
حققت  العمل،  في  بديناميكية  الوحدات  هذه  تميزت  وقد 

في  المخت�صة  ال�صلطة  من  بم�صاندة  كثيرة  نجاحات  لها 

هذه الوزارات.

وقد قامت هذه الوحدات بو�صع اآليات عمل، لتوعية المراأة 

بدورها في المجتمع ورفع قدراتها العملية منها:

حقوقها  مبا�صرة  في  بحقها  بالتوعية  الخا�صة  1. الندوات 

بطاقة  على  “التر�صيح-االنتخاب-ح�صولها  ال�صيا�صية 

الرقم القومي والبطاقة االنتخابية”.

التي  الندوات  خالل  من  االأزمات  باإدارة  2. التوعية 

“اأنفلونزا  المعدية  االأمرا�ض  حول  الوحدات  عقدتها 

لمواجهة  اال�صتهالك  وتر�صيد  والخنازير”  الطيور 

توعيتها  وكذلك  العالم،  اجتاحت  التي  الغالء  موجة 

القانونية. بحقوقها 

3. العمل على و�صع الخطط والبرامج التي ت�صاهم في تذليل 

ومتابعة  العاملة  المراأة  تواجه  التي  المعوقات،  جميع 

تنفيذها ب�صفة دورية.

الم�صتويات  جميع  في  المراأة  م�صاركة  علي  4. التاأكيد 

دعم  يكفل  بما  التدريبية،  البرامج  بمختلف  الوظيفية 

قدراتها ومهاراتها لمواكبة احتياجات العمل.

5. اإ�صدار مطبوعات �صهرية “مجالت-ن�صرات-مطويات” 

تت�صمن الكثير من االأخبار التي تهم المراأة كما تت�صمن 

مقاالت وحوارات لتوعية المراأة بكافة حقوقها.

م�صنفه  بالوزارات  العاملين  عن  بيانات  قواعد  6. اإعداد 

ح�صب النوع االجتماعي.

مقدمة

اهتمت اأجهزة الأمم المتحدة الخا�صة بالمراأة في م�ؤتمراتها 

ودرا�ساتها، بالتاأكيد على تكاف�ؤ الفر�ص بين الن�ساء والرجال، 

دولة  بكل  الر�سمية  الم�ؤ�س�سات  في  اآليات  باإن�ساء  وطالبت 

كافة  في  الفر�ص  تكاف�ؤ  بتحقيق  تعني  الأع�ساء  الدول  من 

في  الجتماعي  الن�ع  اإدماج  تحقيق  ي�سمن  بما  المجالت 

خطة الدولة، وتمكين المراأة والق�ساء على الفج�ات الن�عية 

مما ي�ؤدي اإلي رفع م�ست�ى كفاءة القت�ساد الق�مي، وتحقيق 

فاعلية وا�ستدامة التنمية بحيث يك�ن عائد النم� القت�سادي 

تخ�سي�ص  جانب  اإلي  للمراأة،  ومراعياً  م�اتياً  الم�ستهدف 

الجتماعية  وال�ستثمارات  العام  الإنفاق  في  للمراأة  ح�سة 

�س�اء بطريق مبا�سر اأو غير مبا�سر. 

وقد تبني المجل�ض القومي للمراأة فكرة �صرورة وجود بناء 

موؤ�ص�صي علي م�صتوي الوزارات، لتحقيق اأهداف تنمية المراأة 

الم�صاواة  في  الد�صتوري  حقها  وممار�صة  بها،  والنهو�ض 

في  المراأة  لها  تتعر�ض  تمييزية  ممار�صات  الأي  والت�صدي 

من  تواجهها  التي  المعوقات  علي  والوقوف  العمل،  مجال 

خالل “وحدات تكافوؤ الفر�ض علي م�صتوي الوزارات”.

وقد قام المجل�ض القومي للمراأة بالعمل على اإن�صاء وحدات 

اإلى  مكاتبات  اإر�صال  خالل  من  بالوزارات،  الفر�ض  تكافوؤ 

ال�صادة الوزراء الإن�صاء اآلية داخل الوزارات تكون تابعة لمكاتب 

الفر�ض�..�وقد  تكافوؤ  وحدات  م�صمى  تحت  الوزراء  ال�صادة 

و�صل عددها اإلى 32 وحدة منها 29 بالوزارات و 3 وحدات 

بالجهاز االإداري للدولة.

الهدف من اإن�شاء الوحدات

تهدف هذه الوحدات اإلى التاأكيد على ممار�صة المراأة لحقها 

تمييزية  ممار�صات  الأي  والت�صدي  الم�صاواة  في  الد�صتوري 

من  عدد  خالل  من  وذلك   .. العمل  مجال  في  لها  تتعر�ض 

االخت�صا�صات تتمثل في:

واالأجهزة  بالوزارات  العاملين  عن  بيانات  قواعد  1. اإعداد 

التابعة لها م�صنفة ح�صب النوع االجتماعي.

العامالت  لها  تتعر�ض  التي  الم�صكالت  ودرا�صة  2. ح�صر 

النوع االجتماعي وحل هذه  للتمييز في  نتيجة  بالوزارات 

الم�صكالت.

والبحوث،  والدرا�صات  والمعلومات  البيانات  3. توثيق 

وتحديد  بالوزارات  العاملة  المراأة  واقع  تعك�ض  التي 

احتياجاتها.

مجاالت  في  حقوقها،  على  المراأة  ح�صول  على  4. العمل 

والترفيهية  والتدريبية  االجتماعية  والبرامج  الترقي 

والتثقيفية.

واأهمية  حقوقها  بكافة  بالوزارات  العاملة  المراأة  5. توعية 

م�صاركتها في تنمية وطنها.

اأن�شطة الوحدات

دورية  اجتماعات  بعقد  الوحدات  هذه  مع  العمل  بداأ  وقد 

لو�صع  للمراأة،  القومي  بالمجل�ض  الفر�ض  تكافوؤ  لجنة  مع 

ال�صيا�صات العامة للعمل، واإعداد خطط للعمل تنتهي بتقارير 

اإنجاز يو�صح بها الم�صكالت وطرق حلها.
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الفر�ص تكافوؤ  وحدات  عالقة 

المراأة �شكاوى  بمكتب 

كان للتوا�صل بين وحدات تكافوؤ الفر�ض بالوزارات ومكتب 

االأهمية  بالغ  اأثر  للمراأة  القومي  للمجل�ض  التابع  ال�صكاوى 

المكتب والتي  اإلى  التي ترد  الم�صكالت  الكثير من  في حل 

وفي  القيادية  المنا�صب  تولي  في  المراأة  بحقوق  تتعلق 

الترقي للدرجات االأعلى وفي التدريب والتوعية والتثقيف، 

حيث تم خالل العام الما�صي اإر�صال 293 �صكوى من مكتب 

الوحدات  تلك  اإلى  بالمجل�ض،  ومتابعتها  المراأة  �صكاوى 

وبلغت الردود االإيجابية 130 ردًا.

ق�شة نجاح

تميزت وحدة تكافوؤ الفر�ض بوزارة المالية بتنفيذ م�صروع 

للدولة”  العامة  الموازنة  في  للمراأة  الفر�ض  تكافوؤ  “نحو 
لتمويل  للنوع،  م�صتجيبة  لموازنة  م�صرية  مبادرة  وهو 

بالمراأة  النهو�ض  خطة  بها  المدمج  للتنمية  الدولة  خطة 

والمراعية الحتياجات المراأة. وقد حققت المبادرة نجاحًا 

العربية  الدول  من  عدد  في  تكرارها  لطلب  اأدى  ملمو�صًا 

خالل  من  التجربة  اإنتاج  اأعادت  التي  البحرين  دولة  مثل 

بالبحرين. للمراأة  االأعلى  المجل�ض 


