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دراسة املرأة البحرينية في انتخابات  6002الفرص والتحديات

توصيف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحليل مشاركة املرأة البحرينية كمرشحة وناخبة في االنتخابات العامة (النيابية والبلدية) التي
ج رررت ف رري ررا  ،6002فر رري إا ررار مخ ررارم مر ر انتخاب ررات ررا  ،6006وذلر ر قي ررد تخي رري ور ر املش رراركة ف رري ر ررو
السررياتات الترري جرررت صديررا ،ورلررد وإب رراع التررعولات الترري ا ية ر يا ،للولرروص فرري ال يايررة إلررى اتيةا ررات وتولرريات
تعمر ررل تر ررى االسر ررتفادة م ر ر مللتر ررا التةر رررلتةم فر رري إدمر ررا املر ررأة فر رري العملير ررة االنتخابير ررة وعير ررادة صر رررص نةا ر ررا فر رري
االنتخابات املخبلة ا .6000
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امللخص التنفيذي
تحظر تيرية املشراركة السياسرية للمررأة ب وميرة خالرة فري ممليرة البحرري  ،السريما مر ترد دور املررأة فرري
الشر م العررا  ،والر د إعررود إلررى مر لرة مررا تبررل اكثشررا الررنفن فرري م،مينيرات الخرررم املنتررر  ،إلررى جانر االوتمررا
الر د اعتررن ررم مرتيرزات املشررروج اةلرر،كي مد،لررة امللر
مخاليد امحي

مررد بر

ر ى آص خليفررة الر د انملررو مر توليررن

ا  ،0111وال د جعل م تميةم املرأة وتفعيل دوروا ،أ د أوداصرن الري سريةف ص مسرض يروة

بمةلس الشورى ،وري سة امدمعية العامة لألم املتحدة وتا ية وسفةةة ووعيرة وري سة جامعة وسيدة أ ماص،
ً
ً
وارتفعض ت يا في سوق العمل ،كما شاركض تتويتا وترشحا في تةرلتةم انتخاب تةم امي  6006و.6002
ً
إال أم و ر امل اس ر ل ر تنة ررة كرةر رةا م ر موت ر امل ررأة البحريني ررة ت ررى خريم ررة التن رراصس السيا ر ي ،وو ررو م ررا
يتةسد في إخفاق أد م املرشحات بالفوع فري االنتخابرات سرالفة الر كر– صيمرا ردا صروع مرشرحة وا ردة بمخعرد
باليزكيررة فرري مةلررس النرروا  -تررى الرررم ممررا بر ص مر ج ررود فرريه إ رردادو  ،وتر ويل  ،وتنظرري

م ،ير  ،وارتفرراج

نسبة املشاركة النسايية في مليات التتويض ،مما إستدعي البحث فري اسسربا ورا ذلر  ،وو ر اسريةاتيةيات
م أجل االرتخا بخدرات املرأة محل و اةش الية وتعزيز وجودوا في مؤسسات لن الخرار.
وإس ًاما في تحخيو و ا ال د  ،تا برنامج اسم املتحدة اةنمائي ( )UNDP-Bahrainبالتعاوم م املةلس
اس تررى للمررأة فرري البحررري  ،ولتحيرري مركررز امتلرريج للدراسررات االسرريةاتيةية با ررداد ور الدراسررة الترري تسررعى إلررى
تحليررل مشرراركة امل ررأة البحرينيررة كمرشررحة وناخ بررة فرري االنتخابررات العامررة (النيابيررة والبلديررة) الترري جرررت فرري ررا
 ،6002في إاار مخارم م انتخابات ا  ،6006وذلر قيرد تخيري ور املشراركة فري رو السرياتات التري جررت
صديا ،ورلد وإبراع التعولات التي ا ية يا ،للولوص في ال ياية إلى اتيةا ات وتوليات تعمل تى االستفادة م
مللتا التةرلتةم في إدما املرأة في العملية االنتخابية وعيادة صرص نةا ا في االنتخابات املخبلة ا .6000
وتمرلض املش لة البحرية للدراسة في توليف العوامل املؤمرة في مشاركة املرأة في االنتخابات البةملانية ا
 ،6002والعمررل تررى تحليل ررا وتفسررةةوا بررة منظررور مت امررل يرلررد الظرراورة فرري رك يررا دوم زل ررا ر السررياتات
املتفا لة مع ا ،م خ،ص استعراض اسارره الثشرريعية ،واالتتترادية ،واالجتما يرة ،واملؤسسرية التري أمررت صديرا،
ومناتشررة مررا تيررعن و ر اساررر م ر محررددات ،م ر اليشررف ر ه نظرررة امل ررأة املرشررحة ذا يررا للتةرلررة االنتخابيررة،
ً
وتخييم را للمعوترات التري تعية ر ا ،وسربل التنلر لديرا ،وكر ل نظررة املةتمر إلرى مشرارك يا السياسرية أييرا ،مرا
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ً
ً
ت ررد ير رروصر إار ررارا مت ر ررام ،للظر رراورة تتيشر ررف صير ررن م ونا ير ررا الداخلير ررة وامتارجير ررة دوم إمفر رراص ملسر ررارات الع،تر ررات
امحاكمة ل ا.
وفي إاار ذل  ،سعض الدراسة إلى تحخيو ود ري ي مفاد ه تخيي مشاركة املرأة البحرينية في انتخابات
 6002كمدخل ييشف

تحديات املشاركة السياسية للمرأة البحرينية بش ل ا  ،وهو الهدف الذي يحتاا

إنجازه تحقيق عدة أهداف فرعية تتمثل في:
ر استعراض اسار الثشريعية واالتتترادية واالجتما يرة املرؤمرة فري مشراركة املررأة االنتخابيرة ،ومرا تفررع مر
ً
ً
محددات ل املشاركة سلبا أو إيةابا.
ً
ر تحديررد املوت ر ال ر د تحتلررن امل ررأة فرري نسررو الرخاصررة العامررة والرخاصررة الدينيررة ختولررا ،ومررا إذا ملررام يررت
النظر إلديا كشري صا ل أ تاب سوا لألسرة ،أو امدما ة الدينية ،أو املنمخة ،مر اليشرف ر تر مةة ذلر

ترى

موتع ا االنتخابي م منملو ،تتن بنظرة جم ور املرشحةم للمرأة املرشحة ،بل وتخييم ا ل ا يا.
ر تولرريف البنيررة املؤسسرراتية املررؤمرة فرري مشرراركة املررأة السياسررية بشررخديا الرسررطي واسوترري ،وسرروا املرتبمررة
بةمعيات العمل النسائي أ امدمعيات السياسية ،م الوتو

تى دود دوروا في تعزيز و املشاركة.

ر تحديد نظرة املةتم إلى جدوى املشاركة السياسية للمرأة بترفة امرة ،وورل يريردوا أم تشرارخ كناخبرة
أ كمرش ررحة مناصس ررة للرج ررل أ كش ررري سيا ر ر ي ب ررالتعيةمى إل ررى جانر ر نظ رررة الر ررأد الع ررا إل ررى ج رردوى العملي ررة
االنتخابية ومعيار اختيار برةم املرشرحةم ،سروا ترى أسرس مو رو ية ،أو ترى أسرار تردر ي

ترى تروصةة خردمات

أكثة لن م جان أج زة الدولة.
ر إبراع انع اسات و االتةاوات تى سلوخ اسصراد االنتخابي ،وت مةة تى صرص املرأة املرشحة.
ر رلد اتةاوات املرشحات إعا تةرل ي االنتخابية وتخييم

للعوامل املحفزة وك ل العايخة.

ر الوتو تى ت مةة الخدرات االتتتادية للمرأة املرشرحة ودرجرة تلبي يرا لجحاجرات االتتترادية واالجتما يرة
ً
للناخبةم وامدم ور العا م نا ية ،وتدر يا تى تروصةة التمويرل الر،ع للمناصسرة السياسرية مومرا ،واالنتخابيرة
بوجن خاص.
ر تحديررد مسررتوى م ررارات وترردرات امل ررأة كمرشررحة وصا ررل مررؤمر فرري امدرردص السيا ر ي العررا مر نا يررة ،وفرري
ً
مسار العملية االنتخابية ختولا ،وك ا تدرا يا التنظيمية واملوارد البشرية الدا مة ل ا م نا ية أخرى.
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ر تحليررل مواتررف امد ررات الرسررمية ومؤسسررات الدولررة مر تيررية تعزيررز تواجررد ومشرراركة املررأة كشررري فرري
العمليررة السياسررية واالنتخابررات (امتمررا السيا ر يف اساررر الثشررريعية والتنفي يررة واةداريررةف الخرردرات اة ،ميررة
والرخاصية واالتتالية).
وا تمدت الدراسة املنهج املسحي با تبار اسكثة م ،مة للدراسات اآلنية ذات الماب الولفي ،مستخدمة
أداتين بحثيتين هما:
1ا املقابلة املعمقة ،وتمض تى مستويةمه
 األول :م ر شتت رريات م ر امدمعي ررات السياس ررية والنس ررايية ومنظم ررات املةتم ر امل رردنيف وذل ر ملناتش ررة
مواتف ا إعا سياسات إدما املرأة في امحياة السياسية.
 الث ااا ي :م ر  60مرشررحة ف رري االنتخابررات البةملانيررة والبلديررة لعررا 6002ف ذل ر قيررد تحخيررو ص ر أ م ررو
ل ررررى املرش ررحات للف رررص والتح ررديات الت رري ا ية ر ر ي  ،ومعرص ررة تت ررورا ي لس رربل مواج ي ررا ،وتوتع ررا ي بشر ر م
انتخابات . 2010
2ا االستبيان ،ال د جرى تمبيخن خ،ص ش ر أبريل  6002تى مستويةمه
 األول :تررى ينررة شرروايية م ونررة مر  206مفررردة مر جم ررور النرراخبةم ،وروعرري أم ت رروم العينررة ممرلررة
ملختلررف من ررااو اململي ررة وش ررايج املةتم ر وأاياص ررن السياس ررية والفيري ررة والنو يررةف ذل ر قي ررد جم ر املعلوم ررات
املتعلخر ررة بر رره اتةاور ررا ي  ،وآراءير ر  ،وتوتعر ررا ي إعا مشر رراركة املر ررأة السياسر ررية ،بمر ررا يثر رريج امتر رررو م ير ررا بمؤشر ررات
إ تايية دالة تسا د في تفسةة أسبا

زوص

منج ألوا ي للمرأة املرشحة.

 الثااا ي :تررى مسررتوى املرشررحات ( 60مرشررحة)ف م ر أجررل د ر نتررايج املخرراب،ت الترري ت ر إجراروررا مع ر ،
ولمر ررا إسر ررا د فر رري تولر رريف مسر ررتويا ي ه الو يفير ررة ،واالجتما ير ررة ،وانتمر ررا ا ي السياسر رريةف إ ر رراصة إلر ررى تفالر رريل
م ،ي االنتخابية.
وتد تا الفريو البحثي برلد وتحليل ملاصة التخارير الصحفية واملواد اة ،مية ،وك ل تخرارير املتابعرة والتخيري
التررادرة ر املةلررس اس ت ررى للم ررأة ل،سيةشرراد قي ررا ف رري تحليررل النت ررايج ورل ررد ملاصررة االتةاو ررات واآلرا بخت رروص
مشاركة املرأة في انتخابات  6002وتخيي أداءيا وتحليل أسبا إخفات ا.
تنقسم الدراسة إلى أربعاة فواوله األول ..يتنااول واقا املارأة البحرينياة فاي االنتخاباات البلدياة والنيابياة
م اال اا ااضل اسا ااتعرا ج ودو ررا م ر أج ررل امحت رروص ت ررى خوت ررا السياس ررية ،ودخول ررا انتخاب ررات ررامي 6006
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و ،6002ويرلد الثا ي اسار الثشريعية واالجتما ية وك ل االتتتادية املؤمرة في مشاركة املرأة االنتخابية ا
.6002
ويستعرض الفتل الثالث نظرة املرشحات لنتائج االنتخابات م خ،ص تناوص نتايج املخاب،ت واالستبيام
اللر ي تر تمبيخ مررا تررى املرشررحات فرري انتخابررات مةلررس النرروا واملةررالس البلديررة ،لينتخررل الفتررل الراب ا إلااى
نظرة املجتم للمشاركة السياسية للمرأة م خ،ص استعراض نتايج االستبيام ال د ت تمبيخن تى ينة مر
الناخبةم البحرينيةم ،م تحليل ا وتفسةةوا.
وف رري ال ياي ررة ار ررض الدراس ررة رردة مخية ررات وتول رريات موج ررة إل ررى امد ررات املعني ررة ،والت رري تش ررمل مةل ر ر ي
الشورى والنوا  ،واملةلس اس تى للمرأة ،إ اصة إلى وسايل اة  ، ،وامدمعيات السياسية واسولية ،واملرشحات
ل،نتخابات ،وامد ات الدا مةف وذل قيد تعزيز مشاركة املرأة في االنتخابات املخبلة ا .6000
وتوللض إلى دة نتايج كشفض

ه و عية املرأة في انتخابات  6002والعوامل املؤمرة صديرا التري يمير مر

ً
خ،ل ررا تفس ررةة أس رربا اةخف رراق ،وأ خب ي ررا بع رردد م ر التول رريات بش ر م تفعي ررل مش رراركة امل ررأة السياس ررية موم ررا
واالنتخابية تى وجن امتتوص ،وهي األمور التي يمكل إجمالها في النقاط التالية:
ً
أوال ر التوليف االجتماعي والسيا ي للمرشحاته
ا االنتماء السياس ي :مالبية املرشحات ال ينتمةم إلى امدمعيات السياسيةف يث ترشحض  01سيدة بنسبة
 %10.2م املرشحات كمستخ،ت ،مخارنة بسيدتةم مرشحتةم

جمعيات سياسية بنسبة .%1.2

ا املسااتوت التعليمااي :تررلض ملاصررة املرشررحات تررى ترردر مناسر مر التعلرري  ،صالنسرربة استررل جررا ت ممر
ترل

ترى درجررة تعرادص الرانويرة  ،%6..2أمررا نسربة امحالر،ت تررى شر ادات جامعيرة صبلنررض  ،%62.2فري ررةم

ملانض النسبة اسكبة م امحال،ت تى ش ادات ودراسات لياف أد صوق امدامعية .%2..2
ا ا التوزا ا الج راف ااي :خرراض أكبررة رردد م ر املرشررحات االنتخابررات النيابيررة فرري دوايررر محاصظرراته العالررمة،
واملحرق ،والوسم ( 2مرشحات ب ل م ي ) ،م الشمالية وامدنوليرة ( .مرشرحات ب رل م يمرا) .أمرا فري االنتخابرات
البلدير ررة ،صخر ررد ج ر ر بض محاصظر ررة املحر رررق أمل ر ر املرشر ررحات ( 2مرشر ررحات) ،ب نمر ررا ملانر ررض ونر رراخ مرشر ررحة وا ر رردة
باملحاصظة امدنولية.
ا املسااتوت الااو يفي :ملررام  02مر املرشررحات إشررنل و ررايف
تعمل في التةارة ،وأخرى متخا دة ،إلى جان وا دة ل ت كر و يف يا.
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ً
مانيا ر مواتف املرشحات (نتايج االستبيام واملخاب،ت م املرشحات)ه
1ا املعوقات التي واجهتهل اضل االنتخابات:
ر د تدر ي تى الدخوص في تحالفات انتخابية.
ً
ً
ً
ر اةنفاق املاليف يرث ملرام ايخرا جووريرا أمرا خروض مناصسرة صعالرة مر املرشرحةم مر الرجراص ،وختولرا
ً
اسمريا أو املد ومةم ماليا م ي .
ر االصتخار إلى صريو صني متختص ذد مللفة معخولة ،و تى مستوى كفا ة جيد ،ويدي للمرشحة بالوال .
ر اصتخررار أمل ر املرشررحات لبةنررامج انتخررابي محررددف إذ ملانررض الظرررو املحيمررة بالرردايرة االنتخابيررة رري الترري
تحدد مسارات تحرخ املرشحة في داير يا.
ر السلوخ السلبي لبعض املرشحةم املناصسةم.
ر نخررص امتبررةة الفنيررة بالعمليررة االنتخابيررة ،وخالررة صيمررا يتعلررو بييفيررة التعامررل م ر املشررر
االتير رةاج مر ر

تررى مدنررة

ي ررث خ رروق وواجب ررات املرش ررحةم ،وكيفي ررة إمب ررات المع رروم ف رري إجر ررا ات االنتخ ررا  ،والتعام ررل مر ر

ألر رروات النر رراخبةم بامتر ررار  ،وتمير رةم كبر ررار السر ر ومةر ررة املتعلمر ررةم مر ر االختير ررار الر رردتيو ،و ر ررد التر ر مر بمنرير ررات
املرشحةم م ذود النفوذ.
ر شرعور أملر املرشرحات أم إار،ق امحريرات العامررة ومنراا امحرراخ االجتمراعي والسيا ر ي ،السريما بالنسرربة
ً
ً
للمعار ة ،ش ل نما إ اصيا ترى إم انيرا ي وتردر ي ترى املشراركة فري االنتخابرات ،سهير وجردم أنفسر فري
خي مناا مشحوم بالتوتر والت و بةم أتما امحياة السياسية.
ر تيرا بعرض الصرحف بمسراوم ي

ترى تبروص تنميرة صعاليرا ي االنتخابيرة مخابرل اشريةاملات أو مبرال ماليرة

ة ،نات مدصو ة.
2ا تفسير اإلافاق:
ر رتبض املرشحات اسسبا التي يري أهيا أدت ةخفات

االنتخابي ملالتاليه

 التوجين الديني م تبل الخيادات الدينية التي تمارر سلمة رو ية واجتما ية تى الناخبةم ،وتحتير
الت مةة لدي .)%62.2( ،
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ً
 نفوذ امدمعيات السياسية ومعوتات العملية االنتخابية ،برم اةشادة قيا كرةةا %01( ،ل ل م يما).
 سو إدارة امحملة (صريو امحملة) و(الت مةةات امتارجية و عف دور اة  ) ،بنسبة  %1.2ل ل م يما.
 عف الد

املالي (.)%2.2

3ا مقترحاتهل للمواجهة:
 تول

تى الد

 تول

تى الت ويل السيا ي والتدري ال،عمةم ةدارة امحملة.

املالي لتمويل م ،ي االنتخابية.

 الدخوص في االنتخابات بة بوابة امدمعيات السياسية.
 مساندة املةتم املدني في الد اية.
 وتو املرأة الناخبة بةان نظةة يا املرشحة.
 تشدي اة . ،
 مساندة الزو  /اسسرة.
ً
مالرا ر نظرة املةتم ملشاركة املرأة االنتخابيةه
 1ا مؤشرات عامة حول مشاركة املرأة االنتخابية:
ر ب ررة  %16م ر املبح ر ومةم ر ت يي رردو سومي ررة املش رراركة السياس ررية م ر خ رر،ص االنتخاب ررات ،مخاب ررل نس رربة
 %6.6صخن ل يحددوا موتف .
ر املةتم ر البحرينرري لديررن اسررتعداد كبةررة لخبرروص ترشررا امل ررأة نفس ر ا فرري االنتخابررات ،ووررو مررا

ررر م ر خرر،ص

ت ييد  %.2.0م املبحومةم ل ل  ،في ةم رصض .%62.0
ً
ر الفاررة العمريررة م ر ( .0-60امررا) ش ر لض نسرربة  %6...م ر إجمررالي املررواصخةم تررى مشرراركة امل ررأة ،ب نمررا
ً
تررنخفض النسرربة فرري الش ررايج العمريررة اس تررىف يررث تبلر فرري الفاررة ( 20-.0امررا) نسرربة  ،%06..وفرري الفاررة (20
ً
اما صما صوق) نحو .%00
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ر ترتف نسبة املواصخة تى ترشا املرأة م ارتفراج املؤورل العلطري إلرى رد املرؤو،ت امدامعيرة ،ص ر النسر
تبرردأ فرري االرتفرراج م ر التعلرري اسسا ر ي  ،%2.2م ر الرررانود  ،%60.2م ر امد ررامعي  ، %....أمررا الدراسررات العلي ررا
صتبل .%61.1
ر رردد الن رراخبوم بعررض التررفات الت رري ية ر أم تتحت ررى قيررا املرشررحة مل رري تحتررل تررى أل رروا ي  ،و رري ت ررى
اليةت ه التمت بالرخاصة واملؤورل العراليف امتبرةة السياسريةف امل رارة والخردرة ترى مواج رة الترعولاتف الخردرة ترى
ً
اةتناجف امتلو الخوي ف املتداتيةف الوانية بعيدا المايفيةف وأم ي وم لدييا برنامج سيا ي.
2ا تقييم مشاركة املرأة في انتخابات :2002
ر  %26يروم أم التنمية اة ،مية لجحم،ت االنتخابية للمرشحات ملانض مو و ية.
ً
ر  %2...يواصخوم إجماال تى البةامج االنتخابية للنسا املرشحات.
ر  %...2م املبحومةم أشاروا إلى أم املةلس اس تى للمرأة سا د املرأة م خ،ص الدورات التدريبيةف ب نما
ً
رأى والي  %.2أنن سا دوا م خ،ص برنامج التميةم السيا ي ،في ةم أوضا الباتوم أنن تا بتد يم ا ماديا
ً
ً
ومعنويا وإ ،ميا.
ا فيما يتعلق بأسباب إافاق املرشحات أ هرت النتائج أن:
 %22.2 ي ررروم أم أ ررد أس رربا اةخف رراق و ررو تنية ررة الن رراخبةم ل رردوايرو االنتخابي ررة و ت ررى نح ررو ي ررؤمر ت ررى
العملية االنتخابية و دد اسلوات التي يمي أم ت و للمرأة.
ً
( %20.. مواصرو ر ر ر مواصرو بشرردة) يررروم أم اةم انيرات املاديررة ملانرض ايخررا أمررا املرشرحات فرري االنتخابررات
اسخةةة.
 %22 رأوا أم امدمعيرات السياسررية لر تخر بالردور اململررو م يرا فرري د ر املررأة املرشرحة ،مخابررل %.2.2
رأوا أهيا تامض ب ل .
 %.2.0 ا تخر رردوا أم املناصسر ررة الشر ررديدة بر ررةم التير ررارات السياسر ررية ملانر ررض ورا ر ررد ترشر رريج امدمعير ررات
السياسية للمرأة في االنتخابات اسخةةة.
 %2..2 رأوا أم الفتاوى الشر ية ي أو أسبا تفتض اسلوات التري ملرام يتوتر أم تحترل لديرا املررأة
في االنتخابات اسخةةة.
9

دراسة املرأة البحرينية في انتخابات  6002الفرص والتحديات
 3ا اتجاهات العينة إزاء مشاركة املرأة في انتخابات :2010
ر تررى الرررم مر تبرروص املبحررومةم ترشرريج املررأة لنفسر ا فرري االنتخابررات ،بنسرربة  ،%.2.0إال أم  %2..2مر ي
أكردوا أهير لر يمنحرروا ألروا ي ل را ،مخابرل  %.0..يؤيرردوم مرنج ألروا ي للمررأة ،اسمررر الر د ييشرف ر صةرروة
واضررحة بررةم ترري واتةاوررات وتتررورات املبحررومةم نحووررا مر النا يررة النظريررة ،ولررةم االسررتعداد ملمارسررة سررلوخ
صعتي دا

ل ا أما لناديو االتيةاج.

ر ر أ رررت نت ررايج االس ررتبيام أم  %.2..مر ر النس ررا ف رري العين ررة لر ر يم ررنح أل رروا ي للمر ررأة ف رري االنتخاب ررات
املخبلة ،صيما يؤيد  %00مشاركة املرأة كميةشحة ،مخابل  %60.1و %00بةم الرجاص تى اليةت .
ر  %26مم ر ينتمرروم مدمعيررات (سياسررية أو مةررة سياسررية) بالعينررة أكرردوا أهي ر ل ر إعمرروا ألرروا ي للم ررأة
املرشحة في االنتخابات املخبلة ،ووو نفس التوجن ال د أبدا  %61م الشبا مم ينتموم للفاة العمرية (-60
ً
 .0اما) ،ما ييشف مؤشرات سلبية بش م اتةاوات صاات وامة و يوية إعا ترشا املرأة.
ر ر  %...2مر ر املبحر ررومةم إعتخر رردوم فر رري اعدير رراد صر رررص نةر ررا املرشر ررحة املسر ررتخلة فر رري ر رراص د ر ر امدمعير ررات
السياس ررية (مواص ررو ر ر ر ر ر ر ر ر مواص ررو بش رردة) ،م ررا يؤش ررر إل ررى رررورة إدم ررا املرش ررحات وص ررو الوس ررايل واآللي ررات املتا ررة
واملتعددة في امدمعيات السياسية ،كةز م م برنامج التميةم السيا ي للمرأة في االنتخابات.
ر ً
ابعا ر تفسةة النتايجه
ً
ً
مر أم الدسررتور والثشررريعات البحرينيررة منحررا املررأة امحررو فرري املشرراركة االنتخابيررة تتررويتا وترشررحا ،إال أم
و ا اسمر ل ينعيس في نتايج انتخابات ا  6002ف يث ل تحتل صديا املرأة تى أد مخعد انتخرابي (باسرتننا
"لميفة الخعود" التي صاعت باليزكية)ف ذل تى الررم مر ارتفراج نسربة مشرارك يا كناخبرة فري االنتخابرات النيابيرة
ً
لعا 6002ف إذ بلنض  %20مخارنة بر  %2...ا  ،6006ووو ما ييشرف ر أم املشراركة ال تعنري صخرن نتولرا
ً
تانونيررة تثيح ررا ،ولي يررا تشررمل أييررا داصعيررة ذاتيررة ومةتمعيررة ترردص امل ررأة إلررى و ر املشرراركة .وتررد أكرردت نتررايج
الدراسر ررة العدير ررد مر ر املفارتر ررات التر رري تؤير ررد ذلر ر  ،ممر ررا إسر ررتدعي تفسر ررةةوا فر رري ر ررو ر رردة أمر ررور تر رررتبن بر ررالوات
االتتترادد واملةتمعرري فري البحررري  ،إلررى جانر الختررور فري أدا املرشررحات أنفسر  ،وكر ل املؤسسررات الدا مررة
ملشارك ي  ،اسم ر ال د ييشف في مةملن

أسبا إخفاق املرأة في انتخابات .6002

 1ا عوامل اقتوادية:
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يمير الخرروص إم تر مةة العامررل االتتتررادد تررى مشرراركة امل ررأة االنتخابيررة إعررد منررائي االتةررا ف يررث إش ر ل
ً
ً
ً
ايخا أما املرشحة في االنتخابات م ج ة ،و ايخا ومحددا للسلوخ التتويتي للناخ م ج ة أخرى.
فعلى صعيد املرشحة  ،اتفخض مالبية املرشحات في االنتخابات اسخةةة تى أومية اةنفراق املراليف إذ اصتخرر
معظم ر ر إل ررى التموي ررل ال ررافي مت رروض العملي ررة االنتخابي ررة ،وو ررو م ررا أ ررعف مر ر ه امحمل ررة االنتخابي ررة ،والد اي ررة
االنتخابي ررة ،و ررد مر ر ص رررص الت ر مةة ت ررى س ررلوخ الن رراخبةم ،بم ررا أس ر ف رري ال ياي ررة ف رري امح ررد مر ر صرل ررة الف رروع ف رري
االنتخابات.
صخ ررد أس ر مض الظ رررو االتتت ررادية ف رري مد ررو بع ررض الن رراخبةم إل ررى التت ررويض

أم ااا عل ااى ص ااعيد النااا ا
ً
للمرشر ررحةم اسكثر ررة إنفاتر ررا ،وانثشر ررار ملير ررات بير ر اسلر رروات االنتخابير ررة ،ولر ررو

كر ر ل انخفر رراض تر رردرة معظر ر
ً
ترى املرشررحةم الر ي يبرردوم اوتمامررا أكثررة بمسر لة ترروصةة

املرشرحات تررى كسر ألرروات الناخبررات ال،ئرري تررداصع
الو ايف والد

املادد.

 2ا عوامل مجتمعية وثقافية:
ترؤمر املعميررات االجتما يرة تررى اتةاورات التتررويض لرردى الناخر  ،وتدصعررن للتترويض بنررا ترى مررا يفر ررن
املوروث االجتماعي م تي ومعتخدات ،تى نحو يؤمر بش ل كبةة تى نتايج العملية االنتخابيرة ،وأبررع مرراص ترى
ذلر وررو أم اةاررار املةتمعرري إعررد مر أور اسسرربا الترري ترردص الناخر إلررى ررد التتررويض للمررأةف يررث يرررى أم
وجودوا في املةالس املنتخبة يخالف العادات والتخاليد العرلية واةس،مية.
و تى جان آخر ،تظ ر سلبية نظرة املرأة لنفس اف يث تحد املرأة

التتويض لنظةة يا بسب تنا ة

راسررتة فرري ذو يررا بعررد أولي يررا للخيررا قي ر امل مررة ،ول ر س م ر منملررو مو رروعي يتعلررو باملرشررحة ذا يررا ،كمررا أم
ً
موت ررف الناخب ررة م ر املرش ررحة ال يتح رردد ا تم ررادا ت ررى ذا ي ررا ،ب ررل إعتم ررد ف رري كرة ررة م ر اس ي ررام ت ررى أص رراد ايل ي ررا
وأسر يا.
3ا عوامل مرتبطة بأداء املرشحات:
ر ررعف تواجررد امل ررأة تررى السررا ة االنتخابيررة تبررل االنتخابررات بفيررةة معخولررة ،وتركةزوررا تررى العمررل وتررض
االنتخابات صخن.
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ر ر ررعف الخ رردرات السياس ررية ل رربعض املرش ررحات ،بخ رر،

ررعف مس ررتوى امتم ررا السيا ر ر ي لبعير ر ،

وانخفاض االوتما بالش م العا  ،و د اةملا بالخيايا املحلية.
ر ميرا التنسريو برةم املرشرحات ،ويؤكرد ذلر أنررن ملانرض ونراخ دايرترام تثنراصس صديمرا امرأترام رد بعير ما
الرربعض فرري ملررل م يمررا ،وومررا الرردايرة السررابعة باملحاصظررة الشررمالية والرانيررة بمحاصظررة املحرررق ،فرري ررةم سرردلض
ً
املرشر ررحات أنفسر ر فر رري سر ررض شر رررة داير رررة انتخابير ررة صخر ررن متةر رراو،ت أربعر ررا و شر ررري داير رررة انتخابير ررة للرجر رراص
يثناصسوم صديا.
4ا عوامل ترتبط باملؤسسات الداعمة للمرأة:
ترى الرررم مر أم املةلررس اس تررى للمررأة يررد

املرشرحات ،ذلر

بررة بررامج منظمررة للتميررةم السيا ر ي ،إال

أم وناخ دة ج ات أخرى تعمل تى تعزيز و ا ال د  ،منها:
أ ا الجمعيات النسائية:
صيما يتعلو بدور امدمعيات النسايية في التو ية ب ومية املشاركة السياسية للمرأة ،لو

محدودية دد

امدمعيررات الفا لررة فرري مةرراص التميررةم السيا ر ي للمررأة وتفرراوت مدر الرردور الر د تخررو بررن ،وتركةزوررا تررى اساررر
الخانونية ملشاركة املرأة االنتخابية ،دوم معامدة امدوان املرتبمة بالرخاصة املةتمعية.
ب ا الجمعيات السياسية:
ما عالض امدمعيات السياسية تعوص تى معيار انتما ا يا أكثة م تعويل ا تى معيار اليفا ة ند مرشحديا
مر النسررا  ،ودليررل ذلر

زوص ررا ر و ر مرشررحات تررى أجنررد يا االنتخابيررةف صمر إجمررالي  0.جمعيررة خا ررض

االنتخابات تامض  2جمعيرات بتخردي الرد

لثسر مرشرحات صخرن مر الر 02مرشرحة ،خشرية صخرد أ رد املخا رد

إذا ما دث تتاد بةم ملوم املرشحة امرأة ولةم امتلفية الرخاصية للناخ  ،مما يدصعن إلى اختيار املرشا الرجل
بتر النظر

تدراتن أو كفا تن.

ا جمعيات املجتم املد ي (غير النسائية أو السياسية):
ً
ً
ً
تلع ر و ر امدمعي ررات دورا مح رردودا ف رري مس رراندة امل ررأة انتخابي ررا ،اسم ررر الر ر د يرج ر إل ررى ررد وج ررود ور ر
املس ر لة تررى أجنرردة اوتماما يررا ،ممررا إسررتدعي تفعي ررل جوانبررن ،والسرريما املتعلخررة بتنيةررة الرخاصررة املةتمعيررة نح ررو
املرأة ،م خ،ص خد االجتما ات في املدم والخرى واس يا واملراكز االجتما ية لتنيةة التورة النممية السرايدة
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يرا  ،ود ر املرشرحات ل،نتخابررات ،مر د روة امد ررات املانحرة لتوجيررن د م ررا لجدمعيرات الترري تركرز برامة ررا تررى
اسوساط الشعبية واملةتمعية بالخرى واس يا البعيدة والخريبة تى د سوا .
ً
خامسا ر التولياته
ان يررض الدراسررة إل رى و ر مةمو ررة م ر التولرريات الرامي ررة إلررى و ر رريررة واضررحة تابل ررة للتحخيررو تةم ر

ً
ج ود امد ات املختلفة الرسمية واسولية ،النسايية والسياسية ،م أجل تفعيل مشاركة املرأة السياسية موما
واالنتخابية تى وجن امتتوص ،وتحسةم نتايج مشارك يا في انتخابات  ،6000وتمثلت هذه التوصيات في:
ً
أوال ر امد ات الرسميةه
و

وابن تنظيميرة للد ايرة االنتخابيرة ،تيرم تحخيرو املسراواة وت راصؤ فري الفررص االنتخابيرة ،ترى

نحو إسا د تى توصةة ب اة تناصسية أصيل أمرا املرشرحات مر النسرا  ،ويحرد مر العرايو املرالي الر د تواج رن فري
االنتخابات.
 تخدي مزيد مر الرد

لجدرام واملةرالس الوانيرة املعنيرة بشرؤوم املررأة ،والعمرل ترى عيرادة مختترا يا

املالية.
 إم انيررة الرررلن بررةم الررد

املررالي امح ررومي املخررد لجدمعيررات السياسررية ،ود ر و ر امدمعيررات للم ررأة

كمرشحة.
 إم انية إنشا مركز إتليطي للدراسات النسرايية ،إعنرى برلرد وصحرص ودراسرة مسرةةة املررأة ومشرارك يا فري
االنتخابررات كمرشررحة وناخبررة ،واملعوتررات والتحررديات الترري تواج ررا ،واتيرةا البرردايل وامتيررارات العمليررة ملواج ررة
و التحديات ،وتحليل البيانات واة تا ات اليرورية

املرأة في مختلف املةاالت.

 عيادة تعيةم ذوات اليفا ة العالية في مةلس الشورى ومراكز اتخاذ الخرار والتمريل الدبلوما ي للدولة.
 توسرري الفرررص املتا ررة للمنظمررات النسررايية لعرررض ممالايررا واررر أص اروررا ،بررة وسررايل اة رر ،الرسررطي
م صحاصة وتلفزيوم...امخ.
 مراجعة الثشريعات والخوانةم التي تس في تعزيز املساواة بةم امدنسةم في امحخوق والواجبات.
ً
 عيادة تفعيل اليزامات البحري الدولية واةتليمية بش م تعزيز مشاركة املرأة وتميي يا سياسيا.
ً
مانيا ر مةلسا الشورى والنوا ه
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 عي ررادة نس رربة التمري ررل النس ررائي ف رري مةل ررس الش ررورى ،مر ر مرا رراة اختي ررار اس ي ررا مر ر النس ررا والرج رراص
املساندي واملؤمنةم ب ومية تميةم املرأة بش ل ا والتميةم السيا ي بش ل خاص إم أمي .
 اتخرراذ ترردابةة مؤتتررة لررد

امل ررأة وعيررادة صرل ر ا فرري النةررا وصررو مررا جررا فرري اتفاتيررة الخيررا تررى ملاصررة

أش اص التميةز د املرأة (السيداو).
د

صرص ترشا املرأة وانتخاقيا داخل البةملام لتولي املوات الخيادية السياسية املؤمرة ،في وياة ميت

املةلس ومدانن.
 تشررييل صريررو مررل نيررابي لررد

املررأة البحرينيررة فرري مةلررس النرروا "مرررل مدنررة شررؤوم امل ررأة" ،تررى أم

ت وم يوي يا مفتو ة مدمي اليتل النيابية ،ملي يت م خ،ل ا تفعيل وس الخوانةم امتالة بتعزيرز مشراركة
املرأة وتميي يا.
 ار ميراق شر نيابي للمساومة في د

تيايا املرأة البحرينية.

 إنشررا منترردى للبةملانيررات يةمر بررةم يرروات مةلررس الشررورى ومةلررس النرروا  ،تررى مررار مررا رردث فرري
البةملام املنربي ا .6002
 نش ررر املعرص ررة والرخاص ررة البةملاني ررة ل ررل مر ر املر ررأة والرج ررل ،وتمي ررةم النس ررا البةملاني ررات مر ر املش رراركة ف رري
املناتشات البةملانية ،وتدرياي
ً
مالرا ر املةلس اس تى للمرأةه

تى م ارات العمل البةملاني ولخل مخاص ي الخانونية.

ً
 عيادة ج ود ت ويل وتميةم املرأة سياسيا ،وتخدي الد

الفني للمرشحات في االنتخابات.

 عيادة االوتما برص املعرصة والوعي بخيية املشاركة السياسية للمرأة لدى تما ات امدم ور املختلفة،
و فز التنيةة السلوملي اةيةابي نحو و الخيية.
 التوس ر فرري التعرراوم م ر املؤسسررات الرسررمية واسوليررة ووسررايل اة رر ،م ر أجررل و ر تيررية املشرراركة
السياسرية للمررأة ررم أولويرات اوتمرا امدم ررور العرا وعيرادة املسررا ة التري تشرنل ا فرري االتتراص االجتمراعي بررةم
امدما ات املس يدصة.
 تفعيررل الب رةامج واآلليررات الترري يررد إلررى تشرردي العيرروات املنتخبررات أو املعينررات فرري املةررالس املختلفررة
ترى تمرروير أداءير  ،مر خر،ص تخيرري ور ا اسدا وإبرراع النمراذ اةيةابيررة وتزويردو باملعررار العامرة ورصر درجررة
و دي بالخيايا املةتمعية (السياسية واالتتتادية والرخاصية واالجتما ية ...امخ).
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 العمررل تررى تعزيررز اتفاتيررة الخيررا تررى ملاصررة أشر اص التميةررز ررد املررأة مر خرر،ص إ ررداد دراسررات لبيررام
م رردى تواص ررو الخ ررانوم البحرين رري م ر االتفاتي ررة ،و رررض و ر الدراس ررات ت ررى املتختت ررةم الخ ررانونيةم والبةمل ررانيةم
والرأد العا م خ،ص خد ورش مل و لخات نخاشية.
 إجرا دراسات متعمخة وص مواتف الرجاص والنسا م املرأة في موات لرن الخررار املختلفرة والتعراوم
م وسايل اة  ،في مةاص إنتا مواد إ ،مية تظ ر التور اةيةابية للمرأة.
 عيررادة اللخررا ات املةتمعيررة مر أوررالي املرشررحات ل،نتخابررات للرردورة الخادمررة لثشررديع

تررى د ر وررؤال

املرشحات.
 إم انير ررة إنشر ررا شر رربية م ر ر الناشر ررمات فر رري امحير رراة السياسر ررية واالجتما ير ررة لتحفةر ررزو
كمرشحات في االنتخابات الخادمة ،و خد دورات تدريبية ل
 إ ررداد دلي ررل وان رري للت رردري

تر ررى املشر رراركة

في املةاالت املختلفة.

ت ررى امل ررارات الخيادي ررة ،وتب ررادص امتب رةات م ر ال رردوص العرلي ررة واالا رر،ج ت ررى

تةارقيا االنتخابية.
 إنشا آلية لجحوار والتنسيو بةم امدمعيات السياسية صيما يتعلو بيةشيج املرأة ود م ا في االنتخابات.
 تنظرري عيررارات تبررادص خبررةة بررةم املةلررس ولررةم مؤسسررات مشرراقية فرري الرردوص العرليررة واسجنبيررة ل،سررتفادة
بخبةا يا.
ر ً
ابعا ر وسايل اة  ،ه
 بلرورة سياسرة إ ،ميرة تخرو ترى مبراد متفرو لديرا برةم جمير املؤسسرات الصرحفية واة ،ميرة ،وذلر
ً
لتو يد ارق التنمية االنتخابية إعا العملية االنتخابية ،بعيدا ت مةة النفروذ املرالي والتمرويتي للمرشرحةم ترى
الصحف.
 اليةكةز تى اسدا اة ،مي ودور في نشر الرخاصة لدى املةتم  ،والت كيد تى ياد  ،وتفعيرل مسراومتن
في تنيةة نظرة املةتم إلى املرأة كمرشحة.
 د ر وسررايل اة رر ،للمررأة مر خرر،ص التو يررة وإييررا الخيمررة امليرراصة فرري املةتمر إذا مررا دخلررض املررأة
املةرراص السيا ر ي ،وليررام م رردى ترردر يا تررى العم ررل السيا ر ي ،والعمررل تررى دراس ررة مؤش ررات اةخفرراق والتح رروالت
االجتما ية والسياسية واالتتتادية.
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 تفعيررل دور وسررايل اة رر ،فرري مة رراص تعريررف امل ررأة بحخوت ررا وواجبا ي ررا السياسررية كمررا كفل ررا الدس ررتور
والخانوم ،وتو ي يا بمفردات الب اة السياسية املحيمة قيا ،وأسالي املشاركة السياسية.
 العمل تى ت س س شبية م اة ،ميةم امل تمةم بخيرية املررأة والردا مةم ملشرارك يا السياسرية وتفعيرل
وجودوا في موات لن الخرار.
ً
 االوتم ررا باملت ررداتية ف رري نخ ررل اسخب ررار واملعلوم ررات ،وتحدي رردا صيم ررا يتعل ررو ب رراملرأة والعملي ررة االنتخابي ررة،
ً
والتنمية املو و ية محم ،يا االنتخابية وامحم،ت االنتخابية موما.
 االرتخرا بامتمرا اة ،مري صيمرا يتعلرو براملرأة ،واليرف ر تخرديم ا فري لرورة نمميرة ال تتفرو ب يرة راص
م ر اس ررواص م ر و ررع ا امحررالي وم ر مررا خختررن م ر م اس ر

تررى التررعيدي العمترري والسيا ر ي ،وم ر امو ا يررا

وتملعا يا إلى مشاركة صعلية ملاملة تى جمي املستويات.
 ترروصةة صرررص مت اصاررة لي رر،م مدمي ر املرشررحةم م ر

ررد املنرراالة فرري اسجررر ،ومحارلررة اة رر ،املرردصوج فرري

االنتخابات وإتناج املرشحةم بعد التعامل معن وكشفن.
 عيرادة ردد البرةامج التلفزيونيرة النسرايية ،وتوسرري نمراق املسررا ة اة ،ميرة املختترة للمررأة ،مر تنيةررة
نو ية املعامدة املخدمة صديا ،بما إس في تنيةة التورة السايدة

املرأة ،ويعزع صرص مشارك يا السياسية.

ً
خامسا ر امدمعيات السياسية واسوليةه
 ت ويررل وترردري النسررا تررى املمارسررة السياسررية ،وامل ررارات ال،عمررة لليةشرريج ل،نتخابررات ،وكيفيررة ت رروي
صرق الد اية االنتخابية.
 تخردي بررامج تدريبيررة مسرتمرة للمررأة مر خرر،ص التنسريو مر امد ررات ذات الع،ترة وتبررادص ررز البرةامج
التدريبيررة مع ررا ،بمررا يررنعيس تررى تو يررد املفرراوي

رروص دور املرشررحةم إذا مررا ولررلوا إلررى تبررة البةملررام ،والتو يررة

باسسس اسخ،تية للد اية االنتخابية ،تى تت ممارسة و العملية بشفاصية ولما ينعيس تى التورة العامة
ل،نتخابات في اململية.
 تنسيو ج ود امدمعيات املعنية بشاوم املرأة وتبادص امتبةات واةم انيات املتا ة صيما بي يا ،بمرا يخرد
الخي ررايا النس ررايية ،ويعم ررل ت ررى تو ي ررد و ررد تش ررثض ج ررود و ر املؤسس ررات أو إ ررعا الت ر مةة املرج ررو م ي ررا ،أو
استنزا الماتات والخدرات الدا مة للمرأة.
 تفعيل مشاركة املرأة في امدمعيات السياسية واسولية وتعيي يا في املوات الخيادية ،بما إسا د تى خلو
توجن لدى و امدمعيات نحو اختيار مرشحات م النسا لتمريل ا في االنتخابات املخبلة.
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 إتا ة الفرلة للمرشحات لعرض برامة

االنتخابية في و امدمعيات ،بحيث تش ل و امدمعيات

منتديات دا مة للمرأة ولبةنامة ا االنتخابي.
 تفعيررل الع،ت ررة ب ررةم امدمعي ررات اسولي ررة ووس ررايل اة رر ، ،لتبن رري تي ررية املش رراركة السياس ررية للم ررأة م ر
خرر،ص النرردوات واملررؤتمرات وورش العمررل و لخررات النخرراش و مرر،ت التو يررة ،وإيةرراد تنرروات اتترراص مباشررر بررةم
و الخما ات ،واالوتما برلد التناوص اة ،مي لخيية املشاركة السياسية للمرأة لتصحيج التورة ال ونية
يا ،بما يد

مشارك يا السياسية.

 االوتما بمناتشة معوتات املشاركة السياسية للمرأة م جان و امدمعيرات ،مر خر،ص استيراصة
امتبةا واملتختتةم وإ داد الدراسات ال،عمة لجترو بتوليات ومخية ات مفيدة في و ا الش م.
 العمل تى تشييل مدنة أولية ةدما املرأة للتنسيو بةم أنشمة د

وتنمية املرأة بامدمعيات اسولية

م نا ية وأنشمة التميةم السيا ي للمرأة م نا ية أخرى.
ً
سادسا ر املرشحات في االنتخاباته
 االوتمررا بف ر الواتر املةتمعرري بمختلررف م وناتررن تررى مسررتوى الرردايرة االنتخابيررة بشر ل خرراص ،و تررى
ً
ً
مسررتوى الدولررة بشر ل ررا  ،بمررا يحخررو معرصررة أكثررة و ررو ا و مخررا بمبيعررة الرردايرة والخرري امحاكمررة ل ررا وامل رزا
العا صديا.
ً
 أم يتي ررم البةن ررامج االنتخ ررابي للمرش ررحة اوتمام ررا باملس ررتوى املع ر ر ي للم ررواا البحرين رري ،وخال ررة م ررا
يتعل ررو بخي ررايا الس رري واملوال رر،ت والص ررحة ،وإي رر ،ناي ررة خال ررة ب ررالتميةم االتتت ررادد للم ررأة ،وأم يتي ررم
ً
البةنررامج اوتمامررا بصررحة اس واسافرراص والصررحة اةنةابيررة ،وال إنفررل مس ر لة الفخ رر واسسررر الفخةررةة وذات الرردخل
امل ررنخفض ،مر ر مرا ر رراة البةن ررامج متتولر ررية م رروااني ال رردايرة و خر رروت ف رري املةر رراالت االتتت ررادية واالجتما ير ررة
والرخاصي ررة وا ررر آلي ررة لل رردصاج ر ر ور ر امحخ رروق ،مر ر إ ررداد ش ررعارات انتخابي ررة ت ررت ،مر ر البةن ررامج االنتخ ررابي
والخيايا التي يثناول ا ،تى أم يثس البةنامج بالبسااة والو و  ،ومرا اة تابلية امحلوص املمرو ة برن للتنفير
ً
تى ت،قي متداتية وتبوال لدى جم ور الناخبةم.
 االوتمررا باختيررار صريررو امحملررة االنتخابيررة بحيررث ي رروم أ يررار أو معظم ر مر أبنررا الرردايرة املررؤمري ،
وم ال ي يتمةزوم بالخدرة تى شد اسلوات لتاما املرشحة ،وأم تتواصر صدي اللباتة والخدرة تى التوالل
م ر النرراخبةم ،م ر تزويررد الفريررو باملعلومررات ال اصيررة ر البةنررامج االنتخررابي ،كمررا ية ر أم تتررواصر سررمات أخرررى
بفريو امحملة ،وأوم ا الرخة ،وامتبةة ،واملتداتية.
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 تحديرد م را مردير امحملرة االنتخابيرة ،بحيرث تتيررم التنفير اليرومي لنشرااات امحملرة ،وو ر أجنرردة
لخا ات وعيارات ومةةوا م اسنشمة التري يةر
نحررو اسدا اسصيررل ،وج ر

ترى املرشرحة الخيرا قيرا ،ومتابعرة نشراط الفريرو بدترة وتروجدي

أص رراد متمررو ةم إلررى امحملررة ،وإتامررة روابررن م ر جمي ر اسا ررا املررؤمرة فرري السررلوخ

التتويتي للناخبةم ،وامحرص تى مشاركة الناخبةم املحتملةم آالم وأصرا
للمرشحة ومن النفاذ إلديا م املناصسةم ،م العمل تى

 ،وامحفاظ تى اسلوات املؤيدة

ألوات جديدة إلى املرشحة م اليتلة املت رجحة،

والنفاذ إلى منمخة ت ييد املناصسةم للت مةة لديا وكس ألوات جديدة.
 االوتما ببلرور ة أشر اص مر "التحرالف السيا ر ي" املبيرر مر امدمعيرات السياسرية اسرتعدادا ل،نتخابرات
الخادمة ،م إم انية تنوي متادر وأش اص التحالف م و امدمعيات ،في إاار م النزاوة واملشرو ية.
 معرصررة ا تياجررات الرردايرة أو مررا إسررطى الخرردرة وامل ررارة تررى الخررر أكثررة مر

اجررات النرراخبةم فري الرردايرة

االنتخابية.
 العمل تى ليامة أصيل لجتما االنتخابي ،والوسايل واسدوات امتمابية اسمرل.
ً
 تحديد الفاة املس يدصة واسكثة ت مةةا واليةكةز لديا في امحملة االنتخابية.
 تحدي ررد املةمو ررات االنتخابي ررة الت رري تثس ر بي ررعف املش رراركة أو ال،مب رراالة والعم ررل ت ررى تنية ررة اتةاوا ي ررا
ليسايا في االنتخابات.
 العم ررل ت ررى استيش ررا الف رررص والعواي ررو بت ررورة أكث ررة واتعي ررة ،ولراجماتي ررة و خ،ني ررة وترش رريد س ررخف
التوتعات.
ً
سابعا ر امد ات املانحة والدا مةه
 تخ رردي ال ررد

واملس رراندة الفني ررة للمةل ررس اس ت ررى للم ررأة م ر أج ررل تنفي ر ب ررامج ومش رراري اةس رريةاتيةية

الوانية لل يوض باملرأة.
 ترردري بعررض الفاررات النو ي ررة (إ ،ميررةم – نسررا – رج رراص دي ر ) تررى كيفي ررة تعزيررز التنميررة السياس ررية
للمرأة.
****
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