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 المقـدمــــة
 المرأة بشئوفىذه الدراسة ىي أحدى الدراسات المسحية التابعة لمنظمة المرأة العربية التي تيتـ 

وييتـ . األعضاء لمدوؿ المسحية الدراسات مشروع العربية المرأة منظمة احتضنتحيث . العربية

بمسح المشروعات والبرامج التي تستيدؼ المرأة في المجاالت التي تقع في دائرة اىتماـ المشروع 

تقوـ كؿ دراسة برصد المشروعات التي طبقت بالفعؿ في المجاؿ حيث  .منظمة المرأة العربية

 محور البحث المسحي، وكذا المشروعات قيد التنفيذ الحالي، مع الحرص عمى رصد النتائج

واألىداؼ التي حققتيا المشروعات التي انتيى تنفيذىا وكذا المراحؿ التي أنجزتيا المشروعات 

عمى تشخيص الوضع الراىف، وعمى تعزيز ورفع كفاءة البرامج مما سيساعد  .القائمة

والمشروعات واألنشطة اليادفة لتحسيف األوضاع االجتماعية لممرأة العربية، وتقديـ مجموعة مف 

ىذا المجاؿ بناء عمى  فيوضع خطتيا المستقبمية  فيتسترشد بيا المنظمة  التيالتوصيات 

بيف الدوؿ  الفنيا يؤدى إلى نجاح جيود تبادؿ الدعـ قاعدة عريضة مف المعايير الموحدة، بم

 . األعضاء

المرحمة الرابعة واألخيرة مف مشروع الدراسات المسحية المرحمة مف الدراسة  ىذهوتعد 

المنفذة في الدوؿ العربية مف اجؿ النيوض بالمرأة حيث تركز ىذه المرحمة  لمبرامج والمشاريع

وتيدؼ . لممرأة في السنوات الخمس األخيرة الموجيةعمى المشاريع الخاصة بالمجاؿ االجتماعي 

مف  الرسميوالمستوى غير  الرسميالوقوؼ عمى الجيود المبذولة عمى المستوى  إلىالدراسة 

. مراحؿ ثالثحيث سبقت ىذه المرحمة . أجؿ النيوض بالمرأة وتحسيف أوضاعيا االجتماعية

التعميـ و البرامج الموجية لممرأة العربية في مجاالت عبارة عف مسح  المرحمة األولىكانت 

البرامج الموجية لممرأة العربية  بمسح اىتمت المرحمة الثانيةثـ  .اإلعالـالصحة و االقتصاد و 

  .مجاؿ القانوف البرامج الموجية لممرأة العربية في مسحتـ  المرحمة الثالثةو  .السياسةمجاؿ  في
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حيث تـ عرض . في مممكة البحريف( المواطنة و المقيمة)تركز ىذه الدراسة عمى المرأة  و

و . منيا كيفياً  90كميًا و ثـ تـ تحميؿ  مشروع ييتـ بالمرأة في المجاؿ االجتماعي 909وتحميؿ 

ج الدراسة المسحي مستعرضة أىداؼ يمنبعرض أجزاء مبتدئة  ستة إلى الدراسة ىذه تنقسـ

التي واجيتيا صعوبات عرض الو المنيجية المستخدمة لمدراسة  اإلجراءاتالدراسة وأىميتيا و 

بممحة  أوضاع المرأة االجتماعية في مممكة البحريفيشرح جزء استعرضت الدراسة ثـ . الدراسة

 تحميؿوبعد ذلؾ تـ عرض الوضع الراىف لممشروعات االجتماعية عف طريؽ . تاريخية و واقعية

 90وبعد ذلؾ تـ عرض . االستمارةعرض اآلفاؽ المستقبمية كما وردت في  ثـ ومف االستمارات

 مشاريع متنوعة مف حيث الطبيعة و األىداؼ و الفئة المستيدفة كمشاريع نموذجية يمكف تكرارىا

وختامًا تناولت الدراسة أىـ النتائج واالستخالصات والتوصيات لتطوير المشاريع  .في دوؿ أخرى

   .الحالية أو المستقبمية



  
 

3 
 

 منيج الدراسة .1

 .أىداف الدراسة 1.1
 :األىداف العامة لمدراسة

i. مف أجؿ  يوالمستوى غير الرسم يالوقوؼ عمى الجيود المبذولة عمى المستوى الرسم
 .وتحسيف أوضاعيا االجتماعيةالبحرينية النيوض بالمرأة 

ii.  والوقوؼ البحرينية في المجاؿ االجتماعي لممرأة الكشؼ عف التوجيات والموضوعات
 .تحقيؽ أىدافيا أو أسباب اإلخفاؽ فيعمى مدى نجاحيا 

iii. تعزيز ورفع كفاءة البرامج والمشروعات واألنشطة اليادفة ل تشخيص الوضع الراىف
 . البحرينية االجتماعية لممرأةلتحسيف األوضاع 

 

 : الحالية المسحية الدراسة أىداف

i. بمممكة البحريف في المجاؿ االجتماعي مشاريع الموجية لممرأةال أنواع عمى التعرؼ. 

ii. مشاريعال ىذه استمرارية مدى عمى التعرؼ. 

iii. االجتماعيفي المجاؿ  مشاريع الموجية لممرأةال تواجو التي المشكالت أىـ وتحميؿ رصد 
 .ألىدافيا تحقيقيا دوف تحوؿ التي والمعوقات

iv. فايتياك عدـ أو فايتياكو  التمويمية المصادر عمي لتعرؼا. 

v. الدوؿ بيف الخبرات وتبادؿ والتعاوف التنسيؽ تفعيؿ فييا يمكف التي المجاالت تحديد 

 .المسح في ةكالمشار 

vi. وتمكينيا بالمرأة لمنيوض العربية المنظمة تتبناىا أف يمكف التي والبرامج المشاريع تحديد 

 .سياسياً  ،اجتماعياً  ،عممياً 

 .أىمية الدراسة 1.1
في  في البحريفتعد أىمية الدراسة في رصد أىـ المشاريع االجتماعية الموجية لممرأة 

تقديـ مجموعة مف التوصيات ذه المشاريع لىوجدوى  ودراسة أىداؼالسنوات الخمسة األخيرة 
االجتماعي  المجاؿ فيوضع خطتيا المستقبمية  فيالمرأة العربية تسترشد بيا منظمة  التي
بناء عمى قاعدة عريضة مف المعايير الموحدة، بما يؤدى إلى نجاح جيود تبادؿ الدعـ  لممرأة
الوقوؼ عند المشاريع الناجحة لمتبناىا المنظمة  إلى إضافة. بيف الدوؿ األعضاء الفني

 .لمشاريع في دوؿ أخرىوتكرار ا لمنيوض بالمرأة اجتماعياً 
 يمكف مشاريع تكرار لتفادي لممرأة الحالي الوضع عمى التعرؼ أجؿ مف أولى خطوةك المشروع

 تتبناىا سوؼ التي المستقبمية المشاريع فاءةك مف لمرفع وأيضا ،بنجاح نفذت قد تكوف أف

 في لممرأة الموجية والمشاريع البرامج حوؿ بيانات قاعدة إنشاء إلى ييدؼ ماك .المنظمة

 .المنظمة



  
 

4 
 

 :اإلجراءات المنيجية 1.1
 منطق اختيار العينة  1.1.1

حيث تـ  اختيار المشروعاتمراعاة قضايا النوع االجتماعي أثناء وفي ىذه الدراسة تـ 
وتـ القائـ منيا والمنتيي، ( 1119-1115)رصد المشروعات خالؿ السنوات الخمس الماضية 

 :اختيار المشاريع عمى أساس
تيػػتـ بتعزيػػز المكانػػة االجتماعيػػة لممػػرأة ودورىػػا فػػي األسػػرة والمجتمػػع،  المشػػروعات التػػي -

 .ورفع وعييا تجاه نوعيا االجتماعي

 . المشروعات التي تعزز حقوؽ المرأة كمواطنة وتواجو صور التمييز السمبي ضدىا -

 .المشروعات التي تستيدؼ حماية المرأة مف كؿ أشكاؿ العنؼ -

رات واألرامػؿ والمطمقػات والمعػيالت وذوات االحتياجػات المشروعات الموجية لمنساء الفقيػ -
 .الخاصة

 

 

 

 :يعرؼ المشروع في ىذه الدراسة عمى انو
منظومة مف األنشطة تقوـ بيا مؤسسة حكومية أو أىمية وطنية أو دولية بصورة مسػتقمة أو بػدعـ 

ا أو منظمػػة دوليػػة، ينفػػذ عمػػى مسػػتوى وطنػػي أو محمػػي، ويسػػتغرؽ مػػدى زمنيػػا مغمقػػ/مػػف مؤسسػػة
 .مفتوحا ويستيدؼ النيوض بالمرأة وتمكينيا اجتماعيًا عمى نحو مباشر أو غير مباشر

 

 :البحث تضمنيا التي المشروعات اختيار معايير

وليػػا  أشػػير 6تػػـ اختيػػار المشػػاريع التػػي ليػػا ىيكػػؿ تنظيمػػي و وثيقػػة وال يقػػؿ مػػدى المشػػروع عػػف 
حيػث يمكػف  ،الفصػؿ بػيف المؤسسػة والمشػروع تػـكمػا . لمتكػرار وقابميتػو االسػتمرار عمػى وقػدره اسػتدامة

مثػػػؿ )لممؤسسػػػة أف تنفػػػذ أكثػػػر مػػػف مشػػػروع، و فػػػي حػػػاالت نػػػادرة تكػػػوف المؤسسػػػة ىػػػي المشػػػروع 
، فمثاًل اعتبر مركز معمومات المرأة و الطفؿ ىػو مشػروع لجمعيػة رعايػة الطفولػة (المراكز البحثية

وع التػابع لجمعيػة نيضػة فتػاة البحػريف ر ىو المشػاألسري  لإلرشادأو مركز عائشة يتيـ و األمومة 
   .و لـ تشمؿ ىذه الدراسة المشاريع التابعة ليذه المراكز

 : وىي عناصر النيوض بالمرأة اجتماعًياراعت ما اريع التي تـ اختيارىا، غالبًا كما أف المش
 .في األسرة والمجتمعتغيير الوضع االجتماعي لممرأة واالرتقاء بمكانتيا ودورىا في اتخاذ القرار  -
 .والمجتمعية واإلنتاجية اإلنجابيةأدوارىا  إطاركفاعمة في المجتمع في  تنمية وعي المرأة بذاتيا -

دراؾتعزيز قيـ المواطنة  -  .أىمية المشاركة في المجاؿ العاـ وا 

 . تمكيف المرأة مف ممارسة حقوقيا وأداء واجباتيا وتحمؿ مسئولياتيا -
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خاصة صور التمييز الثقافي )المرأة  إلى النظرة النمطيةالعمؿ عمى بث مفاىيـ ذىنية جديدة تغير  -
 . ، ونشر ثقافة المساواة بيف الجنسيف(واالجتماعي

 . التوظيؼ األمثؿ لكفاءة المرأة وقدراتيا وتوجيييا نحو مزيد مف المشاركة -

دماجيفحماية الفئات الضعيفة والميمشة مف النساء  -  . ي الحياة االجتماعيةف وا 

 

 :المعمومات مصادر

وقد تـ اختيار المشاريع األىمية مف قائمة مؤسسات المجتمع المدني المعتمدة مف قبؿ 
تصنيفات  01و تـ اختيار ، (وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية سابقاً )وزارة التنمية االجتماعية 

كما ىو موضح في  214وكاف مجموعيا  اء عمى وزارة التنمية االجتماعية،بنليذه المؤسسات 
لالتصاؿ واختيار مشاريعيا تي لدييا مشاريع ذات صمة ، وتـ انتقاء المؤسسات ال1 جدوؿ

التوزيع : مثاؿ)يا في المعايير المختمفة، اعاة توزيعاتمع مر  المتطابقة مع شروط الدراسة المسحية
 إلى ةفاضباإل .(الخ...والجغرافي في اختيار الصناديؽ الخيرية اإلسالميةالمذىبي في الجمعيات 
 .االستجابة في التواصؿ

 iتصنيف مؤسسات المجتمع المدني 1 جدول
 العدد تصنيف المؤسسة 
 05 النسائية ياتالجمع  .0
 51 االجتماعية اتالجمعي  .4
 01 الشبابػية الجمعيات  .3
 42 اإلسالمية اتالجمعي  .2
 02 الخيرية الجمعيات  .1
 34 الخيػػرية الصناديؽ  .2
 14 المينية الجمعيات  .3
 04 الخاصة المؤسسات  .4
 22 األجنبية الجمعيات  .5

 32 األجنبػية األندية  .01
 214 المجموع 

 
 
 

 تصنيف مؤسسات المجتمع المدني: 1 شكل
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كما ىو مشروع  116لدراسة  أىمية ومؤسسات خاصةو جية حكومية  111إلى التقدـ  تـ
مشروع فقط حيث استبعدت بعض المشاريع و  015ولكف تـ دراسة  .أدناه 1 جدوؿموضح في 

 .لـ يكف ىناؾ تجاوب مف بعض الجيات
 عدد المشاريع التي تم دراستيا و الجيات التابعة ليا 2 جدول

التي  المشاريععدد  الجية 
 تم التقدم لدراستيا

 المشاريععدد 
 المدروسة

النسبة المئوية 
 لممشاريع المدروسة

 %11.9 15 33 مؤسسات و وزارات حكومية  .1
 %14.8 17 41 جمعيات نسائية  .1
 %11 11 36 جمعيات اجتماعية  .3
 %1.7 3 11 جمعيات شبابية  .4
 %15.6 17 19 جمعيات إسالمية  .5
 %1.7 3 9 جمعيات خيرية  .6
 %3.7 4 16 صناديؽ خيرية  .7
 %3.7 4 18 جمعيات مينية  .8
 %5.5 6 14 مؤسسات خاصة  .9

 %5.5 6 7 جمعيات فئات خاصة  .11
 %1 0 12 أجنبيةجمعيات و أندية   .11

 %1.8 1 9 منظمات و مؤسسات دولية  .11
  226 109 100% 

 التابعة لياعدد المشاريع التي تم دراستيا و الجيات : 2 شكل
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حيث تـ اختيار سبع ، %4425 بنسبة حكوميوع مشر  42مف المشاريع التي تـ دراستيا 

ميتمة بالمرأة، وزارة التنمية  ةلممرأة كجي األعمىالمجمس : و ىي جيات حكومية لدراسة مشاريعيا
لدراسة مشروع واحد لوزارة الخارجية  أضؼاالجتماعية، كجية ميتمة بالمشاريع االجتماعية، 

البيانات، و  بمؿءلتعامؿ المشروع مع الجاليات األجنبية بالتعاوف مع جية أجنبية والتي تكفمت 
 وث، و لـ نالؽِ والشباب والرياضة، مركز الدراسات والبح مشاريع المؤسسة الخيرية الممكية،

 .أدناه3 جدوؿاستجابة مف معيد التنمية السياسي كما ىو موضح في 
 الجيات الحكومية 3 جدول

عدد  الجية
 المشاريع

تمت 
 االستجابة

لم تتم 
 االستجابة

 استبعد

 1 2 12 15 وزارة التنمية االجتماعية .1
 - 1 6 7 المجمس األعمى لممرأة .2
 - - 3 3 الخيرية الممكية .3
 - - 3 3 مؤسسة الشباب والرياضة .4
 - 1 - 1 وزارة الخارجية .5
  1 1 2 مركز الدراسات والبحوث .6
  2 - 2 معيد البحريف لمتنمية السياسية .7

 1 7 25 33 اإلجمالي

تابعة لمجمعيات النسائية، حيث شكمت نسبة قيد الدراسة كانت وأكبر نسبة لممشاريع 
باقي المشاريع أىمية  أما. ، نظرًا أف ىذه الجمعيات تركز عمى المرأة بشكؿ رئيسي14.8%

كما تـ توضيحو ( الخ...، االجتماعية،اإلسالميةالجمعيات )وخاصة مف مختمؼ القطاعات مثؿ 
مشاريع تابعة  3مشروع تابع لجمعيات اجتماعية،  12حيث تـ دراسة  .سابقاً  1 جدوؿفي 

الشيعية منيا و السنية والجمعيات السياسة  مشروع تابع لجمعيات إسالمية 17، لجمعيات شبابية
لجمعيات خيرية،  ةتابعمشاريع  3و .وجودة في المممكةموزعة عمى مختمؼ التيارات السياسية الم

مشاريع تابعة لجمعيات  4، موزعة جغرافيًا عمى مناطؽ المممكة مشاريع تابعة لصناديؽ خيرية 4

22.90%
24.80%

11%
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15.60%

2.70% 3.70% 3.70%
5.50% 5.50%
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مشاريع تابعة لجمعيات فئات خاصة ميتمة  6مؤسسات خاصة، لمشاريع تابعة  6مينية، 
تابع لسفارة الواليات المتحدة ومشروعيف تابعيف لمنظمات دولية أحداىا  باألشخاص ذوي االعاقة،

المتحدة  األمـ صندوؽ)المختص بالشراكة الشرؽ أوسطية ومشروع تابع لمنظمة دولية  األمريكية
وكاف ىذا التوزيع بيف  (.بياف بالجيات التي تـ مخاطبتيا و دراسة مشاريعيا: 1ممحؽ أنظر ) .(اإلنمائي

القطاعات المختمفة مقصودًا لكي ال يتـ عرض مشاريع تابعة لجية معينة، مما سيحدد النظرة 
 . الشاممة لممشاريع في المممكة

 

 منيج الدارسة 1.1.1
 عمى اعتمدتفقد . التي استخدمت المنيجيف الكمي و الكيفيمف البحوث بحث يعد ىذا ال

 العامة البيانات تغطي .سؤاال 31 تحوي ،بنود 5 مف مكوف استمارةمعتمدة عمى  المسحية الدراسة

و مداه و تنفيذه والفئات المستيدفة والتمويؿ و أىـ االنجازات والمشكالت  ونطاقوالمشروع  عف
 التحميمي المسحي األسموب معتمدة. ى المستقبمية لممشروعؤ والمتابعة والر مع عرض آليات التقييـ 

 نتائج إلى والخالص التحميؿ بيدؼ وتفسيرىا الظاىرة فيـ مف العممي المنيج أىداؼ لتحقيؽ سبيال

 .محددة
 مع الشخصية مقابمة أثناء المعنية الجيات قبؿ مف يمأل لممسح خاص استمارة تصميـ تـ

 الدراسة أداة صدؽ لتقييـو  .والتي تعتبر مف أدوات الدراسة الكيفية البرامج وموجيي مسئولي

 االجتماعي مجاؿال في خبراء مف مكونو الخبراء مف فريؽ ةكبمشار  االستمارة وضعت المسحية
األستاذ الدكتور  مجالو في مميزة خبرة ذو اجتماعي وخبير منسؽ بقيادة عربية دولة 95 مف

 .أحمد زايد
 

 :الزمني اإلطار 1.1.1
 (: 2002مارس )األولى المرحمة

والمنعقػدة فػي القػاىرة فػي  المجػاؿ االجتمػاعي-عقد ورشة تمييدية لمشروع الدراسػات المسػحية
 وتبنػياالجتمػاعي  المجاؿ تعريؼ عمى الخبراء اتفؽ حيث 1119مارس  19-17الفترة مف 

 .البحث ومنيجية المشاريع اختيار ومعايير البحث استمارة

 (:2002ابريل )الثانية  المرحمة

  (االستمارة الغير نيائية: 1 ممحؽأنظر )تعديالت  إجراءو اختبار االستمارة.  

  الحصػػر األولػػي و المبػػدئي لموضػػع القػػائـ ومسػػح بعػػدد المشػػروعات عػػف طريػػؽ مراجعػػة
ومراجعػة مػا ىػو متػاح ( الدراسػات واإلحصػاءات المتاحػة سػمفاً )وتحميؿ المصػادر الثانويػة 

 .Secondary Analysis وذي صمة مف البيانات المحمية عف الموضوع

  عف أوضاع المرأة االجتماعية في مممكة البحريف اإلطار النظري كتابة. 
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 (: 2002يوليو  -مايو: )الثالثة المرحمة

  فػػي شػػكميا النيػػائي، مرسػػمة مػػف قبػػؿ األسػػتاذ الػػدكتور أحمػػد زايػػد منسػػؽ  االسػػتمارةاسػػتالـ
 .(االستمارة النيائية: 3 ممحؽأنظر ) 11/5/1119بتاريخ  المشروع

 اختيار الفريؽ البحثي. 

  أسػػػتغرؽ فتػػػرة أطػػػوؿ وامتػػػد أخػػػذ )حصػػر المشػػػاريع التػػػي سػػػتتـ دراسػػػتيا و أخػػػذ التصػػػاريح
جازةسبتمبر بسبب فترة الصيؼ ودخوؿ رمضاف بعض التصاريح لشير   (.العيد وا 

 (:2002سبتمبر  -أغسطس)الرابعة  المرحمة

  و امتػػد الحصػػػوؿ عمػػى بعػػػض  بالحصػػػوؿ عمػػى التصػػػاريح ارتبطػػت)جمػػع البيانػػػات
 (.أكتوبرمنتصؼ  إلىالبيانات 

  (.كمًا و كيفاً )تفريغ البيانات و تحميميا 
 (: 2002نوفمبر  -أكتوبر)الخامسة المرحمة

 إصدار التقرير النيائي والتوصيات. 
 

 : المعمومات جمع و طريقة المسح إجراء منيجية 1.1.1

 جيود ذلؾ ورافؽ .ي ستتـ مخاطبتيا وتـ التنسيؽ معياى بتحديد الجيات التاألول ةو الخط تمثمت

 لالستجابة وتبعا .المشاريع لحصر المكمؼ البحث فريؽ مف شخصيةو زيارات  واتصاالت بحث
و بدأ جمع البيانات اعتمادًا . إبعادهأو  إدراجوىذه الدراسة تـ تحديد  لمعاييرو تطابؽ المشروع 

والجيات التي رفضت (. 4 ممحؽأنظر )عمى رسالة المنظمة و رسالة الخبيرة المحمية لمجيات 
و طمبت رسالة مف المجمس األعمى لممرأة تـ التنسيؽ مع المجمس لكتابة  الرسالتيف اتيفاعتماد ى

رسائؿ رسمية مف  مبتطقائمة بأسماء الجيات التي : 5 ممحؽأنظر )( رسالة 60)رسائؿ ليذه الجيات فقط 

نموذج لرسالة : 6 ممحؽ أنظر)أضؼ لرسالة مفتوحة مف المجمس األعمى لممرأة ، (المجمس األعمى لممرأة

 تـ و مف ثـ .أخذ الرسائؿ وتوزيعيا بمعرفة الفريؽ البحثيو تـ ( المؤسسات مف المجمس األعمى لممرأة

 بنود شرح وتـ ،المباشرة غير أو المباشرة الشخصية بالمقابمة ماإ االستمارات لمؿء االتصاؿ

 .االستمارات وتحميؿ تجميع تـ االستمارات جميع استالـ وبعد. و أىداؼ الدراسة االستمارة
 

 :البحثي الفريق
بعد عرض الدراسة الحالية و أىدافيا و عرض بنود االستمارة عمى الباحث المساعد ثـ توقيع 

 :ثالبح ةمساعد تزويدالعقد لالتفاؽ عمى المياـ كما تـ 
 نسخة مف االستمارة  011 -
 المستند المرجعي لممشروع لاللتزاـ بو -
 نسخة مف خطاب منظمة المرأة العربية لتسييؿ الميمة 011 -
 البيانات بجمع تخوليماخطاب مف جيتي  -

انظر )  
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(عقد الباحث المساعد: 7 ممحؽ  

  :من مكون البحث فريق
 الخبير .9
 مساعد باحث .2
 بيانات مدخؿ .3
 سكرتيرة .4
 (لمجمعيات األجنبية و الدولية فقط)مترجـ  .5
باليد و  االستمارة مف نسخة إرساؿ مع الموضوع شرح بيدؼ األىمية بالجمعيات الباحثتيف اتصاؿ

 طريؽ عف االستمارة لمؿء الجمعيات تمؾ لزيارة موعد وتحديدبالبريد االلكتروني و الفاكس 

 .الشخصية المقابمة

، في حيف أف بعض المؤسسات قامت الشخصية المقابمة طريؽ عف االستمارات معظـ مؿء تـ
بعد أف تـ شرح بنود االستمارة و البيانات المطموبة وبالمتابعة مع الفريؽ،  االستمارة بنفسيا بمؿء

و في حالة المؤسسات . خاصة بالمؤسسة والوقت ألسبابالشخصية  المقابمة إجراءو كاف عدـ 
بالجية  المختصيفالحكومية تـ التنسيؽ مع منسؽ و الذي بدوره قاـ بتوزيع االستمارات عمى 

 (.زارة التنمية االجتماعيةو و س األعمى لممرأة المجماستمارات : مثاؿ)
استمارة  997) تحميمياو عمييا  اإلجابة تـ التي( استمارة 226)الموزعة  االستمارات عدد بمغ
 .المحددة دراسةالمطابقتيا لشروط  لعدـ (اتاستمار  8) استبعاد تـو (. فقط

 عف طريؽ مدخؿ بيانات ثـ تـ تحميميا مف قبؿ الخبيرة Excelثـ تـ تفريغ البيانات في برنامج 
 .كميًا و نوعياً  تحميال

 .صعوبات الدراسة 1.1.1
واجيت الدراسة المسحية عدة صعوبات بعضيا إجرائية و بعضيا مادية واألخرى معموماتية 

 عمى تعمؿوبات عوبعض ىذه الص. وصعوبة تحميؿ الفئة المستيدفة و صعوبات تحميمية

 الصعوبات أىـوعرض . نوعية بيانات الدراسة عمى تؤثر أيضا و العمؿ فريؽ مجيود مضاعفة

في البحوث القادمة ولمتعرؼ عمى منيا  التغمب عمى الممكف ليتـ المسحية الدراسة رافقت التي
 .بعض الثغرات الموجود في الدراسة بسبب الصعوبات أسباب

  إجرائيةصعوبات  1.3.5.1
 االستمارة

الكترونيًا بعد أف يشرح الفريؽ  تمألكاف مف المتوقع أف تكوف االستمارة الكترونية بحيث  -
ألف االستمارة االلكترونية تفرغ تمقائيًا ليسيؿ عممية التحميؿ و . االستمارة لمستوفي البيانات

 االستماراتوحتى . يقمؿ الجيد البشري ويقمؿ مف األخطاء ويضمف صدؽ و ثبات المعمومات
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يدويًا يمكف لفريؽ البحث أف يفرغو آليًا الحقًا ليحمؿ بنفس الطريقة مما كاف  تمؿء التي
 .سيوفر الجيد و يضمف دقة أكبر

لـ يكف في  إخراجياأف  إالرغـ أف االستمارة جيدة مف حيث المعمومات التي تغطييا،  -
رة ألي فقكاف مف الصعب معرفة  24المستوى المطموب بخصوص الجداوؿ، فمثاًل سؤاؿ 

عممًا  غياب اسـ المشروع عف غالؼ االستمارة و االكتفاء باسـ المؤسسة،و  .اإلجابةتتبع 
 .بعض المؤسسات لدييا أكثر مف مشروع، يصعب العودة لالستمارات إف

 .لمقياس قابمة غيراالستمارة  أسئمةبعض  -

 دعاكوف االستمارة فقط بالمغة العربية سبب عدـ تجاوب الجمعيات األجنبية و الدولية، مما  -
ولكف  إرسالياقبؿ  لالستئذافنسخة منيا لممنظمة  إرساؿفي نياية األمر لترجمة االستمارة و 

تـ فقط و  األجنبيةالنسخة  ُتعمـبسبب عدـ الحصوؿ عمى رد منيـ بالموافقة أو الرفض لـ 
وقت أطوؿ  استيالؾ إلىنسخة مترجمة، مما أدى  إلرساؿطمبيـ  ىلجيتيف بناء عم إرساليا

 .و غياب مشاريع و معمومات كانت ستفيد الدراسة
 التوقيت

جازةالكريـ رمضاف شير جازات ثـ دخوؿ إالصيؼ وىي فترة  دخوؿ فترة - ، مما العيد وا 
 .الدراسة أخر الحصوؿ عمى الموافقات و بدء

 .الجيات بعض مف االستجابة بطء -

 طمب. المقابمة لترتيب أسابيع ستة مف ثركأ استغرقت والوزارات المؤسسات بعض -

 يتعرفوا حتى بالبريد االلكتروني الذي سيؿ العمؿ كثيراً  االستمارة رسؿتُ  أف منيـ البعض

 قبؿ مف استكماليا يتـ حتى العميا الجيات إلى رفعيا ثـ ومف األسئمة جميع عمى

 .المسئوؿ الشخص
 تمؾ ومقابمة قاءل فإف لذا. فقط الصباحية الفترة في تعمؿ الحكومية الجيات جميع -

عممًا بأنني و الفريؽ البحثي نعمؿ في ىذه  .الصباحية الفترة في تفرغا يتطمب الجيات
 .الفترة مما سبب صعوبات كثيرة

مما يصعب  متطوعيفبعض الجمعيات األىمية ليس ليا دواـ ثابت و العمؿ قائـ عمى  -
 .قاء بيـموقت مناسب ل إيجاد

 اإلدارية تواإلجراءاالموافقة 
 .بيا الشخصي االتصاؿ مف بالرغـ تماما األىمية لجياتا بعض استجابة عدـ -

 .الجيات بعضعند شير أكثر مف  استغرقت، حيث االستمارات ءومؿ الردود بطء -
 .الجيات تمؾ في بالمشروع المعني الشخص إلى التوصؿ صعوبة -

  .إيجابيا تعاونا تبد لـ بيا اتصمنا التي المؤسسات مف العديد -
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باسميا مف  رسمية رسالة ىناؾ انتك إذا إال بالتعاوف رفضيا أبدت بعض المؤسسات -
المجمس األعمى لممرأة وعدـ قبوؿ رسالة مفتوحة مف المنظـ و المجمس، مما أطاؿ في 

وصعبيا عمى فريؽ البحث و المجمس األعمى لممرأة الذي قاـ مشكورًا  اإلجراءاتفترة 
 .إرسالياالرسائؿ و  بإعداد

 إال ،االستمارات في المعمومات لتغطية المؤسسات بعض مف الكبير التجاوب مف بالرغـ -

 عممية في البدء في صعوبة شكؿ االستمارات إيصاؿ يف الجيات مف العديد تأخر أف

 االتصاؿ إعادة و المستمرة المتابعة عممية استدعى مما والتحميؿ، التدقيؽ و الحصر

 .المؤسسات بيذه

-  

 صعوبات مادية  1.3.5.2
 الدراسة منيجية في تجمييا الميـ مف محددة سمات لتوافر تسعى المسحية الدراسات لكوف نظرا

 و إلنجازىا الكافي والوقت البشرية الطاقات مف العديد بالتالي تتطمب التي الميدانية، ةيالمسح
 التي الخميج لدوؿ موجية تكوف حينما بالذات العممي،و الجيد ىذا مثؿ تغطي التي المالية التكمفة

 الدراسة ميزانية شكمت لقد .ذاتيا الدراسة تكمفة ارتفاع بالتالي و المعيشة تكمفة بارتفاع تتصؼ

 أيضا و عددا بركأ بشرية طاقات مف االستفادة إمكانية عطمت التي الصعوبات أىـ أحد المسحية

 و اإلحصائي و التحميمي المنظور تعزيز في تسيـ أف ليا افك عممية ميارات مف االستفادة مف
 و الجيد مف الكثير الطاقـ تحميؿ و المرصودة الميزانية ضوء في التحرؾ فتـ الميداني، المسحي
 .المطموبة بالصورة إلعدادىا الوقت

 
 صعوبات معموماتية 1.3.5.3

 عمى تكوف البرامج تمؾ أغمب أف إال لممرأة برامج تقدـ ثيرةك جيات وجود مف الرغـ عمى -

 منتظمة، أو مستمرة غير برامج أنيا أو محدود لعدد توعية محاضرات أو دورات شكؿ

 .عمييا البحث شروط تطابؽ لعدـ المسح مف استثنائيا تـ وبالتالي
 يضيؼ المقابمة عند ولكف واضحة أىدافا ليا وليست مكتوبة غير المشروعات مف الكثير -

 .مدروسة غير عشوائية أىداؼ عدة الشخص المعني

لعدـ معرفة مستوفي البيانات  إما، كاف بيا بعض البيانات الناقصة االستمارات بعض -
أو لعدـ االىتماـ بممئيا خصوصًا االستمارات التي تـ ممئيا بدوف مقابمة ليذه المعمومات 

سبب معاودة االتصاؿ بالجيات مرة أخر و التي تجاوب مما . بناء عمى طمب الجية
 .بعضيا و اآلخر ضمت غير مستكممة مما أثر عمى جودة البيانات

ـ -  تأخر بالتالي و المعموماتية القواعد لضعؼ المعمومات عمى الحصوؿ السيؿ مف يكف ل

 جمع تأخير في أسيـ مما ،المطموبة لمجيات إيصاليا تـ التي االستمارات عمى الردود

 .االستمارات في الواردة المعمومات طبيعة عمى التدقيؽ إعادة في أيضا و االستمارات
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 .المشاريع االجتماعية لتداخميا مع المجاالت األخرى تحديد صعوبة -

-  
 صعوبات تحديد الفئة المستيدفة 1.3.5.4

يد المجاؿ االجتماعي الذي يتداخؿ مع دالفئة المستيدفة مف ناحيتيف، أواًل تح دصعوبة تحدي 
 منيا االستفادة يمكف أنيا أي بالعمومية، اتصفت المشروعاتبعض وثانيًا . المجاالت األخرى

 مف وليس لمعمـو توجو التي البرامج مف العديد ىناؾ. سواء حد عمى والرجؿ المرأة قبؿ مف

  .لممرأة ةموج ىي المضموف في ولكف المرأة أىدافيا ضمف

 
 صعوبات التحميل 1.3.5.5

فترة التحميؿ، وعدـ  أطاؿغياب االستمارات االلكترونية التي ناقشتيا سابقًا صعب و  -
وجود برنامج و طريقة موحدة لتفريغ البيانات مما كاف سيسيؿ عممية التفريغ و التحميؿ 

 . ثـ عممية الدراسة المقارنة بيف الدوؿ العربيةمف و 
جميع  ركبذ واكتفت المستيدفة الفئةالبيانات كميًا كعدد  بعض تحدد لـ الجيات بعض -

أو حددت الفئة ككؿ و ليس رقميًا، رغـ انو مف المتوقع أف يحمؿ ىذا ع شرائح المجتم
 .السؤاؿ رقميًا، وقد يعود ىذا لعدد سكاف البحريف

 الوقت مف ثيراً ك تطمبت االستمارة مف بركاأل الجزء شكمت والتي النوعية البيانات تحميؿ -
مشروع و تـ  226ىو التي تـ توزيع االستمارات عمييا المشاريع  عدد أف خاصة والجيد
 .في الدراسة الكيفي عمىالتحميؿ الكمي  أثر عمى تغمبمشروع، مما  909تحميؿ 

 وباطالعي عمى الدراسات المسحية السابقة لمممكة البحريف تراوح تقديريًا حجـ المشروع
 19 في مجاؿ الصحة توزيع. استمارة 85استمارة وتحميؿ  96توزيع في مجاؿ التعميـ تـ 

وحاولت تجاوز  .استمارة 43و تحميؿ  84وفي مجاؿ االتصاؿ تـ توزيع . 17وتحميؿ 
الضوء  إللقاءًا فييا التنوع وتـ تحميميا كيفيًا تمشاريع مراعي 11ىذه المشكمة باختيار 

 .وتخطي مشكمة االكتفاء بالتحميؿ الكمي بصورة أفضؿ
 

 خمفية مختصرة عن أوضاع المرأة االجتماعية في مممكة البحرين .1

ُتعتبر مممكة البحريف، ىذه الجزيرة الصغيرة في العالـ العربي، مف الدوؿ المتحررة فكريا 
ي ساعدىا عمى ذلؾ المناخ السياس. في طريقة فيميا وممارستيا لمديف اإلسالمي الحنيؼ

الممؾ حمد بف عيسى آؿ خميفة، والذي صاحب الجاللة الُمييأ ليا مف ِقبؿ حاكميا  واالقتصادي
ُيشكؿ مواطنو   .1999تطور في عيده حقوؽ المرأة بشكؿ تدريجي منذ توليو مقاليد الحكـ عاـ 

 .iiالبحريف حوالي نصؼ عدد السكاف الكمي لمبحريف والذي ُيتوقع أف يكوف قد بمغ المميوف نسمة
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وبينما الجدؿ العرقي والطائفي مازاؿ مصدرا أساسيا لممتاعب إال أنيا باتت حافزا 
النخراط المرأة في النشاط السياسي مطالبة ومبرىنة بمساواتيا في الحقوؽ االجتماعية 

لممرأة في البحريف ( الجندر)و تأثر الحقوؽ والواجبات ودور النوع االجتماعي . iiiوالديمقراطية
تتأثر الحقوؽ االجتماعية والثقافية لممرأة البحرينية بشكؿ كبير بالعادات . ودينيا بأعراؼ البالد

وىكذا ال تتساوى المرأة مع . والتقاليد، والتي تنحاز لمرجؿ وتمنحو حقوقًا أعمى وأفضؿ مف المرأة
وفي غضوف الخمسة . الرجؿ في معاممة المجتمع ليا في مختمؼ مناحي الحياة االجتماعية

ماضية، تـ تعديؿ بعض األمور كالمتعمقة بمزايا السكف والبطالة لحماية المرأة والرجؿ سنوات ال
إف تأسيس االتحاد النسائي والمشاركات الفّعالة لمجمعيات النسائية قد زاد مف نسبة . مف الفقر

 .ivتأثير المرأة وتواجدىا الفّعاؿ في المجتمع، إال أف نفوذىا مازاؿ غائبًا عف المجالس البمدية
 والمظممات، االتحادات (NGOs)ومع ضغط وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني 

. العالمية، فقد اتخذت الحكومة خطوات نحو التقدـ بمكانة المرأة في البحريف في السنوات األخيرة
 -حيث لعب المجمس األعمى لممرأة دورا بارزا في ىذا التقدـ يدا بيد مؤسسات المجتمع المدني 

وذلؾ لرفع حقوؽ  -حاد النسائي التي تشكؿ مظمة الجمعيات النسائية بالبحريفبما فييا اإلت
وقد وجيت جيودىا إلى تكويف وتوحيد قانوف أحكاـ األسرة بغية استبعاد بعض األمور . المرأة

 .vالغير عادلة في تطبيؽ الشريعة، إال أف ىذه الجيود مازالت محدودة جدا
ومف ثـ إصدار دستور مممكة البحريف عاـ  1111ومنذ تبني ميثاؽ العمؿ الوطني عاـ 

يضمف  1111إف دستور البحريف لعاـ . االستقالؿ واألمف وحرية الفرد تطور مفيوـفقد  1111
وعمميا في  األسرةنحو  المرأةتكفؿ الدولة التوفيؽ بيف واجبات "المساواة بيف الرجؿ والمرأة 

المجتمع، ومساواتيا بالرجاؿ في مياديف الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دوف 
كما يمنح الدستور جميع المواطنيف حؽ التعمـ والرعاية . vi".اإلسالميةالشريعة  بأحكاـ إخالؿ

ألنشطة في ا االنخراطالصحية، التممؾ، اإلسكاف، العمؿ وحؽ الدفاع عف الوطف وحؽ 
 . االقتصادية

عاـ ( سيداو) اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأةقامت البحريف بتوقيع 
ولكف بتحفظ عمى بعض النقاط اليامة مف ضمنيا ما يخص قانوف األسرة، منح الجنسية  1111

جدا، تمكنت بطيئا، رغـ أنو في بعض الحاالت القميمة ( سيداو)و ُيعتبر تفعيؿ . وحقوؽ اإلسكاف
ورغـ حصوليف عمى الرعاية الصحية وفرص التعميـ . بعض النساء مف منح الجنسية ألبنائيف

بحاجة إلى الدعـ المستمر في ىذه النواحي خاصة لموصوؿ إلى  مازلفوالتوظيؼ، إال أنيف 
ف وقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في المجاؿ الوظيفي والعمؿ الحر حتى أ. المساواة مع الرجاؿ

 .viiبعض سيدات األعماؿ البحرينيات ُأدرجت أسمائيف ضمف أقوى سيدات األعماؿ في العالـ
تتفوؽ المرأة في قدرتيا عمى االندماج في المجتمع المدني والسياسي والنمائي عمى 

امرأة اليوـ ما نسبتو  20111وُتشكؿ أكثر مف . المستوى المحمي منو عمى المستوى الوطني
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، كما تحتؿ الكثيػػػر منيف مناصب قيادية مؤسسات المجتمع المدنيمف كامؿ أعضاء % 21
مؤسسة مجتمع مدني حتى أغسطس مف عاـ  232 والتي بمغ مجموعيا viiiبتمؾ المؤسسات

4115 ix جمعية نسائية عضوه  04منيا فقط تيتـ وُتركز عمى حقوؽ المرأة، منيا  05، إال أف
في االتحاد النسائي، والتي تيدؼ إلى دمج المرأة الفعمي في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار 
في البرلماف ومناصب حكومية أخرى ومحاربة شتى أصناؼ التمييز ضد النوع االجتماعي 

 (. الجندر)
حيف في االنتخابات والنضماـ المرأة بالمنظمات الغير حكومية عالقة مباشرة بنجا

فقد رشحت خمسة نساء فقط . ية والوطنية ألف المرشحات يعتمدف عمى دعـ العضواتالمحم
، وقد يعود 4114لالنتخابات البمدية مقارنة بإحدى وثالثيف مرشحة عاـ  4112أنفسيف عاـ 

 .xذلؾ إلى أف المرشحات ذوات الكفاءات العالية فضمف رشح أنفسيف النتخابات البرلماف
 1116النيابية عاـ  لالنتخاباتقعد في البرلماف بعد الترشيح لقد فازت سيدة بحرينية بم

منتخبة كعضو في البرلماف مف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي  امرأةأوؿ  بالتزكية، فباتت بذلؾ
إال أف المرأة في البحريف مازالت غير متصدرة لمراكز صنع القرار حيث لـ تشغؿ سوى . قاطبة

وتمثيميا في قطاع الحكومة ونظاـ القضاء والحقؿ . لُمعّيفربع المقاعد فقط في مجمس الشورى ا
إال أف بعض النساء خاضت مضمار العمؿ القضائي في السنوات . السياسي مازاؿ غير كافيا

ورغـ تواجد وتزايد عدد النساء في حقؿ الصحافة إال أف . األخيرة وحممت امرأتاف حقائب وزارية
 .xiطرح في اإلعالـأمورا كحقوؽ المرأة قمّما تُناقش أو تُ 

و يعد المجمس األعمى لممرأة ممثؿ الحكومة الرئيسي والذي يدعـ تطوير وحماية حقوؽ 
بغرض مساعدة الحكومة في رسـ سياستيا  1111وفقا لممرسوـ الممكي عاـ  أنشئالمرأة، والذي 

والى جانب نشر الدراسات، تطوير المشاركات السياسية لممرأة، . في القضايا المتعمقة بالمرأة
، فقد دعـ المجمس (الجندر)تنظيـ ورش العمؿ والدفاع عف قضية مساواة النوع االجتماعي 

وفي ُبنية الدولة؛ فإف منصب رئيس . والمساواة في حقوؽ المواطنةتصنيؼ قانوف أحكاـ األسرة 
  .xiiالمجمس األعمى لممرأة ُيقّيـ كوزير ولكف دوف حقيبة وزارية

مازالت المرأة البحرينية غير قادرة عمى منح جنسيتيا لزوجيا الغير بحريني، بينما تمنح 
بؿ . الحؽ لممواطف البحريني الرجؿ ىذا 1963المادة السابعة مف قانوف الجنسية البحرينية لعاـ 

أكثر مف ذلؾ، فإف القانوف يتعيد بمنح األوالد الجنسية البحرينية مف جية آبائيـ فقط بينما ال 
طفال ألميات بحرينيات وآباء  371تـ منح  4112في سبتمبر عاـ . xiiiيمنحو مف جية األميات

نائية مف قبؿ الممؾ وتكرار ذلؾ مرة غير بحرينييف الجنسية البحرينية إال أف ذلؾ تـ بصفة استث
ثبات ىذا الحؽ فقد أّيد  1118في نوفمبر . xivأخرى غير مضموف وفي ظؿ الجيود لتأسيس وا 

قانوف الجنسية لمسماح ألوالد ىذه الفئة الحصوؿ عمى  المجمس األعمى لممرأة مرئيات لتعديؿ
مجمس األعمى لممرأة مؤسسات ال دعاكما . الجنسية البحرينية بعد التأكد مف مطابقة المتطمبات
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ضافة ( لجنة التعاوف)المجتمع المدني النسائية ولجاف المرأة  بفتح الحوار إلبداء مقترحاتيـ وا 
 .متطمباتيـ في ىذا الشأف

ليس لدى البحريف قانوف أحواؿ شخصية موحد، حيث يتـ البت في قضايا الزواج، 
القضاة في ىذه (. الشيعّية) والجعفرّيةالطالؽ، الحضانة والميراث مف قبؿ المحاكـ السّنية 

. بسيطة أو معدومة قانونيةالمحاكـ عادة ما يكونوف مف خريجي الدراسات اإلسالمية بخمفية 
لقانوف األحكاـ  وقراءاتيـوعميو فإف حكميـ القضائي يكوف صادرا وفؽ تقييميـ الشخصي 

ة ما تكوف أحكاميـ مؤذية وألنيـ قد يطبقوف الشريعة بمفيوـ استبدادي، فعاد. اإلسالمية
   .ومناىضة لحقوؽ المرأة

مؤسسات المجتمع المدني النسائية بدأت تؤيد وتطالب بسف قانوف األحواؿ الشخصية 
وقد . 1115، وتـ دعميا عمنا مف قبؿ المجمس األعمى لممرأة في أواخر عاـ 1981الموحد منذ 

عمؿ اإلتحاد النسائي مع رجاؿ الديف لممذىبيف السني والشيعي و رجاؿ القانوف عمى نسخ مسودة 
. 1118ألسرة الموحد، وتـ تقديميا لمحكومة بواسطة اإلتحاد النسائي في ديسمبر قانوف أحكاـ ا

تأتي المعارضة األساسية مف قبؿ بعض الجماعات الدينية والتي تصر عمى أف لكمتا الطائفتيف 
بؿ وأف شريحة معّينة مف المجتمع تطالب . السنية والشيعية قوانينيا الخاصة لمطالؽ والميراث

لقيـ اإلسالمية والُعرفية، وقد قاد االصطداـ بيف ىذيف الرأييف إلى بمبمة سياسية وقياـ بالعودة إلى ا
، قامت جمعية 1115في نوفمبر . المظاىرات بشأف قانوف األحواؿ الشخصية بصفة خاصة

الوفاؽ اإلسالمية السياسية بتنظيـ مظاىرة ضد تعريؼ قانوف األحواؿ الشخصية والتي تفاقمت 
حمؼ مف مؤيدي القانوف في اليـو ذاتو إال أف  أنحشدص، ولممفارقة فقد شخ 111111لتضـ 

 .xvعددىـ لـ يتجاوز الخمسمائة
أف المقصود  أحكاـ األسرة الشؽ السني فقط و، أقر البرلماف قانوف 1119مايو 17يوـ 

أصال لتغطية جميع البحرينييف ولكف، وبعد احتجاج الكثير مف النواب الشيعة، ال ينطبؽ إال 
احتجت بعض المؤسسات النسائية عمى انقساـ القانوف و فضؿ البعض اعتماد شؽ . عمى السنة

 .ألحكاـ األسرةقانوف موحد عمى حقا البدال مف االنتظار حتى يوافؽ البرلماف 
في  1119مايو /لمسكاف السنة في البحريف في أيارأحكاـ األسرة قانوف بذلؾ و اعتمد 

لمشيعة يستمر الفصؿ فييا بموجب أحكاـ الشريعة اإلسالمية كما أحكاـ األسرة قانوف حيف أف 
الزواج والطالؽ والحضانة والميراث ىي الحاالت التي تنظرىا المحاكـ . xviتفسرىا قضاة منفرديف

وغالبا  ،يجوز لمقضاة في ىذه المحاكـ ،دوف تدويف قانوف. يف السنة والشيعةالمسمم بيفمنفصمة 
مف عمماء الديف المحافظيف مع ضئيمة أو معدومة التدريب القانوني الرسمي، أف يحكموا وفقا 

عمى الرغـ مف أف السنة ىي اآلف محمية مف مثؿ ىذه . لتفسيرات وقراءات لمشريعة اإلسالمية
ويجوز لمقضاة الشيعة  ،لتي أثبتت أف يكوف عادة عمى حساب حقوؽ المرأةاألحكاـ التعسفية، ا

 . مواصمة تنفيذ تفسيرىـ الخاص لمشريعة اإلسالمية
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، إال أنو ال (الجندر)ورغـ أف الدستور ال يميز بيف الناس عمى أساس النوع االجتماعي 
 يحوي عمى أية عقوبات ال 1976لسنة  15قانوف الجزاء رقـ . توجد قوانيف مباشرة تمنع التمييز

ليس ىناؾ أي سياسة حيث . لمعنؼ ضد المرأة سواء في مكاف العمؿ أو غيره في المجتمع
التنفيذ  إمكانيةوتفتقر ( الجندر) قانونية أو حكومية تطرح موضوع التمييز ضد النوع االجتماعي

مسألة العنؼ ضد المواطنيف بشكؿ عاـ  زفقانوف العقوبات يحو . التعامؿ معيا في حاؿ حدوثيا
فقّمما تمجأ الزوجات، . وىذا ال يكفي لحماية المتضررات مف المضايقات الجنسية وسوء المعاممة

البنات والعامالت األجنبيات لإلبالغ القانوني عف العنؼ الُموجو ضدىف، وحتى إف فعمف، 
ء لممزيد مف المضايقات وسوء يتجنب مرتكبو ىذه األفعاؿ عقوباتيـ مما ُيعرض ىذه النسا

ف اعترؼ الرجؿ بما ارتكبو فكؿ ما يواجيو ىو أياـ قميمة بالسجف كعقوبة . المعاممة وحتى وا 
 .وتوقيع تعيد ودفع كفالة

، بينما ال ُيصنؼ اغتصاب الزوج لزوجتو xviiعقوبة االغتصاب ىو السجف مدى الحياة
ت ُيعفي المغتصب مف العقوبة إذا وافؽ مف قانوف العقوبا 313زد عمى ذلؾ أف المادة . كجريمة

حماية لممرأة مف العار الذي ُألحؽ  يعتبر ذلؾ، ومع أف البعض قد xviiiعمى الزواج مف ضحيتو
وقد . بيا فإف الضرر النفسي ليذا الحكـ عميؽ جدا كما أف معظـ ىذه الزيجات تنتيي بالطالؽ

ص مف مسئوليات الزواج في آف يطمؽ الزوج بقرار أحادي الجانب لإلفالت مف العقوبة والتخم
أما قضايا القتؿ لمشرؼ فيي . واحد، وقد أّدى كؿ ذلؾ إلى امتناع الُمغتصبات عف اإلبالغ

مف قانوف العقوبات تسمح بتخفيؼ العقوبة عمى  332ُمعاقبة في القانوف البحريني، إال أف المادة 
طرؼ اآلخر أو مف يمارس الزوج أو الزوجة في حاؿ ضبط الطرؼ اآلخر ُمتمبسا سواء قتؿ ال

   .xixمعيا/الخيانة معو
وقد أخذت الحكومة عمى عاتقيا طواؿ الخمسة سنوات الماضية مسئولية مقاومة المتاجرة 
بالبشر، كما أنشأت المالجئ لمساندة النساء المعّنفات، إال أنيف بحاجة لممزيد مف الدعـ 

نوف إال أف ممارساتيا ال تزاؿ ُتطّبؽ في ورغـ أف العبودية محّرمة مف قبؿ الديف والقا. والحماية
بالبشر ىّما عالميا ورغـ اتخاذ  االتجاربات حيث . الواقع وتزداد وطأتيا عمى العماؿ األجانب

لمحاربة ىذه الظاىرة، إال أننا بحاجة لممزيد مف الجيد بيذا  اإلجراءاتالبحريف لبعض 
ـّ إدراج البحريف عمى قائمة تقرير ىيئة. الخصوص  بالبشر كوجية لالتجاراألمـ المتحدة  لقد ت

، أنشأت 1117في نوفمبر . xxلألشخاص الُمتاجر بيـ بما فييـ الُمتاَجريف لغرض الدعارة
الحكومة وحدة خاصة في وزارة الداخمية بغرض التحقيؽ في المتاجرة الجنسية بالتحديد، ولكنيا لـ 

عامال أجنبيا ممف اّدعوا  45تمقى حوالي . تسجؿ أي حاالت ضبط، دعاوي أو إدانة بيذه التيـ
ث ذلؾ بيف شيري مف أرباب عمميـ مساعدات مف دور إيواء حكومية، حد الضرر الجسدي

ورغـ أف الحكومة . xxiوقد شيد المجتمع العالمي بأسره ىذه الجيود 1118وفبراير 1117أبريؿ 
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سّنت قوانيف عدة ضرورية لمقاومة المتاجرة بالبشر، إال أنيا ما زالت غير كافية ولـ تُفرض بالقوة 
 . المطموبة

 وال يشمميـلعامؿ األجنبي وبينما ُيحّرـ قانوف العمؿ البحريني حجز رواتب وجواز سفر ا
ـّ اإلبالغ عف العديد مف الحاالت التي ُحجزت بيا . xxiiقانوف العمؿ لحماية العامؿ البحريني وقد ت

رواتب وجوازات سفر العماؿ، مقيػديػف بذلؾ حريػة تنقميـ ومعرضينػيـ إلساءات وأضرار 
ف حالفيـ الحظ، فيتـ ترحيميـ إلى أوطانيـ بواسطة متعيديي .xxiiiأخرى ـ، غالبًا دوف أية وا 

وتنحصر معظـ بالغات الخادمات األجنبيات في اإلساءة . xxivتعويضات عف األضرار والمعاناة
، إساءات نفسية ولفظية مف قبؿ أرباب عمميـ الذكور والذيف غالبًا ما (الجنسية عادةً )الجسدية 

 .xxvيكونوف متعيدييـ في ذات الوقت
مة لمحكومة لتوفير دور إيواء لمعماؿ قّدـ جمعية النساء الينديات أجرة سنة كام

ـّ دفع ىذه المنحة بواسطة . المتضرريف حيث تمّكنت  جمعية حماية العماؿ الوافديف،وقد ت
وبغض . xxviالجمعية مف تقديـ السكف والحاجات الضرورية لعدد أكبر مف العماؿ المتضرريف

فدور اإليواء الغير . عدةالنظر عف ىذه المعايير، فالعماؿ المتضرروف بحاجة لممزيد مف المسا
تكاد ال تتسمـ أي تمويؿ مف الحكومة؛ كما أنو  رسمية الُمييئة مف قبؿ مؤسسات المجتمع المدني

ال توجد أي إحصائية تبيف أكثر الجنسيات ُعرضة لممتاجرة بغرض الدعارة أو الخدمة كما أنو لـ 
 .xxviiيتـ اتخاذ أي إجراء مف شأنو تخفيؼ الطمب عمى تجارة الجنس

نتيجة انضماـ  إلزامياأصبح رفع وتطوير مستوى حقوؽ اإلنساف، بما فييا حقوؽ المرأة، 
ويستمر تأثر فاعمية الجمعيات النسائية . البحريف لعضوية مجمس األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف

 .االجتماعيةبقوانيف وزارة التنمية 
ويو الكتماف ليبقى سرا ال انتشر العنؼ األسري في البحريف، إال أف انتشاره عادة ما يحت

% 31وقد بينت دراسات مركز المرأة والطفؿ، وىي منظمة بحث إقميمية، بأف . يخرج مف العائمة
ورغـ أف القانوف عادًة ما ُيبغض . xxviiiمف النساء البحرينيات يعانيف مف العنؼ األسري

ريني أو ُمعالج تحديدا غير ُمحّرـ في القانوف البحاألسري االغتصاب والضرب، إال أف العنؼ 
 .في أي نظاـ حكومي

في الُحسباف في حاالت الطالؽ، ونادرًا ما تمجأ المرأة األسري قّمما ُتؤخذ تيمة العنؼ 
المتضررة التخاذ إجراءات قانونية، ولكنيا حيف تفعؿ ذلؾ، فإف المحكمة ال تأخذ ذلؾ في عيف 

تمكو لرعاية حاالت العنؼ مركز باألخيرة ل واإلحصائيات. xxixاالعتبار وال تحسبو لصالحيا
تشير إلى أف عدد النساء المواتي لجأف لمحماية مف العنؼ في النصؼ األوؿ مف عاـ  األسري
وقد يّنـ ىذا االرتفاع الممحوظ عف زيادة الوعي لدى . xxx 4113تضاعؼ بالمقارنة بعاـ  4114

 .أةزيادة العنؼ ضد المر  النساء وارتياحيف لمثؿ ىذه المراكز وليس بالضرورة
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إف عدد مؤسسات المجتمع المدني، التي تُدعـ ضحايا العنؼ األسري يتنامى بشكؿ قوي 
في البحريف، وىي عالمة تطور مميزة لمجتمع كاف يرفض حتى عيد قريب مجرد الحديث في 

فجمعية أواؿ النسائية، قامت بتقديـ استشارات قانونية مجانية لمنساء المتضررات . ىكذا مواضيع
. لتسعينات، كما وفرت خطا ساخنا لتقديـ الدعـ المعنوي دوف الحاجة لكشؼ اليويةمنذ أواخر ا

بينما أسست جمعية نيضة فتاة البحريف مركز عائشة يتيـ لإلرشاد األسري، والذي يوفر خدمات 
، وىو دار اإليواء األىمي الوحيد في 4113ًأسس في مارس . استشارية وتسييالت سكنية

 .xxxiلخبراء المختصوفالمممكة، ولكف ينقصو ا
غير ربحي، ُأسّْس عاـ  مركزٌ  وىو) بتمكو لرعاية حاالت العنؼ األسريُيعتبر مركز 

المركز المشترؾ الوحيد الذي أثبت نجاحو بيف ( بغية إعادة تأىيؿ ضحايا العنؼ األسري 4112
 4113كما كانت ىناؾ شراكة عاـ . القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجاؿ العنؼ األسري

سمارت لمتطوير الشخصي و  بيف منظمة فايتؿ فويسز األمريكية الغير حكومية مع مركز
، تعمؿ ىذه ميركيةوزارة الخارجية األالشرؽ أوسطية التابعة ل الشراكةو مشروع  اإلرشاديةالبحوث 

 كما تحاوؿ توفير برامج في. األطراؼ مجتمعة لمتقدـ بالمستوى المدني لمقاومة العنؼ المنزلي
 . مجاالت كالتدريب الصحفي، والتطوع وجوانب أخرى
بأي دعـ حكومي إال في اآلونة ( الجندر)لـ يحظ ضحايا العنؼ النوع االجتماعي 

ـّ نقؿ . 1116عاـ  األسريلحماية المتعرضيف لمعنؼ  األمافدار األخيرة حيف ُأسّْس  حيث ت
ف نفس العاـ، األمر الذي ُووجو مسئولية دار اإليواء إلى جمعية االجتماعييف في شير مايو م

بالنقد العاـ لما فرضتو ىذه الجمعية مف قيود عمى حرية تنقؿ الُمعّنفات، وأيضًا لغياب المسئوليف 
و قامت الحكومة بتوفير دورات تدريبية لمقضاة المتعامميف بقضايا . المتخصصيف في ىذا المجاؿ

 1986لسنة  16لنسائية، وعّدلت قانوف العنؼ األسري، كما قامت بتوظيؼ المزيد مف الشرطة ا
بؿ إف . xxxiiلتسييؿ إجراءات المحاكـ الشرعية، خاصة في مجالي النفقة وحضانة األطفاؿ

المجمس األعمى لممرأة أّسس خطًا ساخنًا مجانًا لتقديـ الدعـ والمشورة القانونية لمضحايا وأقاـ عدة 
القضاة لتناوؿ موضوع العنؼ ضد النوع مؤتمرات ودورات تدريبية لمجموعات مختمفة بما فييـ 

  .xxxiii (الجندر)االجتماعي 
ورغـ أف التطورات التي حّققيا كال الطرفيف الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، جديرٌة 

لحماية المرأة مف العنؼ، وتحديدًا تمؾ التي تحتاج إلى مأوى  غير كافيةتزاؿ  بالثناء إال أنيا ما
يتيـ  ومركز عائشة األسريلحماية المتعرضيف لمعنؼ  األمافدار حيث أف . آمف لتقيـ فيو

لإلرشاد األسري يوفراف اإليواء إلقامة المرأة الُمعّنفة لفترة زمنية محدودة شريطة تقديميا إثباتًا 
لى أف يتـ توفير البديؿ المناسب ليذه المشكمة، وتحت وطأة . مصّدقًا مف مركز الشرطة وا 
 . ة لمبقاء في مكانياف، تضطر المرأة الُمعنّ الضغوط االجتماعية والمالية
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مازالت الحدود المفروضة سياسيًا، دينيًا واجتماعيًا تُقّيد حرية وقوة تأثير جيود الحكومة 
. والحقوؽ الزوجية( الجندر)ومؤسسات المجتمع المدني في مسألتي العنؼ ضد النوع االجتماعي 

ة كحرية التنقؿ مثال، فقد أثمرت عف نجاحات أكبر أما الجيود المبذولة في المناحي األخرى لممرأ
حيث دافع المجتمع المدني والعاـ عف ىذا الحؽ مضخما بذلؾ النقد المتداوؿ ورافعا الوعي العاـ 

 . عف ىذا الحؽ
يمنح حماية النوع االجتماعي  0532لعاـ  23قانوف العمؿ في القطاع الخاص رقـ 

. xxxivموظفاتيـ أثناء إجازة الوضع أو بسبب الزواجبمنع أصحاب العمؿ مف إقالة ( الجندر)
في ( الجندر) وىناؾ تطورات مفيدة عدة تمت مف ناحية مكاف العمؿ بالنسبة لمنوع االجتماعي

ـّ زيادة إجازة الوضع مف 4111ففي عاـ . السنوات األخيرة يوـ عمؿ،  21يـو عمؿ إلى  31، ت
لمدة ستة أشير، كما يحؽ لألميات اآلف كما تـ زيادة ساعة الرضاعة لتصبح ساعتيف يوميًا 

الحصوؿ عمى إجازة دوف راتب لمدة أقصاىا سنتيف لثالث فترات أو مناسبات منفصمة خالؿ 
تعمؿ األميات لساعات أطوؿ مف دواـ رياض األطفاؿ، مما يخمؽ إرباكا . xxxvحياتيف العممية

األـ العاممة تفتقد الدعـ و بصفة عامة، فإف . بيف مسئوليات المرأة كموظفة ومسئولياتيا كأـ
  .xxxviالمطموب لمموازنة بيف عمميا وبيتيا والذي يشمؿ واجباتيا اليومية الروتينية

االقتصادي الممنوح لممرأة مف ِقبؿ الدولة ظاىرة جديدة عمى المجتمع  يعتبرا لدعـ
مرأة دوره مف ويؤدي المجمس األعمى لم. البحريني، والذي طالما اعتبر الرجؿ ُممزمًا برعاية قريباتو

عالوًة عمى ذلؾ، تقـو . الشركات التي تقوـ بتوظيؼ النساء تكافئخالؿ تطوير القوانيف التي 
وزارة التنمية االجتماعية بالتعاوف مع وزارة العدؿ وبتمويؿ حكومي، بمساعدة النساء المطّمقات 

 .xxxviiوأوالدىف
التدريب بالتعاوف  في غضوف ذلؾ، تقوـ جمعية سيدات األعماؿ البحرينية بتوفير فرص

ورغـ تمثيؿ النساء لشريحة . مع بعض الجيات كالحكومة وبرامج ىيئة األمـ المتحدة اإلنمائي
إال أف قضايا  ،اإلتحاد العاـ لنقابات عماؿ البحريفكبيرة مف القوى العاممة ومنيف عضوات في 

. xxxviiiؿ مف األشكاؿالمرأة العاممة ال ُتطرح في أرض الواقع عمى جدوؿ أعماؿ االتحاد بأي شك
وبغض النظر عف استمرار وجود العوائؽ االجتماعية إال أف التحسف ممحوظ في ترسيخ دعائـ 

 .xxxixالحقوؽ االقتصادية لممرأة في السنوات األخيرة
ففي السبعينات، أسست الحكومة مشروع األسر المنتجة إلدارة مشاريع بسيطة مف 

تباعا. البيت لنفس الخطوات، ابتدأت الحكومة وتحديدا المجمس األعمى لممرأة، طرح برامج  وا 
فقد مّولت مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجـ كما . عديدة لتنمية مشاركة المرأة في االقتصاد

يجاد فرص العمؿ ليـ . xlأسست بنؾ األسرة لرفع مستوى المعيشة لألسر ذوي الدخؿ المحدود وا 
العديد مف مؤسسات المجتمع المدني، بعضيا بمساعدة مف برامج ىيئة باإلضافة إلى ذلؾ، قامت 

لتشجيع المرأة عمى إقامة مشاريع  األمـ المتحدة اإلنمائي، بتوفير برامج قروض متناىية الصغر
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إلقامة  أكبر قميالكما يقدـ بنؾ البحريف لمتنمية قروضا صغيرة وقروضا . خاصة بشكؿ بسيط
 . xliمف مجمؿ المستفيديف مف ىذه القروض% 33رأة المشاريع الخاصة، وتشكؿ الم

آؿ خميفة قرينة ممؾ البحريف رئيسة  إبراىيـكة بنت يعممًا أف صاحبة السمو الممكي الشيخة سب
تقوـ بجيود عديدة لالرتقاء بالمرأة البحرينية في كافة المستويات . المجمس األعمى لممرأة

. ركات التي تدعـ المرأة والذي كاف لو دور كبيروالمجاالت فمثاًل منحت جوائز لممؤسسات و الش
ومنذ العاـ . كما أنيا تحرص عمى تكريـ المرأة البحرينية في مختمؼ المناسبات الدولية و المحمية

مف كؿ عاـ كيوـ خاص لممرأة البحرينية ( كانوف األوؿ)الماضي تـ اختيار األوؿ مف ديسمبر 
بعد اعتماد ممكّي لمناسبة المرأة البحرينية بقصد تكريـ ، «شاركت.. تعممت.. قرأت»بشعاره الدائـ 

آؿ حمد بف عيسى أف صاحب الجاللة الممؾ  إلىو إضافة . جيودىا عمى مراحؿ بناء البحريف
 .في كافة المناسبات الوطنية ال يستثني المرأة مف األوسمة التي يمنحياخميفة 

المواطنة أو المقيمة في الحصوؿ وخالصة ال نستطيع أف ننكر تطور المرأة البحرينية 
. عمى حقوقيا في كافة مجاالت الحياة في السنوات األخيرة و الذي صب في المجاؿ االجتماعي

ويدلؿ ذلؾ عدد و نوعية المشاريع االجتماعية المقيمة لممرأة في مممكة البحريف والتي ستناقشيا 
 .الدراسة

وتتداخؿ المشاريع االجتماعية الموجية لممرأة بأىداؼ تعميمية و التنموية و االقتصادية و 
 .الخ...الماكياجالمشاريع النمطية كتعميـ الطبخ و الخياطة و  إلىالتأىيمية و الحماية، إضافة 

 مركز أواؿعممًا أف ىناؾ مشاريع اجتماعية تـ مناقشتيا في المجاالت األخرى فمثاًل مشروع 
مشروع قانوني تـ مناقشتو في المجاؿ الصحي الرتباطو في الصحة النفسية  لممساعدة القانونية

كما ناقش المجاؿ الصحي مشروع  جتماعيالا هجو في ىذه الدراسة لبعدادر إلو، و لكف تـ أيضًا 
مف المشاريع  مركز بتمكو لرعاية حاالت العنؼ األسريو مشروع آخر مثؿ . مركز عائشة يتيـ

جتماعية التي تـ مناقشتيا في المجاؿ التعميمي ألف مف أىدافو تدريب المعنفات فالمشروع اال
عممًا أف ىذه المشروع لـ يدرج )يؤخذ مف ناحية تعميمية رغـ أنو في صميـ المجاؿ االجتماعي 

وتكرار المشاريع في عدة مجاالت دليؿ عمى تداخؿ (. في ىذه الدراسة نتيجة لعدـ تجاوبيـ
 .و تعدد أىداؼ المشاريع المجاالت

القطاعييف  إنشاءىاوتشارؾ في . ويصعب فصؿ ىذه المشاريع عف بعضيا البعض
المشاريع االجتماعية الموجية لممرأة مف معظـ الحكومي واألىمي، و في السنوات السابقة كانت 

األىمي قبؿ الحكومة تنشأ مف قبؿ وزارة التنمية االجتماعية، في حيف أف معظـ مشاريع القطاع 
وفي . كانت قائمة مف قبؿ الجمعيات النسائية والتي كانت تأخذ عمى عاتقيا الجزء األكبر

السنوات األخيرة تغير ىذا الشكؿ تدريجيًا فمف ناحية الحكومة لعب المجمس األعمى لممرأة دور 
 كما أف مؤسسات المجتمع المدني زاد اىتماميا. دور ضئيؿ لبعض الوزارات األخرى أضؼكبير 

الجمعيات  إفاالتحاد النسائي نرى  إلنشاءأضؼ . المياديفبالمشاريع الموجية لممرأة في مختمؼ 
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المرأة وخصوصًا أنيا تمعب دور أساسي في  ألىميةالدينية و السياسية وغيرىا أصبحت تعي 
اختمفت طبيعة ىذه المشاريع باختالؼ الحقب الزمنية فقد بدأت  إفكما . العممية االنتخابية اليوـ

بالمشاريع النمطية و التأىيمية والتعميمية في حيف أننا نرى اليوـ أف ىناؾ مشاريع حقوقية دفاعية 
 .ولكف مازاؿ ىناؾ وجود لممشاريع النمطية. تنموية سياسية

  
 تحميل الوضع الراىن لممشروعات االجتماعية  .1

 إلحصائية لممشروعات الخريطة ا 1.1
مثؿ استمرارية المشروع و  اإلحصائيةلمتعرؼ عمى المشاريع يجب االطالع عمى بعض المالمح 

و نطاؽ العمؿ و التغطية الجغرافية، إضافة الرتباطو بالمشاريع األخرى كما  البدءتاريخ 
 .سيوضح في الفقرات القادمة

 
 لممشروع الحاليالموقف  1.1.1

ياء ت، وتـ االن%94.4مشروع مستمر بنسبة  113ىناؾ  إفرية المشروع اتضح ابدارسة استمر 
 متوقؼومشروع واحد آخر ، %(1.9)متعثرمشروع واحد ، و ىناؾ %(3.7) مشاريع 4مف 

(1.9% .) 
 تاريخ بدأ المشروع 1.1.1

قد بدأت منذ حقب  يتضح أف ىناؾ مشاريع 4 جدوؿالموضح في بتحميؿ تاريخ بدأ المشاريع 
 لمساعدة الماؿ ، ومشروع جمع1953فمثاًل مشروع تمكيف المرأة السياسي مستمر منذ زمنية 
ال يوجد  في حيف أف .1978المحميات منذ  ، و مشروع الرائدات1974المحتاجة منذ سنة  األسر
ويدؿ عمى انو . مشاريع مف حقبة التسعينات 9مشروعيف مستمريف منذ حقبة الثمانينات، و  إال

يوجد القميؿ مف المشاريع ألىدافيا مدى طويؿ أو مستمر في حيف أف غالبية المشاريع تكوف 
 .متغيرة بتغير الحاجات المجتمعية

 تاريخ بدأ المشاريع 4 جدول
 عدد المشاريع في الحقبة الحقبة في السنة عدد المشاريع البدءسنة  
1.  1119 11 1119-1115 71 
2.  1118 11 
3.  1117 17 
4.  1116 7 
5.  1115 5 
6.  1114 4 1114-1111 11 
7.  1113 7 
8.  1111 6 
9.  1111 1 

10.  1111 3 
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 عدد المشاريع في الحقبة الحقبة في السنة عدد المشاريع البدءسنة  
11.  1999 3 1999-1995 7 
12.  1998 1 
13.  1997 1 
14.  1996 1 
15.  1995 1 
16.  1994 1 1994-1991 1 
17.  1993 1 
18.  1991 1 
19.  1991 1 
20.  1991 1 
21.  1889 1 1989-1985 1 
22.  1888 1 
23.  1887 1 
24.  1886 1 
25.  1885 1 
26.  1884 1 1984-1981 1 
27.  1883 1 
28.  1881 1 
29.  1881 1 
30.  1881 1 
 1 قبؿ و ما 1979 1 1978  .31
32.  1974 1 1 
33.  1953 1 1 
 1 ؟؟؟ 1 محددغير   .34
 مشروع 109  مشروع 109  

 استمرارية المشروع 1.1.1
، مستمر  مشروع%(81.6بنسبة ) 89حيث يوجد معظـ المشاريع ذات طابع مستمر  إفيتضح 

 . أدناه 5 جدوؿكما ىو موضح في  وتقؿ مشاريع 

 
 استمرارية المشروع 5 جدول

 النسبة المئوية عدد المشاريع مدة المشروع 
 %81.6 89 مستمر  .1
 %6.4 7 أقؿ مف سنة  .1
 %4.6 5 أقؿ مف سنتيف إلىسنة   .3
 %4.6 5 اقؿ مف ثالث سنوات إلىسنتيف   .4
 %1.8 1 ثالث سنوات  .5
 %1.9 1 غير واضح  .6
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 %111 مشروع 119  
 
 
 
 
 

 استمرارية المشروع: 3 شكل

 
 

 نطاق عمل المشروع 1.1.1
مشاريع  5، و %(93.6)مشروع وطني بنسبة  111مف حيث نطاؽ عمؿ المشاريع ىناؾ 

تركيز معظـ المشاريع عمى  إفمما يدؿ عمى %(. 1.8)دولييف ، ومشروعيف %(4.6) إقميمية
 .6 جدوؿموضح في ، كما ىو المشاريع الوطنية

 نطاق عمل المشاريع 6 جدول
 النسبة المئوية المشاريع عدد عمل المشاريعنطاق  
 %93.6 111 وطني  .1
 %4.6 5 إقميمي  .2
 %1.8 1 دولي  .3
 %111 مشروع 119  

 

 نطاق عمل المشاريع: 4 شكل

81.60%

6.40%

4.60%

4.60%

1.80% 0.90%

مستمر

سنةمنأقل

سنتينمنأقلالىسنة

سنواتثالثمناقلالىسنتين

سنواتثالث

واضحغير
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 لممشروع الجغرافيـــــة التغطية 1.1.1
 93)أف معظـ المشاريع تعمؿ لموطف ككؿ  7 جدوؿيتضح مف النتائج كما ىو موضح في 

وقد يكوف ىذا نتيجة لمساحة البحريف الجغرافية والتي تعد مف الدوؿ %( 85مشروع بنسبة 
مشروع  11كما يوجد . في مختمؼ نطاؽ المممكة بسيولة الصغيرة وممكف مباشرة المشاريع

 .ييتـ بالقرى، وىذا مؤشر بعدـ حرماف القرى مف المشاريع االجتماعية%( 11)
 التغطية الجغرافية لممشاريع 7 جدول

 النسبة المئوية المشاريع عدد لممشروع الجغرافية التغطية 
 %85.3 93 الوطف ككؿ  .1
 %1 1 العاصمة  .1
ـ  .3  %1 1 إقمي
 %1.9 1 محافظة  .4
 %1.7 3 مدينة  .5
 %11 11 قرية أو قرى  .6
 %1 1 أخرى  .7
 %100 مشروع 109  

 التغطية الجغرافية لممشاريع: 5 شكل

94%

4% 2%

وطني اقليمي دولي
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 أخرى بمشاريع ارتباط المشروع 1.1.3

 57 ىناؾ إف ،8 جدوؿكما ىو موضح في أتضح  أخرىمف حيث ارتباط المشروع بمشاريع 
يدؿ ىذا عمى  ، و%(47.7)مشروع مرتبط بمشروع آخر بنسبة  51 ،%(51.3)مشروع مستقؿ 

تباط بمشاريع المؤسسة األكبر وفي الغالب يكوف االر . تنوع استقاللية المشاريع بشكؿ متوازي
 .مكممة أو منبثقة منيا إمافتكوف 

 ارتباط المشروع بمشاريع أخرى 8 جدول
 النسبة المئوية عدد المشاريع أخرىارتباط المشروع بمشاريع 

 51.3 51 نعم
 47.7 57 ال
 %111 مشروع 119 

 المشروع بمشاريع أخرىارتباط : 6 شكل

 

 تنفيذ المشروعات 1.1
تعد مرحمة التنفيذ مف المراحؿ الرئيسية التي يجب االطالع عمييا لمتعرؼ عمى سير عمؿ 

 .المشاريع
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 المنفذة لممشروع الجيات طبيعة 1.1.1
و األىمية  تنوعت الجيات التي قامت بمشاريع اجتماعية تخص المرأة بيف الجيات الحكومية

كاف  إف، و 9 جدوؿالمنظمات الدولية الرسمية والغير حكومية كما ىو موضح في و والخاصة 
مف قبؿ المنظمات األىمية، مما قد يعكس وعي  قائمةمف الواضح أف أكبر عدد مف المشاريع 

واف كانت قد ، ليسد ثغرة خدماتيةبحاجة المجتمع لمثؿ ىذه المشاريع  المدني المجتمعمؤسسات 
 .تؤثر عمى نوعية الخدمة كما سيناقش في النقاط التالية

 طبيعة الجيات المنفذة لممشروع 9 جدوؿ
 النسبة المئوية عدد المشاريع المنفذة الجيات طبيعة 
 %13.8 16 جية حكومية  .1
 %63.3 69   منظمة أىمية  .2
 %1.8 1 منظمة دولية رسمية  .3
 %8.1 9 قطاع خاص  .4
 %1 1 منظمة إقميمية  .5
 %1.9 1 منظمة دولية غير حكومية  .6
 %1.9 1 خاصة و وأىمية ودولية تعاوف مؤسسة حكومية  .7
 %1.9  1 تعاوف حكومي أىمي  .8
  119 111% 

 طبيعة الجيات المنفذة لممشروع: 7 شكؿ

 
 

 المشروع ميزانية
 77)مف المؤشرات الجيدة بخصوص المشاريع االجتماعية الموجية لممرأة أف غالبية المشاريع 

  .11 جدوؿموضح في ليا ميزانية مستقمة عف المؤسسة كما ىو  (%71.6بنسبة  مشروع
 استقاللية ميزانية المشروع 11 جدوؿ

 النسبة المئوية عدد المشاريع انية المشروعز استقاللية مي 
 %71.6 77 نعـ  .1
 %15.7 18 ال  .2
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 %1.7 3 غير مستكمؿ  .3
 %111 مشروع 119  

 
 
 
 

 استقاللية ميزانية المشروع: 8 شكل

 
 الممولة والجية التمويل طبيعة
في العديد مف المشاريع يكوف التمويؿ فيو  إفالشروع بتنوع الجيات المنظمة، كما  تمويؿتنوع 

فقط جاء نسبة المشاريع التي . مشترؾ بيف أكثر مف جية كحكومية و أىمية أو أىمية و دولية
ؿ أىمي في حيف موؿ القطاع الخاص يمشروع بتمو  54مشروع و  49الحكومة مف قبؿ  تموؿ
مشاريع  6غير حكومية ات دولية ممشاريع لمنظ 3و  إقميميةمشروع و مشروع لمنظمة  15

 .11 جدوؿىو موضح في لمنظمات دولية رسمية كما 
 الجية الممولة لممشروع 11 جدول

 منظمة دولية غير حكومية  منظمة إقميمية قطاع خاص منظمة دولية رسمية منظمة أىمية حكومية

48 54 7 25 1 3 

 لممشروع الالزمة المادية التجييزات توافر مدى
 مقر المشروع

مقر خاص بالمشروع وفي  11 تنوع طبيعة مقار المشروع بحسب طبيعة المشروع حيث يوجد
في . أو مركز بحثي إيواءكدار رعاية أو خاص الغالب ىي المشاريع األكبر و التي تحتاج لمقر 

معظـ المشاريع كانت تعمؿ ضمف المؤسسة المنبثقة منيا المشروع سواء كانت حكومية  إفحيف 
كانت مقارىا المؤسسات الشريكة ( 11)وبعض المشاريع . مشروع 69واقع  %63بنسة أو أىمية

وبعض المشاريع (. مثاؿ مشروع مف قبؿ االتحاد النسائي و مقار تنفيذه الجمعيات الشريكة)
متنقؿ مثؿ المشاريع ذات الطابع التدريبي حيث يتـ استئجار المكاف أو  ؤقتةممقارىا مستأجره و 

 .11 جدوؿ، كما ىو موضح في %(6.4مشاريع بنسبة  7) بحسب طبيعة المشروع
 مقر المشروع 12 جدول

 المئوية النسبة المشاريع عدد مقر المشروع 
 %63 69 مقر المؤسسة  .1

71%

26%

3%

نعم

ال

مستكملغير
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 %19 11 مقر خاص بالمشروع  .2
 %11 11 مقر مؤسسات شريكة  .3
 %6.4 7 استئجار مؤقت  .4
  119 111% 

 مقر المشروع: 9 شكل

 
 مكتبية تجييزات

تب باعتباره وحدة متكاممة بكافة كالتجييزات المكتبية حيث ذكر البعض الممف الصعب تصنيؼ 
وقاـ البعض بوصؼ . العمؿ "طاولة" تب ىو مكتبكالتجييزات في حيف اعتبر البعض الم

اعتبرىا ضمنًا في المكتب اآلخر التجييزات المكتبية األخرى كآالت التصوير مثاًل والبعض 
ولكف بتصنيؼ . التجييزاتزات الجمعية التي تحتوي عمى ىذه بذكر استخداـ تجيي اكتفىواآلخر 
ىناؾ  إفمشروع لدييـ مكتب واحد مجيز في حيف  11كاف ىناؾ  المكاتب إعدادعف ما ذكر 

اتب كبالم بأعداديوضح تصنيؼ عدد المؤسسات  أدناه 13 جدوؿو مكتبيف مشروع لدييـ  19
 .التي تمتمكيا

 عدد المكاتب في المشاريع 13 جدول
عدد 

 المكاتب
 مكتب
 واحد

 3 مكتبيف
 مكاتب

4 
 مكاتب

5 
 مكاتب

6 
 مكاتب

7 
 مكاتب

8 
 مكاتب

9 
 مكاتب

01 
 مكاتب

00-44 
 مكتب

المشروع 
 ال يتطمب

 المجموع

 عدد
 المشاريع 

11 19 5 4 4 6 3 1 1 1 1 8 68 
 مشروع

 
مشاريع تعتمد عمى  8ىناؾ  إف أوضحفي حيف انو لـ يذكر الجميع التجييزات بتفصيؿ و 

مشاريع  3ىناؾ  إفتجييزات المؤسسة التابعة ليا أو المؤسسات المعاونة في المشروع، في حيف 
 الشعر التابع لجمعية لدييا مركز متخصص وذلؾ لطبيعة المشروع مثؿ مركز مشروع تصفيؼ

الرياضة،  و لمشباب العامة التابع لممؤسسة ماستر أستوديوالبحريني، و مشروع  األحمر اليالؿ
ومراكز تحفيظ  واألمومةالطفؿ التابع لجمعية رعاية الطفولة  و المرأة معمومات و مشروع مركز

مف  إعداداريع لدييا بعض المش إف إلىأضؼ . القرآف لممشاريع التابعة لمجمعيات الدينية
ات الصفية كالطاوالت و الكراسي وكتب مقررات لطبيعة المشروع التعميمي، أو منصة بيع ز التجيي

63%
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الدولي التابع لوزارة  البحريف بمطار المنتجة األسر لممشروع القائـ عمى البيع مثؿ مشروع محؿ
 14 جدوؿموضحة في  االستمارةالتنمية االجتماعية، و تفصيؿ بعض التجييزات المذكورة في 

 .أدناه
 التجييزات المكتبية 14 جدول

 عدد المؤسسات تجييزات مكتبية 
 8 المتعاونة المؤسسات أواستخداـ تجييزات المؤسسة   .1
 4 مركز خاص  .2
 3 كمبيوترمختبرات   .3
 4 طاوالت و كراسي 5-51  .4
 1 غرؼ تدريب  .5
 1 صالة مجيزة  .6
 3 ماكينة خياطة  .7
 1 كتب تعميمية و مطبوعات  .8
 1 آلة تصوير وعرض  .9

 3 طاولة اجتماعات  .10
 1 سبورة شرح  .11
 1 منصة بيع  .12

 حاسوب أجيزة
تنوع عدد أجيزة الحاسوب بطبيعة المشاريع، فالمشاريع التدريبية عمى برامج أو المراكز البحثية 

طبيعة بعض المشاريع في  إفيزداد اعتمادىا عمى الحواسيب فيكوف لدييا عدد أكبر في حيف 
حاسوب و البعض يعتمد عمى حواسيب المؤسسة التابعة  1-1أكثر مف  إلىالغالب ال تحتاج 

بياف بعدد الحواسيب  15 جدوؿلطبيعة المشروع كما ىو موضح في  إطالقاال يحتاج ليا ليا أو 
 . التابعة لممشاريع

 
 

 
 عدد الحواسيب لممشاريع 15 جدول

 النسبة المئوية عدد المؤسسات التي لدييا ىذا العدد من الحواسيب عدد الحواسيب 
1.  1 15 13.7% 
2.  1 15 11.9% 
3.  1 31 17.5% 
4.  3 4 3.7% 
5.  4 3 1.7% 
6.  5 8 7.3% 
7.  6-16 18 16.5% 
8.  17-17 3 1.7% 
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9.  18-111 3 1.7% 
 %111 مشروع 119 حاسوب 691 

 
 عدد الحواسيب لممشاريع: 10 شكل

 
 وسائل النقل 

 أف ىناؾوحجمو حيث عمى حسب طبيعة المشروع خاصة بالمشروع النقؿ التنوع توفر وسائؿ 
ليس لديو  %(41.1)مشروع 46يتـ فيو استخداـ وسائؿ النقؿ الخاصة و  %(15.7) مشروع 18

 .وسائؿ نقؿ وقد يكوف ىذا ناتج عف طبيعة المشروع التي ى تحتاج لتوفير وسائؿ نقؿ خاصة بو
يمتمؾ وسائؿ نقؿ تخص المشروع ومعظميا حافالت  %(41.1)مشروع  16ىناؾ  إففي حيف 

بعض  إف إلى أضؼمتوسطة الحجـ وبعض المشاريع لدييا أكثر مف حافمة مع سيارات صالوف، 
تستأجر وسائؿ نقؿ  %(6.4) مشاريع 7وىناؾ . الخاصة بالمؤسسة النقؿالمشاريع تستخدـ وسائؿ 

 إحدىوتقوـ . ىذه المشاريع بحاجة لوسيمة نقؿ ولكنو غير متوفر لدييا إفمما يدؿ عمى 
 جدوؿالجمعيات بصرؼ بدؿ نقؿ و أخرى تعتمد عمى المتطوعيف في النقؿ كما ىو موضح في 

16. 
 وسائل النقل 16 جدول

 النسبة المئوية المشاريععدد  توفر الوسيمة 
 %15.7 18 وسائؿ نقؿ خاصة  .1
 %41.1 46 ال يوجد  .2
 %13.8 16 متوفرة  .3
 %6.4 7 استئجار  .4
 %1.9 1 صرؼ بدؿ نقؿ  .5
 %1.9 1 تطوعي  .6
 %111 مشروع 119  
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 وسائل النقل: 11 شكل

 
 

 الكتروني و موقع االتصال
جميع المشاريع لدييا وسائؿ االتصاؿ المعتادة مثؿ الياتؼ و الفاكس و البريد االلكتروني 

، والبريد الجوي وبعض المشاريع لدييا ىواتؼ خموية، (sms)واستخداـ الرسائؿ النصية القصيرة 
وبعض وسائؿ االتصاؿ خاصة بالمشروع و البعض مشترؾ مع المؤسسة التابعة ليا ولكف 

 . ى استخداميا وفعاليتيا لالتصاؿ بالمستفيديفيصعب قياس مد
 إفيستخدـ الموقع التابع لممؤسسة، في حيف %( 55)مشروع  61بالنسبة لممواقع االلكترونية ىناؾ 

مواقعيا االلكترونية  %(14.7) مشروع 16لديو موقع خاص بو، و%( 17.4)مشروع  19ىناؾ 
وال يوجد موقع . ع عبر المواقع االلكترونية، وىذا يدؿ عمى االىتماـ بنقؿ المشرو اإلنشاءقيد 

 . فقط% 11.8مشروع ويشكؿ نسبة  14لػ الكتروني 
 

 الموقع االلكتروني 17 جدول
 النسبة المئوية عدد المشاريع الموقع االلكتروني 
 %55 61 موقع المؤسسة  .1
 %17.4 19 موقع خاص بالمشروع  .2
 %14.7 16 اإلنشاءقيد   .3
 %11.8 14 ال يوجد  .4
 %111 مشروع 119  

 
 الموقع االلكتروني: 12 شكل
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 العاممين بالمشروع 3.1.1
العامالت في المشروع عمى عدد الذكور في مختمؼ  اإلناثعدد  فاؽ 18 جدوؿحسب 

وعمى مستوى مف يدير . 311مقابؿ  546 اإلناثعدد  اإلداريالمستويات، فعمى المستوى 
عاممة  1171العامميف ىناؾ  وعمى مستوى. مدير رجؿ 59مقابؿ  امرأة 88المشروع كاف ىناؾ 

ىو الغالب في المشاريع الموجية لممرأة ولكنو ال  اإلناثمما يبيف أف عدد . عامؿ 313مقابؿ 
 .ليذه المشاريع اإلداريةيقتصر عمييا ولمذكور تواجد في مختمؼ المستويات 

 
 العاممين في المشاريع بحسب النوع االجتماعي 18 جدول

 بالمشروع عدد العاممين مدير المشروع بإدارة المشروع العاممون
 ذكور إناث ذكر أنثى ذكور إناث

546 300 88 59 1771 323 
 

 أىداف المشروعات وطبيعة أنشطتيا  1.1

معظميا تيدؼ  واف كانت ،19 جدوؿفي كما ىو موضح ت أىداؼ المشاريع بطبيعتيا تنوع
، المرأة مف الناحية االجتماعية بصورة مباشرة، و البعض اآلخر بصورة ضمنية في أىدافيا

ومتداخمة مع المجاؿ التعميمي أو االقتصادي والذي بتحقيقو يحقؽ المجاؿ االجتماعي وليذا 
  .تـ تضميف ىذه المشاريع في الدراسة الحالية السبب

 

 أىداف المشاريع 19 جدول

 أىداف المشروع اسم المشروع المؤسسة 
مركز جدحفص  1

 االجتماعي

المطبخ 
 اإلنتاجي

والتسويؽ بحيث يمكنيـ مف رفع دخميف  اإلنتاجيتدريب المنتسبات لممطبخ عمى فف الطبخ  -
 االقتصادي

وزارة التنمية  2
 االجتماعية 

استقباؿ 
المطمقات مع 

في  أبنائيـ
المراكز 

المناسبة والمريحة لزيارة  األجواءعف طريؽ المراكز،توفير  األطفاؿتقيد حاالت الزيارة وتسميـ  -
 .األبناء مع والدييـ

 المراكز االجتماعية بدؿ مف مراكز الشرطةتقيد األحكاـ عف طريؽ  -

 األسريمعالجة المشاكؿ النفسية واألسرية لممطمقيف وأبنائيـ عف طريؽ مراكز اإلرشاد  -

55%
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 أىداف المشروع اسم المشروع المؤسسة 
 توفير األمف واألماف لألسر لوجودىـ تحت حماية قانونية بالمراكز االجتماعية - االجتماعية

مركز المحرؽ  3
 -االجتماعي
وزارة التنمية 
 االجتماعية

الرائدات 
 المحميات

لألسر في المجتمعات المحمية،توصيؿ الخدمات واالحتياجات  الفعميةدراسة االحتياجات  -
 وتكوف ىمزة وصؿ بيف األسر واألفراد في المجتمع المحمي

 مف الخدمات التنموية والرعائية لالستفادةاألسر  وتوجيوتوعية  -

 المحتاجة األسر إلىمساندة الجيات الرسمية واألىمية في توصيؿ خدماتيا  -

مركز جدحفص  4
 -االجتماعي
وزارة التنمية 
 االجتماعية

الزراعة 
 المنزلية 

الزراعة والبستنة  أعماؿتدريب السيدات القادرات عمى  إلىييدؼ برنامج الزراعة المنزلية  -
 سوؽ العمؿ مف خالؿ العمؿ في منازليف  إلى إدخاليفعمى ىذا العمؿ واليدؼ منو 

مركز جدحفص  5
 -االجتماعي
وزارة التنمية 
 االجتماعية

الخياطة 
 التخصصية

والمنافسة في سوؽ  اإلنتاجخمؽ بيئة مف التدريب المتطور لممنتسبات لممشروع تمكنيف مف  -
 العمؿ

وزارة التنمية  6
 االجتماعية 

محؿ األسر 
المنتجة بمطار 
 البحريف الدولي

تسويؽ منتجات األسر المنتجة بشكؿ تجاري وعممي لذلؾ بعرض المنتجات في السوؽ الحرة  -
مغادرة ويتـ تغير األسر المشاركة مف  أوفيو المكاف الذي يعد واجيو لكؿ العابريف قدوما 

 .وقت ألخر إلفادة أكبر قدر ممكف مف األسر المنتجة

وزارة التنمية  7
 االجتماعية 

مجمع الساية 
 المنتجةلألسر 

عمى الذات مف خالؿ توفير وحدات  االعتمادتنمية وتطوير األسر المنتجة وتشجيعيـ عمى  -
 العرض وبيع منتجاتيـ

 توفير منافذ -

 إلىمساعدة األسر المنتجة لتعمـ وصقؿ ميارات البيع والشراء لتطوير مشاريعيـ والتحوؿ  -
 أصحاب أعماؿ

وزارة التنمية  8
 االجتماعية 

مجمع 
العاصمة 

 لألسر المنتجة

مساعدة األسر المنتجة لبيع منتجاتيـ وتسويقيا ليكوف ليـ مقر معروؼ ودائـ،ومف ىذا أف  -
 يكوف ليـ دخؿ خاص بيـ مف مجيودىـ

 أقامة الدورات التطويرية لمنتجاتيـ، أقامة الدورات التدريبية لمتسويؽ -

وزارة التنمية  9
 االجتماعية 

عبر تطوير مشروعاتيـ ونشر  اقتصادياتقديـ الخدمات المساندة لتمكيف األسرة المنتجة  - مركز التميز
 .التوظيؼ الذاتي بيف األسر المنتجة

توفير التدريب وخدمات التأىيؿ األسر المنتجة وأصحاب األعماؿ والعاطمة عف العمؿ  -
 ىية الصغرباإلضافة إلى ذوي االحتياجات الخاصة ممف يرغبوف في بدء مشروعاتيـ متنا

المساىمة في تحويؿ أصحاب الحرؼ إلى أصحاب أعماؿ، تقديـ االستشارات و الدعـ  -
 والمتابعة لممشاريع متناىية الصؼ

البدء مشاريع خاصة و كمفة اإلجراءات المتصمة  ترخيصتسييؿ اإلجراءات لمحصوؿ عمى  -
 بالمشروع

 بتحديد المركز الوزارة و  احتضنتياإعداد خطة عمؿ وخطة تسويؽ لممشاريع التي  -

                                                           
   نهاية الدراسة 5 يوجد شرح تفصيلي لهذا المشروع في فقرة. 
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وزارة التنمية  10

 االجتماعية 

مركز سترة 
 لألسر المنتجة

 .تعبئة المواد الغذائية و إنتاجيا -

 .(مف وزارة الصحة)توفير مكاتب و المستمزمات العممية و الشروط الصعبة  -

 الوزارةو التعبئة لألسر المنتجة الممحقة بالمشروع في  اإلنتاجتيسير مجاؿ  -

لتكيؼ المنتجات و جعميا عالمة لمتسويؽ  التعبئةؽ ر و ط اإلنتاجقية و تطوير وسائؿ ر ت -
 ة في السوؽ المحمية العالميةفسوالمنا

وزارة التنمية  11
 االجتماعية 

 اإلرشادمركز 
 األسري

مف قيـ و عادات و تقاليد المجتمع  النابعةو المواطنة و الحفاظ عمى األصالة  االنتماءتعزيز  -
لمتخمص مف  المتاحةبكؿ السبؿ  الحياةلمتكيؼ مع طبيعة  األسرةالبحريني،السعي إلى تييئة أفراد 

 يعيشونياالصعوبات و اليمـو التي 

و حؿ الصراعات فيما  االنفعاؿمساعدة أفراد األسرة عمى تحقيؽ التفاىـ و التخمص مف التوتر و  -
 بينيـ و التخمص مف القمؽ و تحقيؽ التقارب و التوافؽ والتسامح

 المساعدة في حؿ المشكالت التي تواجو أفراد الشر و التطمع إلى تحقيؽ مناخ أسري متكافؿ -

إعداد فئة الشباب و المقبميف عمى الزواج بما يمكف لمحد مف المشكالت الزوجية و األسرية و بناء  -
 السعيد البيت

 في تنشئة أبنائيـ ةااليجابياالتجاىات  إلكسابيـمساعدة الوالديف  -

وزارة التنمية  12
 االجتماعية 

 الفقيرة لألسرتقديـ الدعـ و الخدمات و الموارد  - إنماءمبادرة 

 الفقيرةلألسر  االقتصاديو  االجتماعيرفع المستوى  -

 مشروعات متناىية الصغر في العمؿ و التوظيؼ إلنشاء األسردعـ  -

 مثؿ اجتماعيو تعميمية صحية الفقيرةتحسيف الخدمات المقدمة لألسر  -

 االجتماعيةمساعدة األسر المتمقية لممساعدات  -

 الذاتي االكتفاءالخروج مف دائرة الفقر إلى دائرة العمؿ و الثقة بالنفس و  -

المجمس  13
 األعمى لممرأة

برنامج لدعـ 
 المرأة

البحرينية 
لمحاالت 
 الطارئة

 سد احتياجات المرأة البحرينية و الزوجة األجنبية الحاضنة ألبناء بحريني الجنسية -

المجمس  14
 األعمى لممرأة

مشروع 
 الضيافة

 "المرحمة الثانية"

 زيادة مساىمة المرأة في االقتصاد الوطني،زيادة ميارات النساء العامالت بمينة الضيافة -

 الحياة الكريمة لمفتيات و النساء ذوات التعميـ المتوسطتوفير  -

المجمس  15
 األعمى لممرأة

مشروع 
 المواصالت

 في االقتصاد الوطني إدماجياالمشاريع الصغيرة و المتوسطة و  إدارةتمكيف المرأة مف  -

مجاالت جديدة لعمؿ المرأة في سوؽ العمؿ الحر،المساىمة في حؿ مشكمة الباحثات عف عمؿ  إيجاد -
 و توفير االستقرار االقتصادي ليف

المجمس  16
 األعمى لممرأة

قادة المستقبؿ في مجاؿ العمؿ النسائي  إلعدادالعامة  تاالستراتجيافي وضع  اإلسياـ - برنامج الشباب
الميارات الالزمة التي تؤىميـ لممشاركة الفاعمة و االيجابية  إكسابيـتعمؿ عمى تمكينيـ و 

 في المجتمع

 تنمية روح المواطنة -

                                                           
   نهاية الدراسة 5 يوجد شرح تفصيلي لهذا المشروع في فقرة. 
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المجمس  17

 األعمى لممرأة

مشروع 
الخياطة 
 والتصميـ

 إيجادفي االقتصاد الوطني، إدماجياالمشاريع الصغيرة و المتوسطة و  إدارةتمكيف المرأة مف  -
مجاالت جديدة لعمؿ المرأة في سوؽ العمؿ الحر،المساىمة في حؿ مشكمة الباحثات عف 

 عمؿ و توفير االستقرار االقتصادي ليف

المجمس  18
 األعمى لممرأة

برنامج 
التمكيف 
السياسي
2006 

 تحقيؽ مشاركة فعالة لممرأة في مسيرة التنمية الوطنية -

 البحرينية لممجالس البمدية و النيابية المرأة إيصاؿ -

 تغيير الصورة النمطية لممرأة في المجتمع -

المؤسسة  19
الخيرية 
 الممكية

 اإلرشادمركز 
لالستشارات 
 النفسية

 .(األرامؿو  األيتاـ)لألسرتقديـ استشارات تربوية ونفسية و اجتماعية  -

 الفحص و القياس لمشخصية و القدرات العقمية -

 .(األرامؿو  األيتاـ)لألسررصد االحتياجات و المشكالت النفسية واالجتماعية  -

 النفسي اإلرشادإقامة دورات و محاضرات في مجاؿ  -

المؤسسة  20
الخيرية 
 الممكية

قسـ المشاريع 
 األنشطةو 

 األمياتو الشباب و  األطفاؿتكويف مجموعات قيادية بارزة مف  -

 التسمية و الترفيو عف النفس -

 صداقات بيف المستيدفيف مف المشروع أخويةعالقات  إقامة -

و تحسينيا و تدريبيـ عمى الجانب التربوية وصقؿ  األرامؿو  لأليتاـتوفير الرعاية التعميمية  -
 شخصياتيـ

 التعرؼ عمى مياراتيـ و ىواياتيـ لالستفادة منيا  -

المؤسسة  21
الخيرية 
 الممكية

قسـ البحث 
 االجتماعي

 ماديا وتوفير مخصصات موسمية،توفير الرعاية الصحية األرامؿو  األيتاـكفالة  -

 توظيؼ العاطميف منيـ  -

المؤسسة  22
العامة لمشباب 

 والرياضة

 اإلبداعمركز 
 الشبابي

 المقدمة لمشباب اإلبداعلدى الشباب،تأميف وسائؿ و قنوات  اإلبداعتنمية المواىب و  -

 الفعاؿ،تعزيز روح القيادة لدى الشباب اإلبداعتعزيز وعي الشباب لمفيـو  -

المؤسسة العامة  23
لمشباب 
 والرياضة

ديو و ستأ
 ماستر

 متميزة إعالمية أفكارمتميز يقدـ برامج و  إعالميالحصوؿ عمى فريؽ  -

 و الكتابة و المونتاج اإلخراجتنمية و صقؿ ىوايات و ميارات الشباب في  -

المؤسسة العامة  24
لمشباب 
 والرياضة

رفع كفاءة الشباب و تطوير ميارتيـ،صقؿ عدد مف الميارات الشخصية الرئيسية  - برنامج الرواد
 لمشباب،خمؽ جيؿ قائد و رائد قادر عمى إدارة المستقبؿ

مركز الدراسات  25
 والبحوث

المكتبة 
 اإللكترونية

الماجستير و  أطروحاتالمركز و  إصداراتلنشاء مكتبة الكترونية عمى موقع المركز تضـ  -
 الدكتوراه

االتحاد  26
النسائي 

مشروع 
األحواؿ 

 الشخصية األحواؿإصدار قانوف  -

 لألسرةتقنيف الجانب الشرعي  -
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 الشخصية البحريني

  (أحكاـ األسرة)

االتحاد النسائي  27
 البحريني

مشروع 
 الشباب

 الشباب في الجمعيات النسائية،خمؽ صؼ ثاني مف الكوادر إشراؾ -

 في قضايا المرأة -الذكور-الشباب إدراجخمؽ تعاوف و تنسيؽ مع الجمعيات الشبابية،  -

االتحاد  28
النسائي 
 البحريني

الدعـ القانوني 
و المساندة 
 القضائية

 تكويف فريؽ قانوني متخصص -

 دعـ ومساندة النساء المتضررات، تقديـ االستشارات القانونية في مجاؿ األحواؿ الشخصية والعنؼ -

 تقديـ المساعدات القانونية و القضائية لمف ال يممؾ القدرة المالية -

 دعـ المراكز القانونية التابعة لمجمعيات المختمفة -

االتحاد  29
 النسائي

التمكيف 
 لممرأةالسياسي 

 وصوؿ المرأة لممجالس المنتخبة -

 تفعيؿ دور المرأة في الجمعيات السياسية -

 نسبة مماثمة في الجانب التشريعي المرأةامتالؾ  -

 مساواة المرأة مع الرجؿ في قوة العمؿ و جميع الجوانب -

االتحاد  30
النسائي 
 البحريني

المرأة 
 والتكنولوجيا

تشمؿ عضوات الجمعيات النسائية و الفتيات و النساء مف  سنويا امرأة 100تدريب حوالي  -
 مختمؼ مناطؽ المممكة

 لتدريب و تأىيؿ النساءتأسيس مركز تدريب متكامؿ  -

جمعية نيضة  31
 البحريف فتاة

مشروع نسائج 
لممطرزات 
 التراثية

 إحياء حرفة التطريز -

 دعـ و توسيع مشاركة المرأة في المشاريع التي توفر ليا دخؿ ثابت -

 رفع قيمة العمؿ اليدوي -

 اإلقميميةمشاركة الجمعية في الدعوات التي تطمقيا المنظمات  -

جمعية نيضة  32
 فتاة البحريف

مركز عائشة 
 لإلرشاديتيـ 

 األسري

 األسريةااليجابية في معالجة المشكالت  لألساليبو إرشادىـ  األسرةتوجيو أفراد  -

 في المجتمع األسرةو  لممرأةعمى الدور االيجابي  التأكيد -

 وقاية أفراد األسرة مف المشكالت االجتماعية و النفسية و القانونية -

جمعية نيضة  33
 فتاة البحريف

مكتب 
االستشارات 
والعالقات 
 األسرية

 توجيو و إرشاد أفراد األسرة إلى األساليب المثمى في التعامؿ مع الصعوبات و المشكالت التي تواجييـ -

 تعزيز قيـ و مفاىيـ إيجابية لدور المرأة و األسرة في المجتمع -

 القانونيةوقاية األسرة مف المشكالت النفسية و االجتماعية و  -

زيادة الوعي بأىمية التخطيط األسري،تطوير المعرفة العممية في مجاؿ المشكالت االجتماعية  -
 و النفسية 

جمعية رعاية  34
الطفؿ 
 واألمومة

مركز 
معمومات 
 المرأة والطفؿ

 يتصؿ بيما إقامة نظاـ متكامؿ لممعمومات في مجاؿ المرأة و الطفؿ و ما -

و المنظمات في األقطار العربية و البنوؾ وشبكات المعمومات  التعاوف مع األجيزة المحمية -
 لتوفير القدرة الالزمة لو عمى تمقي المعمومات

 توفير خدمة متقدمة لممستفيديف تمكنيـ مف الحصوؿ عمى البيانات الالزمة -

جمعية رعاية  35
الطفؿ 

مشروع 
 المايكروستارت

 الدعـ المادي إعطاءاالرتفاع بمستوى دخؿ األسرة مف خالؿ  -

 تشجيع المشاريع الصغيرة -

                                                           
   نهاية الدراسة 5 يوجد شرح تفصيلي لهذا المشروع في فقرة. 
   نهاية الدراسة 5 يوجد شرح تفصيلي لهذا المشروع في فقرة. 
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 جديدةخمؽ فرصة عمؿ  المجتمع أبناءالتكافؿ بيف  - واألمومة

جمعية أواؿ  36
 النسائية

استخداـ تقنية 
المعمومات 

 المرأةلتمكيف 
 اقتصاديا

 المستيدفيف الميارات األساسية في تقنية المعممات إكساب -

 الصغيرة عمى استخداـ تقنية المعمومات األعماؿتدريب صاحبات  -

 (البيع و الشراء)تدريب النساء عمى التسويؽ االلكتروني -

جمعية أواؿ  37
 النسائية

 لمالئمة القوة الشرائية في السوؽ المحمية إنتاجيةلقنوات  األمواؿتوجيو  - الميكروستارت

 تنمية المواىب -

 الفرصة لتنمية الميارة و الرغبة في العمؿ،توفير فرص عمؿ،تسويؽ منتجات العمالء إتاحة -

جمعية أواؿ  38
 النسائية

 المحافظة عمى الحرؼ اليدوية - ةحرفة النقد

 الدخوؿ في مجاالت جديدة رفع قيمة اليدوي عند ممارسيو،تشجيع البحرينييف عمى -

 في التنمية و رفع مستواىا االقتصادي المرأة بإشراؾتحقيؽ ىدؼ رئيسي لمجمعية  -

 تشجيع الفتيات البحرينيات عمى ممارسة العمؿ اليدوي -

 المجتمع تجاه الحرؼ اليدوية المنفذة محميا أفرادإعطاء قيمة عند  -

جمعية أواؿ  39
 النسائية 

مركز أواؿ 
لممساعدة 
 القانونية

 محاميف متخصصيف ومتطوعيفمف خالؿ لممرأة تقديـ االستشارات القانونية المجانية  -

و  األسريالمساىمة في دعـ االستقرار األسري و حماية األسرة مف التفكؾ، محاربة العنؼ  -
 المرأةالعنؼ الموجو ضد 

 توعية المرأة بحقوقيا القانونية  -

 األسريةالتي تعاني مف المشاكؿ  لممرأةالسعي لتقديـ الدعـ النفسي و االجتماعي  -

جمعية أواؿ  40
 النسائية 

مشروع 
 الضيافة

 رفع مستوى المرأة االقتصادي و االجتماعي -

في العديد مف المشاريع التنموية تعويد المرأة عمى االعتماد عمى نفسيا ذاتيا في  المرأةإدماج  -
 ألسرتياتوفير دخؿ مالي ثابت ليا و 

 أىميتوتغيير نظرة المجتمع لمعمؿ التطوعي النسائي و بياف  -

 الطابع المحمي عمى ىذه المينة إضفاء -

 التقميؿ و الحد مف العمالة األجنبية التي تؤثر سمبا عمى ترسيخ القيـ االجتماعية -

 الجمعية لكؿ فئات المجتمع أىداؼإيجاد دخؿ مالي لمجمعية تعزيز  -

جمعية الرفاع  41
الثقافية 
 الخيرية

مشروع 
 الضيافة

و توعيتيا بأىمية و معنى  أسرتيامحدودة الدخؿ و التعميـ لمساعدة و دعـ  المرأةتمكيف  -
 التمكيف

جمعية الرفاع  42
 الثقافية الخيرية

أكياس الخبز 
 القماشية

التوعية بأضرار البالستيؾ المستخدـ في شراء الخبز و البقوليات و تأثيراتو السمبية عمى  -
 مادي، ربط نساء بمشاريع الجمعية و أىدافياالصحة و البيئة و تمكيف نساء بحاجة لدخؿ 

الجمعية  43
النسائية 
 الدولية

جمع الماؿ 
لمساعدة األسر 

 المحتاجة

 توصيؿ و جمع الماؿ و المعونات لألسر المحتاجة -
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جمعية  44

البحريف 
 النسائية

كفرد فاعؿ قادر  تعزيز القدرات الذاتية لدى النساء والتي يستطعف مف خالليا تقدير ذواتيف - روافد التنمية
 .عمى التغيير مما ينعكس بشكؿ ايجابي عمييف وعمى أسرىف

تمكينيف مف التغمب عمى المعوقات الذاتية التي تؤثر بشكؿ مباشر عمى دورىف في المجتمع  -
 . وتعامميف الصحيح مع أنفسيف ونظرتيف لمحياة بشكؿ عاـ

زويدىف بالميارات الالزمة والتي تساىـ في تطورىف وتنمية قدراتيف بشكؿ يساىـ في تعزيز ت -
 . إيمانيف بقدراتيف الذاتية وقدرتيف عمى التأثير

 . وعيتيف بحقوقيف األساسية في الحياة، والتي تمكنيف مف المشاركة الفاعمة في المجتمع -
 .العالقة مع النفس والطرؽ الصحيحة لمتعامؿ معياتعزيز التواصؿ اإليجابي بيف المرأة وذاتيا وفيـ 

 .مثؿ المحبة، التسامح، االحتراـ وغيرىا: مساعدة النساء عمى تبني القيـ اإلنسانية في الحياة اليومية -

جمعية  45
البحريف 
 -النسائية 
التنمية 
 اإلنسانية

الحممة 
الوطنية حوؿ 
حؽ منح 

الجنسية ألبناء 
المرأة 
 البحرينية

بياف التمييز الواضح ضد المرأة في قانوف الجنسية المطبؽ حاليًا والذي يتنافى مع توقيع مممكة  .1
 . القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة اتفاقيةالبحريف عمى 

تعزيز الشراكة المجتمعية بيف المؤسسات التشريعية و الرسمية واألىمية بتوحيد الجيود لمعمؿ مف أجؿ  .2
 . ة االجتماعية ومنح المرأة أحد حقوقيا الدستوريةإرساء العدال

 مساعدة النساء البحرينيات المتزوجات مف أجانب ومساندتيف لتجاوز العقبات والصعوبات النفسية، .3
 . ، و الخدماتية التي يالقينيا مف جراء القانوف الحالياالجتماعية

 . ي في منح جنسيتيا ألبنائيانشر الوعي حوؿ حؽ المرأة البحرينية المتزوجة مف غير البحرين .4
 . رصد حاالت النساء المتضررات مف قانوف الجنسية الحالي في البحريف .5

جمعية  46
البحريف 
 النسائية

المرأة نظرة 
 تجديدية

 الواردة حوؿ مكانة المرأة و أىميتيا لمقياـ بدورىا اإلشكاالتاستعراض  -

 األسرةعرض و مناقشة اآلراء الفقيية المتعمقة بالمرأة و  -

 تسميط الضوء عمى بعض القضايا التي تمثؿ معوقات أساسية دوف نيؿ المرأة لحقوقيا  -

جمعية  47
البحرينية 

 لتنمية المرأة

 ةالتنميمركز 
 األسرية

 نحو أسرة ىادئة آمنة سعيدة،تقميؿ نسبة الطالؽ بيف المتزوجيف -

 إكساب المقبميف عمى الزواج و حديثي الزواج ميارات التواصؿ -

 مف العنؼ األسري،إكساب األزواج ميارات التعامؿ مع الميزانية الشيرية الحد -

 التعامؿ مع المراىقيف -

الجمعية  48
البحرينية 

 لتنمية المرأة

مشغؿ دانات 
 لمخياطة

 المحتاجة األسرتوفير فرص لممرأة البحرينية لممساىمة في دعـ  -

 منتجة تخدـ نفسيا أسرةالسعي في توظيؼ الخبرات و الميارات إليجاد  -

 السعي لتأىيؿ و تدريب المرأة و صقؿ مياراتيا مف خالؿ الدورات -

جمعية  49
البحريف 
لمكافحة 
 السرطاف

الحممة الوطنية 
لمكشؼ المبكر 
عف أمراض 

 الثدي

 الحد مف انتشار مرض سرطاف الثدي و الكشؼ المبكر عف السرطاف -

الجمعية  50
البحرينية 

 لتنمية المرأة

لرعاية عرفاف 
 الوالديف

نشر ثقافة رعاية المسنيف وفؽ األسس الصحيحة، إعداد فريؽ مؤىؿ مف الدربيف في مجاؿ  -
رعاية المسنيف، تدريب عدد مف األشخاص الذيف يتولوف رعاية والدييـ مف كبار السف في 

 منازليـ
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الجمعية  51

األىمية لقرية 
 سترة الخارجية

إعداد 
الناشئات 

المقبالت عمى 
 البموغمرحمة 

لمفتيات الناشئات توعية الفتيات بحاجات و متغيرات  اإلرشادالرعاية و تقديـ التوجيو و  -
 المرحمة العمرية

 النفسي و التربوي و الشرعي لمفتيات اإلرشادتقديـ  -

،صقؿ و تحفيز  األميات إعداد -  عند الفتيات اإلبداعاتلمنيوض بالدور التربوي الالـز

الجمعية  52
لقرية  األىمية
 سترة

دورات المياقة 
البدنية وفف 

 جالماكيا

 و ضرورة القياـ بالتماريف الرياضية بصحتيا باالىتماـتوعية المرأة  -

الجمعية  53
األىمية لقرية 

 سترة

دبمـو البرمجة 
المغوية 
العصبية 

NLP 

 تعديؿ دور المرأة في التنمية و نشر الوعي لدييـ -

 بالمرأةمواجية التحديات و الصراعات،النيوض  -

 الوصوؿ لمصحة النفسية و الجسدية -

جمعية اليالؿ  54
 األحمر
 البحرينية

مسعؼ لكؿ 
 بيت

 وجود مسعؼ في كؿ بيت -

 الطوارئو  اإلصاباتالمجتمع بالتصرؼ المالئـ في حاالت  ةتوعي -

جمعية اليالؿ  55
 األحمر
 البحرينية

تصفيؼ 
 الشعر

 الصالوف أمورتدريب الفتيات و النساء بكؿ  -

جمعية الكممة  56
 الطيبة

دار المحرؽ 
 لرعاية الوالديف

 لممنتسبيف التفاؤؿرفع روح األمؿ و  -

 مكاف صحي و أمف لرواد الدار إيجادلمنتسبي الدار، االجتماعيةتوفير الرعاية الصحية و  -

جمعية دار  57
الحكمة 

 لممتقاعديف

دورة الحاسوب 
اآللي لممتقاعديف 
 والمتقاعدات

 تطوير المعمومات لدى المتقاعديف و المتقاعدات في مجاؿ الحاسوب اآللي إلىييدؼ  -

جمعية البحريف  58
 اإلنجابيةلمصحة 

 وتنظيـ األسرة

شباب واع 
بحقوؽ الصحة 

والنوع  اإلنجابية
 االجتماعي

ورفع وعييـ نحو تحمؿ المسؤوليات في مجاؿ الصحة ( ورجاؿ نساء)تعزيز معمومات الشباب -
 و النوع االجتماعي اإلنجابية

جمعية  59
مكافحة 
 التدخيف

المرأة تقوؿ ال 
 لمتدخيف

 حماية المرأة مف البدء في استخداـ التبغ -

 عف التدخيف اإلقالعمساعدة المدخنات عمى  -

 عف التبغ اإلقالعتثقيؼ النساء البالغات عف مضار التدخيف و كيفية مساعدة المدخنيف عف  -

الجمعية   60
األىمية 

ألمراض الدـ 
 الوراثية

تييئة المرضى 
بأمراض الدـ 

لدخوؿ  ةالوراثي
سوؽ  إلى

 العمؿ

 و عوائميـ أنفسيـ إعالةتأىيؿ المرضى لسوؽ العمؿ ليتمكنوا مف  -
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جمعية حماية  61

العماؿ 
 الوافديف

مأوى جمعية 
العماؿ  حماية

  الوافديف

 ضحايا سوء المعاممة واالستغالؿمعامالت في المنازؿ مف لتوفير مأوى آمف  -

 المتابعة لتوفير الدعـ لتمكيف العدؿ والعودة لموطف -

 منح حؽ الوصوؿ إلى العناية الطبية إذا لـز األمر -

 مأوىالخمؽ توعية في المجاؿ العاـ مف القضايا التي أثيرت مف قبؿ سكاف  -

 توفير المترجميف ليـ -

جمعية حماية  62
المستيمؾ 
 البحريني

جمعية سيارة 
حماية المستيمؾ 

 البحريني

توعية المستيمؾ بكيفية االستيالؾ األمثؿ و ترؾ االستيالؾ الغير السميـ و عدـ سقوطو في  -
 التجار المغرضيف و الغير شرفاء و منع الغش التجاري أيدي

الجمعية  63
األىمية لدعـ 

التعميـ و 
 التدريب

مشروع دعـ 
 الطالب

المدني و المؤسسات التعميمية و األفراد في مجاالت دعـ تفعيؿ دور مؤسسات المجتمع  -
 التدريب و التعميـ

بيف الجمعية المؤسسات المختصة و القطاع الخاص في مجالي  الرسميةتعزيز الروابط  -
 التعميـ و التدريب

 نشر و تعزيز ثقافة دعـ التعميـ و التدريب -

 العمؿ بكافة أنواعو  السعي لرفع مخرجات التعميـ و التدريب، نشر ثقافة احتراـ -

الجمعية  64
لدعـ  األىمية

التعميـ و 
 التدريب

 مساعدة الطمبة في اختيار تخصصاتيـ - عالـ الميف

 تعريؼ الطمبة بتخصصات جامعات البحريف -

 تعريؼ الطمبة بالجامعات الخارجية -

 خمؽ حمقة وصؿ بيف الشركات و الباحثيف عف عمؿ -

جمعية الشبيبة  65
 البحرينية

مركز 
المبادرات 
 الشبابية

و المبادرة في خمؽ مشاريع شبابية طموحة و تمكيف الشباب مف إيجاد  اإلبداعتنمية روح  -
 مشاريع خالقة تخدـ الوطف

 حب الشباب عمى المساىمة في تنمية المجتمع -

جمعية أطفاؿ  66
و شباب 
 المستقبؿ

مركز 
المستقبؿ 
لتنمية 
القيادات 
 الشابة

عمى اإلدارة و التخطيط،رعاية الشباب و تنمية مياراتيـ حوؿ قيادة  الشبابتنمية ميارات  -
 الفريؽ و العمؿ الجمعي، زيادة المشاريع الشبابية

 تعزيز أىمية التعاوف بيف المؤسسات األىمية و الحكومية و الييئات الدولية التي تعنى بالشباب -

 ى االنترنتإنشاء وحدة بنؾ معمومات حوؿ شباب مممكة البحريف و تنظيميا عم -

 إنشاء نشرة تتعمؽ بقضايا الشباب -

جمعية الشباب  67
 و البيئة

دورة المختبرات 
 العممية واألقساـ

 المشاركيف خبرات عممية و عممية في مجاالت عممية و بيئية إكساب -

جمعية  68
 اإلصالح

تدى نم
 الجامعييف

عمى تساؤالتو  اإلجابةمساعدة الطالب الجامعي و خدمتو في شتى نواحي مف خالؿ  -
 الخصوصية و مساعدتيـ في اختيار التخصص الدروسواالستشارات الطالبية و تقديـ 

جمعية  69
 اإلصالح

 تزويد الفتاة بشيادات و أخالقيات و ثقافة - نادي الفتيات

إيجاد البيئة الصالحة التي تتفاعؿ فييا إيجابيًا مع محيطيا و شغؿ وقت فراغيا بما يعود  -
 عمييا بالفائدة
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 إرشاد الفتاة إليجاد حموؿ مناسبة لمصعوبات التي تواجييا -

 االنفتاح مع المجتمع و تقديـ النفع العاـ -

جمعية   70
 اإلصالح

مركز إصالح 
 لإلرشاد
 األسري

 إرشاد أسري و اجتماعي و نفسي -

 تأىيؿ المقبميف عمى الزواج -

 نشر ثقافة الحوار العائمي -

 معالجة المشكالت األسرية -

 و التقارب بيف األزواجتحقيؽ األلفة  -

جمعية   71
 اإلصالح

مركز واحات 
 القرآف الكريـ

 إعادة مكانة القرآف الكريـ في المجتمع -

 تعميـ األصوؿ الصحيحة لتالوة القرآف -

 تخريج حفظة و قراء القرآف -

 تخريج نخبة مف الكوادر المؤىمة لتدريس أصوؿ و قواعد التجويد و فنوف التالوة -

جمعية  72
 اإلصالح

 دخؿ ثابت بدؿ مف االعتماد عمى المساعدات إيجادتحسيف مستوى المعيشة و  - األسر المنتجة

 في تخفيؼ البطالة و خمؽ فرص عمؿ جديدة ـبما يساىزيادة األيدي العاممة  -

 إيجاد منتج متنوع -

 التكافؿ بيف شرائح المجتمع -

جمعية التربية  73
 اإلسالمية

تنظيـ صفوؼ 
 حمقات التحفيظ

 نشر الدعوة -

 تعميـ القراءة الصحيحة لمقرآف -

جمعية التربية  74
 اإلسالمية

 األيتاـكفالة 
 واألسر
 المحتاجة

 المساعدات المادية و المعنوية بأنواعخارج البحريف  اإلسالميةالدوؿ  إغاثة -

 المجنة أىداؼالخطط و البرامج التي تساعد عمى تحقيؽ  إعداد -

 المسمميف خارج البحريف و تعرضيـ لمجوع والمرض إلخوانيـلما يحدث  ـانتباىي إثارةدعوة المسمميف و  -

جمعية التربية  75
 اإلسالمية

كفالة المطمقات 
واألرامؿ في 
المواد الغذائية 

 اإليجارو 

 األسرة أفرادتراحـ و ترابط  إلىوضع برامج تيدؼ  -

 ألعداد برامج دعوية لألسرة اإلرشادالتنسيؽ مع وحدة الدعوة  -

 الجمعية أىداؼالخطط و البرامج المساعدة عمى تحقيؽ  إعداد -

الجمعية  76
 اإلسالمية

مركز القرآف 
 الكريـ

 التشجع عمى قراءة القرآف بصورة صحيحة -

 تفسير القرآفو تحفيظ  -

 تدريس عمـ التجويد -

 تخريج مدرسات مؤىالت برواية حفص عف عاصـ -

 تعميـ القرآف لغير الناطقات بالمغة العربية -

الجمعية  77
 اإلسالمية

مركز الخياطة 
 والفنوف اليدوية

 الفنية و المنزلية المنتجاتالكثير مف  إنتاجاستغالؿ المواد و الخامات الطبيعية النباتية في  -
 مالبس النساء و األطفاؿ ومستمزمات المنزؿ إنتاج -
اليدوية  واألشغاؿالخياطات والتطريز اليدوي  أنواعو تنفيذ الدورات التدريبية لبعض  إعداد -

 .المتنوعة
عف طريؽ متابعة البرامج المتخصصة في ىذا المجاؿ والمعارض  اإلنتاجتطوير وتحسيف  -
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 .والدورات التدريبية

الجمعية  78
 اإلسالمية

 تنمية الوازع الديني - اإليمافآللئ 

 ميارات عممية و حياتية بإكسابياصقؿ الشخصية  -

 تنمية القدرة عمى التفكير  -

 المواىب و اليواياتتنمية  -

الجمعية  79
 اإلسالمية

 ةبالمرأالمتعمقة  األحاديثدراسة بعض اآليات و  - اإلسالـنساء 

 الوقت ؿالستغالذات المردود اإليجابي  األفكارتبادؿ  -

 تجاه بعضيـ األسرةااللتزاـ بتطبيؽ حقوؽ و واجبات أفراد  -

 التعرؼ عمى بعض أساليب تربية األبناء -

 جمعية التوعية 80
 اإلسالمية

مركز التوعية 
 التعميمي

 رفع المستوى التعميمي لدى النساء،التوعية الدينية و الثقافية و الخطابية لدى النساء -

 تبادؿ الخبرات النسوية و فتح آفاؽ جديدة لتعمـ الحمقات النقاشية -

جمعية التوعية  81
 اإلسالمية

المجمس 
النسوي 

 متوعويةل

 تثقيؼ النساء في جميع المجاالت -

 استقطاب الفئات المستيدفة -

 عمؿ ورش عمؿ و دورات تعزز األىداؼ التثقيفية -

جمعية الذكر  82
الحكيـ لعمـو 

 القرآف

جمعية الذكر 
الحكيـ لعمـو 
 القرآف الكريـ

و التركيز عمى فئة المراىقات لربطيـ بكتاب الميو  اإلناثتعميـ القرآف لمفئتيف الذكور و  -
 تحفيظ القرآف لمصغار

جمعية اليدى  83
 اإلسالمية

مشروع 
 مشكاه

i. البناء الثقافي والسموكي المبكر لفمذات أكبادنا. 

ii. تييئة الشباب المقبميف عمى الزواج لبناء مؤسستيـ بشكؿ صحيح. 

iii. تعزيز االستقرار األسري. 

iv. واألسرية الحد مف الخالفات الزوجية. 

v.  الحد مف ارتفاع نسبة الطالؽ. 

vi.  اجتماعياإيجاد بيئة صحية دينيا و. 

جمعية اليدى  84
 اإلسالمية

المرشد إعداد 
 األسري

 :األسرية و الزوجية و النفسية وذاؾ لممساىمة في االستشاراتإعداد كوادر مؤىمة وقادرة عمى تقديـ خدمة 
i. تمتيف العالقات االجتماعية و الزوجية بما يحقؽ أىداؼ األسرة. 

ii.  األسرة و المجتمعصقؿ وتنمية ميارات األفراد فيما يخدـ مستقبؿ. 
iii. البناء الثقافي والسموكي المبكر لفمذات أكبادنا. 

iv. تييئة شبابنا المقبميف عمى الزواج لبناء مؤسستيـ األسرية بشكؿ صحيح و ناجح. 

v.  تعزيز االستقرار األسري. 

vi.  تقميؿ اآلثار السمبية لمخالفات الزوجية. 

vii.  الحد مف الخالفات الزوجية واألسرية. 

                                                           
   نهاية الدراسة 5 يوجد شرح تفصيلي لهذا المشروع في فقرة. 



  
 

44 
 

 أىداف المشروع اسم المشروع المؤسسة 
viii.  سبة الطالؽالحد مف ارتفاع ن. 

ix.  إيجاد بيئة صحية دينيا واجتماعيا. 

جمعية النور  85
 لمبر

القرض  
 الحسف 

 مساعدتيـ في أخذ قروض بدوف فوائد تساعدىـ في تحسيف ظروفيـ -

 تسييؿ عمى الموظفيف عمؿ مشاريع صغيرة لتوفير دخؿ محتـر لألسرة -

 و إقامة ورش عمؿ المحاضراتحفظ القرآف الكريـ و تدريس عمومو بإضافة  - تحفيظ القرآف جمعية النور لمبر 86

جمعية  87
اإلحساف 
 الخيرية 

مركز اإلحساف 
 الخيري

 التدريب المجاني ألبناء األسر المحدودة الدخؿ لتحويؿ كؿ منيـ إلى نواة ألسرة منتجة -

صندوؽ الحد  88
 الخيري

- تحفيظ القرآف
 ممتقى الدانات

 الصغيرةإعداد الداعية  -

 آمف لمفتاة ترجع إليو عند الخطأ إرشاديإيجاد مرجع  -

 لمقيـ أالنتمائياألساليب المبدعة في توجيو الوعي  اعتماد -

صندوؽ  89
 كرباباد الخيري

التدريب 
 ألبناءوالتطوير 

 المجتمع

 توعية أبناء المجتمع بما فييا المرأة في شتى المجاالت  -

صندوؽ أـ  90
الحصـ 
 الخيري

الحصـ دار أـ 
 لرعاية الوالديف

 نيارية إقامةاستقباؿ كبار السف قي  -

 توفير برامج الترفيو و الصحة و التعميـ و العمؿ اليدوي لممسنيف -

صندوؽ بوري  91
 الخيري

دار بوري 
 لرعاية الوالديف

 ،العمؿ عمى غرس روح األمؿ لممتقاعديف و المسنيفاالجتماعيالمحافظة عمى مبدأ التكافؿ  -

جمعية  92
 -االجتماعيف 
 وزارة التنمية

مشروع دار 
 األماف

 .تقديـ المأوى لفئة النساء والقصر المعرضات لمعنؼ األسري واالجتماعي -

تقديـ خدمات الرعاية والتأىيؿ الالزمة لممعرضات لمعنؼ األسري واالجتماعي مف البحرينيات وغير البحرينيات  -
 .االجتماعي الصحيح إلعادة بناء شخصياتيـ وضماف توافقيـ واندماجيـ

متابعة الحاالت التي يتـ إعادتيا ألسرىا لمتأكد مف عدـ تعرضيا لمعنؼ األسري واالجتماعي والتأكد مف تكيفيا  -
 .في محيطيا األسري واالجتماعي

 .العمؿ عمى إعادة تأىيؿ األسر التي يتعرض نساؤىا لإليذاء بأشكالو المختمفة -

 .تسميط الضوء عمى ىذه المشكمة مف أجؿ توفير الحماية الالزمةالعمؿ عمى زيادة الوعي المجتمعي و  -

التنسيؽ مع مختمؼ الجيات الرسمية واألىمية والخاصة المعنية لحؿ مشاكؿ ىذه الفئة وتسييؿ إجراءات إيوائيا  -
 .وتوفير الحماية الالزمة ليا

 .ءإعداد وتنفيذ التشريعات والقوانيف الالزمة لحماية النساء المعرضات لإليذا -

 .توفير مختمؼ أنواع الخدمات المعيشية واالجتماعية والصحية والنفسية والترفييية ليذه الفئة -

 .التنسيؽ مع الجيات الرسمية المعنية إلنياء إجراءات إيواء أو تأىيؿ النزيالت مف األجانب -

بالتنسيؽ مع  إجراء بحوث ودراسات ميدانية لحصر حجـ ىذه المشكمة والتعرؼ عمى أسبابيا وطرؽ عالجيا -

                                                           
   نهاية الدراسة 5 يوجد شرح تفصيلي لهذا المشروع في فقرة. 
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 أىداف المشروع اسم المشروع المؤسسة 
 .الجيات المعنية

 .إنشاء خط ساخف لتقديـ الخدمات االستشارات السريعة لممعرضات لمعنؼ األسري واالجتماعي -

 .بناء قاعدة معمومات لحصر ومتابعة الحاالت -

جمعية  93
 االنترنت
 البحرينية

تمكيف المرأة 
مف استخداـ 

تقنية 
 المعمومات

،تمكيف المرأة مف استخداميا الكمبيوتر و البرامج التعميمية و أسرتيالنفسيا و  المرأةإعالة  -
soft skills 

جمعية  94
 االنترنت
 البحرينية

طاقات بال 
 حدود

تربية أوالدىا أو  أومساعدة المرأة لتمكينيا في استخداـ الكمبيوتر و الحصوؿ عمى وظيفة  -
 تواصميا االجتماعي

 و أواؿ  كاالتحادمساعدة الجمعيات النسائية  -

جمعية سيدات  95
 األعماؿ
 البحرينية 

موقع بوابة 
 المرأة

 توعية المرأة بأىمية تقنية المعمومات و دورىا في بناء مجتمع المعمومات -

دار المنار  96
 لرعاية الوالديف

دار المنار 
 لرعاية الوالديف

 التأىيؿ المناسبة لممسنيفتوفير الرعاية الصحية و االجتماعية و النفسية لممسنيف،تطوير برامج  -

 و كذلؾ المحيط االجتماعي أسرتوتوثيؽ عالقة المسف بأفراد  -

دار يوكو  97
 لرعاية الوالديف

دار يوكو 
 لرعاية الوالديف

 توفير الرعاية الصحية و االجتماعية و المعيشية لممستفيديف مف الدار -

مركز اليالؿ  98
 الخيري

التدريب في 
مؤسسات 
 األىمية

 المؤسسات األىمية ألعضاءرفع المستوى التوعوي اإلداري  -

 تقميؿ الثغرات و السمبيات الموجودة في تمؾ المؤسسات -

 النيوض بالخدمات التطوعية -

مركز اليالؿ  99
 الخيري

منح مشاريع 
 اليالؿ التعميمية

 االقتصادي األسرةتحسيف وضع  -

 نشر الوعي ألفراد المجتمع -

المركز   100
االستشاري 

لرعاية األعماؿ 
مركز سمارت )

 (لمتطوير الشخصي

 بأىميةالتوعية 
قانوف األحواؿ 
 الشخصية

التوعية  وف األحواؿ الشخصية و فوائده،في الكويتنإصدار قا بأىميةفي البحريف التوعية  -
 الشخصية األحواؿمف قانوف  االستفادةبأىمية 

المركز   101
االستشاري 

لرعاية األعماؿ 
مركز سمارت )

 (لمتطوير الشخصي

مناىضة 
 األسريالعنؼ 

 الشخصية األحواؿالتوعية بأىمية إصدار و االستفادة مف قانوف  -

الجمعية  102
البحرينية 

ألولياء أمور 
المعاقيف 

 وأصدقاءىـ

وحدة الرعاية 
المنزلية 
لألشخاص 
 ذوي االعاقة

 الخدمات التي يحتاجيا األشخاص ذوي االعاقة في منزلو و بيف أسرتو عتقديـ مختمؼ أنوا• 
 تدريب أسرة األشخاص ذوي االعاقة ومساعدتيا عمى رعايتو بأسموب سميـ• 
 توفير األجيزة المختمفة التي يحتاجيا األشخاص ذوي االعاقة• 
 تخفيؼ أعباء رعاية ذوي االعاقة عمى أسرتو و تشجيعيا عمى رعايتو• 
 والتدريب لألسر حوؿ كيفية العناية باألشخاص ذوي االعاقة اإلرشادـ التوعية تقدي• 

                                                           
  نهاية الدراسة 5 مشروع في فقرة يوجد شرح تفصيلي لهذا ال. 
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 أىداف المشروع اسم المشروع المؤسسة 
تقوية الروابط األسرية و حث األسرة عمى رعاية األشخاص ذوي االعاقة والمحافظة عمى • 

 كرامتو وتوفير احتياجاتو وسط أسرتو

المركز  103
البحريني 

 لمحراؾ الدولي

مركز العالج 
الطبيعي 
 لممعاقيف

 مركز متخصص لمعالج الطبيعي لممعاقيفتوفير  -

المركز  104
البحريني 

 لمحراؾ الدولي

عجمة الحراؾ 
لتصميح 
الكراسي 
 المتحركة

 توفير مركز متخصص لمعالج الطبيعي لممعاقيف -

المركز  105
البحريني 

 لمحراؾ الدولي

مشروع تعميـ 
 البيئة

 توفير خدمة تعميـ السياقة لممعاقيف -

جمعية الصـ  106
 البحرينية

تعميـ 
الكمبيوتر 
 لمصـ

 و التعامؿ مع البرامج أساسياتوتعميـ الصـ الكمبيوتر و بعض  -

سوؽ العمؿ والتواصؿ  إلىمعتمدة تؤىميـ لمدخوؿ  ICDLتأىيميـ الف يحصموا عمى شيادات  -
 اآلخريفمع 

 ميارات مختمفة لتقوي مف شخصيتيـ و ليتحدوا االعاقة إكسابيـ -

جمعية الصـ  107
 البحرينية

تعميـ القراءة و 
الكتابة لمغة 
 العربية 

قواعد المغة العربية و  أساسياتتعميـ و تطوير المفاىيـ المغوية في القراءة و الكتابة و بعض  -
 تدريبيـ عمى تكويف جمؿ صحيحة

شراكة الشرؽ  108
 األوسط

نساء في 
 التقنية

في القوى العاممة بتزويدىـ و تدريبيـ بالتخطيط لمعمؿ  اشتراكيـتشجيع النساء و توسيع  -
 وتسميميـ خمسة نشاطات رئيسية

 تدريبيـ عمى برامج مايكروسوفت الغير محدودة -

برنامج األمـ  109
المتحدة 
 اإلنمائي

تدريب الجمعيات عمى تنفيذ مشروع  منح إعانات مالية لبدء مشروعات متناىية الصغر - المايكرفايمنس
 المايكروفايننس

 و رفع الكفاءة األداءمراقبة  -

 المشروع ةأنشط طبيعة 1.1.1
تنوعت طبيعة أنشطة المشاريع بحسب أىدافيا وطرقيا لتحقيؽ اليدؼ، وغالبيتيا كاف مف ضمف 

ولكؿ نشاط طرؽ مختمفة في . 11 جدوؿأنشطتيا البرامج التوعوية حسب ما ىو موضح في 
 .19 جدوؿ إلى 11 جدوؿممارستيا حسب ما ىو موضح مف 

 طبيعة أنشطة المشاريع 20 جدول
 /تدريب توعية طبيعة األنشطة

 تكوين

إعداد  ميارات تنمية
 كوادر

تقديم مساعدات 
 مالية أو عينية

مؤسسات توفير  برامج حماية
 رعاية مختمفة

تحسين ظروف 
 العيش

عادة  تأىيل وا 
 تأىيل

 32 39 20 16 42 43 69 72 78 عدد المشاريع
 %29 %36.8 %18 %14.7 %38.5 %39 %63 %66 %71.5 النسبة المئوية
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 توعية
، معظميا في ىيئة لو أىداؼ توعوية بأنشطة متنوعة، %(71.5بنسبة )مشروع  78كاف ىناؾ 

 .11 جدوؿمحاضرات و ندوات و مؤتمرات ثـ دورات و ورش عمؿ كما ىو موضح في 

 
 

 األنشطة التوعوية 21 جدول
 عدد المشاريع النشاط 

 12 دورات و ورش عمؿ  .1
 24 محاضرات و ندوات و مؤتمرات  .2
 4 دروس  .3
 1 احتفاالت   .4
 1 مسابقات  .5
 3 حمالت توعية  .6
 4 اإلعالـوسائؿ   .7
 3 إرشاديةجمسات   .8
 1 إستراتيجية إعداد  .9

 1 توزيع مذكرات  .17
 تكوين/تدريب
، و تنوع التدريب فييا بيف تدريب شروع كاف التدريب ضمف طبيعة أنشطة المشروعم 71يوجد 

تدريب المستفيديف لتطوير لتحسيف مستوى أداء تقديـ الخدمة، إضافة لالعامميف و مقدمي الخدمة 
حرؼ قديمة أو الكمبيوتر أو برامج  إحياءكتدريب السيدات عمى الخياطة أو . ومياراتيـ قدراتيـ

و ميارات أخرى خاصة بتنمية المرأة مثؿ تدريب . ىف عمى فتح فرص لمتوظيؼدأخرى تساع
وتنوعت جميع برامج التدريب بيف . ضحايا العنؼ أو تدريب السياقة لألشخاص ذوي االعاقة

متخصصة في المجاؿ، وأحيانًا يكوف التدريب بالتعاوف مع  تدريبيةوبرامج  ورش العمؿالدورات و 
 .11 جدوؿجيات أخرى كما ىو موضح في 

 

 األنشطة التدريبية 22 جدول
 عدد المشاريع النشاط 
 37 برنامج تدريبي  .1
 16 ورش عمؿ  .2
 14 دورات  .3
 8 تعاوف مع مراكز أخرى لمتدريب  .4
 1 تطوير برامج التدريبية القائمة  .5
 1 محاضرات  .6
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 تنمية ميارات
تنمية موزعة أيضًا بيف مشروع ميتـ بتنمية الميارات  69مف ضمف أنشطة المشاريع كاف ىناؾ 

رات التقميدية لممرأة مثؿ لخياطة ابيف المي تتنوع. ميارات العامميف و مقدمي الخدمة والمستفيديف
وميارات أخرى  وىناؾ ميارات دينية مثؿ التجويد. ة و الطبخمو الحرؼ القدي اليدويةو األعماؿ 

ومحاربة العنؼ واختيار شريؾ  اإلنسافرات المرأة في التعرؼ عمى حقوؽ احقوقية مثؿ تنمية مي
 إجراءو  الكمبيوترفي حيف بعض الميارات مرتبطة بسوؽ العمؿ وتعمـ . الحياة والتعامؿ معو

. بة معينةىأو مرتبطة بأىداؼ المشروع مثؿ الزراعة أو صقؿ مو  المقابالت و التواصؿ والمونتاج
 .13 جدوؿوتـ ممارسة أنشطة متنوعة لتنمية الميارات كما ىو موضح في 

 أنشطة تنمية الميارات 23 جدول
 عدد المشاريع النشاط 
 41 تنمية ميارة  .1
 11 ورش عمؿ  .2
 4 دورات ومحاضرات ولقاءات  .3
 3 تقديـ برنامج  .4
 4 تنمية تواصؿ  .5
 5 تنمية الشخصية و الثقافة  .6

 إعداد كوادر
 .14 جدوؿمف خالؿ األنشطة الموضحة في الكوادر  بإعدادمشروع اىتـ  43اىتـ 

 الكوادر إعداد 24 جدول
 عدد المشاريع النشاط 

 9 دورات و ورش عمؿ ولقاءات  .1
 1 مدربات إعداد  .2
 1 منديات تدريبية  .3
 1 استخداـ قدامى الموظفيف لتدريب الموظفيف الجدد  .4
 1 مكثؼ مف قبؿ جيات مختصةتدريب   .5
 1 تقديـ استشارات  .6
 1 تأىيؿ  .7

 

 تقديم مساعدات مالية أو عينية
 بأىداؼومرتبطة  وبعضيا تكوف موسميةمشروع يقدـ مساعدات مالية أو عينية  41يوجد 

 .15 جدوؿوتنوعت طرؽ تقديـ المساعدات كما ىو موضح في  .المشروع وطبيعتو

 
 تقديم مساعدات مالية أو عينية 25 جدول

 عدد المشاريع النشاط 



  
 

49 
 

 عدد المشاريع النشاط 
 9 مساعدات عينية  .1
 8 دعـ مالي  .2
 8 منح شيادات معتمده  .3
 4 لبدء مشروع متناىي الصغردعـ   .4
 4 أسريةمساعدات و استشارات قانونية و   .5
 3 توفير أو ترميـ سكف أو بدؿ سكف  .6
 3 مكافآت تحفيزية  .7
 3 قروض مالية  .8
 1 كفالة أسر  .9

 1 دفع رسـو عالج  .10
 1 ابتعاث طالب  .11
 1 دفع رسـو تذاكر وغرامات لممغتربات  .12
 1 تنسيؽ مع جيات أخرى لتقديـ المساعدة  .13

 

 حماية برامج
 .16 جدوؿكما ىو موضح في الحماية مف ضمف أنشطتيا  مشروع كاف برامج 16فقط 

 أنشطة برامج الحماية 26 جدول
 عدد المشاريع النشاط 
 3 مف كؿ المشاكؿ المحيطة بيا مف العنؼ و النفقة و السكف األسرةيحمي المرأة و    .1
القضائية لممستيدفيف، برامج وقائية عف طريؽ الدورات تقديـ االستشارة القانونية و المتابعة   .2

 التدريبية و برامج التوعية

1 

 1 الدورات و المحاضرات و ورش العمؿ   .3
 1 حماية حقوؽ المرأة و وصوؿ المرأة لالنتخابات و الترشيح  .4
 1 ؼوالتثقي و السالمة األمفبرامج   .5
 1 التعذيب إلىحماية العماؿ الذيف يتعرضوف   .6
 1 المساعدات  أنواعحماية المسمميف مف التنصير نتيجة تعرضيـ لمجوع و الفقر و ذلؾ بتقديـ كافة    .7
 1 مف التعرض لمتحرشات أو العدواف داألفرابرامج توعوية لحماية   .8

 توفير مؤسسات رعاية مختمفة
 (.17 جدوؿأنظر ) توفير مؤسسات رعاية مختمفةقوـ بيمشروع  11يوجد 

 
 توفير مؤسسات رعاية 27 جدول

 عدد المشاريع النشاط 
 13 والجيات األخرى التنسيؽ والتعاوف مع المؤسسات  .1
 5 عمؿتوفير أماكف بيع أو   .2
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 عدد المشاريع النشاط 
 2 إيواءدار   .3
 1 تطوير ذاتي  .4

 العيش ظروف تحسين
 العيش ظروؼ مشروع ميتـ بتحسيف 39كاف ىناؾ 

 أنشطة لتحسين ظروف العيش 28 جدول
 عدد المشاريع النشاط 
 15 تأىيميـ لسوؽ العمؿ وتوفير وظائؼ أو رفع الدخؿ  .1
 9 تقديـ مساعدة  .2
 6 مادية إعاناتتقديـ   .3
 3 أرباحتقديـ قروض مالية دوف   .4
 1 تقديـ دعـ نفسي  .5
 1 مساعدة المرأة في الحصوؿ عمى حقوقيا  .6
 1 دعـ البحرينيات المتزوجات مف أجانب  .7
 1 تنمية الميارات  .8

 

 تأىيل إعادة و تأىيل
عادةميتـ بعمميات التأىيؿ  مشروع 31يوجد   التأىيؿ  وا 

 أنشطة برامج التأىيل 29 جدول
 عدد المشاريع النشاط 

 8 ورش عمؿ ودورات ومحاضرات و منتديات  .1
 7 تدريب  .2
 4 و جماعيةة فردي إرشاديةجمسات نفسية و   .3
 4 صنعة و حرفة وعمؿ إتقاف  .4
 1 استمرارية تأىيؿ   .5
 3 تأىيؿ الختيار و استخداـ كرسي والتعامؿ مع االعاقة  .6
 1 تحويؿ لمراكز أخرى  .7

 

موقع الكتروني يكوف مصدر لممعمومات  إنشاءكما كاف ىناؾ مشاريع ذات أنشطة مختمفة مثؿ 
، وبعض األنشطة يف المرأة و مشاركتيا في عممية التنمية االقتصاديةكحوؿ المرأة، المتعمقة بتم

 .شاركة في المناسبات الدوليةالربحية إضافة لمم
أف في الغالب طرؽ ممارسة النشاط  أالورغـ تنوع األنشطة كما وضح في الفقرات السابقة 

اختمؼ في األنشطة  إف، و متشابو في معظميا بيف تقديـ محاضرات و ندوات و ورش عمؿ
 .األخرى بحسب طبيعة النشاط
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 الفئات التي يستيدفيا المشروع 3.1.1
الحالة االجتماعية و الوظيفية  معظـ المشاريع تستيدؼ عدة فئات مصنفيف عمى حسب

واف كانت بعضيا تركز عمى فئات معينة عمى . والتعميمية والصحية و العمر ومستوى الدخؿ
 .حسب أىداؼ المشروع و تستبعد فئات معينة بسبب األىداؼ أو قدرات المشروع

 
 الفئات التي يستيدفيا المشروع 30 جدول

 عدد المشاريع يستيدفيا المشروعالفئات التي  
 91 عزباوات حسب الحالة االجتماعية  .1
 91 متزوجات  .1
 91 مطمقات  .3
 89 أرامؿ  .4
 78 عامالت حسب الحالة الوظيفية  .5
 93 ربات بيوت  .6
 76 متقاعدات  .7
 31 أطفاؿ حسب العمر  .8
 74 فتيات  .9

 93 شابات  .11
 51 مسنات  .11
 58 ذوات إعاقة حسب الحالة الصحية  .11
 56 أمراض مزمنة  .13
 1 طالبات المستوى التعميميحسب   .14
 1 التعميـ البسيط  .15
 1  عمى العمؿحسب القدرة   .16
 3  حسب مستوى الدخؿ  .17
 3  المعنفات  .18

مشروع  37، وفقط 31 جدوؿكما ىو موضح في غالبية المشاريع كانت ال تستيدؼ المرأة فقط 
ليست دائمًا مستيدؼ رئيسي في المرأة  مما قد يعني أف. كاف موجو لممرأة فقط% 34بنسبة 

كما قد يعني ذلؾ أف المشاريع االجتماعية . المشاريع والزلنا بحاجة لمشاريع أكثر تستيدؼ المرأة
 .تخدـ المرأة محتواىاكانت في  ب الفئتيف مف النساء والرجاؿ وافعتستو 

 

 استيداف المشاريع لمرجال 31 جدول
 النسبة المئوية عدد المشاريع استيداف المشاريع لمرجال 

 %66 71 المشاريع التي تستيدؼ الرجاؿ  .1
 %34 37 المشاريع التي ال تستيدؼ الرجاؿ  .2

  119 111% 
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 استيداف المشاريع لمرجال: 13 شكل

 
، فيـ مف مختمؼ الفئات كما ىو الرجاؿ فئة مف المشروع يستيدفيا تصنيؼ الفئات التي إما

 .المشروع وطبيعتو بأىداؼوىـ مرتبطيف عادة  31 جدوؿموضح في 
 الرجال فئة من المشروع يستيدفيا التي الفئات 32 جدول

 عدد المشاريع الرجال فئة من المشروع يستيدفيا التي الفئات 
 57 الشباب  .1

 42 إعاقةذو   .2

 43 العاطموف عف العمؿ  .3

 30 المسنوف  .4

 13 (بيدؼ العالج)المدمنوف   .5

 2 المساعدات االجتماعية اذو الدخؿ المحدود ومتمقو   .6

 1 المتقاعديف  .7

 1 طمبة  .8

 1 األسريةمف يعانوف المشاكؿ    .9

 1 60قبؿ  إلى ما 18الرجاؿ مف سف    .10

 1 فقط 12 سف حتى الذكور األطفاؿ  .11

 ( التنفيذ من بدءاً )المشروع  من الفعميين المستفيدينو  المشروع من المستيدفين عدد 3.1.1
مف الصعب وضع عدد رقمي لممستيدفيف مف المشاريع فغالبيتيا تستيدؼ جميع الفئة المستيدفة 
فمثاًل مشروع حماية الوافديف تستيدؼ جميع العمالة الوافدة و المشاريع الخاصة باألشخاص ذوي 

الطالبات أو النساء مف  ؼتستيدؼ جميع األشخاص ذوي االعاقة والمشاريع التي تستيداالعاقة 
عمر معيف أو المعنفات فيي تستيدؼ جميع الفئة وغالبية المشاريع غير محدد ليا أعداد الفئة 

. محددة الفئاتالمشاريع  إفصغر حجـ المجتمع البحريني و  إلىوقد يعود ىذا . المستيدفة
كما أف . حديثة العيد وتبحث عف استقطاب أكبر عدد ممكف مف المستيدفيف ومعظـ المشاريع

 . معظـ المشاريع لـ تحدد القدرة االستيعابية لممشروع، ليتـ مقارنتيا مع عدد المستفيديف الفعميف
مستفيد بيف أفراد أو  980370 فيما يخص المستفيديف الفعمييف فبمغ مجموعيا في المشاريع إما
اختمؼ عدد المستفيديف مف كؿ مشروع بحسب حجـ المشروع وطبيعتو والفئات التي و قد  .أسر

 إماوفي الغالب المشاريع التي حددت عدد لممستيدفيف  .يستيدفيا و عمر المشروع الزمني
خدمت العدد المستيدؼ أو أقؿ مف العدد المستيدؼ، مما يعني انو ال يزاؿ ىناؾ طاقة استيعابية 

بية المشاريع أو أف المشاريع قابمة لمتوسع كمما زاد عدد المستفيديف، وقد ألعداد أكبر في غال

66%
34%

الرجالتستهدفالتيالمشاريع

الرجالتستهدفالالتيالمشاريع
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 اإلقباؿيكوف ىذا ناتج لصغر الحجـ السكاني لمممكة البحريف نسبيًا وتكرار بعض المشاريع وعدـ 
 .عمى المشاريع أو بسبب حداثة ىذه المشاريع

 

 الممارسات الجيدة / القوة /عناصر النجاح  1.1
، و مف المظاىر والذي يعكس عناصر نجاح المشروع أىداؼ المشروعفيما يخص تحقيؽ 

كما ىو موضح في  %93.6معظميا حققت أىدافيا بنسبة  إفااليجابية لممشاريع قيد الدراسة 
، 34 جدوؿ المشاريع الموضحة فيوىي لـ تحقؽ أىدافيا %( 6.4)مشاريع  7قط وف. 33 جدوؿ
 .االستمارةألسباب أخرى غير موضحة في لحداثة المشروع أو  إما

 تحقيق المشروع ألىدافو 33 جدول
 النسبة المئوية عدد المشاريع أىدافوىل حقق المشروع  

 %93.6 172 نعـ  .1
 %6.4 7 ال  .2

 %111 مشروع 179  
 

 تحقيق المشروع ألىدافو: 14 شكل

 
 المشاريع التي لم تحقق أىدافيا 34 جدول

 اسم المشروع اسم المؤسسة 

 تمكيف المرأة مف استخداـ تقنية المعمومات البحرينية االنترنتجمعية   .1

 الكمبيوتر لمصـتعميـ  جمعية الصـ البحرينية  .2

 مشروع تعميـ البيئة المركز البحريني لمحراؾ الدولي  .3

 جالماكيادورات المياقة البدنية وفف  لقرية سترة األىميةالجمعية   .4

 األسرية ةالتنميمركز  جمعية البحرينية لتنمية المرأة  .5

 دار لرعاية الوالديف دار أـ الحصـ لرعاية الوالديف  .6

 إنماءمبادرة  وزارة التنمية االجتماعية   .7

وكاف ليا العديد مف االنجازات ، (%93.6 مشروع 111) بالنسبة لممشاريع التي حققت أىدافيا إما
ومف انجازات معظـ المشاريع ىو تخريج أفواج . مرتبطة بعمر المشروع وحجمو أيضاواف كانت 

مما يمنح الخريجيف تحقيؽ انجازات أكبر كنشر التوعية ( مشروع 13)متدربة و منحيـ شيادات 
، وبعض ىذه االنجازات مرتبطة ببعضيا 35 جدوؿو توفير فرص عمؿ، كما ىو موضح في 

 .البعض
 المشاريع حققتيا التي االنجــازات 35 جدول

نعم 
93.67%

%6.47ال 

نعم

ال
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 عدد المشاريع المشروع حققيا التي االنجــازات 
 13 تخريج أفواج  .1
 11 نشر التوعية  .2
 11 توفير فرص عمؿ  .3
 11 الجيد وزيادة عدد المستفيديفالحضور   .4
وعالج  الصعوباتالنفسي و التربوي و التوفيؽ األسري والمساعدة عمى التغمب عمى  اإلرشاد  .5

 الحاالت النفسية
9 

 7 توفير خدمات لممسنيف و األشخاص ذوي االعاقة   .6
 7 تنمية معمومات المستفيديف و رفع الكفاءة العممية  .7
 7 تقديـ المساعدات المالية و العينية   .8
 7 الفوز بجوائز أو منح مالية أو مادية  .9

 6 و القيادة اإلبداعتطوير حياة المستفيديف و تنمية   .10
 6 التأىيؿ إعادة  .11
 3 تحسيف مستوى العيش لممستفيديف  .12
 3 مناصب سياسية و قيادية عمىتشجيع المرأة لمترشيح لالنتخابات و تمكينيا في الحصوؿ   .13
 3 المحافظة عمى حرؼ تراثية و تغير نظرة المجتمع لمحرؼ اليدوية  .14
 3 معارض أو المشاركة بالمعارض و تسويؽ المنتجات إقامة  .15
 1 اآلثار رصد و متابعة السني لمشؽ القانوف مف األوؿ الجزء دراسة قانوف أحكاـ األسرة و صدور إصدار  .16
 1 خبراتاكتشاؼ ميارات و   .17
 1 زيادة عدد األعضاء بالجمعية  .18
 1 تشبيؾ المؤسسات المحمية و الخارجية  .19
 1 المكتبة االلكترونية إصدار  .20

 .الفجوات/عناصر الضعف  1.1

مشكمة  أبرزىافكانت  36 جدوؿكما ىو موضح في  المشاريععف العقبات التي واجيت  إما
 33المشروع الذي واجو  إقامةمشكمة مكاف  ثـ تاله ،مشروع 48التمويؿ وىي مشكمة واجيت 

نقص القدرات الفنية لعمؿ ، ثـ نقص الموارد البشريةمشروع مشكمة  18 بنسبةوتاله  مشروع
، و أقؿ العقبات كانت ىي مشكمة دراسة الجدوى مف 36 جدوؿكما ىو موضح في  المشروع

 .وجية نظر المؤسسات
 اريعالعقبات التي واجيــت المش 36 جدول

 الترتيب عدد المشاريع العقبات التي واجيــت المشروع 
 11 11 عدـ وجود وثيقة لممشروع  .1

 ـ11 6 عدـ وضوح غايات المشروع و أىدافو و صعوبة قياس األىداؼ  .2
 11 14 الرسمية اإلدارية اإلجراءاتتعقيد   .3

 15 3 مشكالت دراسات الجدوى  .4

 1 48 مشكمة التمويؿ  .5

 ـ6 17 المستيدفيفصعوبة الوصوؿ إلى   .6
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 4 28 نقص القدرات الفنية لعمؿ المشروع  .7

 ـ11 6 قصور المتابعة و تركيزىا عمى الناحية المالية  .8
 1 33 مشكمة المكاف  .9

 ـ6 17 نقص التجييزات المادية  .10
 5 20 الصمة ذات الجيات بيف التنسيؽ مشكمة  .11

 3 30 نقص الموارد البشرية  .12

 ـ11 6 عدـ وجود خطة لالستدامة  .13
 9 15 عدـ تجاوب المستيدفيف  .14

 ـ6 17 عدـ وجود مؤشرات لمتقييـ  .15
 العقبات توصيف 1.1.1

  عدم وجود وثيقة لممشروع

أو  إعدادعقبة، ولكف غالبيا في طور  عدـ وجود وثيقة لممشروعمشروع شكؿ  11كاف ىناؾ 
 . تحديث الوثيقة الحالية

 لممشروععدم وجود وثيقة  37 جدول
 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 

 إرباؾ حركة المشروع•   .1
 عدـ وضوح األىداؼ• 
 صعوبة إيضاح ادوار العامالت في المشروع• 

تـ إعداد الئحة لممشروع تبيف أىدافو وآلياتو والمياـ التي 
 .ينيض بيا

 نشر التوعية وكثرة الزيارات الميدانية واإلعالنات  عدـ معرفة الناس بيذا المشروع   .2

 زيادة بنود الوثيقة و تفصيميا توجد بشكؿ قميؿ  .3

الالئحة الداخمية  إقرارلمدار و تـ  إدارةتـ تشكيؿ مجمس  كاف ىناؾ مسوده لالئحة داخمية لقوانيف الدار  .4
 المنظمة لعمؿ الدار

وثيقة و لكف ىناؾ خطط لنوعية وكمية  إلىال يحتاج المشروع   .5
و المشروع مستمر و كذلؾ العائد المادي ليس ىناؾ  اإلنتاج

 تواجو المشروع أوعقبات تعيؽ 

  

ولكف يتـ تحديدىا سنويًا بما  ثابتةليس ىناؾ وثيقة لممشروع  تكوف ىناؾ وثيقة لممشروع إفال تعتبر عقبة ولكف نطمح   .6
 المشاركات ويحقؽ احتياجاتيـ يالءـ

 وثيقة لممشروع إعدادفي  البدءلقد تـ  نجازاتواعدـ وجود مرجع وال يوجد توثيؽ لبرامج المشروع و   .7

 وثيقة الجودة جاري العمؿ بيا  .8

شكمت لجنة مف المحاميف لوضع وثيقة بعد سنوات مف  المطالبة بيا ولكف الدولة لـ تيتـ  .9
 المطالبة

تـ أعداد مسودة ومذكرة تنسيقية بيف الوزارة والجيات الحكومية  مذكرة تنسيقية بيف الجيات الحكومية المعنيةعدـ وجود   .17
 وأرسمت لمتوقيع عمييا

 عدم وضوح غايات المشروع و أىدافو و صعوبة قياس األىداف

عقبة لمعظـ المشاريع،  عدـ وضوح غايات المشروع و أىدافو و صعوبة قياس األىداؼلـ تشكؿ 
مشاريع التي اعتبرت ىذه الجزئية عقبة بالنسبة، و ىذه المشاريع في طور اتخاذ  6فقط 



  
 

56 
 

لمبر، التي  النور الحسف التابع لجمعية القرضلمتغمب عمى ىذه العقبة عدى مشروع  اإلجراءات
 .المشروع ألف أىدافو غير واضحة بالنسبة لممستيدفيف إلغاءتفكر في 

 عدم وضوح غايات والمشروع و أىدافو وصعوبة قياسيا 38 جدول
 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 

تـ تحديد األىداؼ العامة والفرعية لممشروع، وضع الخطة   العجز عف تقييـ إنتاجية المشروع وجدواه   .1
 .الزمنية المحددة

استرداد المبمغ مف دخؿ  أساسيوجد عقد بيننا و بينيـ عمى   .2
نماإنيـ ال يقوموف بوضع مبمغ ثابت  إالثابت ليـ في البنؾ   وا 
 يسحبوف المبمغ كمو

 المشروع إلغاءالتفكير في 

المشروع بأنو مبمغ مسترد و ليس  إلىعدـ فيـ المستيدفيف   .3
 مبمغ خيري

 تفيـ المستيدفيف بطبيعة المشروع

 مطموب تحوير و تنمية األىداؼ بما يناسب كؿ مرحمة شمولية األىداؼ  .4

   صعوبة قياس األىداؼ بسبب عدـ التقييـ  .5

خصوصا في ىذا المجاؿ تظير آثاره  األىداؼقياس نجاح   .6
 عمى المدى البعيد

تغير  أيألف  بأوؿ أوؿحالة  أيتسجيؿ و تدويف تطورات 
 بسيط يعتبر خطة لمنجاح

 الرسمية اإلدارية اإلجراءاتتعقيد 

عقبة بالنسبة لو واف كاف بعض ىذه المشاريع  اإلدارية اإلجراءاتمشروع شكؿ تعقيد 14 يوجد
 .تتجاوزه إفالتي تحاوؿ  المشاريعتأخذ حيز مف طاقة  اإلجراءاتحكومية ولكف الزالت 

 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 في وقت مبكر تاإلجراءا اتخاذالبدء في  اإلجراءات وقًتا طوياًل نسبًياأحياًنا تستغرؽ   .1

 اإلشيار إلنجازالتواصؿ مع المؤسسات الحكومية  إشيار الدار إجراءاتتأخر   .2

ساىمت المؤسسة العامة لمشباب و الرياضة في تسييؿ و  صعوبة اإلجراءات الحكومية في التداوالت المالية  .3
 اإلجراءاتتحسيف و متابعة كافة 

عرض المادة التدريبية متكاممة مع  المراجعة المستمرة مع عدـ قبوؿ وزارة العمؿ التصديؽ عمى المدربة وشياداتيا  .4
 الشيادات المصدقة مف قبؿ إحدى الجامعات

عمى التواصؿ الدائـ  اإلنمائييعمؿ برنامج األمـ المتحدة  التأخير بيف الحيف و اآلخر بعضبسبب  اإلجراءاتبطء   .5
 عمى ىذه المشكالت بلمتغممع الوزارة و الجمعيات 

 األىميةتـ ضـ العديد مف ممثمي الجيات الرسمية و  لـ يكف ىناؾ تنسيؽ كافي بيف الجيات المختمفة  .6
 لتسييؿ التواصؿ و الخدمة اإلدارةلمجمس 

   عدـ فيـ و تقدير عدد مف الجيات الرسمية بما يتـ إنتاجو  .7

   الروتينية الرسمية تعيؽ العمؿ اإلجراءاتبعض   .8

 سنة مف المطالبة وضع قانوف28بعد لـ تضع الدولة في حسبانيا القانوف  .9

 و المقابالت مع الجيات الضغط عدة تعقيدات في الوزارات لمنح حقوؽ المرأة  .17

تعقيدات مف وزارة التنمية وضؿ المشروع في الوزارة قرابة   .11
 سنتيف

 الصحؼبالمتابعة و 

 يتـ مخاطبة المحاكـ لتعديؿ الخطاباتبعض خطابات قضاة المحاكـ ناقصة في المعمومات مثؿ   .12
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 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 مواعيد الزيارة

صعوبة الحصوؿ عمى ترخيص دخوؿ لألسر   .13
 عممية التوظيؼ  إجراءاتالمنتجة،صعوبة 

 محاولة الحصوؿ عمى التراخيص

 بشكؿ مستمر اإلجراءاتمتابعة المذكرات و  تأخذ وقت طويؿ اإلجراءات  .14

 الجدوى دراسات مشكالت

بوجود مشكمة في دراسة الجدوى الناتجة عف قمة خبرة الكادر واالعتماد  أبدتمشاريع  3فقط 
تعاني مف ىذه المشكمة و  البقية المشاريع  إفف كاف ال يعني ىذا ا  و . صةاعمى التجارب الخ

 وجودىالكف قد يعود ىذا ألف بقية المشاريع ال تعي بأىمية دراسة الجدوى و ال تشكؿ عدـ 
 .عقبة واضحة بالنسبة ليا

 مشكالت دراسة الجدوى 39 جدول
 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 

حوؿ كيفية دراسة المشاريع قمة الخبرة عند العامالت   .1
 وتقييميا

 إخضاع العامالت لمتدريب، إعداد االستمارات واالستبيانات

 تدويف و نشر ىذه الدراسات  تعتمد عمى التجربة و الخبرة لدى األشخاص  .2

بعض الدارسات ال تكممف دراستيـ مما يعيؽ حركة تخريج   .3
 الكوادر

 تشجيع الدارسات عمى المواصمة

 التمويلمشكمة 

مشروع  48تعد مشكمة التمويؿ مف المشاكؿ الرئيسية التي تواجو المشاريع حيث واجو 
داعميف أو مموليف أو  كإيجادالالزمة لمتغمب عمييا بطرؽ مختمفة  اإلجراءاتومعظميا يتخذ 

أو األنشطة  البرامجالبعض اختار تقميص  إففرض رسوـ ليكوف دخؿ لممشروع في حيف 
 .زانيةلتتناسب مع المي

 مشكمة التمويل 40 جدول
 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 التعاقد مع مؤسسة دولية إلدارة المشروع بعقود وتجدد سنويا دائـ لممشروع صعوبة الحصوؿ عمى تمويؿ  .1

 اإلمكانياتتحت الدراسة وموازنة  طمب راتب متواصؿ لممستيدفيف  .2

 مؤسسة تدعـ ىذا المشروع أوالحصوؿ عمى وزارة معنية  مف ىذه األسر أكثر إلىيمكف التوسع  أسرة وال 45 ػيكفي ال  .3

 فرض رسـو لمتسجيؿ، البحث عف جيات داعمة  قمة المشاريع تشتيت الطاقات ،محدودية العمؿ  .4

حكومية بتأسيس روابط مع القطاع الخاص ساعد المنظمات الغير  الشركاء يواجيوف مشكمة في تغطية تكاليؼ التدريب  .5
 و تمكيف

 السعي إليجاد تمويؿ حكومي  تمويؿ المشروع  إلىالحاجة   .6

 اإلشيار النجازالتواصؿ مع المؤسسات الحكومية  التمويؿ ضعيؼ و ال يمبي حاجات الدار  .7

عف طريؽ شركة مايكروسوفت و بعض الجمعيات  المساعدة مشكمة التمويؿ لتغطية تكاليؼ المشروع  .8
 غطت بعض التكاليؼ
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 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 الرسـو أو االشتراكاتالحصوؿ و تأميف التمويؿ مف خالؿ  القدرة التمويمية محدودة  .9

 الدعاية و األعالـ و عقد اجتماعات المبمغ المستمـ دالفرد استيرا إقناعصعوبة   .17

 الحصوؿ عمى راعي يموؿ المشروع تمويؿ المشروع الف اغمب القائميف ىـ متطوعيف إلىنحتاج   .11

 عمى الدار اإلقباؿمف المعارؼ القريبة و  الدعـ المادي ال يوجد دعـ كافي لممشروع المطروح  .12

 السعي إليجاد تمويؿ دائـ وثابت التمويؿ محدود  .13

 لمحصوؿ عميونسعى  صعوبة الحصوؿ عمى دعـ مالي مستمر و ثابت  .41

 مؤقت و نبحث عف تمويؿ دائـ اآلف التمويؿ تمويؿ مستمر إلىنحتاج   .41

 القرية أبناءتـ التغمب عمى بعضيا بتبرع  ىناؾ مشكمة في التمويؿ  .16

 البنوؾ المموؿ مف الشركات و إيجاد التمويؿ المادي  .17

 البحث عف مموؿ تغطيت التكاليؼ  .18

 البحث عف مموؿ تغطيت التكاليؼ  .19

 الحصوؿ عمى منح التنمية تمويؿ لتفعيؿ البرامج إلىنحتاج   .27

مراسمة بعض الجيات و المؤسسات لتقديـ الدعـ لممشروع و  صعوبة ضماف ثبات الدخؿ المادي الداعـ الستمرارية المشروع  .21
راعي رسمي لممشروع و التقدـ لبرنامج المنح المالية  إيجادمحاولة 

 المقدمة مف قبؿ المؤسسات الحكومية

 الحمد هلل تـ التبرع و تقميص مف بعض المقترحات متطوعيف إلىتمويؿ كبير و  إلىالمشروع يحتاج   .22

التواصؿ مع المؤسسات الحكومية و الشركات لمتباحث حوؿ  نقص الميزانية  .23
 بعض األنشطة التي يطمقيا برنامج الشبابإمكانية تمويؿ 

ىناؾ عدد مف المستفيدات أشرف إلى مشكمة عدـ قدرتيف عمى   .24
 البدء بمشروعيف لعدـ توفر التمويؿ المطموب

  

 مبحث عف تمويؿ لتقديـ الدورات بالمجافل نضطر تكاليؼ صاالت التدريب عالية و لمتقدميف حاليـ ميسور  .25

 زيادة الورش التدريبية في ىذا المجاؿ تنويع مصادر التمويؿ  .26

 مختمفة أطراؼتمويؿ مف  إيجاد تمويؿ إلىالمشروع يحتاج   .27

 التخطيط لمحصوؿ عمى تمويؿ دائـ و ثابت يعتمد المشروع عمى مصادر تمويؿ منقطعة  .28

 كدخؿ (CD)قراص المدمجة األ أويع بعض الكاسيتات ب التمويؿ يعتمد عمى التبرعات و المتبرعيف قميموف  .29

 تقميص ميزانية البرامج نقص في الموارد المادية لتشغيؿ البرامج  .37

 أخذ رسـو مف الطالبات عند إقامة أنشطة التمويؿ غير كافي  .31

 محاولة البحث عف جيات داعمة قد تواجينا ىذه المشكمة في المستقبؿ  .32

 محاوالت الحصوؿ عمى زيادة في التمويؿ عدـ الوصوؿ لممموليف  .33

 و الدعاية لممشروع اإلعالف استقطاب عدد أكبر مف الحرفيات ةمحاول  .34

 بعد حصوؿ المركز عمى تمويؿ تـ التغمب عمى بعض المشكالت أخصائيةالتمويؿ كانت عائؽ في توظيؼ  ةمشكم  .35

 2010طمب ميزانية محددة لممركز في خطة عدـ وجود ميزانية محددة لمعمؿ مف خالليا طواؿ السنة  .36

 و البرامج لألنشطةالبحث عف راعي  واجينا نقص في الميزانية األخيرةفي السنة   .37

 محاولة السعي لمحصوؿ عمى راعي عدـ وجود تمويؿ لممشاريع  .38
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 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 الحصوؿ عمى راعي في حالة وجود برامج و فعاليات يوجد مموؿ وال تمويؿ ثابت لالتحاد ال  .39

 في القطاع الخاص، المقاء مع أفراد اإلفرادمخاطبة المؤسسات و  عدـ وجود جيات ممولة لممشروع  .47
في القطاع الخاص لشرح أىداؼ المركز و البرامج التي  مسئوليف
 يقـو بيا

 البحث عف مموؿ و تغطية الجمعية لمصاريؼ المشروع عدـ وجود جيات ممولة لممشروع  .41

 تـ التقدـ لعدة جيات حكومية و أىمية مشكمة تمويؿ المشروع  .42

 المجيودات الشخصية مف خالؿ القطاع الخاص الدعـ المادي  .43

 مخاطبة الجيات المعنية لدعـ المشاريع صعوبة الحصوؿ عمى تمويؿ  .44

عدـ وجود ميزانية كافية لتوفير أجيزة الطحف و التغميؼ والتعقيـ   .45
 المطموبة و المناسبة لألعداد المستفيديف

 األجيزة  لتوفيرفي طور ميزانية 

 طمب رفع الميزانية  الميزانية محدودة جدا   .46

 

 صعوبة الوصول إلى المستيدفين

مشروع وطرؽ التغمب عمييا في الغالب عف  17شكؿ صعوبة الوصوؿ لممستيدفيف عقبة لػ 
 .بالطرؽ المختمفة اإلعالناتطريؽ 

 صعوبة الوصول لممستيدفين 41 جدول
 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
في المراكز الصحية  اإلعالناتفي الجرائد وتوزيع  اإلعالنات وربات البيوت  األعضاءغير  إلىصعوبة الوصوؿ   .1

 .والمآتـ

المنازؿ والجموس مع المسف لساعات طويمة،  إلىالذىاب   .2
 والخوؼ مف البيئة المحيطة بالمسف

الشرح  ،تدريب وتأىيؿ المتدربيف لممياـ التي سيقوموف بيا
واالطمئناف لمفئة المستيدفة لمدراسة وذلؾ بدراسة حالة المسف 

 .قبؿ المشروع لمعمؿ معو

 بعدة محاوالت في بعض األحياف   .3

 الشخصي و القرى و األحياء باإلعالف عمالء فقط  4كنا نبحث عف المستيدفيف ببداية المشروع ب   .4

 القادمةالدورات  فيمواصالت  لمحصوؿ عمىالتخطيط  رغبة المستيدفيف و لكف المواصالت كانت عائؽ  .5

نسبة كبيرة مف النساء ال يستخدمف الكمبيوتر و ليس لدييف   .6
 انترنت

 أىدافوعقد لقاءات مع الجمعيات النسائية لمتعريؼ بالموقع و 
 و تشجيع في تنظيـ دورات نسائية لمتدريب

 اإلعالفتـ التغمب عمييا بتنويع طرؽ  المستيدفةىناؾ صعوبة نوعا ما في الوصوؿ لمفئة   .7

 بعض الدورات المتفرقة التعريفية بالمشروع إقامة عدـ وعي المناطؽ القريبة بنوعية المشروع  .8

 المشاركة في المعارض التي تقاـ في المدارس و غيرىا عدـ دراية المجتمع المحمي بيذا المشروع  .9

البريد  أوSMS أوالتواصؿ معيـ عف طريؽ الياتؼ  توجد صعوبة في التواصؿ مع الطمبة  .10
 االلكتروني

حميًا ميحتاج المشروع إلى مجاالت تسويقية واسعة كي ينتشر   .11
 ودولياً 
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 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
تـ التغمب عمى ىذا العائؽ بعقد ندوات و ورش عمؿ التي  بسبب الخجؿ و الجيؿ اإلفصاحىناؾ حاالت ترفض   .12

 تكافح العنؼ

 استمالة الشباب بالبرامج بدراستيـ و عدـ وجود التفرغ التاـ لمبرامج،ارتباطات الشباب   .13

 في الجرائد اإلعالفتـ     .14

المتاحة  اإلمكانياتالفئات مف خالؿ  إلىمحاولة الوصوؿ  واإلعالف اإلعالميالجانب    .15
بشكؿ عاـ  اإلعالفوالتعريؼ باألنشطة في المؤتمرات و 

 اإلنفاؽفالمركز معروؼ ولكف ليس بالدرجة المطموبة ولكف 
 يشكؿ عائؽ مادي نيالاإلع

 تجاوب بعض الحاالت ـالمختصة بعدمخاطبة المحكمة  بيـ لالتصاؿعدـ تجاوب بعض الحاالت وعدـ توافر أرقاـ   .16

 

 نقص القدرات الفنية لعمل المشروع

مشروع، واف كاف بعضيا متعمؽ بالميزانية مما يشكؿ  18درات الفنية عقبة واجيت نقص الق
صعوبة في توفير القدرات واالعتماد عمى العمؿ التطوعي أو بعض المشاريع التخصصية 

 .41 جدوؿكما ىو موضح في  الحديثة بحاجة لخبرات خارجية
 

 نقص القدرات الفنية 42 جدول
 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 

 توظيؼ كادر وظيفي إلدارة المشروع إلدارة المشروع عدـ وجود كادر وظيفي مؤىؿ  .1

 تـ حؿ ذلؾ عف طريؽ التعاوف  الكوادر قميمة   .2

 األردفبخبراء مف جامعة البحريف و جامعة استرالية مف  االستعانةتـ  اإلعالميفي المجاؿ  المحترفةنقص الكوادر   .3

 أثناءدورىـ المباشر  مفدورة تدريبية ليـ قبؿ البدء و التقميؿ  إعداد نقص الميارات الفنية الالزمة لدى عدد مف مسيري المشروع  .4
 التنفيذ

 مختصيفالبحث عف  عالج طبيعي أخصائييف  .5

 العمؿ بنظاـ الساعات اإلضافية لمعامالت العاممة في المشروع األيديقمة   .6

ال توجد قدرات فنية كبيرة في البحريف لمقياـ ببعض األعماؿ   .7
 الفنية التخصصية

كثيرة مف برامج  أحيانامف خارج البحريف و  بخبراتيتعيف البرنامج 
 األمـ المتحدة

 المتطوعيف مف خالؿ برامج متميزةتحفيز  قمة المتطوعيف  .8

 تخصص بعض الفتيات في ىذا المجاؿ إلىالسعي  قدرات فنية إلىنحتاج   .9

 التخطيط لوجود قدرات مجيزة لنمو البرنامج عدـ وجود قدرات فنية  .10

 محاولة تخريج كوادر نقص المدرسات  .11

تـ توفير دكتور نفسي متخصص و محامي مختص في القضايا  لـ يوجد عند بداية المشروع الخدمة النفسية و القانونية  .12
 األسريةالشرعية و 

 االستعانة بقيادات و مؤىالت مف الخارج قمة عدد المنفذيف و المشرفيف عمى المشروع  .13

 اإلسالميةتـ االستفادة بقيادات مف خارج الجمعية  المشروع و تنفيذه إلدارةوجود عدد قميؿ   .14

التوظيؼ الدائـ و ىذا  أومحاولة الحصوؿ عمى مدرسات احتياط العامالت الحاليات يعممف بحسب الساعات و قد تتركف عند   .15
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 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 صعب عمى وظائؼ فحصولي

 مازاؿ العمؿ مستمر لمحصوؿ عمى تحديث التدريب عدـ الحصوؿ عمى تحديث لمتدريب  .16

   عضوات الجمعية بحاجة لدورات تدريبية  .17

 لـ تتخذ إجراءات بيذا الخصوص ألف التوظيؼ مكمؼ ماديا المحاميف مف التواجد في المركزعدـ تمكف   .18

التعاوف مع جامعة البحريف لالستفادة مف نخبة مف االستشارييف الذيف  (البحريف)قمة الخبرات الموجودة في مجاؿ االستشارات النفسية  .19
 ليـ خبرة في ىذا المجاؿ

النفسي مف حممة  اإلرشادعدـ توفر المختصيف في مجاؿ    .20
 الشيادات العميا

 عف الوظيفة في الصحؼ المحمية اإلعالف

 في الصحؼ المحمية و تغطية النقص بالعمؿ التطوعي اإلعالـ عدـ توفر المختصيف في الجانب الفني  .21

 وفرنا تدريب مكثؼ بالتعاوف مع جيات أخرى في البداية نحتاج تدريب كوادر  .22

 فنا مف خارج البالدظو  نجد متخصصيف في عمـ المكتباتفي بعض النواحي فمـ   .23

 توقع طمب توظيؼ في الفترة الالحقة نقص في عدد الموظفيف  .24

 التفكير في التوظيؼ  قمة الموظفيف  .25

 توفير موظفات ومتخصصات في ىذا المجاؿ في الكادر البشري والمتخصص عمى وجو الخصوص نقص  .26

 العمية زيادة عدد الموظفيف اإلدارةطمب مف   ال يوجد عد كافي لمموظفيف  .27

 

 قصور المتابعة و تركيزىا عمى الناحية المالية 

 .43 جدوؿ، كما ىو موضح في مشاريع شكؿ قصور المتابعة فييا عقبة 6يوجد 

 قصور المتابعة و تركيزىا عمى الناحية المالية  43 جدول

 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 عمؿ دورات إلعداد مدربات دائميف لالتحاد النقص في المدربات  .1

 ىناؾ عقوبات بأنو لـ يزيد مبمغ القروض رجوع المبمغ في الوقت المحدد الذي نحتاجوعدـ   .2

  نتيجة قمة العدد  .3

 حاجة لمتوظيؼ و لكف المشكمة في التمويؿ بحاجة لمتفرغ لممحاسبة لمتجييزات و الرواتب و المصروفات  .4

 رؤساء المراكز االجتماعية إلىتـ تحويؿ المتابعات  قمة المتابعات اليومية لنقص الكادر الرسمي  .5

 طمب رفع الميزانية   عدـ التركيز عمى الحاجات مقابؿ عدـ توفر الميزانية   .6

 مشكمة المكان

مشروع كما تـ  33ثر عقبة واجيات المشاريع ىي مشكمة المكاف حيث واجيت كثاني أ
سابقًاف و في الغالب المشاريع ال تمتمؾ مكاف خاص بيا أو تعاني  36 جدوؿتوضيحو في 

وكاف التغمب عمييا في الغالب بالتعاوف مع جيات أخرى سواء أىمية أو . مف صغر المكاف
خاصة لمتأجير مع التفكير في امتالؾ أو توسعة مكاف خاص بالمشروع في السنوات المقبمة 

 .44 جدوؿكما ىو موضح في 
 مشكمة المكان 44 جدول

 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 استخداـ مقار الجمعيات عدـ وجود مركز تدريب في االتحاد  .1
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 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 استئجار بيت بإمكانيات أكثر محدودية المكاف حيث ال يستوعب العدد المطموب   .2

 أفضؿالسعي لبناء مقر مستقؿ يحتوي عمى خدمات  يغطي الفعاليات إفالمكاف المؤجر و ال يسعو   .3

 ال بد مف تأجير مكاف المكاف صغير و ال توجد مواقؼ  .4

 األىميةالتواصؿ مع العديد مف الجيات الرسمية و  صعوبة الحصوؿ عمى المكاف لتنفيذ المشروع  .5

 اإلعداد الستقطابتأجير أماكف مجيزة و مؤىمو  المقر صغيرتنفيذ المجمس في مقر الجمعية و   .6

  مقر أكبر لممنتدى إلىنحتاج   .7

 األفضؿىو موجود و نطمح لتقديـ  نحاوؿ التكيؼ مع ما نعتمد عمى الموقع ألنناصغير   .8

 التخطيط لبناء الطابؽ الثاني و ىو موجود بالخطة توسيعو إلىالمكاف صغير و بحاجة   .9

 المشروع باسـالحصوؿ عمى مكاف و مقر دائـ  لممشروع المعدةالميزانية  أكثراستئجار الصاالت يأخذ   .17

 و البحث عف مكاف في وسط  إعالفنشر  بالكامؿ لممادة التدريبية مييأالمكاف غير   .11

مقر دائـ و غير مستأجر الف  إلىالمشروع بحاجة   .12
 مرتفعة ىذه السنوات أصبحت اإليجارات

محؿ مجمع وزارة التنمية االجتماعية و االتصاؿ  تأجير
 بالبنوؾ والمؤسسات الخاصة لنبني لممشروع

نسائية بالمحرؽ يحتوي  وضع خطة مستقبمية لبناء مراكز عدـ وجود صفوؼ كفاية لمدراسات  .13
 عمى صفوؼ كافية

 لممشروعمحاولة إنشاء مقر متخصص  المكاف مستأجر و غالي جدا و الدورات المقدمة مكمفة  .14

 البحث عف مكاف مؤىؿ الصاالت غالية الثمف  .15

 توسع المكاف في الفترات القادمة المكاف غير كافي  .16

 األعدادتسع  أماكفاستئجار  كبيرة إعدادالمكاف صغير ال يستقبؿ   .17

 مبنى جديد و واسع إلىشاء اهلل باالنتقاؿ  إف ضيؽ المكاف  .18

 اإلصالحاالستعانة بغرؼ في المقر الرئيسي لجمعية  يوجد مقر مستقؿ لمنادي ال  .19

 تـ شراء مكاف خاص لمركز الواحات الرئيسي المعاناة مف مشكمة المكاف خصوصًا أثناء البرامج واألنشطة  .27

 التخطيط نحو التوسع وف أفضؿكلو كاف ىناؾ توسع اكبر في المكاف فاف ذلؾ سي  .21

 تبني مكتب خاصتـ التغمب عمى مشكمة المكاف حيث تـ     .22

 البحث عف قاعات خارجية بديمة و البرامج في المؤسسة لألنشطةيوجد مكاف خاص في الجمعية  ال  .23

 وممؾ االتحاد ثابتالحصوؿ عمى مكاف  ةمحاول إيجار موقع االتحاد النسائي  .24

 تنظيـ مشاريع مدره وجمع التبرعات  مشكمة دفع إيجار المقر لالتحاد وعدـ وجود دعـ  .25

 ليذا الجانب والحصوؿ عمى دعـ وتخصيص مشكمة دفع إيجار المقر لالتحاد وعدـ وجود دعـ  .26

طمب أرض مف الدولة و البحث عف التمويؿ و بناء مركز  مع ميمات المكتب لتتالءـخصصت الجمعية بعض الغرؼ   .27
 مخصص لالستشارات 

 محاولة الحصوؿ عمى مكاف ثابت لالتحاد إيجار االتحاد عالي جدا  .28

 التخطيط إلنشاء مكاف أكبر ازديادمكاف أكبر لتنفيذ المشروع حيث أف المشاركات في  إلىنحتاج   .29

 تخصيص زاوية أكبر إدارتو إجراءاتموقع المحؿ بالمطار صغير وصوبة   .37

 محاولة توسيع المكاف ليتناسب مع عدد األسر صغير بالنسبة لألسر الراغبة في االستفادة منو  .31

 ةالالحقتوسيع المكاف في السنوات  بالنسبة ألعداد المستفيديف وعدـ وجود قاعات مجيزةصغر الموقع   .32
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 نقص التجييزات المادية

، والتغمب عمييا كاف أما باالستئجار أو التجييزات الماديةمشروع مشكمة نقص  17واجو 
لتعدي وف مع جيات أخرى أو استخداـ معينات أقؿ كمفة أو طمب في زيادة الميزانية االتع

 .45 جدوؿ العقبة كما ىو موضح في

 نقص التجييزات المادية 45 جدول

 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 .معداتياالكمبيوتر بكامؿ  أجيزةئجار تتـ اس أجيزتياعدـ تمكف االتحاد مف امتالؾ مختبرات بكامؿ   .1

مف متطمبات تخدـ  هوما توفر  الجمعيةعمى مقر  االعتماد  .2
 المشروع

 التمويؿ سوؼ تنحؿ ىذه العقبة  بإيجاد

 بالمركز النسائيمحاولة استخداـ خط االنترنت الخاص  ال يوجد خط انترنت خاص بالمركز  .3

 االستعانة بأجيزة أقؿ كمفة اإلعالميةعدـ توافر بعض مف األجيزة   .4

 التخطيط لتوفيرىا بالشكؿ المالئـ و المطموب محدودية التجييزات و االقتصاد فييا  .5

 ىناؾ أصبحالتكيؼ مع الموجود و نطمح لألفضؿ فما لو  المشروع الستمرارحوافز عينية و مادية  إلىنحتاج   .6

 المعطاءةقبوؿ أعداد في حدود المتوفر،جذب ىذه الفئة  نقص التجييزات المادية و ىي محدودة  .7

 االستقاللية إلىالتخطيط  إمكانياتاالعتماد عمى ما توفره الجمعية مف   .8

 البحث عف مورد مالي مستمر مع عدة جيات  نقص المادة يعيؽ تطور المشروع  .9

 مكاف مستقؿ و مجيز لممشروع دإليجاالسعي  اعتماد عمى ما توفره الجمعية  .17

  لالستقالليةالتخطيط  المتاحة في الجمعية  اإلمكانياتعمى  االعتماد  .11

 خصوصا ىذا الجانب األموربنمو المشروع ستتغير الكثير مف  ال توجد تجييزات مادية  .12

 محاولة شرائيا مستقبال التقنية الحديثة األجيزةالحاسوب و  أجيزةفي  نقص  .13

 جديدة أجيزةو شراء  األجيزةاستبداؿ  قديمة يدائمة وىتحتاج إلى صيانة  األجيزة  .14

    األساسية لألمورنقص التجييزات المادية بسبب توفيرىا    .15

 طمب رفع الميزانية      .16

 مشكمة التنسيق بين الجيات ذات الصمة

 11بيف الجيات ذات الصمة بعدد أكثر خامس عقبة واجيت المشاريع كانت مشكمة التنسيؽ 
  .46 جدوؿكما ىو موضح في  لمتغمب اإلجراءاتالمشاريع  اتخذتمشروع، ورغـ ذلؾ 

 الجيات ذات الصمةمشكمة التنسيق بين  46 جدول
 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 البحث عف جيات بديمة ذات صمة تجاوب بعض الجيات يكوف أحياًنا دوف المستوى المطموب  .1

مشاركة المؤسسات  -مراسمة الجيات واطالعيا ببرامج المشروع التصادـ في الفعاليات  .2
 مجانا SMSفي خدمة 

  إلييـلموصوؿ  واإلصرارالتنسيؽ بينيـ   المطموبةالجيات  إلىصعوبة الوصوؿ   .3

 لممشروع اإلعالميةتكثيؼ التغطية  اإلعالميةالناحية   .4

 لممشروع اإلعالميةتكثيؼ التغطية  اإلعالميةالناحية   .5

 والجيات الرسمية تلموزاراتسويؽ منتجات المشروع  عدـ تعاوف الجيات الرسمية  .6

 عقد لقاءات دورية لممؤسسات المعنية وضوح الرؤية في مجاؿ التنسيؽعدـ   .7

 عقد اجتماعات دورية لمصناديؽ الخيرية لعدـ التعاوف  .8
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 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 التنسيؽ إلىالتخطيط  عدـ التواصؿ مع الجيات المعنية  .9

 تـ القضاء عمييا بوجود مشرفة المشاريع بيف المشاريع المختمفة األنشطةتضارب في   .17

 نسج عالقات مع الجيات المعنية ةمحاول المتحدة األمـالوزارات و منظمات  لمجمعية مفيوجد تجاىؿ   .11

الجيات المسئولة عف الحرؼ في البالد  عدـ وجود توحيد عند   .12
 المشاريع وزيادة عدد العامميف فييا  إنشاء ـسبب عد

  

   لدى وزارة الداخمية اإلجراءاتصعوبة   .13

الرسمية كالرسائؿ و الموافقة عمى  لإلجراءاتوقت طويؿ  تأخذ  .14
 ...الطمب و غيرىا

 اإلجراءاتمخاطبة الجية لمتعاوف و تسييؿ 

 اإلجراءاتتـ مخاطبتيـ لمعمؿ عمى تسييؿ  لألسرةالتأكد مف الموارد المالية :عدـ تعاوف الجيات الخارجية مثال  .15

 اإلقناعالضغط و أساليب  صعوبة التنسيؽ مع الجيات الحكومية  .16

 اإلنتاجزيادة  تمكف األسر مف توفير الكميات المطموبة في الوقت المحدد عدـ  .17

 

 نقص الموارد البشرية

 جدوؿكما ىو موضح مشروع  31نقص الموارد البشرية شكؿ ثالث أكبر عقبة حيث واجيت 
47. 

 نقص الموارد البشرية 47 جدول

 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
حيث أف العمؿ تطوعي ومف دوف مقابؿ  األساسيةوىذه مف المشاكؿ    .1

مستوى حركة المشروع ومستوى أدائو وتضاعؼ  ىيؤثر عموىذا 
 المسؤوليات

عقد المؤتمرات النسائية التي تفرز بعض العامالت في 
توزيع األدوار  -تشكيؿ المجاف المؤقتة -المجاؿ التطوعي

 .واألوقات

 في طور حؿ المشكمة عدد أكثر مف المدرسيف إلىيحتاج المشروع   .2

   العامالتنعاني مف نقص في العامميف و    .3

 المعطاءةجذب ىذه الفئة  ضعؼ في الجانب البشري و المتطوعيف  .4

 السكرتارية اإلدارةالعمؿ عمى وجود موظفيف أساسيف في  نقص عدد الموظفيف  .5

جراء   .6 نقص في الخبراء المتخصصيف في إدارة المشاريع الصغيرة وا 
 الدراسات عمييا

و يعمؿ البرنامج عمى استجالب الخبراء ذوي الخبرة السابقة 
 أثناءمف خارج البحريف و محاولة تدريب كوادر محمية 

 تواجدىا

 تدريب جماعة تكوف مؤىمو عدد معيف إالقمة المستشاريف و ال يمكف االعتماد   .7

 تحفيز المتطوعيف مف خالؿ برامج متميزة قمة المتطوعيف  .8

 اإلعالـزيادة  العاممة األيدينقص   .9

العدد كافي لكف بسبب الظروؼ التي تتعرض ليا المشرفات النادي   .17
 يتعرض لنقص في المشرفات

االستعانة بالطالبات المنتسبات في النادي الالتي يمكف 
 االعتماد عمييف

و المدرسات مف  اإلدارياتألمف معظـ  الدراسيةأثناء الدورة   .11
 الجامعيات

التجويد و استقطاب محفظات مف خارج تشغيؿ خريجات 
 المشروع براتب رمزي

 أكثرمحاولة توظيؼ عنصر نسائي متخصص  عنصر نسائي عامؿ إلىيحتاج المشروع   .12

 محاولة التوظيؼ قريبا يوجد نقص في الموظفيف  .13

   ألجواءالمشروع بحاجة الستقطاب عدد اكبر مف البحرينيات مييئات    .14
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 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 العمؿ

 لمطمب الختيار األفضؿ لزيادة العدد فلممتقدميمقابالت عمؿ     .15

 الراغبات في العمؿ األخصائياتتطوع  تبعا لطبيعة الفئة المستيدفة اإلناثزيادة عدد العامميف مف   .16

التخطيط إلى وجود موظفيف رسمييف و متفرغيف لعمؿ  و المشاريع اإلدارةدـ التفرغ التاـ لالتحاد و مجالس   .17
 االتحاد

في الصحؼ المحمية و تغطية النقص بالعمؿ  اإلعالـ المختصيف في الجانب الفنيعدـ توفر   .18
 التطوعي

 بحاجة لمتمويؿ بحاجة لمدير متفرغ و باحث اجتماعي و ممرضتيف و سائؽ  .19

 التغمب عيو ؿنحاو  حد ما والمشكمة في الميزانية إلى  .27

 الرائدات مف قبؿ رؤساء المراكزيتـ متابعة  انشغاؿ الباحثات بالبحث االجتماعي الشامؿ  .21

 توقع توظيؼ في الفترة المقبمة قمة الموظفيف  .22

 التفكير في التوظيؼ  قمة الموظفيف  .23

 توفير موظفات    .24

 زيادة أعداد التوظيؼ الموظفيف إعدادنقص في    .25

 العمية زيادة عدد الموظفيف اإلدارةطمب مف   ال يوجد عد كافي لمموظفيف  .26

 لالستدامة خطة وجود عدم

مشاريع و تمكف مف التغمب  6لالستدامة عقبة كبيرة فقط واجيت  لـ تشكؿ عدـ وجود خطة
 .48 جدوؿعمييا كما وضح في 

 عدم وجود خطة لالستدامة 48 جدول
 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
تخوؼ الشركاء مف عدـ قدرتيـ عمى استمرار التدريب بعد توقؼ التمويؿ مف   .1

MEBY وIIE 

IEE تدريب مؤسسات المجتمع المدني توفر 

 لالستدامة

 تذكير ومتابعة   .2

 التطوير واالستفادة مف السنوات السابقة   .3

 باالنتقاؿ لممقر الجديد ستوضع خطة مستقبمية ال توجد خطو مستقبمية شاممة  .4

 ،يتـ حاليا إعادة دراسة المشروع تغير األىداؼ الحالية وفؽ االحتياجات االجتماعية  .5

 المستيدفين تجاوب عدم

، وقد تكوف ىذه مف المشاكؿ الرئيسية مشروع 15المستيدفيف مشكمة واجيت  عدـ تجاوب
 إلىالتي تعطؿ المشاريع ونابعة مف عدة أسباب، عائدة لمتسويؽ لممشروع وطرؽ الوصوؿ 

لممشروع أو عدـ تفيـ المستيدفيف لممشروع مما يجعميـ ال  المجتمعالمستيدفيف أو حاجة 
 .يقبموف عميو

 عدم تجاوب المستيدفين 49 جدول
 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 

كما أف ،شعور الفتيات بالممؿ والضغوط السيما أياـ المدرسة  .1
 الواضح أثرىاليا  األخرىوجود وسائؿ الترفيو والتسمية 

الرحالت الترفييية واالستطالعية،  إيجاد ،العمؿ أوقاتتعديؿ  
 المسابقات المتنوعة، الزيارات الميدانية إقامة
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 ينضبط بعض المستيدفيف يلكفرض تكمفة رمزية  المستيدفةعدـ مباالة و التزاـ الفئة   .2

 المشروع، إلغاءالتفكير في  المبمغ وال يقوموف باسترجاعو يستمفوفالمستيدفيف   .3

 الطموح لزيادة التجاوب    .4

 الطموح لوعي الطمبة المستيدفيف بشكؿ قميؿ عدـ تجاوب  .5

 اإلعالـزيادة  غير المستيدفات أخرىتجاوب فئات   .6

الدار لتطبيؽ القوانيف  إدارةالمقيمات بالتعاوف مع  إقناعصعوبة   .7
 الحامية ليف

 بالرغـ مف المحاوالت التي تبذؿالزالت ىذه المشكمة قائمة 

 بشكؿ عاـ األسريلمف يريد و زيادة التثقيؼ  اإلقناعالحوار و  األبناءعدـ تجاوب المستيدفيف أحيانا خصوصا الزوج و   .8

   عف تفاصيؿ المشكمة اإلفصاحالخجؿ و عدـ    .9

 بالضغط و المطالبات مواقؼ بعض الجمعيات الدينية و الذىنية السائدة  .17

 التنسيؽ مع األسر عمى الحضور  تواجد األسر في وحداتيـ أثناء دواـ المركزعدـ   .11

 االتفاؽ مع األسر عمى الحضور  التنسيؽ و األسر في الحضور لممجمع انتظاـعدـ   .12

 

 لمتقييم مؤشرات وجود عدم

 .مشروع 17لمتقييـ عقبة واجيت  مؤشرات عدـ وجود
 

 
 وجود مؤشرات لمتقييم عدم 50 جدول

 لمتغمب عمييا اتخذتالتي  اإلجراءات توصيف العقبات 
 نسعى لمحصوؿ عمى تقيـ ـالتقيي إلىيوجد مؤشرات  ال  .1

في بدايات المشروع واجينا ىذه المشكمة وقد انعكست عمى مستوى   .2
 تطوير المشروع

توفير استمارات لتقييـ البرامج والفعاليات، االجتماعات التشاورية بيف 
اليوـ المفتوح ألميات المشاركات وقياس  إيجادالعامالت في المشروع، 
 مؤشرات التغيير والتطوير

 السعي لمحصوؿ عمى جية تقيـ    .3

 في طور التخطيط المشروع مازاؿ في بداية األمر   .4

 إجراءات أيلـ نتخذ     .5

 زيادة عدد الندوات التوعويةإجراء ل أيلـ تتخذ  قياس أثر الحممة عمى فئة ربات البيوت  .6

 اإلدارييفاالعتماد عمى التقييـ بالمالحظة مف قبؿ  مؤشرات لمتقييـ اآلف إلىال يوجد   .7

 تقييـ المشروع إلىالتخطيط  ال يوجد تقييـ  .8

 تقيـ خارجيمحاولة الحصوؿ عمى  ذاتي و ىذا ال يكفي ـالتقيي  .9

 مف مؤشرات التقييـ لإلفادةتوفير مستندات  توجد ولكنيا غير كافية  .17

 السعي لمحصوؿ عمى تقييـ خارجي التقييـ غير ثابت  .11

 عمؿ خطة مستقبمية لقياس مؤشرات نجاح المشروع سبب في ضعؼ بعض المراكز  .12

 حاليا لتفعيميا األخيرةفي المرحمة  لـ يتـ تفعيميا  .13

 السعي لمحصوؿ عمى تقييـ خارجي و فعاؿ خالؿ الفترات الالحقة التقييـ العاـ لالتحاد االعتماد عمى  .14

 

 المشروع استمرارية عمى المشكالت تأثير 1.1.1
ر عمى استمرارية غالبية أنيا لـ تؤثمف المظاىر االيجابية أف رغـ وجود المشاكؿ والعقبات 

ولكف كاف ىناؾ تأثير عمى بعض المشاريع . مشروع بوجود العقبات 51حيث لـ يتأثر  المشاريع،
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التي أثر عمى نوعية الخدمة و عدد المستفيديف وبطئ البرامج و نتج عنو قرار توقؼ بعض 
 .51 جدوؿكما ىو موضح في  استمرار يتوالمشاريع أو تيديد 

 المشروع استمرارية عمى المشكالت تأثير 51 جدول
 عدد المشاريع المشروع استمرارية عمى المشكالت تأثير 
 51 لـ تؤثر عمى استمرارية المشروع  .1
 9 أثر عمى نوعية الخدمة  .2
 7 المستفيديف و العامميفقمؿ عدد   .3
 6 تقميص و تأخير في تنفيذ البرامج  .4
 6 تأخير و بطئ في تطوير المشروع  .5
 3 تـ التغمب عمى المشكالت  .6
 3 توقؼ المشروع لفترة بسيطة  .7
 1 تصادـ الفعاليات  .8
 1 أثر في المردود   .9

 1 سيتـ وقؼ المشروع   .10
 1 تيدد استمرارية المشروع  .11
 1 الجيات األخرىتوقؼ التعاوف مع   .12

 

 أساليب تقييم المشروعات ومتابعتيا 1.3
 نجاحوأي مشروع و يكوف سبب في  إليياالتقييـ مف الخطوات الميمة التي يحتاج  مسألةتعد 

مثؿ  أخرىكاف مف النقاط التي يغفؿ عنيا البعض ويعطي أىمية أكبر لمراحؿ  إفواستمراره، و 
غالبيتيا بعممية  اىتمترغـ انو ال يقؿ عنو أىمية، و بالنسبة لممشاريع موضع الدراسة  التنفيذ
مشروع لـ يقيـ كما ىو موضح في  11وفقط % 79.8مشروع بنسبة  87حيث تـ تقيـ  التقييـ
 .51 جدوؿ

 
 تقيم المشاريع 52 جدول

 النسبة المئوية عدد المشاريع المشروع تقيم تم ىل
 %79.8 87 نعم
 %11.1 11 ال
 %111 مشروع 119 

 
 

 تقيم المشاريع: 15 شكل
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 مراحل التقييم 1.3.1
، و أقمية المشاريع %66.6بنسبة  مستمرة التقييـمعظـ المشاريع التي قيمت كانت عممية 

  ، كما ىو موضح في%(4.6بنسبة )اعتمدت عمى التقييـ في المرحمة النيائية فقط 

 .53 جدوؿ
 

 مراحل تقييم المشروع 53 جدول

 النسبة المئوية عدد المشاريع المشروع تقيم مراحل
 %66.7 58 مستمر
 %18.7 25 مرحمي
 %4.6 4 نيائي

 %111 مقيـ مشروع 87 
 

 مراحل تقييم المشروع: 16 شكل

 
 

 جية التقييم 1.3.1
أف تكوف مف قبؿ أكثر مف جية، ومعظـ المشاريع قد اعتمدت عمى  التقييـمف المفيد في عممية 

كاف معظميا قد جمع بيف الجيتيف مما قد يعطي  إفخارجي، و ال التقييـالذاتي أكثر مف  التقييـ
الذاتي قد اعتمد معظـ المشاريع عمى تقييـ  التقييـكاف في  إفو . التقييـمصداقية أكثر في 

  .54 جدوؿأكثر مف المستفيديف أو العامميف كما ىو موضح في  اإلدارييف
 التقييم الذاتي 54 جدول

نعم 
79.87%

ال 
27.27%

نعم

ال

66.70%

28.70%

4.60%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

مستمر
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نهائي
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 عدد المشاريع الذاتي من قبل  التقييم
 79 اإلدارييف

 31 المستفيديف
 31 العامميف

الجيات التمويمية كما ىو ثـ  اإلشرافيةالخارجي كاف في الغالب مف الجيات  التقييـ إففي حيف 
 .55 جدوؿموضح في 

 التقييم الخارجي 55 جدول

 عدد المشاريع من قبل الخارجي  التقييم
 31 جيات إشرافية
 17 جيات تمويمية

 3 أخرى
 8 متعدد األطراؼ

 منيجية التقييم 1.3.1
كاف  إف، (56 جدوؿأنظر )معًا و األداء و األىداؼ و األنشطة  بتقييـمعظـ المشاريع قامت 

 .تقييـ األنشطة ىو األقؿ وقد يعود ذلؾ لطبيعة المشروع
 تقييممنيجية ال 56 جدول

 عدد المشاريع منيجية التقييم
 55 تقييـ األنشطة
 61 تقييـ األىداؼ
 61 تقييـ األداء

 أدوات التقييم 1.3.1
استخدامًا في  األدواتيستخدـ فييا عدة أدوات، و أكثر  أفمناىج و طرؽ عديدة و يمكف  لمتقييـ

الممفات وتالىا  إلىتقيـ المشاريع موضع الدراسة كانت المقابالت ثـ المالحظة ثـ الرجوع 
عممًا أف بعض المشاريع ال تستخدـ المالحظة بالطريقة العممية وتكتفي  .المؤشرات واالستبياف

 .بالمالحظات الفردية العشوائية و التي في الغالب قد ال تعطي مؤشرات واقعية يمكف قياسيا
الحصوؿ عمى و  أفعاليـبعض المشاريع اعتبرت عدد الزوار أو المستفيديف و ردود  أفكما  

 .57 جدوؿكما ىو موضح في  لمتقييـمنح مالية أداة 
 أدوات التقييم 57 جدول

 عدد المشاريع أدوات التقييم 
 39 االستبياف  .1
 58 مقابالت مفتوحة  .2
 46 رجوع إلى الممفات  .3
 41 مؤشرات  .4
 56 المالحظة  .5
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 4 االجتماعات  .6
 1 نسبة المبيعات وعدد الزوار  .7
 1 التقارير   .8
 1 و مقابمة شخصية امتحاف  .9

 1 ردود أفعاؿ لممشاىديف بالتمفزيوف  .17
 1 لممندوبات العامالتدورات   .11
 1 الحصوؿ عمى المنح المالية   .12
 1 دراسة   .13
 1 خارجية لجاف   .14
 1 قياس كمية العمؿ مف خالؿ الطمبات التي تقدـ لممشروع  .15
 1 أعداد المستفيديف -المبيعات  - اإلنتاج  .16

 

 التقييم عممية من المشروع استفادة 1.3.1
بصورة ايجابية، مما قد يعطي دافع  التقييـمشروع قد استفاد مف عممية  87 إف 58 جدوؿيوضح 

 .و التوسع فيو وتشجيع المشاريع التي ال تقوـ بالتقييـ في ممارسة التقييـ التقييـلالستمرار في 
 استفادة المشروع من عممية التقييم 58 جدول

 عدد المشاريع استفادة المشروع من عممية التقييم 
 43 تحسيف األداء و التطوير  .1
 8 الحصوؿ عمى التمويؿ  .2
 7 بدائؿ إيجادو  الصعوباتالتغمب عمى   .3
 7 التخطيط  .4
 7 التعرؼ عمى مراكز ضعؼ وقوة المشروع  .5
 5 االستمراريةحاجة المشروع وقدرتو عمى   .6
 5 اإلستراتيجيةتعديؿ   .7
 3 التأكد مف تحقيؽ األىداؼ  .8
 1 رفع المقترحات لمجيات المعنية  .9

 

 اآلفاق المستقبمية  .1
المشروع كانت تشمؿ مجاالت  المقدمة مف قبؿ المشاريع موضع الدراسة لتحسيف المقترحات

التخطيط كما  لمرحمةبالنسبة . والتقييـ والتمويؿ و مشاركة المرأة التنفيذومراحؿ مثؿ التخطيط و 
مشروع يخطط لمتوسع  17، أف الغالبية ستستمر كما ىي، و 59 جدوؿىو موضح في 

المشروع  إللغاءمؤشر لنجاح ىذه المشاريع، و مشروع واحد فقط يخطط  والتطوير، مما يعطي
 مف والمصداقية األمانة لمبر بسبب انعداـ النور الحسف التابع لجمعية وىو مشروع القرض

  .الناس
 مقترح لمرحمة التخطيط لممشروع 59 جدول
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 عدد المشاريع مقترح لمرحمة التخطيط لممشروع 
 39 االستمرارية في المشروع  .1
 17 التوسع في المشروع و التطوير  .2
 11 الدراسة وزيادة فترة التخطيط  .3
 9 وضع خطة عمؿ   .4
 8 و التواصؿ  اإلعالف  .5
 7 تجاوز العقبات و وضع خطط بديمة   .6
 5 توفير كوادر وتدريبيا  .7
 4 إستراتيجيةىيكمة المشروع و وضع خطة  إعادة  .8
 3 مستفيديف استقطاب عامميف و  .9

 1 التقييـ  .10
 1 جيدة إدارة  .11
 1 المشروع إلغاء  .12
 1 وثيقة إعداد  .13
 1 تنظيـ لقاءات  .14

، كما ىو موضح (مشروع 49)أما مقترحات مرحمة التنفيذ جاء غالبيتيا بالتوسعة و االستمرارية 
مشاريع قررت زيادة المستفيديف، التطوير و التحسيف و التنسيؽ  11، في حيف أف 61 جدوؿفي 
مشاريع االستفادة مف الخبرات الدولية لمرحمة  3كما أقترح . العميا أو الجيات األخرى اإلدارةمع 

 .احات التنفيذية تقمؿ بعض العقبات التي تـ مناقشتيا سابقاً التنفيذ، وقد تكوف ىذه االقتر 
 مقترح لمرحمة تنفيذ المشروع 60 جدول

 عدد المشاريع مقترح لمرحمة تنفيذ لممشروع 
 49 توسعة واستمرارية  .1
 11 زيادة عدد المستفيديف  .2
 11 التطوير و التحسيف و المتابعة  .3
العميا و الجيات األخرى و االستفادة  اإلداراتالتنسيؽ و التعاوف مع   .4

 منيا
11 

 5 التغمب عمى العقبات وزيادة الوعي و تفادي السمبيات السابقة  .5
 3 زيادة الكوادر  .6
 3 تخصيص مكاف و توسعة المكاف الحالي  .7
 3 االستفادة مف خبرات دولية  .8
 1 توفير رأس الماؿ وطمب الدعـ  .9

 1 و تنفيذه عمى مراحؿ إلنعاشوالتركيز عمى مشروع واحد   .10
 1 لمتنفيذ وااللتزاـ بالعمؿ دوف تأجيؿ إجرائيةوضع خطوات   .11
 1 تقديـ مبمغ مالي  .12

 31، عممًا أف 61 جدوؿمشروع الحصوؿ عمى تقييـ خارجي كما ىو موضح في  13أقترح 
مف وتعد . سابقاً  55 جدوؿمشروع يحصموف فعاًل عمى تقيـ خارجي كما تـ توضيحو في 
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مشروع يرغب في االستمرار و تطوير تقيمو الحالي، و  11أف  التقييـالمؤشرات الجيدة لمرحمة 
فئات المستفيديف لممرحمة و زيادة مراحؿ التقييـ وغيرىا مف األمور التي قد  إلشراؾالبعض ييدؼ 
 .التقييـتطور مرحمة 

 وعر مقترح لمرحمة تقييم المش 61 جدول

 عدد المشاريع مقترح لمرحمة تقييم لممشروع 
 31 الحصوؿ عمى تقييـ خارجي  .1
 11 االستمرار في التقييـ الحالي وتطويره  .2
 11 و الحصوؿ عمى نتائج التقييـبدأ   .3
 6 المستفيديف في التقييـ ومتابعتيـ إشراؾ  .4
 5 تصميـ تقييـ مرحمي و نيائي لممشروع  .5
 5 فعاليةتصميـ استبانو لتقييـ كؿ   .6
 4 تقييـ مدى تحقيؽ األىداؼ  .7
 3 برنامج خاص لمتقييـ أوتصميـ استبانو الكترونية   .8
 1 مؤشرات جديدة لمتقييـ إيجاد  .9

 1 االستفادة مف نتائج التقييـ لمتطوير  .10
 1 لمسمبياتوضع ممؼ النجازات المشروع و آخر   .11

كاف مشكمة التمويؿ ( 36 جدوؿأنظر )وكما تـ عرضو سابقًا حوؿ المشاكؿ التي تواجو المشاريع 
 إجراءات، ورغـ ف الغالبية وضع (41 جدوؿأنظر )مف أكبر المشاكؿ التي تواجو المشاريع 

مشروع كما ىو  64مقترح اتفؽ عميو  أكثرأف كاف  إاللمتغمب عمييا كما تـ عرضو سابقًا، 
ىو الحصوؿ عمى مموليف أكثر و مستمريف لممشاريع، ألف ىذا ما  61 جدوؿموضح أدناه في 

وفي حيف أف اقترح مشروع واحد أخذ رسـو مف المستفيديف اقترح . يضمف لممشروع استدامتو
لكؿ ايجابياتو و سمبياتو  إف إالىذيف المقترحيف متناقضيف  إفورغـ ىذه الرسوـ،  إلغاءمشروعيف 

 .و يؤثر بصورة مباشرة عمى مرحمة التمويؿ
 مقترح لمرحمة تمويل المشروع 62 جدول

 عدد المشاريع المشروع تمويلمقترح لمرحمة  
 64 الحصوؿ عمى مموليف أكثر و مستمريف  .1
 4 المشروع بدخؿ ثابت إمداد  .2
 4 يموؿ المشروع نفسو إف  .3
 3 التعاوف مع باقي الجمعيات و المنظمات  .4
 1 االستغناء عف رسـو المشاركات  .5
 1 زيادة قيمة المنح المالية و المكافآت  .6
 1 أخذ رسـو مف المستفيديف  .7
 1 عمؿ مشاريع صغيرة لتمويؿ المشروع كطبؽ خير  .8
 1 و تسويؽ المشروع إعالف  .9

 1 توفير المواد الخاـ لالستمرار في المشروع  .10
 1 رفع ميزانية المشروع  .11
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قد ال يكوف مشاركة المرأة في المشاريع مف األمور األساسية التي ييتـ بيا الجميع خصوصًا 
مشروع أقترح زيادة فعاليتيا ومشاركتيا و  46ورغـ ذلؾ . المشاريع التي ال تستيدؼ المرأة فقط

و التنفيذ و في  اإلعدادؿ المرأة في مراحؿ ممشروع ع 11و أقترح . 63 جدوؿ استقطابيا حسب
 الشبيبة الشبابية التابع لجمعية المبادرات في حيف أف مشروع مركز. لممشروع اإلداريالمستوى 

، (جندرىا)نوعيا االجتماعي و قدراتيا وليس  بكفاءتيامشاركة المرأة مرتبطة  إفالبحرينية اعتبر 
 .وبذلؾ ال يوجد سبب لتمكيف مشاركة المرأة

 مقترح مشاركة المرأة في المشروع 63 جدول

 عدد المشاريع المشروع في المرأة مقترح مشاركة 
 46 فعاليتيا ومشاركتيا و استقطابيا كفئة مستيدفةزيادة   .1
 11 اإلداريةو تنفيذ المشروع والمراكز  إعدادعمؿ المرأة في مراحؿ   .2
 9 تدريب و تأىيؿ النساء ورفع الكفاءة  .3
 5 دعـ المرأة و تفعيؿ دورىا  .4
 5 إليياالمرأة الفئة األكثر تواجد ز بقوة و أسيؿ الوصوؿ   .5
 4 النساء في المشروع زيادة عدد العامالت  .6
 4 اإلعالفو  اإلعالـتكثيؼ   .7
 1 التوسع جغرافيًا ليشمؿ نساء مف كافة مناطؽ البالد  .8
 1 المستفيدات لتقديـ الخدمة إشراؾ  .9

 1 لزيادة القدرة االستيعابية( المقر)التوسع في المكاف   .10
 1 (جندرىا)نوعيا االجتماعي و قدراتيا و ليس  بكفاءتيامشاركة المرأة مرتبطة   .11
 1 المرأة في جميع المستويات إبراز  .12
 1 تكرار التجربة مع أعداد أكبر  .13

 
 االجتماعي المجال في بالمرأة لمنيوض مشروعات فييا يقام أن المقترح االجتماعية المجاالت

المجاالت االجتماعية المقترح أف يقاـ فييا مشروعات لمنيوض بالمرأة في أقترح المبحوثيف بعض 
كانت بعض االقتراحات متداخمة مع المجاؿ االقتصادي أو التعميمي  إف، و االجتماعي المجاؿ

عض ، وب64 جدوؿأو السياسي نظرًا لتداخميا مع الناحية االجتماعية كما ىو موضح في 
أف بعضيا مازاؿ يعبر عف المرأة في  إالالمقترحات جيدة وتعبر عف الحاجة المجتمعية ليا، 

  .الصورة النمطية

 بالمرأة لمنيوضمشاريع  فييا يقام االجتماعية مقترح المجاالت 64 جدول

 التكرار  بالمرأة لمنيوض مشروعات فييا االجتماعية يقام مقترح المجاالت 
 11 لرفع الكفاءات و االرتقاء الوظيفي التكنولوجياتوعية و تأىيؿ و تدريب المرأة في كافة المجاالت التعميمية والتقنية و   .1
 11 (الخ...وظيفة، القضاء عمى الفقر إيجادالعمؿ، التسويؽ، االستقالؿ االقتصادي،  جمع الماؿ،)المجاؿ االقتصادي   .2
 11 وتوعيتيا قانونيًا و النيوض بيا و تمكينيا سياسياً مجاؿ حقوؽ المرأة و   .3
 11 المجاؿ الديني و التربوي  .4
 8 أسري و دورات أسرية عف العالقات الزوجية والمقبميف عمى الزواج إرشادمراكز   .5
 7 و المواىب لإلبداعنادي  إنشاءتطوير و تثقيؼ الجانب المعرفي و الصحي و الفني و   .6
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 التكرار  بالمرأة لمنيوض مشروعات فييا االجتماعية يقام مقترح المجاالت 
 7 و المسنات و االىتماـ بيف و توفير جميسات لمف يحتاج األرامؿاالستفادة مف طاقات المطمقات و   .7
 5 الحرؼ اليدوية و الخياطة  .8
يصاؿالمعاىد  و الجامعات و االجتماعية المراكز و الجمعيات و األىمية المؤسسات  .9  5 المرأة لمدراسات العميا وا 

 4 ذوي االعاقة و تطوير مياراتيـ و دمجيـ في المجتمعتشخيص و تدريب و تأىيؿ األشخاص   .10
 3 توعية الرجاؿ بأىمية دور المرأة  .11
 3 الرعاية االجتماعية و توفير االحتياجات  .12
 3 األسر المنتجة  .13
 1 مشاريع لمنيوض بالجمعيات النسائية والتواصؿ مع مختمؼ الجيات النسائية  .14
 1 اإلعالميالتركيز عمى الجانب   .15
 1 االجتماعيالنوع   .16
 1 األسريالعنؼ ضد المرأة و العنؼ   .17
 1 التوعية مف الناحية االستيالكية  .18
 1 المشاريع إدارةالمرأة في  إدخاؿ  .19
 1 تحفيز ز تشجيع المرأة عمى القراءة و االطالع  .20
 1 مشاريع مشتركة بيف المرأة و الرجؿ إنشاء  .21
 1 تطوير سموكيات و أخالقيات المرأة   .22
 1 األجنبيةتطوير مشروع الضيافة لمتقميؿ مف العمالة   .23
 1 توفير سكف لمحاالت الخاصة  .24
 1 عمؿ دراسات عف المرأة و العنؼ  .25
 1 توفير مشاريع بدواـ مرف لممرأة   .26
 1 (الخ.. .جائزة الشيخة سبيكة، تكريـ المرأة البحرينية)زيادة الجوائز التحفيزية مثؿ   .27

 

 المقترحة المشاريع النموذجية .1
غمب عمييا طابع التحميؿ وطوؿ أسئمة االستمارة، ( مشروع 119)نظرًا لعدد المشاريع قيد الدراسة 

في مممكة االجتماعية الموجية لممرأة الكمي والذي أعطى صورة شاممة عف أوضاع المشاريع 
عطاء، و لتخطي ىذه السمبية البحريف سيتـ الضوء عمى تفاصيؿ المشروع  إللقاءالمجاؿ  وا 
 . حدامشاريع بتفصيؿ كيفي، لمنظر لممارسات كؿ مشروع عمى  11عرض 

عممًا أنو تـ اختيار ىذه المشاريع كونيا األكثر ارتباطًا بالمجاؿ االجتماعي، وروعي التنوع بيف 
المشاريع الحكومية و األىمية التابعة لمختمؼ الجيات، كالجمعيات النسائية و الفئات الخاصة و 

والتأىيمية و الرعائية وتنوع بيف المشاريع الخدمية  الميتمة بالمرأة المواطنة أو المقيمةو  اإلسالمية
وجميع ىذه المشاريع ممكف تكرارىا في دوؿ عربية أخرى بتفادي سمبياتيا  .والمشاريع المطمبية

 .المذكورة ومراعاة خصوصية كؿ دولة وحاجتو
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 في المراكز االجتماعية أبنائيماستقبال المطمقات مع  :المشروع األول 1.1

 (حكومية) وزارة التنمية االجتماعية :اسم المؤسسة و طبيعتيا 5.1.1

 2004مستمر بدء ابريؿ  :موقف المشروع و مداه الزمني  5.1.2

 وطني يغطي الوطف ككؿ :نطاق المشروع و تغطيتو 5.1.3

 األبناء حاالت لتقييـ لموزارة التابعة األسري اإلرشاد مكاتب: ارتباطو بمشاريع أخرى
 قضاة مف خطابات استالـ طريؽ عف األبناء رفض حالة في الزيارة تنفيذ في والمساعدة
 .العدؿ بوزارة المحاكـ
  :ميزانية المشروع 5.1.4

 األخصائياتومكاتب  االجتماعيةتابع لميزانية الوزارة الحكومية ويستخدـ مباني المراكز 

 .بيذه المراكز مع توفر ىاتؼ لالتصاؿ بالحاالت اإلجتماعيات

 :العاممين في المشروع 5.1.5

 21رجاؿ و  3مف النساء و يعمؿ بو  2مف الرجاؿ و  2 باإلدارةيدير المشروع رجؿ و يعمؿ 
 .امرأة

 :أىداف المشروع 5.1.6

i.  عف طريؽ المراكز األطفاؿتقيد حاالت الزيارة وتسميـ. 

ii.  المناسبة والمريحة لزيارة األبناء مع والدييـ األجواءتوفير. 

iii. تقيد األحكاـ عف طريؽ المراكز االجتماعية بدؿ مف مراكز الشرطة 

iv.  األسريمعالجة المشاكؿ النفسية واألسرية لممطمقيف وأبنائيـ عف طريؽ مراكز اإلرشاد 

v. توفير األمف واألماف لألسر لوجودىـ تحت حماية قانونية بالمراكز االجتماعية 

 :طبيعة أنشطة المشروع 5.1.7

i. النفسي اإلرشاد أخصائييف قبؿ مف توعوية محاضرات 
ii. بعد الطفؿ لرعاية والناسب الحاضف الشخص وتحديد األسري العنؼ مف األطفاؿ حماية 

 الوالديف انفصاؿ
iii. الطفؿ لحماية البحريف مركز إلى المتضرريف األطفاؿ تحويؿ 
iv. بالمراكز االجتماعية التدريبية البرامج في المطمقات بعض إدراج 

 :الفئات المستيدفة 5.1.8

كما يستيدؼ . يستيدؼ المرأة المتزوجة و األرممة و المطمقة بغض النظر عف حالتيا الوظيفية
 400وعدد المستيدفيف غير محدد فيو لموطف ككؿ والى اآلف استفاد منو . األطفاؿ واآلباء

 .أسرة

 :االنجازات 5.1.9

i. االجتماعية بالمراكز الزيارة حاالت مف كبيرة أعداد استقباؿ. 
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ii. المطمقيف بيف وأسريو نفسية مشاكؿ عدة معالجة. 
iii. ةاألسر  خدمات ودور مراكز إلىاألسري  لمعنؼ المتعرضة الحاالت بعض تحويؿ. 
iv. ألطفاليـ مريحة أجواء لخمؽ األخصائييف مع األسر بعض تعاوف. 

v. األسري اإلرشاد المكتب إلى حاالت بعض تحويؿ. 

 :المشكالت 5.1.17

i.  مذكرة تنسيقية بيف الجيات الحكومية المعنيةعدـ وجود 

ii. بعض خطابات قضاة المحاكـ ناقصة في المعمومات مثؿ مواعيد الزيارة 

iii.  بيـ لالتصاؿعدـ تجاوب بعض الحاالت وعدـ توافر أرقاـ 

 :طرؽ التغمب عمى العقباتوكانت 

i.  لمتوقيع تـ أعداد مسودة ومذكرة تنسيقية بيف الوزارة والجيات الحكومية وأرسمت
 عمييا

ii. يتـ مخاطبة المحاكـ لتعديؿ الخطابات 

iii. فتوافر عناوي وعدـ الحاالت بعض تجاوب المختصة بعدـ المحكمة مخاطبة يتـ 
 االتصاؿ أرقاـ و

 :في  المشكالتوأثرت 

i. المركز عمؿ أوقات مع الزيارة أوقات تناسب عدـ بسبب األحكاـ بعض تنفيذ صعوبة 
ii. األخصائية مع األطراؼ بعض تعاوف عدـ 
iii. مما وجسدية كالمية مشادات حدوث الوالديف، أحد مع لمذىاب األبناء بعض رفض 

 .األبناء نفسية عمى يؤثر

 :التقييم 5.1.11

مف حيث تقييـ األىداؼ و األداء باستخداـ المالحظة  اإلدارييفيقيـ المشروع مرحميًا مف قبؿ 
 عمى والتغمب المقدمة الخدمة تمت االستفادة مف التقييـ لتحسيف. الممفات إلىو الرجوع 
 .المشروع إلنجاح المشروع تواجو التي المشاكؿ

 :المقترحات  5.1.12

 جديدة مراكز أنشاء -
 أخرى جيات مع بالتعاوف لممشروع تقيميو دراسة إعداد -

 

 :المشروع رأي الخبير في  511113
ففي . يعد المشروع مف المشاريع االجتماعية الحكومية الجيدة الموجية لألسرة البحرينية عموماً 

السابؽ كانت ىذه الزيارات تطبؽ في مراكز الشرطة، مما كاف لو أثر نفسي سيء عمى جميع 
ولكف لغياب الجانب . واليوـ المركز االجتماعي يعتبر كمكاف أفضؿ مف مركز الشرطة. األطراؼ



  
 

77 
 

كما أف . ائي ال يمتـز الجميع بأوقات الزيارة و األخصائيات ليس لدييـ سمطة لمعقابالقض
تقميص مواعيد الزيارة لفترة محدودة في مكاف محدد و بعدد محدد مف أعضاء األسرة ال يخمؽ 

فمثاًل األـ التي . عالقة صحية بيف الطفؿ و أحد والديو و أسرتو إلقامةالجو األسري السميـ 
بزيارة طفميا لساعات محددة في المركز ال تستطيع أف تأتي بكؿ أقاربيا مما يعني أف يسمح ليا 

الطفؿ يحـر مف التعرؼ عمى أسرة والدتو، و ال يمقاىا في جو أسري ومنزؿ ليعطيو شعور 
عممًا أف . باألجواء، ناىيؾ عمى أف كثرا ما يتغيب الطرؼ اآلخر مف الحضور وقت الزيارة

 .محدودة صالحيات األخصائيات
التي يمكف أف تتغمب عمى بعض  وة دورغـ ذلؾ يعتبر المشروع مف المشاريع االجتماعية الجي

مع جعؿ الزيارة . التطبيؽ إلزاميةوف مع المحكمة فيما يخص توافر المعمومات و ابالتعسمبياتيا 
استدعى  إذااألخصائية االجتماعية  بإشراؼتتبعيا زيارات في المنزؿ  مؤقتةفي المركز مرحمية و 

كما أف تقيـ المشروع أقتصر عمى العامميف و لـ يخرط المستفيديف و ىـ الشريحة األىـ،  .األمر
، لذلؾ يجب كما أف آليات التقييـ بو غير واضحة و التي قد تعود بالفائدة عمى تطوير المشروع

 .التقييـفي عممية ( الوالديف و األطفاؿ)المستفيديف  إشراؾ
 

 البحرينية لمحاالت الطارئة المرأةبرنامج لدعم  :المشروع الثاني 1.1

 المجمس األعمى لممرأة :اسم المؤسسة و طبيعتيا 5.2.1

 2008يناير  31مستمر بدء في : موقف المشروع و مداه الزمني 5.2.2

 وطني ييدؼ الوطف ككؿ: نطاق المشروع و تغطيتو 5.2.3

 : ميزانية المشروع 5.2.4

ويتوفر لممشروع  لممرأة و القطاع الخاصلو ميزانية مستقمة تموؿ مف ميزانية المجمس األعمى 
 .جميع التجييزات المادية الالزمة

 :العاممين في المشروع 5.2.5

و ذكر لمجنة التنفيذية ويعمؿ بو فرؽ  إناث 3نساء لمجنة الرئيسية و  5يدير المشروع مف قبؿ 
 .عمؿ ممثميف مف المجمس األعمى لممرأة و المحافظات و البمديات

  :أىداف المشروع 5.2.6

احتياجات المرأة البحرينية والزوجة األجنبية الحاضنة ألبناء بحريني الجنسية، مف خالؿ سد 
توفير الدعـ العيني بصورة عاجمة وفورية ليذه الفئة التي تمر بظروؼ اجتماعية واقتصادية 

 .طارئة

 :طبيعة أنشطة المشروع 5.2.7

 .ف ظروؼ العيشمنزلية و التحويؿ ؿ مؤسسات رعاية و تحسي و طبية و معيشية مستمزمات
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 :الفئات المستيدفة 5.2.8

محدد و حتى  غيروعدد المستيدفيف . المرأة بغض النظر عف حالتيا االجتماعية أو الوظيفية
 .حاالت مف المشروع 5اآلف استفاد 

 :االنجازات 5.2.9

i. لحريؽ تعرض شقة ترميـ 
ii. منزلية مستمزمات توفير 
iii. طبية مستمزمات توفير 
iv. حالتيف لعدد معيشية كوبونات توفير 
v. اإليجار متأخرات سداد 

 التمويؿ :المشكالت 5.2.17

 :التقييم 5.2.11

ميف حيث يتـ تقييـ األىداؼ مف خالؿ مو العا اإلدارييفيتـ تقييـ المشروع باستمرار مف قبؿ 
 نوعية تحديد و اإلدارية اإلجراءات و استفادة مف التقييـ في تطوير. المالحظة والرجوع لمممفات

 .أكثر بدقة الدعـ

 :المقترحات 5.2.12

 .المشروع تمويؿ في لممساىمة  الخاص القطاع مؤسسات إلى التوجو
 

 :رأي الخبير في المشروع  512113
. التي تيتـ بحماية كرامة المرأة في الظروؼ الطارئة النشءيعد مف المشروعات الرائدة حديثة 

وآلياتو حتى ال يتـ استغاللو مف المشروع  االستفادةح أكبر لألىداؼ وطرؽ يولكف يحتاج لتوض
في وقت  إليوأكثر حتى يتعرؼ عميو الناس ويمجئوف  إلعالـويحتاج . مف قبؿ بعض المستفيديف

ولمتغمب . الفئة المستيدفة الحقيقية إلىكما يحتاج لوضع آليات واضحة لطريقة الوصوؿ . الحاجة
دـ تداخؿ األدوار و تكرار عمى مشكمة التمويؿ يحتاج لتعاوف مع جيات أكثر، و التأكد مف ع

و  التقييـفي عممية األخرى  الوزاراتو العالميف في المستفيديف  إشراؾمع . الخدمة لبعض الفئات
 . و واضحةبآليات عممية 
 إجراءى، بعد األخر  العربية الدوؿ في بتعميمو ينصح الذي المميزة المشاريع مفوبصورة عامة 

 .بو اإلجرائيةبعض التعديالت 
 

 دار األمان :المشروع الثالث 1.1
جمعية االجتماعيف  -االجتماعية وزارة التنمية :اسم المؤسسة و طبيعتيا 5.3.1

 (.أىمي/حكومي)
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 .2006مشروع مستمر بدء في نوفمبر  :موقف المشروع و مداه الزمني 5.3.2

 .مشروع وطني ييتـ بالوطف ككؿ :نطاق المشروع و تغطيتو 5.3.3

  :ارتباطو بمشاريع أخرى

مؤقت  إيواءوىو دار -مرتبط ببقية مشاريع وزارة التنمية مثؿ دار الكرامة لمرعاية االجتماعية 
مركز حماية  بمشروعو مرتبط . مأوىيـ ديلليس والتعاوف يكوف لمف  -المتشرديفو  لممتسوليف

مركز عائشة يتيـ التابع لجمعية نيضة فتاة  إلىإضافة . األسري بالوزارة اإلرشادالطفؿ و مركز 
 .فيما يخص النساء المعنفات البحريف

  :ميزانية المشروع 5.3.4

مة مف ز يموؿ المشروع مف قبؿ وزارة التنمية االجتماعية وتوجد لديو جميع التجييزات المادية الال
وموقعو . مبنى معد، و مكاتب و حواسيب و حافمة لنقؿ المقيمات و كافة وسائؿ االتصاؿ

 .تابع لوزارة التنمية االجتماعية االلكتروني

  :العاممين في المشروع 5.3.5

 .عماؿ 3عاممةو15وىناؾ. إناث 4رجؿ و إدارتومؿ في ويع. يدار المشروع مف قبؿ مديرتيف

 :أىداف المشروع 5.3.6

i. تقديـ المأوى لفئة النساء والقصر المعرضات لمعنؼ األسري واالجتماعي. 

ii.  والتأىيؿ الالزمة لممعرضات لمعنؼ األسري واالجتماعي مف تقديـ خدمات الرعاية
البحرينيات وغير البحرينيات إلعادة بناء شخصياتيـ وضماف توافقيـ واندماجيـ االجتماعي 

 .الصحيح

iii.  متابعة الحاالت التي يتـ إعادتيا ألسرىا لمتأكد مف عدـ تعرضيا لمعنؼ األسري
 .ألسري واالجتماعيواالجتماعي والتأكد مف تكيفيا في محيطيا ا

iv. العمؿ عمى إعادة تأىيؿ األسر التي يتعرض نساؤىا لإليذاء بأشكالو المختمفة. 

v.  العمؿ عمى زيادة الوعي المجتمعي وتسميط الضوء عمى ىذه المشكمة مف أجؿ توفير
 .الحماية الالزمة

vi. التنسيؽ مع مختمؼ الجيات الرسمية واألىمية والخاصة المعنية لحؿ مشاكؿ ىذه الفئة 
 .وتسييؿ إجراءات إيوائيا وتوفير الحماية الالزمة ليا

vii. إعداد وتنفيذ التشريعات والقوانيف الالزمة لحماية النساء المعرضات لإليذاء. 

viii. توفير مختمؼ أنواع الخدمات المعيشية واالجتماعية والصحية والنفسية والترفييية ليذه الفئة. 

ix.  إجراءات إيواء أو تأىيؿ النزيالت مف األجانبالتنسيؽ مع الجيات الرسمية المعنية إلنياء. 

x.  إجراء بحوث ودراسات ميدانية لحصر حجـ ىذه المشكمة والتعرؼ عمى أسبابيا وطرؽ
 .عالجيا بالتنسيؽ مع الجيات المعنية
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xi.  إنشاء خط ساخف لتقديـ الخدمات االستشارات السريعة لممعرضات لمعنؼ األسري
  .واالجتماعي

xii. صر ومتابعة الحاالتبناء قاعدة معمومات لح. 

 :طبيعة أنشطة المشروع 5.3.7

ويتـ . مواىب مثؿ الرسـ و التطريز تنميةتنوعت بيف محاضرات و ندوات و ورش عمؿ  و 
التنسيؽ مع جيات خيرية و حكومية لمحصوؿ عمى مساعدات مالية و عينية لممستفيديف 

كما أف الدار يحاوؿ توفير فرص عمؿ لمنزيالت ويقدـ . والرعاية الصحية و النفسية و األسرية
 .برامج نفسية و اجتماعية و مياراتية

إيواء الحاالت التي ال تسمح ظروفيـ بالعودة إلى أسرىـ مما يعرض   :ويقدـ الدار إيواء مؤقت
 8حياتيـ لمخطر إلى أف يتـ تأىيميـ ويتمكنوا مف االستقالؿ بحياتيـ واالعتماد عمى أنفسيـ مدة 

إنياء  يقصد بيا التحاؽ الحالة بالدار لفترة محدودة لحيف  :و إيواء طارئ. أسابيع قابمة لمتمديد
يقصد بيا متابعة الدار لمحالة مع أسرتيا أو   :كما يقوـ بتقديـ الرعاية األسرية. إجراءات ترحيميا

ومف ضمف برامجو و خدماتو الرعاية . بعد انتقاليا لألسرة لمتأكد مف عدـ تعرضيا لإليذاء
االجتماعية، الرعاية الصحية، الرعاية النفسية، الرعاية التعميمية، الرعاية المعيشية والنظافة 

 .ة، البرامج الترفييية و االستشارات القانونيةالشخصي
  :الفئات المستيدفة 5.3.8

كما يستقبؿ . يستيدؼ النساء مف مختمؼ الفئات االجتماعية و الوظيفية و العمرية و الصحية
بدء مف تنفيذ المشروع  .سنة فقط 12سف  إلى رالذكو األطفاؿ مف الجنسيف، ويقتصر استقباؿ 

مقيمة و  120حالة مف النساء و األطفاؿ رغـ أف الطاقة االستيعابية لممشروع  416استفاد منو 
 .أطفاليف

 :شروط القبول
 .العقمية االضطراباتأف تكوف خاليًا مف األمراض المعدية أو  -
أو النفسي أو أف يثبت البحث االجتماعي والفحص النفسي والطبي تعرضيا لألذى البدني  -

المادي مف قبؿ اآلخريف وكذلؾ يثبت البحث عدـ إمكانية بقاء الحالة في األسرة لحيف تصحيح 
 .وضعيا

 .أف تكوف لمحالة رغبة في االستفادة مف خدمات الدار -
 .سبؽ تحويميف ضمف مراكز الشرطة ما إلى باإلضافةيمـز بالنسبة لمعامالت الخدمة المنزلية  -

 :إجراءات القبول
i.  تقديـ طمب لاللتحاؽ بالدار مف الحالة أو مف أي جية رسمية أو أىمية أو خاصة ويمكف

 .تمقي طمبات مف أقارب وأصدقاء الحالة
ii. إنياء إجراءات اإليواء مف قبؿ وزارة الداخمية و أقساميا المختصة. 
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iii. الحصوؿ عمى موافقة المسئوؿ عف الحالة شرعًا أو الجيات األمنية المختصة لإليواء في 
 .الدار

iv. إجراء البحث االجتماعي والنفسي والقانوني لتقييـ الحالة. 
v. إعداد ممؼ طبي وممؼ اجتماعي. 
vi. الكشؼ الطبي الشامؿ. 

  :االنجازات 5.3.9

i. و األسري اإلرشاد وجود عدـ بسبب لمتفكؾ معرضة كانت أسر بيف التوفيؽ 
 .االجتماعي

ii. الذات عمى االعتماد و االستقاللية مف المرأة تمكيف و  عمؿ فرص توفير. 

iii. كرامتيـ و المادية حقوقيـ وحفظ العنؼ مف النساء حماية. 

iv. طبيعية بصورة وحياتيـ دراستيـ متابعة مف وتمكينيـ العنؼ مف األطفاؿ حماية. 

v. أطفاليـ و النساء مف لعدد السكف توفير. 

 :المشكالت 5.3.17

 لقوانيف داخمية لالئحة مسوده ىناؾ أىـ العقبات التي واجيتيـ غياب وثيقة لممشروع و كاف
 الخدمة المشروع بداية عند يوجد المختمفة، لـ الجيات بيف كافي تنسيؽ ىناؾ يكف الدار، لـ
 مع بالتعاوف المقيمات إقناع المختمفة،صعوبة الجيات بيف التنسيؽ القانونية، ضعؼ و النفسية
 إقرار تـ و لمدار إدارة مجمس تشكيؿ و لمتغمب عمى ىذه العقبات تـ. القوانيف لتطبيؽ الدار إدارة

 واألىمية الرسمية الجيات ممثمي مف العديد ضـ الدار، تـ لعمؿ المنظمة الداخمية الالئحة
 الشرعية القضايا في مختص محامي و متخصص نفسي دكتور توفير تـ ،اإلدارة لمجمس
أما . اإلدارة بمجمس المختمفة الجيات ممثمي و لمدار الداخمية ةالالئح تقييـ طريؽ عف ،واألسرية

التي  المحاوالت مف بالرغـ مستمرة المشكمة ىذه زالت مافيما يخص عدـ تجاوب المستفيديف ف
 .يبذلونيا

نما المشروع المشاكؿ ىذه تعطؿ ولـ  و والتنسيؽ لمتطوير المستمر لمعمؿ ودافع حافز شكمت وا 
 .لألداء المستمر والتقييـ المتابعة

 :التقييم 5.3.11

و المستفيديف و العامميف حيث يتـ تقيـ األنشطة  فداريياإليتـ تقييـ المشروع باستمرار مف قبؿ 
 زارةو  تقييـ مف لجاف أيضًا فيناؾ إشرافيةمف جيات  ـالتقييو تتـ عممية . واألىداؼ و األداء

مثؿ  ـلمتقييوتستخدـ جميع األدوات . البحرينية االجتماعييف جمعية/ االجتماعية التنمية
 . ، المؤشرات، المقابالت، الرجوع لمممفاتةالمالحظاالستبياف، 

 األداء تحسيف إلى أدت لممشرع المالحظة و المستمر التقييـ استفاد المشروع مف التقييـ حيث أف
 التقييـ عممية إف كما. المراحؿ بعض في التطبيؽ شاب الذي القصور و األخطاء مف واالستفادة
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 لمخدمة المحتاجيف مف الفئة ليذه الخدمات أفضؿ لتقديـ الفاعمة الخطط وضع إلى أدت المستمر
 .االجتماعية

 :المقترحات 5.3.12

ربط الخطط السنوية لمدار فيما يخص مقترحاتيـ لتحسيف المشروع كاف في مجاؿ التخطيط  إما
التنسيؽ وفي مجاؿ التنفيذ . (و سوؽ العمؿ اإلسكافمثؿ ) األخرىبخطط الوزارات والمؤسسات 

استمرار التقييـ و في التقييـ . المبكر مع الجيات المختمفة لضماف نجاح تنفيذ البرامج المختمفة
االقتصادي وزيادة  الظروؼمراعاة تغيير و في مجاؿ التمويؿ . األداءالفصؿ و السنوي لتحسيف 

اشتراؾ المرأة سيتـ  إلشراؾوبالنسبة . عند تقرير ميزانية المشروع مف قبؿ وزارة التنمية األسعار
 .المقيمات بالدار في تقديـ الخدمة

 :أما بالنسبة لممجاالت المقترحة لمقياـ بمشاريع
i.  االقتصادي االستقالؿميارات تمكف المرأة مف العمؿ و  الكتسابالتدريب و التأىيؿ. 
ii.  األسريةالتوعية القانونية و. 

iii.  العبء عمييفالنساء حتى يخؼ  ألطفاؿمناسبة  بأسعارتوفير الحضانات. 

iv. توفير فرص عمؿ مناسبة تحفظ كرامتيف وبما يتناسب مع مؤىالتيف. 

 

 :رأي الخبير في المشروع 513113

، لحماية النساء وأوالدىـ مجاناً  يعتبر مشروع جيد يخص حماية المعرضيف لمعنؼ األسري
المعرضات لمعنؼ واإليذاء سواء مف قبؿ أسرىـ أو مف قبؿ المجتمع المحيط بيـ وتشمؿ فئة 

والدار مؤسسة رعاية . سنوات فقط 3قرابة  إنشائوومضى عمى  .البحرينية وغير البحرينية
تحت إدارة إحدى  إدارة الرعاية االجتماعية –اجتماعية حكومية تتبع وزارة التنمية االجتماعية 

ليعبر عف الشراكة المجتمعية بيف القطاع  –جمعية االجتماعييف، المدني المجتمعمؤسسات 
مف ممثميف مف  إدارتوويتكوف مجمس  . الحكومي و األىمي في إدارة المؤسسات االجتماعية

 .مختمؼ الجيات الرسمية و األىمية
عيد قريب لـ تكف  إلىويعبر المشروع عف وعي المجتمع بيذه الفئة المعرضة لمعنؼ و التي 

ولكف لحداثة الدار كمشروع . الدار عف الحاجة المجتمعية لو إنشاء، وعبر إليوتجد مكاف تمجئ 
لنقص االختصاصيف الكثير مف المشاكؿ والعقبات  إلىو كفكرة في المجتمع البحريني تعرض 

مثؿ ىذا المشروع لجمعية  إحالةو . و االجتماعي محدود النفسي األخصائيالكافيف فالطاقـ 
 إدارةحمؿ بعض السمبيات في  المجتمعيةاالجتماعيف رغـ ما يحممو مف ايجابيات لتعزيز الشراكة 

وتعرض الدار النتقادات كثيرة مف معظـ المستفيديف بخصوص طريقة تقديـ الخدمة و . المشروع
ياب الفيـ الحقيقي عف وبعض المشاكؿ نتيجة لغ. اإلعالـالدار نشرت في مختمؼ وسائؿ  إدارة

يشتكوف أف ىناؾ استغالؿ مف قبؿ  يفياإلدار كما أف بعض . أدوار الدار وصالحيات المستفيديف



  
 

83 
 

كما أف تقديـ الخدمة  .بعض المستفيديف الذيف يتظاىروف بحاجتيـ لمخدمة لالستفادة منيا فقط
مواطنات، ألف طبيعة المعنفة البحرينية و خدـ المنازؿ شكؿ بعض االستياء عند بعض ال لممرأة

و الديني وغيره مف األمور التي سببت  المجتمعيمشاكؿ الفئتيف مختمفة، ناىيؾ عف االختالؼ 
 .بعض الحساسيات و عدـ لجوء بعض النساء لمدار أو استيائيـ منو

خدمات و تطورت القد و  إصالحياولكف رغـ تمؾ العقبات تجاوز الدار بعض المشاكؿ و حاوؿ 
 إلىالتي تحتاج  الرائدةويعتبر مف المشاريع  .وزاد وعي الناس بالدارعف الدار  التصور الناجـ

مثؿ ىذه الدور  إنشاءو اليـو أصبح مف الواجب . اىتماـ أكثر لتطور الخدمات وبطريقة أفضؿ
 .في مختمؼ المناطؽ لمناىضة النساء المعنفات

 األسري لإلرشادمركز عائشة يتيم : المشروع الرابع 1.1

 (جمعية نسائية أىمية) جمعية نيضة فتاة البحريف :المؤسسة و طبيعتيااسم  5.4.1

 .2007مشروع مستمر بدء في مارس  :موقف المشروع و مداه الزمني 5.4.2

 .مشروع وطني يخدـ الوطف ككؿ :نطاق المشروع و تغطيتو 5.4.3

 :ميزانية المشروع 5.4.4

ويتوفر . لممشروع ميزانية مستقمة مصدرىا القطاع الخاص وتبرعات األفراد والمؤسسات
و غرؼ تدريب و  لإليواءالمادية مف مقر متكامؿ و شقة  اإلمكانياتلممشروع كافة 

 .يمتمؾ وسائؿ مواصالت ولكف ال. استشارة وكافة األجيزة

 :العاممين في المشروع 5.4.5

عامالت و عامؿ في  5نساء و يوجد  3 اإلدارةفي  و يعمؿ امرأةيدير المشروع مف قبؿ 
 .المركز

 :أىداف المشروع 5.4.6

i.  األسريةااليجابية في معالجة المشكالت  لألساليبو إرشادىـ  األسرةتوجيو أفراد 

ii. في المجتمع األسرةو  لممرأةعمى الدور االيجابي  التأكيد 

iii.  القانونيةوقاية أفراد األسرة مف المشكالت االجتماعية و النفسية و 

 :طبيعة أنشطة المشروع 5.4.7

i. توعية أفراد األسرة بالجوانب االجتماعية و النفسية و القانونية 

ii. لبرنامج تدريبي لمموظفيف العامميف في  باإلضافةرنامج تدريبي سنوي لفئات مختمفة، ب
 المركز

iii. تنمية ميارات النساء مف الجانب العممي كتدريبيـ عمى أساسيات الحاسوب 

iv.  االستشارة القانونية و المتابعة القضائية لممستيدفيف، برامج وقائية عف طريؽ تقديـ
 الدورات التدريبية و برامج التوعية

v. دار إيواء لمنساء المعنفات، لكف لـ يبدأ العمؿ بو 
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vi. دورات تأىيمية في الجانب النفسي مثؿ االسترخاء و تطوير الذات و الجانب العممي 

vii. خدمة ب جامعة البحريف تخصص طالو  معتدريب طمبة مساؽ خدمة المجت
 .اجتماعية

 

 :الفئات المستيدفة 5.4.8

و . 60 -18كما يستقبؿ الرجاؿ مف سف . يستيدؼ المشروع النساء مف مختمؼ فئات المجتمع
 .حالة 2200مف المشروع بدء مف التنفيذ  ااستفادو الذيف  لممستيدفيفال يوجد عدد محدد 

 :االنجازات 5.4.9

 االجتماعي و النفسي الجانب في إرشادية خدمات تقديـ
 المحاكـ في قضاياىا متابعة و القانونية االستشارة تقديـ
 التدريب و التوعية برامج مف العديد تقديـ

 :المشكالت 5.4.17

i. عمى جمع التبرعات مف المؤسسات  واالعتمادلممشروع  ممولة جيات وجود عدـ
 واألفرادالخاصة 

ii.  العميا الشيادات حممة مف النفسي اإلرشاد مجاؿ في المختصيف توفر عدـ 

iii.  الفني الجانب في الموارد نقص. 
 :التي اتخذت لمتغمب عمى ىذه العقبات ىي اإلجراءات

i. القطاع في مسئوليف أفراد مع المقاء الخاص، القطاع في األفراد و المؤسسات مخاطبة 
 .بيا يقوـ التي البرامج و المركز أىداؼ لشرح الخاص

ii. المحمية الصحؼ في الوظيفة عف اإلعالف. 

iii. التوظيؼ لزيادة التمويؿ زيادة. 

المشروع ولكنيا تحتاج إلى بحث مستمر عف متبرعيف  استمراريةلـ تؤثر ىذه المشكالت عمى 
وبالنسبة لنقص القدرات الفنية يتـ التغطية في ىذا . ومموليف لممركز مف أفراد ومؤسسات خاصة

مف الجمعية ذات مستوى عممي متخصص في عمـ النفس ومف حممة  عضوهالجانب عف طريؽ 
 .األسريالماجستير في اإلرشاد 

 :التقييم 5.4.11

و المستفيديف و العامميف و يقيـ مف قبؿ جيات  رييفااإلديتـ تقيـ المشروع باستمرار مف قبؿ 
 ـالتقييويستخدـ االستمارة و المقابالت في . حيث يتـ تقييـ األنشطة و األىداؼ ة األداء. إشرافية

 .كما يتـ عقد اجتماعات خاصة لمتقييـ
واستفاد المشروع مف التقييـ في رفع كفاءة األداء في العمؿ والسعي إلى تطويره مف خالؿ معرفة 
الجوانب اإليجابية والسمبية في األداء والسعي إلى تالشي السمبيات وتعزيز اإليجابيات وعميو يتـ 
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 .تطوير الخدمات والبرامج التي يقدميا المركز
 :المقترحات 5.4.12

االستمرارية و ارتفاع مستوى األداء الخدماتي ا يخص التخطيط ىو مقترحات المشروع فيم إما
االعتماد ثـ . يمكف لخدمة المجتمع ما أكثراالستمرارية و تقديـ و مرحمة التنفيذ . لممستيدفيف

المشروع يحتاج لتمويؿ دائـ لتفعيؿ المشروع بكؿ وفيما يخص التمويؿ . عمى نتائج التقييـ
 .بشكؿ مستمر األماـرفع المرأة إلى أما عف مشاركة المرأة لممشروع فالمقترح . خدماتو

مركز بحوث و دراسات و مركز  إنشاءمشاريع اجتماعية ىو  إلقامةوالمجاالت المقترحة 
 .لرصد حاالت العنؼ لمنساء المعنفات في المممكة

 :رأي الخبير في المشروع 5.4.13
تطور وىو  إنشاءهالرائدة في فكرتو و طريقة ممارستو رغـ حداثة  مف المشروعات األىمية

الذي التابع لجمعية نيضة فتاة البحريف األسرية  العالقات و االستشارات لمشروع مكتب
 . أحرز نجاح ألكثر مف عقد مف الزمف

مركز عائشة يتيـ عف تطور مشروع سابؽ و عف حاجة مجتمعية ليسد ثغرة مف  إنشاءعبر 
انو القى نجاح و قبوؿ مجتمعي وال يقتصر خدماتو  إالورغـ حداثة ىذا المركز  .الخدمات

فمف . عمى فئات معينو أو نوعية معينة مف الخدمات فتنوع خدماتو ساعد عمى نجاحو
عميو لحضور دورات و ورش و تردد بعض األىالي  ايجابيات الدار تنوع الفئات المترددة

وعدـ اقتصار خدماتو لممعنفات مما يعطيو صورة مجتمعية جيدة و  باألبناءلمشاكؿ خاصة 
يشجع تردد الناس عميو لمختمؼ المشاكؿ وال تشعر بعد ذلؾ المعنفة بوصمة أو تردد لمجوء 

 إف إال. ط عمى خدمة المعنفاتلمثؿ ىذا الدار كما ىو الحاؿ عند المجوء لدور مقتصرة فق
 إنشاءالمادية متوفرة منذ  اإلمكانيات إفرغـ  اإليوائيةاآلف لـ يقدـ الخدمة  إلىالمركز 

، ويحتاج المركز لتعاوف الروتينية و التعقيدية اإلجراءاتالمركز، وقد يعود ىذا لبعض 
أكبر  إلعالـكما يحتاج . و الناحية الخدمية مف الناحية االجرائية إلنجاحو حكومي أكثر

 الدار إفكما . فكثير مف النساء الالتي يحتجف لمثؿ ىذه الخدمات ال يعرفف عف تواجدىا
مضاعفة االستفادة منو بتوفير مواصالت لممستفيدات ليتـ تعميـ االستفادة منع عمى  يستطيع

التي تؤىمو  ومف المالحظ عمى المركز تمتعو بالكثير مف التجييزات .جميع مناطؽ البحريف
ويعتبر . وفخامة المبنى الذي قد ال يناسب طبيعة نفسية المعنفات متنوعةلتقديـ خدمات 

 .األخرى العربية الدوؿ في بتعميمو ينصح الذي المميزة المشاريع مف المركز
 

 العمال الوافدين حمايةمأوى جمعية : المشروع الخامس 1.1
 .(جمعية أىمية) جمعية حماية العماؿ الوافديف :اسم المؤسسة و طبيعتيا 5.5.1

 .2005مشروع مستمر بدء عاـ  :موقف المشروع و مداه الزمني 5.5.2
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 .مشروع وطني ييتـ بالوطف ككؿ :نطاق المشروع و تغطيتو 5.5.3

 :ميزانية المشروع 5.5.4

لممشروع ميزانية مستقمة تموؿ مف قبؿ الحكومة و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني 
غرؼ نوـ وتستخدـ أجيزة و  3شقة مؤجرة مكونة مف  ولممشروع  .السفارة اليندية والتبرعاتو 

ولكف المشروع يمتمؾ وسائؿ االتصاؿ الخاصة بو و . مكاتب وسائؽ جمعية حماية الوافديف
 . صفحة الكترونية

 
 :العاممين في المشروع 5.5.5

، ويتكوف مجمس عامالت 5وىناؾ  دارةاإلنساء في  3و يعمؿ  امرأةيدار المشروع مف قبؿ 
 .مف مواطنيف و مقيميف اإلدارة

 :أىداف المشروع 5.5.6

i.  معامالت في المنازؿ مف ضحايا سوء المعاممة واالستغالؿلتوفير مأوى آمف. 

ii. المتابعة لتوفير الدعـ لتمكيف العدؿ والعودة لموطف. 

iii. منح حؽ الوصوؿ إلى العناية الطبية إذا لـز األمر. 

iv.  مأوىالخمؽ توعية في المجاؿ العاـ مف القضايا التي أثيرت مف قبؿ سكاف. 

v.  توفير المترجميف. 

 :طبيعة أنشطة المشروع 5.5.7

i.  شبكة  إلقامة األطراؼ الميتمة ونشر الموضوع في مختمؼ األوساط والتغطية الصحفية
 .عالقات

ii.  الجمعية ألعضاءاألخرى التدريب الذي تقدمو المنظمات. 
iii.  وطنيـ ودفع الغرامات إلىدفع ثمف التذاكر لمضحايا لمرجوع. 
iv.  التعذيب إلىحماية العماؿ الذيف يتعرضوف. 
v.  الميف اليدوية الحرؼ و ةلممارستوفير صفوؼ. 

 :الفئات المستيدفة 5.5.8

 سوء وطأة تحت يقعوف الذيف -غير المواطنيف–الوافديف  اإلناث العماؿ مف الفئات يستيدؼ كؿ
 .حالة 400والمعنفات، وال يستيدؼ الرجاؿ ومنذ بدء المشروع استفاد منو ما يفوؽ  االستغالؿ

 :االنجازات 5.5.9

i. األربعة السنوات مدى عمى امرأة 400 مف ألكثر المأوى توفير. 
ii. الوعي والتوعية بحقوؽ العمالة الوافدة  رفع 
iii. الجيات الحكومية و الوزارات المسئولة مف الدعـ  مف مزيد عمى الحصوؿ 

  :المشكالت 5.5.17
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تعاني مف مشكمة التنسيؽ بيف الجيات المعنية ونقص الموارد البشرية، مما يؤثر عمى 
 .الخدمة تقديـبطئ 

  :التقييم 5.5.11

. مف حيث تقيـ األنشطة و األىداؼ واألداء اإلدارييفويتـ تقيـ المشروع تقيمًا مرحميًا مف قبؿ 
وقد استفاد المشروع مف . ـالتقييية تستخدـ المقابالت و المالحظة و الرجوع لمممفات في عمم

 .التسجيؿ استمارة في موجود كانت التي الثغرات عمى بالتعرؼ ـالتقييعممية 

 :المقترحات 5.5.12

 ـالتقييمرحمة  إما .تنظيـ لقاءات أكثر مع أعضاء لجنة المأوىفيما يخص مرحمة التخطيط 
وبخصوص مشاركة  .بالمأوى رأييـات ليبدي المستفيديف اقتراحصندوؽ ف أو اتصميـ استبي

 .مأوىانخراط األىالي لممساعدة في الويقترح  ىـ مف النساءأوى العامميف أساسا في المالمرأة ف

 :رأي الخبير في المشروع  515113
كاف  أينما اإلنسافالتي تعبر عف كرامة المميزة يعتبر ىذا المشروع مف المشروعات الرائدة و 

فكثيرًا مف الوافديف . في البالد فحتى واف لـ يكف مواط اإلنسانيةوحصولو عمى ابسط حقوؽ 
نشاء. خصوصًا النساء يأو ييـالمغتربيف يعانوف مف مشاكؿ وفي السابؽ لـ يكف ىناؾ مكاف   وا 

 .ىذا المشروع يدؿ عمى االىتماـ بالمرأة سواء كانت مواطنة أو مقيمة عاممة بسيطة
 الوافديف العماؿ ىو حماية األساسي ىدفيا و مسجمة حكومية جمعية حماية الوافديف مؤسسة غير

 لسوء المتعرضيف الستضافة مأوى أسست حيث واألماف الحماية وتقديـ والمحروميف، األمييف

حكومية  غير لجمعية البحريف مممكة في مأوى أوؿ وىو فقط، النساء العمالة الوافدة مف المعاممة
 أو أعراقيـ دياناتيـ أجناسيـ عف النظر بغض النسائي العنصر مف الوافدة العمالة بكؿ تعنى والتي

 أسيئ والالتي الوافدة لمعمالة مف لمنساء اإلنسانية الرعاية المأوى يقدـ .تميز أي بدوف مناطقيـ أو

 ىـ األعضاء .البحريف مممكة في العمؿ قوانيف يشمميـ ال الذيف المنازؿ خدـ معاممتيف، وخاصة

 كافة عمى لمحصوؿ لتساعدىـ المنازؿ بعماؿ تعنى القنصميات التي /السفارات بيف وصؿ حمقة

 .وقنصميتيـ سفارتيـ مف الخدمات

 تسميط و بغرض تقديمو المأوى، في المقيميف النساء مشاكؿ كؿ تسجيؿ و بتدويف يقوموف  و

 الوزارات مف المختصة المنزلية لمجيات العمالة مف النساء ىؤالء واجيت التي المشاكؿ عمى الضوء

تعميـ  طريؽ عف البحريف في المحمييف المواطنيف بيف الوعي وذلؾ لننشر .الحكومية واألقساـ
كما تسعى الجمعية   .المنازؿ خدـ واستغالؿ معاممة سوء توضح والتي الميمة النماذج بعض

 الذي المعاممة سوء مف العماؿ الوافديف حماية أجؿ مف وآليتو الخدـ( جمب) استقداـ قانوف لتأسيس

 .والتي تستقبميـ تبعثيـ التي الدوؿ في الطرفيف مف لو يتعرضوف

 اندونيسيا، سريمنكا لمعمؿ كخدـ فمبيف، بنكالديش، اليند، مف المعاممة سوء و معظـ ضحايا

 طائمة مبالغ يدفعوف( الرقيؽ تجارة) البشرية التجارة حاالت مف ىي النساء ىذه معظـ.  المنازؿ
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 راضي،أو  مجوىرات مف ممتمكاتيـ الخاصة يرىنوف كؿ يبيعوف غالبا بالدىـ، في التوظيؼ لمكاتب

 الميارة قميمي العماؿ ىؤالء .الخميج في وظائؼ مربحة عمى بالحصوؿ يواعدونيـ المقابؿ في و

 لعدة تصؿ األحياف بعض في الرواتب ليـ دفع عدـ مثؿ، أعماليـ، في عدة مشاكؿ يواجيوف

 .ساعات طويمة عمؿ إجازاتيـ، إعطائيـ مف حرمانيـ ،أشير

 الحاالت كانت ىذه بعض .والجنسية الشديدة الجسدية لإلساءة المسجمة الحاالت مف عدد ىناؾ

 جوازات منيـ يؤخذ الوافديف معظـ العماؿ .أياـ لعدة المستشفى أدخموا أثرىا عمى والذي شديدة

 الخدـ، جمب مكاتب أو عمميـ أرباب رحمة يكونوف تحت بذلؾ وىـ لمبالد وصوليـ بمجرد سفرىـ

ذا  .العمؿ مف ىاربوف أنيـ عمى يدّوف المعاممة سوء العمؿ بسبب محؿ تركوا أو شكوى قدموا وا 

 إلى يعادوا األمر نياية و في يسجنوا، يحجزوا، قد المعاممة سوء ضحايا ىذا المأوى، كاف قبؿ وجود

 أصحاب ضد تأديبي إجراء أي ال يؤخذ .الحكومية اإلجراءات قبؿ مف اآلف حاليـ ىو كما بالدىـ

 مف العامؿ ىروب سبب في التحقيؽ أو محاولة لمعرفة أي يوجد وال الخدـ، جمب مكاتب أو العمؿ

 .المؤسسة إليو أو المسيء عمؿ صاحب أو مف المنزؿ

 في أيضا زيادة ىناؾ الجمعية بيا تقـو التي أنشطة و المأوى ىذه وجود عف الوعي زيادة ظؿ في

 النساء مف المعاممة سوء ضحايا كؿ تحوؿ اليندية حيث السفارة .لمجمعية المحولة الحاالت عدد

 وزارة مف اتصاالت تتمقى الجمعية .لرعاياىـ اآلمف المأوى برنامج الف لدييـ الجمعية، مأوى إلى

 بتقديـ الجمعية أعضاء مف يطمبوف الشرطة، مراكز مف وأيضا الوافديف قبؿ مسئولي مف العمؿ

 .مساعدتيـ يطمبف الالتي الرعاية لمنساء

 فالجمعية .الرجاؿ مف العامميف و العماؿ مصالح مجاؿ في بشدة الجمعية تيتـ المأوى، بجانب

 فرضتيا ما وتطبيقيا حسب المينة ممارسة أثناء العماؿ وسالمة رفاىة لتأكيد تسعى خاص بشكؿ

 .المقبولة مقاييسيا بأدنى األقؿ عمى ولو العمؿ وزارة

 والسكف والمرافؽ الخدمات سوء منيا وتبيف العماؿ مساكف لبعض زيارات بعدة الجمعية قامت

 قمة و ضيؽ المسكف، .اآلمف لمعيش الصناعة مقاييس أدنى توفر ال وىي لدييـ الموجودة

 عدد ساعدت أيضاً  الجمعية .السكنية المعسكرات ىذه في عدميا أو القذرة مطابخ و الحمامات،

 بمحامييـ الخارجي االتصاؿ خدمات ليـ قدمت و( السجف)التوقيؼ مركز في المحتجزيف مف كبير

 مع لمتعاوف تجاىد والجمعية .بالدىـ إلى إرجاعيـ و في أمرىـ البث وتسييؿ لتعجيؿ والمعنييف

 .تحيز بدوف العماؿ لكؿ لإلنساف أبسط حقوؽ تدعـ التي واألفراد الرأي في مثيالتيا الجمعيات باقي

 تمويؿ بعض جانبب. الجمعية أعضاء مشاركات مف سنويا يدفع لمجمعية المادي الدعـ

 الوعي يخمؽ ىذه المبالغ مثؿ رصد الجمعية، أىداؼ تحقيؽ تدعـ التي األخرى المالية االحتياجات

 .األجانب العماؿ باستغالؿ المتعمؽ

 ناحية مف .الخميج منطقة في و البمد في الوافدة العمالة قضية عمى الضوء لتسميط تسعى الجمعية

 أف وتقترح الجمعية  .الوافدة لمعمالة والمرسمة المستقبمة الجيتيف في الحكومات واجب مف أخرى
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 لحماية اإلنساف حقوؽ جمعية ومؤسسات المجتمع المدني و الحكومات بيف مشاركة ىناؾ يكوف

 .البمد المضيؼ دستور إطار ضمف عامؿ حقوؽ كؿ
، حيث ال تقتصر ىذه األخرى العربية الدوؿ في بتعميمو ينصح الذي المميزة المشاريع مف ويعتبر

حيث ال تخمو دولة مف عمالة وافدة  -كانت تزيد فييا إفو -المشكمة عمى منطقة الخميج 
المقيـ في الوطف العربي  باإلنسافوبذلؾ يجب أف نرقي  .مستضعفة يعاني النساء خصوصًا فييا

وتمويؿ مثؿ ىذه  إدارةمثؿ ىذا المشروع يفضؿ أف يكوف دور أكبر لمحكومة في  إنشاء وإلعادة
عمى الجيات المعنية و  ضاغطةالمشاريع ليرتقي بمستوى الخدمات المطموبة و يكوف جية 

ويضع دور كبير لممتطوعيف لمساعدة  اإلنسانيكما أف المشروع يشجع عمى العمؿ  .المخالفة
 .اآلخريف

 

 (أحكام األسرة) مشروع األحوال الشخصية: المشروع السادس 1.3

  :اسم المؤسسة و طبيعتيا 5.6.1

وىي مؤسسة أىمية و كاف المشروع سابقًا تابع لمجمعيات النسائية ) االتحاد النسائي البحريني
 (أصبح ىو المسئوؿ عف المشروع 2006ومنذ تأسيس االتحاد النسائي 

 .1981عاـ مشروع مستمر بدء منذ  :موقف المشروع و مداه الزمني 5.6.2

 .مشروع وطني ييتـ بالوطف ككؿ :نطاق المشروع و تغطيتو 5.6.3

  :ميزانية المشروع 5.6.4

 .النسائي ليس لممشروع ميزانية مستقمة ويستخدـ مكتب مجيز مف مكاتب االتحاد

 :العاممين في المشروع 5.6.5

 8ذكور كما يعمؿ بو  5و  إناث 8 إدارتوويعمؿ في  اإلدارةيدار مف مقبؿ منسقة مجمس 
 .عماؿ 5عامالت و 

 :أىداف المشروع 5.6.6

i.  الشخصية األحواؿإصدار قانوف 

ii.  لألسرةتقنيف الجانب الشرعي 

 :طبيعة أنشطة المشروع 5.6.7

فيما يخص . بحقوقيا توعيتيا و المرأة حقوؽ ضماف و الدوراتيقـو بتنظيـ مف الناحية التوعوية 
. مف كؿ المشاكؿ المحيطة بيا مف العنؼ و النفقة و السكف واألسرةيحمي المرأة برامج الحماية 

 .لتوفير مؤسسات رعاية اجتماعية خاطبة الجيات المعنية و الرسمية التنفيذيةيقـو بمكما 

 .يستيدؼ المشروع كافة فئات المجتمع :الفئات المستيدفة 5.6.8

  :االنجازات 5.6.9
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ىناؾ  مازاؿو . آثاره رصد و متابعةويـ اآلف  السنية لمطائفة القانوف مف األوؿ الجزء صدور
 .الجعفري الشؽ وىو اآلخر الجزءمتابعة لصدور 

 :المشكالت 5.6.10

بذلؾ ولـ تكف  الدولة لـ تيتـوثيقة ولكف  بإيجادالدولة  مطالبةفيما يخص وثيقة المشروع تـ 
 . شكمت لجنة مف المحاميف لوضع وثيقة بعد سنوات مف المطالبة. ىناؾ وثيقة بكؿ المطالبات

 28بعدلـ تضع الدولة في حسبانيا القانوف و الرسمية،  اإلدارية اإلجراءاتتعقيد كما كاف ىناؾ 

 .وضع قانوفبدء سنة مف المطالبة 
محاولة مؤجر وىناؾ  االتحاد النسائيمقر  إفكما يعاني المشروع مف مشكمة المكاف حيث 

رجاؿ الديف الشيعة و ع وفيما يخص المستفيديف يعاني المشروع مشاكؿ م. الحصوؿ عمى مكاف
 .مع رجاؿ الديف الشيعةة محاوالت توعوىناؾ  ربط القانوف بشروط
 .معمقة البقية و األىداؼ مف جزء فتحققت المشروع عرقمة في وىذه المشاكؿ أثرت

 :التقييم 5.6.11

وال يوجد تقييـ خارجي كما يقتصر التقييـ عمى  اإلدارييفيتـ تقييـ المشروع باستمرار مف قبؿ 
. المؤشرات و الرجوع لمممفات والمالحظة و المقابالت  و تاالستبياناتقيـ األىداؼ عف طريؽ 

 .اإلستراتيجيةفي تغيير  ـالتقييواستفاد المشروع مف عممية 
 :المقترحات 5.6.12

و في التنفيذ . الجعفرياالستمرارية و محاولة تنفيذ الشؽ فيما يخص التخطيط تـ اقتراح 
التقييـ الخارجي لمحصوؿ عمى السعي كما اقترح . الحصوؿ عمى الشؽ الجعفري و توثيؽ القانوف

. السعي لمجيات الحكومية والخاصة لتمويؿ المشروعومف جانب التمويؿ . لالستفادة مف التقييـ
 .نيا المعنية بالموضوعأل أكثر المرأةتفعيؿ دور أما فيما يخص مشاركة المرأة فيقترح المشروع 

النساء في الحصوؿ مشاريع لمنساء الفقيرات و زيادة دعـ  إلنشاءتـ اقتراحيا والمجاالت التي 
 .الخاصة بنايات خاصة لمحاالت اإلسكافتخصيص مف وزارة  و  عمى المساعدة االجتماعية

 
 :رأي الخبير في المشروع 5.6.13

ة سنة مف المطالبة بوتير  18استمر ألكثر مف  يعتبر مف المشروعات الرائدة في مممكة البحريف و
وحقؽ نجاح جزئي بتمرير الشؽ السني مف القانوف وبدعـ  .و حماس مختمؼ عبر السنيف

 ولكف بعض ممارسات المشروع و آلياتو تحتاج لمنيجية عممية أفضؿ. حكومي و أىمي لمقانوف
صبح اليوـ مف الواجب وأ .المستيدفيف مف األسر و رجاؿ الديف إقناعخصوصًا فيما يخص 

. مثؿ ىذا القانوف في أي دولة عربية يغيب عنيا، ألف غيابو أثر عمى المرأة بشكؿ رئيسي إيجاد
 إيجاد، يجب (أحكاـ األسرة)كما أف حتى في الدوؿ التي يوجد بيا قانوف األحواؿ الشخصية 
ذلؾ ينصح بتعميمو في وب. لجاف لمتابعة تفعيميا وتطويرىا لرفع الظمـ عف المرأة قدر المستطاع
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الدوؿ التي ال يوجد بيا مثؿ ىذه المشاريع مع مراعاة أف يمثؿ في المشروع وجيات نظر مختمفة 
كما يجب أف يقيـ (. الخ... دني النسائيةمال المجتمعقانونيات، رجاؿ و نساء ديف، مؤسسات )

 .باستمراره آثار مثؿ ىذا المشروع باستمرار مف قبؿ المستفيديف و القانونيف و قياس 
 

 الحممة الوطنية حول حق منح الجنسية ألبناء المرأة البحرينية: المشروع السابع 1.5
 (أىمية) اإلنسانيةمتنمية لجمعية البحريف النسائية  :اسم المؤسسة و طبيعتيا 5.7.1

 .2005مشروع مستمر بدء في مايو  :موقف المشروع و مداه الزمني 5.7.2

 .الوطف ككؿمشروع وطني ييدؼ  :نطاق المشروع و تغطيتو 5.7.3

  :ميزانية المشروع 5.7.4

ويستخدـ مقر الجمعية لممشروع . ال يوجد ميزانية مستقمة لممشروع و يموؿ مف قبؿ منظمة أىمية
 .وما توفره الجمعية مف تجييزات مكتبية و وسائؿ اتصاؿ

 .إناث 5يوجد مديرة لممشروع و يعمؿ بو  :العاممين في المشروع 5.7.5

 :أىداف المشروع 5.7.6

 " جنسيتي حؽ لي وألبنائي: " يةشعار الحممة الوطن
ـ 1663مف قانوف الجنسية الحالي لعاـ ( 4)العمؿ عمى تعديؿ المادة  :اليدف العام لمحممة
 :كالتالي -مبدئياً -ـ بإضافة مفردة واحدة فقط لتصبح1696لسنة  12المستبدلة بقانوف رقـ 

عند  أوأمو بحرينيةُيعتبر الشخص بحرينيًا إذا ولد في البحريف أو خارجيا وكاف أبوه بحرينيًا )
 . مما يحقؽ العدالة والمساواة لممرأة البحرينية ويمنحيا الحؽ في منح جنسيتيا ألبنائيا( والدتو

 :أىداؼ الحممة
i.  الذي يتنافى مع توقيع بياف التمييز الواضح ضد المرأة في قانوف الجنسية المطبؽ حاليًا و

 . القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة اتفاقيةمممكة البحريف عمى 
ii.  تعزيز الشراكة المجتمعية بيف المؤسسات التشريعية و الرسمية واألىمية بتوحيد الجيود

 . لمعمؿ مف أجؿ إرساء العدالة االجتماعية ومنح المرأة أحد حقوقيا الدستورية
iii.  البحرينيات المتزوجات مف أجانب ومساندتيف لتجاوز العقبات مساعدة النساء

 . ، و الخدماتية التي يالقينيا مف جراء القانوف الحالياالجتماعية والصعوبات النفسية،
iv.  نشر الوعي في المجتمع حوؿ حؽ المرأة البحرينية المتزوجة مف غير البحريني في منح

 . جنسيتيا ألبنائيا
v.  رات مف قانوف الجنسية الحالي في البحريفرصد حاالت النساء المتضر . 

 :أسس ومبادئ الحممة
 دستور مممكة البحريف  .1
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العدؿ أساس الحكـ  ( ) المقومات األساسية لممجتمع )  المادة الرابعة مف الباب الثاني - أ
والحرية والمساواة واألمف والطمأنينة    والتعاوف والتراحـ صمة وثيقة بيف المواطنيف،

وتكافؤ الفرص بيف المواطنيف دعامات لممجتمع تكفميا    والتضامف االجتماعيوالعمـ 
  (. الدولة

الكرامة    الناس سواسية في  -  19 المادة  (  الحقوؽ والواجبات العامة )  الباب الثالث - ب
ال تمييز    الحقوؽ والواجبات العامة،   ويتساوى المواطنوف لدى القانوف في   اإلنسانية،
  . ذلؾ بسبب الجنس أو األصؿ أو المغة أو الديف أو العقيدة   يبينيـ ف

القضاء عمى كافة أشكاؿ  اتفاقيةلمواثيؽ واالتفاقيات واإلعالنات الدولية، و خاصة ا .2
 . التمييز ضد المرأة، واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف

تقوـ الحممة عمى أساس التنسيؽ والتعاوف بيف الشركاء ضمف إطار الخطط والبرامج  .3
المقرة مف قبؿ المجنة التنظيمية لمحممة، والتنسيؽ والتعاوف المباشر مع الشبكة العربية 

 . اإلقميمية لمبادرة المرأة والمواطنة
 :طبيعة أنشطة المشروع 5.7.7

نشر الوعي في المجتمع لنساء المتضررات و فيما يخص األنشطة التوعوية ركز عمى توعية ا
فيما يخص تقديـ . الجنسية حوؿ حؽ المرأة البحرينية المتزوجة مف غير البحريني في منح

مساعدة النساء البحرينيات المتزوجات مف  و تحسيف ظروؼ العيش مساعدات مالية أو عينية
، و الخدماتية التي يالقينيا عيةاالجتما أجانب ومساندتيف لتجاوز العقبات والصعوبات النفسية،

 .مف جراء القانوف الحالي

  :الفئات المستيدفة 5.7.8

المتزوجات و المطمقات بغض النظر عف الحالة الوظيفية البحرينيات يستيدؼ المشروع النساء 
 . أو الصحية وال يستيدؼ الرجاؿ

 :االنجازات 5.7.9

ومساندتيف لتجاوز العقبات النساء البحرينيات المتزوجات مف أجانب الكثير مف مساعدة 
 . ، و الخدماتية التي يالقينيا مف جراء القانوف الحالياالجتماعيةوالصعوبات النفسية،

 :المشكالت 5.7.10

المتاحة في  اإلمكانياتنقص القدرات الفنية الالزمة لمعمؿ في المشروع حيث يتـ االعتماد عمى 
 .لالستقاللية المتخذ لمتغمب عمى العقبة ىو التخطيط اءر واإلج. الجمعية

 :التقييم 5.7.11

حيث يتـ تقيـ األنشطة واألىداؼ  اإلشرافيةو الجيات  فياإلدارييقيـ المشروع باستمرار مف قبؿ 
 ـالتقييواستفاد المشروع مف . ـلمتقييو المؤشرات ويتـ استخداـ المؤشرات و المقابالت المفتوحة 

 .في تغيير الخطة ومنيجية العمؿ
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 :المقترحات 5.7.12

و فيما يخص تنفيذ المشروع . واالستمراريةفيما يخص مقترحاتيـ لمتخطيط المشروع فيي التوسع 
فيطمحوف بالحصوؿ عمى مؤشر تقيـ خارجي  التقييـأما لمرحمة . زيادة الوعي والتثقيؼ بالبرنامج

ىي  باعتبارىاكما يطمحوف لتدعيـ مشاركة المرأة . والحصوؿ عمى تمويؿ مستمر.  وعالمي
 .يدؼالمست

المجاؿ االجتماعي الذي يقترحوف أف يقاـ فييا مشروعات لمنيوض بالمرأة ىي البرامج التوعوية 
 .بحقوؽ المرأة البحرينية المواطنة

 :رأي الخبير في المشروع 5.7.13
حدى القضايا المطمبية الحقوقية اليامة لممرأة والتي تكفؿ ليا أدنى حقوؽ إيعبر المشروع عف 

تمثؿ قضية حؽ المواطنة لممرأة البحرينية في  .ر حياتيا االجتماعيةالمواطنة وتصب في استقرا
منح الجنسية ألبنائيا أحد القضايا االجتماعية واإلنسانية الميمة حيث يترتب عمييا جممة مف 
النتائج السمبية عمى صعيدي المجتمع واألسرة، فعمى صعيد المجتمع تفرز ىذه القضية حالة مف 

أما . ي لألسرة وعدـ اإلحساس باألماف وىو مف أبسط الحقوؽ اإلنسانيةعدـ االستقرار االجتماع
عمى صعيد األسرة، فأبرز ىذه النتائج ضياع األبناء بيف دوامة القوانيف وفقدانيـ فرص المساىمة 
في المجتمع الذي ولدوا فيو إلى جانب خمؽ شعور عدـ االنتماء وىو مف أخطر األمور التي 

كبيرة تفرز الكثير مف  اجتماعيةضرار بالمجتمع وكذلؾ فتح فجوة تؤدي إلى االنحراؼ و اإل
 .كبيرة تتحمؿ أعبائيا األسرة اجتماعيةكما أف ليذه القضية تكمفة . األخطار والتحديات لممجتمع

كما أعطاء ىذا الحؽ لمرجؿ سمح لو الزواج مف أجنبيات ويجعؿ ىناؾ تخوؼ لدى المرأة 
رسة االبحرينية مف التزوج مف أجنبي والذي يشكؿ أحد أسباب العنوسة لدى المرأة البحرينية أو مم

 .حقيا في الزواج فيمف ترغب وحرماف طفميا مف أف يعيش مواطف في بمدىا
المجتمعات عمى  وانفتاحو العالمية  االجتماعيةعدد، نتيجة لمتغيرات وبالنظر إلى تزايد ىذا ال

بعضيا، وتقبؿ التزاوج مف غير أبناء البمد، أصبح مف الضروري النظر في ىذا التمييز غير 
عطاء المرأة حؽ المواطنة في منح جنسيتيا ألبنائيا، وىذا يتطمب مف كافة الجيات  المبرر وا 

دىا لوضع حؿ ليذه القضية التي يتزايد أعداد متضررييا يوًما بعد الرسمية والشعبية توحيد جيو 
، في شراكة مجتمعية وطنية تعمؿ عمى مناىضة أحد أشكاؿ التمييز ضد المرأة بكافة فئاتيا  يـو

مممكة البحريف لمحممة اإلقميمية لحؽ المرأة بالجنسية في شير نوفمبر  انضمتحيث . االجتماعية
 .ماع اإلقميمي الثاني في بيروتـ أثناء حضور االجت 2004

ال يمكف معالجة ىذه القضية دوف االستناد عمى مبدأ الشراكة بيف مؤسسات المجتمع المدني 
واألفراد الميتميف وأصحاب القضية، وذلؾ مف خالؿ قياـ تحالفات تتوزع فييا األدوار والميمات 

ر بما يشكؿ وحدة متكاممة ويسيـ فييا كؿ طرؼ مف أطراؼ التحالؼ بدور مكمؿ لبقية األدوا
وتشمؿ ىذه التحالفات بطبيعة الحاؿ المؤسسات الرسمية . تعمؿ عمى مجابية ىذه القضية
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المعنية والمختصة بيذا الجانب والمؤسسات األىمية مف جمعيات ومؤسسات نسائية واجتماعية 
 .وحقوقية وغير ذلؾ، وأفراد مف ذوي االختصاص واالىتماـ

و في أي دولة ال تعطي ىذا الحؽ التمقائي  أساسي في البحريف ويعتبر مشروع مطمبي و
وصمة تميز سمبية بيف المرأة و الرجؿ في عصر تدعي الدوؿ فييا يعتبر حيث ، لممرأةالمكتسب 
ويحتاج ىذا المشروع لدعـ حكومي أكبر لتمرير القانوف، كما يحتاج دعـ  .بيف الجنسيف ةالمساوا

مف مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص لمضغط عمى تمرير القانوف و توفير 
، أضؼ لمدعـ النفسي و االجتماعي االحتياجات المادية المفقودة ليذه الفئة لحيف صدور القانوف

 .لألـ و األطفاؿ
 

 األسري لإلرشادمركز إصالح : المشروع الثامن 1.5

 (سنية إسالميةأىمية جمعية )اإلصالح جمعية  :اسم المؤسسة و طبيعتيا 5.8.1

مشروع مستمر تكوف مجمسو التأسيسي قبؿ سنتيف  :موقف المشروع و مداه الزمني 5.8.2
 .2009وبدء المشروع فعميًا يونيو 

 .مشروع وطني ييدؼ الوطف ككؿ :نطاق المشروع و تغطيتو 5.8.3

  :المشروعميزانية  5.8.4

ويمتمؾ المشروع مقر خاص ومكاتب . اإلصالحلممشروع ميزانية مستقمة تموؿ مف جمعية 
 .وحواسيب و وسائؿ اتصاؿ وموقع الكتروني خاص بو

  :العاممين في المشروع 5.8.5

 7و  عاممة في المشروع 30وىناؾ  إناث 5 اإلدارةيدار المشروع مف قبؿ امرأة و يعمؿ في 
 .عماؿ

 :أىداف المشروع 5.8.6

i. إرشاد أسري و اجتماعي و نفسي 

ii. تأىيؿ المقبميف عمى الزواج 

iii. نشر ثقافة الحوار العائمي 

iv. معالجة المشكالت األسرية 

v. تحقيؽ األلفة و التقارب بيف األزواج 

 :طبيعة أنشطة المشروع 5.8.7

. تنظيـ دورات تدريبية لتأىيؿ المقبميف عمى الزواجمف ضمف األنشطة التوعوية يقوـ المركز ب
وحضور  المممكة لزيادة الخبرة في ىذا المجاؿتدريب فينظموف سفرات لخارج وفيما يخص ال

لقاءات الكوادر عف طريؽ  إعدادويتـ  .محاضرات و دورات تدريبية بخصوص استقباؿ الحاالت
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 حؿ طريؽ عفويقدـ التأىيؿ النفسي . األسري اإلرشادوذوي الخبرة في مجاؿ مع متخصصيف 
 .االجتماعيات االختصاصيات مع المشكالت

 :الفئات المستيدفة 5.8.8

يستقبؿ جميع الفئات دوف تحديد مف أصحاب المشاكؿ األسرية، وال يوجد عدد محدد ومنذ 
 .حاالت 10بدء المشروع استقبؿ 

 :االنجازات 5.8.9

i. والرجاؿ تدريبية لمنساء دورات أربع تقديـ. 
ii. ثقتيـ كسب و بالمشروع الناس تعريؼ. 
iii. واقتراح الحموؿ حاالت واحتواء المشكالت10 استقباؿ. 
iv. الكوادر وتوزيعيا عمى لجاف التآلؼ األسري، التوعية و التدريب و المجنة  تأىيؿ

 . ولجنة المرأة اإلعالمية

 :المشكالت 5.8.10

الحوار و ويتـ محاولة التغمب عمييا ب األبناءعدـ تجاوب المستيدفيف أحيانا خصوصا الزوج و 
 .بشكؿ عاـ األسريلمف يريد و زيادة التثقيؼ  اإلقناع

 .توجد استمارات لتقيـ األنشطة لكف المشروع لـ يقيـ بعد لحداثتو :التقييم 5.8.11

 :المقترحات 5.8.12

يتـ االستمرارية و التوسع في المشروع لمرحمتي التخطيط و التنفيذ وسيتـ تفعيؿ عممية التقييـ و 
ة في تفعيؿ تعتبر ىي الفئة المستيدف المرأةكما أف . يطمح المشروع بالحصوؿ عمى تمويؿ ثابت

 .المشروع و تنفيذه
تخص المرأة في المجاؿ االجتماعي في الجمعيات والمراكز  مستقبميةع يتقاـ مشار  إفويقترح 

 .أماكنيالمفئة المستيدفة في  لموصوؿاالجتماعية و الجامعات و المعاىد 
 

 :رأي الخبير في المشروع 5.8.13
وىي تابعة . و التي تسيـ في رقي األسرة البحرينية النشءالحديثة تعتبر مف المشاريع الرائدة 

لمؤسسة دينية، مما يعطي ايجابيات لممشروع فيناؾ شريحة مف المجتمع تتقبؿ اآلراء الدينية فيما 
الزواجي أكثر مف تقبميا مف مؤسسات غير دينية، فمرجاؿ الديف تأثير  اإلصالح أموريتعمؽ في 

وتعتبر ىذه مف الخطوات الجيدة لمجمعيات الدينية . ـقوي وشريحة كبيرة مف المؤيديف آلرائي
، ويجعؿ توسع في الخدمات التي تقدميا ىذه المؤسسات مف برامج لتسيـ في استقرار المجتمع

الحياتية اليومية والتي تساىـ في  ممارستاىابرامج تخدـ المرأة و األسرة في  إلىدينية و نمطية 
كرار مثؿ ىذه المشاريع في مؤسسات دينية مختمفة في ومف الجيد ت .األسرة و المجتمع إصالح

المادية  لإلمكانياتمختمؼ الدوؿ العربية لما لمثؿ ىذه الجمعيات قوة مجتمعية وصيت وامتالكيا 
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و يفضؿ أف تطعـ بخبراء متخصصيف في المجاالت االجتماعية و . و البشرية و المؤيديف
و . البحرينيةظرة عممية مجتمعية صحيحة لألسرة النفسية واألسرية مع الخبرات الدينية لتعطي ن

واف . أف تتعاوف مثؿ ىذه المشاريع مع الجمعيات النسائية و الخدمية لتحسيف مستوى الخدمة
( أىؿ السنة)دينية يجعؿ المستفيديف منيا مف فئة مذىبية محددة  لمؤسسةكاف تبعية المشروع 

 .اليدؼ العاـ لممشروع تستيدؼ المجتمع ككؿ أفرغـ 
 

 مشروع مشكاه: المشروع التاسع 1.5

 (شيعية إسالميةجمعية أىمية ) اإلسالميةجمعية اليدى  :اسم المؤسسة و طبيعتيا 5.9.1

 .2006مشروع مستمر بدء في عاـ  :موقف المشروع و مداه الزمني 5.9.2

 .مشروع وطني ييدؼ مجموعة قرى المنطقة :نطاق المشروع و تغطيتو 5.9.3

  :ميزانية المشروع 5.9.4

، ويتوفر لممشروع مقر قرب اإلسالميةال توجد لو ميزانية مستقمة و يموؿ مف قبؿ جمعية اليدى 
 .مقر الجمعية وبو مكتب خاص و أجيزة حاسوب و وسائؿ اتصاؿ

  :العاممين في المشروع 5.9.5

 .عماؿ 3عامالت و  3ذكور وبو  3اناث و 3 وداراتالمشروع مف قبؿ امرأة ويعمؿ في إ يدار

 :المشروعأىداف  5.9.6

i. البناء الثقافي والسموكي المبكر لفمذات أكبادنا. 

ii. تييئة الشباب المقبميف عمى الزواج لبناء مؤسستيـ بشكؿ صحيح. 

iii. تعزيز االستقرار األسري. 

iv. واألسرية الحد مف الخالفات الزوجية. 

v.  الحد مف ارتفاع نسبة الطالؽ. 

vi. إيجاد بيئة صحية دينيا و اجتماعيا. 

 :طبيعة أنشطة المشروع 5.9.7

 عدد مف الدورات والورش، و مف الناحية التدريبية القياـ بتوعية الشباب المقبميف عمى الزواج
ميارات الشباب في اختيار الزوجة و كيفية التعامؿ مع لتحقيؽ بيئة أسرية سعيدة و تنمية 

 .الحد مف ارتفاع نسبة المطمقاتفيما يخص برامج الحماية . المشاكؿ

 :الفئات المستيدفة 5.9.8

يستيدؼ جميع فئات المجتمع مف الجنسيف ألكبر عدد ممكف و العدد الذي يستفيد مف  
 .حاالت يومياً  3الشروع 

 

 :االنجازات 5.9.9
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 ممكف جغرافي توزيع أكبر إلى لموصوؿ ييدؼ متكامؿ مشروع إلى البرنامج نقؿ محاولة

 :المشكالت 5.9.10

و يطمحوف في بناء مقر  يعاني المشروع مف مشكمة المكاف حيث أف المقر مستأجر بمبمغ غالي
. كما أف المشروع يقيـ ذاتيًا فقط ويطمحوف في الحصوؿ عمى تقيـ خارجي. خاص بالمشروع

 يتحدى أصبح ونجاحو ناجح المشروع أف إال والتجييزات كالمكاف األمور بعض في القصور رغـ
 تظير التي العوائؽ

  :التقييم 5.9.11

و األداء عف طريؽ  األىداؼفقط ويتـ فيو تقيـ  اإلدارييفيتـ تقيـ المشروع باستمرار مف قبؿ 
 وضع الرؤيا و التخطيط في ـالتقييواستفاد المشروع مف عممية . المؤشرات و المالحظة

 .لممشروع المستقبمية

 :المقترحات 5.9.12

تقييـ خارجي  إيجادو  مف منطقة جغرافية أكثرالتوسع مع  االستمرارية و التغمب عمى العوائؽ
تأىيميا وفيما يخص مشاركة المرأة . سمح ببناء مقر ثابت لمجمعيةيتمويؿ  إيجادمع  لممشروع
و المجاالت المقترحة لقياـ مشاريع ىي مشاريع . تنفيذ شتى المشاريع في المركز إلىلمدخوؿ 
 .تأىيؿ و تدريب و تطوير المرأةتخص 

 

 :رأي الخبير في المشروع  519113
مف المشروعات الجيدة التي تيتـ باألسرة في المناطؽ القروية التي ال تصؿ ليا كثير مف 

. مناطؽ أخرى في البالد إلىالمشاريع أو لمفئة التي تجد صعوبة في المواصالت لموصوؿ 
قيفية و تدريبية بجانب ثفوجود مثؿ ىذه المشاريع في ىذه المناطؽ والذي يقدـ برامج ت

العممية الوقائية و العالجية ويصؿ لمفئة المستيدفة ليحقؽ ىدؼ المشروع االستشارات يرقي ب
والذي يسيـ في تكويف أسر سميمة، فطالما المرأة القروية كانت ميمشة وال تجد مف يقدـ ليا 

كما أف قياـ ىذا المشروع مف قبؿ جمعية دينية يعطييا بعض الدعـ فالشعب البحريني . العوف
يجعؿ  شيعيةوكوف ىذه الجمعية دينية . متديف ويفضؿ اآلراء الدينيةعمومًا والقروي خصوصًا 

ويفضؿ تكرار مثؿ ىذه المشاريع في مختمؼ الجمعيات . غالبية مستفيدييا مف ىذه الطائفة فقط
لكونيا ذات تأثير أكبر عمى الناس و أف والمناطؽ القروية في مختمؼ الدوؿ العربية الدينية 

 . صيةتطعـ بخبرات عممية و اختصا
 

 وحدة الرعاية المنزلية لألشخاص ذوي االعاقة: المشروع العاشر 1.15

الجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقيف :اسم المؤسسة وطبيعتيا 5.10.1
 (جمعية أىمية)وأصدقاءىـ
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 :موقف المشروع و مداه الزمني 5.10.2

 .2009يونيو في الفعمي  ذالتنفيوبدء  2007مستمر بدء التخطيط لو عاـ 

 .مشروع وطني ييدؼ الوطف ككؿ :تغطيتو نطاق المشروع و 5.10.3

 :ميزانية المشروع 5.10.4

ويستخدـ . القطاع الخاصالجمعية و و االجتماعية لو ميزانية مستقمة تموؿ مف وزارة التنمية 
 (. لإلناث 1لمذكور و  1) حافمتي نقؿو تجييزات مكتبية خاصة بو يمتمؾ مقر الجمعية و 

و  إناث 4اراتو إدو في  أةقبؿ امر يدار المشروع مف  :العاممين في المشروع 5.10.5
 .رجاؿ 3نساء و  2يعمؿ بو 

 :أىداف المشروع 5.10.6

i. الخدمات التي يحتاجيا األشخاص ذوي االعاقة في منزلو و بيف أسرتو عتقديـ مختمؼ أنوا. 
ii. تدريب أسرة األشخاص ذوي االعاقة ومساعدتيا عمى رعايتو بأسموب سميـ. 
iii.  األشخاص ذوي االعاقةتوفير األجيزة المختمفة التي يحتاجيا. 
iv. تخفيؼ أعباء رعاية ذوي االعاقة عمى أسرتو و تشجيعيا عمى رعايتو. 
v.  والتدريب لألسر حوؿ كيفية العناية باألشخاص ذوي االعاقة اإلرشادتقديـ التوعية. 
vi.  تقوية الروابط األسرية و حث األسرة عمى رعاية األشخاص ذوي االعاقة والمحافظة عمى

 .اجاتو وسط أسرتوكرامتو وتوفير احتي
 :طبيعة أنشطة المشروع 5.10.7

تدريب الفريؽ و يتـ  توجيو و تقديـ التوجييات حوؿ كيفية تقديـ النظافة الشخصية لممعاقيف
لتدريب مكثؼ لمدة الفريؽ  إخضاعو تـ . األسر عمى تقديـ الرعاية بأسموب صحيحالعامؿ و 

و ال يقدـ المشروع مساعدات . مف قبؿ وزارة الصحة و التنمية( نظري و عممي)شير و نصؼ 
وحدة الدعـ )ويوجد مشروع آخر في الجمعية  (الحفاظات)مساعدات عينية مالية ولكف يقدـ 

يقدـ مساعدات عيينة كالكراسي المتحركة و األجيزة الخاصة باألشخاص ذوي ( والمساندة
لتحسيف ظروؼ  ويسعى المشروع. كانت الحالة بحاجة لمجياز و ال تستطيع توفيره إذااالعاقة 

العيش مف خالؿ الرعاية الذي يقدمو لمشخص ذوي االعاقة في منزلو كما يقوـ المشروع بتأىيؿ 
 .و تدريب األسر و الكادر الوظيفي

 :الفئات المستيدفة 5.10.8

الغير قادريف )يستيدؼ المشروع األشخاص ذوي االعاقة الشديدة أو الحركية أو الشمؿ الدماغي 
، بغض النظر عف الحالة االجتماعية أو الوظيفية وتقدـ (صية بمفردىـعمى القياـ بالنظافة الشخ

والقدرة االستيعابية لممشروع . و الذكور اإلناث إلىسنة  59 إلىالخدمة مف مرحمة الطفولة 
اآلف  إلىوالمستفيديف الفعميف مف المشروع  إعاقةشخص ذوي  100 يستوعب بحجمو الحالي

 .حالة 35تجاوز 
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 :االنجازات 5.10.9

 بأبنائيـقادريف االعتناء  أصبحواالمشروع حديث لكف استفاد عدد كبير مف األسر في التدريب و 
كما يحصؿ بقية األسر عمى الخدمات المطموبة وعزز تواجد الشخص ذوي االعاقة  بأنفسيـ

 .داخؿ األسرة

 :المشكالت 5.10.10

وتـ التقدـ لعدة  مشكمة التمويؿ حيث يتطمب ىذا المشروع مبالغ كبيرة لمتدوير والدعـ محدود
في الوصوؿ لممستيدفيف وتـ كما يواجو صعوبة . جيات حكومية و أىمية لمحصوؿ عمى تمويؿ

كما وفر المشروع تدريب . في الجرائد و المساجد و المآتـ لمتغمب عمى ىذه الصعوبة اإلعالف
ر ناتج مكثؼ لمكادر لغياب كوادر مدربة ويحتاج المشروع لكوادر أكثر ولكف غياب بعض الكاد

 .وأثرت المشكالت في بدء المشروع لكف المشروع بدء وبنجاح جيد. عف نقص التمويؿ

 :التقييم 5.10.11

و الجيات التمويمية حيث يتـ تقيـ األنشطة واألداء  اإلدارييفيتـ تقيـ المشروع مرحميًا مف قبؿ 
في الحصوؿ عمى  ـالتقيي دلمممفات وساعالمالحظة و المؤشرات و الرجوع  ـالتقييويستخدـ في 

 .التمويؿ

 :المقترحات 5.10.12

مكتب خدمات متكامؿ يقدـ خدمات أكثر كمًا ونوعًا  إلىالتوسع في المشروع مف وحدة رعاية 
العامميف و المستفيديف وأف  و أف يتـ تقيـ المشروع مف قبؿ. أسرىـلألشخاص ذوي االعاقة و 

 . يحصؿ المشروع عمى مموؿ رسمي يحمؿ اسـ المشروع ويضمف ثباتو
 :والمجاالت المقترح قياـ مشاريع فييا

i. (بنات) االعاقة لذوي تشخيص و تقييـ مركز 
ii. إعاقةذوات  فتيات  لخدمة تأىيؿ مراكز  
iii. المحمية المراكز في لمعامميف تدريبي و تأىيمي مشروع 
iv. مشروع خدمة جميس لألشخاص ذوي االعاقة 

 

 :رأي الخبير في المشروع 5.17.13
مف أىـ دعائـ تطورىػا ونموىػا وارتقائيػا بػذاتيا، لمػا  اإلعاقةيعتبر التمكيف االجتماعي لممرأة ذات 

حيػػث وضػػعت الجمعيػػة البحرينيػػة ألوليػػاء . لػػو مػػف أثػػر عمػػى اسػػتقرارىا النفسػػي واسػػتقالليا الػػذاتي
وطنيػػة أمػػور المعػػاقيف وأصػػدقائيـ محػػور التمكػػيف االجتمػػاعي ضػػمف أولوياتيػػا التنفيذيػػة لمخطػػة ال

لتنفيػػذ إسػػتراتيجية النيػػوض بػػالمرأة ذات اإلعاقػػة وذلػػؾ تأكيػػدًا عمػػى أف التمكػػيف االجتمػػاعي لممػػرأة 
. ذات اإلعاقة مف شأنو إتاحة الفرصة ليا لتكوف ذات دور أساسي في االرتقاء بالمجتمع وتطويره

إعػػانتيف فػػي كمػػا ييػػتـ المشػػروع بتقػػديـ خدماتػػو ألميػػات األطفػػاؿ المعػػاقيف والالتػػي يحػػتجف إلػػى 
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رعايتيف ألطفاليف وتأىيميف في كيفية التعامؿ معيـ وكيفية دمجيـ في المجتمع المحػيط بيػـ فػي 
 .ظؿ غياب مثؿ ىذه النوعية مف الخدمات الممحة في المممكة

حصػوؿ المػرأة ذات االعاقػة و أـ الشػخص ذا االعاقػة عمػى خػدمات فيدؼ المشروع االسػتراتيجي 
لمنػػزؿ وخارجػػو الرتقػػاء بمسػػتوى الخػػدمات المقدمػػة وفرصػػة العػػيش تسػػييالت ورعايػػة خاصػػة فػػي ا

 .حياة كريمة واالندماج المجتمعي وتحقيؽ مبدأ التكافؿ

والمشروع عبارة عف سمسػمة مػف الخػدمات المعيشػية االجتماعيػة والصػحية والنفسػية التػي تحتاجيػا 
خػالؿ الزيػارات المنزليػة المرأة ذات اإلعاقة وذلػؾ مجانػًا وعػف طريػؽ االتصػاؿ المباشػر معيػا مػف 

ومػف المتوقػع أف . حيث يتـ توفير األجيزة المختمفة التي تحتاجيا المرأة ذات اإلعاقػة. الدورية ليا
يؤدي ىذا المشروع عمى المدى المتوسػط والطويػؿ إلػى حصػوؿ المػرأة ذات اإلعاقػة عمػى خػدمات 

فيػػػؼ أعبػػػاء رعايػػػة وتسػػػييالت ورعايػػػة خاصػػػة داخػػػؿ المنػػػزؿ حيػػػث ييػػػدؼ ىػػػذا المشػػػروع إلػػػى تخ
 .بالمجتمع االندماجومساعدتيف في كيفية  فأسرتي عمى اتالمعاق

تتكػوف مػف فريػؽ ( و أخػرى لمػذكور لإلنػاثواحػدة )تيف متنقمتػيف عمػى وحػدويتكوف المشروع مبدئيًا 
عمؿ متخصص، مكوف مػف باحثػة اجتماعيػة، وممػرض، ومسػاعد خػدمات صػحية، ويقػـو الفريػؽ 

لتقػػديـ الخػػدمات الالزمػػة مػػف نظافػػة شخصػػية وفحػػوص شػػخاص ذوي االعاقػػة بزيػػارات منزليػػة لأل
طبية أولية وتزويػدىـ بػاألجيزة الالزمػة لتسػييؿ حػركتيـ ومسػاعدة أسػرىـ عمػى رعػايتيـ باإلضػافة 
رشػػاد ألسػػرىـ حػػوؿ أسػػاليب العنايػػة بيػػـ وترتيػػب مواعيػػد لممراجعػػة الطبيػػػة  إلػػى خػػدمات توجيػػو وا 

وسيتـ توسعة المشروع عمى حسب الظروؼ . األسبوع حسب الحاجةزيارات في  3وغيرىا بمعدؿ 
 . المادية وزيادة الطمب لمخدمة
 : إف الموقؼ الحالي يشير إلى

i.  ذوى االعاقة في البحريف األشخاصعدـ وجود مراكز ومؤسسات كافية ومجيزة إليواء. 

ii.  توفير  في -سواء كانت ذات إعاقة أو لدييا طفؿ ذو إعاقة  -احتياج األـ لإلعانة
 .متطمباتو واحتياجاتو والعناية بو

iii.  اإلعاقة بسبب االلتزامات األخرى لألسرة ولعدـ ي عدـ توفير الخدمات اليومية الطارئة لذو
  .وجود مف يقوـ بيا

يعتبر ىذا المشروع مف المشاريع الرائدة والفريدة التي تخدـ األشخاص ذوي االعاقة وأسرىـ 
ويحتاج . المواطف مف جميع فئات المجتمع اإلنسافي بمستوى وتحقؽ مبدأ الدمج المجتمعي ليرق

لدعـ مادي وفني أكبر مف مختمؼ قطاعات المجتمع الحكومية و األىمية لالرتقاء بمستوى 
لكونو  األخرى العربية الدوؿ فيىذا المشروع  بتعميـ ينصحو . الخدمات و توسعتيا كمًا و كيفاً 

يخدـ المرأة في المجاؿ االجتماعي ويعبر عف االىتماـ بالمرأة مف مختمؼ فئات المجتمع 
، ويتناسب مع الثقافة العربية التي تسعى لعدـ فصؿ وخصوصًا فئة ال تحصؿ عمى حقوقيا غالباً 
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ادئ ، كما روعي فيو النوع االجتماعي عند تقديـ الخدمة و المبإيوائيةأفراد األسرة في مؤسسات 
 .المجتمعية

 

 النتائج واالستخالصات .3

وبو استمرارية  ،االىتماـ بالمرأة مف الناحية االجتماعية في تزايدأف ويتضح مف المشاريع السابقة 
كاف معظـ المشاريع تيتـ  إفو  حيث توجد مشاريع مستمرة مف حقبة الخمسينات و السبعينات،

ىناؾ بعض  إف إالالبحريف و صغر حجميا، الجغرافية لمممكة طبيعة مبالوطف ككؿ نتيجة ل
المشاريع تيتـ بنطاؽ معيف أو قرية محددة، مما يعكس الوعي بحاجة المنطقة لخدمة معينة 

 .وتعزيز ىذه الخدمة و االىتماـ بالمرأة القروية مثؿ االىتماـ بالمرأة البحرينية عموماً 
اريع أخرى بشكؿ متقارب مما و تنوع استقاللية المشاريع بيف مشاريع مستقمة مرتبطة بمش

يعكس امتداد بعض المشاريع لينبثؽ منيا مشاريع أخرى حسب الحاجة و مشاريع مستقمة ذات 
 .طابع مختمؼ

ويتضح أف االىتماـ بالمرأة لـ يكف مقتصرًا عمى جانب واحد فتنوعت المشاريع بيف 
لجيود واالىتماـ بيا مف الحكومية و األىمية والدولية و الشريكة، مما يعني تضافر و تكامؿ ا

وحتى في المشاريع التابعة لمؤسسات المجتمع المدني لـ تقتصر المشاريع عمى . مختمؼ الجيات
الجمعيات النسائية، فقد كانت المشاريع مف مختمؼ الجمعيات االجتماعية و المينية والدينية 

 .والسياسية غيرىا، مما يعزز فكرة تواجد المرأة في مختمؼ المجاالت
لعؿ مف أىـ النقاط بالنسبة لممشاريع ىي الميزانية التي بدونيا ال تنشئ المشاريع و 

ومف نقاط قوة المشاريع أف غالبيتيا . ، و يؤثر عمى تجييزات المشروعوبتعثرىا يتعثر المشروع
وخصوصًا ولكف الميزانية كانت أحد أكثر المشاكؿ التي تواجو المشاريع . مستقمةليا ميزانية 

ى مشكمة و التدابير التي أخذت لمتغمب عم اإلجراءاتبعض ف. لمؤسسات المجتمع المدنيالتابعة 
عظـ موال. مثؿ تقميص البرامج و األنشطة حسب الميزانيةيؤثر عمى نوعية الخدمة، الميزانية 

يبحث عف مموليف لممشاريع مف القطاعيف الخاص و الحكومي ولكف ىذه الطريقة مف التمويؿ ال 
مشاريع قصيرة المدى حسب الميزانية  إما إلنشاءولذلؾ يمجئ البعض  ،دامة و ثباتتوجد بيا است

 إيجادالتي ليا آلية واضحة في و قميمة ىي المشاريع . المحددة أو يتعثر بسبب ىذه المشكمة
والجدير بالذكر أف في ىذا العاـ تفاقـ مشكمة . عف طريؽ المشروع أو فرض رسوـ دخؿ ثابت

قمؿ  ،قطاع الخاص بسبب األزمةالـ المشاريع بسبب األزمة المالية العالمية فالميزانية عند معظ
 انسبة التبرعات مما أثر سمبًا و بشكؿ مباشر عمى كثير مف المشاريع التي كانت تعتمد عمى ىذ

 . النوع مف الدخؿ
المشروع كانت غالبيتيا في البحث  تمويؿمقترحاتيـ لمرحمة وحتى عند تقدـ المشاريع ب

، وقميمة كانت المشاريع التي اقترحت حموؿ جذرية و تضمف (61 جدوؿانظر )عف مموليف أكثر 
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ولذلؾ أقترح دعـ المشاريع وخاصة التابعة لمؤسسات المجتمع . استمرارية تمويمية لممشاريع
التمويؿ الثابت  إليجادالمدني في التدريب عمى الحصوؿ عمى تمويؿ و آليات وضع خطط 

 .والمستمر
و رغـ أف أىداؼ و أدوار المشاريع متداخمة مع مجاالت أخرى كالمجاؿ السياسي أو 

أف جميعيا ليا أثر اجتماعي مباشر عمى  إال، وغيرىا مف المجاالت االقتصاديالتعميمي أو 
المرأة، فمثاًل تمكيف المرأة السياسي يعكس تمكينيا االجتماعي النابع عف تمكينيا التعميمي 

أف  إالورغـ قوة و وضوح معظـ أىداؼ المشاريع  .واالقتصادي الذي برقييما تتطور اجتماعياً 
مف المشاريع قد حققت % 9336وضح أف  33 جدوؿ إف، رغـ الصورة المطموبةتطبيقيا لـ يكف ب

، ولكف عند النظر 11 جدوؿتنوع في طبيعة أنشطة المشروع حسب مثاًل نرى إال أننا . أىدافيا
في طرؽ ممارسة األنشطة نرى أف معظميا متشابو و وتقميدية في شكؿ محاضرات و ندوات و 

حسب  إليياتعريؼ المشاريع باألنشطة التي يحتاجوف ولذلؾ يجب التركيز عمى . ورش عمؿ
وحتى بالنظر لمستوى  .أىدافيـ ومف ثـ ممارسة األنشطة و تحقييا بصور مختمفة وتجديدية

سابقًا نرى أف بعضيا ال يرقى  35 جدوؿاالنجازات التي حققتيا المشاريع كما ىو موضح في 
و، باستثناء بعض المشاريع مثؿ التي بالمستوى المطمبي و الحقوقي والبعض اآلخر يصعب قياس

 .تخص قانوف أحكاـ األسرة
ومف المراحؿ الميمة في المشاريع التي تحتاج لوقفة ىي مرحمة التقييـ فمازاؿ ىناؾ 

، إال أف التقييـ مرحمة ال تقؿ أىمية عف %(2032)مشاريع غير مقيمة و أف كانت نسيتيا قميمة 
التخطيط و التنفيذ و يجب أف تؤخذ في اعتبار جميع المشاريع، عممًا أف معظـ المشاريع التي 

ولكف مف المؤشرات الجيدة أف غالبية . التقييـصرحت أنيا قد استفادت مف  بالتقييـقامت 
 إشراؾ، رغـ أف مازاؿ 53 جدوؿي المشاريع التي تقيـ تكوف باستمرار حسب ما تـ توضيحو ف

تنوع األدوات المستخدمة و . مشروع فقط 32المستفيديف في عممية التقييـ ضئيؿ أقتصر عمى 
مشروع صرح أنو يستخدـ  56العممية، فمثاًل رغـ أف ال يعني أف كميا تستخدـ بالطريقة  لمتقييـ

ال تستخدـ بالطريقة العممية و تكتفي بالمالحظات الفردية العشوائية و أنيا  إال لمتقييـالمالحظة 
ومف الجدير بالذكر أف المشاريع التي . التي في الغالب قد ال تعطي مؤشرات واقعية يمكف قياسيا

و المشاريع التي تقيـ عبرت عف رغبتيا  التقييـبمية رغبتيا في ال تقيـ ذكرت في آفاقيا المستق
الحالي و الحصوؿ عمى تقيـ خارجي، مما يعطي مؤشر جيد بالشعور بأىمية ىذه  التقييـبتطوير 
 .المرحمة

كانت في الغالب تستيدؼ معظـ  إفو كما تنوعت الفئات التي تستيدفيا المشاريع 
النساء بغض النظر عف الحالة االجتماعية أو الوظيفة فيما عدا المشاريع ذات الطابع 

فيما أف المشاريع تستيدؼ فئات عمرية مختمفة وتقؿ المشاريع التي تستيدؼ . االقتصادي
ف المرأة المعاقة وىذا يؤكد أ. كما أف معظـ المشاريع ال تستيدؼ المرأة ذات االعاقة. المسنات
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فيي . في الوطف العربي متضررة أكثر مف الرجؿ ذو االعاقة أو المرأة المعاقة في الدوؿ المتقدمة
ولذلؾ يجب أف نعزز في المشاريع تقديـ . شرقية امرأةو مرة لكونيا  إلعاقتيامتضررة مرة 

فو . لواجباتو مواطنة و ليا جميع الحقوؽ وا امرأةالخدمات لممرأة ذات االعاقة كونيا  كاف  ا 
يتطمب ىذا وعي و إيماف مجتمعي أكبر بيذه الفئة و دعـ مادي لجعؿ المشاريع بطريقة يمكف 

 .االستفادة منيا مف قبؿ مختمؼ فئات المجتمع
غير موجو لممرأة بوجو بيف مشاريع موجو لممرأة فقط و مشاريع كما تنوعت المشاريع 

، مع تنوع عدد ىي المستفيد الرئيسي د الدراسةقيولكف المرأة في غالبية المشاريع  ،محدد
تواجد المرأة في بعض الجمعيات و بعض المشاريع ولكف  .يف بالمشروعموالعام اإلدارييف

يزاؿ ال يعي بالنوع االجتماعي وينفذ بعضيا بصورة تقميدية تضاؼ فيو المرأة  المطروحة ما
بحيث يكوف تواجد المرأة في أي وىذه النوعية مف المشاريع يجب تطور أمكف،  إفلممشروع 

بعض المشاريع  كما أف. مشروع يتـ منذ مرحمة التخطيط مراعيًا نوعيا االجتماعي وأىمية دورىا
و ، تعزز النظرة النمطية لممرأة كالمشاريع الخاصة باألعماؿ اليدوية والخياطة وتصفيؼ الشعر

 . ًا عمى المرأة فقطالنمطية أو عدـ جعميا حكر  التي يجب أف تقمص لتقميؿ النظرة
، كالميداف زاؿ تواجدىا في بعض المياديف أقؿ مف مستوى طموح المرأة البحرينيةيوال  

 األدوار النمطية أوالمشاريع الموجية لممرأة عمى في الميداف الديني مازاؿ تركيز و . السياسي مثالً 
تحفيظ القرآف وتالوتو أكثر مف  ما يخص الحياة الزوجية التي تكوف فيو أدوار المرأة تقميدية أو

يساعد عمى أخذت باسـ الديف والذي ستمكينيا دينيًا ومعرفيًا لمحصوؿ عمى بعض حقوقيا التي 
عممًا بأف تأثير ىذه الجمعيات عمى الناحية االجتماعية كبير، وطالما  .تعديؿ وضعيا االجتماعي

مف العباءة القديمة الجمعيات  هذىخرج تأتيـ بأنو كاف عائؽ دوف تقدـ المرأة ولذلؾ يجب أف 
بعد ذلؾ بنظرة تجديدية دينية معاصرة ليكوف شريؾ في مساعدة المرأة عمى النيضة، وال تتيـ 

كانت ىذه المؤسسات ال تتداخؿ مع الممارسات  إفالمرأة بأنيا لجئت لمؤسسات غير دينية، و 
 .الدينية

لممرأة تعبر عف االىتماـ بالمرأة  رغـ ذلؾ ىناؾ الكثير مف المشاريع المميزة و الرائدة
فمثاًل وجود مركز مثؿ مركز معمومات المرأة و الطفؿ يؤكد االىتماـ . ونضج المرأة البحرينية

مكانتيا االجتماعية و الثقافية و الدراية بحاجات  ززبالمرأة و الدراسات التي تخص المرأة الذي يع
و مركز حماية المعنفات يدلؿ االىتماـ بالمرأة مف  األسريةكما أف وجود عدد مف المراكز . المرأة

 بإنشاءو الوقوؼ معيا في حاالت العنؼ ويعبر عف تغير نظرة المجتمع  األسرة إنشاءمرحمة 
ومف المؤشرات الجيدة  .بحقوقيا إدراكياو وعي المرأة و  المراكز و تقبؿ المرأة لمجوء ليذه المراكز

في مراحؿ  إشراكياو  استقطابياادة فعالية مشاركة المرأة و مشروع أقترح زي 46ليذه الدراسة أف 
، عممًا أف غالبية المشاريع تقوـ بيذه المقترحات و 63 جدوؿو تنفيذ المشروع كما وضح في  إعداد
 .المقترح عمى المشاريع التي ال تخص المرأة فقط أقتصر
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مستقبمية لممجاؿ االجتماعي الاالقتراحات المقدمة مف قبؿ المشاريع وفيما يخص 
 متداخمةنظرًا ألف المجاالت بطبيعتيا  ،لمنيوض بالمرأة كانت بعضيا متداخمة مع مجاالت أخرى

الجوانب الحقوقية والتوعوية وتمكيف  و لكف االقتراحات لـ يغب عنيا. كما تـ مناقشتو سابقاً 
أف المرأة البحرينية بحاجة  إالمما يؤكد أف رغـ وجود بعض المشاريع في ىذه المجاالت . المرأة
بعض المشاريع  اقترحت، عممًا أف الزاؿ ىناؾ أقمية إليوما تصبوا  إلىمشاريع أكثر لموصوؿ  إلى

 .ياً النمطية وقد يكوف ىذا نتيجة لمواقع الموجود حال
عنصر رئيسي في بناء ىذا المجتمع، ساىمت  ف المرأة شريؾ ووختامًا تعكس الدراسة أ

. فيو وحصمت عمى الكثير مف حقوقيا بصورة تمقائية في بعضيا و طالبت و كافحت لمكثير منيا
 .إليوالمستوى التي تطمح  إلىالزالت تحتاج المزيد لتصؿ  أنيا إال

 
  المقترحاتالتوصيات و 

دعـ المشاريع وخاصة التابعة لمؤسسات المجتمع المدني في التدريب عمى الحصوؿ  .9
 .التمويؿ الثابت والمستمر إليجادعمى تمويؿ و آليات وضع خطط 

تحميؿ القطاع الخاص المسئولية المجتمعية و تشجيعو عمى تمويؿ المشاريع  .2
 .االجتماعية

حسب أىدافيـ ومف ثـ  إليياالتركيز عمى تعريؼ المشاريع باألنشطة التي يحتاجوف  .3
 .ممارسة األنشطة و تحقييا بصور مختمفة و تجديدية واالبتعاد عف الطرؽ التقميدية

جميع الفئات في العممية  إدراجاالىتماـ بمرحمة التقييـ ليتـ تقييـ جميع المشاريع و  .4
مع الحرص عمى تنوع . ف وعدـ االكتفاء بآراء صناع القراروالعاممي خصوصًا المستفيديف

 .التقييـاستخداـ أدوات عممية بصورة صحيحة في عممية 

و مواطنة و ليا  امرأةأف نعزز في المشاريع تقديـ الخدمات لممرأة ذات االعاقة كونيا  .5
تفادة مادي لجعؿ المشاريع بطريقة يمكف االسالدعـ وتقديـ ال جميع الحقوؽ و الواجبات

 .منيا مف قبؿ مختمؼ فئات المجتمع
األولى  المراحؿالتأكيد عمى أف المشاريع الغير موجية لممرأة فقط تراعي تواجد المرأة منذ  .6

 .لممشروع بصورة عشوائية إضافتيامراعية النوع االجتماعي لممرأة و عدـ 

التقميؿ مف المشاريع النمطية حتى ال نعزز ىذه الصورة لممرأة، وفي حاؿ تواجد مثؿ ىذه  .7
 .عمى المرأة فقط اقصراىاالمشاريع عدـ 

مشاركة كافة الجمعيات و خصوصًا الجمعيات الدينية في النيوض بالمرأة، و النظر  .8
 .النيضةى بنظرة تجديدية دينية معاصرة ليكوف شريؾ في مساعدة المرأة عملممرأة 

 اإلداريو العمؿ  التنفيذو  األعدادالمرأة بصورة أكبر في مراحؿ التخطيط و  إشراؾ .9
 .لممشاريع سواء الموجو لممرأة فقط أو المشاريع الغير موجو لممرأة
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إنشاء مشاريع تساعد األـ الحاضنة العاممة عمى القياـ بدورىا كأـ و أـ عاممة  .90
العمؿ بالبحريف مما يصعب األمر عمى األـ  ال يوجد دور أطفاؿ في أمكاف: مثاؿ)

 (.العاممة ويزيد االعتماد عمى خدـ المنازؿ

 .إلييامشاريع تيتـ بالمرأة في القرى لموصوؿ لمفئات التي تحتاج  إنشاء .99

 . مواقع الكترونية إنشاءدعـ و تحفيز المشاريع عمى  .92

تدريب المشاريع عمى طرؽ القياـ بدراسة الجدوى و تحديد القدرة االستيعابية  .93
 .الطاقات إىدارلمتأكد مف جدوى النفقات و المجيودات مقابؿ المردود وعدـ 

و االبتعاد عف  ابتكاريوتدريب المشاريع عمى طرؽ الوصوؿ لممستيدفيف بطرؽ  .94
 .التجديديةالفكرة  الطرؽ التقميدية خصوصًا في المشاريع الحديثة وذات

قواعد بيانات لممشاريع الخاصة بالمرأة  إلنشاءالتعاوف مع المراكز البحثية  .95
 .ومشاكؿ المرأة مثؿ رصد حاالت العنؼ و الطالؽ و غيره مف الظواىر االجتماعية
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 بيان بالجيات التي تم مخاطبتيا و دراسة مشاريعيا : 1ممحق 
 الجيات الحكومية

عدد  الجية
 المشاريع 

تمت 
 االستجابة

لـ تتـ 
 االستجابة

 المالحظات استبعد

 االستجابة بطيئة جداً  1 2 12 15 وزارة التنمية االجتماعية .1
   1 6 7 المجمس األعمى لممرأة .2
 تعاوف كبير   3 3 الخيرية الممكية .3
    3 3 مشباب والرياضةالعامة لمؤسسة ال .4
   1  1 وزارة الخارجية .5
   1 1 2 مركز الدراسات والبحوث .6
   2  2 معيد البحريف لمتنمية السياسية .7

  1 7 25 33 اإلجمالي
  الجمعيات أىمية 

 الجمعيات النسائية 

 الجية
عدد 
 المشاريع

تمت 
 ستجابةالا

لـ تتـ 
 االستجابة

 المالحظات استبعد

   1 5 6 االتحاد النسائي .8
   1 3 4 جمعية نيضة فتاة البحريف .9

   1 1 3 جمعية رعاية الطفؿ واألمومة .11
   1 5 5 جمعية أواؿ .11
    1 1 الرفاع الثقافية الخيريةجمعية  .11
    1 1 الجمعية النسائية الدولية .13
 ليس لدييـ وقت  1 - 1 جمعية فتاة الريؼ .14
 تـ   3 3 جمعية البحريف النسائية .15
 ليس لدييـ وقت  1  1 جمعية المستقبؿ .16
 انشغاؿ ال يستطيعوف  1  1 جمعية المرأة البحرينية .17
 ظروؼ خاصة  1  1 جمعية مدينة حمد النسائية .18
 تـ   3 3 الجمعية البحرينية لتنمية المرأة .19
 ال يرغبوف   1  1 جمعية المحرؽ النسائية االجتماعية .11
 انشغاؿ  1  1 جمعية المرأة المعاصرة .11
 ال يوجد وقت لإلجابة  1  1 جمعية باربار النسائية .11
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 الجية
عدد 
 المشاريع

تمت 
 ستجابةالا

لـ تتـ 
 االستجابة

 المالحظات استبعد

 الجمعية األىمية لقرية الخارجية بستره .13
 (القسـ النسائي )

 تـ   3 3

 ال يوجد مشاريع مطابقة 1   1 جمعية الفجر الجديدة النسائية .14
  1 14 17 41 االستجابة

 الجمعيات االجتماعية
 المالحظات استبعد لم يتم تم العدد الجية

    2 2 جمعية اليالؿ األحمر .25
    1 1 جمعية الكممة الطيبة .26
   2  2 جمعية السعادة االجتماعية .27
   2  2 جمعية مودة .28
   2 1 3 دار الحكمة لممتقاعديفجمعية  .29
 ال ينطبؽ المشروع عمى الشروط 1   1 جمعية سترة االجتماعية .30
 ليس لدييـ وقت لإلجابة 1استممنا   1 1 2 األسرة وتنظيـجمعية البحريف لمصحة اإلنجابية  .31
    1 1 جمعية مكافحة التدخيف .32
    1 1 جمعية البحريف لمكافحة السرطاف .33
    1 1 ألمراض الدـ الوراثيةالجمعية األىمية  .34

 1   1 جمعية العالج الطبيعي .35
المعمومات ناقصة لـ نستطيع 

 استكماؿ االستبيانات

 1   1 جمعية البحريف لمرضى السكمر .36
مستشفى الاالستبياف في  لمؿءالمقابمة تـ 

ولكف / بسبب مرض مستوفي البيانات
 استبعد ألف المشروع لـ يبدأ بعد

 ال يوجد لدييـ 1   1 البيئةجمعية أصدقاء  .37
 ال يوجد لدييـ 1   1 جمعية البحريف لمبيئة .38
 غير مطابؽ لمشروط 1   1 جمعية البحريف لحقوؽ اإلنساف .39
 غير متعاونيف  2  2 الجمعية البحرينية لمحريات العامة .40
 ترجمة االستبيافـ ت   1 1 جمعية حماية الوافديف .41
 متعاونيفغير    1 1 جمعية حماية المستيمؾ .42
    2 2 الجمعية األىمية لدعـ التعميـ والتدريب .43
والمراسمة االتصاؿ رغـ لـ يتـ الرد   1  1 الجمعية البحرينية لمباحثيف والمخترعيف .44

  1  1 جمعية التجديد الثقافية .45 والذىاب إلى المقر االلكترونية
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 المالحظات استبعد لم يتم تم العدد الجية
  1  1 جمعية البحريف االجتماعية الثقافية .46
  1  1 جمعية حوار .47
  1  1 جمعية المممكة .48
  1  1 جمعية االنجاز .49
  1  1 جمعية السالـ الفكرية .50

  2  2 جمعية العائمة .51
رغـ المتابعات واتصاؿ يصؿ إلى 

 !!مكالمات لـ ألقى تجاوب  10
  6 18 12 36 االستجابة

 
 الجمعيات الشبابية

 المالحظات استبعد لـ تتـ تـ العدد الجية
    1 1 البحرينيةجمعية الشبيبة  .52
 وال يوجد وقت  غير متعاونيف  1  1 جمعية الشباب الديمقراطي البحريني .53
 بطئ وبيروقراطية   1 1 جمعية أطفاؿ وشباب المستقبؿ .54
 المقر الجديد إلىال يرد أحد بسبب االنتقاؿ   1  1 جمعية ممتقى الشباب .55
 المقر الجديد إلىال يرد أحد بسبب االنتقاؿ   1  1 جمعية رواد األعماؿ لمشباب .56
 المقر الجديد إلىال يرد أحد بسبب االنتقاؿ   1  1 جمعية الشباب العربي .57
 المقر الجديد إلىال يرد أحد بسبب االنتقاؿ   1  1 جمعية التيارات الشابة .58
 المقر الجديد إلىال يرد أحد بسبب االنتقاؿ   1  1 جمعية أصحاب األعماؿ لمشباب .59
 المقر الجديد إلىال يرد أحد بسبب االنتقاؿ   1  1 جمعية أصدقاء الناشئة .60
 تعاوف كبير 1  1 2 جمعية الشباب والبيئة .61

  1 7 3 11 االستجابة
 
 
 

 الجمعيات اإلسالمية 
 المالحظات استبعد لـ يتـ تـ العدد الجية

    5 5 جمعية اإلصالح  .62
    3 3 جمعية التربية اإلسالمية .63
    4 4 الجمعية اإلسالمية  .64
 فقط 2حصمنا عمى   2 2 4 جمعية التوعية اإلسالمية .65
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 المالحظات استبعد لـ يتـ تـ العدد الجية
    1 1 جمعية الذكر الحكيـ .66
    2 2 جمعية اليدى اإلسالمية .67

   2 17 19 االستجابة
 الجمعيات الخيرية 

 المالحظات استبعد لـ يتـ تـ العدد الجية
 الردلـ يتـ   1  1 جمعية البحريف الخيرية .68
    1 1 جمعية النور البر .69
 ال يرغبوف في التعاوف  3  3 جمعية مؤسسة الشييد الخيرية .71
    1 1 جمعية اإلحساف الخيرية .71
 لـ يرد أحد  1  1 جمعية اآلؿ واألصحاب الخيرية .71
 لـ يرد أحد  1  1 جمعية الفاروؽ الخيرية  .73

  1 6 3 9 االستجابة
 الصناديق الخيرية

 المالحظات استبعد لـ يتـ تـ العدد الجية
    1 1 صندوؽ الحد الخيري .74
 تعاوف مميز 2  1 3 صندوؽ كرباباد الخيري .75
 تعاوف مميز   1 1 صندوؽ أـ الحصـ الخيري .76
   1  1 صندوؽ النعيـ  .77
   3  3 صندوؽ المنامة  .78
    1 1 صندوؽ بوري الخيري .79
   2  2 صندوؽ مدينة حمد الخيري .80
   2  2 الخيريصندوؽ مدينة حمد لمعمؿ  .81
   1  1 صندوؽ سترة الخيري .82
   1  1 صندوؽ السنابس الخيري .83

  2 10 4 16 االستجابة
 الجمعيات المينية 

 المالحظات استبعد لـ يتـ تـ العدد الجية
   1  1 جمعية الميندسيف  .84
   1  1 جمعية الصحة والسالمة .85
   1  1 جمعية المعمميف  .86
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 المالحظات استبعد لـ يتـ تـ العدد الجية
   1  1 جمعية األطباء .87
    1 1 االجتماعييف البحرينيةجمعية  .88
   1  1 جمعية البحريف لتقنية المعمومات  .89
 تعاوف مميز 1  2 3 جمعية االنترنت البحرينية .90
   1  1 البشريةجمعية البحريف لتنمية الموارد  .91
   1 1 2 جمعية سيدات األعماؿ .92
   1  1 جمعية الفمكييف البحرينية .93
   1  1 جمعية التمريض  .94
   1  1 البحرينية األكاديمييفجمعية  .95
   1  1 جمعية السكرتارية البحرينية .96
   1  1 البحرينية الحقوقييفجمعية  .97
   1  1 جمعية الباحثيف والمخترعيف .98

  1 13 4 18 االستجابة
 المؤسسات الخاصة 

 المالحظات استبعد لـ يتـ تـ العدد الجية
   2  2 اإلسالـمركز أكتشؼ  .99

    1 1 لرعاية الوالديفمؤسسة دار المنار  .100
    1 1 دار يوكو لرعاية الوالديف .101
 ال يوجد أدنى تعاوف  1  1 األسريمركز بتمكو لحاالت العنؼ  .102
    2 2 مشاريع اليالؿ  .103

المركز االستشاري لرعاية األعماؿ  .104
 (مركز سمارت لمتطوير الشخصي)

4 2 1 1  

 ال يرغبوف في التعاوف  3  3 ألعممائيالمجمس  .105
  1 7 6 14 االستجابة

 الفئات الخاصة 
 المالحظات استبعد لـ يتـ تـ العدد الجية

    1 1 أمور المعاقيف وأصدقائيـ ولياءالبحرينية ألجمعية ال .106
    3 3 مركز الحراؾ الدولي .107
  1  2 3 جمعية الصـ البحرينية .108

  1  6 7 االستجابة
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  األجنبيةالجمعيات 
 المالحظات استبعد لـ يتـ تـ العدد الجية

 2   2 األمريكية اإلرساليةجمعية  .109

جميع القائميف عمى ىذه 
المشاريع أجانب وبحاجة لرسائؿ 

و  األجنبيةو استمارات بالمغة 
 األجنبيةفريؽ بحثي يجيد المغة 

 2   2  األمريكيةجمعية السيدات  .110
  1  1 جمعية السيدات الينديات  .111
  1  1 النادي اليندي  .112
 روتا رينادي  .113
 (العدلية،السممانية، المنامة)

3  3  

 1   1 نادي الشباب .114
  1  1 نادي أنرويؿ .115
  1  1 نادي دلموف .116

 12 0 7 5  
 منظمات و مؤسسات دولية  

 المالحظات استبعد لـ يتـ تـ العدد الجية
شراكة الشرؽ )السفارة األمريكية  .117

 (MEPI األوسط
جميع القائميف عمى ىذه   1 1 2

المشاريع أجانب وبحاجة 
لرسائؿ واستمارات بالمغة 

و فريؽ بحثي يجيد  األجنبية
 األجنبيةالمغة 

  1  1 السفارة البريطانية  .118
  1  1 السفارة اليندية  .119
  1  1 فريدـو ىاوس .120
 مستبعديف لعدـ استكماؿ البيانات  3  1 4 المتحدة اإلنمائي األمـصندوؽ  .121

  3 4 2 9 االستجابة
 االستمارة الغير نيائية: 1 ممحق

 منظمة المرأة العربية

 
 

 
 الدراسات المسحية لممشروعات الموجية لمنيوض بالمرأة العربية

 استبيان المشروعات االجتماعية

 رقـ االستبياف  الدولة
 



  
 

113 
 

 (غير نيائية)
 

  -:معمومات عن مستوفي البيانات
 .............................................اسـ مستوفي البيانات -

المسمى الوظيفي لمستوفي البيانات في  -
 ...................................................................المشروع

 عنواف البريد االلكتروني لمستوفي البيانات -

 .................................................................. 
 ...............................................اسـ الباحث الميداني -

 ............................................تاريخ استفاء االستبياف -

  -:بيانات المؤسسة
 .....................................................اسـ المؤسسة -
 ............................................................العنواف -

 ......................................................رقـ التميفوف -

 .......................................................رقـ الفاكس -

 ........................................البريد االلكتروني لممؤسسة -

  -:ممحوظة
 المعمومات الواردة في ىذا االستبياف خاصة فقط بأغراض البحث العممي التابع لمنظمة المرأة العربية

 
 

 
 

تقوـ منظمة المرأة العربية تحت مظمة جامعة الدوؿ العربية بإجراء دراسة مسحية لممشروعات 
  .المنظمة فيالمجاالت االجتماعية بالدوؿ األعضاء  فيالمخصصة لممرأة العربية 

والمستوى غير  الرسميالوقوؼ عمى الجيود المبذولة عمى المستوى  إلىوييدؼ ىذا االستبياف  
كما ييدؼ إلى الكشؼ عف التوجيات  ،مف أجؿ النيوض بالمرأة وتحسيف أوضاعيا االجتماعية الرسمي

  .تحقيؽ أىدافيا أو أسباب اإلخفاؽ فيوالوقوؼ عمى مدى نجاحيا تـ التركيز عمييا،  التيوالموضوعات 
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سيساعد ىذا االستبياف عمى تشخيص الوضع الراىف، وعمى تعزيز ورفع  ،وانطالقًا مف كؿ ما سبؽ 
وتقديـ مجموعة مف  ،كفاءة البرامج والمشروعات واألنشطة اليادفة لتحسيف األوضاع االجتماعية لممرأة العربية

ىذا المجاؿ بناء عمى قاعدة عريضة  فيوضع خطتيا المستقبمية  فيتسترشد بيا المنظمة  لتياالتوصيات 
  .بيف الدوؿ األعضاء الفنيبما يؤدى إلى نجاح جيود تبادؿ الدعـ  ،مف المعايير الموحدة

 
  .تسييؿ عممية جمع المعمومات فيشاكريف لكـ جيودكـ وتعاونكـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن المشروعبيانات عامة : أواًل 
 :....................................................اسـ المشروع  -1

 : لممشروع  الحاليالموقؼ  -1
 (   )   مستمر  -
  (   )      منتيي -
 (    )  ( متعثر )متوقؼ  -

 
 

  -:لممشروع الزمنيالمدى  -3

 تاريخ نياية المشروع المدى الزمني المقرر لممشروع تاريخ بدء المشروع
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 "لممشروعات المنتيية"
 
 

  

 
 : نطاؽ عمؿ المشروع  -4

 (   )     وطني -
 (   )      يقميمإ -
 (    )     دولي -
 

 : التغطية الجغرافية لممشروع  -5 
 (   )  الوطف ككؿ  -
 (   )   العاصمة  -
 (   )    إقميـ -
 (   )   محافظة -
 (   )   مدينة -
 (  )  قرية أو مجموعة قرى -
 ...................................أخرى تذكر -
 
 

 ىؿ ىذا المشروع مرتبط بمشروعات أخرى؟  -6
 (     )  ال     (   )نعـ 

 ( حالو اإلجابة بػ نعـ  في)      
 

 ىذه المشروعات  ىيما  -7
...................................................................................... 
...................................................................................... 

...................................................................................... 
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 التنفيذ : ثانيًا 
 .............:الجيات المنفذة / اسـ الجية  -8

 الجيات المنفذة / طبيعة الجية  -9

 (  )    حكومية  -
 (   )   قطاع خاص  -
 (  )        منظمة أىمية -
 (   )   منظمة إقميمية  -
 (   )  منظمة دولية رسمية-
 (  )منظمة دولية غير حكومية  -
 ................... .أخرى تذكر -

 
 مصادر التمويؿ  -11

 (  )    حكومية  -
 (   )   قطاع خاص  -
 (  )        منظمة أىمية -
 (   )    منظمة إقميمية  -
 (   )     منظمة دولية رسمية-
 (  )  منظمة دولية غير حكومية -
 ................... .أخرى تذكر -
  

 الالزمة لممشروعمدى توافر التجييزات المادية  -11

 العدد الوصؼ 
   مقرات لممشروع/ مقر

   تجييزات مكتبية
   أجيزة حاسوب
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   وسائؿ نقؿ
   وسائؿ اتصاؿ
   موقع الكتروني 

 
 ......إناث  .......ذكور  عدد العامميف بالمشروع -11

 ........أنثى  .......ذكر      مدير المشروع -13

 .......................المشروع إدارةعدد النساء في  -14
 

 : أىداؼ المشروع  -15
-................................................................................... 
-................................................................................... 
-................................................................................... 
-................................................................................... 

 
 طبيعة أنشطة المشروع -16

 وصؼ النشاط النشاط
  توعية

 
  تكويف/ تدريب 

 
  تنمية ميارات

 
  كوادر إعداد

 
  تقديـ مساعدات مالية أو عينية

 
  برامج حماية 

  توفير مؤسسات رعاية مختمفة
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  تحسيف ظروؼ العيش

 
عادةتأىيؿ    تأىيؿ وا 

 
 ...............................................................................................أخرى تذكر

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
 
  
 

 الفئات التي يستيدفيا المشروع -17
 الحالة االجتماعية لمنساءحسب  -

 أرامؿ     مطمقات    متزوجات     عزباوات 
 

 حسب الحالة الوظيفية -

 متقاعدات    ربات بيوت     عامالت      
 

 حسب العمر -

 مسنات      شابات      فتيات     أطفاؿ      
 

 حسب الحالة الصحية  -

 .........................أخرى تذكر       أمراض مزمنة       معوقات        
 

 ( )ال    ( )نعـ  :ىؿ يستيدؼ المشروع الرجاؿ -18

 ............................................:بنعـ، فأي فئة مف الرجاؿ اإلجابةاذا كانت  -19

 .........................................................:عدد المستيدفيف مف المشروع -11
 ........................"بدًءا مف تنفيذ المشروع" المستفيديف الفعمييف مف المشروع عدد  -11
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 االنجازات والمشكالت -:ثالثا 
  -:ىؿ حقؽ المشروع أىدافو -11

 (  )ال      ( )نعـ                   
 

 بنعـ، فما ىي أىـ االنجازات التي حققيا المشروع حتى اآلف؟  اإلجابةاذا كانت  -13
-................................................................................... 
-................................................................................... 
-................................................................................... 

 
 واجيت المشروع / العقبات التي تواجو  -14
 التي اتخذت لمتغمب عمييا اإلجراءات توصيؼ العقبات العقبات

 عدـ وجود وثيقة لممشروع -
 
عدـ وضوح غايات المشروع  -

 وأىدافو وصعوبة قياس األىداؼ
 
 الرسمية اإلدارية اإلجراءاتتعقيد  -
 
 مشكالت دراسات الجدوى -
 
 مشكمة التمويؿ -
 
 المستيدفيف إلىصعوبة الوصوؿ  -
نقص القدرات الفنية الالزمة -

 لمعمؿ في المشروع
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قصور المتابعة وتركيزىا عمى  -
 الناحية المالية

 

 مشكمة المكاف-
 
 
 نقص التجييزات المادية-

 
 

مشكمة التنسيؽ بيف الجيات ذات  -
 الصمة

 
 نقص الموارد البشرية -

 
 

 عدـ وجود خطة لالستدامة -

 

 تجاوب المستيدفيف عدـ -
 
 عدـ وجود مؤشرات لمتقييـ -

  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

  

  

 
 كيؼ أثرت ىذه المشكالت عمى استمرارية المشروع ؟  -15
-...................................................................................... 
-...................................................................................... 
-...................................................................................... 

 
 آليات التقييم والمتابعة : رابعا

 (    )ال   (   ) ىؿ تـ تقييـ المشروع ؟ نعـ -16
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  -:حالة اإلجابة بػ نعـ أجب عف األتي في -17
 مراحؿ التقييـ -أ   

 مستمر    (   ) 

 مرحمي    (   ) 

 نيائي     (   ) 

 جية التقييـ -ب
 ذاتي  

  اإلدارييف -
 المستفيديف -
 العامميف -

  

  خارجي 

 إشرافيةجيات  -
 جيات تمويمية -

 أخرى -

  متعدد األطراؼ(   ) 

 
 

 منيجية التقييـ -جػ
 تقييـ األنشطة       (   ) 

  المخرجات"تقييـ األىداؼ( "   ) 

 تقييـ األداء        (   ) 
 

  -:أدوات التقييـ -18
 االستبياف -
 مؤشرات -

 مقابالت -

 المالحظة -
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 الممفات إلىرجوع  -

 .........................................................تذكر أخرى -
 

  -:كيؼ استفاد المشروع مف عممية التقييـ -19

-...................................................................................... 
-...................................................................................... 
-...................................................................................... 

 
 الرؤية المستقبمية: خامسا
  -:مقترحاتكـ لتحسيف المشروع ىيما  -31

 وصؼ المقترحات 
  التخطيط لممشروع 

 
  تنفيذ المشروع

 
 تقييـ المشروع

 
 

 تمويؿ المشروع
 

 

  مشاركة المرأة في المشروع
 

 
أىـ المجاالت االجتماعية التي تقترحوف أف يقاـ فييا مشروعات لمنيوض بالمرأة في المجاؿ  ىيما  -31

 االجتماعي؟ 
- ................................................................................ 
- ................................................................................ 
- ................................................................................ 
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 مالحظات

 
- ................................................................................ 
- ................................................................................ 
- ................................................................................ 

- ................................................................................ 
- ................................................................................ 
- ................................................................................ 
- ................................................................................ 
- ................................................................................ 
- ................................................................................ 
- ................................................................................ 
- ................................................................................ 
- ................................................................................ 
- ................................................................................ 
- ................................................................................ 

 
 االستمارة النيائية: 1 ممحق

   

 
 

 
 

 الدراسات المسحية لممشروعات الموجية لمنيوض بالمرأة العربية
 استبيان المشروعات االجتماعية

 رقـ االستبياف 
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 الدولة  -

                                      
 .............................................اسـ مستوفي البيانات -

 ...................................................................المسمى الوظيفي لمستوفي البيانات في المشروع -

 عنواف البريد االلكتروني لمستوفي البيانات -

 .................................................................. 
 

 ...............................................الميدانياسـ الباحث  -

 ـ1119......../......./.:تاريخ استفاء االستبياف -

 

 :بيانات المؤسسة -

 .....................................................اسـ المؤسسة -
 ............................................................العنواف -

ـ -  ......................................................التميفوف رق

 .......................................................رقـ الفاكس -

 ........................................البريد االلكتروني لممؤسسة -

 
 

 
 

تقـو منظمة المرأة العربية تحت مظمة جامعة الدوؿ العربية بإجراء دراسة مسحية 
  .المنظمة فيالمجاالت االجتماعية بالدوؿ األعضاء  فيلممشروعات المخصصة لممرأة العربية 

 الرسميالوقوؼ عمى الجيود المبذولة عمى المستوى  إلىوييدؼ ىذا االستبياف  
كما ييدؼ إلى  ،مف أجؿ النيوض بالمرأة وتحسيف أوضاعيا االجتماعية الرسميوالمستوى غير 

 فيتـ التركيز عمييا، والوقوؼ عمى مدى نجاحيا  التيالكشؼ عف التوجيات والموضوعات 
 . تحقيؽ أىدافيا أو أسباب اإلخفاؽ

سيساعد ىذا االستبياف عمى تشخيص الوضع الراىف، وعمى  ،ما سبؽ وانطالقًا مف كؿ 
تعزيز ورفع كفاءة البرامج والمشروعات واألنشطة اليادفة لتحسيف األوضاع االجتماعية لممرأة 

وضع خطتيا المستقبمية  فيتسترشد بيا المنظمة  التيوتقديـ مجموعة مف التوصيات  ،العربية
بما يؤدى إلى نجاح جيود تبادؿ  ،عريضة مف المعايير الموحدة ىذا المجاؿ بناء عمى قاعدة في

 المعمومات الواردة في ىذا االستبياف خاصة فقط بأغراض البحث العممي التابع لمنظمة المرأة العربية
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 رسالة الخبيرة المحمية لمجيات :1 ممحق

 
 األمر ييمو مف إلى

 
 بإعداد العربية الدوؿ جامعة إطار في تعمؿ حكومية منظمة وىي العربية، المرأة منظمة تقـو

 الدوؿ في المنفذة والمشاريع لمبرامج المسحية الدراسات مشروع مف واألخيرة الرابعة المرحمة
 بالمجاؿ الخاصة المشاريع عمى المرحمة ىذه تركز حيث بالمرأة النيوض اجؿ مف العربية

 . ـ1119 سبتمبر إلى يوليو مف الفترة في لممرأة الموجية االجتماعي
 االجتماعي المجاؿ تخص والتي البارزة االجتماعية المشاريع ضمف مشروعكـ اختيار تـ وقد

 الدراسة في المدرجة المشاريع ضمف مشروعكـ يكوف أف البحثي الفريؽ يرغب لذا. لممرأة
 .لمبحث المسحية

 جمع بعممية تقـو والتي – الفمة إيماف السيدة – المساعد الباحث مياـ تسييؿ منكـ نرجو لذا
 .الدراسة إلتماـ المطموبة المعمومات وتقديـ الدراسة إجراء مياـ في البيانات

 

 والتقدير،،، االحتراـ فائؽ بقبوؿ وتفضموا تعاونكـ لكـ شاكريف
 

 أحمد دنيا. د
 البحريف جامعة -مساعد أستاذ

 البحريف مممكة في لممرأة االجتماعي المجاؿ خبير
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To whom it may concern  

 

 

Arab Women Organization, an intergovernmental organization working in the 

framework of the Arab League is preparing fourth and final phase of survey 

programs and projects in the Arab states with regards to advancement of Women. 

Focus of this project is related to the social sphere for women within the last five 

years.  

 

 

Your project has been selected within the prominent social projects which are 

specific to the social sphere for women. Therefore, the research team will include 

your project within the projects survey.  

 

We hope that you facilitate the assistant researcher - Ms. Iman Alfalah- in 

collecting data and providing the required information to complete the study. For 

your kind information, data collection period will be from July to September 2009. 

  

 

Thanking you for your kind cooperation and please do accept my sincere respect 

and appreciation. 

 

 

Regards, 

 

 

 

 

Dr. Dunya Ahmed Abdullah 

Assistant Professor - University of Bahrain 

Social sphere of women expert- Kingdom of Bahrain 
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 رسائل رسمية من المجمس األعمى لممرأة لبتطقائمة بأسماء الجيات التي : 1 ممحق
 رقم الفاكس المسمى الوظيفي باسم الجية 

  مديرة إدارة المنظمات األىمية نجوى جناحي وزارة التنمية  .1

 17678287 مدير إدارة خدمات العمالء حسف عبد العزيز مراد المؤسسة الخيرية الممكية  .2

 17227861 مدير اإلدارة القانونية الدكتور يوسؼ عبدالكريـ محمد وزارة الخارجية   .3

مدير مركز الواليات المتحدة  سيد آغا  اإلنمائيمركز الواليات المتحدة   .4
 اإلنمائي

17311500 

 17644536 اإلدارةرئيس مجمس  مريـ الرويعي االتحاد النسائي البحريني  .5

 17729128 اإلدارةرئيس مجمس  فاطمة الكوىجي الدوليةجمعية النساء   .6

 17729643 اإلدارةرئيس مجمس  بدرية مرزوؽ جمعية فتاة الريؼ  .7

 17826117 اإلدارةرئيس مجمس  سرور قاروني. د جمعية البحريف النسائية  .8

 17813646 اإلدارةرئيس مجمس  شويطر إيماف البحرينية المرأةجمعية   .9

 17422005 اإلدارةرئيس مجمس  بيية رضي النسائيةجمعية مدينو حمد   .10

 17663439 اإلدارةرئيس مجمس  خديجة السيد عمي خميؿ الجمعية البحرينية لتنمية المرأة  .11

جمعية المحرؽ النسائية االجتماعية   .12
 الثقافية

 17776329 اإلدارةرئيس مجمس  حناف عبد اهلل الكواري

 17693736 اإلدارةرئيس مجمس  اهلل أحمدرباب عبد  جمعية باربار النسائية  .13

 17592187 اإلدارةرئيس مجمس  نائمة الوعري جمعية نساء مف أجؿ القدس  .14

 17822007 اإلدارةرئيس مجمس  نازلي ضياء توفيؽ جمعية الفجر الجديد النسائية  .15

 17291797 اإلدارةرئيس مجمس  الشيخ عبد اهلل بف خالد آؿ خميفة جمعية اليالؿ األحمر البحريني  .16

 17334131 اإلدارةرئيس مجمس  عبداهلل بف محمد الغرير جمعية العائمة البحرينية  .17

 17699885 اإلدارةرئيس مجمس  السيد عدناف ىاشـ عمي حسيف جمعية السعادة االجتماعية  .18

 17769653 اإلدارةرئيس مجمس  الحمد عادؿ حسف. د جمعية مودة  .19

 17729726 اإلدارةرئيس مجمس   بف محمد آؿ خميفة إبراىيـالشيخ  لممتقاعديفجمعية دار الحكمة   .20

 17342228 اإلدارةرئيس مجمس  الشيخ عبدالعظيـ الميتدي البحراني لإلنماءجمعية أىؿ البيت   .21

 17737135 اإلدارةرئيس مجمس  أمير عمي المشعؿ الجمعية األىمية لقرية الخارجية بستره  .22

  اإلدارةرئيس مجمس  محمد رضي االجتماعيةجمعية سترة   .23

 17591501 اإلدارةرئيس مجمس  عبد العزيز حبيؿ رماف رأسالجمعية األىمية لمنطقة   .24

 اإلنجابيةجمعية البحريف لمصحة   .25
 وتنظيـ األسرة

 17244671 اإلدارةرئيس مجمس  توفيؽ نصيب. د

 17737483 اإلدارةرئيس مجمس  كاظـ الحمواجي. د جمعية مكافحة التدخيف  .26
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 رقم الفاكس المسمى الوظيفي باسم الجية 

 17233611 اإلدارةرئيس مجمس  عبد الرحمف فخرو. د جمعية البحريف لمكافحة السرطاف  .27

 17289469 اإلدارةرئيس مجمس  شيخة العريض. د الوراثيةالجمعية األىمية ألمراض الدـ   .28

 17730224 اإلدارةرئيس مجمس  زكريا كاظـ جمعية البحريف لرعاية مرضى السكمر  .29

 17421413 اإلدارةرئيس مجمس  خولة الميندي أصدقاء البيئة جمعية  .30

 17630056 اإلدارةرئيس مجمس  الوداعي إبراىيـشبر . د جمعية البحريف لمبيئة  .31

 17826836 اإلدارةرئيس مجمس  عبد اهلل الدرازي الجمعية البحرينية لحقوؽ اإلنساف  .32

الجمعية البحرينية لمحريات العامة   .33
 الديمقراطيةودعـ 

 17262229 اإلدارةرئيس مجمس  فيصؿ فوالذ

  اإلدارةرئيس مجمس  منى المؤيد جمعية حماية العماؿ الوافديف  .34

جمعية البحريف لتنمية وتدريب الموارد   .35
 البشرية

 17825517 اإلدارةرئيس مجمس  إسماعيؿالسيد حسيف 

 17274787 اإلدارةرئيس مجمس  أ ز رضا رجب جمعية التجديد الثقافية االجتماعية  .36

 17231889 اإلدارةرئيس مجمس  فخرية الديري. د جمعية البحريف االجتماعية الثقافية  .37

 13650058 اإلدارةرئيس مجمس  محمد باقر لؤلؤي جمعية المممكة  .38

 17225052 اإلدارةرئيس مجمس  الشيخة حصة بنت خميفة آؿ خميفة جمعية اإلنجاز البحرينية  .39

الجمعية البحرينية لمتخطيط   .40
 االستراتيجي

 17822564 اإلدارةرئيس مجمس  الميندس ضياء عبدالعزيز توفيقي

 17825573 اإلدارةرئيس مجمس  محمد مطر جمعية الشباب الديمقراطي البحريني  .41

 17813306 اإلدارةرئيس مجمس  صباح عبدالرحمف الزياني جمعية أطفاؿ وشباب المستقبؿ  .42

 - 17412902 اإلدارةرئيس مجمس  حسيف أحمد العريبي الشبيبة البحرينيةجمعية   .43
17250404 

 17533245 اإلدارةرئيس مجمس  عمي حسيف شرفي جمعية البحريف الشبابية  .44

 17332156 اإلدارةرئيس مجمس  خميفة آؿ الشيخ عيسى بف محمد اإلصالحجمعية   .45

 17720340 اإلدارةرئيس مجمس  إسحاؽعصاـ بف محمد  جمعية التربية اإلسالمية  .46

 17662270 اإلدارةرئيس مجمس  الشيخة لمياء محمد آؿ خميفة جمعية النور لمبر  .47

 17729819 اإلدارةرئيس مجمس  عبد المجيد القصاب جمعية الميندسيف البحرينية  .48

 17727485 اإلدارةرئيس مجمس  خمؼ أحمد خمؼ جمعية االجتماعييف البحرينية  .49

 17721116 اإلدارةرئيس مجمس  منى يوسؼ المؤيد األعماؿ البحرينية جمعية سيدات  .50

جمعية البحريف لمتدريب وتنمية الموارد   .51
 البشرية

 17825517 اإلدارةرئيس مجمس   إسماعيؿحسيف 

 17727499 اإلدارةرئيس مجمس  ميدي أبوديب جمعية المعمميف البحرينية  .52
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 رقم الفاكس المسمى الوظيفي باسم الجية 

 17530906 اإلدارةرئيس مجمس  راشد الكوىجي إسحاؽ اإلسالـمركز أكتشؼ   .53

 17680268 المدير التنفيذي إبراىيـميا  مؤسسة دار المنار لرعاية الوالديف  .54

مركز بتمكو لرعاية حاالت العنؼ   .55
 األسري

 17597779 اإلدارةرئيس مجمس  فريد غازي. د

 17293212 اإلدارةرئيس مجمس  السيدة لمياء مصطفى منياتو نادي أنرويؿ البحريف  .56

 17716700 اإلدارةرئيس مجمس  السيد رائد السماىيجي نادي روتاري السممانية  .57

 17225043 اإلدارةرئيس مجمس  السيد أحمد عبداهلل نادي روتاري المنامة  .58

 17406024 اإلدارةرئيس مجمس  الشيخ عمي سمماف  جمعية الوفاؽ الوطني  .59

 17727699 اإلدارةرئيس مجمس  جميمة عمي سمماف جمعية المحاميف البحرينية  .60

 مفتوح لجيات أخرى من ييمو األمر إلى  .61

 
  



  
 

131 
 

 نموذج لرسالة المؤسسات من المجمس األعمى لممرأة: 3 ممحق
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 عقد الباحث المساعد: 5 ممحق
المرحمة الرابعة واألخيرة من مشروع الدراسات المسحية لمبرامج والمشاريع المنفذة في  إلعدادعقد باحث مساعد 

 الدول العربية من أجل النيوض بالمرأة
 خبير المجاؿ االجتماعي لممرأة بمممكة البحريف (761514311الرقـ الشخصي )دنيا أحمد عبداهلل . د: الطرف األول
 خريج قسـ العموـ االجتماعية-باحث مساعد (811111735الرقـ الشخصي )سيد عدناف الفمو  إيماف: الطرف الثاني

 
 ميام الباحث المساعد ومواعيد التسميم

 .حصر جميع مشاريع المجاؿ االجتماعي الموجية لممرأة في مممكة البحريف في السنوات الخمسة األخيرة  .1

واطالعيا لمطرؼ األوؿ  1119يوليو  31اه قوائـ بمسئولي المشاريع وعناوينيـ وأرقاـ االتصاؿ بموعد أقص إعداد .1
 .لمموافقة

مشروع يخص المجاؿ االجتماعي لممرأة موزعة عمى القطاعات  111دراسة وتوزيع االستمارات عمى ما ال يقؿ عف  .3
بعد موافقة الطرؼ األوؿ عمى ىذه ( الخ...مراعاة التمثيؿ الجغرافي، العرقي، المذىبي)المختمفة في المممكة 

 .المشاريع

 .1119أغسطس  31 أقصاهاالنتياء مف مؿء االستمارات في موعد  .4

دخاؿاالنتياء مف تفريغ االستمارات  .5  .1119سبتمبر 15في موعد أقصاه  إحصائيالبيانات في برنامج  وا 

 .1119سبتمبر15تسمـ جميع االستمارات لمطرؼ األوؿ فور االنتياء منيا بتاريخ أقصاه  .6

 
 المكافئات

عدادمكافأة أعماؿ سكرتارية  .1 دينار  111(: الخ مف أعماؿ مكتبية...مراسالت واتصاالت و أخذ المواعيد والتصاريح وا 
 .بحريني شامؿ كمفة االتصاالت والمراسالت

 (.دينار بحريني شامؿ كمفة المواصالت واالنتقاؿ 111=111 1)ديناريف لكؿ استمارة : مكافأة توزيع االستمارات .1

دخػػاؿغ االسػػتمارات مكافػػأة تفريػػ .3 دينػػار  61=111 1.6)سػػتمائة فمػػس لكػػؿ اسػػتمارة : إحصػػائيالبيانػػات فػػي برنػػامج  وا 
 (.بحريني

 

 .يتسمـ الطرؼ الثاني المكافأة بعد االنتياء مف جميع المياـ
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دنيا .د)مشروع، و قاـ بتسميـ الطرؼ األوؿ  116جية بخصوص  111بمخاطبة ( الفمو إيماف)قاـ الطرؼ الثاني 

 420.2مفرغيف، وبذلؾ يسمـ الطرؼ األوؿ الطرؼ الثاني مبمغ  استبياف( 117) 1119 أكتوبر 16بتاريخ ( أحمد
 :لقيامو باألعماؿ التالية

عدادمكافأة أعماؿ سكرتارية  .1 الخ مف أعماؿ ...والتصاريح مراسالت واتصاالت و أخذ المواعيد وا 
 .دينار بحريني شامؿ كمفة االتصاالت والمراسالت 100(: مكتبية

دينار بحريني شامؿ كمفة  240= 1  جية  111)ديناريف لكؿ استمارة : مكافأة توزيع االستمارات .1
 (.المواصالت واالنتقاؿ

دخاؿمكافأة تفريغ االستمارات  .3 فمس لكؿ استمارة  ستمائة: إحصائيالبيانات في برنامج  وا 
 (دينار بحريني 70.2=117 1.6)

 .دنانير 01(= 5 2)دنانير لكؿ جية  5، (و الدولية فقط األجنبيةلمجمعيات ) مترجـمكافأة  .4

 
 .ويتكفؿ الطرؼ الثاني بتوزيع كمفة التفريغ و الترجمة عمى باقي أعضاء الفريؽ البحثي

 
 :لحساب الطرؼ الثاني 420.2وذلؾ بتحويؿ المبمغ

 293367809  :رقـ الحساب
 بنؾ البحريف الوطني   :اسـ البنؾ

 
 
 

 
 

 توقيع الطرف الثاني       توقيع الطرف األول
 الفمو إيماف        دنيا احمد . د   
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 المراجع

 
                                                           

i
المركز الوطني لدعم المنظمات، وزارة التنمية االجتماعية،  

:http://www.social.gov.bh/portal/page/portal/MOSD_FINAL/home/Tab6 ،[15  1119مايو]. 
ii  ٍُزَٖخ "، 4114 جشاٝشك 2كٜ ٍديخ األػَبه اىؼشثٞخ اىصبدس كٜ  قوُّ اىشٞخ أحَذ ثِ ػطٞخ هللا، مَب شئُ٘ ٍديظ اى٘صساء ٗصٝش ثبىزَ٘ٝٔ كٜ اىجحشِٝ 

  www.arabianbusiness.com/510464-expatriates-rob-bahrain-nationals-of-jobs?ln=en "ٕ٘ٝخ عنبّٖب
iii ،ٗاىذِٝ كٜ اىَشأح "صقيّٜ، .؛ 113ً-110، "، ٍ٘ع٘ػخ اىَشأح ٗاىثقبكخ اإلعالٍٞخ"شجٔ اىدضٝشح اىؼشثٞخ: أػضبء عٞبعُٞ٘ ٍٗشبسمُ٘"خي٘عَٞٞش

داس ّشش : ّٞ٘ٝ٘سك، أُمغل٘سد)إعج٘عٞز٘، اىَحشسِٝ،اإلعالً، اىْ٘ع االخزَبػٜ، ٗاىزـٞٞش االخزَبػٜ . حّذاد، ٝ٘كِ، ٗ ج. ، ٛ"ثضٗؽ ٕ٘ٝخ: اىجحشِٝ

 .045-025، (0554خبٍؼخ أُمغل٘سد، 
iv
 . 4115 ، ثٞذ اىحشٝبد،"اىجحشِٝ"، حق٘م اىَشأح كٜ اىششم األٗعظ ٗشَبه إكشٝقٞبأحَذ، دّٞب،  

v
 . 4115، ثٞذ اىحشٝبد، "اىجحشِٝ"، حق٘م اىَشأح كٜ اىششم األٗعظ ٗشَبه إكشٝقٞبأحَذ، دّٞب،  

vi  ٌ(ة) 1، ٍبدح 4114ىؼبً  03دعز٘سٍَينخ اىجحشِٝ، قبُّ٘ سق، 

  www.pogar.org/publications/other/constitutions/bahrain-02e.pdf. 
vii "45  ٍبٝ٘  43خشٝذح اى٘قذ اىجحشْٝٞخ، " بداألػَبه اىؼشثٞ ٕٗذٙ ٍِ أق٘ٙ عٞذاد.. أكْبُ.. إىٖبً.. ٍْٚ) ك٘سثض(خيٞدٞبد ٗكقبً ىـ 11ٍِ قبئَخ اىـ

4114 ،443. 
viii
 .4113دٝغَجش  01اىجحشِٝ، ، رشثُٞ٘ "اعزَشاس االّحٞبص ضذ اىَشأح"  

ix 4115 أؿغطظ 02اىجحشِٝ،  اى٘طِ', اقشاسٓ ثبّزظبس طيجب 041 ٗ إٔيٞخ ٍْظَخ 232: خْبحٜ.االصالحٜ اىَششٗع ٍغ ثبىزضاٍِ' ٕذٙ, ػجذاىَدٞذ.  
x ٗح٘اس اىطبٗىخ اىَغزذٝشح األػيٚ ىيَشأح،اىَديظ : اىجحشِٝ)، ٍقبسّخ اى٘اقغ اىلؼيٜ ىيَشأح كٜ ٍَينخ اىجحشِٝ ثزقشٝش اىزَْٞخ اىجششٝخاىَصشٛ، . ىٞذ ،

 .(4114 ،للمرأة األٍبّخ اىؼبٍخ ىيَديظ األػيٚ
xi
 . 4115، ثٞذ اىحشٝبد، "اىجحشِٝ"، حق٘م اىَشأح كٜ اىششم األٗعظ ٗشَبه إكشٝقٞبأحَذ، دّٞب،  

xii
 . 4115، ثٞذ اىحشٝبد، "اىجحشِٝ"، حق٘م اىَشأح كٜ اىششم األٗعظ ٗشَبه إكشٝقٞبأحَذ، دّٞب،  

xiii 1، اىَبدح 0523عجزَجش  02، (0540اىزؼذٝو األخٞش ىؼبً ) قبُّ٘ اىدْغٞخ اىجحشْٝٞخ ، 

www.unher.org/refworld/docid/3fb9f34f4.html 
xiv  ،ٍٜ٘4112عجزَجش  41أخجبس اىخيٞح،  ،"أثْبء األة األخْجٜ ٝحصيُ٘ ػيٚ اىدْغٞخ اىجحشْٝٞخ"حجٞت ر، 

  http://archive.gulfnews.com/articles/06/09/20/10068736.html ثبىيـخ االّديٞضٝخ. 
xv

 . 4115ثٞذ اىحشٝبد، ، "اىجحشِٝ"، حق٘م اىَشأح كٜ اىششم األٗعظ ٗشَبه إكشٝقٞبأحَذ، دّٞب،  
xvi

، IPS New " ةيالشيع توليس ،في البحرينالسنية للمرأة أحكام األسرة جديد قانون "حماده، سعاد،  

.http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=47106  14 1119يونيو. 

 xvii
 .ـخ اىؼشثٞخيثبى  www.womengateway.com/arwg، 324، 0-322، 0-321، 0-332، 335قبُّ٘ اىؼق٘ثبد، اىَبدح 

xviii  313قبُّ٘ اىؼق٘ثبد، اىَبدح، 

  55E18761850D.html-86CF-41E1-DEOA-www.womengateway.com/NR/exeres/73FOOD14  ثبىيـخ

 .اىؼشثٞخ
 xix

 ثبىيـخ اىؼشثٞخ،   Reports.pdf-Periodic-Second-www.scw.gov.bh/media/pdf/Initial،332قبُّ٘ اىؼق٘ثبد، اىَبدح 

  ٗwww.unher.org/refworld/docid/47ea235f2.html  012ثبىيـخ اإلّديٞضٝخ ،. 
xx  (4114ّٝ٘ٞ٘  2، ٗصاسح خبسخٞخ اى٘الٝبد اىَزحذح)ثبىجشش  االردبسرقشٝش ، 

   www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/105387.htm. 
xxi 4114، خَٞغ ػْبِٗٝ األخجبس، ّٝ٘ٞ٘ "ثبىجشش ردبس الىزف اىجحشِٝ ٍِ اىقبئَخ اىغ٘داء رح ٗصاسح خبسخٞخ اى٘الٝبد اىَزحذح "خشٝ٘اه، .ط.ط، 

   .www.allheadlinenews.com/argicles/7011168940  
xxii  ىألٌٍ  اىؼبٍخاىدَؼٞخ : ّٞ٘ٝ٘سك)إىٚ اىجحشِٝ، ُػَبُ ٗقطش  ثؼثخ: لوطثبىجشش خبصخ اىَشأح ٗاى ثبالردبسعٞدَب ٕذٙ،رقشٝش ػِ اىيدْخ اىخبصخ

 ، (4113٘م اإلّغبُ، اىَزحذح، ٍديظ حق

. www.universalhumanrightsindex.org/documents/847/1131/document/en/pdf/text.pdg 
xxiii ؛ عٞدَب ٕذٙ، رقشٝش ػِ اىيدْخ اىخبصخ 4114 ،-ثبىيـخ االّديٞضٝخ -اىخيٞح اىٍٞ٘ٞخ أخجبس ، "اىخذً إىٚ اىجحشِٝ عشٝالّنب ر٘قق اسعبه"ثٞ٘، .ج

 4] 4114اثشٝو  02، [UFDWR]إرحبد حق٘م اىؼَبه األخبّت )ثحبخخ إىٚ حَبٝخ قبّّ٘ٞخ  خذً اىَْبصه: ؛ اىَؼبّبح كٜ صَذ...ثبىجشش ثبالردبس
 ،[(4114أؿغطظ 

  ;workers.html-domestic-silence-in-http://ufdwrs.blogspot.com/2008/04/suffering 

 ،[4114أؿغطظ  4] 4111، اثشٝو ضئٞواىذخو اىاٛ اىحَبٝخ ىزٗ قيخ: اىَْبصهخذً خبٍبسرِ، .ف-.ً.ج   

   www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=300 

http://www.social.gov.bh/portal/page/portal/MOSD_FINAL/home/Tab6
http://www.pogar.org/publications/other/constitutions/bahrain-02e.pdf
http://www.pogar.org/publications/other/constitutions/bahrain-02e.pdf
http://www.unher.org/refworld/docid/3fb9f34f4.html
http://archive.gulfnews.com/articles/06/09/20/10068736.html
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=47106
http://www.womengateway.com/arwg
http://www.womengateway.com/NR/exeres/73FOOD14-DEOA-41E1-86CF-55E18761850D.html
http://www.scw.gov.bh/media/pdf/Initial-Second-Periodic-Reports.pdf
http://www.unher.org/refworld/docid/47ea235f2.html
http://www.allheadlinenews.com/argicles/7011168940
http://www.allheadlinenews.com/argicles/7011168940
http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/847/1131/document/en/pdf/text.pdg
http://ufdwrs.blogspot.com/2008/04/suffering-in-silence-domestic-workers.html
http://ufdwrs.blogspot.com/2008/04/suffering-in-silence-domestic-workers.html
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=300
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=300


  
 

134 
 

                                                                                                                                                                                           
xxiv إرحبد حق٘م اىؼَبه األخبّت ، اىَؼبّبح كٜ صَذ(UFDWR)، 

  . workers.html-domestic-silence-in-http://ufdwrs.blogspot.com/2008/04/suffering 
 

xxv
  www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=300، اىَْبصهخبٍبسرِ، خذً 

xxvi ِٝ(4114أؿغطظ  4] 4114ٍشمض عنبالثشْٜٝ ىيٖدشح، : ٍبّٞال)ثحبخخ ىذػٌ ٍبدٛ، َْبصه خذً اىدٗس اٝ٘اء : اىجحش]، 

    .p/amnews/amn060131/middleast/Bahrain060131.htmwww.smc.orgاىقبُّ٘ أػَٚ ػِ آالً "اىَؤٝذ، . ؛ ط

  .4114ٝ٘ىٞ٘  03 ،-ثبىيـخ االّديٞضٝخ–أخجبس اىخيٞح اىٍٞ٘ٞخ ، "اىخذً
xxvii  (4113ّٝ٘ٞ٘  04ثبى٘الٝبد اىَزحذح،  ٗصاسح اىخبسخٞخ: ٗاشْطِاىؼبصَخ  )ثبىجشش  االردبسرقشٝش ، 

 . www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007/82805.htm 
xxviii

 (.4114ٍشمض ٍؼيٍ٘بد اىَشأح ٗاىطلو، : اىجحشِٝ( )اىقضبٝب ٗاىحي٘ه)كٜ اىؼْق االعشٛ  ،"االعشٛاىؼْق " 
xxix ُ(جحشِٝاىغلبسح األٍشٝنٞخ ثبى)اىجحشِٝ : حق٘م اإلّغب ،manama.usembassy.gov/bahrain/hrarabic.html; 

 (0551ٗصاسح اىخبسخٞخ االٍشٝنٞخ، كجشاٝش )، رقشٝش حق٘م اإلّغبُ "0552ٍَبسعبد اىجحشِٝ ثبىْغجخ ىحق٘م اإلّغبُ "   

  dosfan.lib.unic.edu/ERC/democracy/1994_hrp_report/94hrp_report_nea/Bahrain.html.  
xxx

 .4-0، اىجحشِٝ، 4114ّٝ٘ٞ٘  40، األٝبً، "4114اىؼْق اىَْضىٜ كٜ ػبً رضبػق " 
xxxi

 . 4115، ثٞذ اىحشٝبد، "اىجحشِٝ"، حق٘م اىَشأح كٜ اىششم األٗعظ ٗشَبه إكشٝقٞبأحَذ، دّٞب،  

xxxii ُّ٘323، 4114ٍبسط  4اى٘قذ،  " اىْغبء اىزششٝؼبد اىجحشْٝٞخ رلزقذ ّص٘ص ردشٌٝ اىؼْق ضذ "؛ 4111كٜ  21سقٌ  اىقب. 
xxxiii

 . 4115، ثٞذ اىحشٝبد، "اىجحشِٝ"، حق٘م اىَشأح كٜ اىششم األٗعظ ٗشَبه إكشٝقٞبأحَذ، دّٞب،  
xxxiv

 ىَؤرَش اىؼشثٜ اىثبىش ىزَْٞخ اىَ٘اسد اىجششٝخ ٗصاسح اىؼَو ثبىزؼبُٗ ٍغ ٍْظَخ اىؼَو اىؼشثٞخا كٜ"  دٗس اىزإٔٞو ٗاىزذسٝت كٜ رَنِٞ اىَشأح ٗرشـٞيٖب 

 (.4114، اىذساعبد ٗاىجح٘س إداسحٍَينخ اىجحشِٝ، )
xxxv "[4114أؿغطظ  4] 4112ّ٘كَجش  03ٗمبىخ أّجبء اىجحشِٝ، " ٕو ّشإِ ػيٚ ك٘ص اىَشأح ثبالّزخبثبد؟ ، 
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