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الرؤية الواضحة تصنع إنجازات مميزة..
المجلس األعلى للمرأة مثاال
• بداية يســرني أن أتقدم بأســمى آيات التهاني والتبريكات لصاحبة الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيســة المجلس األعلى للمرأة حفظها هللا بمناســبة "يوم المرأة البحرينية"
الذي تحتفل به البحرين كل عام في األول من ديسمبر ،وقد خصص هذا العام لالحتفاء بـ "المرأة البحرينية في
المجال الدبلوماسي" متزامنا مع احتفاء المملكة ببدء العمل الدبلوماسي المنظم قبل  51عاما ،متمنيًا لهن مزيدًا
من التألق والتميز وتقلد أعلى المناصب القيادية.
• يعرّف معجم المصطلحات اإلدارية الرؤية بأنها" :جزء مهم من عملية التخطيط االستراتيجي يحدد طموحات
المنظمة وما ترغب أن تكون عليه في المســتقبل ،بعبارة أخرى هي إعالن رســمي يتعلق بما تحاول الشــركة
تحقيقــه على المســتوى المتوســط والطويل" انتهى .في رأيي إن الجزء األخير مــن التعريف هو األكثر أهمية
واألصعــب تحقيقــا ً فهو يصف الرؤية بأنها إعالن رســمي لما تريد المنظمة تحقيقه فــي فترة محدودة ،أي إن
المنظمة وبمبادرة منها قررت أن تضع نفســها محل المســاءلة أمام عمالئها وشركائها بما يتعلق بإنفاذ رؤيتها
وتحقيق أهدافها المبنية على تلك الرؤية.
• وكلما كانت تلك الرؤية واضحة وواقعية وتحاكي قدرات وإمكانات المنظمة ورســالتها وطموحاتها بأســلوب
علمي وعملي كانت عملية ترجمتها إلى أهداف ومشــاريع ،ومن ثم إلى إنجازات ملموســة أكثر سهولة ويسرًا.
وهذا ما نلمسه على أرض الواقع عندما نتحدث عن اإلنجازات اإلستراتيجية التي حققها المجلس األعلى للمرأة
تحت القيادة الحكيمة لصاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة الملك المفدى
رئيسة المجلس األعلى للمرأة وبمتابعة من إدارتها التنفيذية برئاسة األستاذة هالة محمد جابر األنصاري األمين
العام للمجلس والفريق العامل معها.
• لقد أتيحت لي الفرصة وبحكم تشرفي بعضوية لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في بدايات تأسيســها االطالع وعن قرب على رؤية المجلس ورســالته وأهدافه
والتي وردت ضمن إشادة المجلس بما جاء في الكلمة السامية لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه في مســتهل جلســة مجلس الوزراء المنعقدة في  23نوفمبر
 ،2020وتأكيد ســموه على زيادة تقدم المرأة البحرينية وأنها في طليعة أولويات العمل الحكومي .فقد جاء في
اإلشادة أن المجلس يستلهم الرؤى والتطلعات الرحبة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه من أجل
نقل عمليات تقدير المرأة على كل األصعدة لمســتويات متقدمة ويؤكد المجلس أن خططه وبرامجه ومبادراته
ترتكز على المحددات األساسية للدولة وفي مقدمتها ميثاق العمل الوطني والدستور ورؤية البحرين االقتصادية
2030؛ انطالقا ً من اختصاصاته الواردة في األمر السامي بإنشائه.
سيدي القارئ يقول رالف امرسون" :إن العالم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب" .أليس هذا
وراء الدعم الال محدود للمجلس؟
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يوم المرأة البحرينية...

إضاءات على البحرينية بكل موقع
منذ العام 2008

2009

االحتفاء بالمرأة في القطاع الصحي
تحــت شــعار "المــرأة واألمــن الصحــي ..قابلــة ..ممرضــة ..وطبيبــة،"..
وبهذه المناســبة تفضلت صاحبة الســمو الملكي رئيســة المجلس
األعلــى للمــرأة برعايــة الحفــل الــذي أقيم في كليــة العلــوم الصحية
بمجمع السلمانية الطبي.
كمــا تــم فيــه تكريم أوائل العامــات في المجال الصحــي في مملكة
البحريــن وتنفيــذ معرض للصور الســتعراض مســيرة وتطور نهضة
المرأة البحرينية في مجال الطب والصحة منذ القدم.

2010

المرأة والعمل التطوعي
وفى يوم المرأة البحرينية  ،2010تم اختيار موضوع العمل التطوعي
للمرأة في البحرين لهذا اليوم تحت عنوان "المرأة البحرينية والعمل
التطوعي 55 ..عامًا من المشاركة والعطاء".
وتــم خــال االحتفــال تكريــم الجمعيات النســائية الرائدة فــي المجال
وإطــاق مبادرتيــن مهمتيــن هما ،ســجل العمــل التطوعــي ،وجائزة
المغفور لها الشــيخة حصة بنت ســلمان آل خليفة للعمل الشــبابي
التطوعي.

2008

التعليـم
تفضــل حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،عاهل البالد المفــدى ،برعاية االحتفال األول بيوم المرأة
البحرينيــة العــام  ،2008حيــث تفضــل جاللتــه بزيــارة إلى مقر المجلس األعلى للمرأة في الســادس عشــر من ديســمبر،
وألقى جاللته كلمة سامية بمناسبة العيد الوطني ويوم للمرأة البحرينية.
كما تفضلت سموها بزيارة تاريخية لمدرسة المنامة االبتدائية للبنات ،باعتبارها أول مدرسة ثانوية للبنات في البحرين.
وكان شعار هذا اليوم " 80عامًا من التعليم النظامي واإلنجاز" ،حيث تم اختيار التعليم شعار هذا العام وذلك بمناسبة
ذكرى مرور  80عاما على دخول التعليم النظامي للمرأة في البحرين.

2011

االقتصاد
في العام  ،2011تم اختيار التمكين االقتصادي للمرأة موضوعًا ليوم المرأة البحرينية ،وأقيمت الفعاليات تحت
عنوان "المرأة البحرينية في التنمية االقتصادية ..شراكة وعطاء" ،حيث تفضلت صاحبة السمو الملكي رئيسة
المجلس األعلى للمرأة برعاية االحتفال بهذه المناسبة ومرور عشر سنوات على إنشاء المجلس.
وتــم فــي االحتفــال تكريم المؤسســات التي ســاهمت في دعم برامج ومشــاريع المجلس األعلــى للمرأة خالل
عشر سنوات ،وإطالق امتياز الشرف لرائدة العمل الشابة ،وافتتاح معرض رائدات األعمال الشابات (جاليري ،)45
وعقد منتدى اقتصادي متكامل بخصوص مشاركة المرأة في مجال االقتصاد واألعمال.
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2014

2012

المجال العسكري

الرياضـــة

وفــي العــام  2014جرى االحتفــاء بالمرأة في المجال العســكري
تحــت رعايــة حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل
خليفــة عاهــل البــاد المفــدى ،وجــرى االحتفــال بكليــة عيســى
العسكرية الملكية.
وجاء االحتفاء بإنجازات المرأة في المجال العسكري لما حققته
المــرأة البحرينيــة علــى مــدى  40عامــً مــن إنجــاز فــي الســلك
العسكري بمختلف قطاعاته الخدمية والمتنوعة.
كمــا جرى تنظيــم ملتقى خليجــي للمرأة العســكرية ومعرض
"المرأة العسكرية بصمات وإنجازات".

وفــى يوم المرأة البحرينية  ،2012أقيم االحتفال الخامس بيوم
المــرأة البحرينيــة تحــت شــعار "المــرأة والرياضــة :إرادة ..انجــاز..
تطلعــات" وجــاء االحتفال تحت رعاية كريمة من صاحبة الســمو
الملكي رئيسة المجلس األعلى للمرأة لالحتفال بإنجازات المرأة
في المجال الرياضي.
وأقيمت بهذه المناسبة عدد من الفعاليات المهمة أبرزها دورة
المــرأة البحرينيــة لأللعــاب الرياضية في عشــر رياضــات مختلفة،
إضافــة إلى حلقات نقاشــية وحوارات طاولة مســتديرة وبطولة
لأللعاب الشعبية ،كما تم تكريم الفرق الفائزة في دورة األلعاب
الرياضية وبطولة األلعاب الشــعبية ورؤســاء االتحادات الرياضية
التي شاركت في الدورة.

2013

اإلعـــالم
يــوم المــرأة البحرينيــة للعــام  ،2013فقــد وقع االختيــار على أن
يكــون عمــل المــرأة البحرينيــة فــي المجــال اإلعالمــي موضــوع
االحتفــال بيــوم المــرأة البحرينيــة تحت عنــوان "المــرأة واإلعالم"
وذلــك لالحتفــاء بإنجــازات المــرأة فــي مجــال اإلعــام وتوثيــق
مسيرتها في هذا المجال.
ُ
وأطلــق ضمــن هــذا اإلطــار مســابقة الرالــي اإلعالمــي بهــدف
المساهمة في تنشيط اإلنتاج اإلعالمي المؤثر والمحرك لقضايا
المرأة.
كما جرى تنظيم الملتقى الشبابي "المرأة واإلعالم االجتماعي"
بمشــاركة حوالي  200شاب وشابة إلكسابهم المهارات الالزمة
وملتقــى إعالمــي عــن صــورة المرأة فــي اإلعــام العربي بهدف
تبــادل الخبــرات بيــن العامــات فــي المجــال مــن دول مجلــس
التعاون الخليجي.

2015

المجال المالي والمصرفي
وفــي العــام  2014جرى االحتفــاء بالمرأة في المجال العســكري
تحــت رعايــة حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل
خليفــة عاهــل البــاد المفــدى ،وجــرى االحتفــال بكليــة عيســى
العسكرية الملكية.
وجاء االحتفاء بإنجازات المرأة في المجال العسكري لما حققته
المــرأة البحرينيــة علــى مــدى  40عامــً مــن إنجــاز فــي الســلك
العسكري بمختلف قطاعاته الخدمية والمتنوعة.
كمــا جــرى تنظيم ملتقى خليجــي للمرأة العســكرية ومعرض
"المرأة العسكرية بصمات وإنجازات".
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2016

المجال القانوني والعدلي
وفــي العــام  2016أعلنــت صاحبــة الســمو الملكــي رئيســة
المجلــس األعلــى للمــرأة عــن تخصيــص مناســبة يــوم المــرأة
البحرينية لالحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي ،حيث
جرى االحتفال بهذا اليوم في مقر المحكمة الدستورية.
وتــم تنظيــم المؤتمر الوطني الثالــث للمــرأة البحرينية "المرأة
والقانون :مســيرة وإنجــاز ..تحديات وتطلعات" ،وتدشــين بوابة
المــرأة فــي المجــال العدلــي والقانونــي فــي المجلــس األعلــى
للقضاء ،وصفحة متخصصة بتشــريعات المرأة بهيئة التشريع
والرأي القانوني.

2018

المجال التشريعي والعمل البلدي
وفي مطلع العام  2018أعلنت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس األعلى للمرأة عن تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا
العام لالحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي ،التي تشكلت مالمح مشاركتها األولى ضمن أول انتخابات بلدية
شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي.
وتم تنفيذ مجموعة من األنشــطة والفعاليات من أبرزها المؤتمر الدولي حول "دور المشــاركة السياســية للمرأة في تحقيق
العدالــة التنمويــة :تجــارب عمليــة ..وتطلعات مســتقبلية" ،وإطــاق برنامج االستشــارات االنتخابيــة للمرأة البحرينية والنشــاط
التفاعلي "صوت شباب  "2030لتكريس الوعي بالعملية االنتخابية.

2017

المجال الهندسي
وفــي العام  2017جرى تخصيص مناســبة يــوم المرأة لالحتفاء
بالمرأة البحرينية في المجال الهندسي ،وذلك نظرًا لما قدمته
المــرأة البحرينية من عطاءات مهمة في هذا المجال على مدى
قرابــة األربعيــن عامــً الماضيــة والتــي بــدأت فــي الســبعينات،
وبالتحديــد في مجال الهندســة الكيميائيــة والمدنية في عام
 ،1977والهندســة المعماريــة عــام  ،1978والهندســة الزراعيــة
والكهربائية عام .1979

2019

التعليم العالي وعلوم المستقبل
في العام  ،2019خصص المجلس األعلى للمرأة مناسبة يوم المرأة البحرينية لالحتفاء بالمرأة في مجال التعليم
العالــي وعلوم المســتقبل ،وذلك تزامنًا مع مرور مئة عــام على بدء التعليم النظامي في البحرين ،وجرى خالل
هذه المناسبة تسليط الضوء على ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات كبيرة في هذا المجال النوعي ،حيث
تقلــدت مناصــب قياديــة رفيعــة من بينها رئيســة جامعــة وعميدة ،كما حصلــت على درجات علميــة رفيعة في
مجال التدريس الجامعي ،والبحث األكاديمي وعضوية الهيئات والمراكز الدولية.
وتــم إطــاق المبــادرة الوطنيــة للتــوازن بيــن الجنســين في علــوم المســتقبل وتنظيــم أول هاكثون نســائي
بمملكة البحرين بعنوان "تحدي وابتكار".
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باألرقــام مشاركــــة المرأة البحرينيـــة فــي
المجال الدبلوماســــي
نسبة الدبلوماسيين
بالبعثات الدبلوماسية
بالخارج

يحتفي المجلس األعلى للمرأة في هذا العام بالمرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي وذلك بهدف
تســليط الضــوء علــى إنجازاتها في هــذا المجال .وجاء ذلك تزامنــا مع احتفاء مملكة البحريــن ببدء العمل
الدبلوماسي قبل  51عاما .إليكم باألرقام نسب المرأة البحرينية العاملة في السلك الدبلوماسي.

 96دبلوماس ًيا

عدد الدبلوماسيين 81 :بنسبة % 84

نسبة الدبلوماسيين
بالديوان العام والبعثات
الدبلوماسية بالخارج

عدد الدبلوماسيات 15 :بنسبة % 16
يوم المرأة البحرينية
2020

نسبة الدبلوماسيين
بالديوان العام بوزارة
الخارجية

المرأة البحرينية
في مجال

 302موظف

العمل الدبلوماسي

عدد الدبلوماسيين 204 :بنسبة % 67.5

 206دبلوماسيين

عدد الدبلوماسيات 98 :بنسبة % 32.5

عدد الدبلوماسيين 123 :بنسبة % 60
عدد الدبلوماسيات 83 :بنسبة % 40

نسبة اإلداريين بالديوان
العام والبعثات
الدبلوماسية بالخارج

ً
موظفا
286

عدد الموظفين اإلداريين 186 :بنسبة % 65
عدد الموظفات اإلداريات 100 :بنسبة % 35

نسبة الموظفين
االداريين بالديوان العام
بوزارة الخارجية

 286موظفا

عدد الموظفين اإلداريين 178 :بنسبة % 64
عدد الموظفات اإلداريات 99 :بنسبة % 36

@scwbahrain
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ً
مشاركا بمنتدى "البالد" من البحرين وخارجها
81

منتدى "البالد" السنوي
يعرض قصص نجاح الدبلوماسيات البحرينيات

مفتتــحا المنتدى
المردي
ً

دأبت صحيفة البالد على تنظيم فعالية سنوية بمناسبة يوم المرأة البحرينية ،والتي تعتبر مناسبة عزيزة على
قلب كل بحريني وبحرينية.
وســلطت الفعاليــة الضــوء علــى عديــد مــن قصــص النجــاح والمشــروعات المميــزة والمبــادرات الرائعــة لــدى
الدبلوماسيات البحرينيات.
وأكد رئيس تحرير صحيفة البالد مؤنس المردي في الفعالية اســتعداد "البالد" بشــكل مســتمر للتعاون البناء
والمثمر مع جميع الشركاء من أجل تبني أي مشروعات تسهم في دعم تقدم المرأة بمختلف المجاالت.
وشاركت  4شخصيات في تقديم أوراق عمل رئيسة بالمنتدى ،وهم:
سعادة األمين العام للمجلس األعلى للمرأة األستاذة هالة األنصاري.
سعادة وكيلة وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة.
سعادة سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية اإليطالية د .ناصر البلوشي.
سعادة مدير المعهد الدولي للسالم للشرق األوسط وشمال أفريقيا نجيب فريجي.

فخورون بإنجازات الــدبــلــومــاسـيــة الـبـحـريـنـيـة
قـــــال رئيـــــس تحريـــــر صحيفـــــة ”البالد“ مؤنـــــس المـــــردي فـــــي افتتـــــاح المنتـــــدى الســـــنوي للصحيفـــة فـــــي االحتفـــاء
بيـــوم المـــرأة البحرينيـــة ”تحتفـــل البحريـــن فـــي هـــذا العـــام بالمرأة البحرينية العاملة بالســـلك الدبلوماســـي ،ويأتـــي
االحتفـــــال هـــــذا العـــــام متزامنـــا مـــــع االحتفـــاء ببدء العمـــــل الدبلوماســـي المنظـــم قبـــل  51عامـــــا وتخصيـــص يـــوم
للدبلوماســـــية البحرينية“ .وأضـــــاف ”كلنـــــا فخـــــورون بمـــا تحققـــه الدبلوماســـــية البحرينيـــة مـــن إنجـــــازات رائعـــة تبـــرز
المكانـــــة المتقدمـــــة للبحرين بقيـــــادة جاللـــة الملك وســـمو ولـــي العهد رئيـــــس الـــوزراء ،هديا بخريطـــة الطريق التـــي
بلورهـــا منـــذ اســـتقالل البحريـــن ســـمو األمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة (طيب اهلل ثراه)“.
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قالت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري بورقة عملها في منتدى البالد بمناسبة يوم المرأة
البحرينيــة "إن هــذه المناســبة لها وقع خاص ومكانة عزيزة في قلوبنا كنســاء وفرحتها تغدو أكبر عندما
نرى دعم الرجل البحريني ومشاركته واستماعه لشؤون وشجون المرأة البحرينية وحرصه على التعبير في
كل موقف عن فخره بإنجازات شريكته في الحياة والبناء".
وأضافت أن ما يميز يوم المرأة البحرينية أنه جاء بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة في العام .2008

وقالــت إن يــوم المــرأة البحرينيــة يجســد وصفــة النجــاح للمرأة

الكبــرى ،وشــهدنا خــال هــذه الفترة تعييــن اول وكيــل لوزارة

البحرينيــة التــي قــرأت وحفظــت كتــاب اهلل منــذ القرن التاســع

الخارجية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة.

عشــر وتعلمــت وعلمــت ضمــن مســيرة التعليميــة الثرية بعد
أعوام قليلة سنحتفي بمئويتها كما وشاركت الى جنب الرجل

وأكملــت :كمــا وتــم افتتــاح المعهد الدبلوماســي الــذي يحمل

فــي نهضــة الوطن على مر مســيرة طويلة وهو ما تؤكد عليه

اســم نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ محمــد بــن

الرؤية الملكية.

مبــارك آل خليفة والذي كان له دور في تشــكيل الدبلوماســية
البحرينية وترأس المعهد الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة،

وأكــدت األنصــاري "جاء اختيار شــعار يــوم المــرأة البحرينية هذا

باإلضافــة الــى تعيينات نوعية تابعها الجميع في الفترة األخيرة

العــام بحســب توجيهــات صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة

لعدد من النســاء البحرينيات فــي مناصب إدارية لها تأثير قوي

ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة قرينــة عاهــل البــاد المفدى

في مجال العمل الدبلوماســي فضال عن تعيين القائم بأعمال

رئيســة المجلس األعلــى للمرأة إللقاء الضوء علــى عطاء المرأة

سفارة البحرين لدى ماليزيا مرام أنور الصالح.

في مجال حيوي ومهم وهو العمل الدبلوماســي ولبيان عمق
مشاركة المرأة واثرها.

وأوضحت األنصاري أنه وحســب نســب وزارة الخارجية فإن % 27
هي نســبة المديرات في الوزارة وهو عدد ال يســتهان به ،وعند

هالة األنصاري
األمين العام للمجلس األعلى للمرأة بمنتدى "البالد":

يوم المرأة يجسد وصفة النجاح للبحرينية

وأضافــت :منــذ العام  1999رأينــا حضورا قويا للمــرأة البحرينية

مقارنته بالنسب الدولية نجد ان البحرين استطاعت ان تحافظ

كســفيرة تمثــل بالدهــا وتقلــدت موقــع ســفيرة فــي عواصــم

على المتوسط المعقول مقارنة بالحضور النسائي في السلك

عالميــة مهمــة بيــن العــام  1999حتــى اليــوم ،وحاليــا توجد د.

الدبلوماســي حول العالم  -على الرغم من أننا نطمح لمزيد –

بهيــة الجشــي ســفيرة لمملكــة البحرين لــدى مملكــة بلجيكا

إال أننــا نقيــس أداء المــرأة البحرينية عبــر أداء عمل مقارنات مع

ورئيســة البعثــة لــدى االتحــاد االوروبــي ودوقيــة لكســمبورغ

نظيراتها حول العالم.
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وأضافت لدينا لجان تكافؤ الفرص وهناك توجه بتصنيف

مــن إتاحــة فرص للمــرأة في الخدمات المســاندة ،كما نرى

وتوســيع المــوارد الماليــة بشــكل يدعــم تقــدم المــرأة

أن هنــاك إدماجــا الحتياجــات المــرأة في بيئــة العمل مثل

البحرينيــة فــي مجــال عملهــا فضــا عــن وجود اســتجابة

طبيعــة الخدمــات التــي تقدمها الــوزارة لتضميــن نوعي

والتــزام مــن قبل الســلطة التشــريعية والتنفيذية وكل

للمستفيدة.

المؤسســات ،فوجــود مثــل هــذا األداء ســيكون نوعا من
التأكيد على نضج تجربة البحرين في قياس تقدم المرأة

ولفتت األنصاري إلى دور المؤسسات الرسمية في مملكة

البحرينية على المستوى الوطني.

البحريــن علــى مســتوى دعــم الدبلوماســية وتقويتهــا،
حيث إن الدبلوماسية لها مدارس كثيرة ومتعددة وهي

وتابعــت "فــي البحرين نملك الشــجاعة أن نقول إن هناك

فــي حالة تطور مع تطور المجتمعات فال توجد لها وصفة

فجــوات معينــة فــي مجــاالت معينة وهــذا يتم مــن خالل

ســحرية ،فســابقا كان الســفير له مســؤولية عظمى في

مرصد وطني نستودع فيه كل المؤشرات التي لها عالقة

تمثيل بلده واآلن أصبح لدينا وكاالت ومنظمات أممية.

بتقدم المرأة البحرينية كمساهمة في االقتصاد الوطني

وقالــت األنصاري إنــه من خالل العمــل الميداني للمجلس

وما يوجد تحت هذا العنوان من تخصصات مختلفة".

األعلــى للمــرأة واختصاصــه كمؤسســة معنيــة بتمثيــل

وواصلــت وفــي ذات الوقــت يوجــد تقريــر لترجمــة هــذه

البحرينية كوجه رسمي في المنظمات والمحافل الدولية

المؤشــرات لمساعدة صانع القرار السياسي التركيز على

كان لــوزارة الخارجيــة الدعم على مســتوى المضمون من

المجــاالت التــي تــم تحقيــق تقــدم فيهــا والمجــاالت التي

أجــل تفعيــل المحــاور التــي تصورهــا المجلــس ووضعها

تحتاج لمزيد للبناء عليها".

كبنيــة تحتية لرفع تنافســية مملكة البحرين في المجال
النسوي وكون المرأة بيت الخبرة على المستوى الوطني

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية استطاعت بين العام 2016

أو اإلقليمي في شؤون وقضايا المرأة البحرينية.

و 2019أن تحقق نموا إيجابيا في بعض المجاالت خصوصا

وذكــرت "فــي عمق المضمون وديناميكية عمــل وزارة الخارجية

وذكــرت أن وزارة الخارجيــة تهتم بجانــب إدارة المعرفة من خالل

نرى أنها من الوزارات التي تجتهد ان تكون سياساتها متوافقة

رصــد المؤشــرات الالزمــة للتأكــد مــن قيامهــا بتنفيــذ النموذج

مع توجهات المجلس األعلى للمرأة ومع أهداف وقيم الوطنية

الوطنــي للتــوازن بيــن الجنســين وتوفيــر البيانــات المطلوبــة

للنهوض بالمرأة البحرينية".

المصنفــة حســب الجنــس ليســتطيع المجلــس قيــاس تقــدم
المرأة في هذا المجال الدقيق.

وأشــارت إلى أن الــوزارة وضعت العديد من الخدمات المســاندة

نضجــا فــي وزارة الخارجيــة بشــكل كبير
وقالــت "نشــهد
ً

التــي نحــرص علــى وجودهــا في صلــب العمــل اليومــي إليجاد

حيث تحســنت نســب الوزارة في التقرير الوطني للتوازن

التــوازن المطلــوب بيــن مســؤوليات العمــل والمســؤوليات

بيــن الجنســين الــذي تــم تدشــينه مؤخــرا والــذي يعتبــر

العائلية مما أهلها للفوز بجائزة صاحبة السمو الملكي األميرة

نتيجة للنموذج الوطني المسؤول عن حوكمة تطبيقات

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في دروة سابقة.

تكافؤ الفرص على المستوى الوطني".

علــى مســتوى الترقيات ووصــول المرأة للمراكــز القيادية

وأوضحــت "لقــد توفقنا في بناء وتفعيل شــراكات ثنائية

فضــا عــن اســتفادة نســبة مــن الســيدات العامــات في

ونحــن ملتزمون في متابعة تفعيل االتفاقيات والمواثيق

الســلك الدبلوماســي من فــرص التدريــب الخارجي وهي

الدوليــة ونجتهد لتفعيل الدور االستشــاري ليس وطنيا

مؤشــر يعطي المرأة األحقية في ان تســتمر في تقدمها

فقــط بــل وفــي المحافل وعضويــة البحرين فــي عدد من

في هذا السلك.

اللجان الدولية".

وبينــت أن هنــاك العديــد مــن المبــادرات النوعيــة التــي

وأشــارت إلــى بعض األمثلة في هــذا المجال كفتح مكتب

نراهــا وصفة نجاح للمــرأة والرجل البحريني ،مثل توظيف

لهيئــة األمــم المتحدة للمرأة وعضويــة البحرين في لجنة

نظــام العمــل المــرن و العمــل مــن المنــزل الــذي أثبــت

وضع المرأة باألمم المتحدة ( ،)2021-2017مشــيرة الى ان

فائدته في تحقيق االســتقرار لألســرة ،كمــا أن توفير إجازة

الطموح رئاسة البحرين هذه اللجان.

أبــوة للموظفيــن يؤكــد أنهــا مســؤولية مشــتركة وال بد
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وأشــارت الــى عضويــة البحريــن فــي المجلــس التنفيــذي

وأضافــت "مــن بعض التطلعات التــي خرجنا بها مع وزارة

لهيئــة األمم المتحدة ( ،)2019 - 2017موضحة ان البحرين

الخارجيــة ،محــور التعلــم مــدى الحيــاة ،لتضمــن ببرامــج

مثلت المجموعــة العربية في اجتماعات لجنة وضع المرأة

ومناهــج أكاديمية محمــد بن مبارك آل خليفة للدراســات

في فترة رئاســة البحرين للجنة المرأة العربية تحت مظلة

الدبلوماســية لكل ما من شــأنه ان يدعم عمليات التوازن

جامعة الدول العربية كما أسســت البحرين لعرف عاصمة

بيــن الجنســين فــي العمــل الدبلوماســي الدولــي حيــث

المــرأة العربيــة  ،2017وهــو اقتــراح بحرينــي ،واختيــرت

اننــا نتمنــى ان تكون برامجنا مطعمة بجانب التوازن بين

المنامــة عاصمــة المــرأة العربيــة فــي ذلك العــام ،ومنحت

الجنسين".

جامعــة الــدول العربيــة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى

وأوضحــت أن التعلــم المســتمر لدى الدبلوماســي يكون

رئيسة المجلس األعلى للمرأة قالدة المرأة العربية.

أكثــر مــن غيــره ،ولهــذا نــراه مفوهــا فــي مجــاالت عــدة،
ألنــه مضطــر أن يشــارك نيابة عــن الدولة في مجــاالت لها

وذكــرت "مــن اإلنجــازات التــي نفخــر بها هي إطــاق جائزة

تخصــص نوعــي ونحتــاج الــى الحــث علــى تنميــة مهارات

دوليــة فــي مجــال تمكيــن المــرأة باســم صاحبــة الســمو

التعلــم الذاتــي وبنــاء القــدرات الذاتيــة وتعلــم لغــة بلــد

الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة قرينة

االبتعاث.

عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة والتي
بــدأت مشــوارها منــذ  3أعــوام ،وتــم اإلعالن عــن الفائزين

ودعت األنصاري إلى إيجاد شــبكة اتصال بالدبلوماســيين

ألول دورة ،ونستعد للدورة الثانية ،ولجنة تحكيم برئاسة

والدبلوماســيات الســابقين وأســرهم لالســتفادة مــن

شخصيات دولية محايدة ،وذلك مؤشر إضافي بأن مملكة

خبراتهــم ،وتوجيه مضمون وســائل التواصل االجتماعي

البحريــن بــدأت تكــون تجربة واثقــة وقادرة علــى ان تفيد

لرفع اهتمام األجيال الناشــئة بمجال العمل الدبلوماسي

المجتمع الدولي".

والتمثيــل الدولــي مــع اســتمرار فــي إبــراز قصــص النجاح
والتميز الذاتي.

وقالــت إن يوم المرأة مناســبة وطنية لهــا طابع احتفالي
نفخــر فيــه بإنجــازات المرأة ليــس فقط على المجــال الذي

وواصلــت "لدينــا ضعــف في مجــال التمثيــل الدولي على

يتم اختياره بل على المستوى الوطني بشكل عام.

مســتوى عضويتنــا في المحافــل الدولية" ،داعيــة لتعزيز
الترشــيحات البحرينية في المنظمــات الدولية واالقليمية

وأضافــت أن مــن التطلعــات المقبلــة للمجلــس األعلــى

المختلفة.

للمرأة تعيين سفيرات في عواصم جديدة أو بمواقع مثل
ســكرتير أول أو ســكرتير ثاني أو قائم بأعمال وكل هذه
المناصــب تلعب دورا في رفع التنافســية على المســتوى
الدولــي ،حيــث إنــه ال يوجــد تقريــر دولي يخلو مــن قياس
نســبة الســفيرات ،ويتم اعتماد المنصب كأحد المناصب
التي تدل على وصول المرأة الى مواقع صنع القرار.

وأشارت بكل تقدير إلى تقديم مملكة البحرين باألسبوع
الماضــي ترشــيح الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة
رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار لمنصب األمين العام
لمنظمة السياحة العالمية.
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بينت وكيلة وزارة الخارجية الشــيخة رنا بنت عيســى آل خليفة في ورقة عملها في منتدى
صحيفــة البــاد أن المجلــس األعلــى للمرأة برئاســة صاحب الســمو الملكي األميرة ســبيكة
بنــت إبراهيــم آل خليفة قرينة عاهــل البالد المفدى خصص يوم المرأة البحرينية هذا العام
لالحتفاء بالمرأة في مجال العمل الدبلوماسي.

وقالــت إن فــي وزارة الخارجيــة وفــي مقدمتهــا عبداللطيــف

وتحدثــت عــن تطلعات المرأة البحرينية وامتنانها بشــأن الثقة

الزيانــي وزيــر الخارجيــة وكجــزء مــن فريق عمــل البحريــن تثمن

الملكية بتعيين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

التقدير الملكي للسلك الدبلوماسي.

آل خليفة ولي العهد رئيســا للوزراء وما ســيكون لهذا من أثر
طيــب تصاعدي بإيجابية ومشــاركة لعمل المــرأة البحرينية في

وتابعــت :كمــا نثمــن توجيــه صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة

كل المجاالت التنموية وبشكل خاص في السلك الدبلوماسي

ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة قرينــة عاهــل البــاد المفدى

والتمثيل الدولي والحكومة.

رئيسة المجلس األعلى للمرأة بأن يخصص يوم المرأة البحرينية
هــذا العــام لالحتفاء وتكريم عــدد من الدبلوماســيات الرائدات

وتابعت "لقد خاضت المرأة البحرين تجربة العمل الدبلوماســي

فــي العمل الدبلوماســي وتكليل مســيرتهن المهنية لخدمة

منذ إنشــاء دائرة الخارجية ســنة  1969ومن ثم تأسيس الوزارة

وطننا ورفع اسمه عاليا في كل الدول والمحافل الدولية.

ســنة  1971وتدرجــت فــي هــذا العمل إذا شــغلت مواقــع عدة،

وأشارت إلى أن المرأة البحرينية قد ساوت فرصها مع الرجل في

فكانــت هنــاك مجموعــة مــن الموظفــات فــي الــوزارة وأخريــات

العمل الدبلوماســي منذ بداية نشــأة الدبلوماســية البحرينية

تخصصن في متابعة الملفات السياســية والشؤون القنصلية

التي مضى عليه نصف قرن من الزمان.

رنا بنت عيسى
البحرينية أول عربية وكيال لوزارة الخارجية

تساوي فرص البحرينية الدبلوماسية مع
الرجل منذ نصف قرن

واســتذكرت الوكيلــة توجيهــات وجهــود المغفور لــه بإذن اهلل
تعالــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل
خليفــة (طيــب اهلل ثــراه) لتمكيــن وتوصيــل المــرأة البحرينيــة
ألعلى المناصب القيادية في البلد.

بفضل الثقة الملكية التي تحصلت عليها من القيادة الرشيدة
وعينــت فــي مواقــع عليا في الــوزارة وفي البعثــات الدولية في
الخــارج وانســجمت خبــرات كثيــرات منهــن مــع أداء الســيدات
الفاضــات الســفيرات الــذي حظيــن بثقــة جاللــة الملــك بتمثــل
جاللته في الخارج.
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وواصلــت "وكنــا خيــر معين لهن فــي إبراز الدبلوماســية

وأضافــت "تملــك البحريــن خبــرات نســائية فــي العمــل

الفعالية التي تعتبر أهم أداة لتنفيذ السياســة الخارجية

الدبلوماســي وتســتطيع بــا شــك ان تصــدر خبراتهــا

والتي تتســم بالتفاعلية النشطة مع األحداث والتطورات

وتجاربهــا الناجحة لكل اقطار العالــم بل ان هذه الخبرات

والتواجد بشكل ملحوظ في المحافل الدولية".

تمثل نماذج ناجحة االقتداء لألجيال القادمة من الشــابات

وقالــت "اليــوم غــدت الفرصــة ســانحة أكثــر أمــام المــرأة

البحرينيــات الالتــي ســيلتحقن بالعمــل في الــوزارة مع ما

البحرينيــة لتبــوء مواقــع صنــع القــرار ليــس فــي الســلك

ســيتوفر لهن من فرص تدريبية إلعدادهن كوادر جديرة

الدبلوماســي فحســب بل في أكثر من موقع في المواقع

لحمل مسؤولية العمل الدبلوماسي للمملكة".

العمليــة بفضــل العمــل المســتمر للقيــادة الرشــيدة
وتوجيهــات صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت

وتابعــت "تؤكــد الظــروف االســتثنائية للمملكــة التــي

إبراهيــم آل خليفــة قرينــة عاهــل البالد رئيســة المجلس

تســببت بهــا جائحــة كورونــا حــول العالــم مــا تتمتــع بــه

االعلــى للمــرأة وحــث المجلــس كافــة الــوزارات والهيئــات

المــرأة الدبلوماســية مــن قــدرة هائلــة للعمــل في خضم

الحكوميــة بتشــكيل لجــان تكافــؤ الفــرص بمــا يضمــن

األزمــات والعطــاء دون توقــف ،ونتبــع فــي وزارة الخارجيــة

للمــرأة البحرينيــة حقهــا فــي االرتقاء الوظيفي وبشــكل

نهجــا واضحــا يرتكــز علــى خدمــة المواطنين فــي الخارج

يوازن فرصها مع الرجل".

والمقيمين في المملكة وتســهيل متطلباتهم بأفضل
طريقة.

وأكــدت "ووفــق أحــدث إحصائيــة بلــغ عــدد النســاء
الدبلوماســيات فــي وزارة الخارجيــة  % 32مــن إجمالــي

وأكملت "وســط هذه الظروف عملت الدبلوماســيات في

العاملين في الوزارة ،كما وانني تشــرفت بالثقة الملكية

بعثــات المملكــة فــي الخارج جنبــا الى جنب مــع زمالئهن

السامية من لدن جاللة الملك بتعييني كأول بحرينية في

فــي الــوزارة وعلــى مــدار الســاعة ووفــق خطــة محكمــة

منصب وكيل وزارة الخارجية وأول امرأة في ذات المنصب

منظمــة إلعــادة المواطنيــن البحرينييــن مــن شــتى بقاع

على مستوى الوطن العربي وهو الموقع الذي استشعر
مــن خاللــه بالكثير من حس المســؤولية بما بدأته رائدات
العمــل الدبلوماســي البحرينــي المخلصــات فــي عملهن
اإلداري والدبلوماســي ووصلــت كثيــرات منهــن الى درجة
ســفيرات ومديــرات دوائر ومســؤوالت وأفخر شــخصيا بما
يقدمونه لوطنهن وللمواطنين في الخارج".

العالــم وتــم تلبية طلب كل من يرغــب بالعودة للبحرين
بــل تعدى الى اســتضافة ومتابعة عــودة بعض مواطني
الدول الخليجية الشــقيقة ايمانا منا باننا نعتبر المواطن
الخليجــي مواطنــا بحرينيــا لــه كل الرعايــة واالهتمام وأن
البحرين وطن الجميع".

وقالــت :فــي وزارة الخارجيــة نتطلــع بــأن يكــون هنــاك أكثر مــن موقع تشــغله المــرأة البحرينيــة كما فــي القنصليات
والمنظمات وكذلك ان تكون هناك أكثر من سفيرة تحمل على عاتقها إرث العمل الدبلوماسي وتضيف عليه الكثر
ممــا يتــاح لهــا مــن دعم ومســاندة قوية من أعلى المســتويات القياديــة في الدولــة باإلضافة الى حقوقهــا المكفولة
دستوريا ثم قدرتها الشخصية على خوض غمار التحدي والمنافسة وتسجل لنفسها بصمة في المجال الدبلوماسي
بأن المرأة البحرينية ســجلت رصيدا هائال من اإلنجازات الدبلوماســية ولن يعجزها تحقيق مزيد من االنجازات طالما ان
هنــاك قيــادة ملكية ســامية تؤمــن بقدراتها وتتيح لها كافة الحقوق وتســهيالت ألداء أدوار تتشــارك فيها مع أخيها
الرجل لخدمة الوطن.
وختمــت "نتوجــه بالشــكر والتقديــر لمقــام لصاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفة رئيســة
المجلــس االعلــى للمرأة وكافة الســيدات الفاضالت عضوات المجلس وأمانته العامــة على اختيار يوم المرأة البحرينية
هذا العام لالحتفاء بالمرأة في المجال العمل الدبلوماسي".
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قــال ســفير مملكــة البحريــن لــدى الجمهوريــة اإليطالية ناصــر البلوشــي في ورقته فــي منتدى
صحيفــة البــاد إن وجــود المــرأة في الشــأن العام ليــس بالجديــد إال أن الجديد أن تعطــى المرأة
الفرصة لتقلد القيادة في هذا المجال.

وتابع ال ننسى المقولة النابليونية "وراء كل رجل عظيم...

الدبلوماسي ،إذ إن أول سفيرة في إسبانيا كان في العام

امــرأة" ،فالرجــل يعطيهــا المجال خلــف الكواليــس إال أنه

 1971وفي ايطاليا في ."1963

أمام المأل ال تتاح لها الفرصة لكن عزيمة المرأة ومثابرتها

وأكــد "إن دخــول المــرأة في المجال الدبلوماســي بطيء

أثبتت للرجل أنها قادرة على القيادة مثلها مثل أي رجل.

ومــا يــزال عددهــن أقــل مــن أعــداد الرجــال فــي بريطانيا

وأضــاف "لو نظرنا الى التاريــخ األوروبي ودخول المرأة الى

وتشــكل الســفيرات نســبة  % 11فقــط ،وفــي فرنســا

المجــال الدبلوماســي فقد كانــت بحاالت متفرقــة وقليلة

اســتخدمت كلمة ســفيرة في العام  2002فقط ،أما عدد

جــدا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة ،وبعــد الحــرب تغيرت

الســفيرات فأقــل مــن  ،% 14أمــا أول ســفيرة للبحريــن

النظــرة ،حيــث أثبتــت المــرأة جدارتها في مجــال الصناعة

فقد كانت الشــيخة هيا بنت راشــد آل خليفة التي عينت

الحربيــة حيــن ذهــب أغلــب الشــباب الذيــن هم في ســن

في  1999ســفيرة للجمهورية الفرنســية تلتها الســفيرة

العمــل والنشــاط االقتصــادي الــى الحــرب وبقــت أغلــب

بيبــي العلــوي في الصين والســفيرة أليس ســمعان في

النســاء في بلدانهــن إلدارة اإلنتاج وســدت الفراغات التي

بريطانيا والسفيرة هدى نونو في أميركا".

حتمتها الحرب على المجتمع في جميع المجاالت ونجحت

ناصر البلوشي

المرأة في هذا االمتحان واستطاعت المرأة إثبات جدارتها

وتوقــع البلوشــي أن تتبــوأ الدبلوماســيات فــي وزارة

فــي العمــل جنبــا الــى جنــب الرجل في شــؤون الحــرب أو

الخارجيــة مراكز مرموقة وســيعملن ســفيرات في الخارج،

الشــؤون االقتصاديــة ،لشــغفها للدخــول فــي مضاميــر

مؤكــدا أن تثبيــت حقــوق المــرأة منــذ تولــي جاللــة ســدة

مختلفة ومنها المضمار الدبلوماسي".

الحكــم والتوجيهــات الســديدة لصاحبة الســمو الملكي
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد

سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية اإليطالية:

فرنسا استخدمت كلمة سفيرة ألول مرة بالعام
 ...2002والبحرين عينت أول سفيرة في 1999

وواصــل "تمكنــت المــرأة مــن الدخــول في مجــال العمل

المفــدى رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة عبــر المجلــس

الدبلوماسي ففي فرنسا كانت أول سفيرة بالعام 1972

األعلــى رســخ المناســبة للمــرأة كونهــا أســاس التنميــة

وفــي ايرلنــدا في العام  1950وتمكنــت المرأة من العمل

المستدامة.
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هنأ رئيس المعهد الدولي للسالم للشرق األوسط وشمال أفريقيا نجيب فريجي صاحبة السمو
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة قرينــة عاهل البــاد المفدى رئيســة المجلس
األعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية.

وأضــاف بورقتــه بمنتدى صحيفة البــاد أن إنجازات مملكة

التعليــم وترقيــة المرأة ومســاعدتها علــى التمكين كل

البحرين في الواقع على مستوى تمكين المرأة هو نتيجة

هــذا يســجل للبحرين على المســتوى الدولــي ألن العالم

االستثمار في المرأة وذلك من خالل تشجيع تعليم المرأة

أصبح اآلن قرية صغيرة وكل إنجاز وطني ينعكس مباشرة

منذ أكثر من  8عقود ،وهذه المراهنة على المرأة تجســد
المقولــة الحكيمــة "اذا ع َّلمــت رجــا فأنت علمت شــخصا..

مــن خــال أخباركم من قنواتكــم الفضائيــة فالعالم كله
يراقــب ويــرى ويشــهد بالتطــورات التــي تســجلها المرأة،

واذا ع َّلمت امرأة فأنت علمت أجياال" ،وبالفعل فإن انجازات

وهذا أيضا ســاعدنا على مســتوى مجابهة هــذه الجائحة

المــرأة البحرينيــة تــكاد تكــون أكبــر انجــاز دبلوماســي

لما طالعنا باهتمام حملة صاحبة الســمو الملكي األميرة

يعكــس الصــورة اإليجابيــة التــي أصبحــت عليهــا مملكة

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى

البحريــن من خالل عــدة إنجازات وأهمها مــا حققته المرأة

رئيســة المجلس األعلى للمرأة في تنسيق مبادرة مهمة

من انجاز في ظل انتشار جائحة كورونا.

جــدا وهــي ســداد ديــون النســاء البحرينيات المعســرات
الالتــي صدر بحقهن أحكام قضائية والمدرجة أســمائهن

وأوضــح أن الــدور الــذي لعبتــه المــرأة البحرينيــة فــي أزمة

بتطبيق يتبع وزارة الداخلية.

جائحــة كورونــا كان محــل اكبــار واحتــرام على المســتوى
الوطني والدول ،حيث ان مبادرة سمو ولي العهد رئيس

وقال :رأينا المرأة البحرينية على رأس القطاعات الرئيســة

الــوزراء بإنشــاء فريق وطنــي للتعامل مع هــذا الموضوع

مثــل وزيــرة الصحــة حيــث أصبحت نــدى حفــاظ أول وزيرة

أفســح المجــال لــدور مهــم للمرأة مــن خــال وزارة الصحة

بحرينيــة فــي الفتــرة مــن  2007-2004واعتبــارا مــن 2015

التي أيضا تترأسها امرأة.

تقلدت فائقة الصالح منصب وزيرة الصحة.

وتابــع :قمنــا في المعهــد الدولي للســام وفي منظومة
العمــل متعــددة األطــراف مــع األمــم المتحــدة ومنظمــة
الصحــة العالميــة بمتابعــة إنجــازات البلــدان األعضــاء فــي

نجيب فريجي
رئيس المعهد الدولي للسالم للشرق األوسط:

إذا ع َّلمت امرأة فأنت علمت أجيا ًال ...وحصاد البحرين إيجابي

مجابهــة هــذه الجائحة وتبــوأت البحرين مركــزا هاما فيما
يسمى "بناء صمود المجتمعات" وكان بمبادرة سمو ولي
العهد رئيس الوزراء.
وأضــاف أن تجربــة البحريــن كانــت تحتل مرتبــة مهمة من
التقديــر لالســتفادة فــي تعميــم التجربــة علــى كيفيــة
مساعدة المجتمعات لمجابهة هذه التحديات.
وواصــل :كل إنجــاز وطنــي فــي البحريــن علــى مســتوى

ورأى ان البحريــن لديها ممثلــة بمنظمة الصحة العالمية،
وهــي نعيمــة القصيــر ،والتي تعمــل حاليا رئيســة لبعثة
المنظمة لدى جمهورية مصر العربية.
وقــال :تكلمــت معهــا قبــل أيــام عــن دورهــا الفعــال في
النهــوض بقطــاع الصحــة فــي منطقــة الشــرق األوســط
وإقليم شرق آسيا ،وهذا إنجاز دبلوماسي كبير للبحرين.
وتابع أن البحرين اســتثمرت في المرأة وســيكون الحصاد
إيجابيــا والمجلــس األعلى للمــرأة جعل كل يــوم هو يوم
للمرأة البحرينية.
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البحرين عينت  5سيدات سفيرات
في دول قلب أوروبا
تذكــر رئيــس مجلــس إدارة "البالد" عبدالنبي الشــعلة تجربــة عمله بــوزارة الخارجية في
العام  ١٩٧٣بعد ســنتين من تأســيس الوزارة ،وذلك في مشــاركته بمداخلة في منتدى
صحيفة البالد بمناسبة يوم المرأة البحرينية.

وقــال :عملت بــوزارة الخارجية لفترة قصيــرة ولكنها

المجلــس األعلــى للمــرأة ،وتســاندها كوكبــة مــن

كانــت فتــرة ثرية ورأيت كيــف كانت البحرين ســباقة

الســيدات القــادرات ومنهــن األمين العــام للمجلس

فــي فتــح المجــال وإدمــاج المــرأة فــي نشــاط وزارة

األعلــى للمرأة هالة االنصاري ،وهي من أفضل وأعلى

الخارجية والعمل الدبلوماسي في ذلك الوقت وكان

وأرقى الكفاءات في البحرين.

هناك ســيدات يعملــن أتذكر منهن اســم الدكتورة
أمل الزياني.

ولفــت الــى تعييــن  5ســيدات بحرينيــات مســؤولية
رئاسة البعثات الدبلوماسية في دول قلب أوروبا ،أي

وأضــاف :جهــود دعــم الدولــة للمــرأة اســتمرت،

في بريطانيا وفرنسا وأمريكا.

وشــهدتها مــن موقعــي في مجلــس الــوزراء ورأيت

عبدالنبي الشعلة
رئيس مجلس إدارة “البالد”

أن حكومــة البحرين بقيــادة فقيد البحريــن المغفور

وأضاف أن الدولة أتاحت الفرصة للمرأة وهذا انعكس

لــه بــإذن اهلل صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة

علــى المجتمــع برمتــه عندمــا تــم انتخــاب ســيدات

بــن ســلمان آل خليفــة (طيب اهلل ثــراه) أعطت المرأة

فــي مجلــس النواب مــن خالل انتخابات حرة مباشــرة

حقهــا ومكانتهــا فــي كل مجــاالت الحياة ،ثــم ارتقى

للنــاس جميعا وشــاركوا وأعطوا المرأة مكانتها وما

هــذا االهتمام في العهد الزاهــر لجاللة الملك بحيث

تســتحقه بحيث أصبحت رئيــس مجلس النواب هي

أعطيــت وأســندت مهمة االرتقــاء بمكانة المــرأة الى

امــرأة ،لذلــك تجد هــذا التناغم والتعاون واالنســجام

قرينــة جاللــة الملــك المفدى صاحبة الســمو الملكي

لنبــض المجتمــع علــى مســتوى القيــادة والمجتمــع

األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة رئيســة

عموما.
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قالت سفيرة لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ورئيسة البعثة لدى
االتحاد االوروبي ودوقية لكســمبورغ الكبرى بهية الجشــي بمداخلتها
بمنتدى صحيفة البالد إنها رأت جهودا كبيرة تبذل من المجلس األعلى
للمرأة من أجل دعم المرأة البحرينية بجميع المجاالت.
وأضافت :لوال هذه الجهود ورؤية صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة
بنــت إبراهيــم آل خليفــة قرينــة عاهل البــاد المفدى رئيســة المجلس
األعلــى للمــرأة لــدور المــرأة والجهد المميــز للمجلس األعلــى للمرأة لما
استطعنا ان نصل اليوم إلى ما وصلنا إليه.
وتابعــت :أتلقــى مكالمــات وطلبات عن دراســة تجربــة المجلس األعلى
للمــرأة لتطبيقهــا فــي بلدان أخرى ،ألنهــا فعال تجربة فريدة وتســتحق
تؤخذ كمثال يحتذى به في العالم.
وبينت أنها في أحد اللقاءات مع جاللة الملك وهو الداعم األول واألكبر
للمرأة كنا نشــكره على دعمه للمرأة ،وقال عبارة ال أنســاها "أؤكد لكم
أن ما حصلت عليه المرأة من فرص ..ليس منحة ..وإنما استحقاق".
وقالــت :عندما تأتي العبــارة من جاللة الملك فذلك يدل على أننا اليوم

بهية الجشي
سفيرة البحرين لدى االتحاد األوروبي:

أتلقى مكالمات وطلبات لدراسة تجربة
"األعلى للمرأة"

نسير فعال في الطريق الصحيح ويجب ان نفخر بهذه التجربة.
وأشــادت بالفــارق الــذي أنجزتــه وكيلــة وزارة الخارجيــة الشــيخة رنا بنت
عيسى آل خليفة منذ توليها المسؤولية بالوزارة.
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مرام الصالح
القائم بأعمال سفارة البحرين
في ماليزيا:

لم أفكر بالعمل
الدبلوماسي ولكن
وكيلة "الخارجية"
شجعتني
قالــت القائمــة بأعمــال ســفارة البحريــن لدى ماليزيــا مرام الصالــح في مداخلتهــا بمنتدى
صحيفــة البــاد إنهــا لم تفكر بالعمل الدبلوماســي خــارج المملكة عندمــا توظفت بوزارة
الخارجية.
وأضافــت :كان تفكيــري أن أكــون موظفة فقط ،وفي أحد األيــام تحدثت معي وكيل وزارة
الخارجيــة الشــيخة رنــا بنــت عيســى آل خليفــة وبالتحديــد فــي العــام  2011وعرضت علي
العمــل في ســفارة الهنــد ،ولم أكن أعرف كيفيــة العيش والعمل هناك مــن خالل تجربة
جديدة ،وكان ينتابني الخوف ولكن شجعتني الوكيلة الشيخة رنا آل خليفة ألخذ الفرصة
والتجربــة ،وكان لهــا دور كبيــر فــي دعمي ما شــجعني ومنحني الفرصــة للعمل اآلن في
سفارة أخرى في ماليزيا وكسب الكثير من الخبرات في هذا العمل.
وأضافت أن وجود الشيخة رنا وكيلة في وزارة الخارجية فتح لنا األبواب على كل المستويات
بالنسبة لي ولجميع الدبلوماسيات والمديرات.

"

توصيات منتدى "البالد"

ترشيح مي بنت محمد
لمنظمة السياحة العالمية...
والدوسري تتولى قيادة
لجنة الطفل األممية

ضرورة انفتاح البحرين بعضوية
المنظمات المتخصصة
• •اتفــق المشــاركون بمنتــدى صحيفــة البــاد علــى ضــرورة

• •وأشــارت بكل تقدير إلى تقديم مملكة البحرين باألســبوع

انفتاح البحرين بعضوية المراكز المتقدمة بالمنظمات الدولية

الماضــي ترشــيح الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفة رئيســة

المتخصصة.

هيئــة البحريــن للثقافة واآلثــار لمنصب األمين العــام لمنظمة
السياحة العالمية.

• •وأشــار رئيــس المعهــد الدولــي للســام للشــرق األوســط
وشــمال افريقيا نجيب فريجي لعضوية أمل الدوسري باللجنة
األممية لحقوق الطفل وتوليها مركز نائب الرئيس.
• •وحــض علــى تولــي المــرأة البحرينيــة مواقــع متقدمــة في
المنظمــات المتعــددة األطراف باألمم المتحــدة والبنك الدولي
وصندوق النقد الدولي.
• •مــن جهتهــا ،ذكــرت األميــن العــام للمجلــس األعلــى
للمــرأة هالــة األنصــاري أنهــا تطمح لتعزيــز وجــود البحرينيين
بالمنظمات الدولية المتخصصة.

• •وقالــت نائــب رئيــس لجنــة حقــوق الطفــل باألمــم المتحدة
أمــل الدوســري في مداخلتهــا بمنتدى صحيفة البــاد إن إقامة
الفعاليــات والمنتديــات الخاصــة بالمــرأة هــي أنجــع طــرق نشــر
الوعــي بيــن أفراد المجتمــع ككل ،وذلك ألهميــة حصول المرأة
علــى كامــل حقوقها في حقها وأيضا في تبــوء المراكز العليا
في جميع المجاالت وهذا حق دستوري كفله لها الدستور.
• •وأضافت أن دستور البحرين كفل مساواة المرأة بالرجل في
جميــع الميادين ،وأنــاط بالدولة مهمة التوفيــق بين واجباتها
األســرية وعملهــا فــي المجتمع عبر تشــكيل المجلــس األعلى
للمرأة الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت
إبراهيم آل خليفة.
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وجــوه بحرينيـــة نسائية نشطــة بوزارة
الخارجية والشأن الخارجــي
لقــد مثلــت هــذه الوجــوه الصــورة الحضاريــة المشــرقة للمــرأة البحرينيــة التــي تميــزت في
دراستها ووظيفتها وتبوأت المراكز المتقدمة لتواصل مسيرة التميز والعطاء.

التعليم
[]1974

بكالوريوس في القانون ،جامعة الكويت ،دولة الكويت.
[]1977

دورات دي إي أس يو بي في القانون الدولي العام ،جامعة
باريس ،سوربون ،فرنسا.
[]1986

دبلوم في القانون المقارن ،جامعة عين شمس ،مصر (دي إي أ).
[]1988

دبلــوم في القانــون المدني الخاص ،جامعة اإلســكندرية،
مصر (دي إي أ).

الخبرة المهنية
رئيســة مجلس األمناء بغرفــة البحرين لتســوية المنازعات
االستثمارية والمالية واالقتصادية.
رئيسة اللجنة االستشارية للمستهلكين بهيئة تنظيم االتصاالت.
رئيسة الجمعية العامة لألمم المتحدة لدورتها  .61وتعتبر أول
امرأة عربية وأول امرأة مسلمة تشغل هذا المركز.
محامية ومستشارة قانونية :مكتب هيا راشد الخليفة للمحاماة.
ممثلــة عن اللجنة الوطنية في غرفة تجارة وصناعة البحرين
مملكــة البحرين في محكمة تحكيم غرفــة التجارة الدولية في
باريس أي سي سي في باريس.
[]2004/8/11 – 2000/1/1

سفيرة مملكة البحرين لدى فرنسا.
سفيرة غير مقيمة لمملكة البحرين في
[ ]2004/8/11 – 2001/6/10بلجيكا
[ ]2004/8/11 – 2001/6/22سويسرا
[ ]2004/8/11 – 2001/12/13اسبانيا
[]2004/8/11 – 2000/4/17

الشيخة هيا بنت
راشد آل خليفة
هيا بنت راشد أول عربية ومسلمة ترأس الجمعية العامة
لألمم المتحدة

المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى اليونسكو.
محامية ومستشــارة قانونيــة في المقاضــاة والتحكيم لعمالء
بحرينيين ودوليين.
محامية /مح ّكمة في التحكيم الدولي.
محامية ومستشارة قانونية.
مستشارة قانونية في وزارة الدولة للشؤون القانونية ،البحرين
واحدة من أول محاميتين يمتهنون المحاماة في البحرين.

اإلنجازات
[منذ عام ]1992

رابطة المحامين الدولية (.)IBA
[]1999-1997

نائبة الرئيس اللجنة (د) – التحكيم وحل النزاعات في رابطة المحامين
الدولييــن ( ،)IBAأول محاميــة من الشــرق األوســط تعيــن في هذا
المركز.
[]1998-1995

ويبــو (المنظمة العالميــة للملكية الفكرية) اللجنة اإلستشــارية لمركز
التحكيم ،جنيفا ،واحدة من محامي مرشحين من جميع أنحاء العالم.
[]1993

جمعية البحرين لتنمية الطفل.
[]1993-1991

جمعية المحامين البحرينية ،نائب الرئيس.
[منذ عام ]2000

مركز التحكيم لغرفة التجارة الدولية (آي ســي ســي) ،باريس ،عضو
مرشح ممثل لمملكة البحرين.
[منذ عام ]1980

لجنة قانون األســرة ،أنشأت لتفصيل أهمية قانون األسرة في البحرين
لتاييد مركز المرأة واألطفال أمام محكمة الشريعة اإلسالمية.

اللغات
العربية
اإلنجليزية
الفرنسية
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التعليم
[ ]2002شــهادة الماجستير في العلوم اإلنســانية بامتياز في تخصص
االقتصاد السياســي الدولــي والتنمية من جامعة فوردهــام األمريكية
بمدينة نيويورك.
[ ]2000شــهادة البكالوريوس في العلوم السياســية وعالقات الشــرق
األوسط من جامعة فوردهام األمريكية بمدينة نيويورك.

الخبرات العملية

مدير إدارة الشئون
األوروبية واالتحاد
األوروبي

الشيخة عائشة بنت
أحمد بن صقر آل خليفة
عائشة بنت أحمد أفضل دبلوماسية بحرينية بالخارج

[ – 2017حاليــً] مديــر الشــؤون األوروبيــة واالتحاد األوروبــي بوزارة
الخارجية.
[ ]2017-2015مستشــارة بــإدارة المنظمــات الدوليــة وزارة الخارجيــة
ورئيســة مكتــب األمم المتحــدة وضابطة االرتبــاط الرئيســية بحلف الناتو
ضابطــة االرتباط الرئيســية مــع وكاالت االمم المتحدة وخبيــرة في أجندة
التنمية المســتدامة  -ترجمة أهداف التنمية المســتدامة إلى برامج وطنية بما
في ذلك تمكين المرأة والشــباب والقضايا البيئية وخبيرة في القانون الدولي
اإلنســاني والمعاهدات والعهود ومقررة لجنة الصياغة المســؤولة عن رفع
تقارير البحرين إلى الهيئات المعنية بمعاهدات األمم المتحدة.
[ ]2013-2017منصــب نائب المندوب الدائم لمملكــة البحرين لدى األمم
المتحدة بنيويورك برتبة مستشار ،حيث مثلت مملكة البحرين في اجتماعات
لجنــة مناهضة التمييز ضد المرأة ،ولجنة التنمية المســتدامة و لجنة حقوق
الطفل ولجنة حقوق اإلنســان المعنية بمتابعة العهــد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية.
[ ]2015-2011نائبة الممثل الدائم لبعثة البحرين لدى األمم المتحدة وخبيرة
في التنمية المستدامة ،واألهداف اإلنمائية لأللفية وخطة التنمية لما بعد عام
 2015وخبيرة في الوساطة والحل السلمي للنزاعات وبناء ما بعد الصراع
وخبيرة بقضايا الشرق األوسط بما في ذلك سوريا وفلسطين وعملية السالم،
واألطفال في النزاعات المســلحة ،والعمل اإلنساني ،وعمليات حفظ السالم/
بناء الســام بمجلس األمــن وخبيرة في مكافحة اإلرهــاب ،متخصصة في
تنظيم القاعدة وحركــة طالبان والجماعات اإلرهابية األخرى وقد حضرت
مختلــف اجتماعــات األمم المتحــدة الرامية إلــى مكافحة اإلرهــاب وتنفيذ
اســتراتيجية األمــم المتحدة لمكافحــة اإلرهاب وضابطة ارتبــاط في فريق
الخبراء بشــأن إيران المنشــأ بموجب قرار مجلس األمن ( )1929ومركز
مكافحة اإلرهاب وفريق الخبراء المعني باليمن ( )2140وموظفة مســؤولة
عن االتصاالت بإدارة شــؤون اإلعــام باألمم المتحدة وموظفة بالشــؤون
القانونية وممثلة مملكة البحرين في مجموعة  77وممثلة مملكة البحرين في
مجموعة حركة عدم االنحياز.
[ ]2009سكرتير أول بالبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة.
[ ]2006التحقت بوزارة الخارجية بإدارة المنظمات الدولية لتكون مسؤولة
عن ملف العالقات مع حلف شمال األطلسي (الناتو) وملف األمم المتحدة.

اإلنجازات
[]2013

جائزة أفضل دبلوماسي في الخارج من قبل وزارة الخارجية.
[ ]2013مرشحة لجائزة الوئام العنصري من قبل مؤسسة التفاهم العرقي
[ ]2015-2010عضــو الوفــد الرســمي لمملكــة البحريــن الجتماعات
الدول األطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة
(.)CEDAW
[ ]2015-2009عضــو الوفد الرســمي لمملكة البحرين في المناقشــات
العامة للجمعية العامة لألمم المتحدة.
[ ]2011-2009عضــو الوفد الرســمي لمملكة البحريــن إلى اجتماعات
الدول األطراف في لجنة التنمية المستدامة.
[ ]2015-2010عضــو الوفد الرســمي لمملكة البحريــن إلى اجتماعات
الدول األطراف في لجنة حقوق الطفل.
[ ]2015-2009عضــو الوفد الرســمي لمملكة البحرين فــي اجتماعات
الدول األطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
[ ]2009مؤتمر حول األزمة المالية واالقتصادية العالمية وتأثيرها على التنمية
[ ]2010اجتماع الدول الذي يعقد كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل
لمنع االتجار غير المشــروع باألســلحة الصغيرة واألســلحة الخفيفة من
جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه.
[ ]2012ندوة معهد الســام الدولي في نيويــورك" ،إدارة التحوالت في
العالم العربي.
[ ]2007نــدوة اإلعالم ،نابولي ،إيطاليا .تســتضيفه قيادة قوات التحالف
المشتركة  /الناتو.
[ ]2005حضــور عدد من الحلقات وورش العمــل داخل وخارج مملكة
البحرين في مجاالت الشــؤون العامة واالتجار باألشــخاص الحوار بين
مجلس الشــورى ومجلس نواب مملكة البحرين ومجموعة حزب الشعب
األوروبــي (الديمقراطيون المســيحيون) والديمقراطيين األوروبيين في
البرلمان األوروبي ،المنامة ،البحرين.
[ ]2005إعادة النظر في مفهوم نظام األمن والتعاون في منطقة الخليج"،
برلين ،ألمانيا .استضافته مؤسسة برتلسمان شتيفتونغ بالشراكة مع وزارة
الخارجية االتحادية لجمهورية ألمانيا االتحادية .قدمت بحثا يوضح وجهة
نظر البحرين عن أمن الخليج.
[ ]2006معضــات األمــن اإلقليمــي في الشــرق األوســط :البحث عن
حلول" ،أثينا  ،اليونان .اســتضافه مركز جامعــة كاليفورنيا في بوركلي
للعالقات الدولية.

اللغات
العربية :اللغة األم
اإلنجليزية :إجادة مطلقة
الفرنسية :بعض المعرفة
اإلسبانية :بعض المعرفة
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الخبرة المهنية
[ - 2019حالي ًا]

التعليم
[]2016-2011

دكتوراه (فلســفة) في دراسات الشرق األوسط والعالقات
الدولية – جامعة أوكسفورد -المملكة المتحدة
مركز الشرق األوسط (منحة كالرندون)
أطروحــة الدكتوراه عن استكشــاف الحلقــات المعاصرة
في تاريــخ البحريــن ،بعنوان"تاريخ الهويــة الوطنية في
مملكة البحرين" .وأشرف على األطروحة يوجين روغان
وداون جتي.
[]2010-2008

د .منيرة بنت خليفة
بن حمد آل خليفة
منيرة بنت خليفة أول بحريني يحصل على منحة
"كالريندون" من جامعة أكسفورد

[سبتمبر ]2019-2016

المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية مملكة البحرين.
[]2012-2011

سكرتير ثالث بوزارة الخارجية بإدارة الشؤون القانونية.
[]2015-2010

جامعة أوكسفورد  -المملكة المتحدة
محاضــر بجامعــة أوكســفورد في العالقــات الدولية والسياســة من
الشــرق األوســط .تدريس المقررات التالية :مســتقبل الحرب ومنع
انتشــار األســلحة النوويــة ،نظريات الحــرب واالقتصــاد والبلدان
النامية ،العالقات الدولية في الشرق األوسط.

ماجســتير فــي العالقات الدوليــة  -جامعة أوكســفورد -
المملكة المتحدة.
إدارة السياســة والعالقــات الدولية ماجســتير (مع مرتبة
الشــرف) في العالقات الدولية ،األطروحة بعنوان :حقوق
المرأة في النزاعات المسلحة .تخصص في القانون الدولي
وسياسات الشرق األوسط.

بنك ميريل لينش لالستثمار– مملكة البحرين
عمل تدريبي في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة األصول
والتوزيع ،واالستثمار في األسهم الخاصة.

[]2008-2005

[ديسمبر ]2006

بكالوريوس في العالقات الدولية  -جامعة ويبســتر جنيف
 سويسرا.بكالوريــوس بدرجــة االمتيــاز بمعــدل .4.0 / 3.93في
العالقــات الدولية .التخصصــات الفرعية :االقتصاد وعلم
النفس .شهادة في حقوق اإلنسان الدولية.

المدير التنفيذي ألكاديمية
محمد بن مبارك آل خليفة
للدراسات الدبلوماسية

مديــر تنفيــذي ألكاديميــة محمــد بــن مبــارك آل خليفة للدراســات
الدبلوماسية.

[]2005-1991

الشــهادة الثانويــة مدرســة ابن خلدون الوطنيــة – مملكة
البحرين.
شــهادة الثانويــة األمريكية بامتياز عالــي ومعدل تراكمي
.4.0 / 3.76

[يناير -أغسطس ]2006

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية – مملكة البحرين
مســاعد المدير األكاديمي والمســؤول عن كتابة مقاالت في النشــرة
اإلخبارية التي يصدرها بنك البحرين للتنمية.

اإلنجازات
[]2010

أول بحرينــي حاصل علــى منحة كالرينــدون من جامعة أكســفورد
بالمملكة المتحدة (المنحة تمنح ألعلى  % 7من عدد الطالب).
[]2008

حاصلة على أعلى مرتبة شــرف لإلدارات السياسة والعالقات الدولية
بجامعة ويبستر في جنيف.
[]2008

اللغات
العربية :اللغة األم
اللغة االنجليزية :إجادة تامة.
اللغة الفرنسية :متوسط.

حاصلة على تســمية "طالب العام" في مراســم حفلة التخرج بجامعة
ويبستر في جنيف.
[]2006

حاصلة على بعثة دراسية من وزارة الخارجية بمملكة البحرين.
[]2005

األولــى علــى الحاصلين علــى شــهادة الثانوية األميركيــة العامة من
مدرسة ابن خلدون الوطنية.
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اإلنجازات
[]2002

[]2003-1999

تعتبــر نعيمة القصير أول شــخصية بحرينية تعيــن بمنظمة الصحة

كبيــرة االستشــاريين لبرنامج تطويــر التمريض والقبالــة في المقر

العالمية.

الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنييف.

[]2005

خبيرة إقليمية في شــؤون الصحة االنجابيــة وصحة المرأة في الدول

تحمل شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كلدونيان جالسكو.

العربية وأوروبا.

عملت ممثال لمنظمة الصحة العالمية في العراق منذ ديســمبر 2003

[]1999-1996

إلــى فبراير  2010ولجمهورية مصــر العربية من يوليو  2010الى

مننتدبة من منظمة الصحة العالمية الى صندوق االمم المتحدة للسكان

يونيو  .2013وعادت لتمثل المنظمة في مصر في أغسطس .2020

– الفريق االقليمي للخبراء في عمان.

[يناير  2004الى ]2007

[]1996-1991

عملت كذلك منســقة لمجموعــة الصحة والتغذيــة ضمن مجموعات

مديــرة المركز المتعاون لمنظمة الصحــة العالمية لتطوير التمريض

األمم المتحدة لبرنامج العراق.

والقبالة.

[أبريل  -سبتمبر ]2009

[]1996-1990

عملــت بالنيابة عــن الممثل الخاص لألمين العام ومنســق الشــؤون

رئيسة دائرة التمريض في كلية العلوم الصحية في وزارة الصحة في

االنسانية في العراق في الفترة.

مملكة البحرين.

المشاركات الدولية
[]1994

شــاركت في اللجــان الوطنية ومثلت مملكة البحرين في اللجــان التحضيرية الخاصة بمؤتمر األمم
المتحدة للسكان والتنمية في القاهرة.
[]1995

شاركت ضمن وفد مملكة البحرين في مؤتمر القمة للمرأة في بكين.
[]1995

شاركت ضمن وفد مملكة البحرين في قمة التنمية اإلجتماعية في كوبنهاجن.
[]1991،1992،1994

مثلت مملكة البحرين في اجتماعات جمعية الصحة العالمية.

نعيمة القصيــر
تعين بمنظمة الصحة
نعيمة أول شخصية بحرينية َّ
العالمية

[]1996-1992

عضو الهيئة التنفيذية لشبكة المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية لتطوير التمريض والقبالة.
شاركت في مؤتمرات دولية عدة في مجال الصحة العامة وصحة المرأة والتمريض والنظم الصحية.
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اإلنجازات
[]2013

عملت على إعداد أول برلمان للشباب في البحرين.

نائب رئيس لجنة حقوق الطفل -األمم المتحدة.

[]2017-2013

[]2013

وكلفت برئاسة فريق عمل االستراتيجية الوطنية للطفولة.

عضو اللجنة االستشــارية لحقوق الطفــل العربي  -جامعة

عملت على تأســيس شبكة تثقيف األقران ( )Y-PEERفي

الدول العربية.

مملكة البحرين بالتعاون مع صندوق االمم المتحدة للســكان

[]2017

(.)UNFPA

شــخصية مرجعيــة فــي لجنة حقــوق الطفل لمنطقة آســيا

[]2012-2010

والباسفيك.

انتخبــت عضواً فــي منظمة األمــم المتحــدة الرياضة من

[]2001 - 2000

أجل الســام والتنمية Sport for Development and

عضو اللجنة الوطنية للطفولة.

Peace- International Working Group (SPD

عملت في التعليم ثم شــغلت منصب مدير إدارة الطفولة في

.)IWG

المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

[]2012

[]2000

انتخبت لعضوية لجنة حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة

في عملها تولت إدارة فريق عمل المسح متعدد المؤشرات

لألمم المتحدة في اجتماعاها بنيويورك في ديسمبر.

.MICS

مثلت اللجنة في العديد من المؤتمرات واللقاءات وشــاركت

وشــاركت في إعداد تقارير مملكــة البحرين الدورية األول

في عضوية فرق العمل لتطوير العديد من التعليقات العامة

والثانــي والثالث ومناقشــتها امــام لجنة حقــوق الطفل في

التي تصدر عن لجنة حقوق الطفل.

جنيف.
شــاركت في إعداد قانون الطفل .اطلقت أول مسابقة لقصة
الطفل على مستوى البحرين ونظمت أول مهرجان لمسرح
الطفل.
شــغلت منصب مستشــارة الرئيس لشئون الشــباب ،حيث
بــادرت بتطويــر االســتراتيجية الوطنية للشــباب -2005
 2009والتــي حصلت على جائزتي تقدير كأفضل سياســة
شــبابية من المجلــس الدولي للسياســات الوطنية للشــباب
( )ICNYPفــي فيينــا عــام  ،2006وأفضل اســتراتيجية

أمل سلمان الدوسري
الدوسري نائبة لرئيسة لجنة أممية ونظمت أول
مهرجان لمسرح الطفل

شــبابية من لجنة األمــم المتحدة االقتصاديــة واالجتماعية
لدول غرب آسيا (.)ESCWA

اللغات
العربية
اللغة االنجليزية
اللغة الفرنسية
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التعليم
[]2016-2010

[]2018-2019

حاصلة على شــهادة دكتوراه عن الموضوع "تنفيذ االتفاقيات الدولية
لحقــوق المرأة فــي البلدان اإلســامية :البحرين كحالة دراســية" من
جامعة سندرالند -المملكة المتحدة.

تنفيذ حمالت إعالمية توعوية خاصة بإرشادات السفر بعنوان ( أمناكم
هللا) وحمالت وطنية ســنوية بمناســبة العيد الوطني بعنــوان (ديرتنه
كلنه).

[]2005-2004

[]2017

حاصلة على شــهادة الماجســتير في "السياســة واإلعالم" من جامعة
ليفربول -المملكة المتحدة.

إنشــاء اول نشــرة دبلوماســية لوزارة خارجية مملكة البحرين تنشــر
باللغتين العربية واالنجليزية.

[]2003-1999

[]2017

حاصلة على شــهادة البكالوريــوس في اللغــة واألدب اإلنجليزي من
جامعة البحرين -مملكة البحرين.

انشاء واالشراف على اول حملة سفر لوزارة خارجية مملكة البحرين
والتــي تهدف إلى نشــر الوعي بنصائح الســفر للمواطنين البحرينيين
أثناء وجودهم في الخارج.

شــهادة الثانويــة العامة من مدرســة المحرق الثانويــة للبنات  -مملكة
البحرين.

[]2016

[]1999

الخبرات العملية
[أكتوبر  – 2017حاليًا]
مدير إدارة االتصال بوزارة الخارجية ،مملكة البحرين.
[]2017-2016

القائم بأعمال مدير إدارة االتصال بوزارة الخارجية ،مملكة البحرين.
[]2015-2009

العمل بسفارة مملكة البحرين في انقرة – مستشار.
[]2009-2008

العمــل بمكتب وزير الدولة للشــؤون الخارجية بوزارة الخارجية –
مسؤولة عن القضايا المتعلقة بحقوق االنسان.
[]2006

االلتحاق بوزارة الخارجية لمملكة البحرين كسكرتير ثاني في إدارة
العالقات الثنائية.
[]2005

مدير إدارة االتصال

د .أروى حسن
السيد علي إبراهيم
أروى المترجم الفوري لرئيسة وزراء بريطانيا بالقمة
الخليجية البريطانية في المنامة

االنجازات

تدريس اللغــة اإلنجليزية بدوام جزئي بجامعة نيويورك للتكنولوجيا
-مملكة البحرين.

إنجازات أخرى
سلســلة مقاالت وقصــص تم نشــرها بالصحف المحليــة باإلضافة
إلــى كتاب يضم مجموعة قصصية بعنــوان (للقلب قصص أخرى)
وكتاب في علم النفس بعنوان (ما بين هذا وذاك) تمت طباعتهم عبر
المؤسســة العربية ببيروت باإلضافة إلــى أعمال تطوعية في مجال
الطب والتوعية النفسية.

المترجم الفوري الشــخصي لتيريزا ماي ،رئيســة الوزراء البريطانية
الســابقة خالل مشاركتها في القمة الخليجية -البريطانية في ديسمبر –
مملكة البحرين.
[]2015-2014

المشــاركة في مؤتمرات أكاديمية منظمة من قبل مؤسسات وجامعات
دوليــة ،وتقديم عدد مــن التقارير تتعلــق بحقوق المرأة في الشــريعة
اإلسالمية – المملكة المتحدة – جمهورية التشيك.
[]2015

تقديــم حلقات لطلبة الجامعة كجزء من برنامج الدكتوراه في مواضيع
متعددة بما فيها النســوية وحقوق المرأة في الشريعة واتفاقية سيداو –
الجمهورية التركية.
[]2014-2013

المشاركة في وفود مملكة البحرين في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء
الثقة في آسيا (سيكا) في تركيا وكازخستان.
[]2007

المشــاركة في كتابة تقرير االستعراض الدوري الشامل األول لمملكة
البحرين لتقديمه لألمم المتحدة.
[]2010-2006

حضور عدد من الحلقات وورش العمل داخل وخارج مملكة البحرين
في مجاالت الشؤون العامة واالتجار باألشخاص والشؤون األوروبية
وحقوق االنسان  ...الخ.

اللغات
العربية :اللغة األم
ً
اإلنجليزية :إجادة مطلقة تحدثا وكتابة
التركية :مستوى متوسط
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التعليم

االنجازات

[]2002

[]2017-2014-2013

حصلت على شــهادة الماجســتير في القانون الدولــي العام من جامعة
نوتنغهام -المملكة المتحدة.

كانت ضمن الوفد الرســمي لزيــارات الدولة لحضرة صاحب الجاللة
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة ملك مملكة البحريــن المفدى الى كل
من جمهورية الصين الشعبية عام  2013وجمهورية الهند وجمهورية
باكستان اإلسالمية العام  2014وماليزيا العام .2017

[]2005-2004

شهادة تعلم اللغة اإلســبانية ،لغة اسبانية (المرحلة المتقدمة) من معهد
بيرليتز للغات بمملكة البحرين.

[]2011-2007

الدبلــوم العالي في اللغة الفرنســية (( DALFدبلوم لغة فرنســية ,في
مايو  2002من معهد االليانس فرانسيس بمملكة البحرين.

مثلت وزارة الخارجية فــي العديد من المحافل الدولية اثناء عملها في
البعثــة الدائمة لمملكــة البحرين لدى مكتب االمــم المتحدة بجنيف في
الفترة من  2007لغاية .2011

[]2001

[]2006

دبلوم إدارة االعمال باللغة الفرنسية دبلوم لغة فرنسية في مايو 2001
من غرفة تجارة وصناعة باريس الجمهورية الفرنسية

مثلــت وزارة الخارجيــة في اإلعداد لجائزة الشــرف لإلنجاز المتميز
لبرنامج االمم المتحدة للمســتوطنات البشــرية في مجال اإلسكان لعام
 2006الممنوحة لصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل
خليفــة رئيس الــوزراء (طيب هللا ثراه) والترتيــب للمعارض المقامة
فــي هذا الصــدد في كل من نيروبي ،القاهــرة ،باريس ،لندن ،جنيف،
العاصمة األمريكية واشنطن ومدينة نيويورك.

[]2002

[]2001

دبلوم في الحضارة الفرنســية ،دبلوم لغة فرنسية ،في يناير  2001من
جامعة السربون -الجمهورية الفرنسية
[]1996

نالــت شــهادة بكالوريوس في العالقات الدوليــة (تخصص فرعي في
االقتصاد) من جامعة ريتشــموند الجامعة االمريكية الدولية في لندن-
المملكة المتحدة.
[]1991-1989

تلقت تعليمها االبتدائي واالعدادي في مدرسة الخليج العربي االبتدائية
للبنــات ومدرســة الرفــاع الغربي االعداديــة للبنات وانهــت تعليمها
الثانوي في مدرســة الرفاع الغربي الثانوية للبنات فرع علمي (فيزياء
ورياضيات).

مدير إدارة الشؤون
االفرو آسيوية

منى عباس
محمود رضي
منى تتقن اإلسبانية امتهنت الصحافة ثم قادت
بعثتنا باألمم المتحدة

الخبرات العملية

اللغات
العربية :اللغة األم
اإلنجليزية :بطالقة
االسبانية :متقدم
الروسية :مبتدئ

[أكتوبر  – 2017حاليًا]
مديرا إلدارة الشؤون األفرو آسيوية بوزارة الخارجية.
[]2011-2009

قامــت خاللها بعمل القائم بأعمــال المبعوث الدائــم للبعثة منذ العام
 2009إلى حين نقلها إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.
[]2007

العمــل في البعثــة الدائمة لمملكة البحرين لــدى مكتب األمم المتحدة
بجنيف .2007
[]2002-1997

عملت صحفية في صحيفة "بحرين تربيون".

الهوايات
اهتمامات سياسية واقتصادية
السفر
الرسم
عزف البيانو
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مدير إدارة المنظمات

بيبي السيد شرف العلوي
بيبي أول خليجية تتسلم مهمات حقيبتين
آن واحد
دبلوماسيتين في ٍ

مدير إدارة المنظمات
اإلنجازات

فاطمــة الظاعـــن
الظاعن خريجة بكالوريوس علوم سياسية من اإلمارات
التعليم
[]2008-2006

الخبرات العملية
[ – 2002حاليًا]
دبلوماسية بوزارة الخارجية.

ماجســتير  -دراســات في األمــن الدولي -
جامعة ريدينغ.

[ - 2017حالياً]

[]2002-1998

مدير إدارة المنظمات.

بكالوريــوس  -العلــوم السياســية  -جامعــة
اإلمارات.

اإلنجازات
المشــاركة فــي العديد من المحافــل الدولية
المتعلقــة بمكافحة أســلحة الدمار الشــامل،
تمكين المــرأة ،الدفاع الصاروخي ،مكافحة
غســل األموال ،تمويل اإلرهاب ،وجلسات
الجمعية العامة لألمم المتحدة وغيرها.

[]2017 – 2014

[]2013–2009

عضو المجلس األعلى للمرأة في دورته الخامسة.

سفير غير مقيم في جمهورية كوريا.

حصلت على درجة الماجســتير في تاريخ البحرين 1973

تعتبر أول خليجية تتســلم مهام حقيبتين دبلوماسيتين في آن

مــن جامعة الســوربون في فرنســا ،ودرجة الليســانس في

واحد.

التاريــخ  1969مــن جامعة عين شــمس بجمهورية مصر

[]1992–1988

العربية.

شاركت في العديد من دورات الجمعية العامة لألمم المتحدة

[]2013–2007

حيث أصبحت مستشــار البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى

شغلت منصب سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية الصين

األمم المتحدة خالل الفترة من.

الشعبية.

شاركت في العديد من المؤتمرات العربية والدولية.

[]2013–2008

سفير غير مقيم في منغوليا.
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بمناسبة يوم المرأة البحرينية" ....تمكين":

المــــرأة البحرينـيــــة شريــــك أســاس فــــي
تعزيــز الموقـع الريادي للبحريــن فــي
المحافــــل الدوليـــة
تقــف مملكــة البحريــن اليــوم بوصفها رائــدة دول المنطقة في تأكيد مشــاركة العنصر البشــري في
صناعة واقع التنمية المســتدامة ،وال ســيما المشاركة التنموية الفاعلة التي حققتها المرأة في جميع
المجاالت عبر تاريخ البحرين الحديث.
مســاهمة المــرأة كان لها أثرها البالغ في دفع عجلــة التنمية في البالد وتبوء المملكة مراكز متقدمة
فيمــا تقدمــه ،بمــا فــي ذلك ما حققتــه ضمن نموذج بيئــة ريادة األعمــال ،خصوصًا ما تطرق لــه التقرير
العالمــي لبيئــة المؤسســات الناشــئة ،والــذي بين تفوق البحرين في نســبة الشــركات الناشــئة التي
أسســتها النســاء والتي بلغت  ،% 18متفوقة بذلك على مراكز دولية للشــركات الناشئة مثل وادي
السيليكون التي يشكل العنصر النسائي  % 16من مجموع المستثمرين ،ومدينة لندن بنسبة 15
 .%كما وجد التقرير أن مملكة البحرين من بين أبرز  10البيئات الداعمة في مجال التكنولوجيا المالية
الواجب مراقبتها في أوروبا والشرق األوسط ،حيث اندرجت البحرين بحسب التقرير ضمن أبرز  15بيئة
عالميًا في الكفاءات المؤهلة.
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تحتفــي مملكــة البحريــن فــي ديســمبر من كل عــام بدور المــرأة ومشــاركتها الفاعلة ،وضمــن هذا التوجــه الوطني
الرائد ،ساهمت "تمكين"  -في إطار عملها في دعم القطاع الخاص ليكون المحرك األساس في دعم عجلة االقتصاد
الوطني  -في ضمان حق المرأة البحرينية في تكافؤ فرصها ،ورعاية قدراتها المهنية واإلبداعية جنبًا إلى جنب دعم
مشــاريعها التجاريــة ،انســجامًا مــع تطلعات حكومة المملكة الرشــيدة في تقدير أهمية مشــاركة المــرأة في مختلف
المجاالت التنموية.
يحتفي يوم المرأة هذا العام بالعامالت في الحراك الدبلوماسي ،ومنجزاتهن الملموسة على هذا الصعيد ،فقد أولت
المملكــة اهتمامــا خاصــا لذلــك من خالل رعاية العديد من المشــاريع والمبــادرات التي تصب في تعزيــز تقديم نموذج
المرأة البحرينية المتميز في المجال الدبلوماسي.

د .جناحي يهنئ المرأة البحرينية
هنّــأ الدكتــور إبراهيــم محمــد جناحــي الرئيــس التنفيــذي

تساهم في تعزيز ثقافة المرأة في مجال العلوم الدبلوماسية،

لصنــدوق العمــل "تمكيــن" صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة

وزيادة مشــاركتها في التمثيل الدولي للمملكة ،حيث حرصت

ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة قرينــة حضرة صاحــب الجاللة

تمكين على اســتثمار ما يزيد على  1.3مليون دينار ضمن هذا

الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،رئيســة

اإلطار وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والمنظمات

المجلس األعلى للمرأة بمناســبة يوم المرأة البحرينية الذي تم

الدولية التابعة لألمم المتحدة كاليونيتار وغيرها.

تخصيصــه هــذا العــام لالحتفــاء بالمــرأة البحرينية فــي المجال

الفعالــة في
تعزيــز مشــاركة المــرأة ّ
دعم النمو والتطور في المملكة
وإيمانًــا مــن صنــدوق العمــل "تمكيــن" بقــدرة المــرأة

صممــت خصيصًا لتلبية دعم احتياجــات المرأة البحرينية

البحرينيــة علــى البــذل والعطــاء فــي كافــة األصعــدة

وبمــا يســاهم في توظيــف مهارتهــا وطاقتهــا اإلبداعية

ومختلــف المجــاالت ،وانســجامًا مــع األهــداف الوطنية في

التنــوع واالبتــكار ،حيــث تــم تقديــم
لتحقيــق المزيــد مــن
ّ

مؤكــدا أن ارتفاع تمثيل المــرأة لمملكة البحرين
الدبلوماســي،
ً

وأشــاد بالبصمــة التــي تركتهــا المــرأة البحرينيــة فــي تحقيــق

علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي وزيــادة مشــاركتها فــي

المزيــد مــن النمــو والتطــور والســيما ضمــن المجــاالت الحيويــة

امتدادا للتوجيهات الســديدة للحكومة
المحافل الدولية يأتي
ً

الراميــة إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي مملكــة

الرشيدة بقيادة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ــدا أهمية تظافــر الجهود الوطنيــة التي تبذلها
البحريــن ،مؤكّ ً

عاهل البالد المفدى ،وترسيخً ا لمبادئ رؤية البحرين التي ترتكز

مختلــف مؤسســات الدولــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص

على العدالة والتنافسية واالستدامة.

لتقديــم المبادرات والفرص النوعية التي تســاهم في توظيف

وأكّ ــد الدكتــور جناحــي ضــرورة تقديــم المبــادرات التدريبيــة

الطاقــة اإلبداعيــة للمرأة البحرينية وتســاعدها على أداء دورها

الفعالة في دعم النمو والتطور في مملكة البحرين.
ّ

والعملية عبر عقد الشراكات النوعية مع الجهات الدولية التي

بصورة أكثر كفاءة.

وانطالقــً مــن الــدور الحيوي الــذي تقوم بــه "تمكين" في

المســيرة التنمويــة الشــاملة ،فقد عملــت “تمكين” على

الدعــم لمــا يزيــد عــن  2000امــرأة ضمــن برامــج دعــم

مرافقــة المــرأة البحرينيــة طــوال رحلتهــا منــذ مقاعــد

المؤسسات منذ التأسيس وحتى اليوم.

سواء اختارت التوظيف أو ريادة األعمال لمواصلة
المهني
ً

كما ســبق لتمكين أن حصلت على جائزة صاحبة الســمو

الدراســة ،وأثناء بحثها عن عمل وبعد اختيارها لمســارها
مســيرتها العملية ،ومد يد العون لها لتعزيز مشاركتها

دعــم عجلــة االقتصــاد الوطنــي فــي مملكــة البحريــن،
خصصــت تمكيــن العديــد مــن المبــادرات والبرامــج التي

الملكي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفة لتمكين
المــرأة مرتيــن فــي  2009و .2014إضافــة إلــى حصولهــا
علــى جائــزة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت
راع
إبراهيــم آل خليفــة لتشــجيع األســر المنتجــة كأفضل ٍ
وداعم في .2015
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 % 72من إجمالي الدعم للمهارات األساســية للمرأة و 30مليون
دينار لدعم توظيف أكثر من  7آالف امرأة
وفي إطار دعم األفراد ،بلغت نسبة حصول المرأة على الدعم من إجمالي البحرينيين الذين تم تقديم التدريب لهم ضمن برنامج
المهــارات األساســية  ،% 72حيــث تــم تقديم الدعم ألكثر مــن  16ألف امرأة بمبلغ يتجاوز  10ماليين دينــار ،فيما تم دعم أكثر من
 10آالف امرأة ضمن برنامج الشــهادات االحترافية وبنســبة تصل إلى  % 44وبدعم إجمالي يتجاوز  16مليون دينار؛ بهدف صقل
مهاراتهن وزيادة تعزيز فرص توظيفهن أو تطورهن الوظيفي.
وضمن الدعم المقدم للمرأة البحرينية ضمن برنامج التدريب ودعم األجور ،فقد ساهمت تمكين في دعم توظيف أكثر من 7300
امــرأة بحرينيــة وذلــك منــذ انطالقــة البرنامــج في  ،2016بإجمالي منــح تزيد عن  30مليون دينــار ،إضافة إلى إنفــاق  8ماليين دينار
بحريني لدعم تدريب أكثر من  9آالف موظفة ،و 4ماليين دينار لدعم زيادة أجورهن ضمن البرنامج ذاته.

شراكة مثمرة مع "األعلى للمرأة"
تعــد حاضنــة "ريــادات" مركــزًا لتنميــة قــدرات المــرأة البحرينيــة

جهودهــا فــي دعــم اســتمرارية األعمــال للمؤسســات المتأثــرة

وتقديــم الفرصــة لهــا إلطــاق المشــاريع التجاريــة عبــر القيــام

مؤخ ًرا بتفشي جائحة كورونا.

بحضانتهــا لمــدة  3ســنوات ضمــن المجمــع الذي يقــع بمنطقة

دعــم الفعاليات التــي تعزز من حضور المــرأة البحرينية
في مختلف المجاالت

قدم
عالي ،ثم تخريجها لمواصلة مســيرتها في الســوق ،حيث ّ

كمــا جــاءت محفظــة تنمية المــرأة البحرينيــة للنشــاط التجاري

المجمــع فرصــة االحتضــان إلــى  116رائــدة أعمــال منــذ انطالقه

"ريــادات" اســتكماالً للتعــاون المشــترك بيــن المجلــس األعلــى

وضمن شــراكاتها اإلســتراتيجية وحرصها على تشــجيع مؤسسات المجتمع المدني على إقامة الفعاليات التي تعظيم أثر اإلنجاز

وحتى اليوم.

للمرأة وصندوق العمل "تمكين" حيث تم إطالق هذه المحفظة

المتنامــي للمــرأة فــي كل القطاعات ،وال ســيما القطاع االقتصــادي والتجاري ،قدمت تمكين ما يزيد عــن نصف مليون دينار لدعم

وبهدف تعزيز مشــاركة المرأة البحرينية في القطاع التعليمي

في يوم المرأة العالمي الموافق  8مارس  2016بقيمة تزيد على

ألكثــر مــن  40فعاليــة تتضمــن المعارض والــورش والندوات والمؤتمــرات وغيرها من المبــادرات الموجهة بصورة أساســية للمرأة

في مراحله المبكرة كدور الحضانة ورياض األطفال ،وبالشراكة

 37مليون دينار ( 100مليون دوالر)؛ بهدف تقديم التســهيالت

البحرينية ،بالشراكة مع مختلف الجهات العامة والخاصة والجمعيات.

مــع المجلــس األعلى للمــرأة وجامعة البحرين كمــزود للتدريب،

التمويلية للمرأة البحرينية بالشراكة مع بنك البحرين للتنمية.

تــم إطــاق برنامــج المعلمة والمربيــة الوطنية الذي يســتهدف

وتقــوم تمكيــن بضمان  % 50مــن قيمة التمويل الــذي يتراوح

إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد بلغت نســبة النســاء اللواتي حظين بالدعــم ضمن حاضنة  973التاجــر المبدع أكثر مــن  % 91عبر توفير

ودفعهــن لالرتقــاء
تنميــة قــدرات العامــات فــي هــذا القطــاع
ّ

بين  5آالف و 30ألف دينار وبفترة سداد تصل إلى  10سنوات.

فرصة االحتضان للبحرينيات من ذوات الحرف والمهارات اإلبداعية والفنية إلطالق أعمالهن وتحويل إبداعاتهن إلى مشاريع تجارية

ببيئــة التعليم المبكر وطبيعة الخدمــات المقدمة عبر تقديم

وســاهمت المحفظة في تقديم الدعم إلى أكثر من  260امرأة

مجز.
ذات مردود
ٍ

التدريــب المتخصص وفق األســس المعتمدة دول ًيا ودعم أجور

بحرينية لدعم مشاريعهن التجارية.

كمــا تشــغل المــرأة  % 45مــن إجمالــي الطاقــات اإلبداعيــة التــي تحصــل علــى الدعــم ضمــن حاضنــة االتحــاد العالمــي لصاحبات

العامالت في هذه المؤسسات التعليمية.

وأمــا فيمــا يتعلــق ببرامــج التمويل األخــرى فقد حصلــت المرأة

األعمــال والمهــن البحرينــي ،والتي تســتهدف المبدعين من أصحاب الفنــون والحرف والمنحوتات والمشــغوالت الفنية كالديكور

وســاهم البرنامــج فــي تقديــم الدعــم لتدريــب ودعــم أجــور

علــى مــا يفــوق  % 59ضمــن برنامــج التمويــل متناهــي الصغر

واإلكسسوارات والمالبس وغيرها.

العامــات فــي أكثر من  70مؤسســة بمجموع منــح تتجاوز 211

الــذي تقدمه تمكين بالشــراكة مع بنك األســرة ،والذي يســعى

ألف دينار بحريني.

إلتاحة الفرصة ألصحاب المشــاريع الصغيرة لالستفادة من خطة

كما عملت تمكين على تقديم الدعم ألجور  307من البحرينيات

تمويل تتراوح بين  500دينار و 10,000دينار إلطالق مشاريعهم

العامــات فــي  147مــن دور الحضانــة وريــاض األطفــال ضمــن

أو التوسع في أعمالهم ومؤسساتهم القائمة.
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حضور الفت للمرأة البحرينية ضمن جائزة البحرين لريادة األعمال
وتشــجيعا لألفراد البحرينيين على االتجــاه إلى مجال ريادة
احتفــاء بالنماذج الريادية المبدعة،
تأتــي جائــزة البحريــن لريادة األعمال
ً
ً
األعمــال فــي مختلــف القطاعــات ،حيث كرمت الجائزة  10نســاء في مختلف فئــات الجائزة ،وذلك منذ انطالقتهــا للمرأة األولى في
.2014
وبلغت نسبة مشاركة المرأة في الجائزة منذ النسخة األولى حوالي  % 40من إجمالي مجموع المشاركين في الفئات المختلفة،
إلى جانب تخصيص فئة لرائدة العمل المتميزة والتي تحتفي باإلنجازات البارزة التي أحرزتها رائدة العمل البحرينية وذلك بهدف
تشجيع المزيد من النساء على المضي في تحقيق طموحاتهن وأنشطتهن الريادية.

وعلــى صعيــد المنافســات الدوليــة ،فقــد تأهلــت بحرينيتــان

يذكر أن مملكة البحرين صنفت ضمن الدول العشر

إلــى النســخة العالميــة الرابعــة من مســابقة «رواد فــي القصر»

األولى على مستوى العالم في نسبة رائدات األعمال

والمنعقــدة فــي لنــدن بالمملكــة المتحدة في ديســمبر 2019

المســاهمات في تأسيس الشــركات الناشئة ،ضمن

وهمــا شــهد الزاكــي عــن مشــروعها MAVI VR Studio

التقريــر العالمــي لبيئــة الشــركات الناشــئة GSER

لمحــاكاة تصاميــم الهندســة المعماريــة قبــل تنفيذهــا فــي

للعام  2019الذي تعده مؤسســة ســتارت أب جينوم

الواقع االفتراضي ،إلى جانب الدكتورة نهلة السني عن تطبيق

 ،StartUp Genomإذ بلغت نسبة الشركات الناشئة

" "DocWhereالتي فازت بجائزة اختيار الجمهور.

التي أسستها النساء من مجموع المستثمرين في

كمــا ســبق لرائــدة العمــل البحرينيــة هالــة ســليمان الفــوز في

المملكــة  ،% 18متفوقــة بذلــك علــى مراكــز دوليــة

النســخة الســابقة مــن المســابقة للعام  2018عــن الفئة ذاتها

للشــركات الناشئة ،مثل سيليكون فالي بنسبة 16

ً
مؤسسا لتطبيق "الراوي".
شريكا
وذلك عن كونها
ً

%؛ ولندن بنسبة .% 15
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تحدثن عن سيدات متألقات يرفعن أمانة
الوطن بالمحافل الدبلوماسية
برلمانيات :يوم المرأة يزدهي بثوب المجد
هنــأت شــوريات ونائبــات بحلــول يوم المــرأة البحرينية وما تعنيه هذه المناســبة الوطنية مــن تأكيد متجدد على
دعم تقدم المرأة بمختلف المجاالت .وقالت المشــاركات في االســتطالع إن المرأة البحرينية تعيش أزهى عصورها
بفضل ما تحظى به من دعم وثقة من لدن القيادة الرشيدة.
مــرة متقدمة علــى نظيراتها في العديــد من دول العالــم ،فيما بنى
المجلس األعلــى للمرأة منظومة متكاملة لتمكيــن المرأة البحرينية
بكل المجاالت العلمية والعملية ،الشــيء الذي انعكس على وصول
المرأة ألعلى ال ُمستويات والمراكز.

العمــل الدبلوماســي المنظــم قبل  51عامــا وتخصيص يوم للدبلوماســية
البحرينية تقديراً لجهودها ومنجزاتها وجهود منتسبيها.
وأشادت بالجهود المبذولة في المملكة من أجل تمكين المرأة البحرينية في
المجال الدبلوماســي ،وقالت "إن اإلحصائية التي نشرها المجلس األعلى

هالة رمزي
عضو مجلس الشورى

زينب عبداألمير

حفظه هللا ورعاه للمرأة رســم خريطة طريق؛ ألن تكون شري ًكا في

عضو في مجلس النواب

عملية التطوير الشــاملة التــي يرعاها جاللته ،ومــع احتفالنا اليوم

للمرأة في العام الماضي  2019حول نسبة السفيرات من إجمالي السفراء

من جانبها ،قالت النائب زينب عبداألمير إن المرأة البحرينية تعيش

والتــي وصلت الى  % 9قد توجت كفــاءة المرأة البحرينية وبرهنت على

أزهــى عصورها بفضل مــا تحظى به من دعم وثقة من لدن القيادة

اهتمام المملكة إليصال المرأة إلى أعلى المناصب القيادية والدبلوماســية،

الرشــيدة في العصــر الزاهر لحضرة صاحــب الجاللة الملك حمد

وثقة حكومة البحرين الموقرة في قدرات المرأة البحرينية".
وأوضحــت أن المرأة البحرينية تخطت فــي التميز والعطاء حدود الوطن
ومثلــت المملكة فــي جميع المحافل الدولية ،كمــا كان لها دور واضح في

تقدمت عضو مجلس الشورى هالة رمزي بأسمى آيات التهاني والتبريكات

إبراز إنجازات البحرين على المســتوى الدولي ،مشــيرة الى ان البحرين

لصاحبة الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل

تمتلك كفاءات نســائية طموحة ومؤهلة قادرة علــى العطاء والتميز وتقلد

البــاد المفدى رئيســة المجلس األعلــى للمرأة حفظها هللا بمناســبة "يوم

أعلى المناصب القيادية.

بن عيســى آل خليفــة ،عاهل البــاد ال ُمفدى حفظــه هللا ورعاه ،إذ
شكل المشروع اإلصالحي لجاللته وإطالق المجلس األعلى للمرأة
بقيادة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة جاللة الملك المفدى بمثابة عالمتين فارقتين في مسيرة نهضة
المرأة البحرينية.
وأضافت أن المشــروع اإلصالحي ســاهم في تعزيز حقوق المرأة

المرأة البحرينية" الذي تحتفل به البحرين كل عام في األول من ديســمبر،
وخصص هذا العام لالحتفاء بــ "المرأة البحرينية في المجال الدبلوماسي".

وأكدت أن العمل التشــريعي يعمل على تقويم العمل الدبلوماســي ،مشيرة

البحرينية على جميع األصعدة باعتبارها شــريكا ً للرجل في مسيرة

كمــا هنأت المرأة البحرينية بهذا اليوم الذي يعتبر مفخرة ومكســب للمرأة

الى ان المرأة في السلطة التشريعية أصحبت تمثل البحرين في البرلمانات

البحرينية ودافعا لها لمزيد من التطور ،مؤكدة أن االحتفاء بالمرأة العاملة
فــي المجال الدبلوماســي هذا العام جــاء متزامنا ً مع احتفــاء المملكة ببدء

الدوليــة ،وتقــوم بدورها لعكس مــا تقوم به المملكة لدعم مشــاركة المرأة

اإلنجاز واإلصالح ،وكفل لها ممارسة حقوقها السياسية كاملة ألول

البحرينية في المسيرة التنموية الشاملة.

وأوضحت أن المشــروع اإلصالحي لحضرة صاحب جاللة الملك

بالمرأة البحرينية في المجال الدبلوماسي ،نستذكر الثقة التي منحها
جاللة الملك للمرأة بأن تقود البعثة الدبلوماسية للمملكة ألكبر قوتين
عالميتيــن وهما الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا .وأنتهز هذه
الفرصة بأن أُنوه أيضً ا بإحدى الكفاءات الدبلوماســيات البحرينيات
التي هي مصدر فخر للجميع وهي الشيخة الدكتورة رنا بنت عيسى
بــن دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجيــة ،وك ُممثالت للمرأة في
مجلس النواب ،أعمل مع زميالتي النواب على كل ما يدعم الجهود
التــي يرعاها حضــرة صاحب الجاللــة الملك حفظــه هللا ورعاه،
وصاحبة الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة
العاهــل المفدى لما في ذلك من خير على ترســيخ المكانة ال ُمتميزة
للمــرأة البحرينية التي أضحت اليوم مثاال يحتذى به لجميع النســاء
في المنطقة.
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د .سوسن كمال
عضو بمجلس النواب

رفعت النائب د .سوســن كمــال خالص التهاني والتبريــكات إلى صاحبة

ّ
وهن يفاوضنَ األمم البعيدة والقريبة بجمال البحرين ،ودفئها ،وصالبتها.
وعبــرت النائــب سوســن نيابةً عــن كل امــرأة بحرينية عن بالــغ الفخر

المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة ،بمناسبة يوم المرأة البحرينية.
وتوجهت بخالص التمنيات لسموها دوام الصحة والعافية والتوفيق إلنجاز

واالعتزاز باإلرادة الفوالذية التي تتميز بها المرأة البحرينية ،مشــيرة إلى
الكفاءة المشــهودة التي رفعت اســم البحرين عالياً ،فــي المحافل اإلقليمية

دورهــا الكبير وتحقيق تطلعات المرأة البحرينية في العهد الزاهر لحضرة

والدولية ،ما جعلها رقما ً صعبا ً في المنافسة ،وإثبات الجدارة".

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه

وتابعت" :نعبّر عن دعمنا القوي ومساندتنا التامة لجهود للمرأة البحرينية

هللا ورعاه ،مشــيدةً بالدور الجاد الذي تضطلع بــه األمانة العامة للمجلس

الدبلوماســية ،وما مشاركتنا بلجان الصداقة البرلمانية بين مملكة البحرين

بدورها ،قالت عضو مجلس الشــورى منى المؤيد إن االحتفال بيوم

وأوضحــت أنــه تمكنت المملكة مــن تهيئة البيئة المناســبة الممكنة

األعلى للمرأة.

ودول العالم ســوى مشــهد صغير من الملحمة الكبرى التي تقدمها المرأة

المــرأة البحرينية يأتي تقديــرً ا من الدولة ألهمية المــرأة البحرينية

للمرأة الساعية لتحمل مســؤوليتها الوطنية من خالل المشاركة في

وقالــت إن الرعايــة الكريمة التــي نتلقاها من المجلــس األعلى للمرأة من

في البحرينُ ،مسطرةً أروع النجاحات في كسب االحترام الدولي ،وإبهار

التــي خاضــت كل المجاالت في البحرين الدبلوماســي والسياســي

وضع التشريعات والقوانين وتطويرها.

خــال البرامج والخطــط الممنهجة ،جعل المرأة البحرينية تســجل أرقاما ً

الوفود وبعثات الشــرف والشخصيات الدبلوماسية الدولية ،سواء في لجنة

قياســية في تحقيق اإلنجازات ،وجعلها األوفر حظا ً على منصات التتويج

الصداقة البحرينية الفرنســية ،أو اإليطالية ،أو اليابانية ،أو الباكستانية ،أو

والتكريم.

األرجنتينية".

وأضافــت" :وعلــى إثــر تخصيــص هــذا العــام  2020لتكريــم المرأة

وتعهــدت بالمضي فــي هذا الدرب المضــيء الذي عــززه العهد الزاهر

الدبلوماسية ،ونحن ننظر إلى المملكة وهي تشق صفوف الدول ،وتزدهي

لحضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة عاهل البالد
المفدى حفظه هللا ورعاه ،موجهةً التحية الى جميع البحرينيات الفاضالت

الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفــة ،قرينة عاهل البالد

منى المؤيد
عضو مجلس الشورى

واالجتماعي والتجاري.
وأضافــت أن المرأة شــاركت بجانــب الرجل منــذ الثالثينيات من

ونحــن كســيدات نشــكر القيادة التي شــجعتنا للدخول في مجلســي

القــرن الماضي فــي االنتخابات البلدية ،وفي مطلع الســبعينيات لم

الشــورى والنواب ،وال ننســى دور المجلس األعلى للمرأة والدعم

تغب المرأة البحرينية عن المشهد السياسي وتزامنت هذه المشاركة

الــذي تقدمه للمرأة البحرينية التــي حصلت على معظم حقوقها من

الفاعلة مع مســاهمتها الواضحة في المجتمــع من خالل انخراطها

خالل هذا الدعم ونأمل في المستقبل أن يتم تحقيقها جميعها.

في تخصصات نوعية ،وتركت بصمتها واضحة في مجاالت عدة.

بثوب المجد ،وال يسعُنا في هذا المقام إال أن نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان
إلى كل امرأة مثّلت مملكة البحرين في الســلك الدبلوماسي ،على مدى 51

المســاهمات فــي رفعــة المجتمــع ونهضته الكبــرى باإلخــاص والجد

ٌ
ســيدات متألقات ،رفعن أمانة الوطن الســامية
عامــا ً وحتى يومنا الحالي،

والمثابرة.

ّ
رؤوســهن الشــامخة ،ونِلنَ وسام الشــرف الرفيع والبطولة الخالدة،
على
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رئيسة االتحاد النسائي:

"

البحرينية متعلمة وواعية وخبيرة
بعملها

قالــت رئيــس االتحــاد النســائي بدريــة المــرزوق إن الدعم المســتمر للمــرأة البحرينية من لدن صاحبة الســمو
الملكــي األميــرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيســة المجلــس األعلى للمرأة،
أسهم في تسريع مسيرة نهوض المرأة البحرينية في جميع المجاالت بما في ذلك مجال العمل الدبلوماسي.

وتابعت :نتطلع إلى مزيد من الدعم للمرأة في المجال الدبلوماسي لتحقيق طموحها ومكانتها على جميع
األصعــدة خصوصــا أن المــرأة البحرينيــة بلغت مراحل متقدمــة في التعليم والوعي والخبــرة ولها باع طويل
في العمل والمعرفة.

"

وذكرت أن االهتمام باالحتفال بتخصيص يوم للمرأة البحرينية هو اعتراف بدور المرأة وأهميتها في المجتمع
وعلى جميع األصعدة واعترافا بمساهمتها الثرية في جميع المجاالت دون استثناء.
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يوم المرأة هو عيد لكل البحرين
بلديات :دعم "األعلى للمرأة" جسر التفوق
لنساء البحرين بعملهن
أشــادت عضــوات فــي المجالــس البلديــة باحتفــاء المجلــس األعلــى للمــرأة هــذا العــام بالمــرأة البحرينيــة فــي مجــال العمل
الدبلوماســي ،والــذي يهــدف لتســليط الضــوء علــى إنجــازات البحرينية وإبراز مســيرتها في هــذا المجال .وأجمعــن على أن
جهــود المجلــس األعلــى للمرأة برئاســة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة قرينــة عاهل البالد
المفــدى لتذليــل الصعوبــات وتشــجيع المرأة علــى االنخراط في جميع المجاالت هو الجســر للتفوق والتقــدم كافة المجاالت،
مؤكــدات ان دور البحرينيــة الدبلوماســي عبر المبادرات ســاهم فــي تقلدها المراكز العليا في العمل الدبلوماســي وتمثيل
البحرين في مختلف المحافل الدولية والسفارات والقنصليات خير تمثيل.

عزيزة كمال:
البحرينية استطاعت إثبات نفسها بالمجال الدبلوماسي
اعتبــرت نائب رئيس مجلس أمانة العاصمــة عزيزة كمال أن االحتفاء بالمرأة
البحرينيــة كل عــام فــي مجال معيــن مدعاة لتفــوق المرأة فــي كل المجاالت
للوصول ألعلى المســتويات في العطاء والمراكز الراقية للمســاهمة في تنمية
الوطن.
وقالت كمال إن البحرينية اســتطاعت ان تثبت نفســها في المجال الدبلوماســي
فارتقت به وابدعت في كل مواقعها الدبلوماسية.
وتابعــت أن تكريــم المرأة في هــذا اليوم مصدر اعتزاز وفخــر لكل بحرينية
فهــذا اليوم بمثابة العيد الذي تنظره البحرينيــات في كل المجاالت تعبيرا عن
فخرهــن بما توليه القيادة من دعم وحرص على تمكين المرأة وتقديمها في كل
المجــاالت والتخصصات بما فيها المجال الدبلوماســي .وتســتذكر كمال دعم
القنصــل البحريني فــي دولة الكويت  -وكانت امرأة -أثناء دراســتها ودعمها
وتواصلهــا مع الطلبة فــي الخارج وحرصها على تســهيل كل األمور لهم في
فترة الدراســة ،مؤكدة أن كونها امــرأة جعلتنا كطالبات حينها نتعامل بأريحية
ونشعر باأللفة ونحن خارج البحرين.

إيمان القالف:

البحرينيات
ارتفاع نسبة تمثيل الدبلوماسيات
ّ
بسفارات المنامة بالخارج
مــن جهتها ،قــال عضو المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية إيمان القالف إن المرأة البحرينية تعتبر شــريكا اســتراتيجيا
ومحوريا في نهضة المســتقبل والمســاهمة فيه جنبا إلى جنب مع الرجل في رســم مالمح مشتركة لألولويات التي من
شــأنها أن تســهم في البناء على اإلنجازات والمكاســب التي أرســت دعائمها قيادتنا وعلى كافة االصعدة والمجاالت
التنموية.
وأوضحــت القــاف أن المــرأة البحرينية اســتطاعت أن تثبــت للجميع من المواقــع المختلفة التــي تتقلدها أنها أهل
للمســؤولية وأنها على قدر من الكفاءة لتكون ســنداً لبالدها وعلى اســتعداد تام في الظروف كافة ،مشــيرة الى ارتفاع
نسبة تمثيل الدبلوماسيات البحرينيّات في سفارات مملكة البحرين في الخارج في السنوات األخيرة ،وتطور أدائهن في
مختلف المهمات الموكلة إليهن ،وبما يدل على تقدم الجهود الوطنية في مجال المرأة ،ويعزز من مكانة البحرين الدولية
وهنأت القالف صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بن إبراهيم آل خليفة رئيســة المجلس األعلى للمرأة ،معربة عن
شــكرها وامتنانها لما توليه ســموها من جهود عبر المجلس لدعم المراة في كافة المجاالت التي اســتطاعت أن تكون
نموذجا يحتذى به.
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خلود القطان

مرام الشربتي

نفخر بما وصلت إليه البحرينية في العمل
الدبلوماسي

القيادة تشجع البحرينيات على دخول مختلف
ميادين العمل

منتسبيها.

من جهتها ،قالت العضو الســابق بمجلس أمانة العاصمة الدكتور مرام الشربتي إن الدعم المستمر للمرأة البحرينية من

وقالت القطان إن مبادرات المجلس األعلى للمرأة في االحتفاء بالبحرينية وتخصيص يوم لها هو مدعاة للفخر والتميز التي تحظى

لدن صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا وصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة

به البحرينية وهذا اليوم الذي يحتفل فيه الوطن من جهات رســمية وحكومة عامة وخاصة ومؤسســات المجتمع المدني وســيدات

بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيســة المجلس األعلى للمرأة أســهم في تسريع مسيرة نهوض المرأة

األعمال البحرينية تكريما لها وتقديرا النجازاتها.

البحرينية في جميع المجاالت بما في ذلك مجال العمل الدبلوماسي.

وتابعــت :نفخــر بمــا وصلت له البحرينية في مجال العمل الدبلوماســي فعلى مســتوى البحرين لدينا أمثلة عديدة لنســاء بمناصب

وتابعت أن المرأة البحرينية تتبوأ في مجال العمل الدبلوماســي مناصب دبلوماســية رفيعة المستوى وتمثل وطنها خير

دبلوماســية عديــدة في وزارة الخارجية ممثالت للوطن في الخارج ،مؤكــدة ان االحتفال هذا العام له طعم جميل نتطلع له لترتقي

تمثيــل ،وقالت إنه لشــيء يدعو للفخر ويســتحق الدعم أن تكــون المرأة في هذا المجال ممثلة عــن مملكة البحرين في

المــرأة البحرينيــة فــي مختلف المجاالت فهي تبدع في أي مجــال تتخصص به ولم تترك مجــاال دون ان تخترقه وتثبت تميزها

الخارج ،وإن تشجيع البحرينيات على دخول مختلف ميادين العمل بما في ذلك العمل الدبلوماسي الذي يتطلب أداء من

وتمكنها منه.

نوع خاص وتحمل أعباء كبيرة ،الفتا إلى أن المرأة البحرينية في المجال الدبلوماســي تنهض بمســؤولياتها على أكمل

وواصلت :نحن على مستوى العمل البلدي نبذل كل الدعم للنساء في الجهات المختلفة من وزارات وهيئات ونتعامل مع كل النساء

وجه ،وتحظى بدعم شريكها الرجل البحريني في ميدان العمل الدبلوماسي.

ومنهن الدبلوماســيات ونشــجعهن ونفخر بمــا وصلن له من مراكز ومناصــب مرموقة كونهن واجهة البحريــن في الخارج وكل

واضافــت ان القيــادة والمجلس األعلى للمرأة حرصوا على دعم وتطوير المرأة في هذا المجال عبر البرامج التدريبية

المحافل الدولية كما ونتطلع الى المزيد من التقدم والتمكين البحرينية في المجال الدبلوماسي .

الحديثة التي تواكب التطور الدبلوماسي العالمي كما حظيت فئة الشباب والناشئة بالدعم للخوض في مجال الدبلوماسية

وهنأت القطان صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيســة المجلس األعلى للمرأة بمناســبة يوم المرأة

لتكون النتيجة جلية بتقلد البحرينية المراكز والمناصب المقدرة في هذا المجال.

البحرينية.

وتابعــت أن تخصيــص يوم لالحتفاء بالمرأة البحرينية مع العهد اإلصالحي لجاللة الملك المفدى لم يقتصر على تمكين

وقالت :نشــكر جهود ســمو األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفة عبر اآلليات والسياســات التي يعتمدها المجلــس األعلى للمرأة

المرأة في مجال معين بل فتح جميع األبواب للمرأة لتخوضها فدفعت شــخصيات نســائية مرموقة لتمثيل البحرين في

الملموسة لحلحلة قضايا المرأة البحرينية على كافة المستويات التي خطت فيها البحرينية خطوات كبيرة بسبب سياسة المجلس كما

محافل دولية وبمراكز ببعثات دبلوماسية.

ونبارك ألنفسنا ولكل امرأة بحرينية بهذه المناسبة العزيزة ونتمنى مزيدا من النجاحات على كل المستويات.

وباركت عضو مجلس أمانة العاصمة خلود القطان لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد
المفدى رئيســة المجلس األعلى للمرأة بمناســبة يوم المرأة البحرينية الذي يحتفي بالدبلوماســية البحرينية تقدير منجزاتها وجهود
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سيدات بالمجتمع التجاري واالقتصادي:
يوم البحرينية تتويج لعطاء المرأة وتقدير إلنجازاتها

"

استطلع ملحق أضواء البالد رأي عدد من الشخصيات من المجتمع التجاري واالقتصادي بشأن يوم المرأة البحرينية.
واتفقت المشــاركات بهذا االســتطالع على أن المناســبة تصب بمســار تعزيز تقدم المرأة البحرينية نحو أعلى المراتب وأنها
تتويج لعطاء المرأة وتقدير إلنجازاتها بالمسيرة التنموية.

سونيا جناحي
يوم المرأة فرصة لحشد الجهود
لتمكين المرأة بمختلف المجاالت

ورفعــت عضــو مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين رئيســة
المجموعة التنسيقية للجان سونيا جناحي أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى،
وصاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
الوزراء الموقر ،وإلى صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس االعلى للمرأة ،بمناسبة يوم
المرأة البحرينية الذي يصادف األول من ديسمبر من كل عام.
وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة أولت المرأة البحرينية كل االهتمام والرعاية
مما ســاهم في تبوأها للمكانة المشــهودة لها ،معربة عن اعتزازها وتقديرها
للمــرأة البحرينيــة وبعطائها المســتمر في المســيرة التنمويــة واالقتصادية
ولدورهــا الرائد فــي جميع قطاعــات العمــل واإلنتاج ،وقالــت إن الغرفة
وخصوصا من خالل لجانها الدائمة تضم الكثير من العناصر النســائية التي
أثبتــت قــدرة وجــدارة أهّلتها لعضوية هذه اللجان ،كما أن الجهاز اإلداري بالغرفة يضم الكثير من العناصر النســائية التي تتولى مســؤوليات ومهمات
قيادية في هذه المؤسسة العريقة ،ومن جانب آخر تشكل سيدات األعمال نسبة كبيرة من إجمالي أعضاء الغرفة ،األمر الذي يؤكد عن أن هذه المؤسسة
ساهمت بنجاح في تعزيز مبادئ تمكين المرأة في شتى الميادين والتخصصات.
كمــا أشــادت باألدوار اإليجابية والمكانة المتميزة التي تميزت بها المرأة البحرينية وبشــراكتها المحورية الفاعلــة مع الرجل ،ولفتت إلى أن االحتفال
بمناســبة هــذا اليوم ما هو إال ترجمة لتقدير المجتمع البحريني لدور وعطاء المــرأة البحرينية التي نفخر بأنها تبوأت أعلى المناصب ،مؤكدةً أن الرقي
الذي بلغته المرأة البحرينية هو إحدى ثمار العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،مؤكدةً أن أفضل
تكريــم للمــرأة يكون عبر تمكينها سياســيا ً واقتصاديا ً واجتماعياً ،ومنحها كل حقوقها التي كفلها لها ديننا اإلســامي الحنيف ،ودســتور مملكة البحرين
الذي اعتبر المرأة عنصراً فاعالً ومكمالً للرجل في بناء الوطن وازدهاره ،منوهةً إلى أن هذا اليوم يشــكل فرصة لحشــد الجهود لتمكين المرأة والدفع
بمشاركتها في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتقييم ما تم إنجازه على الصعيدين الرسمي واألهلي.

"

أحالم جناحي
إسهامات مميزة لــ "األعلى للمرأة" في دعم حقوق المرأة

رفعت جمعية سيدات األعمال البحرينية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
حفظه هللا ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا ،وإلى صاحبة السمو الملكي األميرة
ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيســة المجلس األعلى للمرأة بمناســبة يوم المرأة البحرينية ،والذي يحمل هذا العام شــعار "المرأة
الدبلوماسية" ،وما تحققت من منجزات حضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جاللة العاهل المفدى حفظه هللا ورعاه.
كما رفعت الجمعية بهذه المناسبة خالص تهانيها إلى سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة الرئيسة الفخرية للجمعية.
وأعربت رئيســة جمعية ســيدات األعمال البحرينية أحالم جناحي عن فخرها واعتزازها بما حققته المرأة البحرينية من منجزات ســاهمت في مواصلة
مســيرة التنمية المســتدامة الشاملة في جميع قطاعات الدولة ،مبينة أن المرأة البحرينية استطاعت ان تؤكد قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة في
تطور وتقدم مملكتنا الغالية وخاصة على الصعيد االقتصادي والدبلوماسي والعلمي.
وأكدت جناحي أن حقوق المرأة البحرينية اكتســبت دفعة هائلة منذ إنشــاء المجلس األعلى للمرأة في العام  ،2001وإســهاماته المتميزة في دعم حقوق
المرأة وتكريس تقدمها ،مثمنًة دور المجلس بالشــراكة مع األجهزة الحكومية والســلطة التشــريعية في كفالة حقوق المرأة ،ودمج احتياجاتها في خطط
التنمية وبرنامج عمل الحكومة وكذا دعمها في القطاع االقتصادي وتحفيزها.
وقالت إن تخصيص يوم المرأة البحرينية في السلك الدبلوماسي هو فرصة لتوثيق الجهود الوطنية التي ساهمت في دعم مشاركة المرأة في هذا المجال
والفرص المتاحة لتحفيز واســتقطاب المرأة الســتدامة مشــاركتها في الســلك الدبلوماســي ويأتي ذلك بنا ًء على ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات
كبيرة في هذا المجال  ،حيث تقلدت مناصب قيادية رفيعة في هذا المجال وارتفاع نســبة تمثيل الدبلوماســيات البحرينيّات في ســفارات مملكة البحرين
في الخارج خالل الســنوات األخيرة ،وتطور أدائهن في مختلف المهمات الموكلة إليهن ،وبما يدل على تقدم الجهود الوطنية في مجال المرأة ،ويعزز
من مكانة البحرين الدولية.
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"

إسمهان بوخوة
البحرينية سطرت قصص نجاح ُملهمة
في مختلف القطاعات

تنظر مدير مجمع ســار التجاري إســمهان بوخوة إلى المكتســبات التــي تحققت للمرأة البحرينية فــي العهد اإلصالحي الزاهر
لحضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة ،عاهل البالد المفدى حفظــه هللا ورعاه ،فتؤكــد أن رعاية القيادة
السياسية وتمكين المجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،قرينة جاللة العاهل
المفدى ،رفع من قدرة وكفاءة مساهمة المرأة في الشأن العام ،وهذا نابع من إيمان القيادة السياسية والحكومة الرشيدة والمجلس
األعلــى للمرأة بدور المرأة و ُمســاهمتها في التنمية الوطنيــة ودورها ال ُمتميز في المجتمع ،وفي مســيرته الحافلة باإلنجازات،
يســعى المجلس األعلى للمرأة جاهدًا الحتضان المرأة وحمايتها وتوفير الرعاية األســرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والحقوقية لها.
ومن أهم الجوانب التي تســتحق اإلضاءة ،هي تلك اإلنجازات التي حققتها المرأة ،فالبحرين هي أول دولة خليجية تترأس فيها
المرأة مجلس النواب ،وهي من أوائل الدول التي أخذت الريادة بوجود بحرينيات خبيرات في مجاالت متعددة ،على المســتوى
المحلي واإلقليمي والدولي.
ً
وفاعــا في كل مجاالت
وتزيــد إســمهان" :إن الدعــم القيادي والمؤسســي والمجتمعي أضاف للمــرأة البحرينية حضورًا قويًا
الحياة العامة ،ما جعلها تتبوأ مراكز ُمتقدمة في مختلف الوظائف العامة والخاصة حيث ســطرت قصص نجاح ُملهمة في هذه
قدر عال من تحمل المسؤولية الوطنية".
القطاعات ،وأثبتت أنها على ٍ
وتصــف :يــوم المرأة البحرينية هو يوم للبحرين وشــعبها ،وهو تتويج لعطاء المرأة وتكريم لتضحياتها األســرية والمجتمعية،
وتقديــر إلنجازاتهــا في مســيرة البناء والتنمية ،وتثبيــت لجدارتها ،وتمكين لعزيمتها القوية لتحقيق ُمســتقبل ُمشــرق للبحرين
وشعبها ،واختتمت بتقديم باقات التهاني بهذه المناسبة الرائدة للبحرين ،مل ًكا وحكومةً وشعبا.

"سيدات األعمال"

حقوق المرأة اكتسبت دفعة هائلة منذ
إنشاء "األعلى للمرأة"
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رئيس مجلس إدارة "بابكو"
يهنئ فاطمة حسين الفائزة في ملتقى
ليواس 2020
اســتقبل ســعادة الدكتور داوود نصيف ،رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لشــركة نفط البحرين (بابكو)
فــي مكتبــه بالمصفــاة يــوم االثنيــن  2نوفمبــر  2020الموظفــة فاطمــة حســين ،مهنــدس عمليــات أول بدائرة
الخدمــات الفنيــة بمناســبة فوزها بجائزة النجم الصاعد فــي ملتقى وجائزة التميز القيادي للمرأة الســادس في
قطاع النفط والغاز (ليواس .)2020
وفــي اللقــاء ،أعرب ســعادة الدكتــور داوود نصيف عن خالص التهانــي والتبريكات لفاطمة علــى اإلنجاز المتميز
مشــيدًا بجهــود المــرأة البحرينيــة ومــا حققته مــن إنجازات ملموســة في مختلــف المجاالت ومنها قطــاع النفط
والغاز ،متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها المهنية مستقب ً
ال.
ومن جانبها ،أشارت فاطمة إلى سعادتها بالتكريم وفخرها بأن تكون إحدى الفائزات في هذا المتلقي القيادي.
كما أعربت عن شكرها للجنة المنظمة وشركة بابكو على دعمها ومؤازرتها وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في
هذه الفعالية القيمة.
يذكــر أن الملتقــى عقــد بتقنيــة االتصــال المرئــي فــي الفتــرة مــن  27إلــى  29أكتوبــر  2020بمشــاركة عدد من
المســؤولين والمختصين والفنيين واألكاديميين من مختلف دول العالم في مجال الطاقة وبدعم من الهيئة
الوطنيــة للنفــط والغــاز وجمعية مهندســي البتــرول واالتحاد الخليجي للتكرير وشــركة نفــط البحرين (بابكو)
وشركة أرامكو السعودية.
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صاحبات مشروعات :تعاون يعزز منظومة الدعم
االقتصادي للمرأة البحرينية

"صادرات البحرين" و "األعلى للمرأة" يدعمان
سيدات األعمال البحرينيات لدخول أسواق
عالمية جديدة

تعاون بالغ
األهمية مع
"األعلى للمرأة"

كشــف كل مــن "صــادرات البحريــن" و "المجلــس األعلــى للمــرأة" أن إجمالي التســهيالت التي حصلت
عليهــا صاحبــات مشــاريع بحرينيــات لتصدير خدماتهــن ومنتجاتهم إلى األســواق الدوليــة وصل إلى
 10.23مليــون دوالر (نحــو  4مالييــن دينــار) .ويرتبط المجلــس األعلى للمرأة مــع وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة عبر "صادرات البحرين" باتفاقية تعاون مشترك في مجال تنمية وتكثيف الصادرات البحرينية
وتســهيل الدخول في األســواق العالمية ،بهدف دعم المشروعات المملوكة من المرأة البحرينية من
خالل تقديم التسهيالت واالستشارات لتطوير منتجاتها وخدماتها وتشجيعها على التصدير لتعزيز
من مشاركتها في التجارة الدولية ،ورفع تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.
وبحســب التقرير ،فقد اتجهت معظم صادرات مشــاريع رائدات وسيدات األعمال البحرينية إلى أسواق
المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة الكويت وســلطنة عمــان والمملكة
منتجا وخدمة
المتحــدة وروســيا والفلبين والهنــد وغيرها ،وتمحورت تلك الصادرات تحديــدا حول 20
ً
فــي مجاالت أساســية شــملت المالبــس ومواد البنــاء والتجهيــزات الرياضيــة ومســتحضرات التجميل
ومعدات اإلضاءة وغيرها.

وص ّرحــت صفــاء عبدالخالــق المديــر االداري لصادرات البحرين بالقــول" :لقد صممت حلول صــادرات البحرين لبناء نتائج
ملموسة لجميع أنشطة األعمال والتأكد من دعمنا لجهودهم لتحقيق النمو عالميا وتوسعة قاعدة انتشار المنتجات
والخدمــات المصنوعــة في البحرين بمختلف االســواق العالمية ،وأضافت "تمكنت أكثر من  % 55من ســيدات االعمال
اللواتــي اســتفدن مــن صــادرات البحرين مــن دخول اســواق عالمية جديدة فــي  21دولة ،ونعمل علــى مضاعفة ذلك
فــي المســتقبل المنظــور .تشــكل ســيدات االعمــال ما نســبته أكثــر من  % 41مــن إجمالي عمــاء صــادرات البحرين،
ويعــد تعاوننــا مــع المجلس األعلــى للمرأة بالغ األهميــة في دعم هذه الجهود في إطار ســعينا المتواصل لمســاندة
ســيدات األعمال على مســتوى القطاعات االقتصادية كافة" .وأضافت عبدالخالق" :يعتمد العنصر الرئيس في تحقيق
الهــدف علــى التوجيــه واإلرشــاد الــذي يقدمه فريــق صــادرات البحرين لســيدات األعمال ودعمهــن بالحلــول المتنوعة
والتــي ســتمكنهن مــن االنتقال الى العقلية العالمية فــي إدارة األعمال والتجارة وعرض مزيد مــن المنتجات الوطنية
لمســتهلكين دوليين جدد .وســتعزز المبادرة تركيز الجهود الوطنية على الترويج لمملكة البحرين كمركز تصدير
تنافسي للمنتجات والخدمات".
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مستفيدات يؤكدن أهمية التعاون بين "األعلى للمرأة" و"صادرات"
إلى ذلك ،أكدت عدد من رائدات األعمال وسيدات األعمال البحرينيات صاحبات المشروعات أن التعاون الذي جرى مؤخرا بين المجلس
األعلى للمرأة و "صادرات البحرين" من شأنه توسعة شريحة المستفيدات من خدمات المبادرة ،اعتمادا على قاعدة التواصل الكبيرة
والفاعلة لدى المجلس األعلى للمرأة مع مختلف شرائح المرأة البحرينية بما فيها رائدات وسيدات األعمال إضافة إلى صاحبات السجالت
االفتراضية والمتقاعدات والساعيات لتأسيس مشاريعهن الخاصة من جهة ،وما لدى المجلس من خبرات متراكمة على مدى عقدين
من الزمان في مختلف مجاالت الدعم االقتصادي للمرأة من جهة أخرى.
وأعربت رائدات وســيدات األعمال عن تفاؤلهن بنتائج التعاون المشــترك بين المجلس األعلى للمرأة وصادرات البحرين في مســاعدة
مزيــد مــن صاحبــات المؤسســات الصغيرة والمتوســطة ومتناهية الصغر على تطويــر منتجاتهن وخدماتهن ،وتعزيز تنافســيتهن
إقليميــا وعالميــا ،وفتــح المجــال أمام أعمالهن لدخول األســواق العالمية ،وبما يعــزز من منظومة الدعم االقتصــادي التي تحظى بها
المرأة البحرينية.
وتحدثن على صعيد ذي صلة عن مدى اســتفادتهن من "صادرات البحرين" على صعيد الحصول على التوجيه واإلرشــاد المتخصص

تنفيذ التعاون عبر برنامج
"مستشارك عن بعد"
مــن جانبهــا ،قالــت مديــرة مركــز التوازن بيــن الجنســين رانيا الجــرف إن مبــادرة التعاون بيــن المجلس األعلــى للمرأة
وصــادرات البحريــن تعد عنصرًا مهمًا في دعم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ( ،)2022-2019وتمت
صياغــة هــذا التعــاون إلبــراز مزيــد من الفــرص المتاحة لســيدات االعمال فــي المملكة بمــا يخدم انتهاز فــرص االعمال
العالميــة وفــرص النمــو .ونوهــت بالتعاون مــع صادرات البحريــن في اســتكمال المنظومة االقتصاديــة الوطنية لنمو
وتدرج رائدة العمل ،برصد وتحليل واقع مشــاركة المرأة البحرينية في مجال التصدير ووضع المبادرات لســد الفجوات
المرصودة وتعزيز جاهزية واستعداد رائدات األعمال البحرينيات للوصول لألسواق العالمية ،إذ سيتم التعاون مع فريق
صادرات البحرين لدراسة وتقييم وضع المشاريع فيما يتعلق بالجاهزية للتصدير وتحديد الدعم المطلوب للمشاريع،
بنــاء علــى احتياجاتهــا ،إما للتصدير او رفع جاهزيتها للتصدير ،كما ســيوفر التعاون النوعــي الفرصة لرائدات األعمال
لالســتفادة مــن المنصــة التفاعليــة التي ســيوفرها البرنامــج لتحفيز اإلبداع واالبتــكار وتبادل الخبرات فــي مجال ريادة
االعمــال خاصــة فيمــا يتعلق بتخطي التحديات على المســتوى المحلي وصوالً إلى األســواق العالمية ،إضافة إلى إتاحة
فرص المشــاركة في االنشــطة والفعاليات المتخصصة لتبادل المعرفة في مجال التصدير ومنها جلســات التشبيك
مع األسواق العالمية ،ورش العمل التدريبية المكثفة في مجال التصدير ،واالستشارات الفردية عبر برنامج ،وكل ذلك
من خالل برنامج "مستشارك عن بعد".
هذا ومن المرتقب استفادة مزيد من صاحبات المشروعات البحرينيات من اتفاقية التعاون بين "المجلس األعلى للمرأة" و"صادرات
البحرين" في توسيع أعمالهن التجارية في أسواق جديدة ،واالستفادة من الفرص العالمية ،والمساعدة في تجاوز التحديات التي
فرضتها جائحة "كوفيد  "19على قطاع األعمال ككل بما في ذلك المشروعات التي تقوم عليها المرأة.

للمشاريع من مختلف األنشطة االقتصادية ،وبما يتكامل مع جهود المجلس األعلى للمرأة في تقديم خدمات الدعم واإلرشاد لرائدات
وسيدات األعمال كخدمة من الخدمات المتكاملة التي يقدمها المجلس للمرأة البحرينية عبر برنامج "مستشارك عن بعد".

االستفادة من خدمة
ائتمان الصادرات
لمــى الجشــي ،المديــر العــام لشــركة "إليــوم كومبوزيتيــز"
المتخصصــة بتصنيــع األليــاف الزجاجيــة وتقــع منطقــة البحريــن
العالمية لالســتثمار في محافظة المحرق ،قالت إن التعاون الجديد
بيــن المجلــس األعلى للمــرأة وصــادرات البحرين ســيمنح صاحبات
المشروعات البحرينيات مزيدا من اإليجابيات لدخول وجهات تجارية
عالميــة واعــدة .وأضافت الجشــي "قدمت صــادرات البحرين الدعم
الالزم لطموحنا في التوســع العالمي على مستوى أسواق الشرق
االوسط والواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وآسيا من خالل خدمة
تأميــن ائتمــان الصــادرات .نحن على ثقة تامة بأن صــادرات البحرين
ســتواصل تقديــم التوجيــه األفضــل لشــركتنا ،بمــا يضمــن تعزيز
مركزنــا فــي طليعة القطاع .تعتبر االســتفادة من الفرص العالمية
عنصرا حيويا لشركتنا وغيرنا من المؤسسات البحرينية".
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مواصلة مسيرة النجاح
نهلــة المحمــود إحــدى الحائــزات امتيــاز الشــرف لرائــدة االعمــال
البحرينيــة الشــابة في دورتهــا الثالثة العام الفائت والمؤســس

زخم تصديري
كبير لمنتجات
وخدمات
المشروعات
النسائية

والمديــر العام لشــركة "ال بيال" لتنظيــم الحفالت ،قالت إن لهذه
"المبــادرة المميــزة بيــن صــادرات البحريــن والمجلــس االعلــى
للمــرأة أكبر األثر في تعظيم مســاعي الدعــم االقتصادي للمرأة
البحرينيــة ومواصلــة مســيرة نجاحهــا كرائــدة وســيدة أعمال".
وأضافــت المحمــود "مــع خدمــات صــادرات البحريــن ،أصبحــت
المعاناة في إيجاد التوجيه المناســب والحصول على مســاعدة
للتوســع عالميًا جزءًا من الماضي ،ولقد ساهمت حلول صادرات
البحريــن الخاصة بتيســير العمليات التجارية والشــحن بتمهيد
الطريق أمامنا لدخول أسواق أمريكا الشمالية ،خصوصا السوق
الكندي .نحن متحمسون لمواصلة العمل عن كثب مع صادرات
البحرين لالستفادة من توجيههم لنا عن كيفية تعزيز وجودنا
في األسواق العالمية وضمان رحلة تصدير ذات قيمة".

نــور الشــعلة مؤســس مركــز "توينــكل توينــكل"  ،وهــو مركز أنشــطة يهــدف إلى تزويــد األطفــال بتجربة
تعليمية ممتعة في بيئة آمنة ،أعربت عن توقعها أن يمنح هذا التعاون المثمر بين المجلس األعلى للمرأة
وصــادرات البحريــن زخمــا تصديريــا أكبر للشــركات المملوكة والمدارة من النســاء وعولمــة منتجاتها عالية
الجودة" .وأشــارت الشــعلة إلى أن صادرات البحرين بات الخيار األمثل لتنمية أعمالها التجارية بالقول" :هذه
هي المرة األولى التي نقوم بها بتصدير صوان حركية لألطفال إلى سوقي دبي والفلبين بعد أن ساهمت
الحلول الفريدة لصادرات البحرين في مجال تيسير العمليات التجارية والشحن في تحقيقنا لمنافع كبيرة".

خلق المزيد من
الفرص االقتصادية
للمرأة

علــى صعيــد متصــل ،قالت فاتن حســين ،مؤســس شــركة " 77ديزاين" العاملــة في مجال الديكــور الداخلي
والتصميــم إن "التعــاون الجديــد بيــن المجلــس األعلى للمــرأة وصادرات البحرين ســيقود إلى خلــق مزيد من
الفــرص االقتصاديــة لصاحبات األعمال ،والعمل مع شــبكة أكبر من الشــركاء المحلييــن والدوليين لمضاعفة
الصــادرات" .وأشــارت إلــى اإليجابيات الرئيســة المتحققة من نيل دعم كامل من صــادرات البحرين ،وقالت" :مع
حصولنا على دعم صادرات البحرين استطعنا وألول مرة دخول سوق باراغواي في أميركا الجنوبية ،من خالل
االســتفادة من حلول تســهيل العمليات التجارية والشحن .لقد قدم فريق صادرات البحرين لنا أفضل األدوات
المناسبة الحتراف التصدير في أسواق خارجية عدة وتعلم كيفية انتهاز الفرص التصديرية إقليميا وعالميا".
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