برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية
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“ إن برنامج التمكين السياسي الذي نتوجه به لكل امرأة بحرينية ترغب في الترشح ،قد عمق التواصل مع كافة فئات المجتمع
عبر رسالته المحددة والقائمة على مبدأ التعاون لبناء الوطن ،وال تزال أمامه العديد من األنشطة والفعاليات التي ستعزز من
هذه المنهجية” .

من كلمة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة ملك مملكة البحرين

رئيسة المجلس األعلى للمرأة
في يوم المرأة العربية
 1فبراير 2006م

المقدمة

المقدمة
يعد برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية الذي يأتي في إطار اختصاص المجلس األعلى للمرأة وجهوده لتمكين المرأة من اداء دورها
في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها ،لدعم مشاركة المرأة السياسية من خالل رفع

قدراتها لتكون قادرة على المنافسة الحرة والمتكافئة.

وتعتمد خطة التمكين السياسي على مبادئ قائمة على الحيادية التامة في دعم مشاركة المرأة السياسية بتوفير الدعم الالزم لتحقيق
مشاركة ايجابية وذلك من خالل تقديم الدعم االدبي والفني لكل امرأة بحرينية تجد في نفسها القدرة ولديها الرغبة في تحمل مسئولية

المشاركة في الحياة السياسية وال سيما االنتخابات البلدية والنيابية.

ونسعى من خالل هذا اإلصدار إلى توثيق برنامج التمكين السياسي والحمالت اإلعالمية المصاحبة لالنتخابات النيابية والبلدية لعام 2010

واالنتخابات التكميلية عام  2011إلى جانب االستعداد لالنتخابات النيابية والبلدية لعام .2014

انتخابات :2002
ان دعم مشاركة المرأة في االنتخابات البلدية والنيابية بدأ مع االستعداد للمشاركة في انتخابات  ،2002وتمثل في بدايات إطالق برنامج التمكين السياسي

حيث تمثل آنذاك في سلسلة الجوالت والزيارات الميدانية للمساجد والمآتم في المحافظات الخمس التي تفضلت بها صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة
بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس األعلى للمرأة في (أكتوبر  ،)2002أسفرت نتائجها عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في االنتخابات (كناخبة ومرشحة).

انتخابات :2006
ً
“معا نبني الوطن”،
واستعدادا للمشاركة في انتخابات  ،2006قامت األمانة العامة للمجلس ببلورة برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة حمل شعار
تم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ( ،)UNDPركز على تقديم حقيبة متكاملة من الدعم الفني والتقني والتدريب العملي المكثف لكل

امرأة أبدت الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية ،شاركت فيه ( )68سيدة تقدمت منهن  18سيدة للترشح في االنتخابات النيابية ،و( )4سيدات للترشح في
االنتخابات البلدية ولم يحالفهن الحظ بالفوز في االنتخابات باستثناء امرأة واحدة فازت بالتزكية.

وبناء على نتائج دراسة علمية نفذها المجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPتهدف إلى تقييم هذه المشاركة ورصد أبرز

الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة المرشحة بهدف االستفادة من هذه التجارب لزيادة فرص النجاح في انتخابات  ،2010وبعد تقييم هاتين التجربتين

في عام  2002و ،2006تم بناء برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة في انتخابات  ،2010واعتمد على ثالثة محاور رئيسة ركزت على التوعية
والشراكة والتدريب النوعي.

انتخابات :2010
ً
استمرارا لنجاح البرنامج في السنوات السابقة ،استقطب البرنامج الذي تم تنفيذه بخبرات وطنية عدد من المرشحات اللواتي لم يحالفهن الحظ في الظفر
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بالفوز بإحدى كراسي البرلمان ،عدا السيدة فاطمة سلمان التي تمكنت من أن تكون أول امرأة بحرينية تنال ثقة الناخبين وتفوز عبر صناديق االقتراع في
االنتخابات البلدية ،كما فازت للمرة الثانية السيدة لطيفة القعود بالتزكية.

االنتخابات التكميلية:
ً
ً
الفتا في االنتخابات التكميلية ليستكمل بتواجد أربع سيدات في الغرفة المنتخبة.
نجاحا
تم تنفيذ برنامج توعوي بخبرة وطنية استطاع أن يحقق

التمكين السياسي في الميثاق والدستور واألوامر السامية بإنشاء المجلس األعلى للمرأة
ميثاق العمل الوطني
رجاال ونساء  -بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البالد ً
بدءا بحق االنتخاب والترشيح
•« يتمتع المواطنون -
ً
طبقا ألحكام القانون » [ .المادة السابعة ]

دستور مملكة البحرين
•« للمواطنين  -رجاال ونساء  -حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق االنتخاب والترشيح » [ .الفقرة
(هـ) من المادة (] )1

•« تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو االسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية
والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريعة االسالمية » [ .الفقرة (ب) من المادة رقم (] )5

األمر السامي بإنشاء المجلس األعلى للمرأة
•« تمكين المرأة من اداء دورها في الحياة العامة وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها» [ .الفقرة رقم
( )2من المادة الثالثة ]

•« تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع اآلليات المناسبة لذلك بالتعاون
مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني » [ .الفقرة رقم ( )4من المادة الثالثة ]

•يقوم البرنامج على مبدأ الحيادية التامة في دعم مشاركة المرأة في ضوء االمكانيات والفترة الزمنية المتاحة النتخابات .2010
مصادر المعرفة
•الدراسة التي نفذها المجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPوبتحكيم مركز الخليج للدراسات
اإلستراتيجية بعنوان “المرأة البحرينية في انتخابات  :2006الفرص والتحديات” بقصد تقييم مشاركة المرأة البحرينية في انتخابات .2006
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المحاور الرئيسية

رفع الوعي والمعرفة بقضية المشاركة السياسية للمرأة لدى قطاعات الجمهور المختلفة والتأكيد على أهمية تفعيل الدور
االيجابي لإلعالم وكسب تأييده في دعم مشاركة المرأة عبر وسائل اإلعالم المختلفة.

تفعيل التعاون مع جميع المؤسسات المعنية بمشاركة المرأة سواء على الصعيد الرسمي أو القطاع الخاص أو مؤسسات

المجتمع المدني من جمعيات نسائية أو سياسية أو شبابية من اجل تشجيع ودعم مشاركة المرأة.

تقديم حزمة من البرامج التدريبية للمرأة المرشحة ،بقصد زيادة تأهيل وتمكين المرأة سياسيا وتزويدها بالثقافة القانونية

الالزمة وإكسابها الثقة والقدرة على الحوار في المحافل المحلية والعامة.
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األنشطة والفعاليات

الملتقى الشبابي حول " رؤية الشباب في مشاركة المرأة السياسية "

يوم األربعاء الموافق  19مايو 2010م

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس األعلى للمرأة عقد اللقاء الشبابي في
رحاب جامعة البحرين حول “رؤية الشباب في ممارسة المرأة الحياة السياسية” ،وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد جابر األنصاري مستشار جاللة ملك
مملكة البحرين للشئون الثقافية والعلمية.

األهداف:
ً
نصا وممارسة ،وتطلعاته في كيفية تحقيق ذلك.
•الوقوف على رؤية الشباب البحريني لمفهوم المواطنة الكاملة

•الوقوف على رأي الشباب في األسباب التي تحول دون مشاركة المرأة في مجاالت الحياة العامة التي ترتبط بصناديق االقتراع.
ً
استنادا إلى مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
•مساعدة الشباب على تفهم أهمية هذه المشاركة

•تحفيز الشباب لفهم وممارسة دورهم المستقبلي كقادة للتغيير اإليجابي ،وذلك مـن أجـل تمـهـيـد طـريـق المشاركة الكاملة والعادلة التي تنطلق من
قناعة مجتمعية بذلك.

المحاور:
•التأكيد على أهمية دور الشباب في تشخيص الواقع ومعالجته من خالل اإليمان بالمشاركة الكاملة للمرأة.

ً
عمليا.
•التركيز على كيفية البلوغ بالمفهوم إلى المواطنة الكاملة وارتباطه باالستحقاق الكامل لمشاركة المرأة السياسية
•مخاطبة ضمير الشباب في مسألة تحقيق مبادئ العدالة واإلنصاف ودوره في دعم المشاركة في االنتخابات القادمة.
•رؤية الشباب البحريني حول واقع ومستقبل المشاركة السياسية للمرأة ودوره في تحديد ذلك.

المتحدث:
سعادة الدكتور محمد جابر األنصاري  -مستشار الشئون الثقافية والعلمية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى.
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الملتقى الشبابي الحواري األول

يوم األحد الموافق  11يوليو 2010م

نظمت األمانة العامه للمجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة الملتقى الشبابي الحواري األول تحت عنوان «الشباب قادة
المستقبل  ...القدرة على التغيير » بمقر المجلس.

األهداف:
•الوقوف على رؤية الشباب البحريني لشخصية المرشح الكفء.

•استقطاب الشباب كقادة عمل مستقبلي مؤمن بدور المرأة كشريك في بناء الدولة.
•تفعيل دور الشباب في دعم مكانة المرأة ودورها في المجتمع.

•التأكيد على أهمية مشاركة الشباب لتحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
•التعرف على دور الشباب في رسم السياسات.

ً
قائما على الرأي الحر دون التأثر بالرأي التابع.
•الوقوف على رأي الشباب في المشاركة السياسية وحقهم في التصويت إذا كان

•الوقوف حول مدى صحة نتائج الدراسات بأن هناك ازدواجية في مواقف الشباب بين تأييده لمشاركة المرأة في العمل السياسي أو التردد ودعم
االقتناع بها كخيار للتصويت لها.

•التعرف على المرشح الكفء في رأي الشباب.

•التعرف على رأي الشباب في التجربة االنتخابية السابقة وتقييمهم لألداء الحالي لمجلسي الشورى والنواب سواء الرجل أو المرأة.

الجهات المنظمة:
•المجلس األعلى للمرأة.

•المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

إدارة الحوار:
•محمد درويش ( هيئة شئون اإلعالم ).
•سيما العريفي ( هيئة شئون اإلعالم ).
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إطالق جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات السياسية والمهنية

عقد مؤتمر صحفي إلطالق جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات السياسية والمهنية

بحضور عضوات المجلس األعلى للمرأة باإلضافة إلى ممثلي بعض الجمعيات السياسية والمهنية ،باإلضافة إلى ممثلي الصحافة المحلية بمقر المجلس.

األهداف:
ً
سياسيا في انتخابات 2010م.
•تشجيع المؤسسات السياسية والمهنية لدعم المرأة البحرينية والمساهمة في تمكينها
•خلق روح من التنافس بين الجمعيات المذكورة لالرتقاء أكثر بمفهوم تمكين المرأة البحرينية.
ً
ً
جديرا في بناء الدولة وتطورها.
شريكا
•العمل على النهوض بالمرأة البحرينية لتكون

•تشجيع المرأة البحرينية من خالل إطالق المبادرات التي تعمل على تحفيزها من أجل المشاركة الناجحة في انتخابات 2010م.

الجهة المنظمة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة.

أهداف الجائزة:
•زيادة نسبة مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية.
•زيادة نسبة تبوأ المرأة المراكز القيادية في مؤسسات المجتمع المدني.

•تشجيع وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني على زيادة إدماج المرأة في مؤسساتها وتقليدها المناصب القيادية وعدم التمييز ضدها.
•بناء قدرات المرأة القيادية وتعميق خبراتها في مجال العمل المهني والسياسي.
•توعية المجتمع البحريني بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها.
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معايير الجائزة:
•نسبة مشاركة المرأة في عضوية الجمعية إلجمالي عدد أعضاء الجمعية.
•نسبة مشاركة المرأة في مجلس إدارة الجمعية.

•نسبة مشاركة المرأة في رئاسة اللجان وفرق العمل المتخصصة في الجمعية.

•نسبة مشاركة المرأة في الفعاليات والنشاطات الداخلية والخارجية المتعلقة بمجال عمل الجمعية.
•مساهمة الجمعية في أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة.

•نسبة برامج التدريب والتأهيل الموجهة للمرأة المنتسبة للجمعية لتنمية قدراتها.
•تنفيذ الجمعية مشاريع وفعاليات وأنشطة داعمة للمرأة.

•دعم المرأة المشاركة في االنتخابات (خاصة بالجمعيات السياسية).

الجمعيات الفائزة:
•الجمعية السياسية الفائزة :جمعية الفكر الوطني الحر.

•الجمعية المهنية الفائزة :جمعية العالقات العامة البحرينية.

جدول يوضح الجمعيات السياسية والمهنية المشاركة في الدورة األولى لجائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات السياسية والمهنية
الرقم

الجمعيات السياسية

الرقم

الجمعيات المهنية

1

جمعية الحوار الوطني

1

جمعية المعلمين البحرينية

2

جمعية الشورى اإلسالمية

2

جمعية المهندسين البحرينية

3

جمعية الفكر الوطني الحر

3

جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية

4

جمعية الصف اإلسالمي

4

جمعية الفنيين البحرينية

5

جمعية سيدات األعمال البحرينية

6

جمعية العالقات العامة البحرينية
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الحملة اإلعالمية

الحملة اإلعالمية النتخابات 2010

تتميز المرأة في المجتمع البحريني بمشاركاتها اإليجابية في مختلف المجاالت وآن األوان أن يكون لها هذا الدور في المشاركة السياسية سواء كانت ناخبة أو

مرشحة من خالل اختيارها للشخص المناسب في مجلس النواب أو مجلس الشورى أو مجالس البلدية كمساهمه منها في إحداث التغيير.

تعريف الحملة
برنامج قائم على مبدأ الحيادية التامة في دعم مشاركة المرأة في ضوء اإلمكانيات والفترة الزمنية المتاحة لالنتخابات .2010

أهداف الحملة
•تحفيز أفراد المجتمع على إحداث التغيير اإليجابي لدعم مساهمة المرأة في المجالس.
•التأكيد على قدرة المرأة على إحداث التغيير اإليجابي ناخبة كانت أو مرشحة.

مراحل الحملة اإلعالمية
المرحلة األولى:
(  24 - 14سبتمبر .) 2010

أهدافها
•إثارة االنتباه لشعار الحملة من خالل إيصال شعار الحملة إلى اكبر عدد من المجتمع البحريني.

آلية التنفيذ
•مطبوعات توزع عن طريق الصحف اليومية.
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•اللوحات التعريفة بأشكالها المختلفة على أعمدة اإلنارة وفي شوارع مدن وقرى البحرين.
•رسائل تلفزيونية توعوية على مختلف القنوات التلفزيونية.
•مؤتمرات وندوات صحفية للتوعية وجذب اإلنتباه.

المرحلة الثانية:
(  25سبتمبر  3 -أكتوبر .) 2010

الهدف

•التعريف بشعار الحملة وأهدافها.

آلية التنفيذ

•إعالنات الطرق.

•مسجات ورسائل تلفزيونية عرضت على قناة البحرين الفضائية.

•إعالنات الرسائل األساسية للحملة وقد تم توزيعها على أعمدة اإلنارة واللوحات التعريفية بأشكالها المختلفة في شوارع وقرى البحرين.
• مطويات تحتوي على تعريف بالحملة وأهدافها وقد تم توزيعها في:
.1

المجمعات التجارية.

.3

وزارة التربية والتعليم المدارس والجامعات.

.2

وزارة الصحة المستشفيات والمراكز الطبية.

17

جانب من اإلعالنات في الشوارع والمجمعات

18

19

اللقاءات الرمضانية في إطار دعم مشاركة المرأة البحرينية في انتخابات 2010

يوم األربعاء الموافق  11يوليو 2010م

الملتقى الشبابي الحواري األول

نظمت األمانة العامه للمجلس األعلى للمرأة اللقاء الرمضاني األول بمأتم السيدة زينب بمدينة حمد.

األهداف:
•زيادة االهتمام برفع الوعي والمعرفة بقضية المشاركة السياسية للمرأة لدى قطاعات الجمهور المختلفة.

•حفز التغيير السلوكي االيجابي نحو هذه القضية والعمل من خالل االتصال المباشر واللقاءات المجتمعية وتنفيذ برامج التوعية الالزمة مع التركيز على
المرأة الناخبة وفئة الشباب من الجنسين.

• حشد التأييد المطلوب لدعم مشاركة المرأة وتعزيز اتجاهات الناخبين لدعم المرأة المرشحة.

المحاور:
•تعميق الوعي المجتمعي حول أهمية مشاركة المرأة في السلطة التشريعية وتغيير اتجاهات الناخبين لدعم المرأة.

•تشجيع الكوادر الشابة (من الجنسين) في االنخراط في العمل السياسي ودعم المشاركة السياسية للمرأة باعتبارهم قادة المستقبل في العمل النسائي.

•تعزيز دور الكتلة االنتخابية النسائية في دعم المرأة.

• تفعيل الدور اإليجابي لإلعالم وكسب تأييده في دعم مشاركة المرأة.

المتحدث:
فتحية القيم.

الجهة المنظمة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة.
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اللقاء الرمضاني الثاني

يوم األربعاء الموافق  18أغسطس 2010م

نظمت األمانة العامه للمجلس األعلى للمرأة «اللقاء الرمضاني الثاني» تعزيز دور الشباب في بناء الوطن وقيادة التغيير في التنمية االقتصادية واالجتماعية

والثقافية والسياسية بمقر المجلس األعلى للمرأة.

المحاور:
•الوقوف على رؤية الشباب البحريني لشخصية المرشح الكفء النتخابات
2010م.

•تعزيز دور الشباب في بناء الوطن وقيادة التغيير في التنمية االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والسياسية.

•تحفيز الشباب لفهم وممارسة دورهم كقادة للتغيير اإليجابي واستشراف
المستقبل.

المتحدث:
أ .دالل الزايد  -عضو مجلس الشورى.

الجهة المنظمة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة.
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يوم األحد الموافق  22أغسطس 2010م

اللقاء الرمضاني الثالث

نظمت األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة «اللقاء الرمضاني الثالث» استقطاب الشباب كقادة عمل مستقبلي مؤمن بدور المرأة كشريك في بناء الدولة

بمقر المجلس األعلى للمرأة.

المحاور:
•تعميق الوعي المجتمعي حول أهمية مشاركة المرأة في السلطة التشريعية
وتغيير اتجاهات الناخبين لدعم المرأة.

•تشجيع الكوادر الشابة (من الجنسين) في االنخراط بالعمل السياسي ودعم المشاركة
السياسية للمرأة باعتبارهم قادة المستقبل في العمل النسائي.

•تعزيز دور الكتلة االنتخابية النسائية في دعم المرأة.

•تفعيل الدور اإليجابي لإلعالم وكسب تأييده في دعم مشاركة المرأة.

المتحدث:
د .ندى حفاظ  -عضو مجلس الشورى.

الجهة المنظمة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة.
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اللقاء الرمضاني الرابع

يوم األثنين الموافق  23أغسطس 2010م

نظمت األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع جمعية الحكمة للمتقاعدين اللقاء الرمضاني الرابع لتعميق الوعي المجتمعي حول أهمية مشاركة

المرأة في السلطة التشريعية وتغيير اتجاهات الناخبين لدعم المرأة بجمعية الحكمة للمتقاعدين.

المحاور:
•تعميق الوعي المجتمعي حول أهمية مشاركة المرأة في السلطة التشريعية
وتغيير إتجاهات الناخبين لدعم المرأة.

•تشجيع الكوادر الشابة (من الجنسين) في االنخراط بالعمل السياسي ودعم المشاركة
السياسية للمرأة باعتبارهم قادة المستقبل في العمل النسائي.

•تعزيز دور الكتلة االنتخابية النسائية في دعم المرأة.

•تفعيل الدور اإليجابي لإلعالم وكسب تأييده في دعم مشاركة المرأة.

المتحدث:
د .فضيلة المحروس  -عضو المجلس األعلى للمرأة.

الجهة المنظمة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة  -جمعية الحكمة للمتقاعدين.
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يوم األثنين الموافق  11أكتوبر 2010م

مناظرة شبابية مع أعضاء مجلس النواب

نظمت األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة مناظرة شبابية مع أعضاء مجلس النواب لتوعية الشباب من الجنسين حول أهمية مشاركة المرأة في العمل

النيابي من واقع تجربة أعضاء مجلس النواب بمقر المجلس األعلى للمرأة.

محور المناظرة:
•توعية الشباب من الجنسين حول أهمية
مشاركة المرأة في العمل النيابي من واقع
تجربة أعضاء مجلس النواب.

المتحدثون:
•د .عبدالعزيز أبل.

•أ .عادل العسومي.

الجهة المنظمة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة.
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الملتقى الشبابي مع معالي محافظ الجنوبية

يوم الخميس الموافق  14أكتوبر 2010م

نظمت األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة الملتقى الشبابي مع معالي الشيخ عبدالله بن راشد
آل خليفة محافظ الجنوبية لتوعية الشباب من الجنسين لدعم المرأة البحرينية في المنافسات

االنتخابية وقدرتها على صنع القرار من تحت قبة البرلمان بمقر المجلس األعلى للمرأة.

محور اللقاء:
•توعية الشباب من الجنسين لدعم المرأة البحرينية في المنافسات االنتخابية وقدرتها على
صنع القرار من تحت قبة البرلمان.

المتحدث:
معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة  -محافظ المحافظة الجنوبية.

الجهة المنظمة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة.
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الملتقى الشبابي مع اإلعالمي الكويتي «بركات الوقيان»

يوم األحد الموافق  17أكتوبر 2010م

نظمت األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة الملتقى الشبابي مع اإلعالمي الكويتي «بركات الوقيان» للتعرف على كيفية تكوين الذات الشبابية والثقة

بالنفس وصنع القرار بمقر المجلس األعلى للمرأة.

المحاور الرئيسية:
•التعرف على كيفية تكوين الذات الشبابية والثقة بالنفس وصنع القرار.
•واقع الشباب من العملية االنتخابية وقدرتهم على التغيير اإليجابي.
•استعراض التجارب الشبابية الشخصية في الحياة السياسية.

المتحدث:
اإلعالمي الكويتي «بركات الوقيان».

الجهة المنظمة:
األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة.
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االنتخابات التكميلية 2011

برنامج التمكين السياسي لالنتخابات النيابية التكميلية
دشنت األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة برنامج توعوي تدريبي لالنتخابات النيابية التكميلية  2011والتي جاءت مكملة النتخابات  2010بعد خلو 19
ِ
«معك تكتمل الصورة» بهدف رفع الوعي والمعرفة بأهمية المشاركة السياسية للمرأة لدى قطاعات الجمهور المختلفة ،وحفز التغيير
مقعد نيابي بعنوان

السلوكي االيجابي في المجتمع.

وتم إطالق حزمة من البرامج والدورات التدريبية على مرحلتين وحملة إعالمية لدعم المترشحة والناخبة خالل االنتخابات التكميلية وذلك في إطار برنامج

التمكين السياسي الذي ينفذه المجلس ضمن محور المرأة واتخاذ القرار كأحد محاور الخطة الوطنية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

المرحلة األولى:
وتضمنت عقد لقاءات وحوارات توعوية ركزت على بيان نوعية الفرص المتاحة أمام المرأة بقصد حثها على اإلقبال على المشاركة السياسية وتوضيح فرصها

في مرحلة إعادة الترشح واالنتخاب ،باإلضافة الى كسب تأثير اإلعالم في دعم مشاركة المرأة .وهي على النحو التالي:

30

لقاء حواري حول «الجوانب القانونية لالنتخابات التكميلية» للدكتور احمد فرحان  -األمين

العام للمؤسسة الوطنية لحقوق االنسان بهدف بيان نوعية الفرص المتاحة أمام المرأة

بقصد حثها على اإلقبال على المشاركة السياسية وتوضيح فرصها في مرحلة إعادة الترشح
واالنتخاب.

د .أحمد فرحان

لقاء حواري حول «تفعيل الدور االيجابي لألعالم وكسب تأثيره في دعم مشاركة المرأة»
لإلعالمي سعيد الحمد بهدف ابراز دور االعالم في مجال المشاركة السياسية للمرأة.

سعيد الحمد

لقاء حواري حول «تجربة المرأة البحرينية في انتخابات 2010م» لألستاذة فاطمة سلمان
عضو المجلس البلدي بمحافظة المحرق بهدف الوقوف على تجربة المرأة البحرينية ومدى

االستفادة منها في االنتخابات التكميلية.

فاطمة سلمان
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المرحلة الثانية:
وتم خاللها تنفيذ برنامج تدريبي عملي مركز ومباشر مع المقبالت على الترشح لالنتخابات النيابية التكميلية  2011بإشراف األستاذة دالل الزايد عضو

المجلس األعلى للمرأة وتناول الموضوعات التالية:

•طرق صياغة البرنامج االنتخابي واإلخراج الفني لكيفية طرح البرنامج على الناخبين عند التواصل المباشر.
•مناقشة البرنامج مع الناخبين وكيفية طرحه وايصاله للرأي العام من خالل وسائل اإلعالم.

•طرق اختيار وتشكيل أفراد وإدارة الحملة االنتخابية وكيفية تقديم المرشحة للناخبين وطرق توزيع البرنامج االنتخابي على الناخبين.
•كيفية رصد الناخبين واستقطاب األصوات ورصد المخالفات القانونية تجاه المرشحة واإلجراءات الواجب اتباعها.

أ .دالل الزايد

جانب من التدريب في التعامل مع وسائل اإلعالم
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إحدى جلسات البرنامج

الحملة اإلعالمية للبرنامج:
ِ
«معك تكتمل الصورة» ،تضمنت تنفيذ تحقيقات صحفية ،وبرامج وتقارير
أطلق المجلس األعلى للمرأة حملة إعالمية مكثقة في فترة قصيرة تحت شعار

تلفزيونية وإذاعية وتغطية مباشرة عبر شبكات التواصل االجتماعي (التويتر  +الفيسبوك) .كما نظم المجلس قبل اإلعالن عن نتائج الجولة الثانية مؤتمرا

ً
احتفاء بفوز
صحفيا لسعادة األمين العام األستاذة هالة األنصاري باإلضافة إلى كافة المرشحات المتأهالت للدور الثاني .أقيم بعد فوز المرشحات لقاء خاص
ً
ثالث مرشحات في االنتخابات التكميلية حضره نخبة من اإلعالميين والمهتمين والمساندين لوصول المرأة.
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برنامج التمكين السياسي لالنتخابات التكميلية 2011
الدائرة

المرشحة

عدد األصوات

المنافس

عدد أصواته

ثالثة العاصمة

ابتسام هجرس

 366صوت

سيد هاشم العلوي

 312صوت

ثانية الشمالية

سوسن تقوي

ثامنة الشمالية

سيما اللنجاوي

 2424صوت

محمد بوقيس

 2999صوت

أولى الوسطى

سمية الجودر

 1725صوت

أسامة الخاجة

 1660صوت

ابتسام هجرس
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فوز بالتزكية

سوسن تقوي

سيما اللنجاوي

د .سمية الجودر

عضوات مجلس النواب الفائزات في االنتخابات التكميلية
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برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية 2014 - 2012
ً
ً
عاما لبرنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية ( )2014 - 2011والذي
إطارا
وضع المجلس األعلى للمرأة وبالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية
تتركز أهدافه في التالي:

1.1دعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي.

2.2استثمار الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المرأة البحرينية.

3.3بناء واعداد كوادر قادرة على المنافسة في االنتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار من خالل التدريب على المهارات االنتخابية و المعارف
والحقوق الدستورية والقانونية.

4.4تغيير الصورة النمطية للمرأة وتسليط الضوء على أبرازها كقيادية فاعلة صاحبة رؤية وتفكير وقادرة على تحقيق انجازات على جميع األصعدة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.

5.5تعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة متى ما توفرت لديها الكفاءة
والخبرة والقيمة المضافة لهذه المشاركة.

محاور البرنامج:
• التدريب والتأهيل
أوال :برنامج التعاون مع البرلمانيين والبرلمانيات:
يشمل تنظيم لقاءات عمل مشتركة /طاوالت مستديرة تهدف إلى تطوير

ودعم جهود عمل البرلمانيين والبرلمانيات بما يحقق تعزيز فاعلية األدوات

البرلمانية (التشريعية والرقابية) ،وبناء وتنمية القدرات للوصول ألنجح
الوسائل لمباشرة آليات الرقابة ،وجودة وحسن الصياغة التشريعية ،واكتساب
مهارات اإلقناع والتأييد عند المناقشة في الجلسات العامة للبرلمان.
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جانب من توقيع مذكرة تفاهم
مع معهد البحرين للتنمية السياسية لتنفيذ البرنامج

ً
ثانيا :برنامج الكوادر الشبابية الواعدة:
ويهدف إلى تدريب الكوادر الشبابية وتأهيلهم للمهام القيادية إلى إعداد جيل قيادي من الشباب ،قادر على المشاركة في الشأن العام وداعم لقضايا المرأة،
ً
وفقا ألحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان (على سبيل
ونشر وتنمية الوعي السياسي والحقوقي بين فئة الشباب

المثال اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو») ،وتنمية المهارات القيادية لدى مختلف الفئات الشبابية وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش
وتبادل الرأي وتأهيلهم للمشاركة في الشأن العام.

• الدعم اإلعالمي للمرأة
انشطة إعالمية لحشد الرأي العام لدعم قضايا المرأة ،وأنشطة إعالمية موجهة للمرأة للتوعية بأهمية مشاركتها السياسية ودورها في صنع القرار ،وورش

عمل تدريبية تهدف إلى توفير التدريب المتخصص لإلعالميين لتوعيتهم وبناء قدراتهم في مجال اإلعالم المساند للمرأة.

• برنامج التهيئة االنتخابية
•استقطاب الكفاءات البحرينية الراغبة للترشح النتخابات  ،2014وتدريبهم على التهيئة واإلعالن عن الترشيح ،وصياغة السيرة الذاتية ،وصياغة البرنامج
االنتخابي

•مجموعة من الورش التدريبية تستهدف تدريب مجموعات فرق العمل المساندة للمرشحين في حمالتهم االنتخابية ،وذلك لرفع قدراتهم في عملية
بناء الفرق للحمالت االنتخابية ،ومراقبة االنتخابات وسير العملية االنتخابية ،ومهارات كسب التأييد والتأثير ،وكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم.
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• التوعية
ندوات توعوية حول أهمية المشاركة السياسية ودور المجالس المنتخبة ،وحلقات نقاشية حول أهمية المشاركة االنتخابية.

• التوثيق
أوال :توثيق المشاركة السياسية للمرأة البحرينية
إصدار (كتيبات  /أفالم) تبين مسيرة المشاركة السياسية للمرأة البحرينية ومراحل تطورها ،وبدايات العمل السياسي للمرأة ،والمشاركة في االنتخاب

والترشيح ،وبيان المنطلقات الدستورية والنصوص القانونية التي ضمنت هذا الحق ،واالتفاقيات الدولية إن لزم األمر ،باإلضافة إلى رصد تاريخي وباألرقام
للمشاركات في برامج التمكين السياسي السابقة ،ونتائج هذه المشاركة ...الخ

ً
ثانيا :توثيق العملية االنتخابية (انتخابات)
توثيق جميع مراحل العملية االنتخابية للمستفيدات من البرنامج مع التركيز على التفاصيل الخاصة بحجم الدائرة والمنطقة االنتخابية (والكتل االنتخابية ،كافة

اإلحصائيات والبيانات المتعلقة بالكتل االنتخابية وتوجهاتها إن أمكن) ،ويصدر في ملف مطبوع بالصور واألرقام الالزمة.

ً
ثالثا :توثيق البرنامج
ً
ً
موثقا يستفاد منه،
مرجعا
توثيق جميع مراحل البرنامج وما تضمنه من محاور رئيسية (التدريب والتأهيل والتوعية والدعم اإلعالمي) بكافة تفاصيله ليكون

باستخدام مختلف الوسائل ،المطبوعة والمرئية واإللكترونية (المصورة والمكتوبة واإلعالمية منها) ،ويوضح طبيعة ونوعية البرامج المنفذة والمستفيدين
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والمستفيدات منها والقائمين على تنفيذها وأهم النتائج.

@scwbahrain

األمانة العامة

ص.ب 38886 :المنامة  -البحرين

هاتف - +973 17417171 :فاكس+973 17415304 :
www.scw.bh

facebook.com/scwbahrain
youtube.com/scwbahrain
@scwbahrain
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