حىت اآلن رؤية متكاملة عن السياسة وكان نقدها لألطر التقليدية يستبطن التعريفات التقليدية نفسها عن
املمارسة السياسيّة.
السياسية :مل تكن هذه التسمية حديثة يف علم االجتماع السياسي ،فقدميًا كانت تعين التعليم الذي مل
التنشئة
ّ
يعد مؤديًا لغرض الباحثني واملهتمني بدراسة العلوم االجتماعية ،ويف عام  1940استخدم كل من (الوجيزن و فيمكون)
مصطلح التنشئة السياسيّة بوجه خاص ،حيث يتم من خالل هذه العملية حتويل الدوافع اخلاصة والشخصية إىل
اهتمامات عامة(.((2
( ((1هيفاء أبو غزاله وآخرون :الكاشف يف اجلندر والتنمية حقيبة مرجعية ،عمان ،صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 2006 ،ص.140 :129 :
( ((2بورغدة وحيدة ،املشاركة السياسيّة والتمكني السياسي للمرأة العربية  -حالة اجلزائر ،اجلزائر ،اجمللة العربية للعلوم السياسيّة ص.191 :189 :
( ((2د .عبداهلادي اجلوهري :دراسات يف علم االجتماع السياسي ،جامعة القاهرة ،مكتبة هنضة الشرق  1989ص :ص  1981 .0 22ص .195
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املبحث األول
وذهب جانب من الفقه إىل أن التنشئة السياسيّة( :تعلم الفرد أمناطًا اجتماعية عن طريق خمتلف مؤسسات اجملتمع؛
لتساعده على أن يتعايش سلوكيًا مع هذا اجملتمع ،وذهب آخر إىل أهنا اكتساب املواطنني الجتاهات القيم السياسيّة اليت
حيملها معه)(.((2
لذلك تعد دراسة التنشئة االجتماعية على وجه العموم هي إحدى توجهات التنشئة السياسيّة؛ ألن السلوك السياسي
أحد نتائجها ويف كل جمتمع يوجد أكثر من مؤسسة تشترك مجيعا كل بنصيب يف هذه العملية ،ومن هذه املؤسسات:
(األسرة ،واملدرسة واملؤسسة التعليمية على اختالفها ،واملوقع الذي يشغله الفرد يف العمل ،وأخريا احمليط السياسي وما
يتضمنه من سلوك يتشكل بوساطة اجلماعات واألحزاب السياسيّة فضال عن االتصال اجلماهريي.
ومن ّمث تكمن األبعاد السياسيّة لعملية التنشئة يف منو املعرفة السياسيّة ،وأن يوجد لدى الفرد حد أدىن من الثقة يف
القيم اليت ينهض عليها النظام السياسي ،وطبيعة أفعال وقادة سلوك هذا النظام ومدى تأثري املؤسسات االجتماعية
كدور األسرة يف ثقافة الوالدين على اختالف طبقاهتم ،ودورهم يف تنشئة هذا اجليل حىت يصلوا إىل مرحلة االستقالل
واملشاركة واخللق واإلبداع ،مث يتبعها دور املدرسة يف تعليم التالميذ العمل اجلماعي ،واملنافسة احلرة ،واحلفاظ على
الصاحل العام وهى أول بذور التنشئة السياسيّة اهلادفة لتنمية الوعي يف حياة الفرد.
وتأسيسًا على ما سبق تعمل التنشئة السياسيّة على مدى فهم الشعب للدور املنوط به يف ممارسته للحياة السياسيّة
وقدرة أفراده على استبعاد الظروف اليت متر هبا البالد ،وتفعيل دورهم وقدراهتم للنهوض ببالدهم؛ ألن عملية صنع
السياسة يقوم هبا أفراد ،والسياسات انعكاس لنشاطهم ورغباهتم.

( ((2د .إمساعيل على سعد :قضايا يف علم االجتماع السياسىي ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية  1981ص .195
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املبحث الثاين
السياسية للمرأة
املنظمة حلق املشاركة
األ ُُطر القانونية الدولية والعربية َّ
ّ

نبذة عن حقوق املرأة يف املواثيق الدولية:
منذ بداية القرن العشرين واجملتمع الدويل يسعى إىل تقنني حقوق املرأة؛ ففي عام  1912اعتمدت يف الهاي اتفـــاقيات
بشأن تنازع القوانني الوطنية املتعـلقة بالزواج والطـــالق واالنفصــال والوالية على ال ُقصَّر ،ويف عام  1914أصدرت منظمة
ليــل رقم  41للنساء ،واتفاقية العمل
العمل الدولية اتفاقية محاية األمومة املعدلة لسنة  1935رقم ( ،)103واتفاقية العمل ً
حتت األرض للنساء رقم  45لسنة ،1935 ،وقد رمت هذه االتفاقيات إىل محاية املرأة العاملة ومراعاة وظيفتهــا بوصفها
أمًا ،واليت تقتضي إفراد نصوص خاصة هبا حىت تتمكن من املواءمة بني وظيفتها الطبيعيّة وعملها خارج املنزل.
وبعد هناية احلرب العاملية الثانية تزايد االهتمام الدويل بقضايا املرأة؛ فقد أكد ميثاق األمم املتحدة عام 1945يف
املادة األوىل تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين
وال تفريق بني النساء والرجال ،وتعد املادة  55من امليثاق اليت تقرر حقوق اإلنسان على أساس عاملي ودون متييز وال
تفريق بني النساء والرجال ،قاعدة قانونية ملزمة جلميع الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة ،ويف عام  1948صدر
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والذي أوضحت نصوصه التوجه حنو محاية حقوق املرأة ،واهتم باألسرة حيث عدها
اخللية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع وهلا حق التمتع حبماية اجملتمع الدويل ،ويف عام  1952أعدت مفوضية مركز املرأة
يف األمم املتحدة معاهدة حقوق املرأة السياسيّة ،واليت تبنتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،ويف عام  1967أجازت
األمم املتحدة إعالنًا خاصًا بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،ودعا إىل تغيري املفاهيم وإلغاء العادات السائدة اليت تفرق
بني الرجل واملرأة ،مع االعتراف بأن املنظمات النسائية غري احلكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيري.
ويف عام  1968صدر إعالن طهران والذي أصدره املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان ،الذي تضمن يف الفقرة  15منه بأنه
يتحتم القضاء على التمييز الذي ال تزال املرأة ضحية له يف عديد من أحناء العامل.
وقد صدر عام  1969إعالن التقدم واإلمناء يف امليدان االجتماعي الذي صدر عن األمم املتحدة ،وتضمنت املادة 4
منه منح األسرة  -بوصفها وحدة اجملتمع األساسية  -احلق يف املساعدة واحلماية اليت متكنها من االضطالع مبسئوليتها
داخل اجلماعة.
ويف عام  1973بدأت مفوضية حركة املرأة يف األمم املتحدة يف إعداد معاهدة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد
املرأة ،ويف عام  1974صدر اإلعالن العاملي بشأن محاية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ والنزاعات املســلـحـة ،ويف
عام  1975تبىن املؤمتر العاملي لعام املرأة يف املكسيك وثيقة رئيـســية هي إعالن املكسيك يف مساواة النساء وإشراكهن
يف التنمية والســالم واخلطــى العاملية لتنفيذ أهداف يوم املرأة العاملي ،ويف عام  1976أكـــدت املادة  3من العهد
الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيــة ضمان الدول مساواة الذكور واإلناث يف حق التمتع جبميع احلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف ذلك العهد ،ويف عام  1979اعتُمدت اتفاقية القضاء على مجيع
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املبحث الثاين
أشكال التمييز ضد املرأة ،ويف  3ديسمرب  1981أصبحت سارية املفعول بعد توقيع مخسني دولة عليها ،ويف ذات العام
أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية العمل لذوي املسئوليات العائلية لسنة  1981رقم  ،156حيث دعت االتفاقية إىل
املساواة املطلقة يف الفرص واملعاملة بني العاملني والعامالت ذوي املسئوليات العائلية ومتكينهم من شغل الوظائف دون
التعرض ألي متييز.
ويف عام  1994عُقد مؤمتر القاهرة الدويل للسكان والتنمية وكان من األهداف اليت سعى إليها حتقيق مساواة بني
الرجل واملرأة ،ومن اإلجراءات لتحقيق أهداف املساواة إزالة مجيع احلواجز القانونية والسياسيّة واالجتماعية اليت تعترض
املرأة ،ومساعدة املرأة على إقرار وإعمال حقوقها ،ويف عام  1995عقدت جلنة مركز املرأة باألمم املتحدة مؤمتر بكني
الذي صدر عنه إعالن بكني ،والذي يفيد بأن حقوق املرأة هي من حقوق اإلنسان ،وأضاف العديد من املصطلحات
املتعلقة بالعالقة بني الذكر واألنثى وحقوق املرأة على حدة ،والطفلة األنثى ،وركز على مفهوم اجلندر ،وطالب بضرورة
تغيري الصور النمطية للمرأة يف اجملتمع واإلعالم ،ويف عام  2000أصدرت األمم املتحدة وثيقة (بكني  ،)+5حيث طالبت
بتعزيز احلمالت اجلندرية والتدريب على املساواة بني النساء والرجال ،والفتيات والفتية؛ للقضاء على استمرار الصور
النمطية التقليدية الضارة ،ويف عام  2005عقدت جلنة مركز املرأة باألمم املتحدة مؤمتر (بكني  )+10الذي أقر يف
وثيقته مبدأ املساواة يف النوع وركز على بنود وثائق بكني السابقة (.((2
أوالً :املستوى السياسي
ساوى ميثاق األمم املتحدة بني الرجل واملرأة بعبارات وردت يف ديباجته أكدت أن شعوب األمم املتحدة قد آلت على
نفسها (أن تؤكد من جديد إمياهنا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والنساء ،من حقوق
متساوية) ،وأكدت املادة ( )1من امليثاق عدم وجود تفريق بني الرجال والنساء يف مساعي األمم املتحدة املتعلقة بتعزيز
احترام حقوق اإلنسان ،وهذا النهج سارت عليه نصوص امليثاق األخرى كاملواد ( )8و ( )13و ( )55و ( ،)76وينص العهدان
الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان لعام  1966على مبدأ عدم التمييز بني الرجل واملرأة ،وورد هذا املبدأ يف صكوك
دولية متعددة تناولت احلقوق اخلاصة باملرأة ،كاتفاقية احلقوق السياسيّة للمرأة ،واالتفاقية الدولية بشأن جنسية املرأة
املتزوجة ،واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق.
إن أبرز االتفاقيات اليت نظمت الوضع القانوين للمرأة املتعلق حبقوقها وحرياهتا هي اتفاقية احلقوق السياسيّة للمرأة
اليت وافقت عليها اجلمعية العامة عام  ،1952اليت أشارت مقدمتها إىل رغبة الدول يف احترام مبدأ املساواة بني الرجل
واملرأة.

( ((2هيفاء أبو غزاله وآخرون :الكاشف يف اجلندر والتنمية حقيبة مرجعية عمّان ،صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ،2006 ،ص.67 :63 :
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كما تضمنت أحكامها املساواة بني الرجال والنساء وحق التصويت يف مجيع االنتخابات بشروط متساوية (املادة ،)1
يف حني نصت املادة ( )2على أن (للنساء أهلية يف أن يتم انتخاهبن جلميع اهليئات املنتخبة باالقتراع املنشأ مبقتضى
التشريع الوطين ،بشروط تساوي بينهن وبني الرجال دون أي متييز).
إال أن اجملتمع الدويل شعر بعدم كفاية هذه االتفاقيات على توفري احلماية احلقيقية حلقوق املرأة ،كوهنا اتفاقيات
عامه تضع إطارًا عاما جلميع احلقوق املعترف هبا ،لذا توجه اجملتمع الدويل إىل اعتماد جمموعة من االتفاقيات
واإلعالنات الدولية ذات الصلة حبقوق املرأة ،وكان من أبرز هذه االتفاقيات اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد
املرأة لسنة ( 1979السيداو) ،حيث وضعت هذه االتفاقية اإلطار العام حلماية املرأة وهي تتكون من ثالثني مادة موزعة
على ستة أجزاء ،يتطرق اجلزء األول إىل تعريف التمييز ضد املرأة واإلجراءات والتدابري اخلاصة بإزالته وإلغائه وكذلك
حترمي االجتار باملرأة واستغالهلا يف البغاء ،أما اجلزء الثاين فيعاجل احلقوق السياسيّة للمرأة ومشاركتها يف احلياة
العامة باإلضافة إىل املساواة يف املسائل املرتبطة باجلنسية ،يف حني يتناول اجلزء الثالث املساواة بني املرأة والرجل يف
جمال التعليم والعمل والصحة وكذلك ضرورة االهتمام باملرأة الريفية وحتسني أوضاعها ،وتطرق اجلزء الرابع إىل األهلية
القانونية للمرأة وحقوقها الزوجية ،يف حني خصص اجلزء اخلامس إلجراءات الرقابة واإلشراف على تطبيق وتنفيذ
أحكام االتفاقية من جانب الدول ا ُأل ُطراف ،وأخريا تضمن اجلزء السادس أحكاما ختامية تتعلق حبياة االتفاقية ذاهتا.
وقد نصت اتفاقية السيداو على املبادئ العامة لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت ويف خمتلف
األصعدة ،وأضحت هذه االتفاقية تشكل مع باقي االتفاقيات ما يسمى بالشرعيّة الدولية حلقوق املرأة ،فاتفاقية القضاء
على كافة أشكال التمييز ضد املرأة قد مجعت كل احلقوق الواردة يف االتفاقيات األخرى اليت جيب أن تتمتع هبا املرأة
بصورة متساوية مع الرجل ،كاحلقوق الواردة يف العهدين مثال ،إضافة إىل أهنا قد نصت على أحكام جديدة مل يتم
النص عليها يف الوثائق السابقة مثل معاجلة أوضاع املرأة الريفية ،وإزالة كافة املفاهيم واملمارسات النمطية ،واملساواة يف
احلياة العامة واخلاصة على حد سواء.
إن اتفاقية السيداو قد سعت إىل إزالة كافة صور ومظاهر التمييز ضد املرأة ،سواء كان ذلك على الصعيد الثقايف
واالجتماعي أم على صعيد املمارسات احلكومية أم بني األفراد أنفسهم ،وعملت على إزالة الصورة النمطية لدور املرأة
والرجل يف اجملتمع ويف املناهج التعليمية واإلعالمية والثقافة اجملتمعية ،وأجازت االتفاقية للدول أن تتخذ مجلة من
التدابري اإلجيابية املؤقتة هبدف التعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة ،كاعتماد نظام الكوتا يف اجملالس
النيابية والبلدية واألجهزة احلكومية بصورة مؤقتة ،هبدف متكني املرأة من القيام بدورها من جهة ،وإزالة الصور الرافضة
ملشاركة املرأة يف هذه املواقع من جهة ثانية.
عالوة على ما سبق فقد سعت االتفاقية إىل دمج املرأة يف عملية اإلنتاج والتنمية يف شىت اجملاالت واحلقول ،إضافة
إىل أهنا قد اهتمت باملرأة الريفية وضرورة النهوض هبا من أجل تفعيل دورها يف اجملتمع.
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ومن أجل حتقيق هذه األهداف فقد أوجدت االتفاقية جمموعة من االلتزامات على عاتق الدول املوقعة عليها ،أمهها
إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف الدساتري والتشريعات الوطنية ،وإلغاء كافة القوانني والتشريعات اليت تتضمن
متييزًا ضد املرأة ،وإلغاء مجيع أنواع املمارسات احلكومية واالجتماعية واألعمال املتضمنة اليت متيز ضد املرأة ،سواء أكان
ذلك متييزًا ظاهرا أم خمفيا ،إضافة إىل ضمان محاية فعالة للمرأة عن طريق القضاء (.((2
أما املادة ( )3فقد أشارت إىل حق النساء وأهليتهن يف تقلد املناصب العامة وممارسة مجيع الوظائف العامة ،املنشأة
مبقتضى التشريع الوطين بشروط متساوية مع الرجال ودون متييز(.((2
االتفاقية الثانية اليت انصبت على مكافحة التمييز ضد املرأة تعرف باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف  18ديسمرب  1979واليت دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  3سبتمرب  1981حيث مت إنشاء جلنة
القضاء على التمييز ضد املرأة طبقًا للمادة ( )17من االتفاقية عام  ،1982وهي ختتص بالنظر يف تقارير الدول ا ُأل ُطراف
فضل عن إعداد مقترحات وتوصيات ورفع تقرير سنوي إىل اجلمعية
عن التدابري اليت قامت هبا لتنفيذ أحكام االتفاقيةً ،
العامة ،وهي تتألف من ( )23عضوًا تنتخبهم الدول ا ُأل ُطراف ملدة أربع سنوات ،وجتتمع يف فيينا ملدة أسبوعني مرة واحدة
يف السنة)44(.
وتنص هذه االتفاقية يف املادة ( )7على أن الدول ا ُأل ُطراف تتعهد بكفالة املساواة مع الرجل يف جماالت متعددة،
منها التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة واألهلية لالنتخاب جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها
فضل عن املشاركة يف صنع سياسة احلكومة وتنفيذها ،ويف شغل الوظائف العامة ،وتأدية املهام العامة
باالقتراع العامً ،
طبقا لالتفاقية مبشاركة النساء على قدم املساواة مع الرجال يف أية
على املستويات احلكومية كافة ،كما تلتزم الدول ً
منظمات ومجعيات غري حكومية تعىن باحليــاة العامة السياسيّة للبلد ،وتكفل احلكومة مشاركة املرأة يف عملية اختاذ
القرارات على الصعيد الوطين واحلكومي واحمللي بواسطة تدابري تشريعــية وإدارية ،كما ينبغي القيام بأنشطة خاصة
لزيادة توظيف وتعيني وترقية املرأة وعلى وجه اخلصوص يف مناصب اختاذ القرارات وتقرير السياسات.
وهناك أيضًا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948م حيث تنص املادة ( )21على اآليت:
 -1لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده ،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية.
 -2لكل شخص بالتساوي مع اآلخرين حق تقلد الوظائف العامة يف بلده.
 -3إرادة الشعب هي مناط سلطة احلكم ،وجيب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة جتري دوريًا باالقتراع
العام ،وعلى قدم املساواة بني الناخبني ،وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت(.((2
( ((2د .مروان حممد املدرس :القيمة القانونية التفاقية السيداو يف النظام القانوين البحريين ،املنامه -جملة دراسات دستورية ،اجمللد الثاين ،العدد الرابع ،بتاريخ يناير  .2015ص :ص .41 :38
(.Human Rights and Democracy in the world:Report in Eu Action in 2011 p: p 166: 180 ((2
( ((2هيفاء أبو غزاله وآخرون :الكاشف يف اجلندر والتنمية حقيبة ،مرجع سابق ،ص :ص .148 :125
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أما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيّة لعام 1966م فتنص املادة ( )25على هذا احلق ومباشرته حيث جاء
فيها :يكون لكل مواطن ،دون أي وجه من وجوه التمييز املذكورة يف املادة ( )2احلقوق اآلتية اليت جيب أن تتيح له فرصة
التمتع هبا دون قيود غري معقولة:
أ) أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة ،أما مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية.
ب) أن يَنتَخِب ويُنتَخَب ،يف انتخابات نزيهة جتري دوريًا باالقتراع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت
السري ،حىت تضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني.
ج) أن تتاح له على قدم املساواة عمومًا مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده(.((2
ويف اإلعالن العاملي ملعايري االنتخابات احلرة والنزيهة الصادر سنة 1994م جاء فيه:
 -1حق الشعوب يف إجراء االنتخابات ،واملشاركة يف الترشيح والتصويت.
 -2ضمان سرية االقتراع ،والتساوي بني الناس يف ثقل الصوت.
 -3أن يتم حتديد الدوائر على أساس منصف مبا جيعل النتائج تعكس بشكل أدق وأمشل إرادة الناخبني.
 -4ضرورة أن تشرف على االنتخابات سلطات تكفل نزاهتها ،وتكون قراراهتا قابلة للطعن أمام السلطات القضائية(.((2
جزءا من حقوق اإلنسان ،وحيث
أما إعالن فيينا عام 1993م فينص على احلقوق املتساوية للنساء وللرجال بوصفها ً
املؤمتر العاملي للمرأة حلقوق اإلنسان احلكومات واملنظمات اإلقليمية والدولية على تيسري وصول املرأة إىل مناصب اختاذ
القرارات وزيادة مشاركتها يف عملية اختاذ القرارات.
ونص العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1996م يف املادة الثانية منه على أمهية
عدم التمييز بني البشر ،حيث تلزم الدول بضمان ممارسة احلقوق املدونة فيه دون متييز ألي سبب بقوهلا :تتخذ مجيع
التدابري املناسبة اليت تكفل للمرأة على قدم املساواة مع الرجل ،ودون أي متييز يف احلقوق اآلتية:
 -1حقها يف التصويت يف مجيع االنتخابات ويف ترشيح نفسها جلميع اهليئات املنبثقة عن االنتخابات العامة.
 -2حقها يف تقلد املناصب العامة ومباشرة مجيع الوظائف العامة ،وتكفل هذه احلقوق عن طريق التشريع.
( ((2الربملان واملوازنة والنوع االجتماعي ،دليل عمل الربملانيني  ،2004برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ص :ص .19 :13
( ((2حيياوي هادية :املشاركة السياسيّة للمرأة باجلزائر ،اجلزائر  -كلية احلقوق والعلوم السياسيّة  -جملة املفكر ،العدد التاسع  ،2013ص :ص .30 :26
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قرارات جملس األمن الدويل:
ومن أهم هذه القرارات قرار جملس األمن رقم  1325الذي عين أساسًا حبماية املرأة من النزاعات املسلحة ويف
أثنائها ،ودعا إلشراكها يف كل تدابري بناء السالم وحفظه .وكان من أهم ما تضمنه القرار حث أعضاء األمم املتحدة
على ضمان زيادة متثيل املرأة يف خمتلف مستويات صنع القرار يف املؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية ،ملنع
الصراعات وإدارهتا وحلها (الفقرتان 1و.)2
ثانيا :املواثيق العربية
الوثائق العربية:
يقصد بذلك املواثيق الرمسية الصادرة عن النظام العريب بوصفه نظامًا إقليميًا ،ال عن وحداته القطرية وال عن
منظماته غري احلكومية ،ووفق هذا الفهم يتحدد تناول تلك املواثيق يف قرارات القمم العربية ويف نصوص امليثاق العريب
حلقوق اإلنسان ،مع التركيز فيها على ما خيص املشاركة السياسيّة للمرأة متامًا كما كان احلال مع املواثيق الدولية.
 -1القمم العربية:
ابتعدت القمم العربية املتتالية حىت عام  2001عن تناول قضية املرأة بوصفها شأنا أصي ًال من الشئون الداخلية،
ومع اخنراط الدول العربية يف عملية التطور الدميقراطي أثريت قضية املرأة ألول مرة يف مقررات قمة تونس ،و اختصها
بيان مسرية التطوير والتحديث واإلصالح الصادر عن قمة تونس بفقرة تدعو ملشاركتها الفعلية سياسيًا واقتصاديًا
واجتماعيًا وثقافيًا هبدف دفع عجلة التنمية الشاملة ،مث جاءت قمة اجلزائر عام  2005لينص إعالهنا على«رفض كل
أشكال التمييز ضد املرأة وضمان مشاركتها يف صنع القرار سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا» ،وربط ذلك بتقدمي املبادرات
واإلستراتيجيات وخطط العمل ،وسن التشريعات الالزمة ،وتعزيز الوعي بالقيم العربية واإلسالمية .وتكرر النص مبفرداته
ذاهتا تقريبًا يف قمة السودان  .2006أما قمم الرياض  2007ودمشق  2008والدوحة  2009وسرت  2010وبغداد 2012
فلم تتعرض بياناهتا اخلتامية هلذه القضية(.((2
امليثاق العريب حلقوق اإلنسان وأدخلت عليه مجلة تعديالت يف عام  ،2004ونتوقف يف هذا امليثاق (بصيغتيه) على
ما خيص املشاركة السياسيّة للمرأة:
( ((2موقع جامعة الدول العربيةhttp://www.lasportal.org :
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 -2امليثاق العريب حلقوق اإلنسان:
خال ميثاق جامعة الدول العربية من كل إشارة حلقوق اإلنسان ،إال أنه ويف عام  1994أقر جملس اجلامعة:
(مادة  )2حيث نصت على املساواة بني كافة املواطنني يف احلقوق والواجبات دون أي متييز بينهم ،مبا يف ذلك التمييز
بني الرجال والنساء.
(املادة  )32حيث اشتملت على فئة احلقوق السياسيّة بالنص على احلق يف التنظيم النقايب واإلضراب.
(مادة  )33لكل مواطن احلق يف شغل الوظائف العامة يف بالده ،وهذا هو ذات املعىن الذي أكده اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان.
(مادة  )26فقد نصت على احلريات املدنية والسياسيّة حيث ضمت حرية الفكر والرأي ،وحرية االجتماع والتجمع السلمي.
(مادة  )28حيث حددت آلية عمله بتلقي جلنة اخلرباء املنتخبني تقارير الدول ردًا على االستفسارات املطلوبة منها
ودفعها ،إىل اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان.
(مادة  )3اليت مت تعديلها عام  2004ألسباب عدة ،أمهها عدم االلتزام بالكثري من املعايري ذات الصلة ،فقد اختصت
هذه املادة املرأة بفقرة صرحية عن مساواهتا مع الرجل يف الكرامة واحلقوق والواجبات يف ظل التمييز اإلجيايب الذي
أقرته الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية والتشريعات واملواثيق اخلاصة باملرأة ،وقد اتسعت فئة احلقوق السياسيّة
لتشمل احلق يف إدارة الشئون العامة مباشرة أو عرب ممثلني منتخبني ،واحلق يف الترشح والتصويت (مادة  ،)24كما
اتسعت فئة احلريات املدنية والسياسيّة لتشمل حرية التعبري (مادة  24أيضًا) ،ومما يذكر أن امليثاق املعدل مل يدخل
كسابقه حيز التنفيذ(.((3
مؤمتر صنعاء عن حقوق املرأة يف العامل العريب عام 2005م :والذي أقر بأن حقوقا سياسية واجتماعية أقرت
للمرأة يف العامل العريب على مستوى النصوص دون أن يكون هلا األثر الفعال يف الواقع ،فطالب بترمجة تلك النصوص
إىل أفعال ،وأهم التوصيات فيما يتعلق باحلقوق السياسيّة للمرأة هو تبين مشروع نظام احلصص (الكوتا) ،ومفهوم
هذا النظام هو«متييز إجيايب مؤقت للمرأة لتعزيز مشاركتها السياسيّة عن طريق ختصيص مقاعد للنساء يف اجملالس
املنتخبة» ،ويعطي هذا النظام للمرأة احلق يف أن يكون هلا نسبة متثيل يف مجيع اهلياكل املنتخبة تصل إىل  %40كحد
أدىن ،وذلك من أجل توفري املساعدات املؤسسية هلا لتعويضها عن التمييز الفعلي الذي تعاين منه لصاحل الرجال ،وقد
تبىن اجمللس األعلى للمرأة واللجنة الوطنية للمرأة يف اليمن هذا املشروع يف ذلك املؤمتر ،وقدما مربرات لألخذ هبذا
النظام بوصفه يعمق حقوق املواطنة ويزيد من قدرة املرأة على املنافسة وإكساهبا القدرة والثقة يف املنافسة احلقيقية
الحقا ،من خالل دخوهلا مضمار املشاركة والدميقراطية معتمدة على نفسها وقدرهتا يف إقناع اجلمهور الناخبني
ً
(((3
برباجمها ورؤيتها السياسيّة ملا جيب أن يكون عملها .
( ((3نص امليثاق العريب حلقوق اإلنسان.http://www.ichr.ps/pdfs/mod1.pdf :
( http://26sept.com/news_details.php?sid=11099 ((3صحيفة  26سبتمرب اليمنية
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مل ينقطع احلديث عن قضايا املرأة يف الفكر اإلسالمي والغريب منذ أمد بعيد وحىت اآلن ،فقد نالت اهتمامًا واسعًا
يفوق من الناحية الكمية قضايا أخرى ال تقل أمهية وخطورة ،ويؤكد ذلك قوة الدوافع اليت جعلت قضايا املرأة حتتل هذه
املكانة البارزة يف الكتابات املتعددة ،وال يكاد يوجد كاتب أو مفكر أو فقيه أو مصلح إال وأدىل بدلوه يف هذا الشأن أو قدم
رأيا أو فكرة حوله ،وقد يعود هذا االهتمام لألسباب اآلتية:
التحول الذي حدث خالل القرن العشرين وما أثاره من معارك فكرية ساخنة شكلت واحدة من أشد أنواع االصطدام
بني املنظومات الفكرية يف العاملني الغريب واإلسالمي.
ارتباط قضية املرأة الوثيق باحلياة االجتماعية العامة واخلاصة ،حبكم صالهتا الوثيقة باجلميع ،رجاال ونساء ،ومن
جهات عديدة وتداخلها بعالقات متشابكة وقضايا أخرى حيوية سياسية واقتصادية وثقافية وكان هذا االرتباط يفرض
على اجلميع أن يواجهوا بأشكال خمتلفة ما تطرحه قضايا املرأة من تساؤالت أو إشكاليات أو هواجس أو وجهات نظر.
تبلور مفهوم اجلندر وجيله يف الغرب يف السبعينات ،وتصاعد تأثرياته مع العوملة اليت أدت بدورها إىل حماوالت فرض
تصورات الغرب منوذجًا متفردًا وناجحًا على خمتلف التجارب اإلنسانية ،مما أدى إىل حتول قضية املرأة داخل البالد
املسلمة إىل ساحة مواجهة مع اآلخر عرب تبين عدد من مفكري البلدان املسلمة للنموذج الغريب العوملي وحلوله لوضع
بديل ،بصياغة مناهج خمتلفة للتعامل مع الظاهرة
املرأة ،وعلى اجلانب اآلخر طرح املعارضون للنموذج الغريب خطابًا ً
تعتمد على املرجعية اإلسالمية اليت ختتلف بطبيعة احلال عن مرجعية أجيال احلركة النسوية الغربية.
مع منتصف القرن العشرين وظهور حركات التحرر الوطين يف الدول املستعمرة ،بدأت الكتابات اإلسالمية حول املرأة هتتم
جزءا منه ،مستعينة بأمثلة عن حقوق املرأة ودورها يف اإلسالم(.((3
مبسألة املشاركة يف العمل العام والعمل السياسي بوصفه ً
ومع موجة االهتمام العاملي بقضية املرأة يف العقدين األخريين ظهرت معاجلات إسالمية للقضية تعتز بإسالمها وثقافتها
وتراها قادرة على تقدمي معاجلة أصيلة لقضايا املرأة ،وقد حاولت تلك املعاجلات جتاوز وضعية رد الفعل اليت سيطرت
على التوجهات اإلسالمية نتيجة لتبين مثقفني مسلمني وأنظمة مسلمة للرؤى الغربية حول دمج املرأة يف العمل العام(.((3
وظهرت إسهامات مهمة ململكة البحرين بدراسة وضع املرأة واجتهدت تلك اإلسهامات يف قراءة تاريخ البلدان املختلفة
من زاوية وضع املرأة ضمن سياق تطورات عملية التحديث وانتكاساهتا ،وتوصلت الدراسات إىل عدة معوقات عملية،
مثل حتديات الوقت املعاصر وحماولة إجياد التطلعات واحللول للمستقبل القريب من خالل ا ُأل ُطر الدستورية واملواثيق
الدولية والقوانني املتعددة واملراسيم بقانون اليت منحت املرأة الكثري من احلقوق واحلريات ،ومن هنج اإلصالح
السياسي الّذي أولته اململكة هذا االهتمام يف ميثاقها الوطين ودستور البالد لعام  2002وتعديالته ،بغية مسايرة
التطور التشريعي وتوفري املناخ املالئم لدعم قيم املساواة ،وتأكيد روح املواطنة وترسيخ حقوق املرأة وتطوير األفكار
واملوروث االجتماعي لنهضة اجملتمع البحريين.
وسوف نقسم هذا الفصل إىل مبحثني نتناول يف املبحث األول :دور املؤسسات احلكومية يف دعم املشاركة السياسيّة
للمرأة ،ويف املبحث الثاين دور املؤسسات اخلاصة يف دعم املشاركة السياسيّة للمرأة.
( ((3د .حممد عماره ،حترير املرأة بني الغرب واإلسالم ،القاهرة :مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع.2009 ،ص :ص .55 :52
( ((3حممد رشيد العويد ،قوامة الرجل حترير املرأة ،جملة احلرس الوطين ،بتاريح ديسمرب  1994ص :ص .21 :17
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املبحث األول
السياسية للمرأة:
دور املؤسسات احلكومية يف دعم املشاركة
ّ
أسهمت مملكة البحرين يف دعم املرأة ومتكينها من املشاركة يف العمل السياسي ،من خالل أطر دستورية وقانونية
رسخت هذه احلقوق وضمنتها.
وسوف نتناول توضيح هذه ا ُأل ُطر ونستعرض دور بعض مؤسسات اململكة وأجهزهتا املركزية والالمركزية يف متكني ودعم
املرأة على النحو اآليت:
املنظمة حلق املشاركة السياسيّة للمرأة البحرينية
املطلب األول :ا ُأل ُطر الدستورية والقانونية َّ
املطلب الثاين :دعم الوزارات وإدراج احتياجات املرأة.

املطلب الثالث :دعم اجمللس األعلى للمرأة.
املطلب الرابع :دعم اجملالس البلدية للمرأة.
املطلب اخلامس :دعم معهد البحرين للتنمية السياسيّة.
املطلب السادس :دعم جملس التنمية االقتصادية.
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املطلب األول
السياسية للمرأة البحرينية
املنظمة حلق املشاركة
األ ُُطر الدستورية والقانونية ّ
ّ
نشاطا سياسيًا يف مرحلة ما قبل االستقالل ،حيث كانت سباقة مقارنة بدول جملس التعاون
شهدت مملكة البحرين ً
اخلليجي األخرى يف جمال ظهور حركات مطالبة بالتطوير السياسي ،وإعطاء اجملتمع حقوقه السياسيّة أسوة بالدول
املتقدمة ،ولعل كثافة هذه املطالبات ترجع بصفة أساسية إىل انتشار الوعي السياسي بني أبناء البحرين من ناحية،
واملشاركة الشعبية العامة يف إدارة شؤون احلياة من ناحية أخرى ،وقد ترتب على ذلك أن البحرين يف عام  1924شكلت
جملسًا بلديًا للعاصمة املنامة ،ساهم الشعب يف اختيار نصف أعضائه مث ما لبثت هذه التجربة أن مشلت باقي املدن
البحرينية.
ومبجرد حصول البحرين على استقالهلا يف عام  1971صدر الدستور يف ديسمرب  1973الذي كان من أهم مساته
تأكيد أن نظام احلكم يف البالد دميقراطي ،والسيادة فيه للشعب الذي يعد مصدرًا للسلطات ،كما ركز الدستور على
.
احلريات العامة وحقوق املواطنني واملساواة وحرية الصحافة واالجتماع وإنشاء اجلمعيات
وبعد انتقال احلكم للملك محد بن عيسى آل خليفة ،على إثر وفاة والده املغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل
خليفة يف مارس  ،1999انطلقت مرحلة أخرى من مراحل اإلصالح بإقرار امليثاق الوطين يف عام  ،2001الذي حدد
إطار العمل السياسي العام ودور مؤسسات الدولة وسلطاهتا الدستورية ،وقد اشتمل امليثاق على مبادئ أساسية أمهها أن
الشعب مصدر السلطات ،وضرورة احترام احلقوق الشخصية ،وتوسيع قاعدة املشاركة السياسيّة ،وتأكيد مبدأ الفصل بني
السلطات واحلريات العامة ومنها حرية التعبري ،وتأسيس اجلمعيات األهلية ،وأن العدل أساس امللك واملساواة وتكافؤ
الفرص .كما أقر إنشاء برملان يتكون من جملسني أحدمها يتم انتخابه من املواطنني مباشرة ومبشاركة املرأة تصويتًا
وترشيحًا ،واآلخر يتم تعيني أعضائه من أصحاب اخلربة والكفاءات املختلفة.
ويف الذكرى األوىل للتصويت على امليثاق وحتديدا يف يوم  14فرباير  2002مت اإلعالن عن تعديالت دستورية موسعة
على دستور  ،1973الذي مبقتضاه حتولت البحرين من إمارة إىل مملكة ،ومت اعتماد النظام امللكي الدستوري و إعطاء
حق الرقابة السياسيّة واملالية للمجلس املنتخب ومساواة اجمللسني بالتشريع ،وإعطاء املرأة كافة حقوقها السياسيّة من
ترشيح وانتخاب وتفعيل دورها يف الشئون العامة يف توزيع االختصاصات بني السلطات يف صلب الدستور ،وتنظيم الرقابة
القضائية خاصة الرقابة الدستورية ،وانطالقا من تطبيق النظام الدميقراطي كانت نقطة البدء لإلصالح الشامل يف
مملكة البحرين.
رجال ونساء ،حق املشاركة يف الشؤون العامة
وقد أكد النص الدستوري يف الفقرة ( )4من املادة ( )1أن« للمواطنني ً
وفقا هلذا الدستور وللشروط واألوضاع اليت يبينها
والتمتع باحلقوق السياسيّة ،مبا فيها حق االنتخاب والترشيح ،وذلك ً
القانون ،وال جيوز أن حيرم أحد املواطنني من حق االنتخاب أو الترشيح إال وفقا للقانون».
2015
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املطلب األول
وعلى الرغم من ذلك ،وتأكيدًا على اإلصالح احلقيقي ،أكد الدستور مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف نص املادة
( )18من الدستور واليت تنص على أن« الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية ،ويتساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق
والواجبات العامة ،ال متييز بينهم بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»(.((3
املنظمة لتلك احلقوق
وبناء على تلك النصوص الدستورية فقد التزم املشرع العادي على أن تصدر التشريعات الوطنية َّ
مبا يتفق ويتواءم مع هذه املبادئ الدستورية ،ويعزز من وجودها يف مراكز صنع القرار ومشاركتها السياسيّة والعمل
السياسي .وكان من أهم هذه القوانني:
جاء القانون رقم  14لسنة  2002بشأن قانون مباشرة احلقوق السياسيّة وتعديالته ،الذي أكد حق املرأة شأهنا يف
ذلك شأن الرجل باملشاركة يف الشأن العام ،ومتتعها باحلقوق السياسيّة حيث نصت املادة األوىل منه على أن يتمتع
رجال ونساء  -مبباشرة احلقوق السياسيّة اآلتية:
املواطنون ً -
طبقا ألحكام الدستور.
1 .1إبداء الرأي يف كل استفتاء جيرى ً
2 .2انتخاب أعضاء جملس النواب.
مرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  2002بشأن جملسي الشورى والنواب وتعديالته.
مرسوم بقانون رقم ( )35لسنة  2001بإصدار قانون البلديات وتعديالته.
قانون رقم ( )26لسنة  2005بشأن اجلمعيات السياسيّة.
مرسوم بقانون رقم ( )33لسنة  2002بإصدار قانون النقابات العمالية وتعديالته.
(((3
ويباشر املواطنون احلقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو وبالشروط املبينة يف هذا القانون.
فإذا ما أضفنا إىل أحكام الدستور املتعلقة حبق املرأة يف تقلد الوظائف العامة فقد جاء قانون اخلدمة املدنية رقم 48
لسنة  2010مقررًا ذات األحكام بالنسبة ملبدأ املساواة بني املرأة والرجل ،يف شأن الوظيفة من حيث الشروط ومن حيث
احلقوق والواجبات ،فلم يقم بأية تفرقة بني طاليب شغل الوظيفة أو تطبيق أحكامه على أساس اجلنس  -املرأة والرجل.
وهكذا فقد كان كل من ميثاق العمل الوطين ودستور اململكة وقانون مباشرة احلقوق السياسيّة وسائر القوانني ذات
الصلة كقانون اخلدمة املدنية تعد مجيعها األساس القانوين ملباشرة املرأة حلقوقها السياسيّة يف جمال االنتخاب
والترشيح ،أو تويل الوظائف العامة(.((3

( ((3اجملموعة التشريعية :األمانة العامة مبجلس النواب ،البحرين  ،2012ص .45
( ((3أنظر نص املادة  27من دستور مملكة البحرين  ،2002مرجع سابق ص .44
( ((3أنظر نص املادة  7من دستور مملكة البحرين  ،2002مرجع سابق ص .39
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أما فيما خيص وضع املرأة البحرينيّة يف املواثيق والعهود الدولية فإنه متثل من ناحيتني:
املواثيق الدولية:
حيث انضمت البحرين إىل أرب ٍع من اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية السبع املعنية حبقوق اإلنسان ،هي اتفاقية
القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ( ،)1990واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (،)2002
واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة ( ،)1998واتفاقية حقوق
الطفل ( ،)1992كما انضمت البحرين إىل بروتوكولني اختياريّيْن التفاقية حقوق الطفل اخلاصني باشتراك األطفال يف
املنازعات املسلحة وبيع واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية (.)2004
وانضمت البحرين كذلك إىل أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماين املعنية حبقوق اإلنسان وهي االتفاقيّتان
( )29و ( )105املعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل اإلجباري ( 1998 ،1981على التوايل) ،واالتفاقية بشأن منع التمييز
يف العمل وشغل الوظائف ( ،)2000واالتفاقية  182املتعلقة بأسوأ أشكال تشغيل األطفال.
وقد حتفظت البحرين على بعض االتفاقيات اليت انضمت إليها على النحو اآليت:
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ،حيث اعتربت انضمامها لالتفاقية ال ينطوي على أي اعتراف
بدولة إسرائيل أو يعد أساسًا للدخول معها يف أية عالقات ،وعلى املادة  22اليت تتعلق بسبل تسوية املنازعات بني الدول
ا ُأل ُطراف بشأن تفسري أو تطبيق االتفاقية بالعرض على حمكمة العدل الدولية ،حيث أعلنت أن ذلك يتطلب موافقة كل
أطراف النزاع يف كل حالة على حدة.
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (املادة  )2اليت تتعلق باملساواة أمام القانون وحظر التمييز ضد املرأة
يف الدساتري والتشريعات الوطنية ،بتأكيد تطبيقها يف إطار مبادئ الشريعة اإلسالمية ،واملادة ( )2/9اليت تتعلق مبنح
النساء حقوقًا متساوية فيما يتعلق جبنسية أطفاهلن ،وذلك لتعارضها مع قانون اجلنسية البحريين ،واملادة ()4/15
اليت تتعلق مبساواة املرأة مع الرجل فيما يتعلق حبرية التنقل واختيار املأوى واملسكن لتعارضها مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،واملادة ( )16املتعلقة بإزالة التمييز ضد النساء يف كل األمور اليت تتعلق بالزواج والعالقات العائلية وذلك
مبقدار متشيها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ،واملادة  1/29واليت تتعلق بالتحكيم بني الدول ا ُأل ُطراف يف االتفاقية
واإلحالة إىل حمكمة العدل الدولية يف حالة اخلالف يف تفسري أو تطبيق االتفاقية ،واتفاقية مناهضة التعذيب (املادة
 )1/30املتعلقة بتسوية املنازعات بني أطراف االتفاقية ،حيث اعتربت حكومة البحرين نفسها غري ملزمة مبا ورد
هبا ويف أغسطس  1998سحبت حكومة البحرين حتفظها على املادة رقم  20املتعلقة باختصاصات اللجنة الدولية
ملناهضة التعذيب.
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املطلب األول
املواثيق اإلقليمية:
وبالنسبة للمواثيق اإلقليمية فقد وافقت البحرين على إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم الصادر عن مؤمتر
وزراء خارجية الدول اإلسالمية عام  ،1990وهي وثيقة إرشادية ال حتتاج إىل تصديق ،ووافقت كذلك على امليثاق العريب
حلقوق اإلنسان املعدل الذي اعتمدته القمة العربية يف تونس يف مايو عام  ،2004وأحالته يف هناية عام  2005باملرسوم
(((3
امللكي رقم  55إىل الربملان للتصديق عليه.
وهي مجيعًا مواثيق تؤكد على املساواة بني الرجال والنساء على كافة املستويات السياسيّة واالقتصادية واالجتماعية.
حتليل وتعقيب:
املنظمة حلق املشاركة
ومما سبق نالحظ أن مفهوم مبدأ املساواة الّذي تناولته ا ُأل ُطر القانونية الدولية والعربية َّ
السياسيّة للمرأة البحرينية قد استلهم من قواعد الشريعة الغراء ،وهو مبدأ شائع ألن اإلنسانية تطري جبناحني (الرجل
واملرأة) ،وأن أي انكسار يف أحدمها يعىن التوقف واهلبوط ،وال جيوز للمشرع التفريق بينهما يف املعاملة باختالف
االستثناءات واملميزات ،ومن أهم الضمانات لتحقيق هذا املبدأ الفصل بني السلطات لتحقيق النزاهة واالبتعاد عن مواطن
الشبهات والفساد وحتقيق العدالة محاي ًة جلميع املواطنني(.((3
ومن أفضل ما سعت إليه مملكة البحرين لتحقيق املساواة وحق اإلنسان يف محاية احلقوق واحلريات أن وضعت معيارا
للتمييز بني التنظيم املباح ،والتقييد احملظور من خالل الرقابة القضائية على التشريعات واللوائح ،من خالل احملكمة
الدستورية حىت ال يكون ذلك سببًا يف إهدار احلقوق واحلريات (.((3
وكذلك انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (السيداو) مبوجب املرسوم
بقانون رقم  5لسنة  ،2002الذي صدر يف  ،((4( 2002/3/2وهذا ما حيقق للمملكة احلياة الدستورية اليت متيزت هبا
اململكة يف االنطالق حنو اإلصالح السياسي.
ومن َثمّ وضعت ا ُأل ُطر الدستورية واالتفاقيات الدولية لتفعيل دور الدميقراطية وحتقق للمرأة اإلسهام بدورها الفعال
يف املشاركة السياسيّة اليت هلا كبري األثر على جوانب احلياة السياسيّة واالجتماعية والدولية ،وتتبناها مجيع احلركات
السياسيّة ،والفلسفات األخالقية اليت حتركها دوافع القضايا املتعلقة بقضايا املرأة وحتقق دعم ومتكني املرأة ملباشرة
احلياة السياسيّة يف إطار من املشروعية.
( ((3د .حممد على حممد :أصول االجتماع السياسي ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،اإلسكندرية  ،1980ص .55
( ((3د .باسكواىل بوريا :استعراض وجيز ألهم املبادئ الدستورية اليت أرستها حمكمة البحرين الدستورية ،البحرين ،جملة دراسات دستورية ،اجمللد الثاين العدد الرابع يناير  ،2015ص.23:9 :
( ((3د .مروان حممد املدرس :دور احملكمة الدستورية يف مملكة البحرين يف محاية احلقوق واحلريات العامة البحرين ،جملة دراسات دستورية ،اجمللد األول ،العدد الثالث ،يوليو  ،2014ص:ص.47:27
( ((4د .مروان حممد املدرس :القيمة القانونية التفاقيّة «السيداو» يف نظام القانون البحريين البحرين ،جملة دراسات دستورية ،اجمللد الثاين ،العدد الرابع ،يناير  ،2015ص:ص .45 :35
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املطلب الثاين
دور الوزارات يف دعم احتياجات املرأة
يرعى جملس الوزراء مصاحل الدولة ،ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ( ،((4ويف ضوء ذلك تكفل الدولة
توفري فرص العمل للمواطنني ( ،((4ألن املواطنني سواء يف توىل الوظائف العامة وفقًا للشروط اليت يقررها القانون(.((4
ومن خالل هذا اإلطار الدستوري استطاعت السلطة التنفيذية أن حتقق للمرأة البحرينية بعض املكاسب اليت منحتها
قدرها داخل اجملتمعيْن اإلقليمي والدويل ،وسوف نلقي الضوء على بعض من إجنازات ودعم (((4احلكومة على النحو اآليت:
دور اهليئات واألجهزة احلكومية يف إدماج احتياجات املرأة يف برامج العمل:
بالنسبة لتويل الوظائف العامة فقد شاركت املرأة الرجل يف هذا اجملال فشغلت العديد من الوظائف يف جمال اخلدمة
املدنية وخاصة يف جمال الصحة والتعليم ،كما تقلدت العديد من املناصب القيادية فتم تعيني العديد من وزيرات اإلعالم
سفراء وقناص َل ،ويف وزارة الداخلية
والتنمية االجتماعية والثقافة والصحة ،كما مت تعيينهن يف وظائف السلك الدبلوماسي
َ
ضباطا وجنودًا.
ً
وأعضاء يف النيابة العامة ،واحملكمة الصغرى والكربى
وقد استطاعت املرأة أن تشغل الكثري من املناصب القضائية قضا ًة
ً
فضل عن تعيينها نائب ًة يف قسم الفتوى والتشريع بوزارة العدل ،ومستشار ًة يف تشكيل احملكمة الدستورية.
يف دوائرهاً ،
مبعىن أن نسبة عدد القاضيات بالنسبة للقضاة البالغ عددهم تسعني قاضيًا هي  %15من العدد اإلمجايل ،وهي نسبة
معقولة إذا ما قورن األمر بدول ما زالت تُباعد بني املرأة وتوليها للمناصب القضائية.
تعيني أول امرأة أمينًا عامًا للمجلس األعلى للمرأة يف عام  ،2001لتكون أول امرأة بدرجة وزير يف منطقة اخلليج
(((4
العريب.
تعد نسبة النساء يف الوظائف العامة العليا حوايل ( )%7يف عام .2003
و كان بينها ( 4نساء يشغلن منصب وكيل وزارة مساعد ،و  25سيدة يف منصب مدير عام تنفيذي ،و  4سيدات رئيس
تنفيذي ،و ( )%86من تعيينات اجمللس األعلى للمرأة ،ومت دخول املرأة يف جمال عمل حارس مدرسة ،ومعلمة للسيارات.
وقد تالحظ تزايد حصول املرأة على الكثري من املناصب القيادية على املستويني احمللى والدويل نذكر منها على سبيل
املثال ال احلصر :حواىل  %42من إمجايل العدد يف وزارة اإلعالم %50 ،يف جهاز التليفزيون ،وأعلى مستوى يف املؤسسة
( ((4انظر تفصيال املادة  47من دستور مملكة البحرين .2002
( ((4انظر تفصيال املادة  13من دستور مملكة البحرين .2002
( ((4انظر تفصيال املادة  16من دستور مملكة البحرين .2002
( ((4جاء لفظ دعمه  -دعما :أسنده بشيء مينعه من السقوط  -أعانه وقواه (دعمه) :قواه وثبته( ،أدعم) ،اتكأ على الدعامة( ،الدعام) :مايسند به الشيء( ،دعائم):ويقال هذا من دعائم األمور:
مما تتماسك به األمور ،.وجاء لفظ متكني :من مكن فالن عند الناس  -مكانة :عظم عندهم فهو مكني (ج) مكناء( ،أمكن) األمر :تيسر وصار ممكنا( ،مكن) له يف الشيء :جعل له عليه سلطانا
الر ِْض وَنُ ِريَ فِرْعَوْ َن وَهَامَا َن وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ
و-الثوب :خاطة مبكنة اخلياطة( ،استمكن) :من الشيء متكن( ،املكانة):املنزلة ورفعة الشأن وجاء لفظ التمكن يف القرآن الكرمي (وَنُمَ ِّكنَ لَهُمْ فِي ْ َ
مَا كَانُوا يَحْ َذرُون) ،وقوله تعاىل( :ذِي ُقوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَر ِْش مَكِنيٍ) أي ذي قدره ومنزلة.
( ((4بثينة خليفة قاسم :أثر االصالح السياسي على متكني املرأة البحرينيّة ،مرجع سابق ،ص .60
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املطلب الثاين
العامة للشباب والرياضة ونسبة ( )%44من تعيينات جملس التنمية االقتصادية ،ويف املراكز القيادية يف معهد البحرين
للتدريب ومصرف البحرين املركزي ،وتقلدت املناصب األكادميية جبامعة البحرين بوصفها رئيس ًة للجامعة ،إضافة إىل
عمادة الكثري من الكليات منها :كلية التربية ،واهلندسة ،والعلوم ،واآلداب ،وشؤون الطلبة ( ،((4وكذلك يف العمل الدويل
وتشريفا للمرأة كانت أول سفرية لدى فرنسا واليت مت انتخاهبا
كسفرية للمملكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية،
ً
يف  2006رئيسا للجمعية العامة لألمم املتحدة لتصبح أول مسلمة وعربية وثالث امرأة يف العامل تشغل هذا املنصب،
وكذلك شغلت رئاسة البعثة البحرينية للصني ،وما زالت يف تزايد داللة على تكرميها ومتكينها يف اجملاالت املتعددة (.((4
دور الوزارات يف دمج احتياجات املرأة يف التنمية
تلبية لدور الدستور ،وامليثاق الوطين يف تفعيل مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة فقد حرصت احلكومة على تفعيل ذلك
داخل أروقة الوزارات لتحقيق تكافؤ الفرص إال أنه من الصعب رصد نصيب املرأة يف برامج احلكومة لوجود فجوة بني
اجلنسني يف توفري الفرص.
(((4

ومع ذلك حتاول احلكومة سد هذه الفجوة يف تفعيل النص اخلاص باملساواة ألهنا مسألة تعاىن منها دول العامل
خاصة العامل الثالث ،ولتحقيق ذلك عمدت السلطة التنفيذية إىل رسم خطة لإلصالح ومن نتائج ذلك:
ديوان اخلدمة املدنية :بلغت نسبة النساء يف القطاع العام ( )%37.8يف عام  2000وارتفعت إىل ( )%45.7أي زيادة
(.((4( )%8
وزارة التنمية االجتماعية :قدمت الوزارة مشاريع عديدة للمرأة (القروض الصغرية ،و دعم الصناعات الصغرية للمرأة
املعيلة ،و مشروع املنزل املنتج و النساء ،ودور املسنني ومراكز اإلعاقة للمرأة.).
وزارة العمل :مشلت خطة الوزارة املتدربات يف معهد البحرين ( )%45لعام  ،2008/2007استحداث نظام التأمني ضد
التعطل ،وتشغيل املرأة يف املراكز القيادية ( )3مديرة ،و ( )10رئيس تنفيذي.

( ((4د .باقر النجار ورقة العمل الرابعة  -اهليئات واألجهزة احلكومية وإدماج احتياجات املرأة يف برامج عملها  -املؤمتر الوطين األول للمرأة البحرينية  -اجمللس األعلى للمرأة  10/8نوفمرب 2010
( ((4بثينة خليفة قاسم :أثر اإلصالح السياسي على متكني املرأة البحرينيّة ،مرجع سابق ص .97
( ((4تعد هذه اإلحصاءات ضمن ورقة العمل الثالثة د .هبية اجلشي ،املؤمتر الوطين األول للمرأة البحرينية ،اجمللس األعلى للمرأة  10/8نوفمرب  2010ص .40-1
( ((4د .هبية اجلشي ،مرجع سابق.
38

املرأة البحرينيّة يف اجمللس الوطين (حتدّيات احلاضر وآفاق املستقبل)

وزارة التربية والتعليم:
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والكتابة ( 15عامًا وأكثر)
ذكور ،إناث

0

املصدر :كتاب األمم املتحدة يف مملكة البحرين الصادر عن مكتب املنسق املقيم لربنامج األمم املتحدة يف مملكة البحرين (فرباير .)2010

تسعى الوزارة إىل النهوض بالعملية التعليمية ألهنا أساس النهوض باجملتمع ،ولكي حتقق اجلودة يف كافة القطاعات فقد
بلغت نسبة البعثات الدراسية ( )%51لإلناث يف عامي  ،2006/2005ويف تزايد نسبة الطالبات يف املدارس احلكومية
( )%50.2يف عام  ،2006ونسبة امللتحقات يف اجلامعة ( ،)%73.5ونسبة اخلرجيات يف جامعة البحرين حىت  2008نسبة
( .)%71.15يوضح جدول رقم ( )1آخر اإلحصائيات الصادرة من مكتب األمم املتحدة يف البحرين ،والذي يبني الدور
املتزايد الذي بدأت تستحوذ عليه املرأة يف العملية التعليمية.
وزارة الصحة :إضافة إىل الفحوص الطبية للمرأة خاصة هناك الفحص الدوري للنساء ،وفحص هشاشة العظام للنساء
فوق األربعني ،وفحص املراهقات يف املراحل اإلعدادية والثانوية ،وقد بلغت نسبة الطبيبات ( )%57طبيبات لألسنان،
و ( )%67ملمرضات ،و ( )%88عامالت بالوزارة ،وحىت عام  2009بلغت ( ،)%60ويف الوظائف اإلشرافية لعام 2008
بلغت (.)%51
وزارة اإلسكان :أبرزت الوزارة نصيب املرأة من اإلسكان فكانت األولوية لألسر يف حاالت (الوفاة والطالق) ،وما زالت
الوزارة تدرس احتياجات املرأة املعيلة واملطلقة وذات االحتياجات اخلاصة واحلقيقة فإن هذه هي مشكلة العامل املعاصر.
وزارة الصناعة والتجارة :أوضحت الدراسات اخلاصة بالوزارة أهنا تدعم بعض املشاريع كمشروع احلاضنات للحرفيات
(((5
من النساء  -مركز صناعة الصوف  -وبرنامج رواد األعمال يف جمال التأهيل والتدريب على إدارة املشاريع.
( ((5مرجع سابق ،ص.49-
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املطلب الثاين
جدول رقم ()1
العاملون يف مملكة البحرين حسب فئات السن والنوع
حبريين
كال النوعني
أنثى
ذكر
فئات السن
2٫312
433
1٫869
19 - 15
22٫133
6٫485
15٫648
24 - 20
32٫376
11٫855
20٫521
29 - 25
29٫804
10٫684
19٫120
34 - 30
23٫821
8٫257
15٫564
39 - 35
22٫027
7٫244
14٫783
44 - 40
20٫526
6٫459
14٫067
49 - 45
16٫014
4٫719
11٫295
54 - 50
10٫091
2٫297
7٫794
59 - 55
4٫518
896
3٫622
64 - 60
5٫102
760
4٫342
 65سنة فأكثر
188٫724
60٫099
128٫625
املجموع

املصدر :اجلهاز املركزي للمعلومات  -مملكة البحرين

التطور التشريعي:
على مدار السنوات القليلة املاضية مت إصدار عدد من التشريعات والقوانني املعاجلة لبعض الثغرات التشريعية اليت
تتضمن متييزا ضد املرأة ،مثل تعديل قانون اإلجراءات أمام احملاكم الشرعية لتسريع التقاضي يف قضايا األسرة ،وإنشاء
صندوق النفقة ،وتعديل قانون اجلوازات مبا يسمح للمرأة املتزوجة بطلب احلصول على جواز سفر أوالدها دون احلاجة
إىل إذن زوجها (عام  ،)2005إضافة إىل منح العالوة االجتماعية للمرأة العاملة يف القطاع احلكومي ،وزيادة مدة إجازة
األمومة ،ومنح اجلنسية ألوالد املرأة البحرينيّة املتزوجة من أجنيب ،وكفالة حق املرأة املطلقة احلاضنة يف االنتفاع
باخلدمات اإلسكانية (.((5()2007
ومما سبق نالحظ أن حكومة مملكة البحرين ما زالت يف عطاء مستمر لدعم ومتكني املرأة يف كافة اجملاالت للقضاء
على كافة أشكال التمييز ضد املرأة( ،((5إضافة إىل الدور املنوط باملرأة القيام به لتحدد الكثري من املالمح اليت ينبغي
عليها القيام هبا يف املشاركة يف احلياة السياسيّة.
( ((5مملكة البحرين  -اجلهاز املركزي للمعلومات عام 2001م.
( ((5د .مروان حممد املدرس :القيمة القانونية التفاقية السيداو يف النظام البحريين ،مرجع سابق ،ص .43
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املطلب الثالث
دعم املجلس األعلى للمرأة
أنشأت اململكة اجمللس األعلى للمرأة بوصفه مؤسسة علمية حكومية هتتم بقضايا املرأة ومهومها من خالل الدعم،
والتمكني ،واالستشارة .وذلك من خالل املرسوم األمريي رقم  44لسنة  .2001وقد عُدّتْ هذه اخلطوة أهم خطوة
لدعم وتعزيز دور املرأة البحرينيّة يف التنمية واملشاركة السياسيّة ،خاصة أنه أنشئ برئاسة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة قرينة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ،وكان من أهم اختصاصات اجمللس وضع السياسات
واخلطط والربامج املتعلقة باملرأة يف جمال التنمية وتطوير شئون املرأة البحرينيّة ،يف جمال تنمية وتطوير شئون املرأة
البحرينيّة.
ومن أبرز أهداف هذا اجمللس:
وضع خطة وطنية للنهوض باملرأة وتذليل مجيع العقبات اليت تعترض مسرية تطوير املرأة البحرينيّة.
ضمان حصول املرأة على كافة حقوقها األسرية واالقتصادية واالجتماعية والسياسيّة ،من خالل تقدمي االقتراحات
بتعديل التشريعات والقوانني وإبداء الرأي يف مشروعات القوانني اليت ختص املرأة.
توثيق عرى التواصل مع كافة اجملالس واجلمعيات النسائية العريقة يف دول العامل إلثراء مسرية املرأة البحرينيّة يف
احلياة العامة من خالل احتضان الفعاليات اإلقليمية والعربية والدولية املعنية باملرأة واملشاركة فيها.
توعية اجملتمع البحريين بدور املرأة وحقوقها وواجباهتا من خالل تنظيم الفعاليات الوطنية اخلاصة باملرأة وإصدار
واجمللت واملطبوعات املرئية واإللكترونية اليت تغطي دور املرأة يف احلياة العامة.
النشرات
ّ
وقد حظي اجمللس بتأييد شعيب منذ إنشائه ،حيث وضع ضمن أولوياته االهتمام باقتراح السياسة العامة يف جمال
تنمية وتطوير شؤون املرأة من خالل التشريعات اليت تستطيع أن تقدم رؤيتها ملؤسسات الدولة يف كافة األجهزة
التنفيذية ،ويتسىن هلا متابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة للدولة يف جمال املرأة ،و أن تفعل التشريعات الدستورية
اليت تعمل على متكني املرأة يف العمل السياسي واملشاركة يف جلان احلكومة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة للقضايا اليت
تتعلق بقضايا املرأة( ((5للتأكد من تنفيذها وتوعية اجملتمع بدور املرأة وحقوقها وواجباهتا.
وقد ألزم األمر امللكي بتشكيل اجمللس األعلى للمرأة أجهزة الدولة بتزويد هذا اجمللس بكافة البيانات اليت تتعلق
باختصاصاته ،وأن تتعاون املؤسسات الرمسية واألجهزة الوزارية لتنفيذ اخلطط والربامج ذات الصلة بتمكني املرأة(.((5
ومن َثمّ دأب اجمللس األعلى للمرأة منذ إنشائه على قيادة حركة التنوير للمرأة ،واالهتمام بقضاياها العامة واخلاصة،
وحيث إن حمور هذه الدراسة ينصبّ على الدور السياسي خلوض االنتخابات النيابية والبلدية على حد سواء ،فيمكن أن
ننصف اجمللس ونقدر جهوده املضنية اليت تدعم وتساند املرأة لفتح قنوات اتصال فعالة يف اجملتمع ومن أهم ما يذكر
( ((5د .حسن صادق املرصفاوي :ضمانات احلرية الشخصية يف ظل القوانني االستثنائية ،جملة احملاماة ،العددان الثالث والرابع ،السنة السادسة واخلمسون ص .2
تفصيل اختصاصات اجمللس األعلى للمرأةhttp://www.scw.gov.bh/page.aspx?page_key=responsibilities&lang=ar .
ً
( ((5أنظر
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املطلب الثالث
من أهم اإلجنازات يف هذا الشأن ما يأيت:
إعالن القيادة السياسيّة عن تعيني ست نساء يف جملس الشورى لعام  ،2003/2002وقد جنحت عضوات جملس
الشورى بناء على مطالبتهن يف احلصول على موافقة من اجمللس بإرسال أي قانون أو اتفاق أو معاهدة تتعلق باملرأة
إىل اجمللس األعلى للمرأة ،ألخذ رأيه قبل أن يتم إرساله إىل اجمللس التشريعي وبعد ذلك يرسل القانون مع مذكرة
إيضاحية مرفقة حتمل رأيه وعرض قضاياها على اجمللس األعلى للمرأة واستشارته يف أيّ قضية تتعلق هبا.
استطاع اجمللس األعلى للمرأة أن حيقق للمرأة التمكني االقتصادي ليكون أحد الدعائم من خالل إشهار بنك اإلبداع
يف  ،2009/2/11والتعاون مع صندوق العمل (متكني) لتبىن األنشطة اليت حتقق دعم املرأة يف املشروعات الصغرية مثل
(مشروعي اخلياطة والتصميم و املواصالت) ،وتدريبهن على ورش عمل لتحقيق هذه الغاية املنشودة يف زيادة الدخل
واالعتماد على النفس ،والقدرة على اختاذ القرار يف مواجهة األزمات املعاصرة.
دعم املرأة ثقافيًا وقانونيًا من خالل ورش العمل السنوية ونذكر منها على سبيل املثال ال احلصر :دورة لتدريب
املدربات على استخدام دليل املرأة يف إجراءات التقاضي أمام احملاكم الشرعية بالتعاون مع جامعة البحرين ،وعدد
من الورش يف موضوعات العنف ضد املرأة ،ودور اإلعالميني ووسائل اإلعالم يف إدماج احتياجات املرأة يف السياسات
التنموية ،والقيادة ومهارات اختاذ القرار يف جمال العمل احلكومي واخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين ،والتسويق
(.((5
اإللكتروين بالتعاون مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (األسكوا)
دعم املرأة بقاعدة بيانات متخصصة (مكتبة إلكترونية) للمسامهة يف خدمة املرأة وتنمية اإلنتاج الفكري من خالل
األحباث ،والتقارير ،والكتب ،والدوريات والبيانات جبميع أشكاهلا ،وتكون مقصدًا للباحثني واملهتمني واملتخصصني
بشؤون املرأة.
متكني ودعم املرأة يف االنتخابات البلدية والربملانية( ((5وكان ذلك من خالل(:((5
 -1انتخابات عام ( )2002اليت صاحبتها الزيارات امليدانية يف مجيع القطاعات اخلمسة ململكة البحرين ،حتت رعاية
وريادة صاحبة السمو امللكي (األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة) رئيسة اجمللس األعلى للمرأة.
 -2انتخابات عام ( )2006اليت محلت شعار (معا نبىن الوطن) ،واليت شاركت فيها  14سيدة ،وفازت امرأة واحدة فقط.
 -3انتخابات عام ( )2010اليت اعتمدت على حماور ثالثة :التوعية والشراكة والتدريب النوعي ،الذي مت تنفيذه
باخلربات الوطنية.
 -4االنتخابات التكميلية لعام ( )2011اليت دشن اجمللس محالته فيها حتت شعار (معك تكتمل الصورة) هبدف رفع
الوعي واملعرفة بأمهية املشاركة السياسيّة.
( ((5سعد أمحد احلجي ،اجلمعيات النسائية االجتماعية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،دراسة توثيقية ط 200 1م
( ((5موقع اجمللس األعلى للمرأةhttp://www.scw.gov.bh .
( ((5موقع اجمللس األعلى للمرأة (نفس املوقع السابق).
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برنامج التمكني السياسي مبقر اجمللس من خالل التعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسيّة نصًا وتطبيقًا ،من
خالل الدراسات القانونية وورش العمل لتنمية املهارات القيادية للمرأة يف الفترة ( )2015-2014يف جمال املشاركة
السياسيّة وهتيئتها للدخول يف العمل السياسي واستثمار اخلربات املتراكمة املتاحة لدى املرأة البحرينيّة ،وبناء كوادر
قادرة على خوض املعركة االنتخابية ،والوصول إىل مواقع صنع القرار ،وتعميق الوعي لدى اجملتمع لتغيري الصورة
النمطية لدى املرأة من خالل مكتسباهتا من الكفاءة واخلربة (.((5
جائزة (األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة) للمرأة البحرينية ،اليت تعد أول جائزة على مستوى الوطن العريب يف
متكني املرأة ودعمها من اجلهاز احلكومي والقطاع اخلاص لتويل املناصب القيادية (.((5
اإلستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة:
يف يوم  8مارس عام  2005أطلق اجمللس األعلى للمرأة اإلستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة يف البحرين وأكد جاللة
امللك محد بن عيسى آل خليفة يف هذه املناسبة ثالثة أمور:
أوهلا :تعميق وعي املرأة حبقوقها وواجباهتا يف خمتلف املواقع.
ثانيها :إلزام إدارات الدولة بتوفري الظروف املالئمة للتوفيق بني عمل املرأة ودورها يف احلياة السياسيّة من ناحية
وواجباهتا األسرية من ناحية أخرى.
ثالثها :االستكمال التشريعي ألحكام األسرة مبا حيقق للمرأة البحرينية العدل واملساواة وجينبها التعرض لإلجحاف
والعنف(.((6
ومن َثمّ متكن اجمللس األعلى للمرأة من دعم ومتكني املرأة يف احلصول على قدر من حقوقها قدر املستطاع وهتيئتها
وإعدادها ودعمها ،وحماولة إزالة املعوقات اليت ترجع ألسباب موروثة يف اجملتمعات العربية (اجتماعية ،وسياسية،
وعلمية ،ودينية وطائفية) ضاعفت يف تفاقمها عدم تدخل اجملتمع لعالجها ،إما للعجز يف التصدي  -غياب الرؤية يف
كيفية التعامل معها  -أو التوجهات واملذاهب اليت فرضت التخلي عن التدخل ملواجهتها (.((6
ومن أجل ذلك الدعم والتمكني ال بد للمرأة من أن تبدأ بالتغيري لبدء حركة البناء واإلصالح إلثبات ذاهتا يف العمل
السياسي من خالل الواقع العملي ،وقدرهتا على اإلقناع ،لسد الثغرات اليت حتد من حتقيق آماهلا ورصد التحديات
(((6على أرض الواقع وطرح السياسات والربامج البناءة إلقناع اجملتمع بوجودها،
( ((5بثينة خليفة قاسم :أثر اإلصالح السياسي على متكني املرأة البحرينيّة ،مرجع سابق ص .124
( ((5موقع اجمللس األعلى للمرأة http://www.scw.gov.bh
( ((6موقع اجمللس األعلى للمرأة http://www.scw.gov.bh
( ((6سعد أمحد احلجي ،اجلمعيات النسائية االجتماعية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،دراسة توثيقية ط 2000 ،1م ص .15
( ((6د .أمحد ثابت التنشئة السياسيّة للطفل املصري وصورة املستقبل ،سلسلة حبوث سياسية يصدرها مركز البحوث والدراسات السياسيّة جبامعة القاهرة ،رقم ( ،)111أكتوبر ،1996ص .20
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املطلب الرابع
دعم املجالس البلدية للمرأة
استطاعت مملكة البحرين أن حتقق انسجاما مع املنهج الدميقراطي ،وتنفي ًذا ملا أقرته املادة ( )50من الدستور
واليت تنص على أنه «ينظم القانون املؤسسات العامة وهيئات اإلدارة البلدية مبا يكفل االستقالل يف ظل توجيه الدولة
ورقابتها ،ومبا يكفل هليئات إدارة البلدية إدارة املرافق ذات الطابع احمللى اليت تدخل يف نطاقها والرقابة عليها» ويف
فقرة أخرى تنص على« .توجه الدولة املؤسسات ذات النفع العام مبا يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة املواطنني»
ومن خالل اجملالس البلدية استطاعت املرأة أن حتقق قدرا من الذات والطموح داخل حمافظتها اليت اكتسبت هذا
العمل من خالل التشريعات اليت وفقتها يف التدريب على إدارة وتطوير اخلدمات واملرافق العامة ،واقتراح األنظمة اليت
تكفل راحة املواطنني ،واملشروعات ذات الطابع احمللى ،وتلقى شكاوى املواطنني وخدمة اجلمهور (.((6
ومن هذه الثقافة القانونية والسياسيّة لعبت اجملالس البلدية أكرب األثر يف توضيح دور املرأة يف تنمية اجملتمع (،((6
وإظهار قدرهتا على التواصل مع اجملتمع املدين واملؤسسات املركزية ،واملسامهة يف احلياة العامة لتحظى بالتأييد الشعيب
الذي يعد أهم دعائم التمكني يف العمل السياسي(.((6
من أجل ذلك خاضت املرأة بدعم من مؤسسات الدولة االنتخابات البلدية يف مايو  2002وتقدمت بثماين مرشّحات
مل يقدر هلن الفوز مبقاعد وقد بلغت نسبة مشاركة املرأة ( )%51لإلناث ،مقابل ( )%49للذكور(.((6
ويف عام ( )2006شهدت اململكة ثاين انتخابات بلدية ،وقد تناقص عدد املرشحات إىل مخس من اإلناث مقابل
( )171من الذكور ،وعلى الرغم من تناقص العدد إال أن احلظ مل حيالفهن للمرة الثانية على التوايل ،فأصيبت النساء
بإحباط شديد مما دفعهن لإلصرار من منطلق الضربات اليت ال تقصم الظهر تقويه وتد فعه إىل النجاح.
ويف عام ( )2010فازت املرأة البحرينيّة مبقعد واحد ،ويف ذلك داللة واضحة على أن منهج التغيري أصبح يف طريقه
للتقدم يف االنتخابات البلدية القادمة ،وأن درجة الوعي بدأت تأخذ مأخذها الطبيعي يف الشارع البحريين.
ويف انتخابات  2014استطاعت املرأة البحرينيّة أن تفوز بثالثة مقاعد يف االنتخابات البلدية وهو يؤكد على الدور
املتصاعد الذي تلعبه املرأة داخل اجملالس البلدية(.((6

( ((6انظر تفصيال نص املادة  19من قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون ( )135لسنة .2000
( ((6انظر تفصيال عصام نور سرية دور املرأة يف تنمية اجملتمع ،مؤسسة شباب اجلامعة ،إسكندرية 2006 ،ص .58-39
( ((6على جاسم البحار وآخرين ،مقاالت يف الثقافة السياسيّة معهد البحرين للتنمية السياسيّة ،العدد األول  ،2013ص .55-53
( ((6بثينة خليفة قاسم ،أثر اإلصالح السياسي على متكني املرأة البحرينيّة ،مرجع سابق ،ص .80
( http://www.vote.bh/Ar/index ((6موقع االنتخابات النيابية والبلدية يف مملكة البحرين.
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املطلب اخلامس
السياسية للمرأة
دعم معهد البحرين للتنمية
ّ
منذ صدور املرسوم امللكي بإنشاء معهد البحرين للتنمية السياسيّة عام  2005وقد وضع املعهد من بني أهدافه أمهية
نشر ثقافة الدميقراطية ،من خالل توفري برامج التدريب والدراسات املتعلقة هبذا األمر ،وهو يف سعيه ذلك كان حريصًا
على نشر وتنمية الوعي السياسي بني املواطنني كافة دون متييز ،وقد كانت املرأة دائمًا يف أولويات املعهد فقد خصص
هلا العديد من الفعاليات وتناوهلا يف الكثري من إصداراته وذلك على النحو اآليت:
1 .1تنوُّع فعاليات املعهد املوجَّهة للمرأة ما بني ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وحماضرات وبرامج تلفزيونية وإذاعية.
2 .2ش ّكلت احملاضرات اجلزء األكرب من فعاليات املعهد حيث بلغت نسبتها حوايل ( )%70من إمجايل الفعاليات
ويرجع ذلك إىل هذا الربنامج املكثف الذي أطلقه املعهد بالتعاون مع اجمللس األعلى للمرأة حتت عنوان الكوادر
الواعدة ،وهو أحد الفروع الرئيسية اليت يضمها برنامج التمكني السياسي للمرأة من بني أربعة فروع رئيسية أخرى.
ويهدف هذا الربنامج إىل إعداد كوادر قادرة على املشاركة يف الشأن العام وداعمة لقضايا املرأة.
وفقا ألحكام دستور مملكة البحرين وميثاق
كما يهدف إىل نشر وتنمية الوعي السياسي واحلقوقي بني فئات اجملتمع ً
العمل الوطين واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ،ال سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)،
كما يعمل هذا الربنامج على تنمية املهارات القيادية لدى خمتلف الفئات العمرية ،وذلك من خالل تعزيز ثقافة
احلوار والتعايش وتبادل الرأي والرأي اآلخر وتأهيل املشاركني يف الربنامج على أسس املشاركة يف الشأن العام.
3 .3خصّص املعهد مخسًا من ندواته لتناول قضية املرأة وضرورة رفع الوعي السياسي لديها وحثها على املشاركة يف
االنتخابات بوصفها ناخبة ومرشحة ،وهو من خالل ندواته تلك كان حريصا على تغطية اجلزء القانوين والسياسي
مبا يقدم وجبة متكاملة للمهتمني بالشأن النسوي يف اململكة ،وخاصة أن هذه الندوات كانت موجهة للجنسني ومل تكن
مقتصرة فقط على النساء.
4 .4مل يقتصر املعهد يف اهتمامه بقضية املشاركة السياسيّة للمرأة على القضايا اليت تناوهلا من خالل فعالياته ،بل إنّه زاد
على ذلك بأن استعان بالعديد من الكوادر النسائية البحرينية خصوصا والعربية عموما لتنفيذ بعض من فعالياته،
وهو يف سعيه ذلك كان يقدم بشكل غري مباشر للمرأة البحرينية مناذج من قيادات نسائية استطاعت أن تتبوأ مكانة
مهمة داخل جمتمعاهتا ،وتصبح ذات دور فاعل يف التأثري ليس يف حميطها النوعي فقط بل يف احمليط الذكوري أيضا.
فمنذ بدء املعهد لفعالياته يف عام  2006وحىت عام  2014استعان املعهد حبوايل  45شخصية نسائية عربية وحبرينية
تناولن العديد من القضايا اليت هتم الشأن البحريين .وهو عدد يشكل نسبة ( )%13من إمجايل الفعاليات اليت عقدها
املعهد منذ إنشائه.
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املطلب اخلامس
5 .5وعلى مستوى اإلصدارات فقد صدر عن املعهد كتاب خاص يعىن بشأن املرأة وهو«املنظمات الدفاعية وقضايا النهوض
باملرأة« عام  2008ألحد خرباء التنمية السياسيّة باملعهد ،حاول فيه الكاتب أن يعرض جتارب دولية استطاعت أن
تقود عملية تفعيل املشاركة السياسيّة للمرأة يف العامل ،أضف إىل ذلك فقد خص املعهد بعضًا من مقاالت عموده
األسبوعي والذي ينشر يف الصحف البحرينية بشكل منتظم لتناول قضية املرأة وضرورة تفعيل دورها يف الشأن
السياسي العام(.((6
جدول رقم ()2
فعاليات املعهد املوجهة للمرأة
اإلمجايل
مؤمتر ورشة عمل دورة تدريبية حماضرة أخرى
ندوة
العام
1
1
2006
2007
3
1
2
2008
2009
4
2
2
2010
2
2
2011
3
3
2012
39
38
1
2013
3
2
1
2014
54
5
38
3
3
0
5
اإلمجايل
املصدر :قسم التدريب السياسي مبعهد البحرين للتنمية السياسيّة

مث يرسخ معهد البحرين للتنمية السياسيّة ثقافة احلوار اليت تعد اللبنة األوىل من لبنات احترام الرأي والرأي
ومن ّ
(((6
اآلخر  ،وحتقيق الغاية املنشودة من إثراء الفكر ،والبناء احلقيقي للدميقراطية؟.
وقد أسس هذا املعهد لنشر الثقافة ودعم وترسيخ مبادئ الدميقراطية السليمة ،وتوفري برامج التدريب والدراسات
والبحوث املتعلقة باجملال الدستوري والقانوين لفئات الشعب املختلفة ،وبوجه خاص الفئات اآلتية:
أعضاء جملسي الشورى والنواب بعد التنسيق مع اجمللسني.
أعضاء اجملالس البلدية وبعد التنسيق مع اجمللسني.
العاملني يف وزارات الدولة واهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدين.
ُ ط ّلب اجلامعات احلكومية واخلاصة.
( ((6معلومات مت مجعها وإحصاؤها ،مبساعدة أ .سارة مسيفر ،رئيسة وحدة الرأي العام وحقوق اإلنسان مبعهد البحرين للتنمية السياسيّة.
( ((6على جاسم البحار ،وآخرون ،مرجع سابق ص .11
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وانطالقا من حتقيق الوعي السياسي وصوالً إىل املشاركة السياسيّة للمجتمع البحريين حيرص املعهد على نشر وتنمية
الوعي ،ودعم التجارب الربملانية والبلدية ،وترسيخ مبدأ املشروعية وسيادة القانون من خالل توفري الربامج املتعلقة
بالدراسات اخلاصة حبقوق اإلنسان بغية تعزيز ونشر ثقافة احلوار وتبادل الرأي ،وإعداد املؤهلني لالخنراط يف العمل
السياسي (.((7
وسوف حنرص على اإلشارة إىل بعض إسهامات املعهد يف جماالته املتعددة على النحو اآليت:
أوالً :الندوات
ندوة املرأة واملشاركة السياسيّة .2008
ندوة احلقوق السياسيّة للمرأة .2008
ندوة النهوض باملرأة أم هنوض املرأة بني مبدأ املساواة ومبدأ العدالة واإلنصاف  13أبريل .2010
ندوة املرأة اخلليجية واملشاركة السياسيّة  28أغسطس .2010
ندوة معوقات املشاركة االنتخابية للمرأة  12مارس .2014
ثانيًا :أمثلة على ورش العمل والدورات
اللقاء احلواري تفعيل الدور اإلجيايب لإلعالم وكسب تأثريه يف دعم مشاركة املرأة  21يونيو .2011
اللقاء احلواري جتربة املرأة البحرينيّة يف انتخابات  2010التحديات والفرص  27يونيو .2011
ورشة عمل دور املرأة يف صنع وتنفيذ القرار السياسي  9أكتوبر .2012
ورشة عمل املرأة البحرينيّة واملشاركة السياسيّة  11نوفمرب .2012
ورشة عمل املشاركة السياسيّة للمرأة يف ظل التشريعات البحرينية  9مارس .2013
دور املرأة يف صنع وتنفيذ القرار السياسي  12مايو .2014
اإلعالم واملرأة  -الدور السياسي  9-8يونيو .2014

( ((7انظر تفصي ًال أهداف معهد البحرين للتنمية السياسيّة وفقا للمرسوم بقانون ( )39لسنة .2005
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ثالثًا :األحباث العلمية والكتب
املنظمات الدفاعية  -قضايا النهوض باملرأة.
املرأة وصنع القرار السياسي.
رابعًا :مناذج من املقاالت
التمكني السياسي ورفع مستوى الوعي للمرشحات احملتمالت  21سبتمرب .2014
املرأة وصنع القرار السياسي  1يونيو .2014
الدور السياسي للمرأة  4ديسمرب .2011
املرأة واالنتخابات التكميلية  25سبتمرب .2011
املرأة واملشاركة السياسيّة  7مارس .2010
ومن َثمّ استطاع معهد البحرين للتنمية السياسيّة أن حيقق التوازن بني التشريعات القانونية وتنمية اجملتمع ،يف نشر
املعلومات وإحداث احلراك السياسي والثقايف ،وعرض كل املوضوعات دون أية مغاالة أو حتيز لفئة على حساب أخرى؛
ألن االهتمام األساسي تعزيز ونشر ثقافة احلوار ،وتبادل الرأي لترسيخ مبادئ املشروعية وسيادة دولة املؤسسات وتفعيل
الدميقراطية.
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املطلب السادس
دعم جملس التنمية االقتصادية
هنجت مملكة البحرين تطوير النظام االقتصادي( ((7بسند من الدستور يف املادة (/10أ) واليت تنص على أن:
(االقتصاد القومي أساسه العدالة االجتماعية ،وقوامه التعاون :العادل بني النشاط العام والنشاط اخلاص ،وهدفه التنمية
وفقا خلطة مرسومة ،وحتقيق الرخاء للمواطنني ،وذلك كله يف حدود القانون)(.((7
االقتصاديةً ،
ويف ظل النص الدستوري صدر املرسوم بقانون ( )9لسنة  2000بإنشاء اجمللس األعلى للتنمية االقتصادية( ((7املعدل
باملرسوم بقانون ( )9لسنة  2001املعدل باملرسوم بقانون ( )5لسنة  2002بإنشاء جملس التنمية االقتصادية.
ومن َثمّ سارت اململكة على النهج القانوين لتطوير برامج اإلصالح االقتصادي( ،((7وإعادة هيكلة االقتصاد البحريين
وجذب االستثمار األجنيب ،لتحقق للمواطن فرص عمل  -أجور جمزية  -وتطوير سوق العمل والتعليم والتدريب ،وحتسني
مستويات املعيشة لتحقيق العدالة واملنافسة واالستدامة.
وقد ساهم جملس التنمية االقتصادية يف متكني املرأة اقتصاديًا يف مشاركة برامج تنمية الثروة البشرية ،حيث بلغت
نسبة املشاركة للنساء يف التدريب لسد نقص املهارات ( ،)%56وتطوير كفاءات املؤسسات ( ،)%46والتطوير يف السلوك
املهين ( )%56ومشاركتهن يف دعم القطاع اخلاص ،حيث بلغ عدد املشاركات يف برنامج حتسني اإلنتاجية ( ،)99والتمويل
اإلسالمي امليسر ( ،((7()195ومما ال شكّ فيه أن توفري فرص العمل للمرأة وقدرهتا على سد العجز يف ميزانيتها وتدبري
أحواهلا يعد أحد املؤشرات املهمة للتفكري يف العمل السياسي بدال من العزوف عنه ،واالخنراط بني طوائف اجملتمع وإجياد
بدائل جيدة للتحسني واملشاركة لتطوير املستقبل(.((7
كما ساهم جملس التنمية االقتصاديّة يف النهوض باملرأة عن طريق إسهاماته حنو دمج احتياجات املرأة يف برامج
التنمية بالتدريب والتأهيل ،والتعاون مع اجمللس األعلى للمرأة الذي تبىن قضايا املرأة يف الربامج واآلليات ،ومبادرة
إعداد فرص للتأهيل يف التوظيف والتدريب ؛ ألن املرأة ارتبطت على وجه التحديد بأولوية الرجال يف إعالة األسر ،وتدىن
فرص التشغيل ،وارتفاع نسب البطالة إضافة إىل املسامهة يف صنع رجال املستقبل.

( ((7يوسف علي يوسف علي العصفور ،اختصاصات جملس التنمية االقتصادية وأثرها على التشريع البحريين ،رسالة ماجستري البحرين ،كلية احلقوق جامعة العلوم التطبيقية  ،2013ص  63وقد
حكمهما د .طارق عبداحلميد توفيق وأحد أعضاء احلكم على الرسالة.
( ((7املرسوم ( )9بقانون لسنة  2000بإنشاء جملس التنمية االقتصاديّة ،اجلريدة الرمسية ،العدد  2419يف .2000/4/5
( ((7املرسوم ( )9بقانون لسنة  2000بإنشاء جملس التنمية االقتصاديّة ،اجلريدة الرمسية ،العدد  2419يف .2000/4/5
( ((7انظر تفصيال :اختصاصات جملس التنمية االقتصاديّة املادة ( )3من املرسوم بقانون ( )9لسنة .2000
( ((7املرجع السابق ص .14-6
( ((7اجمللس األعلى للمرأة 10/8 ،نوفمرب  ،2010ص .9
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املبحث الثاين
السياسية للمرأة
دور املؤسسات اخلاصة يف دعم املشاركة
ّ
يشهد التاريخ أن مملكة البحرين كانت مركزًا حلضارة (ديلمون) اليت يرجع تارخيها إىل األلف الثالث قبل امليالد،
وكانت من أوائل الدول دخوال يف اإلسالم ،وانطالقا من القيم اإلسالمية عرفت صور التعاون بصورها املتعددة منذ زمن
بعيد( ((7اليت تضافرت فيها اجلهود يف العصر احلديث بكافة أطياف اجملتمع مع القطاعات مجيعها :األهلي واخلاص
واجلمعيات مع القطاع احلكومي ،ملسايرة التنمية االجتماعية ،ودعم املرأة على كافة املستويات (.((7
وسوف نستعرض يف هذا املبحث الدور الذي لعبته املؤسسات واملنظمات التطوعية يف دعم املشاركة السياسيّة للمرأة،
إال أننا ال نستطيع أن نتعرض هلذا الدور دون استعراض تاريخ احلركة النسائية يف البحرين منذ مرحلة ما قبل االستقالل؛
لذا فإننا سنقوم بتقسيم هذا املبحث إىل مطلبني نتناوهلما على النحو اآليت:
املطلب األول :دور القطاع األهلي يف دعم ومتكني املرأة.
املطلب الثاين :دعم اجلمعيات السياسيّة للمرأة.

( ((7سعد أمحد احلجي ،اجلمعيات النسائية االجتماعية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،دراسة توثيقية ط 200 1م ص .181-179
( ((7د .فؤاد عبدالكرمي العبد الكرمي ،قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية ،بدون  1430هجرية ط  1ج  1ص .354
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املطلب األول
دور القطاع األهلي يف دعم ومتكني املرأة
لقد دأبت مؤسسات القطاع األهلي على تنمية الوعي االجتماعي داخل مملكة البحرين من خالل إحساسها العام
(((7
بتحمل املسؤولية ،الذي يتطلب االنتماء اجليد للوطن وتنمية املهارات والقدرات اليت متكن املواطن من املشاركة الفعالة
يف كافة األنشطة ،وفيما يأيت إحصائية للمنظمات األهلية يف مملكة البحرين وتوزيعها اجلغرايف ،باإلضافة إىل تطورها
الكمي زمنيًا.
جدول ()3
التوزيع اجلغرايف للجمعيات األهلية املسجلة يف مملكة البحرين
تصنيف املنظمات

اإلمجايل

النسبة

اجلمعيات النسائية
اجلمعيات االجتماعية
اجلمعيات الشبابية
اجلمعيات اإلسالمية
اجلمعيات اخلريية
الصناديق اخلريية
اجلمعيات املهنية
اجلمعيات التعاونية
املؤسسات اخلاصة
اجلمعيات اخلليجية
اجلمعيات األجنبية
األندية األجنبية
الكنائس
اجملموع
النسبة %

20
90
15
26
16
77
58
20
18
12
46
36
19
452
%100

%4.4
%19.9
%3.3
%5.8
%3.5
%17
%12.8
%4.4
%3.9
%2.7
%10.2
%8
%4.2
100
%100

حمافظة
العاصمة
5
35
6
3
16
32
6
2
2
6
6
8
127
%28.1

احملافظة
الشمالية
4
6
15
5
3
34
1
3
2
1
2
76
%16.8

احملافظة
اجلنوبية
3
7
4
2
2
1
1
1
1
22
%4.9

حمافظة
احملرق
2
7
8
3
10
5
2
37
%8.2

احملافظة
الوسطى
4
11
2
1
15
1
3
1
1
38
%8.4

أخرى
2
24
1
4
24
3
10
8
38
29
9
152
%33.6

Source: http: //www.social.gov.bh/ngos/national-ngos-support-center.

( ((7د .عبد علي حممد حسن ،قيم ومسات وسلوك املواطنة الصاحلة ،معهد البحرين للتنمية السياسيّة  2005ص .4-3
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املطلب األول
جدول رقم ()4
تطور أعداد املنظمات األهلية يف البحرين حسب سنوات اإلشهار ()2009-1990
نسائية

اجتماعية

فئات خاصة

شبابية

إسالمية

مهنية

خريية

صناديق

تعاونية

اخلليجية

قبل 1994
1995 - 1999
2000 - 2004
2005 - 2009
غري حمدد
اجملموع الكلي

5
9
3
17

11
2
21
17
1
52

3
1
3
4
11

املجموع

السنة

اجلمعية

9
4
2
15

4
12
9
25

16
6
16
4
2
44

1
1
3
11
16

36
4
29
1
9
79

4
11
1
3
19

1
5
1
4
11

81
19
114
58
17
289

املصدر :د .لطيفة على املناعي وآخرون ،مدى استفادة اجملتمع من العمل األهلي( ،املنامة :املركز الوطين لدعم املنظمات األهلية ،وزارة التنمية االجتماعية،
.)2012

ومن خالل اجلدولني السابقني نستطيع أن نالحظ أن اجلمعيات النسائية يف مملكة البحرين يبلغ عددها أربعًا
وعشرين مجعية حىت عام  ،2007وكانت مجعية أوال النسائية من أوائل اجلمعيات اليت مت إشهارها يف مملكة البحرين
وذلك على إثر نكسة يونيه  ،1967وقد مت إشهارها رمسيا عام  1970أي بعد عشر سنوات تقريبًا من تاريخ إشهار مجعية
رعاية الطفل واألمومة ،وتنحدر عضوات هذه اجلمعية من الطبقة الوسطى وغالبيتهن مدرسات أو موظفات ،ونشطت يف
هذه اجلمعية فتيات ممن تلقني دراساهتن يف اخلارج والتصقن باحلركات الطالبية والسياسيّة السائدة يف ذلك الوقت،
كما شارك بعضهن يف التنظيمات السياسيّة الوطنية كاجلبهة الشعبية لتحرير اخلليج واجلزيرة العربية اليت قادت العمل
املسلح انطالقا من إقليم ظفار بسلطنة عمان ،وكذلك جبهة التحرير الوطين وهو اجلناح البحريين للحزب الشيوعي،
باإلضافة حلزب البعث العريب االشتراكي ،وكان للخلفية السياسيّة لقيادة اجلمعية عند إنشائها أعظم األثر يف توجهات
اجلمعية اليت رفضت العمل اخلريي والرعائي السائد وركزت على العمل املطليب والنسوي.
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ويف نفس السنة أي عام  1970مت إنشاء مجعية الرفاع الثقافية اخلريية وكان أغلب عضواهتا من املوظفات وخاصة
املدرسات ،وقد كانت يف بدياهتا قريبة إىل حد ما من توجهات مجعية أوال وخاصة يف املطالبة حبقوق املرأة يف قانون
األحوال الشخصية وحقوق املرأة السياسيّة ،إال أهنا ركزت بعد ذلك على العمل اخلريي الرعائي وخاصة بعد حل اجمللس
الوطين وإصدار قانون أمن الدولة ،حيث أضحى أي حترك من أجل حقوق املرأة يفسر على أنه عمل سياسي ،كما أنشئت
مجعية النساء الدولية عام  ،1974وهي تتألف من نساء ينتمني إىل الطبقة التجارية والعليا ومن زوجات العاملني يف
السلك الدبلوماسي أو املدراء وأصحاب األعمال األجانب.
لقد تفاعلت النخبة املثقفة من النساء مع األحداث اليت سادت يف البحرين يف الفترة املمتدة من ،1999 - 1994
وقمن بتوقيع عريضة ألمري البالد آنذاك الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يناشدنه فيها بتحقيق املطالب الشعبية
ومنها الدميقراطية والربملان ،وقد واجهت احلكومة هذا التحرك البسيط بشدة وهددت املوقعات على العريضة بفصلهن
عن العمل إذا مل يعتذرن ويسحنب توقيعهن وبالفعل مت فصل سيدتني ومت جتميد عمل ثالثة ،ومل تعد إىل عملها إال بعد
اإلصالحات السياسيّة عام .2001
وبعد اإلصالحات السياسيّة اليت حدثت يف البالد يف أواخر عام  2000اليت متثلت يف عودة املبعدين وإطالق سراح
املعتقلني السياسيني وإتاحة عدد من احلريات العامة ،مت التوسع يف إنشاء مجعيات اجملتمع املدين السياسيّة واالجتماعية
والدينية ،وظهرت اجلمعيات السياسيّة على اختالف تالوينها ودخلت املرأة يف هذه اجلمعيات ،إال أهنا إىل اآلن مل ت ِع
ضرورة تثبيت مطالبها احلقوقية النسوية وإقناع هذه اجلمعيات بوضع هذه املطالب يف بؤرة اهتمامها ،هذا إىل جانب
التخبط الذي تعيشه اجلمعيات السياسيّة نتيجة لتسارع األحداث ،األمر الذي مل ميكنها من ترتيب أوضاعها الداخلية
وحتديد أولوياهتا وبناء إستراتيجياهتا وخططها.
ومن ناحية أخرى ظهرت على الساحة مجعيات نسائية متعددة يشكل أغلبها امتدادا للجمعيات السياسيّة ،ومل خترج
هذه اجلمعيات عن النمط السائد للعمل النسوي من زيارة للمسنني وإقامة للندوات املقتصرة على النخب النسائية ،إال
أن اجلمعيات النسائية ذات التوجه الديين أو اللجان امللحقة باجلمعيات الدينية تتمتع نتيجة لتوجهاهتا الدينية بقاعدة
مجاهريية واسعة ،ولكنها ال تزال أسرية سيطرة اجلمعية األم ومل تستطع اخلروج من عباءهتا ،وباألخص فيما يتعلق
مببدأ املساواة بني اجلنسني واالختالط وقانون األحوال الشخصية املوحد للطائفتني السنية والشيعية وغريمها.
إال أنه يف عام  2006تأسس االحتاد النسائي البحريين وهو مجعية تضم كل اجلمعيات النسائية العاملة يف جمال
العمل العام.
وفيما يأيت عرض تفصيلي هلذا االحتاد وذلك ملا له من دور يف دعم دور املرأة البحرينيّة عمومًا ودورها السياسي
خصوصًا.
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املطلب األول
االحتاد النسائي البحريين
مبقتضى قانون اجلمعيات االجتماعية الصادر مبرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  1989املعدّل باملرسوم بقانون رقم
( )44لسنة  ،2002تأسس االحتاد النسائي البحريين يف  16سبتمرب  ،2006وهو منظمة أهلية ذات طبيعة دميقراطية،
ويُعَدّ احتادًا نوعيًا للجمعيات النسائية البحرينية املنضوية حتت لوائه ،وقد تأسس االحتاد من جمموعة من اجلمعيات
وهي (مجعية هنضة فتاة البحرين ،ومجعية رعاية الطفل واألمومة ،ومجعية أوال النسائية ،ومجعية الرفاع الثقافية
اخلريية ،واجلمعية النسائية الدولية ،ومجعية فتاة الريف النسائية ،ومجعية املرأة البحرينيّة ،مجعية البحرين النسائية،
ومجعية املستقبل النسائية ،ومجعية مدينة محد النسائية ،ومجعية املرأة املعاصرة ،واجلمعية البحرينية لتنمية املرأة) (.((8
طبقا ألحكام املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  1989أن تتقدم بطلب إىل االحتاد
كما جيوز ألي مجعية نسائية مسجّلة ً
لالنضمام إليه بعد أن تتوىل تعديل نظامها الداخلي مبا يتناسب والنظام األساسي لالحتاد.
وتتكوّن هيئات االحتاد من اجلمعية العمومية اليت تتألف من مجيع مم ّثالت اجلمعيات العضوات باالحتاد بواقع
عشر عضوات من كل مجعية ختتارهنّ مجعيّتهنّ العمومية ،وتُعَدّ اجلمعية العمومية السلطة العليا يف االحتاد اليت تقوم
برسم السياسات العامة لالحتاد ،ومن جملس اإلدارة الذي يتوىل شئون االحتاد ،ويتألف اجمللس من  9عضوات تنتخبهنّ
اجلمعية العمومية من بني عضواهتا ملدة سنتني قابلة للتجديد مدّة أخرى ،على أن ال تتجاوز دورتني انتخابيتني
متتاليتني ،ويتم انتخاهبنّ باالقتراع السرّي املباشر(.((8
الرسالة واألهداف
تقوم رسالة االحتاد على توسيع قاعدته وتأطري مجيع اجلهود من أجل تنمية ومتكني املرأة يف مجيع اجملاالت،
وتأسيس حركة نسائية قوية تناضل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،وتش ّكل قوة ضاغطة ومؤثرة يف تعديل
وسنّ القوانني مبا يضمن متتع املرأة بكافة حقوق املواطنة اليت كفلها الدستور ،واملسامهة يف الوصول إىل جمتمع دميقراطي
ونساء.
رجال
خال من التمييز ،تسوده املساواة وتكافؤ الفرص بني املواطنني مجيعًا ً
ً
كما يهدف االحتاد إىل تنظيم وتنسيق نشاط اجلمعيات النسائية األعضاء فيه ،فيما خيص حقوق وقضايا املرأة واألسرة
واجملتمع يف إطار العمل على:
النهوض باملرأة البحرينيّة ومتكينها من املشاركة يف عملية التنمية.
نشر الوعي بأمهية مشاركة املرأة بصورة فاعلة يف احلياة السياسيّة.
تكريس روح العمل الوطين باالحتاد مبا خيدم القيم الوطنية اليت صاغها دستور اململكة وميثاق العمل الوطين ،لالرتقاء
باجلمعيات النسائية ومؤسسات اجملتمع املدين.
( ((8النظام األساسي لالحتاد النسائي البحريين ،موقع االحتاد النسائي البحريينhttp://www.bahwu.com/files/the_statute_of_the_union.pdf .
( ((8النظام األساسي لالحتاد النسائي البحريين ،موقع االحتاد النسائي البحريين ،مرجع السابق.
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الدفاع عن حقوق املرأة البحرينيّة ونشر الوعي القانوين يف أوساطها.
السعي إللغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة.
متكني املرأة من املشاركة بصورة فاعلة يف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
متابعة تطبيق االتفاقيات العربية والدولية املتعلقة باملرأة.
محاية املكتسبات اليت حصلت عليها املرأة البحرينيّة والسعي للحصول على املزيد من احلقوق واملكتسبات اليت حتقق
هلا املواطنة الكاملة.
إبداء الرأي يف مشروعات القوانني ذات العالقة باملرأة.
تعزيز العالقات مع االحتادات واملنظمات النسائية العربية والدولية.
االهتمام بشؤون املرأة والبيئة وزيادة وعيها البيئي.
القيام بإجراء الدراسات الالزمة لتوفري التمويل الالزم للجمعيات النسائية األعضاء فيه لتنمية مواردها ومبا يساعد
على توفري اإلعانات واملساعدات وإبداء املشورة هلا عن وسائل دعم قدراهتا املالية.
آليات حتقيق األهداف:
لتحقيق هذه األهداف يستخدم االحتاد جمموعة من اآلليات وهي:
دعم املشاريع التنموية للجمعيات األعضاء باالحتاد عينيًا وماديًا.
التنسيق مع اجمللس األعلى للمرأة وكافة اجلهات الرمسية يف البالد يف كل ما يتعلق بقضايا وشئون املرأة.
التنظيم واملشاركة يف ورش العمل وحلقات النقاش والدورات التدريبية واملؤمترات احمللية واإلقليمية والدولية األهلية،
فيما خيص قضايا وشئون املرأة.
استخدام وسائل اإلعالم املختلفة لتعزيز دور املرأة البحرينيّة املنضوية يف اجلمعيات النسائية املكونة لالحتاد ،من
خالل تبين وطرح قضاياها والدفاع عن حقوقها.
إقامة برامج موجهة للفئات املختلفة من النساء يف البحرين العامالت ،املسنات ،والشابات وربات البيوت ..إخل.
إعداد الدراسات والبحوث املتعلقة بقضايا املرأة واألسرة.
التنسيق والتعاون املستمر بني االحتاد واجلمعيات واملنظمات غري احلكومية واالحتادات النسائية العربية والدولية.
إنشاء قاعدة بيانات متخصصة يف القضايا املتعلقة بشؤون املرأة واألسرة.
إقامة برامج التدريب والتوعية الصحية والقانونية واإلجنابية والبيئية وغريها املوجهة للمرأة يف مناطق البحرين.
إصدار جملة ونشرات ودوريات متخصصة تعرب عن صوت وطموحات املرأة البحرينيّة وفقا للقوانني املرعية.
تدشني موقع على شبكة اإلنترنت يعرب عن صوت االحتاد النسائي.
مراجعة كافة القوانني احمللية املتعلقة باملرأة والسعي لتعديلها مبا يتماشي مع االتفاقيات الدولية للقضاء على مجيع
أشكال العنف ضد املرأة.
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املطلب األول
إجنازات ومشروعات االحتاد:
من أهم اجنازات االحتاد النسائي البحريين مشروع التدريب على مهارات احلاسب اآليل ،ومشروع مرصد حقوق املرأة،
وإنشاء مكتب الدعم األسري املوجهة مجيعها لالرتقاء بوضع املرأة واألسرة يف اجملتمع البحريين.
مكتب الدعم األسرى:
أسس االحتاد النسائي البحريين مكتب دعم ومساندة املتضررات يف قضايا األحوال الشخصية والعنف األسرى يف
 1سبتمرب  ،2008وذلك هبدف مساعدة النساء املتضررات يف قضايا األحوال الشخصية ،باإلضافة إىل الدفاع عن أفراد
األسرة املتعرضني للعنف يف نطاق األسرة ،وذلك من خالل اآلليات اآلتية(:((8
تكوين فريق قانوين متخصص يف جمال قضايا األحوال الشخصية والعنف األسري.
دعم ومساندة النساء املتضررات.
تقدمي الدعم القانوين يف جمال قضايا األحوال الشخصية والعنف األسرى.
دعم املراكز القانونية واالستشارية التابعة للجمعيات األعضاء.
توفري الدعم النفسي لضحايا العنف األسري.
التعاون مع اجلهات الرمسية املعنية ملساندة ضحايا العنف األسري.
وقد بلغ إمجايل عدد احلاالت املستفيدة من خدمة الدعم القانوين يف الفترة من سبتمرب  2008إىل يونيو  2010حوايل
 103حاالت ،ما بني خدمة املساندة القضائية (توكيل حما ٍم) والذي بلغ جمموع املستفيدين من هذه اخلدمة حوايل 56
حالة ،وخدمة استشاريّة قانونية إذ بلغ جمموع املستفيدين من خدمة االستشارة القانونية حوايل  48حالة(.((8
ويف احلقيقة إنه على الرغم من هذا الدور الكبري الذي قامت به هذه اجلمعيات خاصة أن املناخ مازال مهيأ هلا ،ولكن
األمر حيتاج إىل التدخل احلكومي للنهوض باملرأة يف كافة اجملاالت ،وهو ما سيتم اإلشارة إىل كيفيته الحقا.
حتليل وتعقيب
ويظل السؤال هل استطاع االحتاد النسائي بتكوينه ذلك أن حيقق أهدافه اليت خطها لنفسه؟
يف احلقيقة إن اإلجابة على مثل هذا السؤال تقودنا إىل الدخول يف بعض النقاط اجلوهرية مثل (:((8

( ((8مركز الدعم األسري االحتاد النسائي البحريينpdf.01-http://www.bahwu.com/pdf_file/ar_artid-16/p12 .
( ((8تقرير مركز الدعم األسري يف الفترة من سبتمرب  2008إىل يونيو  ،2010االحتاد النسائي البحريينpdf.02-82-http://www.bahwu.com/pdf_file/ar_artid-16/p12 .
( ((8االحتاد النسائي البحريين ،موقع االحتاد النسائي البحريين ،مرجع السابق.
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تكوين االحتاد نفسه:
حيث يغلب على أعضائه واجتاهاهتم املختلفة الطابع النخبوي تفكريا وتطبيقا ،مبعىن أنّه ال ميثل قطاعات عريضة
من النساء بسبب تسيّد اجتاهات تيارات اإلسالم السياسيّ على املشهد العام وانفصاله التام عن نشاطها ،وانقسامه
أحيانا بني مؤيد للحكومة ومعارض ،هلا األمر الذي قد يكبل قليال من حركته داخل الشارع النسائي.
شح املوارد املالية:
فهو مثل غري من اجلمعيات األهلية النسائية يعتمد بشكل أساسي يف متويله ملشروعاته على تربعات أعضائه املالية،
وهو أمر تعاين منه معظم اجلمعيات األهلية بسبب تضاؤل هذا النوع من التربعات األمر الذي قد يدفع هذه اجلمعيات
ومن بينها االحتاد النسائي إىل اللجوء إىل مصادر أخرى للتمويل ،وهو أمر يؤثر بشكل أو بآخر على استقالليته ووقوعه
فريسة جتاذبات ومغريات املال السياسي ،كإعانات وزارة التنمية أو املنظمات الدولية.
الصراع بني أعضائه:
كما أسلفنا القول فإن وجود جمموعة من النساء النخبويات داخل هذا االحتاد دفع بعضهم إىل حماولة استغالله
لتحقيق أغراض وطموحات شخصية معينة ،األمر الذي فتح الباب أمام تنافسات متعددة فهناك من استخدم االحتاد
حملاولة استرضاء احلكومة أمال يف احلصول على منصب ما أو تصعيد سياسي واجتماعي مُعيّنيْن وهناك من استخدمها
أمال يف احلصول على ثقة دولية معينة أمال يف احلصول على منصب دويل معني أو متويالت لبعض أنشطته ،وقد طفت
هذه اخلالفات على السطح على خلفية احلملة السجالية اليت تعرض هلا االحتاد النسائي البحريين بعد تقدميه تقرير
الظل األهلي الثالث إىل «جلنة سيداو» التابعة لألمم املتحدة ،ال سيّما مبا تضمنه من قضايا متعدّدة أبرزها مسألة
لغطا كبريًا ،فهناك من بني أعضائه من فند وكذب هذا التقرير ،وعمل
العنف السياسيّ ضد املرأة ،وهو األمر الذي أثار ً
على حتفيز بعض أعضائه املؤيدين للحكومة بإصدار بيان يتنكر فيه ملا ورد ،ويهدّد باحملاسبة واملكاتبة واالنسحاب ،فمن
وجهة نظر هؤالء ،حققت البحرينية النجاحات والتقدم وتقلدت أعلى املناصب ،وتوعد بعضهم اآلخر مبقاضاة االحتاد
بالتزامن مع محلة شتائم شرسة وختوين وقذف عرب وسائل التواصل االجتماعي ،األمر الذي وضع االحتاد على احملك يف
مواجهة هؤالء من جهة ،ويف اختبار جديته أمام الشارع من جهة أخرى.
فهل سيؤدي مثل هذا النوع من الصراعات إىل انكفاء االحتاد على ذاته بعيدا عن مطالب الشارع النسائي باجتاهاته
املتباينة ،يف ظل عدم جتدّد دمائه بعناصر شابّة قادرة على بلورة رؤية متطورة للعمل مبا يتناسب واملتغريات السياسيّة
واالقتصادية واالجتماعية ،أم أن الدولة البحرينية سوف يكون هلا رأي آخر يف مد يد املساعدة لالحتاد من خالل
إدماجه يف العديد من املنظمات الفاعلة هبدف حتفيزه على القيام بدور فاعل وحقيقي يف اجملتمع؟!.
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املطلب الثاين
السياسية للمرأة
دعم اجلمعيات
ّ
وتطبيقا وذلك من خالل نص املادة ( )27من الدستور اليت
نظم املشرع اإلطار الدستوري للجمعيات السياسيّة نصًا
ً
وفقا
نصت على( :حرية تكوين اجلمعيات والنقابات ،على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية ،مكفولة ً
للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون ،بشرط عدم املساس بأسس الدين والنظام العام ،وال جيوز إجبار أحد على
االنضمام إىل أي مجعية أو نقابة أو االستمرار فيها).
وقد نظمت التشريعات هذه احلرية فصدر القانون ( )26لسنة  2005ملمارسة عمل اجلمعيات السياسيّة من أجل
حتقيق املشاركة العامة ،واعترافا بدورها يف اجملتمعات الدميقراطية للنهوض مبملكة البحرين(.((8
طبقا ألحكام هذا القانون،
وقد عرف القانون ( )26لسنة  2005اجلمعيات السياسيّة بأهنا « :كل مجعية منظمة ،تؤسس ً
وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ،وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية دميقراطية مشروعة ،أو بقصد املشاركة يف
احلياة السياسيّة ،لتحقيق برامج حمددة تتعلق بالشؤون السياسيّة واالقتصادية واالجتماعية ململكة البحرين»« ،وال تعد
مجعية سياسية كل مجعية أو مجاعة تقوم على حمض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو
مهنية«.
ويكمن عمل اجلمعيات السياسيّة يف مملكة البحرين على أسس تعميق النهج الدميقراطي ،وتعميق التنشئة والثقافة
السياسيّة ،والتنافس املشروع البناء ،وحتقيق املصاحل من خالل برامج هادفة وواضحة تعرب عن آراء اجملتمع وحتقق آماله،
وتكوين الرأي العام يف إطار من تعميق الثقافة وحتقيق الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي والدميقراطية.
ومن َثمّ رسخت مملكة البحرين التعددية السياسيّة دون اخلروج على النص الذي يلزمها باحملافظة على استقالل
وأمن اململكة ،وعدم االرتباط التنظيمي  -املايل بدول أجنبية أو جهة خارجية ،أو استقطاب صفوف قوة دفاع البحرين
 أو احلرس الوطين  -أو أجهزة األمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكني الدبلوماسي والقنصلي ،كما ألزم(((8
القانون عدم استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة واملؤسسات التعليمية.
ومن اجلدير بالذكر أن أهم شروط تأسيس هذه اجلمعيات السياسيّة ّأل تقوم على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي
أو جغرايف أو مهين أو على أساس التفرقة بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ،وأال هتدف اجلمعية إىل
إقامة أي تشكيالت عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة اليت هتدف إىل اإلعداد القتايل ،أو التحريض على عداوة
عرقية أو قومية أو دينية (.((8
( ((8سامل حممد سامل الكواري ،اجلمعيات السياسيّة يف مملكة البحرين ط  2011 1-بدون ص .50-45
( ((8املرجع السابق ص .107-106
( ((8انظر تفصيال :املادة  4من القانون  26لسنة .2005
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ومما ال شكّ فيه أن دعم املرأة ومتكينها داخل هذه اجلمعيات يف املناصب اإلدارية ،يشكل بداية الدعم والتمكني يف
العمل السياسي خاصة يف االنتخابات النيابية والبلدية لتحقيق أهداف هذه اجلمعيات ،وتعد نسب العضوية النسائية
يف هذه اجلمعيات نسبًا جيدة ،حيث تشغل النساء يف مجعية الفكر الوطين احلر نسبة ( )%54ونسبة ( )%38يف مجعية
الوفاق الوطين اإلسالمية ونسبة ( )%35يف مجعية التجمع الوطين الدستوري ونسبة ( )%35يف مجعية املنرب الوطين
اإلسالمي ((8(،ومما ال شكّ فيه أن دعم املرأة ،ومتكينها داخل هذه اجلمعيات يف املناصب اإلدارية بداية الدعم احلقيقي،
والتمكني يف العمل السياسي خاصة يف االنتخابات النيابية والبلدية لتحقيق أهداف هذه اجلمعيات ،وفيما يأيت نوضح
نسبة توىل املناصب اإلدارية داخل هذه اجلمعيات:
جدول رقم ()5
اجلمعيات السياسيّة يف مملكة البحرين
نسبة العضوية نسبة تويل املناصب اإلدارية
اسم اجلمعية
%18.2
%20
مجعية املنرب الدميقراطي التقدمي
%18.2
%22
مجعية العمل الوطين الدميقراطي
%25
%50
مجعية التجديد الثقافية االجتماعية
%10
%28.8
مجعية الوسط العريب اإلسالمي الدميقراطي
%9.1
%23.8
مجعية املنرب الوطين اإلسالمي
%8.3
%20.8
مجعية ميثاق العمل الوطين
%44.4
%36
مجعية الشباب الدميقراطي البحريين
%18.2
%38
مجعية الوفاق الوطين اإلسالمية
%0
%21.1
مجعية التجمع الدستوري
%33.3
%37.5
اجلمعية البحرينية للحريات العامة ومحاية الدميقراطية
%0
%77.8
مجعية األصالة اإلسالمية
%18.2
%16.2
مجعية التجمع الوطين الدميقراطي
%0
%0
مجعية الشورى اإلسالمية
%20
%25
مجعية الفكر الوطين احلر

( ((8علي عبد اهلل العرادي  :دور املرأة يف التنمية  -جتربة مملكة البحرين  ،ورقة عمل مقدمة إىل االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  ،الدوحة  26-21أبريل  . 2012ص 7
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املطلب الثاين
ومن خالل هذا التوضيح ألمهية دور اجلمعيات السياسيّة ،نالحظ أن نسب العضوية النسائية يف هذه اجلمعيات نسب
جيدة ،حيث تشغل النساء يف مجعية الفكر الوطين احلر نسبة ( )%54ونسبة ( )%38يف مجعية الوفاق الوطين اإلسالمية
(((8
ونسبة ( )%35يف مجعية التجمع الوطين الدستوري ونسبة ( )%35يف مجعية املنرب الوطين اإلسالمي.
وقد انعكس هذا التفاعل النسائي مع االنتخابات النيابية والبلدية لعام  2002على اإلقبال اجلماهريي على االنتخابات
فقد كانت نسبة مشاركة الرجال ( )%52.6ونسبة مشاركة النساء ( )%47.4وعلى الرغم من عدم فوز املرأة مبقاعد يف
سبقا تارخييا مبشاركتها يف االنتخابات الربملانية ،وهذا يعد إحدى صور الدعم وإن مل يكن على
الربملان فإهنا حققت ً
الصورة املرجوة وقد تكرر ذلك فيما يأيت:
يف االنتخابات النيابية والبلدية لعام  2006اليت أسفرت عن فوز املرأة مبقعد واحد بالتزكية كانت بداية اإلسهام
احلقيقي للمرأة داخل أروقة الربملان.
ويف االنتخابات النيابية والبلدية لعام  2010مل حتصل املرأة أيضًا على أي مقعد يف هذه املرحلة على الرغم من دعم
احلكومة ومؤسساهتا واجلمعيات السياسيّة والقطاع األهلي.
ويف االنتخابات التكميلية لعام  2011أسفرت عن فوز املرأة بأربعة مقاعد بلغت نسبتهن ( )%10من جممل مقاعد
(((9
اجمللس النيايب.
ويف هذا السياق التشريعي للجمعيات السياسيّة ودوره احلقيقي للنهوض باجملتمع وتنمية الوعى السياسي تالحظ أنه
يدعم املرأة للعمل السياسي ،ولكن حيتاج منها الكثري من بذل اجلهد ملواكبة النص القانوين ومساحة التطبيق.
ويظهر ذلك الضعف يف الدعم والتمكني من اجلمعيات السياسيّة يف تنمية املشاركة السياسيّة يف صورتني:
الصورة اإلجيابية :عندما يتم تبادل الرأي وحرية التعبري عنها وإن كانت بنسبة متفاوتة حسب مدى الثقافة وتأثري
العوامل االقتصادية وهذه كانت ضعيفة جدًا.
الصورة السلبية :وهى ترجع ألسباب تظهر دائما يف اجملتمع العريب بأهنا هتدد حياته اخلاصة يف جمتمع األنظمة
الدميقراطية أو هلا تأثري على عالقاته بأصدقائه ،كخوفه على العمل أو املنصب أو قد يشعر بأن انتماءه إىل اجلمعية
السياسيّة يهدد مركزه األديب واملهين؛ ألن نتائج العمل السياسي غري مؤكدة لوجود فجوة بني القول والعمل.
وعلى الرغم مما ذكر إال أن متكني ودعم املرأة وحصوهلا على املناصب اإلدارية يف اجلمعيات السياسيّة كان شكال
يفتقد اجلوهر؛ ألهنا مل حتظ بأية مناصب عليا مما يؤكد أن الدور املنوط القيام به ما زال حيتاج إىل بذل الكثري من
اجلهد املتواصل لتفعيل النص القانوين تطبيقا عمليا يسعد به الشارع البحريين؛ ألن أهم ما مييز اجلمعيات السياسيّة
( ((8علي عبد اهلل العرادي ،مرجع سابق ص .7
( ((9انظر تفصيالً :بثينة خليفة قاسم :أثر االصالح السياسي على متكني املرأة البحرينيّة مرجع سابق ص .66-62
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هو خلق القنوات الشرعية للمشاركة اإلجيابية ،وليست الشكلية والقدرة على تشجيع اجملتمع من خالل العمل اجلماعي
وقدرته على العصف الذهين الختيار أفضل البدائل اليت متثله داخل الربملان بدال من العزوف عن املشاركة احلقيقية،
وشعوره املتأصل بسبب املوروث االجتماعي أن املرأة ما زالت مهمشة  -حىت داخل أروقة هذه اجلمعيات السياسيّة  -ومن َثمّ
ال ميكن أن ثبت جدارهتا ،وقدرهتا على حتقيق النتائج وتصحيح مفاهيم الرأي العام ومؤشراته داخل مملكة البحرين،
إال بأن تعيد هذه اجلمعيات بناء وترسيخ مفاهيم الدميقراطية من خالل أصالة النص ومساحة التطبيق.
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البحرينية يف العمل الربملاين
جتربة املرأة
ّ
لعبت املرأة البحرينيّة دورًا مميزًا يف احلياة السياسيّة عمومًا ويف العمل الربملاين على وجه اخلصوص ،واستفادت كثريًا
من أجواء اإلصالحات السياسيّة اليت شهدهتا مملكة البحرين حيث حضرت يف الكثري من مواقع صنع القرار على مستوى
السلطات الثالث.
وما من شك يف أن وجود املرأة البحرينيّة يف العمل الربملاين م ّثل إضافة جديدة وعامل قوة إلضفاء اجلودة على
خمرجات املؤسسة التشريعية بعد أن أثبتت املرأة البحرينيّة أهنا جديرة باملشاركة يف بناء املستقبل ،فلقد كان حلضورها
أثرٌ واضح يف مناصرة ودعم الكثري من القضايا وما جنم عن ذلك من إصدار مجلة من التشريعات والقوانني اليت لبت
رجال ونساء ،وخاصة التشريعات اليت تعىن بالطفل واملرأة واألسرة عمومًا.
تطلعات أبناء البحرين ً
وهى هبذا الدور قد حققت تطلعات القيادة السياسيّة يف تعزيز دور املرأة وإسناد الكثري من املواقع السياسيّة لقيادهتا
وتفعيل إشراكها يف احلياة العامة.
أول احلديث عن املشاركة االنتخابية للمرأة،
واحلديث عن جتربة املرأة البحرينيّة يف العمل الربملاين والبلدي يتطلب ً
ومن مث تناول مشاركة املرأة البحرينيّة يف جملسي النواب والشورى وأخريًا تقييم هذه املشاركة.
لذلك سنقسم هذا الفصل إىل أربعة مباحث.
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املبحث األول
التمثيل النيايب للمرأة
إن متكني املرأة يقتضي دعم وجودها يف سلطات الدولة الثالث وعلى رأسها السلطة التشريعية ،فال بدّ من إتاحة
الفرصة لتمثيل املرأة يف الربملان حىت متارس دورها التشريعي والرقايب ،وأن يكون هذا التمثيل مالئما حلجمها يف
وعميقا بإمكانيات املرأة وأمهية وجودها يف احلياة السياسيّة عموما،
اجملتمع ،وهذا  -ال شكّ  -يتطلب تفهمًا جادًا
ً
والربملانات على وجه اخلصوص ،حيث ال زالت املرأة العربية تعاين من عوائق كثرية تعترض وصوهلا ومتثيلها العادل يف
الربملانات ،على الرغم من االعتراف بأمهية ذلك جعله مؤشرًا مهمًا لنجاح الدول وحتقيق الرضا الشعيب ،األمر الذي
ينعكس على االستقرار والتنمية بشكل مباشر.
واحلديث عن التمثيل النيايب للمرأة يتطلب منا بداية توضيح التأصيل الشرعي لتمثيل املرأة يف الربملان بصورة
موجزة ،ومن مث تناول املشاركة االنتخابية للمرأة البحرينية ،وذلك من خالل املطلبني اآلتيني:
املطلب األول :حق التمثيل النيايب للمرأة.
املطلب الثاين :املشاركة االنتخابية للمرأة البحرينية.
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املطلب األول
حق التمثيل النيايب للمرأة
وسوف نتناول تقسيم هذا املطلب إىل فرعني خنصص األول حول تأصيل حق املرأة يف إبداء الرأي واملشورة ،والفرع
الثاين حول أمهية التمثيل النيايب للمرأة وذلك على النحو اآليت:
تأصيل حق املرأة يف إبداء الرأي واملشورة
يستند حق املرأة يف إبداء الرأي واملشورة إىل مبدأين رئيسيني يف الفقه اإلسالمي:
حق الشورى.
واجب األمر باملعروف والنهى عن املنكر.
فالشورى مبدأ إنساين واجتماعي وأخالقي ،وهي يف اجملال السياسي حق اجلماعة يف االختيار وحتمل مسؤولية
قراراهتا يف إدارة شؤوهنا ،فهي وسيلة لتحقيق العدل وتنفيذ مقاصد الشرع(.((9
ونساء) من الواجبات الدينية اليت يلزم القيامُ هبا متتعَ أفراد
وقد عدّ الفقهاء املشاورة بني والة األمور والرعية (رجاالً
ً
اجملتمع حبرية الرأي ،فتحقيق مبدأ الشورى يعين بداهة منحهم حرية الرأي وجعلها من احلقوق الواجب تو ّفرها(.((9

وعناية اإلسالم بالفرد  -رجال وامرأة  -مل تقتصر على االهتمام باحلقوق واحلريات فقط ،بل مسح هلا باملشاركة يف
الشؤون السياسيّة العامة ومنها إبداء الرأي واملشورة والنصيحة لويل األمر.
لذا كان من األمور املهمة اليت ينبغي على املرأة أن تعيها قبل الرجل حقها يف أن يكون هلا رأي وموقف وقرار يف خمتلف
شؤون احلياة ،فكون املرأة تتساوى مع الرجل يف اإلنسانية ،فقد أعطيت من احلقوق ما تقتضيه هذه اإلنسانية؛ أل ّن
مناط التكليف يف الشرع هو العقل اإلنساين وليس النوع البشري ،لذا فاملرأة ذات الكفاءة العلمية واإلدارية والسياسيّة هلا
(((9
أن متارس هذا احلق وأن تُستشار وتشري ،ولرأيها وزنه بقدر ما فيه من احلق
وملا كان املقصود من االستشارة إبداء الرأي الصائب املناسب ،الذي يغلب الظن معه عدم الوقوع يف اخلطأ ،وذلك عني
املصلحة اليت يهدف إليها التشريع ،فقد كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يشاور كبار الصحابة من املهاجرين واألنصار،
وأحيانا يشاور املعنيني باألمر املطروح الذين يشاركون يف حتمل أعباء نتيجة الشورى وخاصة فيما يتصل بأمور اجلهاد
واحلرب ،وقد يشاور املرأة ليس فيما خيص أمور النساء وحسب بل يف أي أمر من األمور العامة ،كما شاور أم سلمة يف
احلديبية عن التحلل من العمرة ووجد عندها الرأي الصائب.
( ((9د .هبة رؤوف عزت ،املرأة والعمل السياسي ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي الطبعة األوىل 1995م ص 142-87
( ((9د .عبد الكرمي زيدان،املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثالثة2000 ،م ،ص .211
( ((9حممد الغزايل ،سر تأخر العرب واملسلمني ،دار الصحوة ،القاهرة ،الطبعة األوىل1985 ،م ،ص .18
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املطلب األول
وال شكّ بأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبا وهبه اهلل من حكمة وبصرية هو يف غىنً عن أن يستشري أم سلمة رضي
اهلل عنها ،ولكنه كما ذكر اإلمام احلسن البصري أحب أن يقتدي به الناس يف ذلك وأن ال يشعر أحد مبعرة يف مشاورة
امرأة قد يرى نفسه أكثر علما وأنفذ بصرية منها.
وقد استدل الفقهاء القائلون حبق املرأة يف إبداء الرأي واملشورة يف القضايا العامة بقوله تعاىل ﴿ َف ِبمَا رَحْمَةٍ مِّنَ َّ ِ
الل
ِيظ الْ َقلْ ِب الَن َفضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ َفاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَا ِورْهُمْ فِي ا َألمْ ِر َف ِإ َذا عَزَمْتَ َفتَوَ َّك ْل
لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ ُكنتَ َف ًّظا َغل َ
عَلَى َّ ِ
الل إِ َّن َّ َ
الل يُحِبُّ الْمُتَوَ ِّكلِنيَ﴾( ((9وقوله تعاىل ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّ ِهمْ وَأَ َقامُوا الصَّال َة وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
(((9
رَزَ ْقنَاهُمْ يُنفِ ُقو َن﴾ .
فهاتان اآليتان الكرميتان مل تفرقا يف األمر بتطبيق مبدأ الشورى بني الرجل واملرأة ،بل إن اآلية الثانية جاءت بصفات
للمؤمنني ومنها الشورى دون تفرقة بني النساء والرجال يف االتصاف هبذه الصفات؛ ألنه إذا كان أمر املؤمنني شورى
بينهم فليس هناك ما يصرف النساء عن الدخول يف هذه الصفة فهي من صفات املؤمنني عامة.
فاملرأة جزء من اجملتمع اإلسالمي ومن َثمّ هلا احلق يف إبداء الرأي واملشورة ،فاملسلمون سواسية يف هذا األمر.
واإلسالم قضى على التفرقة بني الرجل واملرأة يف املرتبة اإلنسانية ،فاملرأة إنسان مكلف مثلها مثل الرجل متامًا ،وكل
خطابات الشارع احلكيم تشملها كقوله تعاىل (يا أيها الناس) وقوله (يا أيها الذين أمنوا) ،وأساس هذا التكليف عقيدة
َّاس عَلَى َّ ِ
التوحيد اليت أرسل اهلل هبا رسله وأنزل كتبه ،قال تعاىل ﴿رُّسُ ًال مُّبَشِّ ِرينَ وَمُنذِرِينَ لِ َئالَّ يَ ُكو َن لِلن ِ
الل حُجَّةٌ بَعْدَ
الرُّسُ ِل وَ َكا َن َّ ُ
الل عَ ِزيزًا حَكِيمًا﴾(.((9
وألن املساواة أصل من أصول البناء أو اهليكل القانوين للدولة يف النظام اإلسالمي وما يتفرع عنها من نظم ،سواء
أكان نظامًا اجتماعيًا أم سياسيًا أم اقتصاديًا أم قانونيًا ،فهي مساواة مستندة على أصل النشأة ووحدة املعىن اإلنساين
واملساواة يف احلقوق والواجبات.
وقاس بعض الفقهاء جواز أن تكون املرأة قاضية على جواز أن تكون وكيلة أو وصية ،فيقولون إن وكالة املرأة جائزة
كما جاز نصبها وصية وناظرة وقف ،ومن يستعرض أقوال الفقهاء يف شروط أهل احلل والعقد أو«أهل الشورى» جيد أهنا
ترتكز على العدالة والعلم ،ولن جيد أحدا منهم جيعل الذكورة شرطا يف هذا الباب.
فاألصل العام يف كافة األحكام الشرعية أن تتساوى فيها املرأة بالرجل إال فيما دلت النصوص على ختصيصه بأحدمها(،((9
وألنه ال يوجد دليل شرعي مينع من عضويتها يف اجملالس النيابية ،كون األصل يف أمور العبادات واملعامالت اإلباحة ّإل
ما جاء يف منعه نص صريح صحيح ( ،((9فإنه يترتب على ذلك حق املرأة يف ممارسة العمل السياسي أسوة بالرجل.
( ((9سورة آل عمران اآلية .159
( ((9سورة الشورى اآلية .38
( ((9سورة النساء ،اآلية 165
( ((9د .عبداحلميد متويل ،احلقوق السياسيّة للمرأة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،ص .99
( ((9د .مصطفي السباعي ،املرأة بني الفقه والقانون ،دار الوراق ،بريوت ،الطبعة الثانية ،2001 ،ص .155
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أمهية التمثيل النيايب للمرأة
إن وجود املرأة يف الربملان ويف احلياة السياسيّة عمومًا إمنا ينطلق من حق املواطنة املتساوية الذي أقرته الشرائع
والدساتري املختلفة ،فمشاركة املرأة يف صنع القرارات ومتتعها حبرية الرأي والتعبري واملشاركة يف احلياة السياسيّة من
الركائز األساسية لبناء املواطن وتشكيل فكره وتنمية وجدانه وتوعيته بقضايا جمتمعه ومسؤوليته جتاه هذه القضايا،
هبدف مشاركته اإلجيابية يف مسرية البناء والتنمية والتقدم االجتماعي واحلضاري.
وعلى الرغم من تأثري ارتفاع املستوى التعليمي والتغريات االجتماعية والثقافية العديدة ال شكّ على عمل املرأة وكثري
من جوانب حياهتا األسرية ،إال إن هذا األثر ال يزال حمدودا( ((9يف ضرورة إشراك املرأة يف اجملال السياسي.
وعلى الرغم من الدعم الالحمدود للمرأة البحرينية والتوجيهات السامية جلاللة امللك بضرورة إشراك املرأة ومتكينها
سياسيًا ودعمها للوصول للربملان ،فإن وجودها يف جملس النواب اليزال حمدودا ألسباب وعوامل عدة ،ومع ذلك فإن
املرأة البحرينيّة كان هلا السبق يف مضمار العمل السياسي على الدول اخلليجية وبعض الدول العربية.
وتكتسب مشاركة املرأة يف العمل السياسي عموما والربملاين خصوصًا أمهية بالغة يف مسرية التنمية السياسيّة ،وميكن
تسليط الضوء على جوانب من هذه األمهية نوجزها يف اآليت:
أوالً :إن املرأة منوط هبا تنشئة وتربية األجيال ،فهي املدرسة األوىل ،وتأثريها كبري جدًا يف إجياد جيل وطين يؤمن
بالدميقراطية واحلقوق واحلريات ويناضل من أجلها ،ومن َثمّ فإن وجود املرأة يف احلياة السياسيّة مبا يف ذلك وجودها
وأل تظل جمرد نظريات
يف الربملان جيعل منها أمنوذجًا عمليًّا لغرس تلك املفاهيم والقيم يف نفوس األجيال وترسيخهاّ ،
وأحالم يصعب حتقيقها وممارستها يف الواقع ،وهذا من شأنه إجياد جمتمع فاعل ومتميز.
ثانيًا :أثبتت التجارب  -وإن كانت حمدودة  -يف بعض الربملانات العربية أن وجود املرأة يف هذه الربملانات كان له أثر
كبري ودور فاعل يف جمال التشريع واجملال الرقايب ،وكانت كلمتها مسموعة والقت استجابة وردود فعل إجيابية من أخيها
الرجل يف تلك الربملانات ،ومشاركة املرأة البحرينيّة يف جملسي النواب والشورى خري دليل على ذلك.
ثالثًا :إن املرأة أقل تشددًا وتعصبًا للرأي من أخيها الرجل ،واألمر كذلك فيما خيص التعصب السياسي واالنتماء
وفقا لرؤية سياسية أو حزبية
احلزيب ،فغالبًا ما تتصف باإلنصاف وعدم االجنرار حنو الغلو يف التفكري واختاذ القرارات ً
صائبة كانت أم خاطئة ،بل إنه ميكن أن يناط هبا مهمة التقريب والتنسيق بني األحزاب والكتل السياسيّة املوجودة يف
الربملانات لعدم اخنراطها يف التجاذبات السياسيّة بشكل فج.

( ((9ندوة «املرأة واملشاركة السياسيّة» أبوظيب  22كانون األول/ديسمرب 2003م ،سلسلة ندوات ومؤمترات  ،1ص .53
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املطلب األول
رابعًا :إن وجود املرأة يف القطاع املايل واألعمال التجارية حمدود مقارنة بالرجل ،وهذا من شانه أن جيعلها أكثر
جتردا وجرأة يف التعامل مع الفساد املايل واإلداري ومواجهته عرب اآلليات الرقابية املتاحة ألعضاء الربملان ،بعكس الرجل
الذي قد ينخرط يف الكثري من العالقات املالية والتجارية بل الشخصية اليت قد تؤثر على أداء دوره الرقايب يف الربملان إزاء
طغيان الفساد بشىت صوره وأشكاله.
خامسًا :إن املرأة أثبتت بوجودها يف الربملان أهنا قادرة على املشاركة يف صنع القرار واملمارسة الربملانية تشريعًا
ورقابة ،وأهنا أكثر التزامًا وحضورًا ومشاركة يف اللجان ،وأكثر جدية يف الطرح وتبين القضايا اجملتمعية.
سادسًا :إن وجود املرأة يف الربملان وإسهامها الفاعل يف الدور التشريعي والرقايب فيه تأهيل للمرأة وحتقيق لذاهتا
وإشراكها يف قضايا األمة ،وهذا بدوره يؤ ّثر يف اجملتمع ككل كوهنا متثل نصف اجملتمع ومدرسة النشء.

سابعًا :إن املرأة وهي متثل نصف اجملتمع هلا احتياجات ومطالب ،خاصة فيما يتعلق مبوضوعات األسرة واألمومة
والطفولة واألحوال الشخصية ،وهي بال شك األقدر على طرح تلك االحتياجات واملطالب وإجياد احللول املناسبة هلا
داخل الربملانات.
ثامنًا :إن وجود املرأة يف الربملان يزيل التناقض امللموس بني اخلطاب السياسي وخاصة الصادر من قيادات العمل
السياسي واألحزاب والتنظيمات والقوى السياسيّة وبني الواقع ،حيث إن ذلك اخلطاب يؤكد باستمرار الدعم والتأييد
واالهتمام بكافة قضايا املرأة وضرورة إشراكها يف العمل السياسي ،بينما واقع حضور املرأة احملدود يف العمل السياسي
والربملاين يؤكد عكس ذلك متامًا.
تاسعًا :إن وجود املرأة يف الربملانات وبنسب معقولة من شأنه توسيع قاعدة الشرعية هلذه املؤسسات السياسيّة داخل
النظام السياسي ،وكلما زاد مستوى املشاركة والتمثيل تعمقت مفاهيم االنتماء والوالء الوطين وارتفعت قوى العطاء
والبذل ومفاهيم اإلنتاج لدى النساء.
عاشرًا :إنه ليس من صاحل اجملتمع عزل املرأة وعدم إشراكها يف صنع القرار وإبقاؤها جمرد تابع ومنفذ للتوجهات
الذكورية دون مراعاة احتياجاهتا وخصوصياهتا؛ ألن ذلك سيؤثر سلبًا على مستقبل األجيال القادمة اليت ستتحمل
تبعات ذلك العزل من خالل تربية غري سوية ،وتنشئة مرتكزة على مفاهيم التمييز بني اجلنسني.
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املطلب الثاين
املشاركة االنتخابية للمرأة البحرينية
تعد املشاركة االنتخابية للمرأة البحرينية من أهم املؤشرات الدالة على وجود حيوية يف عملية التحول الدميقراطي،
جزءا من عملية متكاملة مع االرتقائني
وقد أخذت املرأة البحرينيّة على عاتقها مهمة االرتقاء بدورها السياسي بوصفه ً
االجتماعي واالقتصادي ،وقد لعبت سياسيًا على مستويني األول بوصفها ناخبة والثاين بوصفها مرشحة ،ويف هذا املبحث
نستعرض ما استطاعت املرأة البحرينيّة حتقيقه منذ أول انتخابات شاركت فيها ناخب ًة ومرشح ًة عام  ،2002مرورًا
وانتهاء باالنتخابات األخرية اليت جرت يف شهر نوفمرب عام .2014
بانتخابات  2006وانتخابات 2010
ً
االنتخابات النيابية والبلدية عام :2002
تعد جتربة انتخابات أكتوبر  2002التجربة األوىل للمشاركة احلقيقية للمرأة البحرينية ،فقد أتت بعد عملية إصالح
شاملة قادها ملك البالد ،واستفتاء هو األكرب يف تاريخ اململكة على مشروع ميثاق العمل الوطين الذي كان القاعدة اليت
انطلقت منها كل املشروعات واألفكار اإلصالحية حىت يومنا هذا.
وقد شاركت مثاين نساء يف االنتخابات النيابية من أصل  190مرشحًا ،و استطاعت اثنتان منهن التأهل للجولة
الثانية ومها«لطيفة القعود» اليت تنافست يف احملافظة اجلنوبية أمام مرشح إسالمي هو«جاسم السعيدي» ،واملرشحة
الثانية هي«فوزية الرويعي» من احملافظة الشمالية ،وقد تنافست أمام املرشح املستقل«يوسف زينل» ،ورغم خسارة
املرأة البحرينيّة التأهل جمللس النواب إال أهنا اكتسبت جتربة ال بأس هبا من املؤكد أهنا مهدت لوجود نسائي يف التجارب
القادمة ،ال سيما إذا ساندهتا مجعيات سياسية ذات ثقل مجاهريي ،وميكن القول إنه على الرغم من عدم فوز املرأة بأي
سبقا تارخييًا مبشاركتها يف االنتخابات النيابية ،كما
مقعد يف الربملان ،فإنه ميكن القول إن املرأة البحرينيّة قد حققت ً
أن مشاركتها تعد حد ًثا خليجيًا فريدًا ،حيث تعد املشاركة األوىل للمرأة اخلليجية (تصويتًا وترشيحًا) يف االنتخابات
النيابية.
وتعد تلك االنتخابات هي املرة الثانية اليت تشارك فيها املرأة البحرينيّة بالتصويت والترشيح ،حيث سبق وشاركت
يف االنتخابات البلدية اليت جرت يف التاسع من مايو 2002م ،ووصل عدد املرشحني فيها إىل  306مرشحني ،من بينهم
 31امرأة ،إال أن احلظ مل يكن حليفهن.
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املطلب الثاين
االنتخابات النيابية والبلدية عام :2006
تتألف الكتلة الناخبة يف مملكة البحرين يف هذه االنتخابات من ( )328 ،147من الرجال و ( )358 ،147من النساء
موزعني على احملافظات اخلمس باململكة كاآليت:

احملافظة
عدد الناخبني بشكل عام
عدد الناخبات النساء

جدول رقم ()6
عدد الناخبني البحرينيني يف انتخابات 2006
احملرق
الوسطى
الشمالية
53.425
89.412
91.874
27.027
45.271
46.184

العاصمة
44.404
22.143

اجلنوبية
571.16
7.733

املصدر :أرشيف حول الشأن الدستوري واالنتخابات البلدية والنيابية منشور على موقع جريدة الوسط البحرينية
http: //www.alwasatnews.com/elections/statistics

وقد وصل اإلقبال على التصويت إىل نسبة ( )%73يف اجلولة األوىل من االقتراع( .((10وقد عدّت االنتخابات النيابية
والبلدية اليت أجريت يف العام  2006التجرب َة الثانية اليت تشهدها مملكة البحرين يف ظل اإلصالح السياسي الذي بدأ يف
العام  ،2001وبشكل عام اختلفت انتخابات  2006عن سابقتها بسبب تغري الظروف السياسيّة ،وتكون خربة سياسية على
املستوى التشريعي والبلدي .ومتيز االستحقاق االنتخايب الثاين بتزامن موعد االنتخابات النيابية مع البلدية يف نفس
اليوم ،وهو  25نوفمرب  .2006وقد جرت املنافسة بني  217مرشحًا بينهم  18امرأة الختيار  40نائبًا( .((10وفيما يتعلق
باالنتخابات البلدية فقد وصلت أعداد املرشحني النهائيني يف انتخابات  2006إىل  171مرشحًا ،بينهم مخس سيدات
منهن ثالث سيدات يف احملرق وقد جاء توزيعهم على الدوائر االنتخابية يف احملافظات اخلمس كاآليت:

( ((10د .مي سليمان العتييب ،املرأة والتواصل واالنتخابات النيابية يف البحرين ،املنامة  ،2008ص .64
( http://www.vote.bh/ar/index.aspx ((10موقع إدارة االنتخابات واالستفتاءات البحرينية.
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م االنتخابات
 1حمافظة احملرق
 2احملافظة الوسطى
 3احملافظة الشمالية
 4حمافظة العاصمة
 5احملافظة اجلنوبية
اإلمجايل

جدول رقم ()7
مقارنه توضح عدد املترشحني يف االنتخابات البلدية
2006
2002
إمجايل املرشحني عدد املرشحات إمجايل املرشحني عدد املرشحات
4
37
9
81
37
10
80
37
8
64
32
3
50
1
28
1
31
5
171
31
306

املصدر :مت جتميعها من خالل الباحث من مصادر خمتلفة

ومن خالل اجلدول السابق نالحظ تراجع عدد املرشحات يف االنتخابات البلدية عام  2006إىل  5يف مقابل 31
مرشحة يف انتخابات  ،2002ويرتبط تضاعف عدد املرشحات يف االنتخابات النيابية من  8مرشحات يف  2002فقط
إىل  18يف  2006إىل رغبة املرأة البحرينيّة يف خوض التجربة النيابية إلدراكها بقدرهتا على خدمة جمتمعها بشكل أفضل.
وبشكل عام ،فإن أعداد املرشحني البلديني جاءت منخفضة مقارن ًة باملرشحني النيابيني ،فبلغ أعداد البلديني 171
منهم  5نساء وبلغ أعداد النيابيني  217منهم  18امرأة ،وحازت احملافظات احملرق والوسطى والشمالية على نصيب
األسد من املرشحني البلديني الذين وصل عددهم فيها إىل  37مرشحًا يف كل منها مقارنة بـ  32مرشحا يف العاصمة و 28
مرشحا يف اجلنوبية ،ومل تزد أعداد املرشحني البلديني عن النيابيني يف أي من احملافظات إال يف اجلنوبية حيث بلغ عدد
املرشحني النيابيني فيها  23مرشحًا ،بينما زاد عدد املرشحني البلديني فبلغ  28مرشحا أي بزيادة  5مرشحني.
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املطلب الثاين
االنتخابات البلدية والنيابية عام :2010
خالل انتخابات عام  2010أعلنت  9شخصيات نسائية حبرينية عزمها دخول االنتخابات النيابية والبلدية ،2010
ليشكلن ما نسبته  %6فقط من إمجايل عدد املرشحني ( 133مرشحا للنيابية) الذين أعلنوا ترشيحهم ،باملقابل فإن
نسبة املرشحني الرجال وصلت إىل  ،%94وقد احتلت احملافظة الوسطى املرتبة األوىل يف أعلى عدد من املرشحات.

اسم املرشحة
بسمة صاحل
هدى املطاوعة
رجاء جعفر
إيناس شبيب
منرية فخرو
زهرة حرم
ليلى رجب
مرمي الرويعي
لطيفة القعود

جدول رقم ()8
املرشحات للمجلس النيايب من النساء البحرينيات خالل انتخابات عام 2010
الصفة
احملافظة
الدائرة
مرشحة مستقلة
العاصمة
الثامنة
مرشحة مجعية التجمع الدستوري
احملرق
الثانية
مرشحة مجعية الفكر الوطين احلر
الشمالية
الثالثة
مرشحة مستقلة
الشمالية
الثالثة
مرشحة مجعية وعد
الوسطى
الرابعة
مرشحة مستقلة
الوسطى
اخلامسة
مرشحة مجعية الفكر الوطين احلر
الوسطى
التاسعة
مرشحة مستقلة
اجلنوبية
األوىل
مرشحة مستقلة
اجلنوبية
السادسة

املصدر :أرشيف حول الشأن الدستوري واالنتخابات البلدية والنيابية منشور على موقع جريدة الوسط البحرينية
http: //www.alwasatnews.com/elections/statistics

يالحظ من اجلدول السابق تنوع املرشحات من كافة حمافظات البحرين حيث ترشّحت تسع نساء منهن من ترشحن
على أساس مستقل وعددهن مخس نساء ،وترشّحت  4نساء على قوائم التجمع الدستوري ،ومجعية الفكر الوطين احلر،
ومجعية وعد ،والفكر احلر.
االنتخابات النيابية والبلدية عام :2014
شاركت املرأة البحرينيّة يف االنتخابات التشريعية والبلدية يف الثاين والعشرين من نوفمرب  2014بوصفها مترشحة
إميانا منها بأن هذه املشاركة تترجم قيامها بواجبها جتاه الوطن من جهة أوىل وجتاه نفسها ومستقبلها ومستقبل
أبنائها من جهة ثانية ،وقد تقدمت  34امرأة للترشح لالنتخابات الربملانية والبلدية وهو ما يثبت أن للمرأة البحرينية
حضورها الفاعل يف ساحات العمل السياسي واملدين ،وهلا دور كبري ومتدرج كسبته البحرينيات منذ حصوهلن على احلق
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يف االنتخاب والترشح قبل اثين عشر عاما ،مما سهل عليها النزول إىل ميدان العمل املدين والسياسي يف الفضاء العام
لتتمكن من نقل قضاياها إىل قبة الربملان ،وفيما يأيت حتليل ملشاركة املرأة يف تلك االنتخابات:

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

اسم املرشحة
ابتسام هجرس
وفاء أجور
بامسة صاحل
معصومة حسن
زينب عبد األمري
مسية اجلودر
لولوة املطلق
نورة معتوق
رميا حسن
فاطمة العصفور
هدى منصور
حنان عبد العزيز
رؤى احلايكي
مرمي مجيل
سيما اللنجاوي
مجيلة منصور
جيهان أمني
فيض الشرقاوي
فوزية زينل
نوال الدوسري
ليلى رجب
نورة بوشهري

جدول رقم ()9
املرشحات لالنتخابات النيابية

حمافظة العاصمة حمافظة احملرق
الدائرة الثالثة
الدائرة اخلامسة
الدائرة اخلامسة
الدائرة السادسة
الدائرة السابعة
الدائرة العاشرة
الدائرة العاشرة
الدائرة العاشرة
الدائرة الرابعة

املصدرhttp: //elections.alayam.com/Candidates :
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احملافظة الشمالية احملافظة اجلنوبية مالحظات

الدائرة األوىل
الدائرة الرابعة
الدائرة اخلامسة
الدائرة السادسة
الدائرة الثامنة
الدائرة العاشرة
الدائرة الثانية عشرة

فائزة
فائزة

الدائرة األوىل
الدائرة الثانية
الدائرة اخلامسة
الدائرة السادسة
الدائرة السادسة
الدائرة الثامنة

فائزة
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املطلب الثاين
من خالل اجلدول السابق نستطيع أن نستنتج اآليت:
1 .1بلغ عدد املترشحات لالنتخابات النيابية  22مرشحة بنسبة بلغت حوايل  %7.5من إمجايل عدد املرشحني للمجلس
النيايب البالغ  297مرشحًا ،وهي نسبة حمدودة باملقارنة باالنتخابات النيابية السابقة.
2 .2أن أكرب حمافظة خرجت منها مترشحات هي حمافظة العاصمة بكمّ بلغ مثاين مترشحات ،وتلتها احملافظة الشمالية
بسبعة مترشحات ،وكانت أقل حمافظة هي احملرق مبترشحة واحد ًة فقط.
3 .3أن جُ ّل الفائزات يف االنتخابات النيابية جئنَ من احملافظة الشمالية ،فمن بني سبعة مترشحني فازت ثالث سيدات
وهي نسبة كبرية باملقارنة بنتائج هذه احملافظة يف انتخابات سابقة.
جدول ()10
املرشحات لالنتخابات البلدية
حمافظة احملرق احملافظة الشمالية احملافظة اجلنوبية مالحظات
اسم املرشحة
م
الدائرة الثانية
فاطمة سلمان
1
الدائرة الثانية
مسية الدوسري
2
الدائرة السادسة
تغريد علوي
3
الدائرة السابعة
أمنية الذوادي
4
فائزة
الدائرة السابعة
صباح الدوسري
5
الدائرة الثامنة
أميمة بورشيد
6
فائزة
الدائرة الثانية
فاطمة عباس
7
فائزة
الدائرة السابعة
بدور جعفر
8
الدائرة الثانية عشرة
نرمني سعدي
9
الدائرة الثانية
 10وضحى الدوسري
الدائرة الثانية
 11خلود ياسني
الدائرة السادسة
 12نعيمة البلوشي
املصدر :موقع جريدة األيام البحرينية http: //elections.alayam.com/Candidates
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من خالل اجلدول السابق نستطيع أن نستنتج اآليت:
4 .4أن إمجايل عدد املترشحات بلغ  12مترشحة بنسبة  %9من إمجايل املترشحني والبالغ  133مرشحًا ،وهي نسبة كبرية
مقارنة بنسبة املترشّحات يف اجمللس النيايب ،وأيضا باملقارنة باالنتخابات السابقة.
5 .5أن حمافظة احملرق خرج منها أكرب عدد من املترشحات بإمجايل قدره ست مرشحات بنسبة  %50من إمجايل
املترشحات للمجلس البلدي.
6 .6أن اثنتني من الفائزات خرجن من احملافظة الشمالية بإمجايل نائبتني ،وهي نسبة كبرية مت ّثل الدور الذي تلعبه
املرأة يف هذه احملافظة ،يف حني فازت مترشحة واحدة فقط يف حمافظة احملرق ،ومل تفز أية مترشحة من احملافظة
اجلنوبية.
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املبحث الثاين
البحرينية يف جملس النواب
مشاركة املرأة
ّ
احلديث عن دور املرأة البحرينيّة يف الربملان يتطلب منا تسليط الضوء على أداء النواب من النساء اللوايت ترشحن
لعضوية اجمللس ومتكن من الفوز ،سواء عن طريق املنافسة أم بالتزكية لعدم وجود منافسني هلن يف الدوائر االنتخابية
اليت ترشحن فيها.
وحبكم أن وجود املرأة البحرينيّة يف جملس النواب يرجع إىل الفصل التشريعي الثاين بنائب واحد فقط يليه الفصل
التشريعي الثاين بعدد  4نواب ،فإننا سنتناول دور هؤالء النواب من النساء ومستوى مشاركتهن خالل الفصلني التشريعيني
الثاين والثالث ،حيث نقسم هذا املبحث إىل مطلبني نتناول يف األول منهما دورها ومشاركتها يف الفصل التشريعي الثاين،
وخنصص املطلب الثاين للحديث عن دورها يف الفصل التشريعي الثالث.
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املطلب األول
البحرينية يف الفصل التشريعي الثاين 2010/2006
أداء املرأة
ّ
اقتصر حضور املرأة البحرينيّة يف جملس النواب خالل الفصل التشريعي الثاين على نائب واحدة فقط هي لطيفة
حممد القعود ،اليت فازت بالتزكية يف الدائرة السادسة باحملافظة اجلنوبية ،لذلك سنتطرق ألداء املذكورة يف اجمللس
خالل أدوار انعقاد هذا الفصل ،سواء من حيث املشاركة يف اللجان  -ماعدا اللجان اخلمس الدائمة يف اجمللس اليت يشارك
فيها مجيع األعضاء -أم اجلوانب التشريعية والرقابية أم املشاركة يف الفعاليات والندوات واملؤمترات احمللية واإلقليمية
والدولية ،وذلك على النحو اآليت:
املشاركة يف دور االنعقاد األول 2007-2006م
 -1شاركت النائب لطيفة القعود يف عضوية اللجان اآلتية:
جلنة الرد على اخلطاب السامي.
عضوية اللجنة املؤقتة لدراسة أوضاع املتقاعدين.
عضوية اللجنة املؤقتة ملناصرة الشعب الفلسطيين.
عضوية اللجنة بني جملس النواب ومجعية رجال األعمال البحرينية.
عضوية املشتركة بني الشؤون املالية واالقتصادية واخلدمات.
(((10
عضوية اللجنة املشتركة بني جلنيت الشؤون املالية واالقتصادية واملرافق العامة والبيئة
 -2شاركت النائب لطيفة القعود يف العمل التشريعي والرقايب حيث قدمت سبعة اقتراحات برغبة وسؤاالً واحدًا فقط.
 -3شاركت النائب لطيفة القعود يف الفعاليات الدولية اآلتية:

االجتماع الربملاين لالحتاد الربملاين الدويل حتت عنوان (التمييز والعنف ضد الطفلة األنثى  -دور الربملانات) األول
من مارس  2007نيويورك.
احتفالية املرأة العربية حتت شعار املرأة (املرأة العربية والقرن احلادي والعشرين  -هواجس وتطلعات) الكويت
.2007/5/22-20

( ((10التقرير السنوي جمللس النواب  -دور االنعقاد السنوي األول من الفصل التشريعي األول 2007-2006م.
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املطلب األول
ثانيًا :املشاركة يف دور االنعقاد الثاين 2008/2007م
 -1شاركت النائب لطيفة القعود يف عضوية اللجان اآلتية:
اللجنة املؤقتة لدراسة أوضاع املتقاعدين وحبث السبل املناسبة لتحسني أوضاعهم.
اللجنة املؤقتة ملناصرة الشعب الفلسطيين.
اللجنة املشركة بني جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وجلنة اخلدمات.
اللجنة املشتركة بني جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وجلنة املرافق العامة والبيئة.
اللجنة املشركة بني جملس النواب ومجعية رجال األعمال البحرينيني(.((10
 -2مشاركة النائب لطيفة القعود يف العمل التشريعي والرقايب:
تقدمي  15اقتراحًا بقانون من إمجايل  53اقتراحًا بقانون تقدم هبا أعضاء اجمللس.
تقدمي  15اقتراحًا برغبة من إمجايل  131اقتراحًا برغبة تقدم هبا أعضاء اجمللس
توجيه سؤالني اثنني لوزراء يف احلكومة من إمجايل  47سؤاال وجهها أعضاء اجمللس للحكومة.
 -3شاركت النائب لطيفة القعود يف الفعاليات احمللية واإلقليمية والدولية اآلتية:
املؤمتر اإلقليمي الثاين للنساء الربملانيات والنساء يف مراكز صنع القرار بدول جملس التعاون (أبوظيب  31-30أكتوبر
2007م).
الدورة ( )118لالحتاد الربملاين الدويل (كيب تاون  -جنوب إفريقيا  18-13أبريل 2008م).
ورشة العمل الربملانية اليت عقدهتا منظمة (اإلسكوا) بالتعاون مع اجمللس األعلى للمرأة البحرينية (األردن 19-17
أكتوبر 2007م).
االحتفالية اليت نظمها جملس الشعب املصري مبناسبة مرور مخسني عاما على دخول املرأة املصرية الربملان
(القاهرة5/ديسمرب 2007م).
مناقشة االستعراض الدوري الشامل حلقوق اإلنسان يف مملكة البحرين أمام جملس حقوق اإلنسان (جنيف9-6/
أبريل 2008م).
ورشة عمل حول الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقيات التعاون النووي مع الدول (البحرين 7-6/فرباير 2008م).
لقاء بعنوان«السوق اخلليجية املشتركة واألنظمة والقوانني املتعلقة باملواطنة االقتصادية» (البحرين 23/مارس
2008م).
ندوة«ارتفاع األسعار بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب وانعكاساهتا على االقتصاد اخلليجي» (البحرين24/
مارس 2008م).
( ((10التقرير السنوي جمللس النواب  -دور االنعقاد السنوي الثاين من الفصل التشريعي الثاين 2008-2007م.
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املشاركة يف دور االنعقاد الثالث 2009-2008م:
 -1شاركت النائب لطيفة القعود يف اللجان اآلتية:
اللجنة املؤقتة لدراسة أوضاع املتقاعدين وحبث السبل املناسبة لتحسني أوضاعهم.
اللجنة املؤقتة ملناصرة الشعب الفلسطيين.
اللجنة املشتركة بني جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وجلنة اخلدمات.
اللجنة املشتركة بني جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وجلنة املرافق العامة والبيئة.
اللجنة املشتركة بني جملس النواب ومجعية رجال اإلعمال البحرينيني(.((10
 -2مشاركة النائب لطيفة القعود يف العمل التشريعي والرقايب اآليت:
تقدمي  4اقتراحات بقوانني من إمجايل  46اقتراحًا تقدم هبا أعضاء اجمللس.
تقدمت بعدد  24اقتراحًا برغبة من إمجايل  200اقتراح برغبة تقدم هبا أعضاء اجمللس.
 وجّهت سؤاالً واحدًا من إمجايل  65سؤاالً وجّهها أعضاء اجمللس للحكومة.
 -3شاركت النائب لطيفة القعود يف الفعاليات احمللية واإلقليمية والدولية اآلتية:
املؤمتر الثالث ألعضاء اللجان املعنية بوضع املرأة وغريها من اللجان اليت تعىن باملساواة بني اجلنسني (جنيف/
سويسرا  4-2ديسمرب 2008م).
االجتماع الثالث للربملانيات والقيادات النسوية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب (سلطنة عمان 22-21
ديسمرب 2009م).
املؤمتر الرابع ألعضاء اللجان الربملانية عن وضع املرأة وغريها من اللجان اليت تعىن باملساواة بني اجلنسني (جنيف/
سويسرا  29-28ديسمرب .)2009
اجتماع الدورة ( )121لالحتاد الربملاين الدويل (جنيف/سويسرا  21-19أكتوبر 2009م).
احللقة احلوارية بعنوان» الكوتا النسائية :األمهية واملعوقات» اليت نظمها االحتاد النسائي البحريين ( 20ديسمرب
2008م).
مناقشة التقرير األويل التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة (جنيف/سويسرا  30-29أكتوبر
2008م).

( ((10التقرير السنوي جمللس النواب  -دور االنعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الثاين 2009-2008م.
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املطلب األول
املشاركة يف دور االنعقاد الرابع2010-2009م:
 -2شاركت النائب لطيفة القعود يف اللجان اآلتية:
اللجنة املؤقتة ملناصرة الشعب الفلسطيين.
اللجنة املشتركة بني جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وجلنة اخلدمات.
اللجنة املشتركة بني جملس النواب ومجعية رجال األعمال البحرينية.
 -3مشاركة النائب لطيفه القعود يف العمل التشريعي اآليت:
اقتراح قانون واحد من إمجايل  45اقتراحًا بقانون قدمها أعضاء اجمللس.
قدمت  14اقتراحًا برغبة من إمجايل  162اقتراحًا برغبة قدمها أعضاء اجمللس(.((10
 -4شاركت النائب لطيفه القعود يف الفعاليات الدولية اآلتية:
أعمال الدورة ( )122لالحتاد الربملاين الدويل (بانكوك/تايالند 27مارس 1 :أبريل 2010م).
أعمال املؤمتر الثالث لرؤساء الربملانات (جنيف/سويسرا  21-19يوليو 2010م).

( ((10التقرير السنوي جمللس النواب  -دور االنعقاد السنوي الرابع من الفصل التشريعي الثاين 2010-2009م.
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املطلب الثاين
البحرينية خالل الفصل التشريعي الثالث
أداء املرأة
ّ

أوال :املشاركة يف دور االنعقاد األول2011-2010م
 -1شاركت النائب لطيفة القعود يف اللجان اآلتية:
اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية ململكة البحرين.
رئيسة جلنة شؤون املرأة والطفل.
جلنة التحقيق الربملانية بشأن اخللل واملخالفات احلاصلة يف شركة نفط البحرين (بابكو).
نائبة لرئيس جلنة التحقيق الربملانية حول ما نشر عن حدوث جتاوزات مالية وفنية يف إنشاء مستشفى امللك محد
اجلامعي (.((10
 -2شاركت النائب لطيفة القعود يف تقدمي  10اقتراحات برغبة من إمجايل  83اقتراحًا قدمها أعضاء اجمللس.

 -3شاركت النائب لطيفة القعود ضمن الوفود الربملانية اآلتية:
وفد الشعبة الربملانية للمملكة إىل الربملان األورويب يف بروكسل واجلمهورية الفرنسية واململكة املتحدة ( 24مايو-
 5يونيو2011م).
وفد الشعبة الربملانية للمملكة إىل كل من الواليات املتحدة األمريكية وكندا ( 30-19يونيو2011م).
ثانيا :املشاركة يف دور االنعقاد الثاين 2012-2011م:
 -1املشاركة يف اللجان:
النائب د .مسية اجلودر عضو يف اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية ململكة البحرين.
النائب سوسن تقوي عضو جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي.
النائب سوسن تقوي رئيسا للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين.
النائب لطيفه القعود رئيسًا للجنة النوعية الدائمة لشؤون املرأة والطفل والنائب ابتسام هجرس عضوًا.
النائب ابتسام هجرس عضوًا اللجنة املؤقتة للنظر يف االقتراحات برغبة اليت وافقت عليها احلكومة.
النائب لطيفة القعود نائبة لرئيس جلنة التحقيق الربملانية حول ما نشر عن جتاوزات مالية وفنية يف إنشاء
مستشفى امللك محد اجلامعي والنائب مسية اجلودر عضوًا.
النائب ابتسام هجرس والنائب لطيفة القعود عضوان يف اللجنة املشتركة بني جلنة املرافق العامة والبيئة وجلنة
الشؤون املالية واالقتصادية.
( ((10التقرير السنوي جمللس النواب  -دور االنعقاد السنوي األول من الفصل التشريعي الثالث 2011-2010م.
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املطلب الثاين
النائب لطيفة القعود والنائب د .مسية اجلودر عضوان يف اللجنة املشتركة بني جلنة اخلدمات وجلنة الشؤون املالية
واالقتصادية.
النائب سوسن تقوي والنائب د .مسية اجلودر عضوان يف اللجنة املشتركة بني جلنة اخلدمات وجلنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين.
النائب ابتسام هجرس والنائب لطيفة القعود عضوان يف اللجنة املشتركة بني جملس النواب ومجعية سيدات األعمال
البحرينية (.((10
 -2املشاركة يف العمل التشريعي والرقايب:
قدمت النائب لطيفة القعود اقتراحني بقانونني.
النائب ابتسام هجرس اقتراحني بقانونني.
النائب سوسن تقوي  10اقتراحات بقوانني.
النائب مسية اجلودر  6اقتراحات بقوانني وذلك من إمجايل  51اقتراحًا بقانون تقدم هبا أعضاء اجمللس.
قدّمت النائب لطيفة القعود  29اقتراحًا برغبة.
النائب ابتسام هجرس  28اقتراحًا برغبة.
النائب سوسن تقوي  19اقتراحًا برغبة.
النائب د .مسية اجلودر 21اقتراحًا برغبة وذلك من إمجايل  307اقتراحات برغبة تقدم هبا أعضاء اجمللس.
أما عن األسئلة فقد كان توجيهها من النائبات كاآليت:
وجهت النائب ابتسام هجرس  3أسئلة لوزراء يف احلكومة.
النائب سوسن تقوي  6أسئلة.
النائب لطيفة القعود سؤالني.
النائب د .مسية اجلودر سؤاال واحدا وذلك من إمجايل  89سؤاال وجهه أعضاء اجمللس للحكومة.

( ((10التقرير السنوي جمللس النواب  -دور االنعقاد السنوي الثاين من الفصل التشريعي الثالث 2012-2011م.
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 -3املشاركة يف الفعاليات والوفود اخلارجية:
مشاركة النائب لطيفة القعود يف أعمال الدورة ( )125لالحتاد الربملاين الدويل (سويسرا  19-16أكتوبر2011م).
مشاركة النائب د .مسية اجلودر يف املؤمتر الدويل بعنوان»دور املرأة يف اجملتمعات اإلسالمية املتغرية»إسطنبول
 24-22ديسمرب2011م.
مشاركة النائب سوسن تقوي والنائب لطيفة القعود يف الدورة ( )126لالحتاد الربملاين الدويل (كمباال/أوغندا
 31مارس  5 -أبريل 2012م.
املشاركة يف دور االنعقاد الثالث 2013-2012م(:((10
 -1املشاركة يف اللجان:
انتخاب النائب ابتسام هجرس ضمن جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي.
النائب د .مسية اجلودر رئيسة اللجنة النوعية الدائمة لشؤون املرأة والطفل.
النائب لطيفة القعود عضو يف مكتب اجمللس بصفتها رئيسة للجنة الشؤون املالية واالقتصادية.
النائب لطيفة القعود عضو جلنة فحص جدّية االستجواب.
النائب ابتسام هجرس عضو اللجنة املؤقتة للنظر يف االقتراحات برغبة اليت وافقت عليها احلكومة.
النائب ابتسام هجرس عضو جلنة التحقيق الربملانية يف قضية اللحوم واملواشي واحلظائر.
النائب سوسن تقوي والنائب د .مسية اجلودر عضوتان يف اللجنة املشتركة بني جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين وجلنة اخلدمات.
النائب سوسن تقوي والنائب ابتسام هجرس عضوتان يف اللجنة املشتركة بني جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين وجلنة املرافق العامة والبيئة
النائب لطيفة القعود رئيسة للجنة املشتركة بني جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ،وجلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين والنائب سوسن تقوي عضو.
النائب لطيفة القعود رئيسة للجنة املشتركة بني جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وجلنة اخلدمات والنائب مسية
اجلودر عضو.
النائب مسية اجلودر رئيسة للجنة املشتركة بني جلنة اخلدمات وجلنة شؤون املرأة والطفل والنائب ابتسام هجرس
نائبة للرئيس.
النائب لطيفة القعود والنائب ابتسام هجرس عضوتان يف اللجنة املشتركة بني جملس النواب ومجعية سيدات
األعمال البحرينية.
النائب ابتسام هجرس عضو يف اللجنة املشتركة بني جملس النواب ومجعية رجال األعمال البحرينية.
( ((10التقرير السنوي جمللس النواب  -دور االنعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الثالث 2013-2012م.
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 -2املشاركة يف العمل التشريعي والرقايب:
شاركت النائب لطيفة القعود يف تقدمي  6اقتراحات بقوانني
النائب ابتسام هجرس  5اقتراحات بقوانني
النائب سوسن تقوي  10اقتراحات بقوانني
النائب د .مسية اجلودر  16اقتراحًا بقانون وذلك من إمجايل  70اقتراحًا بقانون تقدم هبا أعضاء اجمللس.
شاركت النائب لطيفة القعود يف تقدمي  6اقتراحات برغبة
النائب ابتسام هجرس  15اقتراحًا برغبة
النائب سوسن تقوي  10اقتراحات برغبة
النائب د .مسية اجلودر  18اقتراحًا برغبة من إمجايل  375اقتراحًا برغبة شارك يف تقدميها أعضاء اجمللس.
أما عن توجيه األسئلة فكانت على النحو اآليت:
النائب ابتسام هجرس  7أسئلة لوزراء يف احلكومة
النائب سوسن تقوي سؤالني
النائب د .مسية اجلودر سؤالني من إمجايل  112سؤاال وجهه أعضاء اجمللس للحكومة.
 -3املشاركة يف الفعاليات اخلارجية:
شاركت النائب سوسن تقوي يف ورشة العمل العاشرة لألكادمييني والربملانيني (اململكة املتحدة  29-28يوليو2012م).
مثلت النائب د .مسية اجلودر الشعبة الربملانية ململكة البحرين ضمن الفريق االستشاري الذي زار مجهورية
تنزانيا االحتادية إلجراء حمادثات وعقد اجتماع مع وزارة الصحة حول مرض نقص املناعة«اإليدز»
( 12-10سبتمرب2012م).
شاركت النائب سوسن تقوي يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل (( )127كندا  26-21أكتوبر 2012م).
شاركت النائب ابتسام هجرس يف مؤمتر املسلمات الربملانيات (اخلرطوم 19يناير 2013م).
شاركت النائب ابتسام هجرس يف الفعالية الربملانية السنوية لإلستراتيجيات الربملانية للتصدي للعنف ضد النساء
والفتيات (نيويورك  6-5مارس2013م).
شاركت النائب ابتسام هجرس يف مؤمتر املرأة والسياسة (لندن  9-6نوفمرب2012م).
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املبحث الثالث
البحرينية يف جملس الشورى
مشاركة املرأة
ّ
انسجامًا مع ما سبق أن تناولناه حول مشاركة املرأة البحرينيّة يف جملس النواب خالل الفصلني التشريعيني الثاين
والثالث فإننا سنتناول يف هذا املبحث مشاركة املرأة البحرينيّة خالل الفصلني التشريعيني املذكورين أيضا ،على الرغم
من أن مشاركة املرأة يف هذا اجمللس ابتدأت عام 2000م عندما صدر املرسوم امللكي بتعيني  4نساء عضوات يف اجمللس
أي بنسبة  %10من عدد األعضاء.
وقد حظيت املرأة يف هذا اجمللس بدعم ومساندة القيادة السياسيّة فكانت أكثر حضورًا ووجودًا بوصفه جملسا معينا
من صاحب اجلاللة امللك ،الذي حرص على تعيني عشر نساء ضمن تشكيلة اجمللس أي بنسبة  %25من أعضاء اجمللس،
وهو ما انعكس على أدائهن ودورهن يف هذا اجمللس.
وعليه فإننا سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني نتحدث يف األول منهما عن أداء املرأة البحرينيّة يف جملس الشورى
خالل الفصل التشريعي الثاين ،وخنصص املطلب الثاين للحديث عن أداء املرأة البحرينيّة يف جملس الشورى خالل
الفصل التشريعي الثالث.
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البحرينية خالل الفصل التشريعي الثاين
أداء املرأة
ّ

املشاركة يف دور االنعقاد األول 2007-2006م(:((10

 -1املشاركة يف إدارة املجلس واللجان:
 فازت العضو أليس توماس مسعان مبنصب النائب الثاين لرئيس اجمللس بالتزكية. تشكلت جلنة للرد على اخلطاب امللكي السامي برئاسة العضو أليس توماس وعضوية د .هبية اجلشي ودالل الزايد. ضم مكتب اجمللس العضو أليس توماس النائب الثاين لرئيس اجمللس والعضو د .هبية اجلشي رئيسة جلنة اخلدمات. -2املشاركة يف العمل التشريعي والرقايب:
 شاركت عضوات اجمللس بتقدمي اقتراحات بقوانني وتوجيه األسئلة للحكومة كاآليت :جدول رقم ( )11وذلك منإمجايل ( )15اقتراحًا بقانون تقدم هبا أعضاء اجمللس و ( )7أسئلة وجهها األعضاء للحكومة خالل دور االنعقاد
الثاين من الفصل التشريعي الثاين.

العضو
رباب العريض
دالل الزايد
د .عائشة مبارك
د .فوزية الصاحل
وداد الفاضل
أليس توماس
د .هبية اجلشي

جدول ()11
مقترحات القوانني واألسئلة املوجهة من عضوات جملس الشورى
اقتراح بقانون
4
2
2
3
4
4
4

( ((10التقرير السنوي جمللس الشورى  -دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الثاين 2007-2006م
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أسئلة
2
2
1
2

 -3املشاركات اخلارجية:
شاركت العضو د .فوزية الصاحل والعضو وداد الفاضل يف االجتماع الثالث جمللس احتاد رابطة جمالس الشيوخ
والشورى واجملالس املماثلة يف أفريقيا والعامل العريب (اليمن  9-7مايو2007م).
شاركت العضو وداد الفاضل يف االجتماع التحضريي للمؤمتر الثاين للربملانيني العرب حول الطفولة (سوريا 31-30
يناير 2007م).
شاركت العضو رباب العريض يف اجتماع الدورة ( )49العادية جمللس االحتاد الربملاين العريب (األردن  27-26فرباير
2007م).
شاركت العضو منرية بن هندي والعضو د .عائشة مبارك يف الندوة الربملانية الثالثة حول القوانني اخلاصة
بالتسهيالت املقدمة للمعاقني (اليمن  22-21مارس2007م).
شاركت العضو د .هبية اجلشي يف الدورة ( )116للجمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل (أندونيسيا  29أبريل -
 4مايو 2007م).
شاركت كل من العضو أليس توماس والعضو د .هبية اجلشي والعضو وداد الفاضل والعضو مسرية رجب والعضو فوزيه
الصاحل والعضو دالل الزايد والعضو د .عائشة مبارك والعضو هدى عزرا والعضو رباب العريض يف احتفالية املرأة
العربية (الكويت  22-20مايو2007م).
شاركت العضو أليس توماس يف اجللسة اخلاصة للربملان العريب بعد مرور عام على إنشائه (مصر 27-26
ديسمرب2006م).
شاركت العضو أليس توماس يف االجتماع األول للربملان العريب االنتقايل لعام 2007م (مصر  10-8مارس 2007م).
شاركت العضو أليس توماس يف اجتماعات الدورة األوىل للربملان العريب االنتقايل لعام 2007م (مصر  22-19أبريل
2007م).
ثانيا :املشاركة يف دور االنعقاد الثاين 2008-2007م:
 -1املشاركة يف إدارة املجلس واللجان:
اختيار العضو أليس توماس نائبًا ثانيًا لرئيس جملس الشورى بالتزكية.
تشكيل جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي برئاسة النائب الثاين لرئيس اجمللس العضو أليس توماس وضمن
األعضاء ،العضو د .هبية اجلشي والعضو د .عائشة مبارك والعضو د .فوزية الصاحل والعضو وداد الفاضل.
تشكيل مكتب اجمللس وضم العضو أليس توماس النائب الثاين لرئيس اجمللس ،والعضو د .هبية اجلشي رئيسة جلنة
اخلدمات.
2015

معهد البحرين للتنمية السياسية

87

املطلب األول
تشكيل اللجنة املؤقتة املكلفة بدراسة كيفية معاجلة موضوع الغالء املعيشي وضمت يف عضويتها ،العضو دالل الزايد
(((11
والعضو د .هبية اجلشي والعضو رباب العريض.
رئاسة العضو مسرية رجب للجنة املؤقتة املكلفة بدراسة تقرير معهد البحرين للتنمية السياسيّة.
 -2املشاركة يف العمل التشريعي والرقايب:
شاركت عضوات اجمللس بتقدمي االقتراحات بقوانني وتوجيه األسئلة على النحو اآليت:
العضو
د .عائشة مبارك
أليس توماس
د .هبية اجلشي
د .فوزية الصاحل
وداد الفاضل
منرية بن هندي
دالل الزايد
رباب العريض
د .ندى عباس
مسرية رجب

جدول رقم ()12
االقتراحات بقوانني واألسئلة املوجهة من عضوات جملس الشورى
اقتراح بقانون
5
9
8
4
8
3
9
11
1
2

األسئلة
2
1
3
1
3
1
4
2
1

وذلك من إمجايل ( )32اقتراحًا بقانون تقدم هبا أعضاء اجمللس و ( )36سؤاال وجهها أعضاء اجمللس للحكومة خالل دور
االنعقاد الثاين من الفصل التشريعي الثاين.

( ((11التقرير السنوي جمللس الشورى  -دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الثاين 2007-2006م
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 -3املشاركات اخلارجية:
مشاركة العضو أليس توماس يف منتدى جامعة الدول العربية (مصر  22-19نوفمرب 2007م).
مشاركة العضو د .ندى عباس يف احتفالية اجمللس القومي للمرأة يف القاهرة مبناسبة مرور  50عاما على مشاركة
املرأة املصرية (القاهرة  5ديسمرب2007م).
مشاركة العضو دالل الزايد يف الندوة الربملانية اليت نظمها االحتاد الربملاين الدويل بعنوان«اهلجرة من منظور حقوق
اإلنسان» (سويسرا  26-24أكتوبر 2007م).
شاركت كل عضوات اجمللس يف املؤمتر اإلقليمي الثاين للربملانيات (اإلمارات  31-30أكتوبر 2007م).
شاركت العضو د .فوزية الصاحل والعضو وداد الفاضل يف الندوة الربملانية الثانية ألعضاء اللجان الربملانية املهتمة
بوضع املرأة واملساواة بني اجلنسني (سويسرا  8-6ديسمرب 2007م).
شاركت العضو مسرية رجب يف ندوة دور الربملانات يف التمويل من أجل املساواة بني اجلنسني (الواليات املتحدة
األمريكية  27فرباير 2008م).
شاركت العضو د .هبية اجلشي والعضو د .عائشة مبارك يف الدورة ( )118لالحتاد الربملاين الدويل (جنوب أفريقيا
 18-13أبريل 2008م).
شاركت العضو مسرية رجب يف اجتماع اللجنة الفرعية للسوق اآلسيوية املتكاملة للطاقة (روسيا  16-15مايو
2008م).
شاركت العضو أليس توماس يف اجتماع الدورة غري العادية للربملان العريب االنتقايل 2008م (مصر  31يناير -2
فرباير 2008م).
شاركت العضو أليس توماس يف الدورة العادية األوىل للربملان العريب االنتقايل 2008م (مصر  9-7مارس 2008م).
املشاركة يف دور االنعقاد الثالث 2009-2008م:
 -1املشاركة يف إدارة املجلس واللجان:
انتخاب العضو أليس توماس نائبًا ثانيًا لرئيس جملس الشورى.
تشكيل جلنة للرد على اخلطاب امللكي السامي ضمت يف عضويتها د .هبية اجلشي مقررا للجنة و دالل الزايد عضو.
تشكيل مكتب اجمللس وضم العضو أليس توماس النائب الثاين لرئيس اجمللس والعضو د .هبية اجلشي رئيس جلنة
اخلدمات.
تشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية وضمت العضو مسرية رجب والعضو عائشة مبارك (.((11
( ((11التقرير السنوي جمللس الشورى  -دورة االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاين 2009-2008م.
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 -2املشاركة يف العمل التشريعي والرقايب:
شاركت عضوات اجمللس بتقدمي االقتراحات بقوانني وتوجيه األسئلة على النحو اآليت:
العضو
د .عائشة مبارك
أليس توماس
د .هبية اجلشي
د .فوزية الصاحل
وداد الفاضل
منرية بن هندي
دالل الزايد
رباب العريض
د .ندى عباس
مسرية رجب

جدول رقم ()13
مقترحات القوانني واألسئلة املقدمة من عضوات اجمللس
اقتراح بقانون
3
3
3
2
3
1
3
3
2
3

األسئلة
1
1
2
1
3
-

وذلك من إمجايل ( )7اقتراحات بقوانني تقدم هبا األعضاء و ( )14سؤاال وجهها أعضاء اجمللس للحكومة خالل دور
االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاين(.((11

( ((11قد يالحظ القارئ أن أعداد االقتراحات بقوانني املقدمة من عضوات اجمللس تفوق الرقم اإلمجايل وللتوضيح فإن االقتراح بقانون اليقدم يف الغالب بشكل منفرد وإمنا يشترك يف تقدميه عدد من
األعضاء ومع ذلك مت احتسابه لكل عضو على حدة وعليه ظهرت اإلحصائية هبذه الصورة.
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 -3املشاركات اخلارجية:
شاركت العضو فوزية الصاحل يف ورشة العمل الثانية للربملانيني والربملانيات وأعضاء جملس الشورى يف بلدان اإلسكوا،
حول اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري ضد املرأة (بريوت  28-26نوفمرب 2008م).
شاركت العضو د .عائشة مبارك يف جلسة االستماع الربملانية اليت انعقدت على هامش مؤمتر املتابعة الدويل لتمويل
التنمية (الدوحة  29نوفمرب  2 -ديسمرب 2008م)
شاركت العضو د .ندى عباس يف املؤمتر الثالث ألعضاء اللجان املعنية بوضع املرأة (سويسر ا4-2ديسمرب 2008م).
شاركت مجيع العضوات يف االجتماع الثالث للربملانيات والقيادات النسوية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب
(سلطنة عمان  22-21ديسمرب 2008م)
شاركت العضو منرية بن هندي والعضو رباب العريض يف الندوة الربملانية اخلامسة (الدوحة  15-14يناير).
شاركت العضو د .فوزية الصاحل يف اجللسة الربملانية «دور الربملانيات يف تعزيز املساواة وتقاسم املسؤوليات بني
الرجل واملرأة» (نيويورك  5-2مارس 2009م)
شاركت العضو مسرية رجب يف اجتماع اجمللس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل ( )184والدورة ( )120لالحتاد
(أديس أبابا  10-5أبريل 2009م).
شاركت العضو أليس توماس يف الورشة الربملانية اليت نظمها الربملان العريب االنتقايل (مصر  22-21أكتوبر 2008م).
شاركت العضو أليس توماس يف الدورة العادية الثانية املستأنفة للربملان العريب االنتقايل (مصر  9-7نوفمرب 2008م).
املشاركة يف دور االنعقاد الرابع 2010-2009م:
 -1املشاركة يف إدارة املجلس واللجان:
انتخاب العضو أليس توماس نائبًا ثانيًا لرئيس جملس الشورى بالتزكية.
تشكيل جلنة للرد على اخلطاب امللكي السامي ضمت العضوات أليس توماس ،ود .هبية اجلشي ،ودالل الزايد،
و د .ندى عباس.
تشكيل مكتب اجمللس وضم العضو أليس توماس النائب الثاين لرئيس اجمللس ،والعضو د .هبية اجلشي رئيسة جلنة
اخلدمات(.((11

( ((11التقرير السنوي جمللس الشورى  -دورة االنعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاين  2010-2009م.
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املطلب األول
 -2املشاركة يف العمل التشريعي والرقايب:
شاركت عضوات اجمللس بتقدمي االقتراحات بقوانني وتوجيه األسئلة على النحو اآليت:
العضو
رباب العريض
دالل الزايد
د .عائشة مبارك
منرية هندي
وداد الفاضل
أليس توماس
د .هبية اجلشي
مسرية رجب

جدول رقم ()14
مقترحات القوانني واألسئلة املوجهة من عضوات اجمللس
اقتراح بقانون
3
3
3
1
1
2
2
1

األسئلة
2
2
2
4
1
1

وذلك من إمجايل ( )9مقترحات بقوانني و ( )22سؤاال وجهها أعضاء اجمللس للحكومة خالل دور االنعقاد الرابع من
الفصل التشريعي الثاين.
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 -3املشاركات اخلارجية:
شاركت العضو وداد الفاضل يف املؤمتر الرابع لرابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة قي إفريقيا والوطن
العريب (املغرب  13-12نوفمرب 2009م).
شاركت العضو مسرية رجب يف اجتماع اللجنة القانونية واجتماع اللجنة التنفيذية الثالث لالحتاد الربملاين العريب
(املغرب  13-12أكتوبر 2009م).
شاركت العضو مسرية رجب والعضو د .عائشة مبارك يف الدورة ( )121لالحتاد الربملاين الدويل (سويسرا 22-19
أكتوبر 2009م).
شاركت العضو د .عائشة مبارك يف املؤمتر العاملي للربملان اإللكتروين (أمريكا  5-3نوفمرب2009م).
شاركت العضو أليس توماس يف اجتماع«دور الربملانات يف تنفيذ حقوق املرأة» (أمريكا  2مارس 2010م).
شاركت العضو رباب العريض يف املؤمتر  16لالحتاد الربملاين العريب (مصر  4-2مارس 2010م).
شاركت العضو د .هبية اجلشي والعضو د .عائشة مبارك يف الدورة 12لالحتاد الربملاين الدويل (تايالند  27مارس -
 1أبريل 2010م).
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املطلب الثاين
البحرينية خالل الفصل التشريعي الثالث
أداء املرأة
ّ
املشاركة يف دور االنعقاد األول 2011-2010م (:((11

 -1املشاركة يف إدارة املجلس واللجان:
انتخاب العضو د .هبية اجلشي نائبًا ثانيًا لرئيس جملس الشورى.
تشكيل جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي وضمت العضو د .هبية اجلشي رئيسة وعضوية دالل الزايد،
ومسرية رجب ،ولولوة العوضي.
تشكيل مكتب اجمللس وضم يف عضويته النائب الثاين لرئيس اجمللس د .هبية اجلشي ،ورئيس جلنة اخلدمات
د .ندى عباس.
تشكيل جلنة إعداد مشروع مالحظات اجمللس الوطين على برنامج احلكومة وضمت العضو د .عائشة مبارك والعضو
د .ندى عباس.
 -2املشاركة يف العمل التشريعي والرقايب:
شاركت عضوات اجمللس بتقدمي االقتراحات بقوانني وتوجيه األسئلة على النحو اآليت:
العضو
رباب العريض
دالل الزايد
نانسي خضوري
د .عائشة مبارك
هالة رمزي فايز

جدول رقم ()15
مقترحات القوانني واألسئلة املوجهة من العضوات
اقتراح بقانون
3
3
-

األسئلة
1
1
1
1

وذلك من إمجايل ( )3اقتراحات بقوانني تقدم هبا أعضاء اجمللس ،و ( )13سؤاالً وجهها األعضاء للحكومة خالل دور
االنعقاد األول من الفصل التشريعي الثالث.
 -3املشاركات اخلارجية:
شاركت العضو د .عائشة مبارك يف الدورة ( )124لالحتاد الربملاين الدويل (بنما  20-15أبريل 2011م).
( ((11التقرير السنوي جمللس الشورى  -دورة االنعقاد األول للفصل التشريعي الثالث  2011-2010م.
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شاركت العضو مجيلة نصيف يف زيارة جلمهورية تركيا ( 12-11مايو 2011م).
شاركت العضو د .هبية اجلشي يف الدورة العادية األوىل للربملان العريب واالجتماع الرابع ملكتب الربملان العريب 2011م
( 22-19مايو2011م).
املشاركة يف دور االنعقاد الثاين 2012-2011م(:((11
 -1املشاركة يف إدارة املجلس واللجان:
انتخاب د .هبية اجلشي نائبًا ثانيًا لرئيس جملس الشورى.
تشكيل جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي وضمت العضو د .هبية اجلشي رئيس وعضوية رباب العريض،
و د .عائشة مبارك ،ومنرية بن هندي ،و د .ندى عباس.
تشكيل مكتب اجمللس وضم النائب الثاين لرئيس اجمللس د .هبية اجلشي ورئيسة جلنة الشؤون القانونية والتشريعية.
تشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية وضمت يف عضويتها ،العضو مجيلة علي سلمان والعضو د .عائشة مبارك.
 -2املشاركة يف العمل التشريعي والرقايب:
شاركت عضوات اجمللس بتقدمي االقتراحات بقوانني وتوجيه األسئلة على النحو اآليت:
العضو
دالل الزايد
لولوة العوضي
منرية بن هندي
مسرية رجب
رباب العريض
د .هبية اجلشي
د .ندى عباس
هالة رمزي فايز

جدول رقم ()16
مقترحات القوانني واألسئلة املوجهة من عضوات اجمللس
اقتراح بقانون
1
1
2
2
2
2
2
1

أسئلة
1
1
-

وذلك من إمجايل ( )8اقتراحات بقوانني قدمها أعضاء اجمللس وسؤالني اثنني وجههما األعضاء للحكومة خالل دور
االنعقاد الثاين من الفصل التشريعي الثالث.
( ((11التقرير السنوي جمللس الشورى  -دورة االنعقاد الثاين للفصل التشريعي الثالث 2012-2011م
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املطلب الثاين
 -3املشاركات اخلارجية:
شاركت العضو مجيلة سلمان والعضو د .عائشة مبارك يف الدورة ( )125لالحتاد الربملاين الدويل (سويسرا 19-16
أكتوبر2011م)
شاركت العضو د .هبية اجلشي يف جلسة االستماع الربملانية املنعقدة خالل الدورة ( )66للجمعية العامة لألمم
املتحدة (الواليات املتحدة األمريكية 2011 29-28م).
شاركت العضو د .هبية اجلشي يف املناقشات العامة بعنوان «دور الربملانات يف تعزيز الدميقراطيات املستقرة
واملستدامة» ( 1ديسمرب2011م).
شاركت العضو ندى عباس يف اجتماع الدورة الرابعة عشرة للجنة العامة واجتماع الدورة السابعة ملؤمتر االحتاد
واملشاركة يف مؤمتر النساء الربملانيات واجتماع اللجان الدائمة املتخصصة الثالث (إندونيسيا  31-26يناير 2012م).
شاركت العضو د .عائشة مبارك يف الدورة ( )126لالحتاد الربملاين الدويل واالجتماعات ذات الصلة (أوغندا
 31مارس  5أبريل 2012م).
شاركت العضو دالل الزايد يف االجتماع اخلامس ألصحاب املعايل رؤساء جمالس الشورى والنواب والوطين واألمة
لدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب (السعودية  10ديسمرب 2011م).
شاركت العضو د .هبية اجلشي يف اجتماعات الدورة العادية الثانية املستأنفة للربملان العريب (مصر  20-17ديسمرب
2011م).
شاركت العضو هالة فايز يف الفعالية الربملانية السنوية مبناسبة الدورة ( )56للجنة وضع املرأة (الواليات املتحدة
األمريكية  29فرباير 2012م)
شاركت العضو د .هبية اجلشي يف الدورة العادية األوىل للربملان العريب (مصر  21-17مارس 2012م).
شاركت العضو د .هبية اجلشي يف اجتماعات الدورة العادية األوىل املستأنفة للربملان العريب (مصر  15-12مايو
2012م).
شاركت العضو دالل الزايد والعضو رباب العريض يف ندوة الربملان العريب بعنوان «دور الربملانات العربية يف تفعيل
ومحاية تشريعات الطفل» (مصر  17-16مايو 2012م).
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املشاركة يف دور االنعقاد الثالث 2013-2012م:
 -1املشاركة يف إدارة املجلس واللجان:
انتخاب العضو د .هبية اجلشي نائبًا ثانيًا لرئيس جملس الشورى.
املشاركة يف جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي برئاسة د .هبية اجلشي وعضوية مجيلة سلمان ،وجهاد الفاضل،
و د .عائشة مبارك ،ومنرية بن هندي.
تشكيل مكتب اجمللس وضم يف عضويته د .هبية اجلشي النائب الثاين لرئيس اجمللس والعضو دالل الزايد رئيس
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية(.((11
تشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية وضمت العضو مجيلة سلمان والعضو د .عائشة مبارك.
 -2املشاركة يف العمل التشريعي والرقايب:
العضو د .ندى عباس بتقدمي  4اقتراحات بقوانني
العضو رباب العريض بتقدمي  5اقتراحات بقوانني
العضو د .هبية اجلشي بتقدمي اقتراحني بقانونني
العضو مجيلة سلمان بتقدمي اقتراحني بقانونني
العضو هاله فايز بتقدمي اقتراح واحد
العضو د .عائشة مبارك بتقدمي اقتراح واحد بقانون.
وذلك من إمجايل ( )10اقتراحات بقوانني قدمها أعضاء اجمللس خالل دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث.

( ((11التقرير السنوي جمللس الشورى  -دورة االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث 2013-2012م.
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حتليل وتعقيب:
يتضح لنا مما سبق أن مشاركة املرأة البحرينيّة رغم حمدودية وجودها يف اجمللس الوطين وخاصة يف جملس النواب
اتسمت بالفاعلية يف خمتلف أنشطة اجمللس بشقيه سواء من خالل عضويتها يف اللجان الدائمة واملؤقتة وترؤسها
لبعض هذه اللجان ،أم من خالل الدور التشريعي والرقايب املتمثل يف تقدمي االقتراحات برغبة واالقتراحات بقوانني أو
توجيه األسئلة ألعضاء احلكومة ،حيث يتبني من الفعاليات واألنشطة املرصودة يف املبحثني السابقني ،أن مشاركة املرأة
البحرينيّة يف العمل التشريعي والرقايب جمللسي النواب والشورى ال تقل أمهية عن مشاركة الرجل بل إن بعض العضوات
كان هلن دور فاعل يفوق دور بعض األعضاء الذكور.
كما أن مشاركة املرأة البحرينيّة ومتثيلها للمجلسني يف املؤمترات والندوات وورش العمل وخمتلف الفعاليات اخلارجية
كان واضحًا وحقق الكثري من النتائج ،حيث إهنا مل تكتف يف الكثري من هذه الفعاليات باحلضور واملشاركة بل أسهمت
بأوراق عمل وباملشاركة يف النقاشات واملداخالت وإبداء الرأي ،وسجلت حضورا مميزا يف كافة الفعاليات.
وال شكّ أن التعاون بني اجمللسني (النواب والشورى) كان مثمرا خالل الفصلني التشريعيني املاضيني وكان له أثره
اإلجيايب يف إقرار العديد من التشريعات اليت هتم املواطن البحريين عموما واألسرة واملرأة والطفل على وجه اخلصوص،
كما أن التعاون الذي ساد عالقة السلطتني التشريعية والتنفيذية كان له آثار إجيابّية ملموسة ،حيث بذلت احلكومة
جهودا مقدرة يف دعم ومتكني املرأة يف خمتلف األجهزة التنفيذية ،وعملت على تنفيذ خمرجات اجمللس الوطين وخاصة
املتعلقة هبذا الشأن بالصورة املرضية.
واملطلع على دور املرأة يف اجمللس الوطين يالحظ أن دور املرأة البحرينيّة وحضورها الفاعل يتطور ويتصاعد باستمرار،
إال أنه ال يزال حباجة إىل املزيد من الوقت إلحداث التوازن املطلوب واحلضور والوجود الذي يليق حبجم املرأة الذي يشكل
نصف اجملتمع البحريين تقريبا ،ال سيما يف ظل حداثة التجربة الربملانية للمرأة واملعوقات اليت حتد من التحاقها بالعمل
السياسي كما سنوضحه الحقا.
وهنا البد من اإلشارة إىل أن اجلهود املبذولة من قبل اجمللس الوطين يف دعم ومتكني املرأة بالشراكة مع اجمللس
األعلى للمرأة ،كان هلا بالغ األثر فيما يتعلق بالتشريعات والقوانني ذات الصلة باملرأة وتنفيذ النموذج الوطين إلدماج
احتياجات املرأة يف التنمية الوطنية ،من خالل جلان التنسيق لدعم املرأة يف التنمية واليت تضم يف عضويتها عددًا من
أعضاء جملسي النواب والشورى ،وهتدف لدعم توجيهات وخمرجات عمل اللجنة الوطنية من خالل العمل على توفري
اإلطار التشريعي والتنظيمي الالزم باستخدام اآلليات والوسائل واألدوات املتاحة هبدف إدماج احتياجات املرأة.
ونتطلع لدور أكرب للمرأة البحرينية يف اجمللس الوطين بشقيه النواب والشورى خالل الفصول التشريعية القادمة،
وإسهامها الفاعل يف أداء اجمللس الوطين للدور املنوط به ،ال سيما وأهنا قد جتاوزت الكثري من الصعوبات وكسرت حاجز
التحديات وأثبتت للمجتمع البحريين قدرهتا على القيام بالدور املطلوب منها داخل اجمللس الوطين على الوجه املطلوب.
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املبحث الرابع
البحرينية يف املجلس الوطين
تقييم مشاركة املرأة
ّ
إن تقييم أداء املرأة البحرينيّة يف السلطة التشريعية ال يقتصر على توضيح مستوى األداء الذي قدمته تشريعا ورقابة،
بل ينصرف أيضا إىل توضيح مستوى أدائها يف تبين ودعم ومساندة قضايا املرأة من خالل موقعها وحضورها يف هذين
اجمللسني.
لذلك فإننا سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني نتناول يف املطلب األول دور الربملانيات يف تبين ودعم قضايا املرأة،
ونوضح يف املطلب الثاين تقييم أداء املرأة البحرينيّة يف جملسي النواب والشورى استنادا ملا سبق إيضاحه من إحصائيات
ومشاركات يف املبحثني السابقني ،وذلك على النحو املبيّن يف الصفحة القادمة:
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املطلب األول
تبن ودعم قضايا املرأة
دور الربملانيات يف ّ
ما من شك يف أن الربملان بكافة أعضائه ومكوناته معين بعرض كافة القضايا اجملتمعية وطرحها للنقاش وتبين
إصدار تشريعات وقرارات بشأهنا مبا يف ذلك قضايا املرأة ،غري أن دور الربملانيات ومسؤوليتهن جتاه املرأة وقضاياها
جزءا رئيسيا من مهامها ،بل إن ذلك من األهداف
أكرب ،حيث يفترض هبن املبادرة لتبين ودعم قضايا املرأة بوصفه ً
الرئيسية النتخاهبن ووجودهن يف الربملان ،فهن األجدر بطرح تلك القضايا واالحتياجات ،ووجودهن يف الربملان ضمانة
مهمة لكفالة حقوق املرأة.
ولكي تؤدي الربملانية هذا الدور باقتدار فإهنا حباجة لدعم املؤسسات الرمسية واألهلية املعنية بشؤون املرأة ،وذلك
من خالل دعمها بوصفها مرشحة للوصول إىل جملس النواب وتعيينها يف جملس الشورى أوال ،ومن مث إمدادها باملهارات
املطلوبة واملعلومات الالزمة اليت من شأهنا إجناح دورها يف الربملان واالرتقاء بأدائها على الوجه األكمل.
وبالنظر لواقع أداء الربملانيات البحرينيات جند أن املرأة الربملانية بادرت يف أثناء عضويتها بتقدمي مقترحات بقوانني
واقتراحات برغبة وسامهت بفعالية يف مناقشة مشاريع القوانني املعروضة على اجمللس وتوجيه األسئلة للحكومة اليت
استهدفت يف معظمها دعم املرأة وأولوياهتا يف خمتلف اجملاالت ،كالصحة والتعليم واإلسكان وأنظمة التقاعد والتأمني
االجتماعي وجماالت األسرة ،واستطاعت أن تنجح يف بعضها وحترز تقدما ملموسا جنم عنه إصدار تشريعات تنظم
تلك املوضوعات ،وواجهت صعوبات يف موضوعات أخرى(.((11
ومن األمثلة البارزة لدور الربملانيات يف تبين ودعم ومناصرة قضايا املرأة:
 تقدمي مقترح إلصدار قانون يعاجل مشكلة العنف األسري ،حبيث حيدد جرائم اإليذاء اجلسدي والنفسي اليت قدترتكب من فرد يف األسرة ضد آخر يف حميطها ،ويكون هدفه محاية األطفال والنساء من العنف األسري ،ويتضمن
إجياد مالجئ للمرأة والطفل يف حال تعرضهم للعنف األسري ،وكذلك وجود ضمان اجتماعي حيمي املرأة من العنف،
وعلى الرغم من أن فكرة إصدار هذا القانون طرحت يف عام 2007م وبدأت مناقشة مشروع القانون يف فرباير 2010م
ومت إقراره من جملس النواب يف 2010/4/22م ،فإنه مل يصدر حىت اآلن حيث مت إرجاع املادة األوىل من املشروع من قبل
جملس الشورى يف  6يناير 2014م إىل جلنة شؤون املرأة والطفل باجمللس(.((11
 إقرار قانون الطفل (القانون رقم  37لسنة 2012م) حيث بذلت جلنة املرأة والطفل مبجلس النواب جهودًا كبريةإلخراج هذا القانون مبا يضمن حقوق الطفل البحريين ويصون كرامته من كافة النواحي مبا يف ذلك الرعاية والتأهيل
واحلضانة والتعليم ،وقد أقر هذا القانون تشكيل جلنة وطنية للطفولة من مهامها اقتراح اإلستراتيجية الوطنية للطفولة،
ودراسة ورصد املشكالت واالحتياجات األساسية للطفولة واقتراح احللول املناسبة هلا ،وال شكّ أن القانون سيساعد على
حل الكثري من املشكالت اليت يعاين منها األطفال ويضمن حقهم يف التعبري عن آرائهم حبرية مبا يساعد على تنمية
شخصياهتم بشكل أفضل.
( ((11دالل الزايد :دور السلطة التشريعية يف تعزيز حقوق املرأة الدستورية ،مرجع سابق ص .12
( www.nuwab gov.bh ((11موقع جملس النواب البحريين.
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املطلب الثاين
تقييم أداء الربملانيات يف املجلس الوطين
ما من شك يف أن تقييم أداء املرأة البحرينيّة يف جملسي النواب والشورى خيضع العتبارات كثرية كنسبة وجودها
يف اجمللسني خالل الفصلني التشريعيني حمل التقييم ،ومستوى أداء اجمللسني عمومًا ،ومدى تفاعل النواب الرجال مع
القضايا املطروحة من قبل النائبات والعضوات يف اجمللسني ،ومدى ارتباط هذه القضايا بتوجهات الرأي العام واملشاكل
فضل عن مستوى التنسيق بني النائبات والعضوات يف هذين اجمللسني.
اجملتمعيةً ،
وباستعراض أنشطة ومشاركات وفعاليات النائبات والعضوات يف اجمللسني ومدى استخدامهن لآلليات والوسائل
التشريعية والرقابية واملشاركة يف اللجان ،ووجودهن يف هياكل إدارة اجمللسني ،واملشاركة يف االجتماعات والفعاليات
الدولية واإلقليمية كما هو موضح يف املبحثني الثاين والثالث ،ومقارنة ذلك بأداء بقية أعضاء اجمللسني ،خاصة خالل
الفصل التشريعي الثالث مبجلس النواب  -على اعتبار أن مشاركة املرأة خالل الفصل الثاين اقتصرت على نائبة واحدة
فقط  -وكذلك خالل الفصلني التشريعيني الثاين والثالث مبجلس الشورى ،يتضح أن دورها كان ملموسًا وبارزًا ،على
الرغم من قصر املدة منذ بدأ وجود املرأة يف اجمللسني ،حيث ميكن القول إهنا شاركت بفعالية وأدت واجباهتا بكفاءة
واقتدار ،وإذا كان هناك من قصور فإنه يعود يف الغالب ألسباب ال عالقة هلا بقدرة املرأة وكفاءهتا يف تويل هذه املناصب.
وجتدر اإلشارة إىل أن حمدودية مشاركة املرأة وخاصة يف جملس النواب ال زالت مؤ ّثرة على أدائها ،فضال عن ضعف
التنسيق أو حمدوديته يف طرح القضايا اليت هتم املرأة واألسرة واجملتمع عمومًا ،يف الوقت الذي اتسم فيه أداء العضوات
مبجلس الشورى بالفعالية والتنوع ،كما أظهرت اإلحصائيات وجود تنسيق ال بأس به بني عدد من عضوات جملس الشورى
فيما يتعلق بتقدمي االقتراحات بقوانني خالل الفصلني التشريعيني الثاين والثالث ،وهو ما كان ملموسًا أيضًا خالل
الفصل التشريعي الثالث لدى بعض النائبات يف جملس النواب.
وميكن القول إن أداء املرأة يف جملسي النواب والشورى مل يسر على وترية واحدة حىت نستطيع استنباط حكم عام
وتقييم موحد وشامل على هذا األداء سلبًا أم إجيابًا ،فقد أظهرت التقارير السنوية ألدوار االنعقاد السنوي للمجلسني خالل
الفصلني التشريعيني الثاين والثالث أن هناك تفاوتًا يف األداء بني الربملانيات يف استخدام اآلليات التشريعية والرقابية.
غري أن الفارق يف هذا األداء والتفاوت يف املشاركة مل يكن كبريًا سواء يف جملس النواب أم يف جملس الشورى ،على
عكس ما هو موجود يف بعض الربملانات العربية اليت تظهر مضابط جلساهتا والتقارير السنوية هلا وجود أداء متفاوت
نشاطا وفاعلية من األخريات سواء فيما يتعلق باشتراكهن يف طرح ومناقشة
وغري متقارب ،فهناك برملانيات كن أكثر ً
(((11
القضايا أم استخدام اآلليات التشريعية والرقابية املتاحة ومستوى كفاءة هذا االستخدام  ،وهذا ما مل يلمس بوضوح يف
أداء املرأة البحرينيّة يف جملسي النواب والشورى ،حيث اتسم أداؤها بالكفاءة وقوة الطرح والدفاع بقوة عن قضايا املرأة
والقضايا االجتماعية عمومًا ،فض ًال عن املشاركة الفاعلة يف اللجان الدائمة واملؤقتة وترؤسها لبعض اللجان يف خمتلف
أدوار االنعقاد ،هذا إىل جانب التمثيل الربملاين املشرف يف احملافل الدولية واإلقليمية ،وتبقى مسألة اخلربة السياسيّة
والربملانية واردة يف هذا األداء والدور املنوط بالربملانية يف اجمللسني ،سواء أكانت هذه اخلربة نامجة عن النشاط السياسي
واجلماهريي خارج اجمللسني أم كانت نتيجة وجود بعض الربملانيات يف أي من اجمللسني ألكثر من فصل تشريعي.
( ((11مجيل مطر وآخرون :مرجع سابق ،ص .101
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حتديات احلاضر وآفاق املستقبل
ّ
يعد وضع املرأة يف اجملتمع من أهم مؤشرات الدميقراطية ،حيث إن هذا الوضع تعترضه الكثري من املعوقات والتحديات
يف الواقع واليت حتول دون متكني املرأة سياسيًا وحتد من دورها يف أداء رسالتها ومسئولياهتا.
وعلى الرغم من أن التشريعات البحرينية قد تالفت معظم األحكام والقواعد اليت من شأهنا التمييز بني الرجل
واملرأة ،إال أن الفجوة ال تزال قائمة بني النصوص والتطبيق يف الواقع نتيجة عوامل عدة ،وال تزال املرأة البحرينيّة
تسعى باجتهاد إىل إثبات ذاهتا والقيام بدورها ،واحتالل مكانتها وتكثيف جهودها للحصول على حقوق أوفر تضمن هلا
املشاركة واحلضور واألداء الفاعل يف احلياة السياسيّة عموما والربملانية على وجه اخلصوص.
ومع ذلك تظل التحديات واملعوقات قائمة وهي عبارة عن خليط من الثقافة املشوهة للدين أو الفهم املتخلف للعادات،
أو املمارسات اإلقصائية والتهميش من قبل القوى السياسيّة للمرأة وغريها من التحديات اليت ال تزال تقف حجر عثرة
أمام متكني املرأة سياسيًا.
ولذلك نقسم هذا الفصل إىل مبحثني نتناول يف املبحث األول التحديات اليت تواجه املرأة يف العمل الربملاين ،ويف
املبحث الثاين احللول املقترحة ملعاجلة معوقات املشاركة الربملانية للمرأة البحرينية.
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املبحث األول
التحديات اليت تواجه املرأة يف العمل الربملاين
على الرغم من اجلهود احلثيثة اليت تبذهلا املرأة البحرينيّة بدعم اجلهات واملؤسسات احلكومية ،ومنظمات اجملتمع
املدين لتجسيد وتطبيق نصوص الدستور والقوانني اليت تقر مبدأ املساواة ،وتتيح الفرصة للمرأة البحرينية للمشاركة يف
العمل السياسي كأخيها الرجل ،إال أن تلك اجلهود ال تزال تعترضها الكثري من التحديات اليت تقف أمامها وتعيق وصول
املرأة للمشاركة السياسيّة احلقيقية وخاصة العمل الربملاين.
وسنتناول يف هذا املبحث أهم هذه التحديات والصعوبات اليت مت رصدها من خالل الدراسات املتعلقة هبذا املوضوع
يف مطلب أول ،ونتحدث عن الصعوبات والتحديات اليت تواجه العمل الربملاين للمرأة البحرينية من وجهة نظر عضوات
اجمللس الوطين يف مطلب ثان ،وذلك على النحو اآليت:
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املطلب األول
أهم املعوقات اليت تواجه العمل الربملاين للمرأة
ميكن تقسيم هذه املعوقات إىل معوقات حتول دون وصول املرأة للربملان ومعوقات تواجه املرأة يف أثناء أدائها لعملها
داخل قبة الربملان.
املعوقات اليت حتول دون وصول املرأة للربملان:
ثقافة املجتمع
على الرغم من عدم وجود أي مانع دستوري أو تشريعي يعترض وصول املرأة للربملان (جملس النواب) ،إال أن ثقافة
عائقا يف طريق املرأة للمنافسة على مقاعد جملس النواب ،فال تزال تسود
اجملتمع املتحفظ والذكوري ال يزال يقف ً
الكثري من املفاهيم والقيم وأساليب التفكري اليت تروج ضد املرأة على أساس أن تركيبة املرأة ال تتوافق مع متطلبات اللعبة
السياسيّة اخلشنة وانتشار قيم التمييز بني الرجل واملرأة ،وهذه الثقافة السائدة وقوة العادات والتقاليد واملوروثات تنتقل
من جيل إىل آخر عن طريق التنشئة االجتماعية ،وتساهم يف تكوين نظرة اجملتمع ملوقع املرأة من احلياة السياسيّة
وتترسخ القناعة لدى اجملتمع بأن مستوى أداء املرأة وكفاءهتا يف العمل السياسي أقل من مستوى قدرة الرجل وكفاءته،
جزءا
وقد ساعد على ذلك هيمنة الرجال على الكثري من وسائل التواصل االجتماعي التقليدية ،كالدواوين اليت صارت ً
من احلياة العامة ووسيلة مهمة للتواصل االجتماعي يف البحرين ،ومنربًا مهمًا للعمل السياسي وهذه الدواوين ال تدخلها
املرأة ،وال ميكن إغفال احلديث عن غرية املرأة من املرأة نفسها اليت من شأهنا إن تدفع باملرأة للتصويت للرجل يف
االنتخابات ،فضال عن أن اجملتمعات القبلية والعشائرية تدفع باملرشحني الذين ميثلون القبيلة أو العشرية وليس بوصفه
فردا من اجملتمع يتقدم على أساس الكفاءة والقدرة.
كذلك يف اجملتمعات الطائفية حيث يتغلب املعيار الطائفي يف تقدمي املرشحني وهذا بدوره مؤثر على حضور املرأة يف
الدعاية ،حيث يرى اجملتمع القبلي التقليدي أن الرجل هو األقدر على تويل هذه املناصب واملنافحة عن القبيلة والطائفة
وحتمل تبعات العمل السياسي.
وال تزال املرأة العربية عموما تابعة يف اختاذ قراراهتا يف الشأن السياسي للرجل (األب ،والزوج ،واألخ) ،كما أن تعدد
األدوار اليت تقوم هبا املرأة داخل وخارج البيت حيول بينها وامكانية مشاركتها يف احلياة السياسيّة.
الدور السليب لوسائل اإلعالم
فوسائل اإلعالم املختلفة مبا يف ذلك الصحافة اإللكترونية سريعة االنتشار تعمل أحيانا على تكريس الفكر الذكوري
وتشويه دور املرأة واستجالب عوامل اإلحباط هلا ،حىت تظل أسرية أفكار تساهم يف حصرها مبجاالت هامشيّة والتقليل
فضل عن دور وسائل
من قدراهتا على املشاركة الفاعلة يف احلياة السياسيّة والعمل الربملاين على وجه اخلصوص ،هذا ً
اإلعالم وخاصة املرئية يف هتميش الوعي لدى املرأة من خالل اإلكثار من برامج االستهالك التريف دون التثقيفي ،وتكريس
دور املرأة كربة بيت ،والربط بني خروجها للعمل وفشلها يف احلياة األسرية ،وجتريد املرأة من إنسانيتها وحتويلها إىل
سلعة من خالل اإلعالنات.
2015
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املطلب األول
اخلطاب الديين املناهض لعمل املرأة:
إن وجود املرأة يف الربملان وخاصة يف جملس النواب رهني باقتناع أطراف العمل السياسي والكتل املمثلة هلا يف
اجمللس ،حيث ال تزال قناعة بعض القوى السياسيّة بعدم جواز وجود املرأة يف الربملان كون هذا العمل يندرج ضمن
الواليات العامة اليت ال جيوز للمرأة توليها شرعًا ،وعدم وجود رأي صريح لقوى أخرى يف هذه املسألة ،وهذا ال شك له
تأثري واضح على التصويت للمرأة للوصول إىل مقاعد جملس النواب ،ال سيما أن التيار الذي يتبىن هذا املوقف يعتمد
على اجلانب الديين الذي ال يزال له تأثري كبري وحاسم يف اجملتمع البحريين ،فهذا املوقف الرافض من بعض القوى
السياسيّة اليت متثل تيارًا دينيًّا منغلقًا على حقوق املرأة ومشاركتها يف العمل السياسي يستخدم الدين بوصفه ذريعة
إلبقاء وضع املرأة كما هو ،وعزهلا عن جمتمعها انطالقا من املفهوم املغلوط لتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف واخللط
بني هذه التعاليم والعادات والتقاليد.
السياسية)
(ضعف دور املؤسسات
قصور األداء السياسي ُ
ّ
ويتمثل يف اآليت:
(أ) تباطؤ اجلمعيات السياسيّة يف الدفع مبرشحات جمللس النواب ودعمهن أسوة بالذكور ،إما لثقافة اجتماعية تفضل
الرجل أو لعدم الثقة بإمكانيات وقدرات املرأة يف تويل هذه املناصب.
(ب) إحجام املرأة نفسها وعدم اخنراطها يف التكوينات السياسيّة وقيادة العمل السياسي ،وابتعاد األغلبية منهن عن
العمل السياسي عمومًا وعدم وجود برامج خاصة توجه النساء(.((12
(ج) قصور يف فهم التقاليد الدميقراطية وسيطرة فكر القبيلة والعشرية والطائفة وحداثة التجربة الدميقراطية.
(د) ضعف التأهيل السياسي للمرأة وقصور الوعي السياسي فيما يتعلق بأمهية مشاركة املرأة والتمثيل املتوازن يف الربملان
جزءا من العملية الدميقراطية يف البالد.
بوصفه ً
(هـ) ضعف دور اجلمعيات السياسيّة وعدم تبنيها إدماج املرأة يف مكوناهتا وهياكلها املختلفة.
(و) التصويت الضعيف للمرأة يف االنتخابات وقناعة القوى السياسيّة بعدم ترشيح املرأة نظرًا لقلة حظوظ فوزها مقارنة
بالرجل.

( ((12د .رغده وحيدة :املشاركة السياسيّة والتمكني السياسي للمرأة العربية ،حالة اجلزائر ،حبث مقدم جلامعه باجي خمتار ،عنابة ،اجلزائر ،ص .148
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(ز) ضعف دعم املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين لوجود املرأة يف الربملان ،وختلي اجلمعيات السياسيّة عن
املرأة بوصفها مرشحة واالعتراف هبا بوصفها نائبة والتعامل معها بوصفها أداة إليصال املرشحني جمللس النواب،
مستغلني قلة الوعي السياسي لدى املرأة وتدين طموحاهتا يف املشاركة السياسيّة.
(ح) عدم توفر املراكز البحثية وندرة الدراسات والبحوث املتخصصة بقضايا واحتياجات املرأة ،وقبل ذلك عدم توفر
قاعدة معلومات وإحصائيات دقيقة مصنّفة حسب النوع (اجلنس) لقياس نوعية االحتياجات( ((12وعدم وجود مراكز
تدريب لرفع كفاءة املرأة سياسيًا وقياديًا وتأهيلها لتكون من صناع القرار السياسي.
التحديات االقتصادية:
(أ) التحوالت االقتصادية يف اجملتمع اليت تؤثر على املرأة أكثر من الرجل كوهنا ال تتمتع باستقالل اقتصادي ،فالفقر
عائقا مهمًا حيول دون مشاركة املرأة يف احلياة العامة.
واالنشغال مبطالب احلياة اليومية ميثالن ً

(ب) عدم قدرة الكثري من النساء خوض غمار املنافسة االنتخابية على مقاعد جملس النواب ألسباب ماديّة ،حيث
تتطلب هذه املنافسة سيولة مالية للدعاية االنتخابية (ملصقات ،وإعالنات ،وبرامج ،وإقامة الفعاليات املختلفة).

التحديات اليت تواجه املرأة داخل الربملان:
إن نسبة وجود املرأة يف الربملان ال يزال حمدودا ،مما يؤثر على أداء املهام والواجبات امللقاة على عاتقهن ،فإهنن وإن
احتدن داخل هذه اجملالس لتمرير مقترح بقانون قمن بصياغته ،أو إدخال تعديل على مواد مشروع قانون معروض
للمناقشة يف اجمللس ،فإن النسبة العددية هلن عند التصويت ال متكنهن من متريره ،ومن مث املوافقة عليه دون علم
األعضاء الرجال عند التصويت للحصول على األغلبية املطلوبة (.((12
القضايا املتعلقة باملرأة ودمج احتياجاهتا ليست من القضايا ذات األولوية يف ترتيب امللفات ،سواء عند مناقشتها
وإثارهتا أم عند إعداد ومناقشة وإقرار امليزانية العامة للدولة ،وهذا ناجم عن عدم طرحها بوصفها أولويات مُلحّة من
قبل اجلمعيات السياسيّة املدنية أو الدينية.
غياب الربامج املوجهة للمرأة من األساس واملفترض تقدميها من قبل احلكومة للربملان وضعف إملام الوزارات املعنية يف
عائقا كبريًا أمام السلطة التشريعية.
كيفية وضع ميزانية حمدده تستجيب الحتياجات املرأة ،مما يشكل ً
القصور يف فهم القوانني والتشريعات وآليات عمل الربملان ،وهذا يسري أيضًا على األعضاء الرجال ال سيما خالل
الدورة األوىل للربملان.
( ((12دالل الزايد ،ورقه عمل بعنوان :دور السلطة التشريعية يف تعزيز حقوق املرأة الدستورية ،مقدمه للمؤمتر الوطين األول للمرأة البحرينية (دمج احتياجات املرأة يف التنمية .دور اجلهود الوطنية .فرص
متكافئة .عدالة وتقدم للجميع)  10-8نوفمرب  2010ص .21
( ((12دالل الزايد ،ورقه عمل بعنوان :دور السلطة التشريعية يف تعزيز حقوق املرأة الدستورية ،مرجع سابق ص .12
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التحديات يف رؤية عضوات املجلس الوطين
ملعرفه التحديات اليت تواجه املرأة البحرينيّة يف العمل الربملاين سواء قبل الوصول إىل قبة الربملان أم يف أثناء أدائها
ملهامها يف جملس النواب أو جملس الشورى ،وذلك من واقع التجربة اليت خاضتها املرأة البحرينيّة يف هذا املضمار،
توجهنا لبعض عضوات اجمللس الوطين بالسؤال عن أهم تلك التحديات وكانت إجاباهتن على النحو اآليت(:((12
عضو جملس الشورى د .جهاد الفاضل:
أكدت عدم وجود معوقات حقيقية حيث إن الدستور البحريين كفل هلا القيام بدورها يف الربملان ،وقد أثبتت جدارهتا
واحتلت مكانتها اليت ال تقل أمهيّة عن زميلها الرجل لكن املشكلة الرئيسية تكمن  -من وجهة نظرها  -يف ما قبل وصوهلا
للربملان حيث ما يزال هناك نوع من عدم الوعي لدى الناخبني يف إعطاء أصواهتم للمرأة ،وعدم تقبلهم لفكرة وجود
املرأة يف الربملان.
عضو جملس الشورى هالة فايز:
أشارت إىل أهنا بوصفها امرأة مل تواجهها أية معوقات يف أثناء وصوهلا للمجلس ،ولكن على الصعيد الشخصي ترى أن
ضعف خلفيتها القانونية وقلة املصادر واملراجع القانونية كانت من أهم املعوقات اليت واجهتها يف البداية.
عضو جملس النواب لطيفة القعود:
أشارت إىل أن أهم الصعوبات هي النظرة اجملتمعية للمرأة ،حيث ينظر البعض إىل عدم جواز أن تتحمل املرأة مسئولية
القيام بالشأن العام ،وأن تكون مسئولة عن فئة من الشعب ،وكذلك صعوبة التواصل بني النائب والرجال لعرض مشاكلهم
واالستماع آلرائهم ،وتظل املرأة ناقصة من وجهة نظر الرجل ،وأشارت إىل صعوبات أخرى تواجه املرأة البحرينيّة للوصول
إىل الربملان تتمثل يف اعتماد اجلمعيات السياسيّة والدينية ترشيح الرجال يف االنتخابات ودعمها هلؤالء املرشحني ،مما
يقلل من نسب الفوز للمرأة اليت غالبا ما تترشح كمستقلة.
عضو جملس النواب ابتسام هجرس:
من أهم معوقات وصول املرأة للربملان نظرة اجملتمع لكفاءة الرجل والوثوق بالرجل أكثر من املرأة ،على اعتبار أن
املرأة شخص ضعيف ال يستطيع مواجهة هذه الصعوبات وحىت النساء أنفسهن يثقن بالرجل وقدراته أكثر من ثقتهن
بالنساء ،أما بعد وصول املرأة لقبة الربملان فال توجد صعوبات وعليها أن تربهن للجميع قدرهتا على حتمل ثقل وعبء
وأل تفصل التشريع عن خدمة الناخبني الّذين وثقوا هبا وأوصلوها إىل كرسي الربملان.
املسئولية امللقاة على عاتقهاّ ،
جزءا من األنشطة الالصفية ضمن متطلبات مادة النظم السياسيّة والقانون الدستوري.
( ((12مت توجيه السؤال للعضوات املذكورات عرب جمموعة من طلبة كلية احلقوق جبامعة اململكة بوصفه ً
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عضو جملس النواب سوسن تقوي:
تقرر أن هناك الصعوبات تواجه املرأة البحرينيّة وحتد من وصوهلا للربملان وحصرهتا يف اآليت:
إحجام اجلمعيات السياسيّة عن ترشيح النساء وذلك يف إطار التقاعس العام هلا.
عدم تدريب الكوادر النسائية والدفع هبا خلوض االنتخابات ،وهذا يدل على أن مشاركة املرأة يف العمل السياسي
حتظ باهتمام كبري من قبل األحزاب السياسيّة سواء ،املؤيدة أم املعارضة للحكومة.
مازالت منقوصة بشكل ملحوظ ومل َ
سيادة املفاهيم املعادية حلقوق املرأة يف اجملتمع وعدم تقبل اجملتمع لعمل املرأة.
سيادة التسلط الذكوري على إدارة الدولة واحتكار املناصب العليا وصناعة القرار من قبل الرجال.
قلة وجود املنظمات النسائية الناشطة يف الدفاع احلقيقي عن املرأة.
تصاعد احلركات اإلسالمية املناهضة حلقوق املرأة على صعيد العامل ،وبروز قوى اإلسالم السياسي اليت تشكل فرض
التراجع وحرماهنا من أي دور سياسي أو اجتماعي.
استخدام اإلشاعات وسبل دعاية انتخابية ال أخالقية عند احتدام املنافسة بني املرشحني ،مما يدفع بالنساء إىل
اإلحجام عن الترشيح.
حمدودية اخلربة االنتخابية لدى كثري من العناصر النسائية وضعف املصادر التمويلية عند املرشحات.
عضو جملس الشورى احملامية دالل الزايد:
أوضحت أن معوقات عمل املرأة يف الربملان تتمثل يف اآليت:
 -1عدم إملام املرأة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة بالشكل الذي جيعلها أكثر استيعابًا للعمل الربملاين.
 -2افتقار بعض النساء ملهارات اإلقناع والتأثري لكي تستطيع حشد األصوات املؤيدة فيما يتعلق باالقتراحات والتعديالت
اليت تتقدم هبا.
 -3أمهية تطوير عالقات إعالمية عرب وسائل االتصال اجلماهريي من أجل أن حتوز على رضا الرأي العام ويكون لديها
شعبية من اجلمهور واملهتمني بالشأن الربملاين.
 -4جهل البعض بالقواعد اإلجرائية واللوائح الداخلية اليت ستعينها وتسندها يف العمل وتوثر يف قوة مشاركاهتا
ومناقشاهتا يف اللجان وجلسات اجمللس العامة.
 -5عدم مبادرة املرأة يف صناعة وصياغة التشريع وقصور اطالعها وإملامها بالتشريعات املقارنة.
أما معوقات وصول املرأة للربملان فمن أمهها عزوف املرأة وتدين إقباهلا على املشاركة السياسيّة بسبب الظروف
األسرية للمرأة ،وضعف األوضاع االقتصادية مما جيعل املشاركة السياسيّة ليست من أولوياهتا ،إضافة إىل ضعف الثقة
وعدم اقتناع البعض بقدرة املرأة على العمل الربملاين.
2015
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هذا إىل جانب حمدودية الدعم الفين املقدم من اجلمعيات السياسيّة ومنظمات اجملتمع املدين ،كما توجد فجوة
كبرية لدى بعض اجلمعيات السياسيّة بني الشعارات اليت تطلقها ،كإمياهنا باملساواة بني اجلنسني وبني توجهاهتا من
الناحية التطبيقية من انعدام تقدمي الدعم واملساندة ألية مرشحة والسعي لالستفادة منها بوصفها ناخبة فقط دون
تشجيعها بوصفها مرشحة.
عضو جملس الشورى د .ندى حفاظ:
أوجزت املعوقات من واقع جتربتها الشخصية يف اآليت:
 عدم ثقة فئة من اجملتمع باملرأة وثقتهم أكثر بالرجل. احلملة االنتخابية حتتاج إىل قدرة مالية ودعم كبري ،واملرأة ال متلك القدرة املادية وأحيانًا الدعم املطلوب. حمدودية العالقات االجتماعية لدى املرأة مقارنه بالرجل الذي ميلك الكثري من العالقات الواسعة اليت تدعمه وتسانده.عضو جملس الشورى د .عائشة مبارك:
أوضحت أن املعوقات اليت تواجه املرأة كبرية يف الوصول إىل املساواة احلقيقية والتكافؤ مع الرجل ،من أبرزها نظرة
اجملتمع الذي يعد خروج املرأة من بيتها عم ًال غري مرغوب فيه ،ويعود ذلك إىل أساليب التنشئة االجتماعية للبنت ألن
هذه األساليب تكرس األدوار النمطية والتمييز بني الذكر واألنثى ،سواء على مستوى تربية األسرة أم التعليم أم اإلعالم،
مما ينتج يف الغالب امرأة ليست عازفة عن املشاركة يف جماالت العمل واملسئوليات العامة فقط ،بل ال تعي أمهية
مشاركتها ومدى إمكانية حتسينها للواقع.
كما أن اجملتمع ينظر بوجوم للمرأة اجلريئة اليت تتميز بصفات القيادة ويصفها يف كثري من األحيان باملسترجلة ،أي
اليت حتاكي الرجل بأقواهلا وأفعاهلا ،إذ يرى جمتمعنا أن مكان املرأة األنسب هو البيت أو العمل بوصفها مدرسة لألطفال
أو يف مدارس البنات ،ولقد تسببت هذه النظرة اجملتمعية الذكورية يف حتجيم دور املرأة أحيانًا وتغييبه أحيانًا أخرى
وجعلت مستوى املشاركة للمرأة متواضعا.
كما أشارت املبارك إىل أن الرجل اخلليجي الزال يرفض أن تترك الزوجة بيتها وأوالدها لتتابع قضايا عامة هي من
فضل عن غرية بنات جنسها من جناحها ووصوهلا إىل مراكز متقدمة وقيادية يف
وجهة نظره من مسئوليات الرجلً ،
اجملتمع.
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عضو جملس الشورى د .بهية اجلشي:
أكدت أن أهم التحديات هي نظرة اجملتمع اليت ما تزال ترى أن املرأة دخيلة على العمل السياسي وأن املرأة والسياسة
ضدان ال يلتقيان ،وعلى الرغم من أن هذه النظرة بدأت باالحنسار قليال إال أن املرأة ما يزال أمامها شوط طويل
وحتديات إلثبات ذاهتا وقدراهتا ،ذلك أن أي قصور أو أخطاء يصدر عن املرأة يعمم على مجيع النساء ،يف حني أن الرجل
يتحمل أخطاءه وقصوره كفرد وال ميتد قصوره ليشمل مجيع الرجال ،لذلك فإن عملية إثبات الذات أحد التحديات اليت
ينبغي على املرأة مواجهتها.
كما أن املرأة تتعرض إىل كثري من الضغوط من خارج اجمللس خصوصا من قبل النساء ،إذ يعتقدن بأهنا ينبغي أن
تتحمل مسئولية التصدي لقضايا املرأة والدفاع عنها بوصفها متثل النساء ،وهذا نوع آخر من التحدي يتعلق بوعي
اجملتمع ووعي النساء حيث ينبغي على املرأة أن تدرك أن املرأة الربملانية عليها أن تتصدى جلميع القضايا داخل اجمللس،
وأن إبراز قضايا املرأة ال يقع على عاتق الربملانية وحدها ،بل جيب أن تتعاون وتتحالف مع الرجال لكسب تأييدهم
ومساندهتم.
حتليل وتعقيب
يتضح من لقاءات بعض عضوات جملسي النواب والشورى أن التحديات والصعوبات اليت تواجه املرأة عديدة ومتنوعة،
حيث إن هناك شبه إمجاع على التحديات االجتماعية اليت ال تزال تتصدر حتديات املشاركة السياسيّة للمرأة من خالل
التوجه الذكوري لدى اجملتمع البحريين واخلليجي عموما حنو إسناد هذه املهام للرجال ألسباب عديدة سبق ذكرها،
وهذا هو التحدي األكرب الذي يقف أمام املرأة والذي ينبغي على اجلهات ذات العالقة التعاطي معه وإتاحة الفرصة وفتح
اخليارات بشكل متوازن للجنسني ،وهو ما يعمل عليه اجمللس األعلى للمرأة بشكل خاص ،من خالل أهداف برنامج
التمكني السياسي للمرأة الذي يدفع باملرأة ويشجعها على االستمرار يف املشاركة يف الشأن العام والعمل السياسي خاصة
وعلى رأسه العمل الربملاين.
كما أن العضوات مل يغفلن احلديث عن الدور الضعيف للجمعيات السياسيّة يف اإلحجام عن الدفع باملرأة بوصفها
مرشحة لالنتخابات النيابية ،ودعمها ومساندهتا لتجاوز التحديات االجتماعية ،حيث إن هذه اجلمعيات تقدم مصلحة
وفقا هلا يف الواقع،
وجودها يف الربملان على حتقيق هدف إسناد ودعم املرأة من خالل مسايرة التوجه اجملتمعي والعمل ً
واالبتعاد عن املغامرة يف السري عكس التيار حىت ال تفقد حجمها ووجودها املخطط له داخل الربملان ،واألدهى من ذلك
أهنا مل تساهم بشكل أو بآخر بآليات فاعلة لتغيري هذه النظرة وهذا التوجه اجملتمعي التقليدي وتقدمي مناذج للمرأة
الناجحة ،عن طريق تكثيف املنافسة النسوية يف الدوائر االنتخابية حىت لو مل يؤد يف البداية للنتائج املطلوبة ،وحتجيم
طويل يف حال إبراز قيادات نسوية مؤهلة داخل
الكتل الربملانية املفترضة واملخطط هلا فهي مسألة مؤقتة مل تستمر ً
جملس النواب.
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املطلب الثاين
صحيح أن هناك شعارات ترفع ونداءات تسمع من قبل اجلمعيات السياسيّة لتبين ودعم املرأة ومساندهتا لكي توجد
يف احلياة السياسيّة ،إال أن الفجوة ال تزال قائمة بني الشعارات والتطبيق على الواقع.
فضل عن القصور الذايت الذي حتدثت عنه بعض عضوات اجمللس الوطين لدى القيادات والنخب النسوية يف
هذا ً
الوصول للمجتمعات احمللية وإقناعها بإمكانيات املرأة وقدرهتا على التصدي للشأن العام ،فال تزال حتركاهتا حمدودة
ومشاركاهتا رمزية يف الفعاليات املختلفة االجتماعية والسياسيّة ،األمر الذي جعلها تواجه صعوبة يف إقناع مجهور
الناخبني بقدرهتا على حتمل مسؤولية القيام بالعمل السياسي والربملاين على أكمل وجه.
وإذا كان الوسط االجتماعي ال يزال يفرض بعض القيود على حركة املرأة واختالطها بالرجل يف الكثري من املناسبات،
وال مينحها نفس القدر من اآلليات والوسائل واملنابر مقارنة بالرجل كاملساجد والديوانيات كما طرحت بعض العضوات،
إال أن ذلك ليس باألمر احلاسم يف هذا اجلانب يف ظل وجود وسائل اإلعالم املنفتحة على اجلنسني ذكورًا وإنا ًثا ،بل
إن بعض هذه الوسائل تفضل استقطاب األقالم النسائية والقيادات النسوية للحوار معها حول القضايا االجتماعية
والسياسيّة.
ومن جوانب القصور  -حبسب بعض العضوات  -أن القيادات النسوية مل تركز يف البدء على أختها املرأة كمرحلة أوىل
يف خطاهبا ولقاءاهتا وزياراهتا امليدانية ،والعمل على إقناعها بأمهية الدور املطلوب منها يف تغيري هذا الواقع االجتماعي
غري املتوازن ،حيث ال تزال الكثري من النسوة يفضلن منح أصواهتن للمرشح الرجل يف االنتخابات ،ومن ّمث ال ميكن تربئة
القيادات والنخب النسوية من هذا القصور والركون للعمل املومسي يف أثناء إحياء الفعاليات اخلاصة باملرأة أو يف أثناء
االنتخابات ،دون وجود أية برامج للوجود املستمر والفعال لتقدمي نفسها وإبراز قدراهتا القيادية بشكل أكثر وضوحًا
وإقناعًا.
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املبحث الثاين
آفاق املستقبل للمرأة البحرينية
تتعدد املعوقات والصعوبات اليت حتول دون متكني مشاركة املرأة بصورة فعالة يف اجملتمعات العربية عمومًا والبحرينية
خصوصًا ،واليت حتتل قمتها الثقافة السائدة يف مدى قدرة املرأة على اإلقناع ،وتزاحم الرجال يف شىت اجملاالت ،واليت
تضع دائما الرجال يف موقع السلطة والقرار ،واملرأة يف موقع املتلقي دائما لألوامر ،وتنفيذ القرارات.
وعلى الرغم من تلبية الكثري من املؤسسات احلكومية واخلاصة يف متكني ودعم املرأة للمشاركة السياسيّة فإن التمثيل
دائما يفرز نسبًا ضئيلة مقارنة مبا يبذل من اجلهود املضنية لتحقيق هذه الغاية املنشودة.
ومن خالل املعوقات (((12اليت سبق توضيحها يف املبحث السابق ،اليت حتول دون متكني املرأة ودعمها يف احلياة
السياسيّة ،نستطيع أن نقدم بعض التطلعات واحللول حماول ًة لتذليل هذه العقبات ،واليت تكمن يف التوعية السياسيّة
وتطبيقا ،أو إنشاء مجعية سياسية تعىن
بوصفها منهجًا تعليميًا وميدانيًّا ،وبيان دور التشريعات يف تفعيل املساواة نصًا
ً
بشئون املرأة كمقترح مؤقت بالرغم من عدم دستوريته ،بوصفها فترة انتقالية ترسخ فيها لدى اجملتمع الكثري من هذه
املفاهيم أو كتحديد مقاعد يف الربملان للتمثيل النسائي (الكوتا) ،و املسامهة يف خدمة اجملتمع وتعزيز الدميقراطية
باإلعالم السياسي .بوصفه أحد التطلعات اليت تتحدى هبا املرأة الوقت املعاصر لتحقق آماهلا يف آفاق املستقبل؛ ألن
احلق ال يضيع ما دام وراءه مطالب وإن طالت مدته وسوف نعرض هذه احللول يف ستة مطالب على النحو اآليت:
املطلب األول :التوعية السياسيّة بوصفها منهجًا تعليميًّا وميدانيًّا.
املطلب الثاين :املسامهة يف خدمة اجملتمع.
املطلب الثالث :تطوير سياسيات املرأة يف الربامج االنتخابية.
وتطبيقا
املطلب الرابع :دور التشريعات يف تفعيل مبدأ املساواة نصًا
ً

املطلب اخلامس :دور اإلعالم يف تعزيز الدميقراطية.

املطلب السادس :الكوتا النسائية بوصفها مقترحًا مؤقتًا.

( ((12د .إمساعيل صربي عبداهلل ،املعوقات اإلقتصادية واالجتماعية للدميقراطية يف الوطن العريب ،منشور يف الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب ،سلسلة مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة
الثانية  1986ص .18
2015
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املطلب األول
منهجا تعليم ًّيا وميدان ًّيا
التوعية
ّ
السياسية بوصفها ً
حتقق التوعية السياسيّة بوصفها منهجًا تعليميًا يدرس بداية من املراحل اإللزامية أحد احملاور التربوية داخل األسر
لتصبح حماور نقاشية ،وتدريبات عملية لتغيري الثقافة السياسيّة بداية من سن النضج وتعزيزه داخل املقررات التعليمية
املختلفة نصا وتطبيقا بالزيارات امليدانية للمجلس األعلى املرأة ،واملؤسسات الداعمة لذلك.
وقد ذكرت بعض اإلحصائيات الصادرة عن القمم العربية بأهنا ابتعدت عن تناول قضية املرأة حىت  2001حىت
أصيل من الشئون الداخلية ،ومع اخنراط الدول العربية يف عملية التطور الدميقراطي أثريت قضية املرأة
بوصفها شأنا ً
ألول مرة يف مقررات قمة تونس ،و اختصها بيان مسرية التطوير والتحديث واإلصالح الصادر عن قمة تونس بفقرة تدعو
ملشاركتها الفعلية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا هبدف دفع عجلة التنمية الشاملة ،مث جاءت قمة اجلزائر2005
لينص إعالهنا على رفض كل أشكال التمييز ضد املرأة وضمان مشاركتها يف صنع القرار سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا،
وربط ذلك بتقدمي املبادرات واإلستراتيجيات وخطط العمل ،وسن التشريعات الالزمة ،وتعزيز الوعي بالقيم العربية
واإلسالمية ،وتكرر النص مبفرداته ذاهتا تقريبًا يف قمة السودان .2006أما قمتا الرياض 2007ودمشق 2008و الدوحة
 2009وسرت  2010وبغداد  2012فلم تتعرض بياناهتا اخلتامية هلذه القضية) (.((12
ومن هذا احلراك السياسي تتغري أساليب النقاش والتفكري للمرأة من صغرها وإحساسها بقيمتها داخل اجملتمع وحاجته
إىل ثقافة عامة وتنميتها منذ التنشئة ،وهو األمر الذي ميكن أن حيدث تغيريًا يف العادات والتقاليد على مستوى البعد
االجتماعي ؛ ألن مشكلة حقوق املرأة السياسيّة ليست مشكلة دينية ،أو فقهية ،إمنا هي مشكلة اجتماعية سياسية(.((12
وحنن أمة ذاخرة بتراثها نص على ذلك ميثاق العمل الوطين ودستور مملكة البحرين ( ،((12فيجب أن تلتزم اجلهات
املعنية باألمور التربوية كإدارة املناهج يف املدارس اإللزامية حىت الثانوية وترسيخ هذه املفاهيم من خالل مواد دراسة
وزيارات ميدانية وورش عمل لتأسيس هذه املفاهيم وتصحيح املغلوط فيها تارة والغلو فيها تارة أخرى ،مثل تصحيح
اخلطاب الديين يف مؤسساته املعنية بإشراف رقايب من الوزارات املنوط هبا العمل على ذلك ،وحتقيق الرقابة احلقيقية
وضرب األمثلة اليت ترسخ هذه املفاهيم ،نذكر منها على سبيل املثال ،ال احلصر ،دور أم املؤمنني خدجية بنت خويلد
رضي اهلل عنها اليت شاركت يف دعم الدعوة اإلسالمية منذ بزوغ نورها للعامل ،والسيدة عائشة بنت أىب بكر اليت اشتهرت
بالعلم والفقه ،والسيدة فاطمة الزهراء اليت اشتهرت بالرب واحلنان ،والبشى ملكة الفرس ،والسيدة أنديرا غاندي يف
اهلند (((12وحصول أول مسلمة جلائزة نوبل (شريين عيادي) ،والسيدة (كارال ديل بونىت) كبرية ممثلي اإلدعاء يف حمكمة
(((12
جرائم احلرب اخلاصة يف يوغوسالفيا
(((12
(((12
(((12
(((12
(((12

د .نيفني مسعد :املشاركة السياسيّة للمرأة ،مرجع سابق ص .6
د .حممد أنس قاسم جعفر :احلقوق السياسيّة للمرأة يف اإلسالم والفكر والتشريع املعاصر ،مرجع سابق ،ص .58
ميثاق العمل الوطين ،ودستور مملكة البحرين وتعديالته ،معهد البحرين للتنمية السياسيّة :البحرين بدون ،ص  ،15ص .33
د .حممد أنس قاسم جعفر :احلقوق السياسيّة للمرأة يف اإلسالم والفكر والتشريع املعاصر ،مرجع سابق.61
د .حممود عبد العزيز خليفة :احلقوق السياسيّة للمرأة يف اإلسالم ،القاهرة ،املطبعة االمنية 2005 ،ص .247
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ومن اجلهات امليدانية اليت جيب أن تلتزم بتصويب أخطائها  -اجلمعيات السياسيّة والقيام بدورها احلقيقي نذكر من
ذلك:
جيب على اجلمعيات السياسيّة والدينية أن حتاول جاهدة تغيري سياستها اليت متيل إىل حتقيق قدر كبري من املصلحة
اخلاصة على املصلحة العامة ،وإدماج املواطن باملشاركة احلقيقية غري املوجهة لتتحول إىل سلطات اجتماعية ذات رأي.
عامل مؤثر بنّاء ململكة البحرين يقوم على ترسيخ مفاهيم الدميقراطية.
يقوم بتأسيس قاعدة تعليمية تنظيمية منهجًا واجتاهاتٍ وقيمًا ،ترسخ وتعمق فكرة املشاركة السياسيّة على أهنم يف
احلقيقة صناع القرار.
هتيئة املناخ العام للعمل السياسي تأكيدا للعدالة واملساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات ،والكل أمام القانون على
أقوال.
حد سواء وأن شعارات اجلمعيات أعمال وليست ً
إعادة بناء اجلمعيات من جديد وحماولة إصالح اخللل يف أجهزهتا وتصبح براجمها معاونة للحكومة؛ ألن املعارضة
احلقيقية هي اليت تساعد على جذب نظر احلكومة إىل وجهات النظر السياسيّة اليت تعتنقها األقلية ،اليت ينتج عنها
بلورة املشاكل وحتديد أبعادها واختيار احلل املناسب هلا.
تعمل اجلمعيات على زيادة توعية اجملتمع عن طريق اإلعالم ووسائله املتعددة بالربامج اهلادفة املقنعة بأمانة ،وتقدم
هلم املعلومات الصحيحة.
ويف ضوء حتقيق هذه املفاهيم قد حيتاج اجملتمع إىل وقت طويل لتحقيقها ،ولكن عندما يسري املنهجان التقليدي
والتعليمي على خطني متوازيني نصل إىل أفضل النتائج يف أقرب وقت ،ولن يتحقق ذلك إال بإخالص النوايا والعمل
حتقيقًا لرفاهية مملكة البحرين.
ويف الواقع فإن النهوض بالوعي السياسي مبا يكفل حق املرأة يف املشاركة السياسيّة يقتضى تربية الفرد منذ نشأته
األوىل على قيمة احلريات ،وكيفية املمارسة الرشيدة الفعالة( ((13لصورها املختلفة وسبل الدفاع عنها والذي يتحقق من
خالل ما يأيت:
وتطبيقا من داخل األسرة؛ ألن التربية على هذا النهج
قدرة املرأة على اإلقناع -احلوار والذي يبدأ التدريب عليه نصا
ً
داخل األسرة تعد اللبنة األوىل يف لغة احلوار ،واحترام الرأي اآلخر.
والواقع يشهد أن لغة احلوار تُظهر مستوى ثقافة املرأة البحرينيّة ومسايرة حركة اإلصالح والتجديد اليت تعد ضمن
سياسيات املشروع اإلصالحي جلاللة امللك ،وتعد الترمجة احلقيقية هلذه الثقافة يف الشارع البحريين مما ميهد للحراك
السياسي.
( ((13د .ثروت عبد العال امحد :احلماية القانونية للحريات العامة بني النص والتطبيق ،مرجع سابق ص .220
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املطلب األول
ومن َثمّ يكون لذلك أبلغ األثر يف قدرة املرأة البحرينيّة على التوازن بني الطوائف العقائدية املختلفة وقدرهتا على
التعبري ،بإقناع كافة طوائف اجملتمع بقضايا املرأة؛ ألن ذلك ينبع من خالل تنشئتها واعتنائها هبموم اجملتمع كاهتمامها
بتربية أبنائها وأبناء جيلها.
وأخريًا يظهر بعد هذه التنشئة احلقيقية دور اقتناع اهليئات السياسيّة يف مملكة البحرين بقدرة وثقافة هذه املرأة
من خالل دائرهتا ونشاطها ،فال تبخل بالدعم والتمكني اللذان يظهران يف عرسها الدميقراطي البحريين يف االنتخابات
النيابية  -البلدية يف قدرهتا على حشد أصوات الناخبني ،وتنظيم احلمالت االنتخابية ،وتدريبهم واالعتماد عليهم
ومتويل احلمالت االنتخابية وتوفري كافة احتياجاهتم للوصول إىل مراكز اختاذ القرار ،وحتقيق التنمية الشاملة اليت
ساوى فيها اإلسالم بني الرجل واملرأة من حيث اإلنسانية يف قوله( :يا أيّها الذين آمنوا) ،و (يا أيّها الناس) ،وقد استلهم
املشرّع البحريين من هذا الفهم الوسطى للشريعة الغرّاء إصدار املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  2002بشأن مباشرة
احلقوق السياسيّة ،واملرسوم بقانون رقم ( )3لسنة  2002بشأن انتخابات أعضاء اجملالس البلدية ،واملعدل باملرسوم
بقانون رقم ( )6لسنة  ،2002وأخريًا املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  2002بشأن جملسي الشورى والنواب ،واملعدل
باملرسوم بقانون رقم ( )30لسنة .2002
ولعل األخذ هبذا الرأي املتواضع يدعو إىل التفاؤل حنو املستقبل يف تغيري سياسة التفكري وتبادل الرأي خاصة ،بوصفها
مناهج تربوية  -يتم إعدادها من متخصصني  -تزرع يف عقول األجيال القادمة ،لتحصد من منظومة متكاملة تبدأ من
التنشئة وتستقر يف تنمية اجملتمع سياسيًا من خالل هذه اجلمعيات املعنية بذلك وصوال للمشاركة احلقيقية.
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املطلب الثاين
املسامهة يف خدمة املجتمع
سامهت املرأة البحرينيّة بعطائها وجهودها يف تنمية اجملتمع ؛ ألهنا املعنية بإعداد النشء والشباب كوهنم عماد األمة
وصانعو املستقبل ،ولكن مازالت نسبة التمثيل النيايب والبلدي دون املأمول وال تتناسب مع عطائها ،وذلك يرجع ألولوية
االهتمام باألسرة والعمل بغية حتقيق رفاهية منزهلا وحياهتا اخلاصة اليت دأبت عليها منذ زمن بعيد.
وحتقيقًا هلذا اهلدف استطاعت املرأة البحرينيّة أن تثبت ذلك من خالل اجمللس البلدي منذ عام  2002بالدائرة
الثانية مبحافظة احملرق حيث عكفت على خدمة اجملتمع وإحساسها هبموم أبناء مدينتها ،والتعبري عنهم وانشغاهلا
بقضايا النساء اليت أجنزت من خالل موقعها( :ترميم البيوت اآليلة للسقوط ،والبنية التحتية ،واحلدائق ،وكورنيش
الغوص ،وقضايا االستمالك ،والزيارات امليدانية ،وفرص عمل للمرأة ،املسامهة يف احلضور يف أفراح وأحزان دائرهتا)،
ووصلت فيه إىل رئاسة اللجنة الفنية مبجلس احملرق البلدي(.((13
ومن هذه التجربة استطاعت املرأة أن تضع برنامجَ التأهيل السياسي وخدمة اجملتمع والتعايش بني أبناء الدائرة،
وال ميكن للمرأة أن حتقق أهدافها مهما كان الدعم والتمكني من مؤسسات اململكة احلكومية واخلاصة ،إال باحلضور
احلقيقي وخدمة وتنمية اجملتمع.
وأصبح العامل اليوم قرية صغرية يف ظل التواصل اإللكتروين الذي احتل مكانة سامية بني مجيع أطياف اجملتمع اليت
متكن من احلصول على البيانات واإلحصاءات واإلجنازات بالوسائل املسموعة واملرئية.
وتظهر قدرة املرأة يف املشاركة االقتصادية من خالل الكثري من الصناعات التمويلية أليّ( :صناعة الدواء ،وامللبس
والتطريز ،واحلياكة ،واألشغال اليدوية ،وتربية الدواجن) ،وقد دلت اإلحصاءات على أن حوايل  %85من الصناعات
التمويليّة أليّ دولة تأيت من خالل ربات البيوت ويصرف مبعرفتهن (.((13
وال شكّ أن قدرة املرأة يف تنمية الدور االجتماعي من خالل النساء يف اجملتمع حيقق الوجود املالئم للنهج السياسي
الذي ميكن أن يتحقق من خالل( :األسر املنتجة ،وزيارات ميدانية لدور املسنني وذوي اإلعاقة ،ودور احلضانات واملسامهة
يف توفري فرص تعليمية ورياضية ،واألندية النسائية باالشتراك مع مؤسسات القطاع األهلي واخلاص واالحتاد النسائي،
وبرامج حمو األمية للقراءة والكتابة واحلاسوب بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية)(.((13
وهناك العديد من التحديات واملعوقات يف جمال العمل السياسي ،وال ميكن أن جتد املرأة أفضل من اجلهد املبذول
يف خدمة اجملتمع وأن يكون من خالل دوافع التنمية بشىت جماالهتا الثقافية واالقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسيّة،
للنهوض واالرتقاء باجملتمع ودفع عجلة التنمية (.((13
(((13
(((13
(((13
(((13

صحيفة الوسط البحرينية ،العدد  ،4419اإلثنني  2014/10/13م املوافق 1435/12/19هجرية.
.Ann Oakley. The Sociology of House work (NY- 1976) pp 29
عصام نور ،دور املرأة يف تنمية اجملتمع ،مرجع سابق ص .55-53
علي جاسم البحار وآخرون ،مقاالت يف الثقافة السياسيّة ،مرجع سابق ص .28
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املطلب الثالث
تطوير سياسات املرأة يف الربامج االنتخابية
سيكون اهلدف اإلستراتيجي يف الربامج االنتخابية األكثر حيوية هو توضيح الرؤية للمجتمع على قدرة املرأة على التمثيل
النيايب والبلدي وتعزيز اخلطاب املوجه إىل الرجال أو إىل مؤسسة الرجل ،بكل ما يعنيه ذلك من معانٍ ثقافية واجتماعية
وسياسية من أجل تغيري القيم املتحيزة ضد املرأة(.((13
وتتجلى فكرة الربامج االنتخابية من خالل التعاقد على التمثيل الدميقراطي وبذل العناية ،وحتقيق النتائج اليت مت
التعاقد عنها يف الربنامج االنتخايب من املرشح وأعضاء دائرته القاطنني فيها.
ومن الثوابت اليت تغفل عنها الكثري من املرشحات يف برناجمهنّ االنتخايب بعض القضايا العامة ومهوم املرأة اخلاصة اليت
تعد ممثلة عنها داخل أروقة اجملالس النيابية والبلدية ،ومن أهم هذه الربامج ما يأيت:
قضايا املواطنة والسالم االجتماعي ،اليت تعد أساس احلقوق والواجبات ،واليت يلزم إبعادها عن التعصب املذهيب
والطائفي.
جترمي اجلمعيات الثيوقراطية اليت تعتمد على االنتماء الديين وتتخذ منابرها بوقا لإلعالم السياسي عن هذه
اجلمعيات السياسيّة والدينية.
تعميق فكر االنتماء والوالء للوطن ،بغية حتقيق األمن واالستقرار الذي يدفع عجلة اإلنتاج للمسامهة يف التنمية
الشاملة.
برامج الدعم احلكومي للخدمات والسلع إلعادة اهليكلة املالية واالقتصادية واألجور ،ملكافحة الفقر وحتسني فرص
احلصول على التوازن بني األسعار واألجور
تشجيع اإلنتاج والتصنيع واالستثمار يف الكثري من الصناعات ،لتحويل اململكة إىل دولة منتجة حتقق زيادة االقتصاد
القومي.
تبىن قضايا البيئة وإدخاهلا ضمن املناهج التربوية والتدريسية ،لعودة البحرين إىل إنتاج التمور من خالل شعار (معا
نغرس خنلة).
تبىن قضايا األمّة العربية ومهومها ودعم العمل العريب للمحافظة على قوة اململكة ومتاسكها ونصرة قضاياها.
التعاون مع مؤسسات القطاع احلكومي واخلاص بروح الفريق الواحد ،ونبذ اخلصومة والعداء يف النهوض بالدفاع عن
قضايا الرجل واملرأة.
ومن َثمّ تكمن أمهية إعداد الربامج االنتخابية والدفاع عنها وحتقيق نتائجها ،يف أنّه حي ّقق تطوير عمل املرأة ،لتسعد
بالدعم اجلماهريي الذي يعد اللبنة األساسية يف حجر الزاوية السياسيّة.
( ((13اإلستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة يف مملكة البحرين ،إصدار اجمللس األعلى للمرأة ،يوليو  2003ص .55
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املطلب الرابع
نصا وتطبيًقا
دور التشريعات يف تفعيل املساواة ً
نصّ ميثاق العمل الوطين على أن( :يتمتع املواطنون  -رجاال ونساء  -حبق املشاركة يف الشؤون العامة ،والتمتع باحلقوق
بدءا حبق االنتخاب والترشح طبقا ألحكام القانون).
السياسيّة يف البالد ً
ونصت املادة / 5ب :تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املرأة حنو األسرة وعملها يف اجملتمع ومساواهتا بالرجال يف
ميادين احلياة السياسيّة واالجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية ،دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية.
وقد نظمت القوانني املشاركة من خالل املراسيم بقانون  ،35لسنة  2001اخلاص بقانون البلديات  ،14لسنة 2002
بشأن مباشرة احلقوق السياسيّة 33 ،لسنة  2002بإصدار قانون النقابات العمالية  ،15لسنة  2002بشأن جملسي الشورى
والنواب  ،26لسنة  2005بشأن اجلمعيات السياسيّة .وعلى الرغم من دعم مؤسسات مملكة البحرين احلكومية واخلاصة
(((13
ومتكينها للمرأة ،إال أن نسبة التمثيل ما تزال ضئيلة ولذلك يلزم على الدولة أن تفعل التشريعات لتحقيق املساواة
من خالل دراسة إستراتيجية حتقق للمرأة التوازن بني دورها اإلجنايب اخلالق يف اجملتمع ومستقبلها السياسي ،وتوفري
التمويل الالزم إلجراء هذه الدراسات من خالل مراكز البحث العلمي واجلامعات ،وكذلك االهتمام بوضع اخلطط اليت
تكفل حتقيق املساواة الفعلية( ((13يف التنمية املستدامة ،من خالل التشريعات اليت تساعد املرأة على تشجيع مشاركتها
يف املشاريع اليت متوهلا الدولة.
ودائمًا تالحظ أن التشريعات تكون حمط اهتمام اجملتمع لقواعدها العامة اجملردة واآلمرة اليت تنظم سلوك األفراد،
لذلك عند تبين الدولة هذه التشريعات اليت تنظم املساواة يف كافة القطاعات يتولد لدى اجملتمع االقتناع بأمهيّة دور
املرأة اخلالق يف املنزل والعمل السياسي.

( ((13د .سعدى حممد اخلطيب ،حقوق اإلنسان بني التشريع والتطبيق ،منشورات احللىب احلقوقية ،الطبعة األوىل  2009ص .65
(Dr. A.k. brohi - The nature of Islamic Law and the concept of human righjournal of law - Kuwait university vol - 7. no.3p-148 ((13
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املطلب اخلامس
دور اإلعالم يف تعزيز الدميقراطية
أكد هذا احلق ميثاق العمل الوطين يف البند الرابع من املقومات األساسية للمجتمع الذي ينص على أن( :لكل مواطن
حق التعبري عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبري عن الرأي أو اإلبداع الشخصي ،ومبقتضى هذا
املبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة يف احلدود اليت يبينها القانون) (.((13
وتتجلى احلكمة الدستورية من حرية التعبري من استقراء أحكام احملكمة الدستورية العليا مبا يأيت(:((13
إظهار احلقيقة اليت ال يستغين عنها اجملتمع الختاذ قرارات سليمة.
عدم دستورية القيود املتعسفة على حرية التعبري.
الدستور حيمي حرية التعبري من اآلراء اخلاطئة طاملا تعلق األمر باملصلحة العامة.
حرية التعبري هي قاعدة كل تنظيم دميقراطي.
ونظرًا ألن اإلعالم يقوم هبذا احلراك السياسي ،ويقوم بتنمية مؤشرات الرأي العام جتاه قضايا اجملتمع ،فيلزمه
أن مي ّكن ويدعم قضايا املرأة من خالل تدريبها على خوض املعارك االنتخابات ،وهتيئة اجملتمع لدراسة قضاياها،
واالستفادة من اإلمكانيات املعلوماتية ،وإقامة شبكات وسائط لإلعالم اإللكتروين النسائي لتعزيز جماالت البحث ومجع
املعلومات ونشرها (.((14
وجدير بالذكر أن يقوم جبانب اإلعالم املقروء اإلعالمُ السمعي والبصري بتقدمي النماذج النسائية ،وتقدمي براجمها،
وختطيها للمستقبل وفعاليتها يف التنمية املستدامة ،وتقدمي منهج الدين الوسطي فيما يتصل بسياسة التمييز العنصري،
وموقف الشريعة السمحاء والدستور والقانون من حقوق املرأة ،وحاجة اجملتمع للتعايش السلمي ،و تقسيم األدوار ،وجتاوز
القيود اليت تفرضها املوروثات االجتماعية بغية تغيري أمناط السلوك إزاء املرأة من أجل تعزيز الدميقراطية.

( ((13د .حممد أنس قاسم جعفر ،الوسيط يف القانون العام ،دار النهضة العربية جـ 1ص .368
( ((13د .حسن حممد هند ،النظام القانوىن حلرية التعبري ،دراسة مقارنة ،مكتبة األسرة اهليئة املصرية العامة للكتاب  2004ص .28
( ((14اإلستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة يف مملكة البحرين ،إصدار اجمللس األعلى للمرأة مرجع سابق ص .129
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املطلب السادس
مقترحا مؤقًتا
الكوتا النسائية بوصفها ً
مدخل لتفعيل الدور السياسي للمرأة يف الربملان البحريين ،وهو اقتراح
تثار بني الفينة واألخرى قضية الكوتا بوصفها
ً
لديه من املؤيدين ما يكفي لطرحه ومناقشته ،ويرجع ذلك يف املقام األول إىل حداثة التجربة الدميقراطية يف مملكة
البحرين ومن َثمّ حداثة املشاركة السياسيّة للمرأة خصوصا ،األمر الذي جيعلها يف حاجه إىل داعم ،ولو بشكل مؤقت،
لزيادة فعالية هذا الدور .ومن خالل املطلب اآليت سنقترب أكثر من مفهوم الكوتا على املستوى االصطالحي والتطبيقي،
مفندين حجج الفرق املؤيدة واملعارضة لوجودها ،مع االقتراب أكثر من احلالة البحرينية للوقوف على خصوصيتها.
مفهوم الكوتا وأنواعها
والكوتا يف االصطالح :تعين ختصيص عدد حمدد من املقاعد داخل اهليئة النيابية لفئة حمدودة على أساس إقليمي
أو لغوي أو ديين أو عرقي ،أو على أساس اجلنس من أجل حتقيق التمثيل األنسب هلذه الفئة للتعبري عن مصاحلها وآرائها
داخل اجمللس النيايب.
وتتعدد أشكال الكوتا فهي إما أن تكون اختيارية أو إلزامية ،واإللزامية إما أن تكون قانونية أو دستورية ،ونوضح ذلك
فيما يأيت:
 -1الكوتا االختيارية :هي اليت تقدمها عادة األحزاب أو اجلمعيات السياسيّة املختلفة ،وتكون نابعة من إميان احلزب
بنظام الكوتا ،وال تكون مبادرة هذا احلزب مرتبطة بأنظمة أو تشريعات حمددة ومن األمثلة الناجحة على أنظمة
الكوتا االختيارية الكوجنرس الوطين األفريقي يف جنوب أفريقيا ،وجبهة التحرير مبوزمبيق(.((14
 -2الكوتا اإللزامية :وتنقسم إىل نوعني (الكوتا الدستورية ،والكوتا القانونية)
 أالكوتا الدستورية :هي الكوتا القائمة أو املستندة إىل نصوص الدستور وذلك من خالل ختصيص الدستور مقاعدمعينة للمرأة داخل اجمللس النيايب ،ومثل هذا النص الدستوري يعد ملزمًا للحكومة واألحزاب على السواء.
ومن أمثلة الدساتري اليت تأخذ بنظام الكوتا دولة تنزانيا حيث يقر الدستور بتمثيل املرأة يف الربملان بنسبة %20
ومتثيلها بنسبة  %33على املستوى احمللي يف املناصب احلكومية ،كما تأخذ كل من األرجنتني والفلبني ورواندا
وأوغندا وإجنلترا وبوركينا فاسو هبذا النظام.
بالكوتا القانونية :هي اليت تقدم من خالل التشريع الذي خيصص للمرأة عددًا من املقاعد يف الكيانات السياسيّة،وتطالب كل األحزاب السياسيّة بأن حيوي تصويتها لالقتراع يف االنتخابات على عدد حمدد من السيدات.
( ((14داميان بيربس :املشاركة السياسيّة للمرأة يف الوطن العريب ،حبث مقدم جلمعيّة هنوض وتنمية املرأة ص 26وما بعدها.
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ويوجد هذا النمط يف دولة ناميبيا حيث مت تطبيق مزيج من الكوتا االختيارية والكوتا القانونية وأيضا التمثيل النسيب
وذلك على املستوى احلكومي واحمللي ،وقد أسفر ذلك عن متثيل املرأة على املستويات احمللية بنسبة  ،%43.8ونظام
الكوتا القانونية وهو مطبق يف  32دولة منها الربازيل واألرجنتني واملكسيك وفرنسا وبلجيكا وباكستان وأندونيسيا
والسودان ...إخل.
ويرى البعض( ((14أن هناك ثالثة مستويات للكوتا هي:
كوتا داخل األحزاب بني املتقدمني للترشيح املبدئي.
- -1كوتا بني املرشحني ترشيحًا رمسيًا.
- -2كوتا بتخصيص مقاعد يف الربملان.
- -3وتتعدد أشكال الكوتا ما بني احلصة املغلقة اليت تتنافس النساء فيها على املقاعد املخصصة هلن فقط ،وال حيق هلن
الترشيح خارجها ،وبني حصة احلد األدىن املفتوحة وفيها يتنافس النساء على املقاعد املخصصة هلن إىل جانب
التنافس على املقاعد األخرى مع املرشحني الرجال ،وبني حصة احلد األعلى اليت فيها يلزم فوز العدد احملدد للحصة
النسائية من احلاصالت على أعلى األصوات.
ويف ضوء ذلك نلقي الضوء على أهم املزايا والعيوب للكوتا (((14على النحو اآليت:
مزايا الكوتا:
- -1تعطي للمرأة فرصة الوصول للربملان.
- -2فرصة إلثبات قدرهتا السياسيّة.
- -3تعطي للمرأة فرصة لطرح قضاياها ومشاكلها بشكل مباشر.
- -4زيادة مشاركة املرأة سياسيا يف صنع القرار.
عيوب الكوتا:
احلد من ضمانات املشاركة على املدى البعيد.
- -1التخلص من مبدأ املساواة.
- -2يف معظم األحيان حتول دون زيادة مقاعد املرأة.
- -3حتد من طموح املرأة يف الربملان.
( ((14د .حمي الدين رجب البنا :دراسته املقدمة ملؤمتر اجمللس القومي للمرأة حول املشاركة السياسيّة للمرأة.
( ((14خدجية الدوحيي :حقوق املرأة ومساواهتا الكاملة يف كافة اجملاالت ،احلوار املتمدن ،العدد  2508بتاريخ .2009/10/20
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- -4حتصر املرأة يف أصوات املرأة وتفقدها أصوات الرجال.
ونساء.
رجال
- -5التخلي عن مبدأ املنافسة املتكافئة بني املرشحني ً
ً

موقف االتفاقيات الدولية من الكوتا النسائية
تبنت بعض االتفاقيات الدولية نظام الكوتا النسائية ،وإن أطلق عليه بعض التسميات منها (تدابري خاصة مؤقتة)،
غاية هذه التدابري مساواة الرجل باملرأة ،ومن هذه االتفاقيات الدولية ،االتفاقية الدولية إللغاء كافة أشكال التمييز
العنصري ضد املرأة ،اليت عرضت التوقيع والتصديق واالنضمام إليها مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 18
ديسمرب عام  1979واليت بدأ تنفيذها بالفعل يف سبتمرب عام  1981حيث تنص املادة الرابعة من هذه االتفاقية على أنه
«ال يعد اختاذ الدولة تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزًا باملعىن الفعلي الذي
تأخذ به هذه االتفاقية ،وتنص املادة األوىل من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري1965على أنه «ال يعد من قبيل
التمييز أية تدابري خاصة يكون الغرض منها تأمني التقدم الكايف لبعض اجلماعات أو األفراد احملتاجني» ،يف حني أن
غالبية االتفاقيات الدولية تؤكد ضرورة املساواة بني الرجل واملرأة وعدم التمييز بينهما ألي سبب كان ،فاإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان واملواطن الصادر عن األمم املتحدة ينص يف املادة  21على أن لكل فرد احلق يف إدارة شئون بالده
حقا متساويًا يف تقلد الوظائف العامة يف بالده.
العامة ،وأن لكل شخص ً
وتنص املادة الثالثة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيّة على ْأن( :تتعهد الدول ا ُأل ُطراف بكفالة
تَساوي الرجال والنساء يف حق التمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسيّة املنصوص عليها يف هذا العهد).
كما نصت املادة  26على أن( :الناس مجيعا سواء أمام القانون ولذلك جيب أن حيظر القانون أي متييز ،وأن يكفل
جلميع األشخاص على السواء محاية فعالة من التمييز ألي سبب كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
سياسيا أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غري ذلك من األسباب).
كما تنص املادة  25من ذات العهد على ْأن :يتمتع كل مواطن باحلقوق والفرص اآلتية دون أي وجه من وجوه التمييز
املذكورة يف املادة الثانية ،ودون قيود منافية للعقل:
 أأن يشارك يف إدارة الشئون العامة ،إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خمتارين حبرية.بأن ينتخب يف انتخابات نزيهة جتري دوريا باالقتراع العام ،على قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري،وتضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني.
تأن تتاح له على قدم املساواة مع سواه عموما فرصة تقلد الوظائف العامة يف بالده.أما االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  1979فقد نصت املادة اخلامسة منها على ْأن
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«تتعهد الدول ا ُأل ُطراف مبنع التمييز والقضاء عليه بأشكاله كافة ،وضمان حقوق اجلميع من دون أي متييز على
أساس العنصر أو اللون األصلي الوطين» ،وكذلك أشارت إىل احلقوق السياسيّة ال سيما «حق املشاركة يف االنتخابات  -أي
التصويت والترشيح  -باالقتراع العام املتساوي وحق املشاركة يف احلكومة ،وإدارة الشئون العامة على أي صعيد و تقلد
الوظائف العامة على قدم املساواة مع أي شخص آخر».
كما نصت املادة السابعة من ذات االتفاقية على ْأن «تتخذ أطراف الدولة كافة التدابري املناسبة للقضاء على التمييز
ضد املرأة يف حياة الدولة السياسيّة والعامة للبلد ،وهي تكفل للمرأة خاصّة أن يكون هلا قدم املساواة مع الرجل احلق يف
التصويت يف االنتخابات واالستفتاءات العامة كافة ،واألهليّة ،للترشيح جلميع اهليئات اليت يُنتخب أعضاؤها باالقتراع
العام.
أما امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب فقد نص يف مادته الثالثة عشرة على أن «لكل مواطن احلق يف حرية
املشاركة يف حكومة بلده سواء مباشرة أم بواسطة ممثلني خمتارين حبرية وفقًا ألحكام القانون».
أما وثيقة كوبنهاجن عام  1990حول مؤمتر البعد اإلنساين التابعة ملنظمة األمن والتعاون األوروبية  OSCEفقد ورد
يف املادة السابعة فقرة ثانية بأن يسمح بالتنافس على املقاعد كافة يف غرفة واحدة من اهليئة التشريعية على األقل،
على أن يكون تنافسًا حرًّا بواسطة التصويت الشعيب.
وأشارت الفقرة اخلامسة من ذات املادة إىل ضرورة احترام حق املواطنني يف تقلد املناصب السياسيّة أو العامة ،سواء
منفردين أم بوصفهم ممثلني عن األحزاب أو منظمات سياسية من دون أي متييز.
وهناك اتفاقية احلقوق السياسيّة للمرأة عام  1952اليت تنص على أن «للنساء حق التصويت يف مجيع االنتخابات،
كما أن هلن األهلية يف أن ينتخنب جلميع اهليئات املنتخبة باالقتراع العام ،واألهلية يف تقلد املناصب العامة وممارسة
الوظائف مبقتضى التشريع العام ،وبشروط تساوي بينهن وبني الرجال دون متييز».
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فكرة الكوتا يف البحرين
طرحت فكرة نظام الكوتا حبيث ختصص مقاعد يف جملس النواب للنساء ،وقد أيد الفكرة االحتاد النسائي للمرأة
واجلمعيات النسائية املنضوية حتته ،يف حني رفض الفكرة اجمللس األعلى للمرأة وقد استند رأي املؤيدين على القول
بأن نظام الكوتا عبارة عن إجراء مرحلي لتعزيز مشاركة املرأة السياسيّة عن طريق ختصيص مقاعد للنساء سواء يف
الربملان أم البلديات ،أو عبارة عن آلية ملواجهة هتميش املرأة يف مواقع صنع القرار ،ويبقى السؤال قائمًا حول مدى إسهام
نظام (الكوتا) يف تعزيز متثيل املرأة يف الربملان البحريين ،اليت تشري كافة املعلومات على وجود قدر من إحجام النساء
عن املشاركة يف الترشيح لفقداهنن الثقة يف إمكانية حتقيق الفوز من جهة ،ولوجود عدد من العوائق النابعة من البيئة
البحرينية ذات الطابع الذكوري بشكل عام من جهة أخرى(.((14
أما الرافضون لنظام الكوتا فريون بأن اجملتمع البحريين جيب أن ينضج ثقافيًا وسياسيًا حبيث ال يرى يف ترشيح
املرأة وانتخاهبا أمرًا غريبًا أو غري مألوف ،كما أن املرأة نفسها حباجة إىل بذل اجلهد للوصول إىل الربملان شأهنا شأن
الرجل ،بدون احلاجة إىل قرار خاص هبا ،أو يعطف عليها ،زد على ذلك أن هناك صعوبة يف إجراء تعديالت دستورية
أصل ،حبيث تثبت نظام الكوتا ومتنح املرأة نسبة من مقاعد جملس النواب ( %30مث ًال).
تكون مقبولة ً
حل عمليا للصعوبات اجلمة اليت تواجه املشاركة االنتخابية
ومن َثمّ نرى أن نظام الكوتا نظام مؤ ّقت قد يكون ً
للمرأة البحرينية ،ولكن ذلك ينبغي أن يكون قرارًا مبنيًّا على معلومات ودراسات دقيقة حيدد فيها فترة زمنية مؤقتة،
يطبق فيها هذا النظام وينتهي بانتهاء هذه الفترة الزمنية ،على أن يوضع يف االعتبار الواقع الفعلي للمرأة ،بعيدًا عن
أية جمامالت أو حتليالت غري واقعية ،واضعني يف االعتبار أن اجملتمعات الرشيدة هي اليت تتكئ على ساقني متساويني:
ساق الرجل وساق املرأة ،وأي خلل يف أحدمها قد يعرض اجملتمع برمته لالهنيار ،لذلك فينبغي على معشر الرجال أن
يدركوا ذلك كما ينبغي على املرأة أن تثمن دورها غاليًا بالشكل الذي يقلل من نظرهتا الدونية لذاهتا أحيانا ،فقد نشأت
الدميقراطية يف العديد من دول العامل إال أهنا مل تترعرع إال يف الدول اليت تصدت للعمل السياسي فيها النساء بوصفهنّ
شقائق للرجال وليس بوصفهنّ تابعات أو مسريات ،وهو أمر ينبغي أن يضعه املشرع البحريين يف اعتباره عند عرض مثل
هذا األمر عليه.

( ((14د .باقر النجار :الدميقراطية العصية يف اخلليج العريب ،لندن :دار الساقي ،2008 ،ص .16
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اخلامتة
اتضح مما سبق أن املشاركة السياسيّة للمرأة البحرينية ودورها يف اجمللس الوطين يرتبطان بالعديد من العوامل املؤثرة يف عملية
املشاركة السياسيّة والثقافية اجملتمعية اليت تأيت يف مقدمة هذه العوامل ،حيث تتطلب هذه املشاركة ثقافة جمتمعية تؤمن
بشراكة املرأة ودورها يف التحول الدميقراطي ،واإلميان بأمهية وجود املرأة البحرينيّة يف العمل الربملاين ،كونه يستهدف النهوض
باجملتمع ومتكني املرأة من التحوالت يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسيّة.
جمال للجدل أو النقاش حوله بالنسبة للنظام السياسي البحريين،
مث يأيت دور وطبيعة النظام السياسي القائم ،وهذا األمر ليس ً
حيث إن الدعم الواضح امللموس للقيادة السياسيّة ،والنظام السياسي واضحً للعيان ،وال يستطيع أحد إنكاره ،وقد أثر ذلك على
طبيعة القواعد الدستورية اليت تؤكد املساواة بني اجلنسني والتشريعات القانونية اليت فصلت جممل تلك النصوص مبا يضمن
متكني املرأة وفتح اجملال أمامها للمناقشة ،واحلضور يف خمتلف املناصب القيادية على مستوى السلطات الثالث.
وقد ارتبط العمل السياسي للمرأة باحلقوق والواجبات واملشاركة الشعبية الواسعة ،فأصبح العمل السياسي وممارسته من أهم
عناصر املمارسة الدميقراطية ،وأنّه ال يق ّل أمهية عن الكثري من احلقوق واحلريات الفكرية.

وأصبحت املشاركة السياسيّة للمرأة من أهداف النظام السياسي يف اجملتمعات املعاصرة حبيث تتساوى املرأة مع الرجل يف حق
الترشيح واالنتخاب ،وال شكّ أن اإلصالحات السياسيّة اليت شهدهتا مملكة البحرين حققت نتائج إجيابية متقدمة يف سبيل
إنشاء شراكة حقيقية بني الرجل واملرأة ،حيث أجُريت تعديالت دستورية عام 2002م كفلت متكني املرأة وضمنت أداءها لدورها
يف العملية السياسيّة ،وقد رافق ذلك خطوات جادة على صعيد التطبيق واملمارسة العملية ،حيث إن تنظيم دور املرأة ومكانتها
ومشاركتها يف العمل السياسي ال ميكن أن يتحقق من خالل النصوص فقط بل ال بدّ من البحث عن مقومات التطبيق لتلك
النصوص يف الواقع ،والعمل على إزالتها وتذليل كافة الصعوبات اليت تعترض نيل املرأة حلقوقها وتقف أمام حضورها يف العمل
السياسي وقدرهتا على منافسة الرجل.
وقد مارست املرأة البحرينيّة بالفعل حقها يف العمل الربملاين يف اجمللس الوطين بشقيه النواب والشورى ،وقبل ذلك شاركت يف
االستفتاء العام على ميثاق العمل الوطين يف فرباير لسنة  ،2001وشاركت يف جلنة مناقشة امليثاق ،مث أصبحت ممثلة يف جلنة
تفعيل امليثاق.
وبتشكيل اجمللس األعلى للمرأة حصلت املرأة البحرينيّة على دفعة قوية ودعم ملموس يف هذا االجتاه ،حيث تبىن اجمللس املذكور
الكثري من الربامج النظرية والعملية لدعم ومساندة املرأة وتفعيل دورها يف اجملتمع ووصوهلا للمناصب القيادية املختلفة ،هذا
باإلضافة إىل دعم ومساندة الكثري من اجلهات احلكومية وغري احلكومية كما أوضحنا يف ثنايا هذه الدراسة ،حىت استطاعت
أن تثبت نفسها وتربز قيادهتا ومتثيلها للشعب يف اجمللس الوطين خري متثيل.
أول للدور الذي تقوم به ،وتلمس مواطن العمل النسوي
وعلى الرغم من ذلك ال تزال املرأة البحرينيّة حباجة إىل مراجعة ذاتية ً
حىت تتمكن من الوصول جلمهور الناخبني واجملتمع احمللى بالشكل الذي مينحها ثقة اجملتمع وجيعله يؤمن بقدرهتا وكفاءهتا
يف أن تكون عضوًا فاع ًال يف اجمللس الوطين.
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 128املرأة البحرينيّة يف اجمللس الوطين (حتدّيات احلاضر وآفاق املستقبل)

قائمة املراجع
أوالً باللغة العربية:

( )1الكتب الشرعية:
القرآن الكرمي
( )2املعاجم:
املعجم الوجيز  -جممع اللغة العربية طبعة .1992
( )3الكتب واألحباث:
بثينة خليفة قاسم :أثر اإلصالح السياسي على متكني املرأة البحرينيّة ،مطابع هيئة شؤون اإلعالم ط 2013 1
د .أمحد ثابت :التنشئة السياسيّة للطفل املصري وصورة املستقبل ،سلسلة حبوث سياسية يصدرها مركز البحوث
والدراسات السياسيّة جبامعة القاهرة رقم ( )111أكتوبر .1996
د .أمحد حممد عبد الغىن :دولة الرفاهية وتنظيمات اجملتمع املدين  -دراسة ميدانية لألحزاب السياسيّة  -رسالة
دكتوراه 2004م.
د .إمساعيل صربي عبداهلل :املعوقات االقتصادية واالجتماعية للدميقراطية يف الوطن العريب ،منشور يف الدميقراطية
وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب ،سلسلة مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الثانية .1986
د .إمساعيل على سعد :قضايا يف علم االجتماع السياسي ،اإلسكندرية دار املعرفة اجلامعية .1981
د .السيد عبد املطلب غامن :دراسة التنمية السياسيّة ،مكتبة هنضة الشرق جامعة القاهرة 1981م.
د .القطب حممد طبلية :اإلسالم وحقوق اإلنسان«دراسة مقارنة» ،دار الفكر العريب الطبعة األوىل القاهرة .1976
د .باقر النجار :ورقة العمل الرابعة  -اهليئات واألجهزة احلكومية وإدماج احتياجات املرأة يف برامج عملها ،املؤمتر
الوطين األول للمرأة البحرينية  -اجمللس األعلى للمرأة  10/8نوفمرب .2010
د .هبية اجلشي :ورقة عمل املؤمتر الوطين األول للمرأة البحرينية ،اجمللس األعلى للمرأة  10/8نوفمرب .2010
د .ثروت عبد العال أمحد :احلماية القانونية للحريات العامة بني النص والتطبيق ،دار النهضة العربية الطبعة الثانية
.1998
د .جابر إبراهيم الراوي :حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية ،عمان دار وائل
للنشر الطبعة الثانية .2012
د .حسن صادق املرصفاوي :ضمانات احلرية الشخصية يف ظل القوانني االستثنائية جملة احملاماة ،العددان الثالث
والرابع السنة السادسة واخلمسون.
د .حسن حممد هند :النظام القانوين حلرية التعبري  -دراسة مقارنة ،مكتبة األسرة اهليئة املصرية العامة للكتاب .2004
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قائمة املراجع
د .خالد عبد اهلل :ورقة العمل الثالثة املؤمتر الوطين األول للمرأة البحرينية  -اجمللس األعلى للمرأة البحرين 10/8
نوفمرب .2010
د .داود عبدالرازق داود الباز :حق املشاركة يف احلياة السياسيّة ،رسالة دكتوراه كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية .1992
د .رغدة وحيدة :املشاركة السياسيّة والتمكني السياسي للمرأة العربية ،حالة اجلزائر ،حبث مقدم جلامعه باجي خمتار،
عنابة ،اجلزائر.
د .سامية حممد جابر :االتصال اجلماهريي واجملتمع احلديث النظرية والتطبيق.
د .سبيكة النجار :الرؤية األهلية اإلستراتيجية النفعية ،ندوة املرأة والتنمية مركز معلومات املرأة والطفل البحرين .1997
د .سعدي حممد اخلطيب :حقوق اإلنسان بني التشريع والتطبيق ،منشورات احلليب احلقوقية الطبعة األوىل .2009
د .طارق عبد احلميد توفيق سالم :دور املعارضة يف اإلسالم مقارنة بدور األحزاب السياسيّة يف التنظيم املصري
املعاصر ،ج م ع دار األصول بين سويف .2007
د .فتحي سالمة :املرأة والتنمية بني الواقع املتاح واملستقبل املأمول اهليئة املصرية العامة للكتاب .2001
د .كرمي يوسف أمحد كشاكش :احلريات العامة يف األنظمة السياسيّة املعاصرة ،رسالة دكتوراه 1987م  -منشأة املعارف
 اإلسكندرية.د .حممد أمحد عبداملنعم :مدى دور املشرع يف دعم التمثيل النيايب للمرأة  -دراسة حتليلية مقارنة ،دار النهضة العربية،
القاهرة.
د .حممد املشهداين :القانون الدستوري والنظم السياسيّة الدولة واحلكومة ،الطبعة الثالثة  -جامعة البحرين .2008
د .حممد أنس قاسم جعفر :الوسيط يف القانون العام ،دار النهضة العربية 1990جـ ،1احلقوق السياسيّة للمرأة يف
اإلسالم والفكر والتشريع املعاصر ،دار النهضة العربية .2000
د .حممد على حممد :أصول االجتماع السياسي ،اإلسكندرية اهليئة املصرية العامة للكتاب .1980
د .حممود عبد احلميد حممد :حقوق املرأة بني اإلسالم والديانات األخرى ،الطبعة األوىل القاهرة مكتبة مدبويل
.1990
د .مدحت أمحد حممد يوسف غنامي :تفعيل دور املرأة يف املشاركة السياسيّة -دراسة تأصيلية ،املركز القومي لإلصدارات
القانونية ،القاهرة ،الطبعة األويل.2014 ،
د .مروان حممد املدرس :دور احملكمة الدستورية يف مملكة البحرين يف محاية احلقوق واحلريات العامة ،جملة دراسات
دستورية ،اجمللد األول ،العدد الثالث يوليو .2014
د .مروان حممد املدرس :القيمة القانونية التفاقية السيداو يف النظام القانوين ،البحرين ،جملة دراسات دستورية
اجمللد الثاين العدد الرابع يناير .2015
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د .مصطفى السباعي :املرأة بني الفقه والقانون ،دار الوراق ،بريوت ،الطبعة الثانية.2001 ،
د .مي سليمان العتييب :املرأة والتواصل واالنتخابات النيابية يف البحرين ،رسالة دكتوراه جامعة ماسترخيت  -هولندا
.2008
د .نظمى خليل أبو العطا ،متكني املرأة يف الشريعة اإلسالمية.
د .هنوند القادري :متكني النساء يف خطاب اجملتمع املدين اإلعالمي العريب ورقة عمل.
د .هبة رؤوف عزت :املرأة والعمل السياسي رؤية إسالمية ،رسالة ماجستري كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة جامعة
القاهرة .1992
د .هبة رؤوف عزت :املرأة والعمل السياسي ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي الطبعة األوىل 1995م.
د .عبدالغفار شكر :مفهوم املشاركة يف جمتمع تعددي حبث مقدم ضمن أوراق مؤمتر إصالح النظام االنتخايب.
د .عبدالكرمي زيدان :املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
الثالثة2000 ،م.
د .عبداهلادى اجلوهرى :أصول علم االجتماع السياسي منشأة املعارف بدون.
د .عبداحلميد متويل :احلقوق السياسيّة للمرأة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،بدون.
د .عبداهلادي اجلوهري :دراسات يف علم االجتماع السياسي ،جامعة القاهرة مكتبة هنضة الشرق .1989
د .غازي فيصل حسني :التنمية السياسيّة يف بلدان العامل الثالث ،دار الراية للنشر والتوزيع الطبعة األوىل .2014
دالل الزايد :ورقه عمل بعنوان :دور السلطة التشريعية يف تعزيز حقوق املرأة الدستورية ،مقدّمة للمؤمتر الوطين األول
للمرأة البحرينية (دمج احتياجات املرأة يف التنمية ،دور اجلهود الوطنية .فرص متكافئة .عدالة وتقدم للجميع)
البحرين  10 - 8نوفمرب .2010
صبحي عسيلة :حبث مقدم ضمن التطور الدميقراطي يف مصر.
ضياء عبداهلل عبود اجلابر :نظام الكوتا النسائية يف جملس النواب العراقي  -كلية احلقوق جامعة كربالء.
عصام نور :دور املرأة يف تنمية اجملتمع ،مؤسسة شباب اجلامعة إسكندرية .2006
على جاسم البحار وآخرون :مقاالت يف الثقافة السياسيّة معهد البحرين للتنمية السياسيّة العدد األول .2013
حممد الغزايل :سر تأخر العرب واملسلمني ،دار الصحوة ،القاهرة ،الطبعة األوىل1985 ،م ،قضايا املرأة التقاليد الراكدة
والوافدة دار الشروق بدون.
هناء رمضان :دور املرأة البحرينيّة والعربية يف التشريع بني الواقع والتحديات  -ورقة عمل  -اجمللس األعلى للمرأة -
الناشر تضامن (املعهد الدويل لتضامن النساء) .2011
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( )3الوثائق:
التقرير السنوي جمللس الشورى  -دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الثاين 2007-2006م.
التقرير السنوي جمللس الشورى  -دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الثاين 2007-2006م.
التقرير السنوي جمللس الشورى  -دورة االنعقاد األول للفصل التشريعي الثالث  2011-2010م.
التقرير السنوي جمللس الشورى  -دورة االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاين 2009-2008م.
التقرير السنوي جمللس الشورى  -دورة االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث 2013-2012م.
التقرير السنوي جمللس الشورى  -دورة االنعقاد الثاين للفصل التشريعي الثالث 2012-2011م.
التقرير السنوي جمللس الشورى  -دورة االنعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاين  2010-2009م.
التقرير السنوي جمللس النواب  -دور االنعقاد السنوي األول من الفصل التشريعي الثالث 2011--2010م.
التقرير السنوي جمللس النواب  -دور االنعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الثاين 2009 -2008م
التقرير السنوي جمللس النواب  -دور االنعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الثالث 2013-2012م.
التقرير السنوي جمللس النواب  -دور االنعقاد السنوي الثاين من الفصل التشريعي الثالث 2012-2011م.
التقرير السنوي جمللس النواب  -دور االنعقاد السنوي الرابع من الفصل التشريعي الثاين 2010-2009م.
التقرير السنوي جمللس النواب  -دو االنعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الثاين 2007-2006م.
التقرير السنوي جمللس النواب  -دور االنعقاد السنوي الثاين من الفصل التشريعي الثاين 2008-2007م.
دستور مملكة البحرين  2002اجملموعة التشريعية  -األمانة العامة مبجلس النواب .2012
الكتيب التوثيق من إصدارات اجمللس األعلى للمرأة .2009
جمموعة مبادئ و أحكام احملكمة الدستورية مبملكة البحرين .2007
املرسوم ( )9بقانون لسنة  2000بإنشاء جملس التنمية االقتصادية اجلريدة الرمسية العدد  2419يف .2000/4/5
مركز املرأة للبحوث والتدريب ،نظام الكوتا النسائية وإمكانية تطبيقه يف اجلمهورية اليمنية ،دار جامعة عدن،
2013-2012م.
امليثاق الوطين اجملموعة التشريعية الصادر من األمانة العامة جمللس النواب .2012
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رابعًا :املواقع اإللكترونية
موقع معهد البحرين للتنمية السياسيّة www.bipd.org
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي www.undp.org
موقع إدارة االنتخابات البحرينيةwww.vote.bh :
موقع اجمللس األعلى للمرأة www.scw.bh
موقع جامعة الدول العربيةwww.arableagueonline.org :
موقع جملس الشورى www.shura.bh
موقع جملس النواب www.nuwab.gov.bh
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