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مقدمة
تخليداً لعطاء املغفور لها ب�إذن اهلل تعاىل �صاحبة ال�سمو ال�شيخة ح�صة بنت �سلمان �آل خليفة
طيب اهلل ثراها يف جماالت العمل اخلريي والتطوعي واالجتماعي� ،أ�صدر ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه الأمر امللكي
رقم ( )15ل�سنة  ،2011ب�إن�شاء جائزة متنح كل �سنتني لل�شباب البحريني من اجلن�سني ،وذلك
عن �أف�ضل �إجناز لعمل تطوعي فردي �أو جماعي يف �أي جمال من جماالت العمل اخلريي �أو
االجتماعي.
وتعد جائزة املغفور لها ب�إذن اهلل تعاىل �صاحبة ال�سمو ال�شيخة ح�صة بنت �سلمان �آل خليفة
للعمل ال�شبابي التطوعي مبادرة هامة يف جمال دعم وتعزيز روح العمل التطوعي وت�شجيع
ال�شباب على الإبداع والتميز يف خدمة املجتمع يف مملكة البحرين.
وتنتهز الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للمر�أة هذه املنا�سبة لإ�صدار هذا الكتيب التوثيقي
لأعمال الدورة الأوىل للجائزة ،التي ن�أمل �أن تكون �أحدى املبادرات الهامة على �صعيد تنمية
روح التناف�سية والإبداع يف �أو�ساط ال�شباب البحرينية الطموح .ومبا يعود بالنفع على �أوجه
التكافل املجتمعي يف مملكة البحرين.
الأمانة العامة
للمجل�س الأعلى للمر�أة
2014
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�إنطالق اجلائزة

تف�ضلت �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة ب�إطالق فكرة اجلائزة خالل االحتفال بيوم
املر�أة البحرينية  2010حتت �شعار «قر�أت  ..تعلمت � ..شاركت» الذي خ�ص�ص لإلقاء ال�ضوء على م�سرية عطاء
املر�أة يف جمال العمل التطوعي حتت عنوان «املر�أة البحرينية والعمل التطوعي  55 ..عاماً من امل�شاركة والعطاء»،
وتف�ضلت �سموها بت�سليم درع اجلائزة �إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول رئي�س جمل�س الوزراء راعي حفل يوم املر�أة البحرينية يف ذلك العام� ،إيذاناً بتد�شني
هذة اجلائزة الهامه التي تتوجه ب�إهدافها لفئة ال�شباب كمحرك �أ�سا�سي لعجلة التنمية والتطوير يف البالد.
وقد �أ�صدرت �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة القرار رقم ( )7ل�سنة  2011ب�ش�أن ت�شكيل
وحتديد مهام جلنة اجلائزة ،حيث ت�ضم اللجنة ذوي الإخت�صا�ص يف الأعمال التطوعية واملبادرات ال�شبابية من
خمتلف قطاعات الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،تفعي ً
ال لأمر �صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاة رقم
( )15ل�سنة  2011ب�إن�شاء اجلائزة.
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�أع�ضاء اللجنة
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�سمو ال�شيخة ح�صة بنت خليفة �آل خليفة
ع�ضو املجل�س الأعلى للمر�أة

رئي�ساً

الدكتورة دنيا �أحمد عبداهلل
قائم ب�أعمال مدير عام ال�سيا�سات والتطوير
مدير �إدارة اال�سرتاجتية الوطنية لنهو�ض املر�أة البحرينية باملجل�س الأعلى للمر�أة

ع�ضواً

ال�سيدة رنا �أحمد خليفة
مدير مركز دعم املر�أة باملجل�س الأعلى للمر�أة

ع�ضواً

ال�سيدة جنوى عبداللطيف جناحي
مديرة �إدارة املنظمات الأهلية بوزارة التنمية االجتماعية

ع�ضواً

الدكتور عدنان التميمي
عميد �ش�ؤون الطلبة بجامعة البحرين

ع�ضواً

ال�سيد م�ؤن�س حممود املردي
الرئي�س الفخري جلمعية البحرين ال�شبابية

ع�ضواً

ال�سيدة �إميان في�صل جناحي
مديرة �إدارة �شئون ال�شباب بامل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة

ع�ضواً

ال�سيد مازن �أنور احلمادي
رئي�س ق�سم برنامج ال�شباب باملجل�س الأعلى للمر�أة

ع�ضواً

الفئة امل�ستهدفة
ال�شباب البحريني ممن ترتاوح �أعمارهم ما بني  18و 35عاماً والذين �ساهموا يف �إجناز �أعمال تطوعية ت�صب يف
خدمة جمتمعاتهم املحلية.
�أهداف اجلائزة
.1
.2
.3
.4

1ن�شر وتعزيز مفهوم ثقافة العمل التطوعي ،و�إبراز قيمته املعنوية كواجب وطني و�إن�ساين.
2تعزيز وتطوير دور الأفراد واجلماعات يف حتقيق االجناز والإبداع واال�ستدامة مل�شاريع العمل التطوعي.
3تعزيز روح املناف�سة ال�شريفة ،و�إبراز املبادرات ال�شبابية يف جمال تنفيذ م�شاريع متميزة موجهة خلدمة
املجتمع.
�4إبراز املبادرات ال�شبابية يف جمال تنفيذ م�شاريع متميزة موجهة خلدمة املجتمع.

الإعالن عن امل�شاركة يف اجلائزة

مت الإعالن عن فتح باب امل�شاركة يف اجلائزة يف م�ؤمتر �صحفي نظمه املجل�س الأعلى للمر�أة بح�ضور الأمني العام
للمجل�س الأعلى للمر�أة هالة الأن�صاري و�أع�ضاء جلنة اجلائزة و ذلك بتاريخ  19مار�س .2012
7

جانب من التغطية الإعالمية للم�ؤمتر ال�صحفي
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ا�ستمارة م�شاركة

البيانات الشخصية ( :للمشاركة الفردية)
االسم••:
الرقم•الشخصي••:
تاريخ•امليالد••:

/

/

اجلنس••:ذكر•••••••/أنثى•
املؤهل•الدراسي••)••••(•:إعدادي•(••••)•ثانوي••(••••)•دبلوم••(••••)•بكالوريوس•(••••)•أخرى•
التخصص•العلمي•في•أعلى•شهادة•مت•احلصول•عليها•:
املهنة• :
مكان•العمل•:
العنوان••:منزل•

•طريق•

•مجمع•

•املدينة••:

احملافظة••:
أرقام•التواصل••:
البريد•االلكتروني••:
هل• أنت• عضو• في• جمعية• (• • • • • )• نعم• • • (• • • • • )• ال•  • •/إذا• كانت• اإلجابة• نعم• اذكر• اسم• اجلمعية•
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املعيار الثاني :االستدامة وااللتزام في املشروع من خالل التفاعل في العطاء في العمل ،ونقل اخلبرة لآلخرين والتأثير فيهم.

أ•.مدة•املشاركة•في•العمل•التطوعي•املتقدم•به•(املدة•الزمنية•التي•تبني•مدى•االستدامة•وااللتزام•في•املشروع)

الفترة•الزمنية

إن جميع البيانات واملعلومات التي أدرجت بهذه االستمارة صحيحة ومرفق بها املستندات الثبوتية املطلوبة للمشاركة

الستخدام•جلنة
التقييم
الدرجة
املستحقة

رقم•املستند•الثبوتي

االسم:
املهنة•:
التوقيع:

من
إلى
ب•.اجلهات•الداعمة•للمشروع•(ان•وجدت)

الرقم

اسم•اجلهة•التي•
شارك•من•خاللها

سنة•
املشاركة

نوع•الدعم

رقم•املستند•
الثبوتي

الستخدام•جلنة
التقييم
الدرجة
املستحقة

اخلتم ( ان وجد )

تاريخ•تقدمي•الطلب:

11

14
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مراحل عمل اللجنة
•الأعمال التح�ضريية للجنة
االجتماعات

عقدت جلنة اجلائزة �سبعة اجتماعات ملناق�شة اجلائزة ومعايريها ،و�إ�ستمارة امل�شاركة وكيفية الرتويج لها .وتقييم
ا�ستمارات امل�شاركني و�صو ًال �إىل الإعالن عن نتائج الفائزين.
الرتويج للجائزة

عقد املجل�س االعلى للمر�أة عدد من اللقاءات والور�ش التعريفية يف خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات املعنية بامل�شاريع
والربامج ال�شبابية ،وقد تعاونت عدد من اجلهات مع جلنة ال�شباب باملجل�س الأعلى للمر�أة لإقامة عدد من هذه
الفعاليات.
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مرحلة التقييم
تلقت اللجنة عدد  22م�شاركة (  7فردية 15 ،جماعية ) ،ممن �أنطبق عليهم �شروط ومعايري امل�شاركة يف اجلائزة،
وقد متت عملية التقييم وفقاً للمراحل التالية:
•املرحلة الأوىل :بد�أت باعتماد �آلية التدقيق والتقييم.
•املرحلة الثانية :التدقيق يف جميع البيانات وامل�ستندات املطلوبة ،والتوا�صل مع اجلهات امل�شاركة لتوفري
الناق�ص منها.
•املرحلة الثالثة :التدقيق النهائي للمعايري ،وو�ضع الدرجات من قبل �أع�ضاء اللجنة.
•املرحلة الرابعة :املقابالت ال�شخ�صية للم�شاركني من قبل �أع�ضاء اللجنة ،وذلك بق�صد الإطالع على مدى
تطابق املعايري على امل�شاركني ب�شكل واقعي ،مع �إختالف امل�شاريع ،ومدى اجلدية يف اال�ستدامة والوقوف على
تطلعاتهم امل�ستقبلية لتنمية امل�شاريع.
املقابالت ال�شخ�صية
ويف �إطار التعرف على امل�شاريع املر�شحة للفوز والقائمني على العمل عليها ،نظمت الأمانة العامة مقابالت
�شخ�صية للم�شاركني املر�شحني للفوز  ،وذلك بح�ضور رئي�سة و�أع�ضاء اللجنة يف مقر املجل�س الأعلى للمر�أة.
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امل�شاركني يف اجلائزة
بلغ عدد امل�شاركات  22م�شاركة ( 7فردية 15 ،جماعية)
امل�شاركات الفردية:

12

الرقم

امل�شروع

1

م�ؤ�س�سة ثمار اخلري

2

جمموعة م�شاريع �شبابية

3

فرقة االمل الإن�شادية

4

برنامج ح�ساب الزكاة

5

�أمنية لرعاية طفل

6

حملة مناء

7

فعاليات البحرين

امل�شاركات اجلماعية
الرقم

امل�شروع

1

نوري اكتمل

2

حملة �أمنية طفل

3

دي�سكفر بحرين

4

تدوير النعمة

5

ك�سوة العيد  -مباردة حياتي ايجابية

6

رفقاً بهم

7

حملة نرويهم

8

تاء ال�شباب

9

جمموعة همة �شبابية

10

نقطة جتمع املتطوعني

11

م�شروع الأ�سر املنتجة  -منظمة ايزك

12

م�شروع ليدكو  - LEADcoمنظمة ايزك

13

برنامج ليب  - LEAPمنظمة ايزك

14

�إ�شراقات

15

م�شروع يوتيك
13

الفائزون باجلائزة  -امل�ستوى الفردي

املركز الأول :م�شروع �أمنية لرعاية طفل:
�صاحبة امل�شروع ال�شيخة هالة بنت علي بن عبداهلل �آل خليفة ،حا�صلة على �شهادة
البكالوري�س يف التعليم املبكر للطفل من اجلامعة امللكية للبنات.
•الإ�سهامات الأخرى ل�صاحبة امل�شروع:
•امل�ساهمة يف برنامج اجلمعية البحرينية لتنمية املر�أة للمو�سم 2010
Organizing the “Understanding Autism Exhibition".

•فكرة امل�شروع:
•امل�شروع عبارة عن برنامج خريي غري ربحي للأيتام ما بني عمر  12 - 6عام ،وي�شتمل على جل�سات
تثقيفية وتدريبية للأطفال.
•�أهداف امل�شروع :
•م�ساعدة ال�شاب �أو الطفل على حت�سني م�ستواه الدرا�سي.
•تعزيز الثقة بالنف�س واحرتام الذات لدى ال�شاب �أو الطفل وفتح باب التجارب اجلديدة �أمام ال�شاب �أو
الطفل ( مثل االفكار ،االن�شطة ،والفر�ص اجلديدة).
•جوانب التميز/التطوير/الإبداع يف فكرة امل�شروع:
•تقدمي الدعم الإيجابي وامل�ستمر من خارج حميط العائلة الذي ي�ساهم ب�شكل �صحي يف تطوير ومنو
الطفل ،بالإ�ضافة �إىل �أثره الإيجابي على الثقة بالنف�س لدى الطفل ،وحت�سني تفاعله و�سلوكه يف
املدر�سة.
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املركز الثاين :م�شروع فعاليات البحرين:
�صاحب امل�شروع ال�سيد حممد �أحمد املرباطي ،حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف
املحا�سبة بجامعة البحرين.
•الإ�سهامات الأخرى ل�صاحب امل�شروع:
•نائب رئي�س نادي �صناع احلياة البحريني منذ  2011حتى الآن.
• �سفري ر�ؤية البحرين االقت�صادية .2030
• حا�صل على ميدالية البحرين ال�شبابية للعمل ال�شبابي 2010م.
•فكرة امل�شروع:
•تغطية ون�شر جميع الفعاليات االجتماعية والثقافية والريا�ضية وال�شبابية املقامة مبملكة البحرين.
•�أهداف امل�شروع :
• �إبراز دور العمل التطوعي يف تنمية املجتمع للمهتمني يف الداخل و اخلارج.
•امل�ساهمة يف ن�شر وتغطية الفعاليات �إعالمياً و�إبراز دور ال�شباب فيها.
•جوانب التميز/التطوير/الإبداع يف فكرة امل�شروع:
•الإعالن عن الفعاليات عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي.
•تعريف املواطنني واملقيمني والزوار ب�أحدث الأن�شطة املقامة يف البحرين.
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الفائزون باجلائزة  -امل�ستوى اجلماعي
املركز الأول  :م�شروع نقطة جتمع املتطوعني:
•�أع�ضاء الفريق:
•نوف �أحمد عبدالرحمن
•علياء �صالح ال�سويدي
•فكرة امل�شروع:
•�شبكة �إلكرتونية اجتماعية تهدف �إىل اللحمة
الوطنية من خالل موقع �إلكرتوين يجمع كافة
امل�شاركني يف الأعمال التطوعية ،وت�شجيع العمل
التطوعي يف اململكة.

علياء �صالح ال�سويدي

نوف �أحمد عبدالرحمن

•�أهداف امل�شروع:
•�إ�ستحداث جماالت تعاون تطوعية بني ال�شباب ،وخلق فر�ص تطوعية ،والربط بني الفر�ص املتاحة.
•ت�سهيل �إقامة �آليات للتوا�صل بني املتطوعني واجلهات الراغبة يف العمل التطوعي.
•الت�شجيع على �إقامة الفعاليات التطوعية ،بالإ�ضافة �إىل تطوير املتطوعني ب�شراكتهم للعمل التطوعي.
•جوانب التميز/التطوير/الإبداع يف امل�شروع:
•�أول م�شروع من نوعه يف مملكة البحرين من خالل عمل �شبكة الكرتونية اجتماعية تهدف �إىل ت�شجيع
العمل التطوعي وربط املجتمع التطوعي ب�أكمله من م�صادر ب�شرية تطوعية تخدم املجتمع �إىل م�ؤ�س�سات
حيوية يف الدولة.
•يقع امل�شروع �ضمن جمال التقنية من خالل تطويره لي�شمل ت�صميم تطبيقات للهواتف الذكية
واحلوا�سيب اللوحية ،وهذه اخلطوات �ست�ساعد امل�شروع على �سهولة االنت�شار واملحافظة على ا�ستدامته.
•مت بناء منظومة عملية لتتمكن من و�صل املنظمات وامل�ؤ�س�سات مع املتطوعني من خالل الفر�ص املتاحة
للتطوع �أو البحث مبا�شرة يف قاعدة البيانات للمتطوعني ،كما ميكن لأي م�ؤ�س�سة �أو فرد متطوع ممن
قاموا بالت�سجيل باملوقع من �إعداد الفعاليات ،وحتديد املهام املحتاجة للتنظيم للح�صول على متطوعني
من خالل املوقع.
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املركز الثاين  :م�شروع �أمنية طفل:
•اع�ضاء الفريق:
•منال علي العو�ضي.
•دعاء يو�سف �شريف.
•زينب غالب ب�شارة.
•�أوتار �أحمد القعود.
•قما�شة حمد علي.
•عائ�شة خالد الكوهجي.
•�أمينة حممد التميمي.
•فكرة امل�شروع:
•حتقيق �أب�سط �أمنيات الأطفال من ذوي الدخل املحدود لتحقيق العدالة االجتماعية من منظور الطفولة.
•�أهداف امل�شروع:
•التعرف على امنيات الأطفال من ذوي الدخل املحدود وتوثيقها بال�صور والتقارير ،وتلبية االحتياجات
الأ�سا�سية للطفل.
•م�ساعدة العوائل املحتاجة التي حتتاج �إىل معونات �أ�سا�سية وطارئة من خالل التوا�صل مع اجلهات
اخلريية الر�سمية وغري ر�سمية يف اململكة.
•جوانب التميز/التطوير/الإبداع يف فكرة امل�شروع:
•بد�أت احلملة بتوفري �أمنيات الأطفال كالألعاب والدمى والوجبات ،وتطورت لت�شمل ق�ضايا الطفل
والأمومة والتعرف على احتياجات الطفل النف�سية.
•التعرف على �أمنيات الطفل من خالل التوا�صل معه مبا�شرة ،وحتقيقها يف فرتة زمنية ق�صرية.
•التن�سيق للزيارات والرحالت الرتفيهية للأطفال.
•تتوا�صل احلملة من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي ،والتي يتم عن طريقها احل�صول على متربعني
وفاعلني خري للم�شاركة يف حتقيق �أمنيات الأطفال.
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جانب من التغطيات ال�صحفية
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الأمانة العامة
�ص.ب 38886 :املنامة  -البحرين
هاتف - +973 17417171:فاك�س+973 17415307:
www.scw.bh

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