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المقدمة

تعــد جائــزة صاحبــة الســمو الشــيخة حصــة بنــت ســلمان آل خليفــة للعمــل الشــبابي التطوعــي إحــدى المبــادرات التــي يعمــل عليهــا
المجلــس األعلــى للمــرأة بموجــب األمــر الملكــي رقــم ( )15للعــام  2011بإنشــاء الجائــزة ،وذلــك تخليـدًا لــدور وعطــاء المغفــور لها بإذن
اهلل تعالــى صاحبــة الســمو الشــيخة حصــة بنــت ســلمان آل خليفــة طيــب اهلل ثراهــا فــي دعــم مجــاالت العمــل الخيــري والتطوعــي
واالجتماعــي ومؤسســاته المدنيــة.
وتهــدف هــذه الجائــزة إلــى تشــجيع المشــاريع الشــبابية التطوعيــة بمــا يجســد أحــد الجوانــب المضيئــة لمســيرة اإلزدهــار والتنميــة
الوطنيــة فــي ظــل المشــروع اإلصالحــي لحضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اهلل
ورعــاه ويعــزز مفهــوم ثقافــة العمــل التطوعــي بيــن أوســاط الشــباب وإبــراز قيمتــه المعنويــة كواجــب وطنــي وإنســاني وأثــر ذلــك
علــى المجتمــع.
ويســر األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للمــرأة إصــدار هــذا الكتيــب التوثيقــي ألعمــال الــدورة الثانيــة مــن الجائــزة فــي إطــار المضــي
قدمــً فــي طريــق تحفيــز روح التنافســية بيــن الشــباب البحرينــي فــي مجــال التطــوع والعطــاء وفعــل الخيــر وتعزيــز روح اإلنتمــاء
الوطنــي ،ويعــزز أثــر الجائــزة فــي دعــم وتطويــر المبــادرات الشــبابية الخالقــة التــي تصــب فــي خدمــة المجتمــع البحرينــي.

األمانة العامة
للمجلس األعلى للمرأة
2018
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جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة
للعمل الشبابي التطوعي

الفئة
المستهدفة

الشــباب البحرينــي ممــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  18و 35عامــً مــن الذيــن
ســاهموا فــي طــرح وتنفيــذ مبــادرات ومشــاريع تطوعيــة تصــب فــي خدمــة
المجتمــع البحرينــي.

أهداف
الجائزة



نشــر وتعزيــز مفهــوم ثقافــة العمــل التطوعــي بيــن أوســاط الشــباب وإبــراز
قيمتــه المعنويــة كواجــب وطنــي وإنســاني وأثــر ذلــك علــى المجتمع.



تعزيــز وتطويــر دور الشــباب أفــرادًا وجماعــات ،فــي تحقيــق اإلنجــاز واإلبــداع
فــي مشــروعات العمــل التطوعــي وذلــك علــى نحــو مســتدام.



تعزيز روح المنافسة الشريفة بين الشباب في مجال العمل التطوعي.



إبــراز المبــادرات الشــبابية فــي مجــال تنفيــذ مشــاريع متميــزة موجهــة
لخدمــة المجتمــع.
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اإلعالن عن الدورة الثانية

تحــت رعايــة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة قرينــة
ملــك مملكــة البحريــن رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة حفظهــا اهلل ،جــرى اإلعــان
عــن فتــح بــاب المشــاركة فــي الجائــزة للــدورة الثانيــة خــال حفــل تســليم الجائــزة فــي
دورتهــا األولــى بتاريــخ  16ينايــر .2014

3

تنفيــذ برنامــج متكامــل مــن األنشــطة والفعاليــات الترويجيــة للجائــزة فــي مختلــف
الجهــات والمؤسســات المعنيــة بالبرامــج الشــبابية ،بالتعــاون مــع عــدة جهــات

الترويج

رســمية وأهليــة ،كمــا تعاونــت جهــات عــدة مــع لجنــة الشــباب التابعــة للمجلــس
األعلــى للمــرأة فــي تنفيــذ فعاليــات ترويجيــة للجائــزة.

جانب من
األنشطة
والفعاليات
الترويجية

 14مارس  | 2017الترويج في حفل تدشين مركز تنمية العمل التطوعي

 30أكتوبر  | 2017الترويج في منتدى االبتكار و ريادة األعمال في التقنية واالتصاالت
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المشاركة
في الجائزة

عقــدت لجنــة الجائــزة أربعــة اجتماعــات ناقشــت خاللهــا إجــراءات الجائــزة وكيفيــة الترويــج لهــا ،كمــا جــرى اعتمــاد
إســتمارة المشــاركة ،وتقييــم المشــاركات ،وصــوالً إلــى اإلعــان عــن نتائــج الفائزيــن.

تلقــت اللجنــة ( )40طلــب مشــاركة فــي الجائــزة مــن بينهــا ( )13مشــاركة فرديــة و( )27مشــاركة
جماعيــة ،وقــد أرتفــع عــدد المشــاركات فــي هــذه الــدورة مــن الجائــزة مقارنــة بالــدورة الســابقة

مراحل
التقييم

بنســبة .%82
وجــرى قبــول ( )20مشــاركة مســتوفية لكامــل شــروط ومعاييــر الترشــح للجائــزة ،وتوزعــت
المشــاركات المقبولــة علــى ( )6مشــاركات فرديــة و( )14جماعيــة ،وقــد جــرت عمليــة التقييــم وفقًا
للمراحــل التاليــة:

المرحلة األولى
اعتماد آلية التدقيق والتقييم.

المرحلة الثانية
تدقيق جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
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المرحلة الثالثة
الزيارات الميدانية لإلطالع على المشاريع المشاركة على أرض الواقع.

الزيارات
الميدانية

 7سبتمبر  | 2017زيارة الشباب البرلماني ومركز سلمان الثقافي

 3أكتوبر  | 2017زيارة مشروع محطات في عمر الزهور
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 30يوليو  | 2017زيارة أحد المشاريع المستهدفة من مشروع بيتكم بيتنا

 7أغسطس  | 2017زيارة صالة فاطمة الشكر

 2أغسطس  | 2017زيارة فعالية مشروع مركز حياتي ٕايجابية
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المرحلة الرابعة
المقابــات الشــخصية للمشــاركين مــن قبــل أعضــاء اللجنــة ،وذلــك بقصــد اإلطــاع علــى مدى تطابــق المعايير على المشــاركين
بشــكل واقعــي ،ومــدى إلمــام أصحــاب المشــاريع بمشــاريعهم ،وقدرتهــم علــى اإلقنــاع بأهميــة المشــروع وقابليتــه لإلســتدامة،
وتطلعاتهــم المســتقبلية لتطوير وتنمية المشــروع.

المقابالت
الشخصية

فــي إطــار التعــرف علــى المشــاريع المرشــحة للفــوز والقائميــن عليهــا ،نظمــت لجنــة
الجائــزة مقابــات شــخصية مــع المشــاركين المرشــحين للفــوز ،وذلك بحضور رئيســة
وعضــوات اللجنــة فــي مقــر المجلــس األعلــى للمــرأة.
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المشاركون
بالجائزة

المشاريع الفردية ( )13مشروع
بريل منيو Braille Menu
صحي من صغري
برنامج فـُرصة
برنامج عودتي إلى الحياة
محطات في عمر الزهور
رحمة وإحسان
مركز تنمية العمل التطوعي
صنع في البحرين
مؤسسة ألف
وليد تيبنولوجي
مقترح مشروع لمقهى ومكان ذو أجواء دراسية
أطفال الشوارع
إعاقتي أتحدى بها زمالئي
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المشاركون
بالجائزة

المشاريع الجماعية ( )27مشروع
برنامج إثراء شباب

Let’s move

باقة محبة

محطات في عمر الزهور

مبادرة إشراقات

مبادرة نسيم -مشروع مناهضة العنف ضد المرأة

برنامج الشباب البرلماني

السكلر لون حياتي

مركز حياتي ايجابية لألجيال

مؤسسة Visionaries

فريق كن مستعدًا التطوعي

منظمة آيزك

المحميات الطبيعية لألسماك المستوطنة

مالمح الحياة العمرانية واالجتماعية في المنامة

ملتقى الربيع (باللعب نتعلم الحياة)

الخدمة العامة وتنمية المجتمع

مع القرآن

نادي المرأة

بيتكم بيتنا

ما بعد الثانوية

زوجتي الغالية رمضان على األبواب

بذرة خير

الصيانة المنزلية النسائية لألرامل

مركز الرسالة لألجيال

معًا معكم

Make them smile

خلنا نتغير ()Let Us Change

10

المشاريع الفردية
المشاريع
المتأهلة
للفوز بالجائزة

محطات في
عمر الزهور

بريل منيو

برنامج عودتي
إلى الحياة

برنامج فرصة

مركز تنمية
العمل التطوعي

صحي من صغري

المشاريع الجماعية
حياتي إيجابية

باقة محبة

مبادرة إشراقات

مركز الرسالة
لألجيال

بذرة خير

Let’s move

زوجتي الغالية
رمضان على األبواب

إنشاء محميات
طبيعية لألسماك
المستوطنة

مع القرآن

الشاب البرلماني

بيتكم بيتنا

ملتقى الربيع
(باللعب نتعلم
الحياة)

خلنا نتغير

فريق كن مستعدًا
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المشاريع الفائزة بالدورة األولى
مشروع أمنية لرعاية الطفل | الشيخة هالة بنت علي آل خليفة
بــدأ البرنامــج الموجــه لأليتــام مــن األطفــال فــي ســبتمبر  ،2011واســتهدف
الفئــة العمريــة مــا بيــن ( )12-6عامــً ،ويشــتمل علــى تقديــم جلســات تثقيفيــة
وتدريبيــة ،ونظــرًا لألثــر الــذي حققــه البرنامــج فقــد تبنــت المؤسســة الخيريــة
الملكيــة المشــروع وأصبــح تحــت إدارتهــا حيــث تــم اســتحداث خدمــة اإلرشــاد
األكاديمــي ضمــن الخدمــات المقدمــة مــن المؤسســة الخيريــة الملكيــة.

بحرين إيفنت | محمد أحمد المرباطي
مشــروع تأســس فــي مــارس  2012ويختــص بتغطيــة ونشــر جميــع الفعاليــات
االجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة والشــبابية بمملكــة البحريــن مــن خــال
الموقــع اإللكترونــي ووســائل التواصــل االجتماعــي.
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استثمار مبلغ الجائزة لشراء معدات تصوير جديدة.

إنشاء موقع إلكتروني للمشروع www.bhrevents.com

مشروع نقطة تجمع المتطوعين
تأســس المشــروع فــي فبرايــر  2012كمشــروع تخــرج ،وهــو عبــارة عــن منصــة
إلكترونيــة للمشــاركين فــي األعمــال التطوعيــة تهــدف إلــى تعزيــز اللحمــة
الوطنيــة وتشــجيع العمــل التطوعــي مــن خــال تيســير توفيــر الفــرص
التطوعيــة.
وقــد تبنــت جمعيــة الشــباب والتكنولوجيــا المشــروع ،وجــرى توفيــر ()166
فرصــة تطوعيــة لـــ ( )1080متطــوع فــي ( )34فعاليــة حتــى اآلن ،كمــا عــرض
النظــام اإللكترونــي ضمــن برنامــج الممارســات الناجحــة فــي المنظمــات األهلية
التابــع لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة عــام .2016

مشروع أمنية لرعاية الطفل
بــدأ المشــروع كحملــة تســتهدف تحقيــق أمنيــات األطفــال ذوي الدخــل
المحــدود واألطفــال المصابيــن باألمــراض المزمنــة ومــن ثــم تحــول المشــروع
إلطــاق جمعيــة خيريــة اجتماعيــة تحــت مســمى أمنيــة طفــل ،وللجمعيــة
موقــع إلكترونــي خــاص.
فــازت الجمعيــة بجائــزة التميــز ضمــن فئــة مؤسســات المجتمــع المدنــي
بمنتــدى البحريــن الدولــي للحكومــة اإللكترونيــة فــي عــام  ،2015كمــا تــم
ترشــيح الجمعيــة عضــوًا فــي مجلــس إدارة مركــز حمايــة الطفــل ممثــ ً
ا عــن
ـاء علــى القــرار رقــم ( )1لســنة  2015بتشــكيل
مؤسســات المجتمــع المدنــي بنـ ً
مجلــس إدارة مركــز حمايــة الطفــل .باإلضافــة لعضويــة الجمعيــة فــي اللجنــة
الوطنيــة للطفولــة بحســب قــرار ســمو رئيــس الــوزراء رقــم ( )4لســنة 2016
بإعــادة تشــكيل اللجنــة الوطنيــة للطفولــة.
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استمارة المشاركة األولية
للدورة الثالثة

استمارة المشاركة األولية للدورة الثالثة
بيانات صاحب الطلب
اسم المشروع التطوعي
نوع المشروع

جماعي

فردي

نبذة عن
المشروع وأهدافه

الوضع الحالي للمشروع
تاريخ البدء بالمشروع
تبعية المشروع

قائم

لم يتم البدء فيه بشكل فعلي

متوقف

 ......... / ......... / .........م
يتبع مؤسسة ..................................................

مستقل

عنوان المشروع

بيانات رئيس المشروع وأعضاء الفريق
األسم

الرقم الشخصي

الجنسية

أرقام التواصل

البريد اإللكتروني
عناوين التواصل االجتماعي
للمشروع التطوعي
(إن وجدت)
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