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نشرة شـهرية تصـدر عن المجـلس األعلى للـمرأة

قرينة ملك مملكة البحرين تهنئ المهندسة مريم جمعان
بتعيينها رئيسا لـ “تنظيم االتصاالت”

|  16أغسطس | 2020

هنأت صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة
المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل سعادة المهندسة مريم أحمد جمعان عضو المجلس األعلى للمرأة
بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى بتعيين سعادتها رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت.
وأكدت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس األعلى للمرأة أن هذا التكليف السامي يأتي في إطار
ما تشهده المرأة البحرينية من دعم وتشجيع يتسق مع ما تبذله من جهد حثيث ومساع مخلصة
ومشاركة فاعلة في مسيرة االزدهار والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين جنبًا إلى جنب مع أخيها
الرجل في مختلف ميادين العمل واإلنجاز.

التحرير واإلشراف | شيماء سلمان

اإلخراج الفني | شيخة الشتر | عائشة الدوسري

مانشيت | حمد عبدالحميد

الصور | أحمد ناصر

قسم التصميم والتدقيق اإلعالمي  -المركز اإلعالمي

© جميع حقوق الطبع محفوظة لدى المجلس األعلى للمرأة 2020

أخبار األمانة العامة للمجلس

صدور قرارات “نوعية” داعمة للتوازن بين الجنسين

األنصاري تثمن دعم سمو ولي العهد الالمحدود تعزيزاً لمساهمات المرأة في التنمية
تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ،خالل اجتماع اللجنة والذي بحث عدد من المبادرات الداعمة
بناء على توصية المجلس األعلى للمرأة بالتعاون المشترك مع وزارة المالية واإلقتصاد
لتعزيز تقدم المرأة البحرينية وذلك ً
الوطني،

وقد تم إصدار حزمة من القرارات النوعية عن عدة جهات حكومية ترتبط
مباشرة باستدامة مساهماتها وإدماج احتياجاتها في سوق العمل:

yتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في العمل ،متضمنة التأكيد على حظر التمييز في
األجور بين العمال والعامالت الشاغلين للوظيفة ذاتها متى ما تماثلت أوضاع عملهم،
yإجازة عمل النساء في جميع الصناعات دون تقييد لطبيعة المجال.
للعمال
yتشغيل المرأة في المهن ذات المناوبات الليلية في جميع األعمال التي يجوز
ّ
االشتغال فيها ،والتي تأتي جميعها متسقة ومتفقة مع قانون العمل في القطاع األهلي
الصادر بالقانون رقم ( )36لسنة .2012

قرار ينص على أنه "تحتسب كافة اإلجازات الواردة في قانون العمل في القطاع األهلي ضمن
مدد االشتراك الخاضعة ألحكام قانون التأمين االجتماعي بما فيها اإلجازة مدفوعة األجر أو
اإلجازة بدون أجر التي تحصل عليها المرأة العاملة بمناسبة الوضع أو التي تستحقها المرأة
العاملة لرعاية طفلها".

إصدار تعميم للمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات المالية الخاضعة لرقابة مصرف
البحرين المركزي ،بمنع أي تمييز في الحصول على الخدمات المصرفية والمالية قائم على
أساس الجنس أو الجنسية أو األصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو اإلعاقة البدنية أو الحالة
اإلجتماعية.
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"إن هذه االستجابة الفورية والمقدرة
لمرئيات المجلس األعلى للمرأة
المتمثلة بتكرم صاحب السمو
الملكي ولي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء بإصدار توجيهاته للوزارات
سيكون
المعنية،
والهيئات
لها أبلغ األثر على نتائج تنفيذ
الخطة الوطنية لنهوض المرأة
البحرينية والنموذج الوطني إلدماج
احتياجاتها في التنمية الوطنية
الذي يستند عليه المجلس لحوكمة
تطبيقات ومنهجيات تكافؤ الفرص
بالشراكة والتنسيق مع السلطتين
التشريعية والتنفيذية".
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تعاون بين "المجلس األعلى للمرأة"
و " وزارة الصناعة والتجارة والسياحة"
لتكثيف فرص المرأة في األسواق العالمية
|  4أغسطس | 2020

أعلن المجلس األعلى للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة من
خالل مركز "صادرات البحرين" عن تعاونهما الجديد من خالل اتفاقية
التعاون في مجال تنمية وتكثيف الصادرات البحرينية وتسهيل
الدخول في األسواق العالمية ،بهدف دعم المشروعات المملوكة من
قبل المرأة البحرينية وذلك من خالل تقديم التسهيالت واالستشارات
لتطوير منتجاتها وخدماتها وتشجيعها على التصدير لتعزيز من
مشاركتها في التجارة الدولية ،ورفع تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.

سعادة السيد زايد بن راشد الزياني
وزير الصناعة والتجارة والسياحة ،ورئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
“تتمتع المرأة البحرينية برؤية تتطلع نحو العالمية ،وستوفر هذه الشراكة الثقة وتخلق منافذ جديدة
للفرص التصديرية للمرأة البحرينية .ومن خالل االستفادة من “صادرات البحرين” ،يمكن للشركات
المملوكة للنساء توسيع أعمالها التجارية في أسواق جديدة ،واالستفادة من الفرص العالمية .إن رفع
تنافسية المرأة في صميم كل مساعينا ،و”صادرات البحرين” هي مبادرة وطنية بارزة ستدفع بدور
المرأة المصدرة في المملكة إلى األمام من خالل توحيد جهودها ومواردها مع المجلس األعلى للمرأة”.

سعادة األستاذة هالة األنصاري
األمين العام للمجلس األعلى للمرأة
“ يأتي هذا التعاون في إطار اختصاص المجلس بدعم “مشاركة المرأة من أداء دورها في الحياة العامة
وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة” ،وتنفيذًا للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية عبر
مواصلة تنفيذ برامجها ومبادراتها المخصصة لرفع تنافسية المرأة البحرينية وتنويع مساهماتها
االقتصادية ضمن مسارات التنمية الوطنية .وسيقوم المجلس من خالل منصة “مستشارك عن بعد”
بخدماته المتعددة ،بتوجيه المستفيدات لبرنامج “صادرات البحرين”.

الدكتور ناصر قائدي
الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين
“ لقد تم تصميم حلولنا العملية المتنوعة لخلق إطار عمل ناجح للتصدير لجميع شركات البحرينية
المصدرة ،وألجل إنشاء سوق مثالي بال حدود ،قدمت “صادرات البحرين” حلو ًلا مخصصة مثل توفير
حلول التجارة اإللكترونية ،وحلول ائتمانيات التصدير لتقديم شروط ائتمانية تنافسية ،باإلضافة إلى
توفير روابط دولية عبر منصة تيسير التصدير ،ودعم عملية الشحن واللوجستيات ،ودعم معلومات
األسواق الذكية للوصول السريع إلى المعلومات ذات الصلة باألسواق األخرى”.
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جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي تكرم المجلس األعلى للمرأة
األنصاري :نساء البحرين أسهمن ببناء مؤسسات العمل التطوعي
ورسم مساراته

ملخص كلمة سعادة األمين العام للمجلس األعلى للمرأة
في حفل جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي
yنقل تحيات وتقدير صاحبة السمو الملكي حفظها اهلل ،والتي كان لتوجيهاتها
الكريمة األثر العميق في احتواء تداعياتها على المرأة واألسرة البحرينية.
yاإلقبال على المنصة الوطنية للمتطوعين رجاالً
ونساء لمواجهة الجائحة
ً
وخدمة المجتمع ،والتي سجلت المرأة البحرينية نصف تلك األعداد تقريبًا.
yتعتبر مبادرة جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة من المبادرات
المجتمعية المؤثرة والمؤمنة بأهمية تعزيز قيم العمل التطوعي في بناء
البحرين الحضاري.
yاقتراح فكرة دراسة فرص التطوع المختلفة خصوصًا فيما يتعلق بالمجال
الرقمي واالفتراضي.
yاقتراح فكرة االستفادة من التقنيات الحديثة المرتبطة بالذكاء الصناعي،
وبما يعزز من مجاالت االبتكار واإلبداع والتفوق العلمي أمام الشباب البحريني
وتوظيف ذلك في ميادين العمل التطوعي.
yالشكر والتقدير الختيار المجلس األعلى للمرأة ضمن المؤسسات الرسمية
التي تحظى بهذا التكريم.
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“المجلس األعلى للمرأة” يشارك بندوة منظمة التعاون اإلسالمي حول
“المرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”
|  16سبتمر | 2020

شاركت مملكة البحرين ممثلة في المجلس األعلى للمرأة
بندوة افتراضية حول “المرأة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات” نظمتها منظمة التعاون اإلسالمي
بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي في
المنظمة “الكومستيك” والبنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة
العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة “االيسيسكو”.

وأكدت عضو المجلس األعلى للمرأة المهندسة مريم أحمد جمعان ،رئيسة مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية ،رئيس مجلس
إدارة هيئة تنظيم االتصاالت في مداخلة لها خالل الندوة أن موضوع مشاركة المرأة في مجاالت علوم المستقبل يمثل أحدى األولويات
الرئيسية على األجندة التنموية في مملكة البحرين  ،كما أن المجلس األعلى للمرأة كبيت خبرة وطني معني في شؤون تقدم المرأة
يسعى بالتعاون مع شركائه وعلى كافة األصعدة والمستويات الوطنية والدولية إلى تعزيز مشاركة المرأة في كافة المجاالت الحيوية
ودعم مشاركتها وحضورها وإبراز دورها فيها ،ومنها مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .وقد شارك في الندوة
عدد من المختصين باألمانة العامة للمجلس.

مملكة البحرين تشارك في ندوة منظمة التعاون اإلسالمي
|  30سبتمر | 2020

أدارت عضو المجلس األعلى للمرأة السيدة أفنان الزياني
ندوة بعنوان “ البنية التحتية وبيئة العمل لرائدات األعمال
الشابات” نظمتها منظمة التعاون اإلسالمي بمشاركة من
مختلف الدول األفريقية واألوروبية واآلسيوية ،واستعرضت
الزياني خالل الندوة إحصائيات حول واقع مشاركة المرأة
البحرينية في التنمية الوطنية.
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الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة تستقبل القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين

|  18أغسطس | 2020

استقبلت سعادة د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجية عضو المجلس األعلى
للمرأة ،السيدة مارغريت ناردي ،القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين،
بحضور السيدة نورة الرفاعي ،رئيس قسم التعاون الدولي باألمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة.
وخالل اللقاء ،استعرضت سعادة د .الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة ما وصلت إليه المرأة البحرينية من
تقدم في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل
ورعاه الذي أولى هذا الملف أولوية قصوى عندما أصدر أمره السامي بإنشاء المجلس األعلى للمرأة قبل
 19عامًا برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللته حفظها اهلل
لرعاية العمل النسائي في المملكة األمر الذي مكنها وفي فترة وجيزة من وضع بصمات متميزة ساهمت
في جعل البحرين بيت خبرة على المستوى اإلقليمي في مجاالت شؤون المرأة .كما تم البحث في عدد
من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.
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عضوات المجلس األعلى للمرأة

“المجلس األعلى للمرأة” و”ووزارة العدل”
يناقشان مستجدات عمل لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة
|  31أغسطس | 2020

عقد المجلس األعلى للمرأة لقاء مع لجنة تكافؤ الفرص بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،جرى خالله مناقشة
أعمال اللجنة وأهم المستجدات بشأن خدمات ومبادرات
الوزارة الداعمة لتحقيق االستقرار األسري ضمن برامج الخطة
االستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
(.)2022-2019

األستاذة دانة خميس الزياني
وكيل التخطيط والتوفيق األسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،
(رئيس لجنة تكافؤ الفرص) ،عضو المجلس األعلى للمرأة

إن الوزارة تعمل على وضع ومتابعة تفعيل أوجه تطوير آليات تقديم خدمات التوفيق األسري من خالل توسيع
النطاق الجغرافي لمكاتب التوفيق ُ
األ َسري لتشمل كافة محافظات مملكة البحرين وتوفير الكادر الوظيفي
ً
إضافة إلى تقييم
المؤهل من ذوات االختصاص لهذه المكاتب ،ومواصلة بناء قدرات الكوادر الوظيفية العاملة
اجراءات تحويل خدمات الوزراة المقدمة للجمهور إلى خدمات رقمية متاحة للمستفيدين والمستفيدات عن
بعد ،لضمان استمرار سير العمل دون تأخير مع االلتزام باإلجراءات االحترازية للحفاظ على سالمة الجميع.

الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة
مساعد األمين العام للمجلس األعلى للمرأة

التأكيد على أهمية دور لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة في متابعة آليات تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين
الجنسين سعيًا لدراسة وتحليل استفادة المرأة واألسرة البحرينية من برامج وخدمات الوزارة ووضع الخطط
المستقبلية لسد أية فجوات نوعية مرصودة ،وصوالً لتحقيق إدماج شامل إلحتياجات المرأة وتحقيق التوازن
بين الجنسين ،وتعزيز التعاون بين المجلس والوزارة.
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في الذكرى “ ”19لتأسيسه
المجلس األعلى للمرأة يواصل جهوده للحفاظ على مكتسبات المرأة البحرينية واستدامة تقدمها
|  2أبريل | 2020
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نسبة مشاركة المرأة
في التنمية الوطنية

القطاع العام
%52

القطاع الخاص
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المناصب التنفيذية
(القطاع العام)

المناصب اإلشرافية
(القطاع الخاص)

%44

نسبة مشاركة المرأة في
السلطة التشريعية

8

يواصل المجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين
حفظها اهلل ،متابعة تنفيذ السياسات الوطنية التي ترمي إلى
تعزيز نهوض المرأة البحرينية في مختلف المجاالت وعلى جميع
سج ً
ال خالل الفترة الماضية نتائج بارزة أسهمت في
المستوياتُ ،م ِّ
ترسيخ مكانة مملكة البحرين والمحافظة على سمعتها الدولية،
بامتالكها لنموذج وطني نابض بالتجديد والتطوير والخبرة
العريقة في قضايا المرأة ويستهدى به إقليميًا وعالميًا.

%34

مجلس الشورى

%23

مجلس النواب

%15
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أخبار األمانة العامة للمجلس

خالل جلسة حوارية نظمتها “أمانة الشورى” ضمن برنامج الدعم البرلماني..
أعضاء “مجلس الشورى” يستعرضون مع “المجلس األعلى للمرأة” دور المرأة في صنع وتنفيذ القرار السياسي

9

|  20سبتمبر | 2020

أبرز محاور اللقاء

نظمت األمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع األمانة
العامة للمجلس األعلى للمرأة جلسة حوارية إلكترونية عن
ُبعد تم خاللها استعراض دور المرأة البحرينية في صنع
وتنفيذ القرار السياسي ،والتي تأتي ضمن خطة الدعم
البرلماني ألصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ،تفعي ًلا
لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس .وشارك فيها عدد من أصحاب السعادة أعضاء
مجلس الشورى والسيد عزالدين خليل المؤيد مستشار
شئون األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة.

تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مواقع صنع القرار ،والذي
أسهم في شغل المرأة البحرينية للعديد من المناصب القيادية
مساهما فاع ًلا في
في السلطتين التشريعية والتنفيذية ،لتكون
ً
رسم السياسات العامة وتطوير التشريعات الوطنية.
دور السلطة التشريعية في تحقيق التوازن بين الجنسين على
المستوى الوطني.
التكامل في الجهود بين العمل التشريعي وبين عمل المجلس
األعلى للمرأة ،بما يصب في مصلحة المرأة البحرينية والمجتمع
ككل.
استعراض أهم المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور
مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ،ونشر ثقافة تكافؤ الفرص،
والتوازن بين الجنسين ،والتي تعتبر مبادئ دستورية تُرجمت إلى
تطبيقات ملموسة.
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أخبار األمانة العامة للمجلس

“المجلس األعلى للمرأة” يطلق برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة البحرينية في نسخته الثانية
دينا آل خليفة.e“ :إرشاد” إضافة جديدة إلدماج المرأة في سوق العمل في مواجهة “كوفيد ”19
|  1سبتمبر | 2020

أعلن المجلس األعلى للمرأة عن إطالق برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة البحرينية في
نسخته الثانية – “ eإرشاد” بالشراكة مع مجلس التنمية االقتصادية وصندوق العمل
“تمكين” ووزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة
تجارة وصناعة البحرين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

أهداف البرنامج

استدامة مساهمة المرأة في االقتصاد الوطني بما
يتماشى مع الظروف الراهنة.
تعزيز استفادة المرأة البحرينية من التطبيقات والمواقع
الرقمية بما يحقق تنويع وزيادة مصادر دخلها.
تقليل نسب الباحثات عن العمل من خالل تشجيع
المرأة للتوجه نحو الوظائف غير التقليدية وفرص العمل
المرنة ،وتشجيع المشاريع الريادية الرقمية المبتكرة.

يركز البرنامج على اعتبارات المرحلة الحالية والقادمة ومتطلبات سوق العمل
في فترة مواجهة ومكافحة فيروس “كوفيد ”19

الباحثات عن عمل

المتقاعدات

الخريجات

رائدات األعمال

للتسجيل /ملء استمارة برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة البحرينية
على الموقع اإللكتروني www.scw.bh
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ضمن برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة البحرينية – “.eإرشاد”
“المجلس األعلى للمرأة” يختتم نشاط “متفوقات البحرين”
|  20سبتمبر | 2020

أطلق المجلس األعلى للمرأة في إطار برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة البحرينية في نسخته الثانية –
“.eإرشاد” مبادرة سنوية لالحتفاء بمتفوقات من خريجات مرحلة الثانوية العامة في مدارس حكومية
مختلفة ،لتنمية وعيهن بأنماط ومنهجيات وهيكلية العمل المؤسسي الحكومي والرسمي
(المجلس األعلى للمرأة نموذجًا) ومن خالل عدد من ورش العمل التفاعلية شاركت فيها الشيخة
دينا بنت راشد آل خليفة ،مساعد األمين العام وعدد من مستشاري ومدراء األمانة العامة للمجلس
ومجلس التنمية االقتصادية،

وتعرفن قرابة أربعين طالبة متفوقة من المرحلة الثانوية على البنود التالية:
yتجربة مملكة البحرين في احتواء تداعيات جائحة كوفيد19 -
على المرأة واألسرة.

yاستعراض المؤشرات واألرقام التي توضح حجم وتأثير
مشاركة المرأة البحرينية في مجاالت التنمية الوطنية.

yمعلومات أساسية حول نشأة وتأسيس المجلس األعلى
للمرأة والمبادرات في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة

yبند خاص حول متطلبات وفرص سوق العمل وخصوصًا في
ظل ظروف األزمة الصحية.

البحرينية وما يستجد في مجال تقدم المرأة البحرينية.

yالتعريف بلجنة الشباب في المجلس ،والهادفة إلى إعداد
قادة المستقبل في مجال العمل النسائي.

د .مي العتيبي  :من األمور التي يجب على اإلنسان أن يحرص عليها بشكل عام هي االلتزام بالمواعيد
اختتم نشاط “متفوقات البحرين” باستضافة متحدث رئيسي
في جلسته الختامية ،حيث أتيح للخريجات فرصة الحديث
واللقاء بالدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي ،الخبيرة
واالستشارية في المجال التعليمي والتربوي ،رئيسة مجلس
إدارة مدرسة بيان البحرين ،التي هنأت الخريجات على نتائجهن
المتقدمة ،واستعرضت خالل اللقاء ،جانبًا من مسيرتها العلمية
واألكاديمية والمهنية ،كما قدمت العديد من النصائح للمشاركات
بخصوص اختيار المسار الدراسي والمهني والنجاح فيه .وشددت
الدكتورة العتيبي أهمية االلتزام الصارم بتنظيم الوقت ،وضبط
الساعة البيولوجية الداخلية التي تساعد في زيادة اإلنتاجية،
باإلضافة إلى العديد من النصائح الفكرية والعملية.
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فخورات بإنجازاتها ومكتسباتها الوطنية
مشاركات في نشاط “متفوقات البحرين” :نطمح بمواصلة مسيرة البحرينية
دعم للمرأة في مختلف مراحلها العمرية | الطالبة المتفوقة صفاء صادق

“إن وجود المجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل
البالد المفدى حفظها اهلل مصدر فخر جميعًا لنا كفتيات ونساء بحرينيات ،وأصبحنا بعد هذه النشاط نعرف أكثر
كيف يعمل المجلس وكيف يساهم في دعمنا ،وكيف نصل إليه في حال احتجنا كفتيات ألية مشورة أو دعم”.
تعريف األوسط الجامعية بإنجازات المرأة البحرينية | الطالبة فاطمة عبد الجليل عبد النبي

“النشاط كان مفيدًا جدًا في تعريف الفتيات البحرينات بمسيرة تقدم وارتقاء المرأة البحرينية وحضورها النوعي
والكبير في قطاعات كثيرة ،وكيف تسلمت أعلى المناصب ،وأصبحت عضوة في مجلس النواب عبر االنتخاب المباشر
وليس عبر التعيين أو الكوتا”.
أصبحنا أكثر إدراك ًا لحقوقنا وواجباتنا | الطالبة آالء أشرف

“أسهم هذا النشاط في إزالة الكثير من المخاوف أمامي كفتاة ،وأصبحت أكثر إيمانًا بأن ال عوائق أمام تحقيق
طموحاتي بعد أن تعلمت عن تكافؤ الفرص في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ،واعتقد أن معرفتنا
لهذه األمور تعطينا حافزًا إضافيا للنجاح”.
التحضير لمرحلة الدارسة الجامعية | الطالبة مريم علي

“إن أهمية هذا النشاط الصيفي تكمن في تعريف الفتيات المتفوقات على كثير من األمور ،من بينها تجهيزهن
معرفيًا ونفسيًا للمرحلة الدراسية القادمة أمامهن ،وكيف يمكن لمرحلة الحياة الجامعية أن تستثمر دراسيًا ومعرفيًا
بأفضل طريقة ممكنة،والتعرف أكثر على احتياجات سوق العمل والتغيرات السريعة في هذا السوق”.
التعريف بخدمات المجلس في أوساط العائلة | الطالبة زينب أمان

“أصبحت اآلن أكثر وعيًا بالدعم الذي يمكن أن أحصل عليه كفتاة بحرينية من خالل مركز دعم المرأة وبرنامج
(مستشارك عن بعد) ،حتى أنني نقلت تلك المعلومات إلى النساء في محيط عائلتي ،وتحدثت لهم عن االستشارات
األسرية والقانونية والنفسية واالقتصادية التي يمكنهم الحصول عليها من خبراء ومختصين وبشكل مجاني”.
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يوم المرأة البحرينية 2020

بيبي السيد شرف العلوي

تاريخ الميالد

الشهادات

 13فبراير 1946

ليسانس تاريخ  -جامعة عين شمس1969 .
ماجستير تاريخ البحرين  -جامعة السربون بفرنسا1973 .

الخبرة العملية

عضو في

سفيرة بالديوان

سفيرة مملكة

سفير غير مقيم

مستشار في

شاركت في

المجلس األعلى

العام بوزارة

البحرين لدى

في منغوليا

البعثة الدائمة

العديد من

للمرأة الدورة

الخارجية

جمهورية الصين

2013-2008

لمملكة البحرين

المؤتمرات العربية

الخامسة

الشعبية

لدى األمم

والدولية

2010

2013-2007

المتحدة خالل

ودورات الجمعية

الفترة من

العامة لألمم

1992-1988

المتحدة

%31
13

نسبة مشاركة المرأة
البحرينية في
السلك الدبلوماسي

السفيرات

%52

الدبلوماسيات

%35
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يوم المرأة البحرينية 2020

مؤشــرات المرأة البحـرينية
المـرأة الدبلوماسية

31%

9%
نسبة السفيرات من إجمالي السفراء

2019

64%

نسبة البحرينيات في الوظائف الدبلوماسية من
إجمالي العاملين في الوظائف الدبلوماسية
2019

33%

نسبة منتسبات أكاديمية
محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية

نسبة المرأة العاملة في وزارة الخارجية
من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية

2018

2019

29%

27%
نسبة الحاصالت على شهادات أكاديمية من إجمالي
الحاصلين على شهادات أكاديمية واحترافية
في وزارة الخارجية

2019

نسبة المرأة في المناصب القيادية من إجمالي
البحرينيين في المناصب القيادية
في وزارة الخارجية

2019

المصدر :وزارة الخارجية
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الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
استقرار أسري

استشارت أسرية وقانونية
واقتصادية متعددة
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الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
تكافؤ فرص

خالل مجموعة تركيز نظمها "األعلى للمرأة" لتسليط الضوء على سياسات العمل المرنة
"المجلس األعلى للمرأة" :تجارب ناجحة لمؤسسات القطاع المالي والمصرفي في تطبيق سياسات العمل عن بعد

|  20أغسطس | 2020

أبرز محاور اللقاء:

نظم المجلس األعلى للمرأة مجموعة تركيز حول "العمل عن بعد في
القطاع المالي والمصرفي" ،جرى خاللها تسليط الضوء على سياسات
العمل المرنة في مؤسسات القطاع المصرفي والمالي كمثال يحتذى به
في تطبيق هذه السياسات في القطاع الخاص؛ حيث تم استعراض عدد
من التجارب الناجحة لعدد من المؤسسات الرائدة في هذا القطاع في
تطبيق أنظمة العمل المرنة ،وأثر هذه األنظمة والسياسات على اإلنتاجية
المؤسسية ،والرضا الوظيفي لدى الموظف وتعزيز قدرته على الموازنة بين
المسؤوليات الوظيفية واألسرية ،سعيًا إلى استدامة وتطوير أنظمة العمل
الداعمة لتقدم المرأة ورفع مستوى مشاركتها في التنمية الوطنية.

yتسليط الضوء على سياسات العمل المرنة في مؤسسات
القطاع المصرفي والمالي كمثال يحتذى به في تطبيق
هذه السياسات في القطاع الخاص.
yاستعـراض عدد من التـجارب الناجحة لعدد من المؤسسات
الرائدة في هذا القطاع في تطبيق أنظمة العمل المرنة،
وأثر هذه األنظمة والسياسات على اإلنتاجية المؤسسية،
والرضا الوظيفي.

«أمانة الشورى» تعزز الوعي المعرفي لدى منتسبيها
حول مبادرات «المجلس األعلى للمرأة» في متابعة تقدم المرأة البحرينية
|  24سبتمبر | 2020

عقدت األمانة العامة لمجلس الشورى بتنظيم من قسم التدريب
والتطوير ولجنة تكافؤ الفرص ،محاضرة إلكترونية باستخدام أنظمة
االتصال المرئي عن ُبعد ،حول “دور ومبادرات المجلس األعلى للمرأة في
متابعة تقدم المرأة البحرينية” ،وذلك لتعزيز الوعي المعرفي والفكري
لدى منتسبيها ،وتعريفهم بالجهود التي يقوم بها المجلس األعلى
للمرأة لترسيخ دور المرأة وعطاءاتها المتواصلة في المسيرة التنموية
لمملكة البحرين .وقدمت هذه المحاضرة اإللكترونية الدكتورة دنيا أحمد
مستشار التخطيط والتطوير اإلستراتيجي بالمجلس األعلى للمرأة.
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الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
تكافؤ فرص

«أمانة الشورى» تعزز الوعي المعرفي لدى منتسبيها
حول مبادرات «المجلس األعلى للمرأة» في متابعة تقدم المرأة البحرينية
|  22سبتمبر | 2020

أعلنت لجنة التحكيم في برنامج “المرأة والتكنولوجيا” الذي نظمه
المجلس األعلى للمرأة وبنك ستاندرد تشارترد وخليج البحرين
للتكنولوجيا المالية – فنتك بي ،عن أسماء الفائزين لـ  5شركات
تقنية تقودها نساء بهذا البرنامج ،والذي يهدف إلى دعم الشركات
الناشئة ذات القيادات النسائية في مملكة البحرين ،وقد شكل
إطالقه البرنامج حدث مهم خصوصا في وقتنا الحالي وظروف الوباء
العالمي ،حيث شهد تفاع ً
ال من قبل رائدات األعمال البحرينيات
واتيحت لهن فرصة للظهور واالبداع في مشاريعهن الرقمية.

المشاريع الفائزة

مشروع Mavi VR Studio
مجال التصاميم الهندسية

مشروع The Pop Up Shop
مجال التجارة اإللكترونية

17

مشروع Gold Souq
مجال التجارة اإللكترونية

مشروع Tribepod
مجال الموارد البشرية وإدارة المواهب

مشروع Urento
مجال إدارة العقارات
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الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
تكافؤ فرص

“المجلس األعلى للمرأة” و” خليج البحرين للتكنولوجيا المالية”
يصدران تقرير “التوازن بين الجنسين في مجال ( التكنولوجيا المالية ) “

|  18سبتمبر | 2020

عقد المجلس األعلى للمرأة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ندوة
عن بعد ،بمشاركة عدة جهات من بينها مصرف البحرين المركزي ومجلس
التنمية االقتصادية وجمعية مصارف البحرين .وذلك بالتزامن مع إصدار
المجلس األعلى للمرأة بالشراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية
“تقرير التوازن بين الجنسين في التكنولوجيا المالية-فنتك” بناءًا على
دراسة مسحية تم تنفيذها حول واقع مشاركة المرأة في مجال التكنولوجيا
المالية بهدف قياس مدى تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع بحسب
تجارب العامالت والعاملين في القطاع .ويضع التقرير نتائجه وتوصياته أمام
أصحاب القرار في المؤسسات المالية من أجل تعزيز فرص حضور المرأة
بمؤسساتهم ،إضافة إلى تشجع الطالبات على دراسة العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات كبوابة رئيسية لدخول صناعة “الفنتك”.

نتك» يرسم معالم واضحة لتطوير الصناعة ..خبراء:
الـف ِ
تقرير «التوازن بن الجنسين في ِ
زيادة حضور المرأة بـ «التكنولوجيا المالية» يعزز من ريادة القطاع المصرفي البحريني
دور مهم للمرأة في الصناعة المالية والمصرفية
ياسمين آل شرف  -رئيس وحدة التكنولوجيا المالية واإلبتكار بمصرف البحرين المركزي

“ إطالق تقرير التوازن بين الجنسين في التكنولوجيا المالية-فنتك” يأتي في وقت حاسم يزداد فيه االعتماد
على الخدمات المالية عن بعد ،وهو توجه من المرجع أن يستمر بقوة حتى بعد الجائحة ،وأكدت على صعيد
ذي صلة أهمية نشر الوعي بهذه الصناعة في مراحل عمرية مبكرة”.

توصيات مهمة يمكن البناء عليها
الدكتور حسن العالي  -مستشار جمعية مصارف البحرين

“إن جميعة مصارف البحرين ستضع هذا التقرير تحت دائرة الضوء من خالل أنشطة وفعاليات كل من “لجنة
التكنولوجيا المالية” لدى الجمعية و”لجنة الموارد البشرية” التي تقيم دائمًا تكافؤ الفرص بين الجنسين في
القطاع المصرفي وترفع توصياتها للبنوك في هذا الشأن”.
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الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
تكافؤ فرص

زيادة مرتقبة بعدد البحرينيات في الـ “فنتك”
دالل بوحجي  -مدير أول الخدمات المالية بمجلس التنمية االقتصادية

“إن قطاع التكنولوجيا المالية يتيح فرصًا جديدة أمام المرأة البحرينية بسبب الطبيعة االبتكارية للقطاع،
ونتوقع زيادة مضطردة قادمة في عدد النساء المهتمات بالدخول في هذا القطاع على المدى المنظور ،وأن
ينهضن بدور مهم في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين”.

ثقــة بالنــجاح
سوزي الزيرة  -رئيسة االتصاالت والفعاليات في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

“الجميع حول العالم يراقب تطور التكنولوجيا المالية التي ستشكل بال شكل مستقبل الخدمات المالية
والمصرفية ،والتقرير يوصي بتعزيز مساهمة النساء في هذه الصناعة ،ونحن على ثقة من كفاءة الفتيات
البحرينيات ،الرائدات والمبتكرات ،على إثبات قدرتهن وكتابة قصص نجاح في هذه الصناعة”.

مبادرات نوعية
بثينة أمين  -مدير إدارة المكاتب الدولية بمجلس التنمية االقتصادية

“ إن الفرص أمام دور المرأة في هذا القطاع ازدادت مع إطالق مبادرات نوعية مثل “البيئة الرقابية التجريبية”
ودعم مبادرات التمويل الجماعي ،ووجود سوق محلي استثنائي يتيح إمكانية االختبار والتجربة ،ونشجع
النساء على التواصل في مجال األعمال التجارية ،وزيادة الوعي بفعاليات هذا القطاع ،على الصعيدين
المحلي والعالمي”.

الترويج لمخرجات التقرير على جميع المستويات
فاطمة إبراهيم  -عضو مجلس إدارة مجلس التنمية االقتصادية ،والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة
أندرا للعالقات العامة واالتصاالت المؤسسية

“تواصلنا مع جهات عديدة حول العالم تعمل في التكنولوجيا المالية ،وفتحنا قنوات لتبادل الخبرات ،وعرض
التجربة البحرينية المتقدمة واالستماع لتجارب الدول األخرى ،وبنينا قاعدة بيانات كبيرة ،ونخطط حاليا لعقد
فعاليات مع جامعات ومسرعات أعمال وحاضنات من أجل الترويج لمخرجات التقرير”.
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الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
تكافؤ فرص

ينظمه المجلس األعلى للمرأة ويهدف لتدريب ألف فتاة في علوم المستقبل..
مشاركات في «مخيم تكنولوجيا الفتيات» :استثمرنا وقتنا وأصبحنا أكثر فهم ًا للبرمجة
الشيخة لطيفة بنت محمد آل خليفة
الرئيس التنفيذي لمركز كليفر بالي

“إن التعاون مع المجلس األعلى للمرأة وشركة زين البحرين في تنفيذ هذا
البرنامج ألول مرة في مملكة البحرين كان مثمرًا للغاية ،حيث تكاتفت
الجهود من أجل وضع هؤالء الفتيات على بداية طريق التطور العلمي
والفكري والمعرفي في مجاالت التقنية الحديثة”.

عبــير يتــيم
“برنامج “مخيم التكنولوجيا للفتيات” كان مناسبًا جدًا لنا ،خاصة وأنه
يتضمن التعليم عن طريق األلعاب وتطبيقات الجرافيكس وغيرها،
وهو ما مكننا من تحويل أفكارنا إلى مشاريع باالعتماد على عدد من
التقنيات التي تعلمناها”.

رغد وليد
“هذا المخيم ّ
مكننا من فهم مصطلحات مثل االبتكار الرقمي واإلبداع
التكنولوجي ،وعند عودتي للمدرسة سأركز أكثر على الرياضيات والعلوم
ألنني أدركت اآلن أن المهارات التكنولوجية والبرمجية هي أساس العصر
الرقمي الحديث”.

دارين المحـمود
“حضرت البرنامج التدريبي بشكل فعلي ،ثم أكملناه عن بعد في إطار
اإلجراءات االحترازية من جائحة كوفيد ،19 -إال أن الحضور الشخصي
يتضمن فعالية ومشاركة أكبر ،لكننا حافظنا على التفاعل مع مفردات
البرنامج حتى في مرحلة التعلم عن بعد”.

20

العدد  - 84أغسطس  -سبتمبر 2020

الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
تكافؤ فرص

صوفيا عبد الرسول
“استفدنا كثيرًا من البرنامج ،وتدربنا على البرامج ثالثية األبعاد وبرامج
الروبوتات واإللكترونيات وغيرها ،وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن البرمجة
واالختراعات لم تعد حصرًا على طلبة الجامعة والمختصين”.

يمنى الشروقي
“دخلنا العام الدراسي هذا العام ونحن أكثر معرفة في مجاالت علمية
وتقنية كثيرة ،وأصبحنا أكثر معرفة بكيف تسير األمور المختلفة من
حولنا ،وحصلنا على أمثلة من واقع الحياة اليومية واألجهزة التي نتعامل
معها”.

ً
اتساقا مع توجهات الدولة لتفعيل نظام العمل عن بعد
الحتواء انتشار فيروس كوفيد 19

يقدم مركز دعم المرأة بالمجلس األعلى للمرأة
يعلن مركز دعم المرأة بالمجلس األعلى للمرأة عن
إلكترونيافقط
الكريم
للجمهور
إلكتروني ًا ً
فقط
الكريم
للجمهور
خدماتهخدماته
تقديم
ً
بدءا من يوم األحد الموافق  22مارس 2020
scw.bh
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الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
جودة حياة

سؤال وجواب
للمعافيين من كورونا
ماهي المدة التقريبية التي تعود فيها
حاسة الشم والتذوق بعد اإلصابة؟

يمكن أن تكون استعادة حاسة الشم والتذوق بطيئة ويصعب معرفتها حيث تشير الدراسات إلى أن العديد من المرضى
تعافت حاسة الشم لديهم في غضون  1407يومًا ،وفي إحدى الدراسات األخرى بلغت المدة أربعة أسابيع من ظهور المرض،
ولكن ينصح لمن لم تتعافي حاسة الشم لديهم بعد مرور أسبوعين أن يقومو بتدريب أنفسهم على شم الروائح المختلفة
لعمل تحفيز متكرر للعصب المسؤول عن الشم حيث يساعد هذا التدريب على التعافي كما ورد في عدد من الدراسات.

بعد اإلصابة بكورونا  ..متى أعلم أني تعافيت؟

إذا كانت حالتك المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور  10أيام على األقل من تاريخ أخذ أول عينة ايجابية.
أما في حال وجود أعراض :فيكون التعافي بعد مرور  10أيام على األقل منذ ظهور األعراض بشرط مضي  3أيام على األقل
بدون وجود أعراض تنفسية وإرتفاع في الحرارة .وفي كال الحالتين يجدر التنويه إلى أن التعافي ال يستدعي تأكيد مخبري.

المصدر :انستقرام Saudimoh
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الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
جودة حياة

6

نصائح لحماية األطفال
من "كوفيد"19-

ممارسة

االبتعاد عن
الـزحـام

التغذية

السليمة

غســـل

الريـاضة

األيدي

عدم تبادل الطعام

تنظيف

مع الزمالء

األسطح

كونو معنا

ك

كل ما يخص المجلس األعلى للمرأة
في الواتس آب  ..أو ً
ال بأول

ك

لطلب إضافتك في الخدمة أرسل كلمة «إضافة»
على الواتس آب على الرقم التالي:

ف

لطلب

إض

على

+973 66768056
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لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة

“شبابية المجلس األعلى للمرأة” تعلن فوز  3أعمال بمسابقة “قصتي بعدستي”
األعمال تجسد األدوار الهامة التي تتوالها المرأة البحرينية على الصفوف األمامية
|  15سبتمبر | 2020

أعلنت لجنة مسابقة “قصتي بعدستي” التي نظمتها لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة عن
أسماء الفائزين بهذه المسابقة التي شهدت منذ إنطالقها اهتمامًا وتفاع ً
ال كبيرًا من قبل عدد
من المصورين المحترفين والهواة الموهوبين من المواطنين والمقيمين (من الجنسين) بمختلف
األعمار ،والهادفة إلى تسليط بعض الضوء على مساهمات ومسئوليات المرأة البحرينية المتعددة
في مواجهة جائحة كوفيد 19 -والحد من تداعياتها السلبية على األسرة والمجتمع والبحرين ككل.

الفائزين بمسابقة « قصتي بعدستي»

الفائز عن فئة الفيديو :علي محمد مرهون

الفائز عن فئة التصوير الفوتوغرافي “ أيمن علي يعقوب”

الفائز عن فئة جائزة المسابقة “ إلياس عبدالرزاق محمد”
24
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لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة

لجنة الشباب تستعرض مسيرة المرأة البحرينية في مجال اإلعالم

|  8أغسطس | 2020

|  8أغسطس | 2020

نظمت لجنة الشباب في المجلس األعلى للمرأة فعالية تفاعلية عن بعد بعنوان " قراءة في كتاب" جرى من خاللها تسليط الضوء على
كتاب بعنوان (دور المرأة البحرينية في زيادة الوعي االجتماعي) لعضوة اللجنة اإلعالمية نورة المنصوري حيث استعرضت مسيرة المرأة
البحرينية في المجال االعالمي وكيفية بلورة الوعي االجتماعي لدى المرأة البحرينية من خالل البرامج التلفزيونية التي تتناول قضايا المرأة
البحرينية وحقوقها ،وذلك بمشاركة أكثر من  30شابا وشابة.
هذا وتقوم فكرة نشاط " قراءة في كتاب " بهدف االستمرار في تنوير الشباب بأهمية وكيفية تحقيق التوازن بين الجنسين على أسس
العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بما يسهم في استقرارهم على الصعيدين األسري والمهني.

“تجربة حياة” بمشاركة ( )40شاب ًا وشابة
“لجنة الشباب” تستعرض دور األسرة في تجاوز الصعوبات
|  30أغسطس | 2020

واصلت لجنة الشباب في المجلس األعلى للمرأة ( SCWشباب)
نشاطاتها بما ينسجم مع ظروف األزمة الصحية الطارئة من خالل
تقنيات التواصل االجتماعي ،حيث قامت اللجنة بعقد جلسة
مرئية ألحد أنشطتها تحت عنوان "تجربة حياة" تحدث فيها عضو
اللجنة المهندس علي تلفت حول تجربته مع مرض التصلب
المتعدد ،وذلك بمشاركة  40شابًا وشابة من أعضاء اللجنة.
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لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة

«شبابية المجلس األعلى للمرأة»
تستعرض المبادرات التشجيعية لتحول النشاط التجاري إلى براءات اخت

|  30أغسطس | 2020

نظمت لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة محاضرة تفاعلية عن بعد ضمن برنامج "نصف ساعة استفادة ":تحت عنوان "تحول الفكرة
إلى فرصة في مجال ريادة األعمال" بمشاركة أكثر من  40شاب وشابة جرى خاللها توضيح الدور الهام للمجلس في تشجيع المرأة
البحرينية لتكون رائدة أعمال من خالل طرحه لعدد من المبادرات والمشاريع والجوائز.
واستعرضت المحاضرة التي قدمتها عضو لجنة الشباب زهراء باقر سبل وآليات بناء خط إنتاج المشاريع الريادية مبينة ما يتضمنه
مجال ريادة األعمال من مفاهيم واسعة تبدأ بفكرة وتنتهي بقصة نجاح ملهمة يتخللها صبر وجهد ،فض ً
ال عن تقديم جوانب نظرية
وعلمية متنوعة .كما أشارت إلى بعض النماذج البحرينية الشابة في مجال ريادة األعمال وما يشهده هذا المجال في مملكة البحرين
من توسع وابتكار بفضل ما توفره المؤسسات الرسمية وبنوك التمويل من دعم،
هذا وتقوم فكرة نشاط "نصف ساعة استفادة" على عرض بعض من خبرات األعضاء واستقطاب عدد من الخبراء في المجاالت
المختلفة لعقد محاضرات وورش عمل ألعضاء اللجنة.
تم تشكيل لجنة خاصة بالشباب بالمجلس األعلى للمرأة في العام  ،2003بناء على توجيهات صاحبة السمو
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها
اهلل ،للعناية بالشباب من الجنسين وإعدادهم اإلعداد الصحيح لإلسهام في وضع االستراتيجيات العامة في مجال
تقدم المرأة البحرينية والتعبير عن تطلعاتها وتبني قضاياها ،وذلك من خالل تمكينهم وإكسابهم المهارات
الالزمة التي تؤهلهم من مساندة الجهود الوطنية التي تعمل في هذا االتجاه االستراتيجي القائم على التوازن في
األدوار والتكامل في الجهود بين المرأة والرجل في البناء التنموي.
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إصدارات المجلس األعلى للمرأة

من إصدارات المجلس األعلى للمرأة

مبادرة التوازن بين الجنسين
في مجال علوم المستقبل

الخطة االستراتيجية لتنفيذ الخطة
الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
()2022-2019

تجربة مملكة البحرين
في مجال وضع ومتابعة
سياسة التوازن بين الجنسين
على المستوى الوطني
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عضوات المجلس األعلى للمرأة
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انجازات المرأة البحرينية
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