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 ناشطات نسويات يطالبن بإصدار قانون موحد ألحكام األسرة وتجريم العنف

لوصول أآبر عدد من النساء في مراآز صنع القرار» الكوتا«أّيدن العمل بنظام   

 صباح سيادي

ألحكام األسرة، وقانون يجرم العنف ضد المرأة، إلى  طالبت مجموعة من الناشطات النسويات بضرورة اإلسراع في إصدار قانون موحد

كونها من القضايا الملحة على الساحة  ية ألبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وتأتي تلك المطالباتالجنس جانب إعطاء حق منح

وأيدت الناشطات النسويات العمل بمبدأ نظام الكوتا من أجل وصول  .التي تواجه المرأة البحرينية النسوية المحلية، وتعد من أهم التحديات

االتحاد النسائي ارتأى ضرورة  وتزامنا مع حوار التوافق الوطني، فإن المجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع .مراكز صنع القرار المرأة إلى

المرأة، في حلقة حوارية  النسوية المحلية، والمتمثلة في أبرز القضايا العالقة التي تعيق تطور مناقشة أهم المستجدات الراهنة على الساحة

طاولة  تواجهها تعقد يوم األربعاء المقبل تناقش فيها أهم المحاور المطروحة على ة والتحديات التيتركز على واقع المرأة البحريني

استطلعت آراء مجموعة من » األيام» .والمحور االجتماعي الحوار، ومنها المحور الحقوقي، والمحور السياسي، والمحور االقتصادي

نائبة رئيسة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة  .بحرينية، وأبرز التحديات التي تواجههاالمرأة ال الناشطات النسويات، وكيف ينظرن إلى واقع

إن المرأة في «: وقالت السيد .والعمل به، لتحصل المرأة على ربع المجالس المنتخبة» الكوتا«المحاصصة  خديجة السيد أيدت تطبيق مبدأ

بيد أن  ية مع الرجل من منطلق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات،حقوقها سواس البحرين كفل الدستور وميثاق العمل الوطني

 وعن أبرز الرؤى التي سيتم طرحها أفصحت السيد أن هناك العديد من القضايا .«األعراف حرمتها من حقها في النجاح في االنتخابات

 .اني المتعلق بالمرأة لضمان حصولها على العيش الكريماإلسك التي التزال معلقة، ومنها قانون الجنسية الذي سيتم الدفع به، والملف

مركز للمتطوعين لتكريس مبادئ وقيم العمل  وأضافت أنه من أهم الرؤى أيضا دعم المشاريع إليجاد فرص عمل للنساء، وإنشاء

وحول واقع  .وتسعى إلى تمكينها االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة وترجمتها لبرامج فعلية تدعم المرأة، التطوعي، إلى جانب تفعيل

وكفاءة في بناء المجتمع وحققت المزيد من التقدم والتطور الذي تقاس  المرأة البحرينية ذكرت السيد أن المرأة البحرينية ساهمت بجدارة

 المستوى االجتماعي وتذليل كافة الصعوبات سواء على المجتمعات، وذلك عن طريق إدماج المرأة في التنمية وإتاحة الفرص أمامها بها

الكثير من  من جانبها أوضحت رئيسة لجنة مناهضة العنف ضد المرأة صباح سيادي أن هناك .والسياسي أو االقتصادي والتشريعي

هناك العديد من النساء اللواتي يعانين من العنف األسري مغبون حقهن  الملفات العالقة، وأهمها قانون حماية المرأة من العنف، إذ ان

وأضافت أن قضية العنف األسري قضية اجتماعية بحاجة إلى أن يتم  .وجود قانون يجرم العنف الواقع على المرأة والطفل بب عدمبس

ولفتت إلى أن قانون أحكام األسرة يعتبر من المطالب الملحة  .وأن يسن قانون يخدم األسرة حتى تحصل المرأة على حقها االهتمام بها،

تعاني منها المرأة في المحاكم، لعدم وجود  اد النسائي، والمطالبة بإصدار قانون موحد لألسرة، نتيجة المعاناة التياالتح التي أكد عليها

بضرورة عدم تسييس رياض  من جانب آخر طالبت رئيسة جمعية الرفاع الخيرية الثقافية فتحية الجهوري .قانون منصف تلجأ إليه

مؤكدة على  .االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل وحقوقه، التي لم يتم تفعيلها تي نصت عليهااألطفال، وإعطاء الطفل كامل الحقوق ال

وأيدت الجهوري نظام الكوتا  .حتى ال تسيس ألغراض سياسية ضرورة أن تتبع رياض األطفال ضمن أنظمتها وزارة التربية والتعليم

وقالت إن الجمعيات الدينية سبب رئيس في تكريس مفهوم  .راكز صنع القرارم الذي رأت في تطبيقه ضرورة ملحة لوصول المرأة إلى



من جهة أخرى شددت عضو مجلس إدارة االتحاد النسائي  .والعمل على إعاقة وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار العقلية الذكورية،

فالمرأة البحرينية تعاني نتيجة  إصدار قوانين أحكام األسرة، وقانون العنف ضد المرأة، وقانون الجنسية، فريال الصيرفي على ضرورة

وطالبت الصيرفي بضرورة إصدار قانون موحد  .حقوقها التي كفلتها لها الشريعة والدستور عدم إصدار قوانين تحميها، وتعطيها كامل

وحول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد  . واضحة ومحددة، واإلسالم في ذلك بّينفالقوانين لألسرة، يكفل الحياة االجتماعية،

مع المجلس األعلى للمرأة  التحفظات التي جاءت في بنود االتفاقية، أوضحت الصيرفي أن االتحاد بالتعاون ورفع بعض) السيداو(المرأة 

وعن أبرز التحديات  .منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الجنسيةوهو  يسعى إلى رفع التحفظات المتعلقة بقانون الجنسية،

 المرأة تعاني من التمييز، في الوظائف فيما يتعلق ببعض التخصصات التي تكون التي تواجه المرأة البحرينية اليوم أفادت الصيرفي أن

الوظيفية المتعلقة بالعالوة االجتماعية، إلى جانب العقلية  يازاتحكرا على الرجال في سوق العمل، إلى جانب عدم حصولها على االمت

 ورأت الصيرفي ضرورة توعية المجتمع، بقضايا المرأة، وإعطائها حقوقها كاملة، .المسيطرة في ظل المجتمعات األبوية الذكورية

لة العالقات الداخلية في االتحاد النسائي إيمان من جهتها أيدت مسؤو .ومحاربة العقلية الذكورية المسيطرة في بعض البيئات االجتماعية

إننا «: وقالت شويطر .نصيبا أكبر في المشاركة السياسية تطبيق مبدأ الكوتا النسائية كأحد الحلول المرحلية من أجل إعطاء المرأة شويطر

 توعيتها مسؤولية مجتمعية، وأهلية ورسمية،وضرورة توعية المرأة، التي تعتبر  نسعى إلى تعديل قانون االنتخاب، والدوائر االنتخابية،

تتعرض لها المرأة من قبل  ودعت إلى ضرورة سن قانون يجرم العنف ضد المرأة، بسبب كثرة حاالت العنف التي .«وكذلك إعالمية

لس األعلى للمرأة ذكرت وعن أوجه التعاون بين االتحاد النسائي والمج .أحكام األسرة الزوج واألبناء، ولن يتأتى ذلك إال بتطبيق قانون

بإصدار القوانين المعلقة كقانون أحكام األسرة،  أن المجلس واالتحاد يسعى إلى التوافق في طرح الرؤى المشتركة من أجل الدفع الصيرفي

عض تسعى إلى رفع ب وأفادت أن هناك جهودا حثيثة .تلك التوصيات عبر طاولة حوار التوافق الوطني والجنسية، والعمل على نقل

 ومنها منح الجنسية، والمساواة بين الرجل والمرأة) السيداو(ضد المرأة  التحفظات على بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز

وعلى صعيد متصل أفادت عضو االتحاد  .األفضل المتصل بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكنهم، والدفع بقضايا المرأة نحو

المرئيات على المحور  النسائي ناقش مرئياته ورفعها إلى حوار التوافق الوطني، إذ تركز أغلب يض أن االتحادالنسائي ابتهاج العر

وأشارت إلى أن  .كقانون أحكام األسرة، وقانون تجريم العنف، وقانون الجنسية الحقوقي للمطالبة بإصدار تشريعات وقوانين تحمي المرأة

تضمن وصولها إلى المراكز % 30النسائية، وإعطاء المرأة ما نسبته  ضرورة تطبيق نظام الكوتااالتحاد النسائي طالب في مرئياته ب

ما لم تثبت إدانتهن بالتهم المنسوبة إليهن،  منوهة إلى أن أبرز المرئيات المطروحة تتمثل في إعادة المفصوالت من أعمالهن .القيادية

وفي ذات السياق  .المنتخبة دا من العوامل التي تساعد على وصول المرأة للمجالسيعتبر عامال مساع وتعديل الدوائر االنتخابية الذي

جبارة أن المرأة البحرينية في ظل المشروع اإلصالحي لجاللة الملك  ذكرت عضو مجلس إدارة العمل النسائي في جمعية اإلصالح سعاد

وحول ما إذا كانت الجمعيات الدينية  .بمشاركة الرجل ع القرارعيسى آل خليفة تبوأت المناصب القيادية، وأعطي حقها كفرد يصن حمد بن

إال أن هناك بعض   سنوات،6القيادية بينت جبارة أنها تولت رئاسة إدارة العمل النسائي لمدة  تقف عائقا أمام وصول المرأة للمناصب

األدوات، في حين  س المرأة حقها، وتعدها أداة منإن بعض المجتمعات لألسف تبخ«: وقالت جبارة .الجمعيات التي تقف عائقا أمام المرأة

ما  المرأة حقوقها، وما أفرزته الساحة من تظلمات للمرأة في المحاكم والوزارات أن اإلسالم رفع شأن المرأة، إال أن الفهم الخاطئ هضم

وطالبت جبارة بضرورة إصدار  .« المرأةعدم الوعي بمكانة هو إال نتيجة العنف الواقع عليها من قبل الزوج واألبناء، وذلك راجع إلى

وعما إذا كانت جبارة من المؤيدين لنظام الكوتا أشارت إلى  .وإعطائها حقها المغبون قانون أحكام األسرة بشقه الجعفري، إلنصاف المرأة

فاءات نسائية لم تصل إلى مواقع المواقع الوظيفية، خصوصا وأن هناك ك على الديمقراطية، وإنما تدعم الكوتا وتؤيدها في أن الكوتا تؤثر

 .صنع القرار

 

 

 

 



 


