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 الخالصة التنفيذية 

الذي يوجز محصلة األنشطة والمنجزات    ،للتنمية اإلنسانية، تقريرها األدبي  -قدم جمعية البحرين النسائية  ت  

في سبيل    نوقدراته  نطاقاته   نمن خالل عضوات الجمعية الالتي سّخرم  2019التي حققتها خالل عام  

ترسيخ عالقة الشراكة  وتوطيد أواصر التعاون  الجمعية بأهمية    كما تؤمنتحقيق رؤية الجمعية ومهمتها.  

أهداف مع األطراف الفاعلة في المجتمع للعمل معاً وبذل الجهود في تحقيق األهداف المشتركة، وهذا يعزز  

رقم   الهدف  وتحديداً  المستدامة  الشراكات   17التنمية  بعقد  األهداف  المعني  ولتحقيق  على ،  يحث  الذي 

المستدامة وتعزيزها على جميع    الفاعلة فيما بينها من أجل بلورة التزاماتها بشأن التنمية  تواصل األطراف

 المستويات. 

مبتدئاً   بيانه  ما سبق  التقرير  للجمعية    باإلنجازات يستعرض  ثم   وأبرزالعامة  للبرامج، ومن  اإلنجازات 

 . حدهتفاصيل األنشطة واإلنجازات لكل برنامج على  يستعرض 

مستوى ل  فعلى  التقرير  فقد  لجمعية،  العام  رفع  اللجمعية  الثالث  تم  المجلس  بشأن  إلى  االستشارية  لصفة 

اإلقتصادي واالجتماعي التابع لمنظمة األمم المتحدة، إذ يتعين على المنظمات الحاصلة على هذه الصفة 

تقديم تقريراً دورياً كل اربع سنوات بشأن اسهامها في دعم عمل األمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، 

 . 2019مايو   24، وتم رفعه بتاريخ  2018إلى  2015الجمعية من عام ويغطي التقرير الثالث فترة عمل 

أمانة العاصمة   معاألولى    م،2019مذكرتي تفاهم في عام  وتفعيالً لمبدأ الشراكة الفاعلة، فقد وقعت الجمعية  

وال التعاون  يعزز  العامةبين  مشاركة  بما  المصلحة  في  تصب  التي  األنشطة  في  إقامة    عبر  الطرفين 

مع الجمعية  المذكرة الثانية كان  و  .سبتمبر  5بتاريخ ، وكان ذلك  والمشاريع التوعوية المشتركة  ،الفعاليات 

لفعاليات  تنظيم األنشطة وا  مجال األهلية لدعم التعليم والتدريب بهدف تعزيز أواصر التعاون بينهما في  

 .  أكتوبر 5المشترك، وذلك بتاريخ   االهتمامذات 

"، مستهدفة "مدونة السلوك واألخالق ... مسار المتياز العمل المؤسسي  بعنوان  كما عقدت الجمعية ندوة

الحاكمة لعملها تعكس المبادئ  خاصة بها   وضع وتطبيق مدونة سلوكلحثها على    مؤسسات المجتمع المدني

الجمعية في كيفية وضع وتطبيق المدونة وأثرها على    نقل تجربةوكيفية تفعيلها.  كما تساهم الندوة في  

سبتمبر.  وفي موضوع   17اريخ  وقد شهدت الفعالية حضوراً واسع، وكانت بتعمل الجمعية والعضوات. 

الجمعية  متصل،   بعنوان  قدمت  لورشة  واألخالق"  السلوك  مدونة  منظمات  بعض  من  لمهتمين  "إعداد 

 ديسمبر. 7وكان ذلك في تفعيل للخدمة االستشارة في هذا الجانب،  ، وتعبر الورشة بمثابة المجتمع المدني

في المرأة  برنامج    شاركفي هذا الصدد، حيث  اإلنجازات  وعلى صعيد برامج الجمعية، نشير إلى أبرز  

االقتصادية   المنافع  تحقيق  المتعددة:  الثقافات  ظل  في  "التسامح  شعار  تحت  للتسامح  العالمية  القمة 

في مدينة دبي، بتنظيم من المعهد الدولي للتسامح وتحت  لم التسامح"  واالجتماعية واإلنسانية وصوالً إلى عا
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العربية   األمارات  دولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  بن راشد  الشيخ محمد  السمو  من صاحب  كريمة  رعاية 

دبي الوزراء حاكم  وذلك  المتحدة رئيس مجلس  الفترة  ،  على   البرنامج  نظمكما    .نوفمبر  14- 13خالل 

إلى تعزيز الذي يهدف  ،  "نتسامح لنتسامى  ”هامش المؤتمر ورشة تدريبية حول مفهوم التسامح بعنوان  

عداد الجمعية  إمن    " لك في الخلق نظير    "بعنوان    فيها تدشين فلم  مكما ت ثقافة وقيم التسامح في المجتمع،  

 من كل عام.   نوفمبر 16، والذي يوافق  بمناسبة اليوم الدولي للتسامح 

مارس، تحت عنوان "األفق الغائب"    21فعالية احتفالية بمناسبة يوم االسرة الموافق  كما نّظم البرنامج  

ا لمجموعة من مديرات ومعلمات رياض األطفال، تقديراً لدورهن المغيب في صناعة األجيال.. وتجسيدً 

للتعريف بالمفهوم الصحيح لـ "األمومة" ودور  ضّمنت االحتفالية حلقة حوارية  تهن الالمتناهي.. و ئلعطا

عرض موجز يضم احصائية وصور للورش التي قدمتها الجمعية ومن ثم تم  ،  هرياض األطفال في تجسيد 

األطفا معلمات رياض  من  مع  لعدد  الذي  ل،  الرياض"  لألمهات ومعلمات  اإلرشادي  "الدليل  لـ  عرض 

 . يتضمن فضائل األمومة وكيفية غرسها في األبناء
 

بورقتي عمل في المؤتمر الدوري الثامن "رعاية الطفولة   شارك البرنامج  ،حًرابرنامج كن صعيد  وعلى

... مستقبل وطن" تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن عبد هللا فخرو، وبتنظيم من الجمعية البحرينية  

الورقة االولى بعنوان "وسائل االعالم الحديثة وصياغة المفاهيم الحياتية لدى  حيث كانت  ،لتنمية الطفولة

قين" والورقة الثانية بعنوان "دور االسرة في تحسين المناخ االجتماعي والثقافي لتحقيق  األطفال والمراه

 أبريل.  30، بتاريخقدرات أبنائهم من ذوي االحتياجات الخاصة"
 

باستخدام    ،عرضها على األطفالحيث تم  األطفال الجديدة "في قلبي جمال يسكن"    البرنامج قصةدشن  كما  

و    18معرض المدارس ورعاية الطفل ،  في   نبذة عنها ألولياء األمور  ، و تقديم  دمى لشخصيات القصة

 . يناير19
 

المواطنة  وبخصوص   في    البرنامج  تميز  ،البيئةبرنامج  العالمية  بمشاركته  لبيئة  "الجائزة  ناعمة  رقابة 

عالن النتائج في شهر  إثر  أ بالمركز األول في فئة العمل الجماعي على    ، وفوزه2019-2018  "مستدامة

 المتحدة،اإلمارات العربية  ب  والجائزة بتنظيم من هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة   ،2019ديسمبر  

  30  وذلك في  وقد حضرت رئيسة الجمعية ورئيسة البرنامج حفل التكريم الستالم الجائزة في رأس الخيمة  

  ديسمبر. 

"بيئيون بالفطرة" في نادي بابكو في عوالي، وهي    التي أقامها وهي بعنوانفعالية  بال البرنامج  كما تميز  

لها نقاشية مع معرض مصاحب  ندوة  بيان  عا  استهدفت   والتي  ،عبارة عن  الناس، وغرضها  صالة  أمة 

الندوة تحت    كانت   البيئية، وقد تجارب الشباب في التوعية    استعرضت األولين باهتمامهم بالبيئة فطرياً و

 . ديسمبر 9  وذلك بتاريخ، رعاية رئيس هيئة الطاقة المستدامة وبالشراكة مع شركة نفط البحرين بابكو
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الذي  وأبريل    8بدء من  مدة ستة أشهر  الذي استغرق  مشروع سفراء البيئة الشباب    دشن البرنامج  أيًضا

الشباب   من  مجموعة  تأهيل  إلى  السليمة،  يهدف  البيئية  للممارسات  الداعمة  اإلنسانية  والقيم  بالمفاهيم 

من المشروع   للتخرجوقد قدم المشاركون مشاريعهم  ما تعلموه لشباب آخرين،    تمكينهم من القدرة على نشرل

 . نوفمبر 5وذلك في  المشروع الفائز من قبل لجنة التحكيم الختيارفي الحفل الختامي 
 

كما تم إصدار  مشاركات  الفعاليات ولشاملة لالفاعلة والتغطية  ال  اتسعت   وعلى الصعيد اإلعالمي للجمعية 

ونشرات   اإعالميً   امنتجً   84عدد   وأخبار  االجتماعي  التواصل  لوسائل  وبطاقات  قصيرة  أفالم  تتضمن 

 (1ويمكن بيان التغطية اإلعالمية ألنشطة الجمعية بشكل عام، على النحو المبين في الجدور رقم )دورية.  
 

 " 1" رقم  جدول

 

 

 

 

 

 

من البرامج والفعاليات  عدد المستفيدين  زيادة في  قد شهدت  ، فالعام ألنشطة الجمعيةمجمل  ال  ومن حيث 

  بلغ عدد المستفيدين   %، حيث 43وذلك بنسبة    2018عنه في عام    2019عام  في    التي اقامتها الجمعية

 للمستفيدين واألنشطة.   أكثرتفاصيل  أدناه "2"رقم  الجدول .في العام الماضي 3138مقارنة بعدد  4496
 

 " 2" رقم  جدول

 

 

 

 

 

 

 

التي   اواستمرارً  المستدامة واألهداف  بالتنمية  المعني  الدولي  التوافق مع االهتمام  الجمعية في  في سعي 

لسنة   المتحدة  األمم  منظمة  عام  2030أقرتها  في  الجمعية  بها  قامت  التي  األنشطة  فإن  الغرض،  لهذا  م 

 من تلك األهداف، هي التالي: عشرة   تدعمم  2019
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 البرامج إنجازات  

 "المرأة" برنامج  
 

 " القيادة األخالقية " مشروع  

 

إلى بناء القدرات القيادية   المشروع  هدف، يالقيادة األخالقية، من القدرة على التأثير إلى التأثير بشرف""

وتطويرها، واالرتقاء من مكّونات القيادة التشاركية القائمة على القدرة على "التأثير" إلى قيادةٍ تحكمها  

 .لتأثير بشرف""ااألخالق، وتؤطرها القيم، كما ترتكز على قوة المبادئ الفعّالة، وتتبنّى مبدأ 

،  "السالم والعدل والمؤسسات القوية":  16ة المستدامة رقم  يتوافق مع تحقيق أهداف التنميإن المشروع   

حلقات حوارية مبينة في الجدول ي تنظيم  هم،  2019ومن أهم األنشطة التي قام بها البرنامج خالل العام  

 " ادناه. 3رقم "

 ( 3جدول رقم )

 

     تجديدي من منظور  المرأة  قضايا  مشروع    

 

تقييم ومحاكمة الكثير من المفاهيم  يعمل مشروع قضايا المرأة من منظور تجديدي على   إعادة 

السائدة والقناعات المتأصلة التي تتناقض مع جوهر األديان فيما يخص الدور اإلنساني للمرأة، والعمل  

ا األصلية ودورها على  تصحيحها واستبدالها بمفاهيم صحيحة وفق أدلة منطقية وعلمية تعيد للمرأة مكانته

كما يعمل المشروع    ،األساسي في الحياة، مستنداً على القيم والمفاهيم اإلنسانية المشتركة بين كل األديان

الزواج والطالق، وتقديم   للرجل والمرأة كمواضيع  بالنسبة  الجوهرية  القضايا  أيضا على دراسة بعض 

يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية  إن المشروع  و. رؤية جديدة ألسس الزواج وفق مبدأ الشراكة وقيم السالم 

رقم "10  المستدامة  المساواة":  عدم  أوجه  من  عام  الحد  األنشطة خالل  أبرز  من    الحلقة هي:  2019. 

 التاريخ الفعالية م

1 
حوارية  "القيادة األخالقية.. من القدرة على التأثير الى التأثير بشرف" حلقة 

   تفاعلية لجمعية الخالدية الشبابية بالتنسيق مع االتحاد النسائي البحريني
 أبريل6

2 
"القيادة األخالقية.. من القدرة على التأثير الى التأثير بشرف" حلقة حوارية  

 تفاعلية لجمعية سيدات االعمال البحريني 
 يونيو   12

3 

" Leadership.. the ability to influence  حلقة حوارية تفاعلية باللغة "

 Crea Tree" بتنظيم "  Woman Winterfestاإلنجليزية في فعالية "

Services في منتزه عذاري " 
 ديسمبر  7

 45العدد اإلجمالي للمستفيدين 
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مع    نائبة رئيسة الجمعية د. وجيهة البحارنة، والتي قدمتها  "تسريح بإحسان" حول قضايا الطالقالحوارية  

 أغسطس.  27، وذلك في 53وقد بلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين   ،صليبيخالمحامية سهام الضيفة 

 

 " حاضنة السالم    المرأة " مشروع  

 

نشر "ثقافة السالم" ومفهوم "السالم الداخلي"، والتنشئة األسرية وفق قيم السالم،  يعمل المشروع على  

وتمكين المرأة وبناء قدراتها المعرفية واإلدارية لتعزيز دورها الفاعل في بناء وحفظ السالم، مع التأكيد 

مستدامة رقم  أهداف التنمية الالمراحل. ويحقق المشروع  على مراعاة منظور النوع االجتماعي في جميع  

. ومن أهم أنشطة المشروع  "المساواة بين الجنسين":  5ورقم    "السالم والعدل والمؤسسات القوية ":  16

 ".  4هي المبينة في الجدول رقم "

 ( 4جدول رقم )

 

 المشروع الرائد لإلنسانية   .. األمومة. 
 

كقوة داخلية أودعها هللا في المرأة، وتمكين المرأة من فهم   " األمومة " يهدف المشروع إلى نشر الوعي بفضيلة 

وإدراك طاقاتها وقواها الداخلية، وبخاصة عاطفة األمومة، لتمكينها من امتالك خياراتها وتحديد أولوياتها ألخذ  

 دناه أ "  5هي المبينة في الجدول رقم "   دورها الجوهري في نهضة األمم، ومن أهم أنشطة المشروع 

 التاريخ الفعالية م

1 
رها" مشاركة بزاوية تفاعلية في فعالية من تنظيم الجمعية في  "بالسالم عمّ 

 الرملييوم االسرة البحرينية بمجمع 
 مارس  16

 يوليو  29و  21و  4 "السالم الداخلي" و"السالم االسري" ثالث مشاركات عبر إذاعة البحرين  2

3 

في القمة العالمية للتسامح ومشاركة "نتسامح لنتسامى" تقديم ورشة عمل 

التسامح في ظل الثقافات المتعددة تحقيق المنافع االجتماعية " تحت شعار

 دبي " بواالقتصادية واإلنسانية وصوال إلى عالم متسامح 
 نوفمبر   13

4 

"ان كنت كاتباً او فناناً كيف تعبر عن التسامح؟" سؤال تفاعلي لمشاركة  

مجموعة من الفنانين والكتاب البحرينيين بمناسبة يوم التسامح الدولي عبر  

 وسائل التواصل االجتماعي 
 نوفمبر   24

 380اإلجمالي للمستفيدين العدد 
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 ( 5جدول رقم )

 

 التدريب إحصائيات  

 . مجموع عدد المستفيدين من مختلف األنشطة التي قام بها البرنامج ناه اد  6 يبين الجدول رقم

 

عدد  أنشطة المشاريع  م

 ن ي المستفيد 

 45 القيادة األخالقية  1

 380 المرأة حاضنة السالم  2

 226 األمومة.. المشروع الرائد لإلنسانية  3

 651 العدد االجمالي

 " 6“جدول رقم 

 

 التاريخ ةالفعالي م

 مارس  1  من الشابات  مومة.. األفق الغائب" ورشة تدريبية لمجموعة"األ 1

2 
" ندوة تفاعلية  لمجموعة من النساء ضيلة األمومة...من األم إلى الوطن"ف 

 بالتعاون مع جمعية الشقائق الخيرية بجدّة/ المملكة العربية السعودية  
 مارس  19

3 

"االمومة.. األفق الغائب" محاضرة تعريفية واحتفالية لمجموعة من  

مديرات ومدرسات رياض األطفال بمناسبة يوم االسرة تقديرا لدورهن  

 األجيال وتجسيدا لعطاءهن المغيب في صناعة 
 مارس  30

4 
لتقط" محاضرة بمركز عبد الرحمن كانو  ة.. الصور التي لم ت  م مو"األ

 . الثقافي
 اكتوبر  15

 نوفمبر   23 لمجموعة من رياض األطفال  "األمومة.. أطياف ألوان في جنان األطفال" 5

 ديسمبر   19 البحرين روضة آللئ ل "األمومة.. أطياف ألوان في جنان األطفال" 6

 226 العدد اإلجمالي للمستفيدين
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 لعضوات ا تمكين  
 

 يهتم البرنامج بتمكين عضواته بالمعارف والمهارات بشكل مستمر، وقد تم في هذا الشأن ما يلي: 

 فبراير.    6برنامج "سكايب"،  تقديم ورشة تدريبية للعضوات عبر   .1

أسباب ومعالجات تفشي هذه  للوقوف على    للعضوات   "الطالق في الوطن العربي" تنظيم لقاء ثقافي  .2

 أغسطس.    14الظاهرة،  

 

 الفعاليات   والمشاركة في   حضور ال 
 

 شاركت عضوات البرنامج في الفعاليات التالية:

  29"تجديد الخطاب الديني.. مقاربة تربوية" ندوة للدكتور فاضل حبيب في الملتقى الثقافي األهلي،   .1

 يناير.  

 فبراير.    4تنظيم مركز مدينة عيسى االجتماعي،  ندوة حوارية من    "ليطمئن قلبي"  .2

البحرين  .3 النسائي  االتحاد  بين  بالتعاون  ندوة  االسري"  العنف  من  الحماية  قانون  على  ي  "اضاءات 

 فبراير.    18والجامعة االهلية،  

"رحلة عمل آمنة من بالد المنشأ إلى المقصد" مؤتمر من تنظيم االتحاد العام لنقابات عمال البحرين،   .4

 مارس.    5- 4

منتدى قوانين االسرة في الدول العربية واالصالحات المطلوبة المنظم من قبل االتحاد حضور   .5

 .مارس 31- 30،النسائي البحريني

عالم في ترسيخ ثقافة االعالم والتعايش" ورشة عمل من تنظيم جمعية البهائيين االجتماعية،  "دور اال  .6

 بريل.  أ   6

 بريل.  أ   16"إشكالية قياس مؤشر العمل النسائي األهلي" ندوة بمقر جمعية نهضة فتاة البحرين،   .7

"نحو حوار مجتمعي لبناء السالم: تجارب من البحرين والوطن العربي" ندوة قدمتها نهى كرمستجي   .8

 مايو.   1بمجلس د. نبيل عبد الرحيم،  

" ورشة تدريبية في المجال  3الثقافة البرلمانية للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني"حقوقي  .9

المؤسسة الوطنية  و   المجلس األعلى للمرأة و   ة السياسية تنظيم معهد التنمي من  الدستوري وحقوق االنسان،  

 يونيو.    19- 16معهد الدراسات القضائية والقانونية،  و   لحقوق االنسان 

"أحكام قانون األسرة الموحد" ندوة قدمتها كل من المحامية فوزية جناحي والمحامية عذراء الرفاعي   .10

 يوليو.    7من الكويت في مجلس د. محمد الكويتي،  

مح.. االبعاد، التطبيق، األثر" ندوة باللغة اإلنجليزية قدمتها د. ايميلي جوشي باحثة من جامعة  "التسا  .11

 يوليو.    23برنستون، بمجلس جابري الثقافي،  

"االهتمام بمستقبلنا المشترك" مؤتمر من تنظيم منظمة أديان من أجل السالم عقد في ألمانيا، وهو تجمع   .12

تناول دور القيادات الدينية في أهم القضايا اإلنسانية العالمية القائمة من أجل  سنوات،    5عالمي يعقد كل  

 .    أغسطس   23- 19إرساء السالم،  

المؤسسة   .13 تنظيم  من  المجتمعي  الحوار  لدعم  "تيسير"  مشروع  من  الثاني  المرحلة  األفكار"  "سوق 

 أغسطس.    24البحرينية للحوار،  

حاضرة قدمتها األستاذة طاهرة جابري من الجمعية البهائية  "الترابط االجتماعي ودوره في السالم" م  .14

 سبتمبر.    25،  ة البحريني بالتعاون مع جمعية المرأة  

" المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوع" ورشة تدريب المدربين من تنظيم منظمة أديان من أجل السالم،   .15

 أكتوبر.    20- 16عقدت في بيروت،  
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تحقيقه" محاضرة لألستاذة نهى كرمستجي في مجلس الدكتور نبيل عبد  "السالم العالمي.. هل يمكن   .16

 نوفمبر.   6الرحيم الثقافي بالمالكية،  

  17حلقة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في جمعية المرأة البحرينية،   .17

 نوفمبر. 

الصحفي لالتحاد النسائي بمناسبة اليوم  من قانون العقوبات البحريني" مؤتمر    353"الغاء المادة   .18

 نوفمبر.   18العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة،  

"لالستدامة والدراسات المستقبلية" المؤتمر الثالث لتكافؤ الفرص بعنوان من تنظيم الجامعة االهلية،   .19

 نوفمبر.    28- 27

زة في مجلس د.  "كيف تؤنسن هويتك المؤسسية في عصر المشتتات؟" محاضرة للمهندس جعفر حم  .20

 ديسمبر.   4نبيل عبد الرحيم الثقافي،  

 ديسمبر.    23- 22من تنظيم جمعية نهضة فتاة البحرين.    ورشة "تمكين المرأة المعيلة.. تنمية وتحديات"  .21

 .  ديسمبر   24حضور ندوة نظمها برنامج المرأة حول السالم بتقديم أ. عيسى الشارقي، في مقر الجمعية،   .22

 
 

 :التاليك النسائي االتحاد في مستمرة  مشاركات للبرنامج

 النسائي.  االتحاد  إدارة مجلس في للجمعية ممثلة لوجود  النسائي االتحاد  إدارة مجلس اجتماعات  -1

 للجمعية  ممثلة  وجود   باعتبار  الجنسية   ولجنة  الشخصية،  واألحوال  األسري  العنف  لجنة   اجتماعات  -2

   اللجنتين. كلتا في

  ممثلة   وجود   باعتبار  للمرأة  األعلى  والمجلس  النسائي  االتحاد   بين  ما  المشتركة  اللجنة  اجتماعات  -3

   فيها. للجمعية

 

 برنامج "كن حًرا" 
 

مبادئ    الورش التدريبية للعديد من األطفال والمراهقين بهدف تعزيز القصص الهادفة و عقد برنامج "كن حراً"  

التدريبية مقاصد الهدف رقم ) الحماية وتقوية شخصيتهم   :السالم والعدل والمؤسسات  16وتخدم هذه الورش 

 ، وهي كما يلي: القوية( من أهداف التنمية المستدامة 

 

 ال والمراهقين ورش العمل لألطف 
 

، وقد تم  ئ الحماية وتقوية شخصيتهم ألطفال والمراهقين، بهدف تعزيز مباد عديدة ل   تدريبية ورشاً  برنامج  ال عقد  

 هي كالتالي: و   تقديم بعض من هذه الورش عدة مرات، 

 ". قصة "في قلبي جمال يسكن  .1

 قصة "سالم واأللوان الذكية"  .2

 "أنا طفل قوي وذكي وآمن".          ورشة  .3

 ستشف العالقات المضللة". ت " كيف  ورشة  .4

 حياتي". في  التسامح قيمة    " ورشة   .5

 "أنا محترم وأحترم االخرين". ورشة   .6
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 "التنمر عمل غير انساني ومرفوض". ورشة   .7

 السرتي".   "أضيف جمااًل ورشة   .8

 "أدخل دائرة القوة". ورشة   .9

 "خلق رؤيتي الشخصية". ورشة   .10

 كون" أ ينما  أ "التفكير صديقي  ورشة   .11

 "أنا طفل مبادر" ورشة   .12

 "أنا قوي واثق من نفسي" ورشة   .13

 "أختار ما يطورني دائما". ورشة   .14

 "أرى الشيء الجميل في اآلخر". ورشة   .15

 "أفكر بأمل وعمل" ورشة   .16

 "امتلك كل ما احتاج للتأثير الجميل" ورشة   .17

 "اختار كلماتي بذكاء" ورشة   .18

 التنمر" "التعامل مع  ورشة   .19

 ورشة "المنافسة تطورني"  .20

 

 المهتمين ورش عمل ألولياء األمور و 

تخدم هذه الورش التدريبية  و   والمهتمين،   عقد برنامج "كن حراً" ورش تدريبية لتوعية أولياء أمور األطفال 

 : :السالم والعدل والمؤسسات القوية( من أهداف التنمية المستدامة 16مقاصد الهدف رقم ) 

طلبة مدرسة طليطلة االبتدائية    أمور " ألولياء  حماية األبناء من االعتداء واإلهمال    بعنوان " ورشة عمل   .1

 مارس. 21للبنات، 

ألولياء أمور    ورشة تدريبية بعنوان "دور اآلباء في تفعيل الوجود اإلنساني ألبنائهم من ذوي اإلعاقة "  .2

 يوليو. 13  ، األشخاص ذوي اإلعاقة 

" سلسلة   .3 بعنوان  تدريبية  الملكية  ورشة  الكلية  لمجموعة من طلبة  اإليرلندية  موهبتي مشروع حياة" 

 . فبراير   – (  )جامعة البحرين الطبية   –   للجراحين 

 التدريب إحصائيات  

 . مجموع عدد المستفيدين من مختلف األنشطة التي قام بها البرنامج ادناه  7يبين الجدول رقم 

 

عدد  االنشطة  م

 ن ي المستفيد 

 1007 لألطفال والمراهقين برامج تدريبية  1

 215 ين تص ألولياء األمور والمخبرامج تدريبية  2

 1222 العدد االجمالي

 " 7“جدول رقم 
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 برنامج  ال إصدارات  

 

اإلصدارات مقاصد الهدف رقم  هذه  تخدم  ،  م 2019كان لبرنامج "كن حًرا" إصدارات متنوعة خالل العام  

 التالي: ك هي  و    ، القوية( من أهداف التنمية المستدامة :السالم والعدل والمؤسسات  16) 

 

 . يناير 3  – للتعريف بكتيب "تحد وصعود" عبر وسائل التواصل االجتماعي    فكرة لفيديو  .1

 قراءات "كن حًرا" عبر وسائل التواصل االجتماعي.   بعنوان من نشر مقتطفات من كتب تربوية مختلفة   .2

 . فبراير   5- نترنت اآلمن" عبر وسائل التواصل االجتماعي طاقة بمناسبة " يوم اإل ب محتوى ل  .3

في إنستغرام دار ومكتبة رؤى  ، وقصة "نمرح ونتعلم مع االختالف"،  نشر قصة " في قلبي جمال يسكن"  .4

 مايو.   27للنشر،  

قصيرين عن "االختالف شيء  جميل يعطي الحياة تنوًعا وإثارة" بمناسبة اليوم العالمي  فيلمين  تصعيد   .5

 مايو.   21للتنوع الثقافي عبر وسائل التواصل االجتماعي،  

  24، وسائل التواصل االجتماعي   عبر   ياها؟" إ هل فرض قيمة المشاركة على األطفال تعلمهم  مقال بعنوان "  .6

 . يوليو 

 . أكتوبر   5، بمناسبة يوم " يوم المعلم" عبر وسائل التواصل االجتماعي بطاقة  محتوى   .7

نشرت هيئة تنظيم االتصاالت مقال كتبته د. رنا الصيرفي رئيسة برنامج " كن حراً" بعنوان "وسائل   .8

 اكتوبر.  14نا"، ئ التواصل وتفكير أبنا

ل .9 التواصل االجتماعي عبّ محتوى  فيه االطفال من خالل رسومات وكلمات    رفلم قصير في وسائل 

عفوية عن سؤال طرح عليهم: "من هو أقرب شخص تحب أن ت عبّر له إذا شعرت بشعور غير جيد؟  

 نوفمبر.  19ولماذا؟" 

طاقة بمناسبة " اليوم العالمي لوقاية األطفال من االعتداء واليوم العالمي للطفل" عبر وسائل  محتوى ب  .10

 . مبر نوف   20، التواصل االجتماعي 

  3  ، عاقة " عبر وسائل التواصل االجتماعي بطاقة بمناسبة " اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإل   محتوى  .11

 . ديسمبر 

  ومشاركة األبناء في قوانين في األسرة  ال   الذي ي ركز على أهمية كتيب "قوانين األسرة"  إعداد وتدقيق   .12

 ديسمبر.   26،  وضعها 

 ديسمبر 30  ، عبر وسائل التواصل االجتماعي " " اإلنسان المعاق  بطاقة بمناسبة  محتوى   .13

 

 الفعاليات   المشاركة في 

و  األنشطة  من  مجموعة  حًرا"  برنامج "كن  التنمية    الفعاليات قدم  أهداف  مقاصد  في  أغلبها يصب  وكان 

: عقد الشراكات لتحقيق األهداف(  17: السالم والعدل والمؤسسات القوية( و الهدف رقم ) 16)   المستدامة رقم 

 وتفاصيل ذلك كما يلي: 
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المشاركة في معرض المدارس ورعاية الطفل، وتم تدشين قصة األطفال الجديدة "في قلبي جمال   .1

بذة عنها ألولياء  يسكن" وعرضها على األطفال باستخدام دمى لشخصيات القصة.  كما تم عرض ن 

 يناير. 19و    18  األمور على منصة المعرض، 

  الموهبة   مشروع   في   المشاركون   ( RCSI)   البحرين   فرع   - الكلية الملكية اإليرلندية للجراحين    طلبة   قام  .2

  12  الجامعة،   موظفي   ومختلف   المحاضرون،   واألطباء   الطلبة   فيها   شارك   الجامعة،   في   فعالية   بعمل 

 مارس. 

فعالية يوم األسرة تحت شعار "بالسالم عّمرها" التي نظمتها الجمعية وشارك فيها جميع  المشاركة في   .3

البرامج. تضمنت مشاركة برنامج "كن حراً" زاوية الورش التدريبية "أضيف جماال ألسرتي"، وزاوية  

 مارس. 16،  "حكايات جدتي" وزاوية "البيت السعيد" 

يوليو، حيث اشتمل على تقديم الورش التدريبية التي  من شهر   اء تقديم برنامج صيفي كل أثنين وأربع  .4

على غرس القيم االنسانية، إلى   والحكايات التي ت ركز  تعزز بعض المهارات الحياتية لدى األطفال، 

  31إلى    ٨  جانب األنشطة المرحة والمتنوعة كالطبخ والزراعة والفنون واأللعاب الحركية الهادفة، 

 . يوليو 

ليوم العالمي لوقاية الطفل من االعتداء، واليوم العالمي للطفل، في مجمع البحرين  تنظيم فعالية بمناسبة ا  .5

وتضمنت هذه الفعالية العديد من األنشطة منها: ركن المرسم، ركن الورش التدريبية ركن قصة سالم  

بعة  واأللوان الذكية، وركن لعبة التنمر. وقد شارك في الفعالية مجموعة من جمعية أطباء األطفال التا 

 نوفمبر.   16،  فرع البحرين وعضوات من البرنامج   -   للكلية الملكية اإليرلندية للجراحين 

في منتزه    "Crea Tree Services"بتنظيم    "Woman Winterfest"المشاركة في فعالية   .6

 ديسمبر.7عذاري بزاوية ع رضت فيها قصة "نمرح ونتعلم مع االختالف" لمجموعة من األطفال،  

للتوحد بمركز عبد هللا بن يوسف فخرو    حضور  .7 العالمي  اليوم  محاضرة بعنوان "التوحد" بمناسبة 

لتعاون مع جمعية  االجتماعية با   والتنمية االجتماعي التابع إلدارة المراكز االجتماعية بوزارة العمل  

 . ابريل   3  ، التوحديين البحرينية 

المهن االجتماعية"   حضور .8 لممارسي  ميثاق أخالقي خليجي موحد  "نحو  بعنوان  حلقة حوارية 

 سبتمبر. 26- 25بتنظيم جمعية االجتماعيين البحرينية والجمعية الخليجية لالجتماعيين، 

التي نظمها    شعار " معاً للتصدي لالنتحار" تحت   2019فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية    حضور  .9

 اكتوبر.   10،  مستشفى الطب النفسي 

ورشة عمل بعنوان "حقوق االطفال من حيث اساءة معاملتهم" المنظمة من قبل مركز حضور   .10

العنف  معلومات المرأة والطفل قدمتها أ. أزهار خليل الشعلة الباحثة االجتماعية بمركز بتلكو لحاالت  

 فمبر. نو   18االسري،  

mailto:Bahrainwas@gmail.com


 

 للتنمية اإلنسانية –جمعية البحرين النسائية 

 2019 التقرير األدبي لعام

 
 

Tel: 17246471    Fax: 17246472,    P.O. Box: 11425  Manama, Kingdom of Bahrain 
,   Website: www. bahrainws.org@gmail.comBahrainwasmail: -E 
14 

 

  - المشاركة في مبادرة المنصة اإللكترونية لتدريب المنظمات األهلية ورفع كفاءتهم في اإلدارة المالية  .11

 ديسمبر   26

إعداد مقابلة عن التنمر لمجلة الرعاية مع الصحفي حمدي عبد العزيز ونشر جزء منها في موقع   .12

 يناير.   15ديسكفر بحرين،  

صحفية بجريدة الوطن للتعرف على انجازات البرامج في العام  ال   القائد عقد لقاء صحفي من قبل أ. سماح   .13

 . يناير 9،    2019تحقيقه في عام    تود الجمعية الماضي، وما  

د. رنا الصيرفي في البرنامج االذاعي "صباح الخير" حول مشروع "موهبتي...مشروع    مشاركة .14

 . مارس 5حياة"،  

  والمتطوعة   الصيرفي  رنا  د.  مع  الوطن  بجريدة  الصحفية  القائد   سماح  أ.  قبل  من  صحفي  لقاء  عقد  .15

  مشروع   لمناقشة  البحرين،  فرع  -للجراحين  االيرلندية  الملكية  الكلية  طلبة  من  مجموعةو  مونيكا

 مارس.  12،المشروع هذا في الطلبة وانجازات  الموهبة

استهدفت  و نشر مشروع "موهبتي مشروع حياة" ونتائج تحليل استبانة الموهبة التي عمل عليها الفريق  .16

 . ابريل   21،  شخص في صحيفة الوطن   400االستبانة  

.. مستقبل وطن" تحت رعاية سعادة الدكتور  .عاية الطفولة  المشاركة في المؤتمر الدوري الثامن "ر .17

الورقة االولى    .هللا فخرو، وبتنظيم من الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة بورقتي عمل  حسن بن عبد 

والورقة الثانية    "وسائل االعالم الحديثة وصياغة المفاهيم الحياتية لدى األطفال والمراهقين" بعنوان  

ذوي  دور  "بعنوان   من  أبنائهم  قدرات  لتحقيق  والثقافي  االجتماعي  المناخ  تحسين  في  االسرة 

   .بريلأ 30 ،"االحتياجات الخاصة 

خصائية التغذية والكاتبة والمستشارة  أب رآيها عليا؟" الخاص شفي برنامج "د. رنا الصيرفي  مشاركة   .18

 يونيو.  16عرضت في بشؤون الصحة علياء المؤيد، عن التحرش الجنسي، 

بها برنامج " كن حراً" في مجال حماية األطفال من االعتداء تقد  .19 التي قام  يم تقرير ألهم األعمال 

البحرين  مملكة  النضمام  وذلك  منها،  طلب  على  بناءاً  وذلك  االجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة 

واستغالل األطفال  بيع  بشأن  االختياري  الخ  هم للبروتوكول  الملحق  وهو  اإلباحية،  المواد  اص في 

لجنة حقوق   إلى  تقرير  تقديم  للطفولة  الوطنية  اللجنة  واعتزام  الطفل  لحقوق  المتحدة  األمم  باتفاقية 

 . يوليو 25 ،الطفل

  قصة تقديم على   ( جامعة البحرين الطبية )  –  ة للجراحين اإليرلندي  تدريب مجموعة من طلبة الكلية الملكية  .20

  13،  اليوم العالمي لوقاية األطفال من االعتداء بمجمع البحرين في فعالية تقديمها ل  " سالم واأللوان الذكية " 

 . نوفمبر 

والمؤ .21 التشريعات  "دور  منندوة  المنظمة  الطفل"  حماية  في  االتحاد    سسات  وبعض  قبل  النسائي، 

النسائية بمداخلة  بطلالبرنامج    شاركوقد      .الجمعيات  النسائي  االتحاد  إلى   بعنوان ب من  "الحاجة 

 نوفمبر.  19،  األطفال في ظل التطورات التقنية" تطوير أنواع حماية

المشاركة في اللقاء الثقافي للجمعية الذي أقيم في مبنى "كن حًرا"، شمل اللقاء نبذة عن مدونة السلوك  .22

سنوات، وفقرة لكل برنامج حول موضوع محدد، تقدمه عضوة    10واألخالق التي مر على إصدارها  
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ة عن الماء لبرنامج المواطنة وفقرة عن مشروع "ذكي وأكثر"  من برنامج آخر. وقدم البرنامج فقر

 مارس. 27لبرنامج "كن حًرا"، 

ا لليوم"،  المشاركة في لمة العيد بفقرة "موقف ال يحسد عليه"، وفقرة "حدث باالمس وأخذنا منه درسً  .23

 . يونيو18وفيلم "الصغار كبروا، والكبار في العطاء تميزوا"، 

اللقاء   .24 في  حياة،  المشاركة  مشروع  موهبتي...  بعنوان  بفقرة  البرنامج  وشارك   للجمعية   الثقافي 

 سبتمبر. 25

المشاركة في اللقاء الثقافي للجمعية، وقد شارك البرنامج بفقرة عنوانها "واقع الشباب المحلي واأللعاب  .25

 . نوفمبر 18 ،االلكترونية"
 
 

 التدريب الداخلي 
 

الحلقات   من  سلسلة  البرنامج  ثقافة  قدم  من  وتمكينهن  العضوات،  لتدريب  التدريبية  والورش  النقاشية 

 :  وذلك على النحو التالي، البرنامج

 يونيو.   26، ورشة تدريبية بعنوان "اسرد قصة ... المس قلبا" -1

 ديسمبر.  –، أكتوبر سلسلة تدريبية على مفاهيم "الخوف" -2

 نوفمبر.  سلسلة تدريبية على مفاهيم "عقلية النمو" -3

 ديسمبر   25  -ورشة تدريبية بعنوان " اإلصالح والوعاء الكوني"  -4

 
 

 برنامج المواطنة البيئيّة 
 

 أنشطة وفعاليات 

وفعاليات بيئية سواء بشكل   ،وورش العمل  ،كالمحاضرات  ،من األنشطة المتنوعة  اعددً   البرنامجنفذ  

التوعية بمفاهيم   ،مستقل أو من خالل المشاركة في الفعاليات التي تقيمها الجهات األخرى، مستهدفاً 

اقة نظيفة  "ط:  7  رقمهداف التنمية المستدامة  أصب في مقاصد  أغلبها ي  ، وكانالبرنامج لفئات متعددة

واإلنتاج    االستهالك" :  12  ورقم  ،"مدن ومجتمعات محلية ومستدامة":  11  ورقم،  "وبأسعار معقولة

 . وتفاصيل ذلك كما يلي: "الحياة في البر":  15، الهدف "الحياة تحت الماء": 14 ورقم، "المسؤوالن

 يناير.   9المشاركة بزاوية بيئية بعنوان )خطوات خضراء( في معرض المدراس ورعاية الطفل،   .1

المشاركة في مهرجان الزهور بسوق المزارعين في هورة عالي مع الترويج للعدة الزراعية التي   .2

 يناير.    26أعدها البرنامج بشكل كامل، 

تقديم محاضرة )وجودي في الوجود( بمناسبة يوم البيئة الوطني وبالتعاون مع جمعية مدينة عيسى   .3

 .  فبراير 6الجتماعي،  الخيرية االجتماعية، والتي أقيمت في مركز فخرو ا
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تنفيذ فعالية )بصمات خضراء( في المعرض الدولي للحدائق في مركز البحرين الدولي للمعارض   .4

وتتألف الفعالية من عدة زوايا وتم أيضا تدشين قصة "سالجو" في المعرض، وهي قصة بيئة من انتاج  

 فبراير.    24  –   21البرنامج.  

العاصمة في حديقة كرباباد بمناسبة أسبوع  المشاركة بزاوية بيئية تفاعلية حول البذور في احتفال أمانة   .5

 فبراير.    28الشجرة،  

المشاركة بزوايا بيئية توعوية في فعالية )بالسالم عّمرها( بمجمع الرملي الذي أقامها برنامج المرأة   .6

  16التابع للجمعية وذلك بمناسبة عيد األسرة. ركز البرنامج على أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة،  

 مارس.  

 مارس.   27كل شيء حي" في اللقاء الثقافي لعضوات الجمعية،    ومنه   تقديم فقرة بيئية بعنوان "  .7

المشاركة في فعالية )إلى الفالح والخباز.. مع الشكر( حيث فيها تعلم األطفال كيفية الزراعة والعناية   .8

 مارس.    30  –   29بالزرع وتعرفوا أنماط االستهالك واإلنتاج المستدام،  

ضرة بيئية عن طريق برنامج االسكايب بعنوان بصمتي البيئية لطالب مدرسة عالي االبتدائية  تقديم محا  .9

 .  أبريل   2للبنين،  

 أبريل.    8تدشين البرنامج مشروع سفراء البيئة الشباب،   .10

( ألطفال روضة الحنان تم  احتفاال بيوم األرض العالمي تقديم ورشة عمل بعنوان )أنا صديق األرض  .11

 أبريل.    22فيه التركيز على السلوكيات الصديقة للبيئة،  

)ما قبل الفيضان( لمشاركي مشروع سفراء البيئة،  Before The Flood عرض ومناقشة الفلم البيئي   .12

 .  أبريل   27

أ.  .13 والتحوالت  استضافة  الكواكبية  )األزمة  بعنوان  ورشة  لتقديم  الكوهجي  االجتماعية  مروه 

 يونيو.     2ضمن مشروع سفراء البيئة الشباب تم ،  وذلك    وااليكولوجية( 

 يونيو. 18تقديم فقرة بيئية في لمة العيد الذي اقامتها الجمعية لعضواتها،   .14

 يوليو.    17تقديم قصة "سلجو" التابعة للبرنامج لمجموعة من األطفال مع تدريبتهم على الزراعة،   .15

 يوليو.    27تقديم ورشة االستهالك لمشروع السفراء البيئيين،   .16

 أغسطس.    31تقديم ورشة عمل تفاعلية لسفراء البيئة بعنوان )أهداف التنمية المستدامة(،   .17

صص القصص" عبارة عن طرح ومناقشة مجموعة من القصص التي  تقديم فقرة بيئية بعنوان "فاق  .18

 . سبتمبر 25نستلهم منها العبر في الوعي البيئي، وذلك في اللقاء الثقافي الذي تقيمه الجمعية للعضوات،  

التوعية حول اضرار استخدام الزائد للبالستك عن طريق برنامج السكايب لطالب   .19 تقديم محاضرة 

 اكتوبر. 2بنين ، مدرسة عالي االبتدائية لل 

حفل تخريج المشاركين في مشروع "سفراء البيئة الشباب" تم فيه تقييم مشاريع المشاركين من قبل   .20

 نوفمبر.   4لجنة تحكيم واختيار المشروع الفائز بالمركز األول،  

  12ندوة )كيفية رفع الكفاءة وتوفير الطاقة بالمنزل والعمل( وذلك بالتعاون مع هيئة الطاقة المستدامة،   .21

 نوفمبر.  

 ديسمبر.    9إقامة فعالية بيئيون بالفطرة" عبارة عن ندوة ومعرض، وذلك في نادي بابكو في عوالي،   .22

تقديم فقرة بيئية "القوانين الكونية" مع فقرة "عوامل النجاح لفعالية بيئيون بالفطرة"، في اللقاء الثقافي   .23

 ديسمبر.   18الذي تقيمه الجمعية للعضوات،  
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 الفعاليات   المشاركة في 
 

الفعاليات في حضور  البرنامج  التي  شاركت عضوات  اللقاءات  ،  عقد  في  أو  المختلفة  الجهات  تنظمها 

واالجتماعات مع الجهات، بما يعزز قيمة الشراكة والتعلم والتعاون، ويصب ذلك في الهدف والهدف رقم  

مدن ومجتمعات محلية مستدامة. ويمكن    11: عقد الشراكات لتحقيق األهداف، وكذلك في الهدف:  17

  بيان ذلك كما يلي:   

التوسعة والمصفاة الجديدة  مع  اللقاء   .1 اينفايرومنت أريبيا بخصوص  بابكو وشركة  ممثلين من شركة 

 فبراير.    5  لشركة نفط البحرين بابكو وبحث سبل التعاون، 

عدد  األنشطة  

 ن والمستفيد
 85 فعالية )خطوات خضراء( في معرض المدراس ورعاية الطفل 1

 55 في مهرجان الزهور بسوق المزراعين في هورة عالي  المشاركة 2

 12 محاضرة وجودي في الوجود بجمعية مدينة عيسى بمناسبة يوم البيئة الوطني   3

 1527 المشاركة بزاوية )بصمات خضراء( في المعرض الدولي للحدائق   4

 35 للقاء الثقافي لعضوات الجمعية  بيئية  فقرة 5

 25 المشاركة بزاوية في احتفال أمانة العاصمة بمناسبة أسبوع الشجرة   6

 224 فعالية بالسالم عمرها بمناسبة عيد األسرة بمجمع الرملي المشاركة في  7

 54 األطفال الزراعة    لتعليمفعالية )إلى الفالح والخباز.. مع الشكر(   8

 38 االسكايب لطالب مدرسة عالي االبتدائية للبنين   " عبربصمتي البيئية"محاضرة   9

 5 مشروع سفراء البيئة الشباب   10

 120 ألطفال روضة الحنان يوم األرض العالمي   (أنا صديق األرض) ورشة عمل عقد  11

 35 يونيو 18لمة العيد الذي اقامتها الجمعية لعضواتها، فقرة بيئية ل  12

 10 لألطفال  الصيفي كن حراً  برنامج في تدريب على الزراعة وال و(سلج)تقديم قصة  13

 35 للقاء الثقافي لعضوات الجمعية  بيئية  فقرة 14

طالب مدرسة عالي االبتدائية  لبرنامج السكايب    عبر  "البالستك"  حولمحاضرة   15

 للبنين

35 

 40 في مقر الجمعية  ة وتوفير الطاقة بالمنزل والعمل(ندوة )كيفية رفع الكفاءعقد  16

 200 في نادي بابكو  فعالية بيئيون بالفطرة" عقد  17

 35 للقاء الثقافي لعضوات الجمعية  بيئية  فقرة 18

 2570 العدد اإلجمالي
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حضور اللقاء مع مدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية حميدان، وذلك لبحث سبل التعاون بين   .2

الفعاليات و  إقامة  بشأن  بين  الجمعية والبلدية  تفاهم  المشتركة ضمن إطار مذكرة  التوعوية  المشاريع 

 فبراير.    13الطرفين،  

حضور فعالية الئحة المنتجات البالستيكية )االشتراطات والتطبيق( في ببيت التجار المنظمة من قبل   .3

وصناعة   تجارة  غرفة  مع  وبالتعاون  للبيئة،  األعلى  والمجلس  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزارة 

 .   يونيو   2٦ن.  البحري 

في   .4 اقيمت  التي  الكوارث  من  للحد  آسيا  أفريقيا وغرب  لشمال  االقليمية  العمل  ورشة  في  المشاركة 

جمهورية مصر العربية من قبل الشبكة العربية للبيئة والتنمية )رائد( وبالتعاون مع الشبكة العالمية  

 يوليو.    ٣٠  -   ٢٩لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث،  

ع بين ممثلين من الجمعية مع ممثلين من شركة بتلكو لبحث سبل التعاون الممكنة،  المشاركة في االجتما  .5

 سبتمبر.   4

المنظمة من شركة سمارت وي    2019من قمة البحرين للمدن الذكية   المشاركة في النسخة الرابعة  .6

بفندق راديسون ساس،   العمراني،  البلديات والتخطيط  لالستشارات وبرعاية وزير األشغال وشئون 

 . سبتمبر   ١٦- ١٥

 سبتمبر.   21حضور فعالية اليوم العالمي لألوزون المنظمة من المجلس األعلى للبيئة بمجمع الرملي،   .7

حضور فعالية دور المرأة في حماية البيئة وتدوير المخلفات بالمجلس األعلى للمرأة وتقديم المجلس   .8

 سبتمبر.   ٢٦األعلى للبيئة،  

الممكنة للتوعية بشأن ظاهرة االحتباس الحراري بدعوة من الدكتور  المائدة المستديرة لمناقشة طرق   .9

 . سبتمبر   28،   بيل شوارتز عميد كاتدرائية مدرسة سانت كريستوفر، مملكة البحرين 

المشاركة في االجتماع الثالث للنهج االستراتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات لما بعد   .10

في مركز األمم المتحدة وبدعوة من االمم المتحدة للبيئة وبمساندة الشبكة الدولية للقضاء    2020عام  

 أكتوبر.   1تايلند،    - بانكوك ،  IPENعلى الملوثات العضوية الثابتة  

، مملكة  شاركة في فعالية شركة نفط البحرين بابكبو )يوم تنظيف الشاطئ في بابكو( بساحل المعامير الم  .11

 نوفمبر.   30البحرين،  

حضور المحاضرة التوعوية "الطاقة النظيفة" التي قدمها مجموعة من المهتمين والمستثمرين في مجال   .12

البحرينية لريادة االعمال وفي مقر المؤسسة بمبنى اركابيتا،  الطاقة البديلة والنظيفة بتنظيم من المؤسسة  

 ديسمبر.   ٤

البرنامج في الحفل الذي اقامته الجمعية االهلية لدعم التعليم والتدريب  الجمعية ورئيسة  مشاركة رئيسة   .13

   ديسمبر.   21لتكريم عضوات الجمعية بمناسبة يوم المرأة البحرينية،  

"أساسيات األمن والسالمة" التي قدمها مجموعة من المختصين في سالمة  حضور المحاضرة التوعوية   .14

 ديسمبر.   24المنزل بتنظيم من المجلس األعلى للمرأة وعقدت في مقر المجلس،  

مشاركة رئيسة البرنامج في حفل تدشين مبادرة المنصة االلكترونية لتدريب المنظمات األهلية لرفع   .15

 يسمبر. د   26كفاءتها في اإلدارة المالية،  

التعليم   .16 لدعم  االهلية  الجمعية  بمقر  كوفي  لستيفن  الثالث  البديل  كتاب  في  قراءة  فعالية  في  المشاركة 

 ديسمبر. ٢٨والتدريب،  
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 لمخرجات ا 

 "سلجو".  ، واطلق عليها اسم  قصة لألطفال حول أهمية العناية بالبذور البرنامج    أعد  .1

فلم بيئي توعوي بمناسبة يوم المياه العالمي بعنوان )ال تترك أحداً يتخلف    م إلعداد التنسيق مع اإلعال  .2

 . ( عن الركب 

 بالفطرة".    ن بيئيو إطالق النسخة الثانية من فلم "بيئيون بالفطرة" وعرضه في فعالية "  .3

اطالق لعبة بيئية "بذرتي" حول الربط بين البذرة والثمرة التابعة لها، وتم عرضها في فعالية  انتاج و  .4

 بيئيون بالفطرة.  

إنتاج بطاقات تهنئة من مواد معاد تدويرها بهدف تعزيز االستفادة من المواد الموجودة في المنزل   .5

 وتقليل النفايات.  

لتعزيز االستفادة من مخلفات الطعام في إنتاج المواد    ؛ إنتاج مقشر عضوي للجسم من قشر الليمون  .6

 المفيدة.  

 لتلبية الطلب عليها وعرضها في الفعاليات.    ؛ الزراعية لألطفال إعداد كمية جديدة من العدة   .7

 

 

 قسم اإلعالم  
 

 عالمية  اإل تغطية  ال 

 

 سواء   وبرامجها،  الجمعية  ابه  قامت   التي  األنشطة  من  لكثير  اإلعالمية  التغطية  على  االعالم  قسم  عمل

    يلي: كما ذلك وتفصيل غيرها، أو لقاءات  أو عمل، ورش أو فعاليات  كانت 

 بطاقة 17بطاقات واإلعالنات ونشرها في جميع وسائل التواصل االجتماعي وعددها  ال تصميم   .1

 ورشة   13تغطية ورش عمل الجمعية وبلغ عددها   .2

 66غ عددها  ل التواصل االجتماعي وب تغطية فعاليات عامة للجمعية عبر وسائل   .3

 27انتاج أفالم وكتيبات ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي وبلغ عددها   .4

 12إعادة نشر تغطية الصحف والمجالت عبر وسائل التواصل االجتماعي وبلغ عددها   .5

 12نشر اخبار الجمعية في الصحف المحلية وبلغ عددها   .6

 24لوطنية والدينية وبلغ عددها  تصميم بطاقات المناسبات الدولية وا  .7

 11بث التوعية عبر اإلذاعة والتلفزيون وبلغ عددها   .8

 17إعادة نشر بعض المقتطفات اإلعالمية وبلغ عددها   .9

   4اصدار نشرة دورية للجمعية عبر وسائل التواصل االجتماعي وبلغ عددها   .10
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  متفرقات 
 

منطلق   إحاطةومن  في  الجمعية  ب  اهتمام  بالمستجدات  ال العضوات  برامج  مشاريع  المعنية  تنفذها  التي 

و  أو  ،الجمعية المختلفة،  الجمعيةومخرجاتها  لتطوير  العضوات  مقترحات  لمناقشة  هناك   ،كذلك  كانت 

 الثقافية  من اللقاءات أربع  تنظيم  تم    حيث   التوالي،ابعة على  لراللسنة    استمرارية في عقد اللقاءات الثقافية

 ديسمبر. 18سبتمبر،  25 ،يونيو  18، مارس 27 في التواريخ التالية: ، 2019عام  خالل 
 

 انتهى التقرير،،، 

mailto:Bahrainwas@gmail.com

