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تقديم

انطالقًا من حرص واهتمام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة
البحرين حفظة اهلل ورعاه بمكانة المرأة البحرينية ،صدر األمر الملكي رقم ( )5لسنة  2004بإنشاء
جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية ،وتمنح
الجائزة كل سنتين ألفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجاالت دعم
وتمكين المرأة البحرينية العاملة .وفي عام  2019صدر أمر ملكي رقم ( )17لسنة  2019بتعديل
بعض أحكام األمر الملكي رقم ( )5لسنة  2004من خالل تغيير مسمى الجائزة إلى جائزة صاحبة
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية ،حيث تم إضافة
فئات جديدة وهي مؤسسات المجتمع المدني وفئة األفراد باإلضافة إلى الوزارات والمؤسسات
الرسمية والخاصة ،وذلك من أجل دعم وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج التوازن بين الجنسين
ودعم تقدم المرأة لتبوء مناصب ومواقع اتخاذ القرار ،وخلق بيئة داعمة ومراعية إلدماج احتياجات
المرأة والتوازن بين الجنسين في برامج عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني
ولتسليط الضوء على المبادرات الفردية ،وتأكيدا ًعلى اجتياز مملكة البحرين لمرحلة تمكين المرأة
التقليدية وانتقالها إلى مرحلة الشراكة المتزنة بين الرجل والمرأة في المجتمع.
كما أصدرت صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة
البحرين رئيسة المجلس األعلى للمرأة ،قرارًا بتشكيل لجنة ترشيح الجائزة ،وتكون مهمتها اقتراح
المعايير والشروط الواجب توفرها في الفئات المرشحة لنيل الجائزة وتحديد مستويات الجائزة
ونوعها ومزاياها.
وبهذه المناسبة ،يسر المجلس األعلى للمرأة أن يعلن رسميًا عن الجائزة في دورتها السادسة للعام
 2019لتكون إحدى اآلليـات التـي يتبنـاها المجـلس لتعـزيز برامـج وخـطط كافـة المؤسسـات الرسمـية
والخاصـة ومؤسسـات المجتمـع المدنـي واألفراد لتقدم المـرأة البحرينيـة طبقـًا للمـعايير والشـروط
الواجب توافرها لنيل الجائزة.
واهلل الموفق،،

هالة األنصاري
األمين العام
المجلس األعلى للمرأة
رئيسة لجنة الجائزة
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أهمية
الجائزة

 تعد الجائزة إحدى األدوات األساسية التي يعمل من خاللها المجلس األعلى للمرأة على ترجمة الرؤية
الثاقبة لجاللة الملك المفدى بخصوص المرأة إلى برامج وممارسات لتصبح في صميم عمل مؤسسات
القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين ،وتعزيز توجهها نحو تبني منهجيات إدماج احتياجات
المرأة في التنمية والتوازن بين الجنسين ،وهو ما انعكس إيجابًا على رفع مساهمة المرأة في
مسيرة التنمية واالزدهار الوطني المنشود.
 تمكنت الجائزة خالل دوراتها الخمس السابقة من تكريس معايير نوعية كفيلة بتعزيز حضور المرأة
في مؤسسات القطاعين العام والخاص ،خاصة بعد أن لمست المؤسسات المشاركة في الجائزة مدى
الفائدة التي تجنيها جراء تطبيق تلك المعايير ،وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على األداء واإلنتاجية
والمرأة ذاتها والمجتمع ككل.
 إن الجائزة هي األولى من نوعها في مجال اختصاصها وطبيعة أهدافها ،حيث تعد آلية علمية
تهدف إلى تحقيق أثر واقعي على صعيد رفع مستويات تنافسية المرأة البحرينية كقوة إنتاج وبناء،
من خالل نشرها لثقافة التوازن بين الجنسين ،وتشجيعها لتبني منهجيات تعمل على استدامة
التقدم المتوازن للمرأة البحرينية في سوق العمل ،وبما يرفع مساهمتها في االقتصاد الوطني.
 تعد مبادرة وطنية وقصة نجاح كنموذج متميز في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين وإدماج
احتياجات المرأة في المسار التنموي من خالل إطالق جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
العالمية لتمكين المرأة ،وتشجيع الجهود الوطنية في الدول األعضاء باألمم المتحدة ،الرامية إلى
تمكين المرأة ،وإتاحة الفرصة للتقدير الدولي العلني إلنجازات المؤسسات واألفراد في مجال تمكين
المرأة ،باإلضافة إلى تجسيم أثر منهجيات إدماج احتياجات المرأة في مسارات التنمية وتحقيق
تكافؤ الفرص على واقع تقدم المرأة ،وما يمثله دور المرأة في التنمية من أهمية كبرى ،وتأثير ذلك
على تحقيق االستقرار المجتمعي الشامل.

أهداف
الجائزة

 إبراز جهود الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الداعمين لتقدم
المرأة البحرينية وضمان أوجه التوفيق بين واجباتها العملية واألسرية.
 تشجيع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني على زيادة نسبة تواجد
وفاعلية المرأة البحرينية في المؤسسة.
 اإلسهام في متابعة الجهود الوطنية نحو تقدم المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في التنمية.
 تشجيع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني على التمثيل المؤسسي
والمشاركات الخارجية وإعداد المسوحات والدراسات والبحوث الداعمة لتقدم المرأة البحرينية والتوازن
بين الجنسين.
 تشجيع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني على بناء قدرات وخبرات
المرأة البحرينية واالستفادة من هذه القدرات والخبرات في تنمية المجتمع.
 إبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع واإلنجازات الفردية الموجهة إلدماج إحتياجات المرأة وتمكينها
بما يساهم في إحداث التغيير اإليجابي في المجتمع ويحقق التنمية المجتمعية المستدامة.
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فئة
القطاع
العام
(الوزارات
والمؤسسات
الرسمية)

شروط التقديم للجائزة
 أن تكون إحدى المؤسسات أو الوزارات الرسمية العاملة في مملكة البحرين.

فئة
القطاع
الخاص

شروط التقديم للجائزة
 أن تكون إحدى المؤسسات الخاصة العاملة في مملكة البحرين.

 أن يتم تعبئة االستمارة الخاصة بطلب االشتراك في الجائزة.

 أن تكون المؤسسات الخاصة مرخصة رسميًا وملتزمة بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

 أن تلتزم المؤسسة بتوفير كافة المعلومات والبيانات المطلوبة للتقدم للجائزة.

 أن يتم تعبئة االستمارة الخاصة بطلب االشتراك في الجائزة.
 أن تلتزم المؤسسة بتوفير كافة المعلومات والبيانات المطلوبة للتقدم للجائزة.

معايير التأهل للفوز بالجائزة
 المعيار األول :التوظيف والعقود واألجور.

معايير التأهل للفوز بالجائزة

 المعيار الثاني :نسبة المرأة في مجالس اإلدارة والمناصب القيادية.

 المعيار األول :التوظيف والعقود واألجور.

 المعيار الثالث :الموازنات المستجيبة الحتياجات المرأة.

 المعيار الثاني :نسبة المرأة في مجالس اإلدارة والمناصب القيادية.

 المعيار الرابع :بناء وتنمية القدرات.

 المعيار الثالث :بناء وتنمية القدرات.

 المعيار الخامس :لجان تكافؤ الفرص.

 المعيار الرابع :لجان معنية بمتابعة التوازن بين الجنسين أو لجان معنية بالمرأة.

 المعيار السادس :التمثيل المؤسسي.

 المعيار الخامس :التمثيل المؤسسي.

 المعيار السابع :إدماج احتياجات المرأة واألسرة في الخدمات المساندة في بيئة العمل.

 المعيار السادس :إدماج احتياجات المرأة واألسرة في الخدمات المساندة في بيئة العمل.

 المعيار الثامن :دعم أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة.

 المعيار السابع :دعم أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة.

 المعيار التاسع :المساهمة في تطوير العلوم والدراسات واألبحاث.

 المعيار الثامن :المساهمة في تطوير العلوم والدراسات واألبحاث.

 المعيار العاشر :المشاركة في الجوائز والمبادرات والترويج الدولي إلبراز مكانة مملكة البحرين في

 المعيار التاسع :المشاركة في الجوائز والمبادرات والترويج الدولي إلبراز مكانة مملكة البحرين في

مجال التوازن بين الجنسين ،وإدماج احتياجات المرأة.

مجال وإدماج احتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين.
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فئة
مؤسسات
المجتمع
المدني

شروط التقديم للجائزة

فئة
األفراد

شروط التقديم للجائزة

 أن تكون إحدى مؤسسات المجتمع المدني المسجلة والمرخصة رسميًا في مملكة البحرين.

 أن يكون المتقدم بحريني الجنسية.

 أن تكون المنظمة  /الجمعية ملتزمة بالقوانين واألنظمة الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني المعمول

 أن يتجاوز عمر المتقدم  18عام.

بها في مملكة البحرين.

  إرفاق شهادة حسن السير والسلوك.

 أن يكون مضى على إشهار وتسجيل المنظمة رسميًا أكثر من عامين.

 إرفاق سيرة ذاتية تفصيلية ومحدثة.

 أن يتم تعبئة االستمارة الخاصة بطلب االشتراك في الجائزة.

 إرفاق نسخة من بطاقة الهوية.

 أن تلتزم المنظمة  /الجمعية بتوفير كافة المعلومات والبيانات المطلوبة للتقدم للجائزة.

 إرفاق صورة شخصية.
 باإلمكان أن يتقدم الشخص عن نفسه أو أن يتم ترشيحه من قبل شخص آخر أو من قبل إحدى المؤسسات
المعترف بها في مملكة البحرين (على أن يكون قد مر على إنشاء المؤسسة ما ال يقل عن  5سنوات).

معايير التأهل للفوز بالجائزة
 المعيار األول :العضوية في المنظمة  /الجمعية.
 المعيار الثاني :تبني التوجهات الوطنية في مجال تمكين وتقدم المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها
في التنمية.

معايير التأهل للفوز بالجائزة
 المعيار األول :المعلومات الشخصية والمؤهالت العلمية والمهنية.
 المعيار الثاني :البرامج والمشاريع والمبادرات واإلنجازات الداعمة لتمكين/تقدم المرأة البحرينية وإدماج
احتياجاتها في التنمية.
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أحكام
الجائزة

 تحجب الجائزة في حال عدم تطابق شروط ومعايير التأهيل للجائزة للمتقدمين إليها من الوزارات أو
المؤسسات الرسمية أو الخاصة أو مؤسسات المجتمع المدني أو األفراد.

أعضاء لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

 ال يحق للمؤسسات أو األفراد الفائزين بالمركز األول بالجائزة المشاركة في الدورة التالية للجائزة ،وفي

لتقدم المرأة البحرينية (الدورة السادسة)

حال التقدم يتم رفض الطلب.

مميزات
الجائزة

 اإلعالن رسميًا عن الجهات واألفراد الفائزين في احتفال يقام بهذه المناسبة.
 تمنح الجهات واألفراد الفائزين التالي:
 -درع وشهادة تقدير تقدم من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفةقرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس األعلى للمرأة.
 -مكافأة مادية للفائزين بالمركز األول في الجائزة. -ملصقات بشعار الجائزة لالستخدام على الورق الرسمي للمؤسسة لمدة الجائزة للفئاتالتالية( :فئة القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني).
 يحق للجهات الفائزة من فئة القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني رفع شعار الجائزة
على مبنى المؤسسة لمدة سنتين وهي المدة المقررة للجائزة.

قيمة
الجائزة

10,000

دينار بحريني

الرقم

االسم

الصفة

1

األستاذة هالة األنصاري

األمين العام
المجلس األعلى للمرأة
رئيسة اللجنة

2

الدكتور عبدالرحمن جواهري

رئيس
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)

3

الدكتور إبراهيم جناحي

الرئيس التنفيذي
صندوق العمل «تمكين»

4

السيدة مريم جمعان

عضو المجلس األعلى للمرأة

5

األستاذ الدكتور رياض حمزه

رئيس جامعة البحرين

6

السيد عادل حجي

مدير عام تنمية الموارد البشرية واألداء
ديوان الخدمة المدنية

7

السيدة رنا فقيهي

الوكيل المساعد لتنمية اإليرادات العامة
وزارة المالية واالقتصاد الوطني

8

السيدة نجالء الشيراوي

الرئيس التنفيذي
شركة األوراق المالية واالستثمار (سيكو)

9

الدكتور عبدالرزاق القحطاني

ق.أ نائب الرئيس التنفيذي لشئون العمليات
المدير التنفيذي إلدارة المخاطر واإلذعان
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

لكل فئة من الفئات

12

الجهات الفائزة في الدورات السابقة
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الجهات الفائزة في الدورات السابقة

الدورة

الدورة

األولى

الرابعة

القطاع العام

القطاع الخاص

الجهاز المركزي للمعلومات

البنك األهلى المتحد

المركز

القطاع العام

األول

جامعة البحرين

القطاع الخاص
شركة الخليج لصناعات البتروكيماويات (جبيك)

الدورة
الثانية

القطاع العام

القطاع الخاص

المركز

القطاع العام

القطاع الخاص

صندوق العمل (تمكين)

شركة الخليج لصناعات البتروكيماويات (جبيك)

الثاني

وزارة الخارجية

شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)

الدورة
الثالثة

القطاع العام

القطاع الخاص

المركز

القطاع العام

القطاع الخاص

مجلس التنمية االقتصادية

شركة التكافل الدولية

الثالث

صندوق العمل (تمكين)

الجامعة الملكية للبنات
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الجهات الفائزة في الدورات السابقة

الدورة
الخامسة

المركز

القطاع العام

القطاع الخاص

األول

وزارة الصحة

بنك البحرين والكويت

المركز

القطاع العام

القطاع الخاص

الثاني

مجلس التنمية االقتصادية

شركة مطار البحرين «باس»

المركز

القطاع العام

القطاع الخاص

الثالث

وزارة شؤون الشباب والرياضة

شركة نفط البحرين «بابكو»

رقم الناشر الدولي978-99901-91-64-6 :
رقم اإليداع بإدارة المكتبات العامة/250 :د.ع2019/
جميع الحقوق محفوظة لدى المجلس األعلى للمرأة 2019

