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 الخالصة التنفيذية 
 

للتنمية اإلنسانية، تقريرها األدبي، الذي يوجز محصلة األنشطة والمنجزات التي حققتها خالل  -تُقدم جمعية البحرين النسائية 

 ظروفال رغمبكل مقاييسها  ةفي سنة استثنائي هنمن خالل عضوات الجمعية الالتي سّخرن طاقاتهن وقدرات م2020عام 

من الجمعية أن تُكيف أنشطتها وفقاً فكان البد  .(19 كورونا )كوفيد جائحة فيروس هت العالم بأسره بسببالتي واجالصعبة 

لى تمكين آليات العمل بشكل عام في كل المؤسسات. من هنا سعت الجمعية إ من غيرتالتي انتجتها الجائحة و للمعطيات التي

وبذلك  لواقع االفتراضي لمختلف األنشطة التي تقوم بها الجمعية.العضوات عبر تعزيز قدراتهن للتحول التقني واستخدام ا

التي افرزتها  التحدياتاستطاعت العضوات مواصلة أعمالهن التطوعية اإلنسانية لتحقيق رؤية الجمعية ومهمتها متجاوزين 

 ومن ابرز األنشطة ما يلي: الجائحة. 
  

الظرف العصيب ن لتحاكي وعلى مدى شهري 2020يونيو  4 بتاريخ بيتنامن_ سالمنا_يبدأمبادرة #أطلقت الجمعية  -

السالم والتسامح داخل ولتعزيز قيم جائحة على المجتمعات اقتصادياً ونفسيًا وأسريًا، الاعيات العالم وتدالذي يمّر به 

 .وخارج البيت للتعايش والتكيّف مع الوضع المستجد على النحو األفضل

لثالثة ست فعاليات تناولت فيها قيمة )السالم( من زوايا متعددة، وذلك عبر وقدّمت الجمعية من خالل برامجها ا

يوليو. شارك في تقديم هذه  25يونيو إلى  4م خالل الفترة من تطبيق )زووم( والبث المباشر لتطبيق االنستغرا

حها. من الضيوف المختصين في المجاالت التي تم طرالفعاليات عضوات الجمعية إلى جانب استضافة عدد 

استضافت وخارجها. كما من داخل البحرين  امشاركً  550واسعاً بحضور أكثر من  وقد شهدت الفعاليات إقباالً 

، وذلك عبر حساب سالمنا يبدأ من بيتنا"رئيسة الجمعية للتحدث عن حملة الجمعية " "اإلبداع من البيت"حملة 

 .ونيوي 16في لقاء تم بتاريخ  االنستجرام المباشر التابع للحملة
 

ً نظمت الجمعية برنامج - هدف تعزيز مجموعة من القيم عبر برنامج زوم ب"صيفنا في البيت"  لألطفال بعنوان اصيفيً  ا

في ضوء اإلنسانية والمهارات الحياتية التي تساهم في بناء شخصية الطفل ولقضاء وقت مفيد وممتع في آن واحد 

 أغسطس 3بتاريخ البرنامج بدأ البرامج الترفيهية االعتيادية.   المشاركة في على ظروف الجائحة وعدم قدرة األطفال

ورش تفاعلية افتراضية اشترك في تقديمها كل من "برنامج  6اشتمل على باقة من وواستمر لمدة ثالثة أسابيع،  2020

 .المواطنة البيئية" و"برنامج كن حراً"
 

لتحوالت القائمة، التي تناسب ااألهداف والخطط الجديدة وضع وقفة استراتيجية لفي الربع األخير من العام كان للجمعية  -

قدمه  األساسية للقيادة" 4األدوار ال استشاري في مجال القيادة المتقدمة بعنوان تنفيذ برنامج  تم هذا المنظور وفي إطار

وضع شارة تلك االست . وعلى ضوءأكتوبر 10و 6 لعضوات مجلس اإلدارة في في هذا الجانب وذلك أحد المختصين

لالنخراط في مواقع  شاباتالتأهيل استقطاب وة الهامة، وموجزها ستراتيجياال اتقرارمجلس اإلدارة مجموعة من ال

، إضافة بتوليهن لرئاسة البرامج تمهيداً لدخولهن في مجلس اإلدارة في الدورة القادمة عبر البدءال اتخاذ القرار بشكل فعّ 

الالتي  م في برامج الجمعية، مع توفير التدريب المكثف في مجال القيادة لكل الشاباتالستقطاب الطاقات الشابة لالنضما

تم بدء تأهيل شابتين لتولي رئاسة كل من برنامج المرأة بعد أن  2020مع نهاية عام وقد تم تفعيل الخطة  يتم انضمامهن،

  الذي ستنفذه البرامج. تمهيداً للتدريب المتخصصالتدريب العام للعضوات الشابات  بدءوبرنامج المواطنة البيئية. كما تم 
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التي تقوم عملياً في كل العمليات والممارسات  ترجمها فيتأن  الجمعية ارتأت تؤمن بهاالتي قيم الثوابت والمن انطالقا  -

. الجودةون، النزاهة، اإلدارة الرشيدة، الشراكة والتعاو ،لمسؤوليةاعبر وضع آليات واضحة لتفعيل بنود المدونة: بها 

وفي سبيل ذلك تم تشكيل فريق عمل وضع األسس والعمليات الُمحققة لكل بند فيها ومن ثم تم شرح المدونة لعضوات 

 .رسبتمب ١٦الجمعية في لقاء عمومي، 
 

  عدة أصعدة، منها: على كما حققت الجمعية إنجازات نوعية 

لتكون انتخابات برنامج األمم المتحدة للبيئة في مواطنة برنامج ال فوز ممثلة الجمعية أ. فاطمة فروتن نائب رئيسة .1

  يونيو(. 3)ممثلة إقليمية للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة في منطقة غرب آسيا، 

" التابعة أبطال الطعام"ملصق لمسابقة لجنة التحكيم الدولية لتكون ضمن اختيار الجمعية ممثلة في برنامج المواطنة  .2

، سنة 19إلى  5العمرية من للفئة يوم األغذية العالمي والتي أقيمت بمناسبة لزراعة لألمم المتحدة منظمة األغذية وال

 .نوفمبر( 6)

من الجمعيات المعتمدة من البرنامج تسليم تقاريرها الدورية للفترة من برنامج األمم المتحدة للبيئة بناء على طلب أمانة  .3

 ديسمبر(. 31، )المطلوب التقريرئية البيبرنامج المواطنة  م، قد2020إلى  2016عام 
 

 بطاقاتوالكتيبات والقصيرة الفالم كاأل اإلعالمية المخرجاتالعديد من  تنفيذم د تفق وعلى الصعيد اإلعالمي للجمعية

 بشكل عامالتغطية اإلعالمية  يبين ١الجدول رقم ، ووغيرهاالتواصل ل ئلوسا

 (1جدول رقم )
 

 

 

عدد المستفيدين من البرامج والفعاليات التي  انخفاضا واضحاً في، فقد شهدت المجمل العام ألنشطة الجمعية ومن حيث

مقارنة بعدد  2130حيث بلغ عدد المستفيدين  ٪ ٥٣بنسبة  وذلك  2019عنه في عام  2020  ة في عاماقامتها الجمعي

في ظل تأزم جيدة كرونا، إال ان النسبة تعتبر حة ئجاذلك للظروف التي فرضتها  ىعزويُ ، السابقفي العام  4496

 صيل أكثر للمستفيدين واألنشطة. تفا أدناه" 2رقم " الجدول الوضع وتعطل غالبية األنشطة في كل القطاعات.
 

 (2جدول رقم )
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في سعي الجمعية في التوافق مع االهتمام الدولي المعني بالتنمية المستدامة فإن األنشطة التي قامت بها  اواستمرارً 

 من تلك األهداف، هي التالي: عشرة  تدعمم 2020الجمعية في عام 

مع األطراف الفاعلة في المجتمع للعمل معاً قة الشراكة ترسيخ عالوتوطيد أواصر التعاون كما تؤمن الجمعية بأهمية 

المعني بعقد  17أهداف التنمية المستدامة وتحديداً الهدف رقم وبذل الجهود في تحقيق األهداف المشتركة، وهذا يعزز 

شأن الفاعلة فيما بينها من أجل بلورة التزاماتها ب الذي يحث على تواصل األطراف، والشراكات لتحقيق األهداف

وقد بدأت برامج الجمعية برصد ساعات التطوع التي تقوم بها من التنمية المستدامة وتعزيزها على جميع المستويات. 

نشطة األطبيعة وفيما يلي بيان  ساعة، ٣٨٠٠ طوع بشكل اجمالي اكثر منفي سبيل تحقيق أهدافها وبلغت ساعات الت

 .٢٠٢٠التي قامت بها عضوات الجمعية خالل عام 

 جازات البرامجإن
 

 برنامج المرأة
 

 مشروع "القيادة األخالقية"

"القيادة األخالقية، من القدرة على التأثير إلى التأثير بشرف"، يهدف المشروع إلى بناء القدرات القيادية وتطويرها، 

األخالق، وتؤطرها القيم، واالرتقاء من مكّونات القيادة التشاركية القائمة على القدرة على "التأثير" إلى قيادةٍ تحكمها 

 كما ترتكز على قوة المبادئ الفعّالة، وتتبنّى مبدأ "التأثير بشرف".

: "السالم والعدل والمؤسسات القوية"، ومن أهم األنشطة ١٦يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة رقم المشروع وهذا 

ديسمبر، فقد  ١٢"، عنوان "أنت سيد قراركاضية بندوة تفاعلية افترم ، تنظي٢٠٢٠ التي قام بها البرنامج خالل العام

 .اشخصً  ٨٧بلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين 

 

 

 

 

 27 - - 7 - 755 9 المواطنة برنامج

 54 25 7 7 3 2130 40 المجموع
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    "قضايا المرأة من منظور تجديدي"مشروع 

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

األديان فيما يخص الدور اإلنساني للمرأة، والعمل على  تصحيحها بمفاهيم صحيحة المتأصلة التي تتناقض مع جوهر 

وفق أدلة منطقية وعلمية تعيد للمرأة مكانتها األصلية ودورها األساسي في الحياة، مستنداً على القيم والمفاهيم اإلنسانية 

بة للرجل والمرأة ا الجوهرية بالنسالمشتركة بين كل األديان، كما يعمل المشروع أيضا على دراسة بعض القضاي

المشروع يتوافق وهذا الشراكة وقيم السالم. ، وتقديم رؤية جديدة ألسس الزواج وفق مبدأ كمواضيع الزواج والطالق

 هي: ٢٠٢٠عام خالل  أنشطتهمن أبرز و: "الحد من أوجه عدم المساواة". ١٠مع أهداف التنمية المستدامة رقم 

 (3)جدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

    " المرأة حاضنة السالم "مشروع 

 

نشر "ثقافة السالم" ومفهوم "السالم الداخلي"، والتنشئة األسرية وفق قيم السالم، وتمكين المرأة إلى المشروع يهدف 

وبناء قدراتها المعرفية واإلدارية لتعزيز دورها الفاعل في بناء وحفظ السالم، مع التأكيد على مراعاة منظور النوع 

: "السالم والعدل والمؤسسات القوية" 16تماعي في جميع المراحل. ويحقق المشروع أهداف التنمية المستدامة رقم االج

 ". 4": "المساواة بين الجنسين". ومن أهم أنشطة المشروع هي المبينة في الجدول رقم 5ورقم 
 

 (4)جدول رقم 

 

 

 التاريخ ليةالفعا م

 طوال العام ( بطاقة توعوية14حملة نشر المفاهيم من دليل الزواج عبر اصدار ) 1

 نوفمبر 7 ر الزواج"د  ر ق  بعنوان "السر الذي يغيّ افتراضي عقد لقاء تفاعلي  2

 ديسمبر 26 بعنوان "قصر المحبة"افتراضي عقد لقاء تفاعلي  3

  87 العدد اإلجمالي للمستفيدين

 التاريخ الفعالية م

 يناير 4 هللا" لمجموعة من معلمات رياض األطفالمحاضرة بعنوان "السالم مع أحباب  1

2 
عنوان بعلى منصة االنستغرام  رمباشلقاء  عقدتم ضمن حملة )سالمنا يبدأ من بيتنا(، 

 يوليو 4 خان.)الجائحة وفرص السالم(، باستضافة المدرب في الشئون الزوجية األستاذ حمد ال

 56العدد اإلجمالي للمستفيدين 
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    " ... المشروع الرائد لإلنسانيةاألمومة "مشروع 

 

ن فهم وإدراك طاقاتها يهدف المشروع إلى نشر الوعي بفضيلة "األمومة" كقوة داخلية أودعها هللا في المرأة، وتمكين المرأة م

نهضة الجوهري في  وقواها الداخلية، وبخاصة عاطفة األمومة، لتمكينها من امتالك خياراتها وتحديد أولوياتها ألخذ دورها

 ٥رقم  األمم، ومن أهم أنشطة المشروع هي المبينة في الجدول

                                                   

 (5) مجدول رق

 
 

 التدريبإحصائيات 
 

 األنشطة التي قام بها البرنامج. دناه مجموع عدد المستفيدين من مختلفأ ٦الجدول رقم يبين 

 (6)جدول رقم 

 التاريخ الفعالية م

 يناير 13 محاضرة بعنوان )األمومة نداء التكامل( لعضوات جمعية مدينة حمد  1

 يناير 19 معلمات روضة لؤلؤة الخليج العربيلورشة بعنوان )األمومة طيف ألوان في جنان األطفال(  2

 فبراير 3 عنوان "األمومة.. النور المستمر" في مركز الرفاع االجتماعيبمحاضرة  3

4 
إطالق االستبيان االلكتروني )تراجع اللياقة االخالقية واالجتماعية لدى االبناء( الخاص 

 مارس 14بفعالية االمومة المزمع اقامتها في 
 فبراير 12

 فبراير 20 محاضرة بعنوان )االمومة من االسرة الى الوطن( في مجلس االبرار بالقطيف 5

6 
ضمن حملة )سالمنا يبدأ من بيتنا( تنظيم ندوة حوارية بعنوان )المرأة األم واحتضان األزمة( 

 استضافة تجارب مجتمعيةب
 يونيو 20

7 
باستضافة كل من " وية الرؤية"تطبيق زوم بعنوان "الجائحة وزا تنظيم حلقة حوارية عبر

  ضمن حملة الجمعية تحت شعار "سالمنا يبدأ من بيتناأ. ابتهاج خليفة و أ. زينب سعيد 
 يوليو 18

 نوفمبر 28 بمناسبة يوم المرأة البحرينية "الحقوق االنسانية للمرأة طريق حياة"افتراضية ندوة حوارية  8

  409 العدد اإلجمالي للمستفيدين

 أنشطة المشاريع م
 عدد المستفيدين

 87 القيادة األخالقية 1

 87 المرأة من منظور تجديدي 2

 56 المرأة حاضنة السالم 3
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 تمكين العضوات
 

يهتم البرنامج بتمكين عضواته بالمعارف والمهارات بشكل مستمر، وبسبب جائحة كورونا والحاجة الى استخدام 

 شأن ما يلي:وإنجاز المهام، تم التركيز بشكل مكثف على التمكين التقني، وقد تم في هذا ال صلاللتوالذكية األجهزة 
 

 ابريل 22تقديم ورشة افتراضية لكيفية اعداد استبيان الكتروني لعضوات البرنامج عبر برنامج زوم. .1

تقديم ورشة افتراضية لعضوات البرنامج حول كيفية استخدام تطبيق زوم والتعامل معه من خالل الجهاز أو الهاتف.  .2

 ابريل  29

يم والتدريب خالل تيسير البرامج االفتراضية " تقديم المدربة سميرة حضور ندوة الكترونية خارجية بعنوان" التعل .3

 مايو 12علي بابا. 

تدريب العضوات من قبل فريق التمكين الرقمي بغرض رفع كفاءة األداء على استخدام التقنية وذلك خالل الشهر  .4

 يونيو 30-1كامالً.  

 Coachالمرحلة التأسيسية  -نامج تدريب كوتشبر -مشاركة في سلسلة من الحلقات التابعة لبرنامج )كوتش مي .5

Me foundation coach .يونيو 30-1(، ادارة اللقاء: سميرة علي بابا 

 يونيو 1"للمدربين والمنتديين" من خالل تمارين يومية.  Zoomتدريب العضوات على كيفية استخدام تطبيق زوم  .6

االفتراضية( تقديم المدربة سميرة علي بابا. شاركت عدد من عضوات البرنامج في ورشة حول )تصميم الورش  .7

 يونيو 3

 يوليو  1مشاركة في ورشة حول )أساسيات التفاعل في الورش االفتراضية(، قدمت الورشة المدربة سميرة بابا.  .8

 Coachالمرحلة التأسيسية  -برنامج تدريب كوتش -مشاركة في سلسلة من الحلقات التابعة لبرنامج )كوتش مي .9

Me foundation coach .يوليو  4(، ادارة اللقاء: سميرة علي بابا 

 يوليو 13  (.Google Formsتنظيم ورشة تقنية لعضوات البرنامج حول كيفية استخدام الستخدام ) .10

 يوليو 22تنظيم ورشة تقنية لعضوات البرنامج حول كيفية استخدام منصة زوم. )الجزء األول(.   .11

 يوليو 29ول كيفية استخدام منصة زوم. )الجزء الثاني(. تنظيم ورشة تقنية لعضوات البرنامج ح .12

حضور ورشة خارجية لتعزيز التواصل الرقمي لمؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الرابطة العربية للتربويين  .13

 اغسطس  22التنويريين. 

 أغسطس  24( بتنظيم الفريق التقني. Google Classroomحضور ورشة ) .14

 سبتمبر 2(  .aha slidesوات، تم تقديم ورشة عمل لعضوات البرنامج )من ضمن التمكين التقني للعض .15

 409 الرائد لإلنسانيةاألمومة.. المشروع  4

 639 العدد االجمالي
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حضور عضوات البرنامج اللقاء الثقافي للبرنامج تحت عنوان )الكون جار ومجرور بين المرأة والرجل( من تقديم  .16

 سبتمبر  30  .فريال الصيرفي ممثلة عن مشروع األمومة

 7مة رجب. مشروع األمومة بعنوان ابنة السماء من قبل أ. نعيحضور عضوات البرنامج اللقاء الثقافي الثاني ل .17

 أكتوبر

ديم كل من فريال حضور عضوات البرنامج اللقاء الثقافي الثالث لمشروع األمومة "المرأة والكون وابنة السماء" بتق .18

 أكتوبر 21ونعيمة 

سالم بعنوان "اآلخر من منظور حضور عضوات البرنامج للقاء الثقافي من اعداد تقديم مشروع المرأة حاضنة ال  .19

 أكتوبر 28آخر" تقديم أ. نجيبة شرف 

حضور اللقاء الثقافي "القيادة األخالقية والتأثير بشرف" المنظم من قبل مشروع القيادة األخالقية، تقديم رئيسة  .20

 نوفمبر 25برنامج المرأة م. صبا العصفور 

( مع بنك BIBFللمرأة البحرينية بتنسيق من معهد ) حضور دورة مهارات االتصال ضمن برنامج المرأة الرقمية .21

(BBK .من تقديم د. هناء القيدوم )ديسمبر 7-1 

( BIBFحضور دورة مكثفة لمهارات االتصال ضمن برنامج المرأة الرقمية للمرأة البحرينية، بتنسيق من معهد ) .22

 ديسمبر  30 -14، وكانت اختيارية لمن حضر الجزء األول.  (BBKمع بنك )
 

 لحضور والمشاركة في الفعاليات العامةا

 شاركت عضوات البرنامج في الفعاليات التالية:
 

حضور حفل افتتاح المؤتمر العلمي القتصاد االلهام )صناعة األثر في عصر األزمات( والتي نظمتها جمعية اقتصاد  .1

 فبراير  3االلهام في فندق ذي غروف بأمواج. 

دورة السادسة لجائزة االميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة لتقدم المرأة حضور حفل االعالن عن الفائزين بال .2

 فبراير  5البحرينية في نسختها الوطنية في مركز عيسى الثقافي. 

 فبراير  6حضور ندوة بعنوان "أهداف التنمية المستدامة" في جمعية المرأة البحرينية بتنظيم من االتحاد النسائي.  .3

 فبراير 17طنية لنهوض المرأة " في جمعية النساء الدولية وبتنظيم من االتحاد النسائي. حضور فعالية "الخطة الو .4

حضور مع تقديم مداخلة في ندوة "القوامة والوالية" قدمتها أ. أميمة عبد الغفار في مجلس يعقوب فخرو بالمحرق.  .5

 فبراير 26

ديم المحامية عذراء الرفاعي من جمعية المشاركة في ورشة الكترونية بعنوان )ادارة المشكالت الزوجية( تق .6

 مايو  9الحقوقيين الكويتية في دولة الكويت عبر برنامج زوم. 

الحماية  19مشاركة مجموعة من عضوات البرنامج في وبينار اقليمي )تجارب دولية وعربية في مواجهة كوفيد  .7

النساء في  -بالمرأة وحقوق االنسان )ميبياالجتماعية وحماية النساء( بتنظيم عدد من المؤسسات العالمية المعنية 

كرسي خليل جبران للقيم والسالم( بمشاركة عدد من النساء القياديات العربيات  –عالم الحروف  –التطوير والتقدم 

 مايو  13بإدارة الجلسات من االردن. 

علي النوع االجتماعي ( دور االعالم وتاثيره 19مشاركة في ويبنار اقليمي حول )أصوات النساء في ظل كوفيد  .8

 مايو  20في ظل المستجدات( بمشاركة نسائية عربية واسعة. 
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حضرت مجموعة من عضوات البرنامج محاضرة بعنوان )قيادة الناس خالل التغيير( بالتعاون مع مركز مسار  .9

 مايو  30الخواجة من مؤسسة فرانكلين كوفي.  هدى. أوتقديم للتدريب والتطوير، 

د عضوات البرنامج في مناظرة لمجموعة رؤى وبتنظيم مركز تفوق بشأن "بين مؤيدي عقشاركت مجموعة من  .10

 يونيو  8الزواج الشرعي ومؤيدي عقد الزواج المدني ". 

شاركت بعض من عضوات البرنامج في محاضرة افتراضية بعنوان "تحديات قضايا االسرة في ظل جائحة كرونا  .11

 يونيو 15التعاون مع المحامية فوزية جناحي. " بتنظيم من جمعية المرأة البحرينية وب

أطر وأدوار( في ملتقى –المشاركة في ملتقى بعنوان )مسؤولية واستقرار األسرة العربية في مرحلة ما بعد كرونا  .12

 يونيو 20-19. 2020وجائزة المسؤولية المجتمعية لألسرة العربية لعام 

ت " قصة للتأمل والتقييم بالشراكة بين معهد البحرين حضور حوارية بعنوان " المرأة البحرينية في األزما .13

 يونيو 24للتنمية السياسية والمجلس األعلى للمرأة وبتقديم أ. هالة االنصاري. 

مرحلة ما بعد الكورونا " عن طريق االتحاد  2030بعنوان " المساواة في أجندة  "انجد"حضور ندوة مع شبكة  .14

 يونيو 24 النسائي.

تنظيم من لجنة المرأة والطفل من جمعية الحقوقيين البحرينية، تقديم ب -zoomعبر برنامج حضور جلسة نقاشية  .15

محاميات من أربع دول هي البحرين والكويت والسعودية وعُمان، تحدثن عن قضايا الطالق والحضانة واألسرة 

 يوليو  14في ظل أزمة كرونا. 

غرام من تقديم عبد العزيز أبل، استشاري تعليمي تربوي حضور "ويبينار التسامح في مواجهة التنمر" عبر االنست .16

 يوليو 8بالتعاون مع المعهد الدولي للتسامح من الكويت. 

حضور ندوة بعنوان " آثار الجائحة على النساء في مملكة البحرين مع االتحاد النسائي واتحاد النقابات ومركز تفوق  .17

 يوليو 14 االستشاري.

بيق اتفاقيات حول حقوق الطفل أثناء النزاعات والحروب في المناطق العربية عبر حضور ندوة حوارية بعنوان تط .18

 أغسطس  1برنامج زووم من تنظيم تالل نيوز عربية وتقديم د. خولة مطر وادارة أ. هدى المحمود.  

ص" التَّحديات وال… حضور ندوة حوارية بعنوان: "فاعليَّة مؤسسات المجتمع المدنّي في ظل جائحة كورونا  .19 فُر 

 اغسطس 8من تنظيم الرابطة العربيَّة للتَّربويين التَّنويريين، حيث تم استعراض تجربة جمعية البحرين النسائية.  

وبرعاية فخرية من السيد علي بن صالح الصالح  2020حضور جلسات مؤتمر وجائزة الجهات المانحة الرابع  .20

ودورها في دعم برامج التخطيط للتعافي االقتصادي رئيس مجلس الشورى حول مناقشة موضوع الجهات المانحة 

 أغسطس  15واستدامة التنمية عبر برنامج زووم. 

حضور ندوة بعنوان "وضع المرأة العاملة في االقتصاد غير المنظم" من تنظيم االتحاد النسائي البحريني قدمها  .21

يم عيتاني األمين العام المساعد للمرأة العاملة النائب سيد فالح عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية، و أ. هبة سل

 سبتمبر  9باالتحاد العام. 

حضور محاضرة بعنوان "العالقات مع اآلخر" بتنظيم من مركز الود لالستشارات االسرية في سلطنة عمان، بث  .22

 سبتمبر  12مباشر عبر االنستغرام 

بريطانية سابقة بتنظيم من جمعية البحرين للتأمل حضور ندوة بعنوان "قوة الغاية" تقديم دنيس لورنس من صحيفة  .23

 سبتمبر  15وتطوير الذات. 
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" في المملكة العربية السعودية عن طريق برنامج  2030حضور ندوة بعنوان " أنظمة الرعاية الصحية.. ورؤية  .24

(zoom .)21 سبتمبر 

  سبتمبر 28(. zoomبيق )حضور دورة قمة التشافي بعنوان )اضبط دماغك( على منتدى الشفاء عن طريق تط .25

يخ حضور حلقة حوارية بعنوان "المعلقات المهجورات ظاهرة من مظاهر العنف االسري" وضيوف الحلقة الش .26

 سبتمبر  28حمزة الديري/ المحامي عمر العيد. 

 سبتمبر  29(. zoomحضور دورة قمة التشافي بعنوان )استعد قلبك( على منتدى الشفاء عن طريق تطبيق ) .27

المنظم من قبل االتحاد الدولي للمسؤولة المجتمعية بالسعودية.  2020لمؤتمر األول لقياس األثر االجتماعي حضور ا .28

 أكتوبر 1

 أكتوبر 1بسويسرا.  Younityمؤتمر "قمة التشافي " من قبل مؤسس  حضور .29

تنظيمه من قبل  "الذي تم 2020حضور " مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية الخامس في الدول العربية للعام  .30

مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية " بالشراكة مع البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات 

 أكتوبر  10الدولية. 

 أكتوبر   30حضور ندوة حول ميراث المرأة تقديم المحامي عبد هللا الشمالوي.   .31

فريق نبض االمارات التطوعي للمركز التدريبي دار همسة  حضور ندوة "فنون احترام اآلخرين" المنظمة من قبل .32

 نوفمبر 2التابعة ل أ. ابتهاج خليفة، تم في االمارات العربية المتحدة، تقديم أ. ابتهاج خليفة سفيرة السعادة.  

 نوفمبر  16حضور المؤتمر االقليمي االسيوي للتسامح عبر الثقافات.   .33

 –مركز اوال لالستشارات القانونية واالجتماعية  –ج" تنظيم جمعية أوال حضور ندوة "الطالق.. الوقاية والعال .34

 نوفمبر  18تقديم أ. فاطمة ربيعة / أ. أحمد النجار. 

حضور ندوة بعنوان "تعزيز النمو االقتصادي الشامل والمستدام والعمالة وتوفير العمل الالئق للجميع" تنظيم االتحاد  .35

 نوفمبر 18مجلس األعلى للمرأة واالتحاد العام لنقابات عمال البحرين النسائي البحريني بالتعاون مع ال

حضرت مجموعة من عضوات برنامج المرأة ندوة بعنوان "دور المرأة في تعزيز ثقافة الوحدة واالتحاد في  .36

 23وفاء االنصاري /زينت المهندس –المجتمع" تنظيم الجمعية البهائية بالتعاون مع االتحاد النسائي البحريني 

 نوفمبر

 21حضور محاضرة عن طريق أون الين بعنوان "العقل الملون لحل المشاكل الألسرية" تقديم د. علي القاسم.   .37

 نوفمبر 

الندوة الثقافية "الحوار االسالمي المسيحي.. الضرورات والتحديات" المنظمة من قبل منتدى الثالثاء حضور  .38

 رنوفمب 24الثقافي، تقديم القس د. رياض جرجور. 

حضور ندوة بعنوان "النساء المهجورات بين القانون والواقع المعاش" مع المتحدثات أ. عائشة بو مطيع/ أ. مريم  .39

 نوفمبر 24. "قتفوّ "الرويعي/ أ. فائزة عبد األمير من تنظيم مركز 

ها "شبكة نحن" حضور ندوة بعنوان "نحو مساواة كاملة في قانون الجنسية" في الندوة االقليمية الموسعة التي تنظم .40

مكتب  -للمدافعين والمدافعات عن حقوق االنسان عن منطقة مينا والمفوضية السامية لحقوق االنسان لألمم المتحدة

 نوفمبر 26. ، وتقديم ورقة عملبيروت
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حضرت مجموعة من عضوات البرنامج الحلقة الحوارية "قانون أحكام االسرة بين النظرية والقانون" المنظمة من  .41

 نوفمبر  30تحاد النسائي البحريني.. تقديم المحامي عبد هللا الشمالن/المحامية ابتسام الصايغ قبل اال

لبحريني، حضور مجموعة من عضوات البرنامج ندوة بعنوان "جنسيتي حق لي وألبنائي" تنظيم االتحاد النسائي ا .42

 ديسمبر 15تقديم أ. مريم الرويعي. 

ا" تنظيم االتحاد تحديات الرقمنة ما بعد أزمة كورون 2030العربية و أجندة  حضور لقاء المائدة المستديرة "المرأة .43

 ديسمبر15النسائي بالتعاون مع مركز كوثر للتدريب، 

حضور ندوة بعنوان" المساواة في التمكين السياسي ودور البحرينيات في صنع القرار" بتنسيق من االتحاد النسائي  .44

 ديسمبر 22 / د. منى فضل/ أ. ايمان شويطر. البحريني بمشاركة أ. عزالدين المؤيد

بالتعاون بين  2017لسنة  19حضور ندوة بعنوان "اقتراح بقانون" لتعديل بعض مواد قانون األسرة البحريني رقم  .45

 .ديسمبر 28االتحاد النسائي وجمعية المرأة البحرينية. 

 

 :كالتالي النسائي االتحاد في مستمرة مشاركات للبرنامج
 

 م. صبا العصفور لتكون عضوة في اللجنة االستشارية باالتحاد النسائي.  تم ترشيح .1

 النسائي. االتحاد إدارة مجلس في للجمعية ممثلة لوجود النسائي االتحاد إدارة مجلس اجتماعات حضور .2

 معيةللج ممثلة وجود باعتبار الجنسية ولجنة القوانين، وتعديل الشخصية واألحوال األسري العنف لجنة اجتماعات .3

  اللجان. جميع في

  فيها. للجمعية ممثلة وجود باعتبار للمرأة األعلى والمجلس النسائي االتحاد بين ما المشتركة اللجنة اجتماعات .4
 

 
 

  ساعات التطوع
 

بشكل تطوعي كامل، وقد بلغ اجمالي ساعات  الجمعيةساعات عمل لتنفيذ رؤية وتطلعات  برنامج المرأةتبذل عضوات 

 يبين تفاصيل الساعات التطوعية. ٧الجدول رقم  في البرنامج.عضوة  19ساعة لعدد  1345 يالتطوع حوال

 

 (7)جدول رقم 
 

 التطوع ساعات 2020 - البرنامج لعضوات التطوع أنشطة

 395 محددة. لمهام والخاصة الدورية االجتماعات 1

2 
 تقارير، محاضرات، ندوات،) المخرجات عمل في المستغرق الوقت

 وغيرها( إدارية أمور
241 

 340 الخارجية والمشاركات التشبيك في المستغرق الوقت 3

 357 الداخلية والمشاركات الذاتي التطوير في المستغرق الوقت 4

 1345 مجموع الساعات 
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 برنامج "كن حرا "

 
 

 ورش العمل لألطفال والمراهقين

لورش التدريبية التالية للعديد من األطفال والمراهقين بهدف تعزيز مبادئ الحماية وتقوية شخصيتهم عقد برنامج "كن حراً" ا

، السالم والعدل والمؤسسات القوية( من أهداف التنمية المستدامة :16تخدم هذه الورش التدريبية مقاصد الهدف رقم )و

 والورش التدريبية هي كالتالي: 

 "أنا قائد ومؤثر". .1

 مل غير انساني ومرفوض"."التنمر ع .2

 " نمرح ونتعلم مع االختالف". .3

 " أنا أقرر أن أختار كلماتي بذكاء". .4

 رى الشيء الجميل في اآلخر".أ"  .5

 "خطواتي نحو النمو". .6

 " اصنع معادلتك للنمو". .7

 

 ورش عمل ألولياء األمور والمربينندوات و

 موراأللتوعية أولياء ر وسائل التواصل المختلفة، وحلقات تثقيفية عبورش تدريبية ندوات وعقد برنامج "كن حراً" 

:السالم والعدل والمؤسسات القوية( من أهداف التنمية 16تخدم هذه الورش التدريبية مقاصد الهدف رقم )، ووالمربين

  :المستدامة

 مايو. 30"نظرتي البني من ذوي االحتياجات الخاصة تصنع فرقًا"  .1

 يونيو. 16الم" ألولياء األمور عبرتطبيق زووم، بتاريخ "االنشراح ألسرة متوازنة تنعم بالس .2

 يونيو. 18ضمن سلسلة "البدائل السلوكية لالعتداء العاطفي على األطفال" ،  "المقارنة بين االطفال" .3

 يونيو. 25ضمن سلسلة "البدائل السلوكية لالعتداء العاطفي على األطفال" ،  "االعتداء الخفي" .4

 يونيو. 30 ى القوة"،" رحلة الخوف من الضعف إل .5

 يوليو. 11عقلية النمو مقابل عقلية الثبات"، بتاريخ " .6

 يوليو 13 حلقة نقاشية ألولياء األمور بعنوان "حاجة األم لالنتعاش" عبر االنستغرام اليف .7

 .سبتمبر 22"اآلليات الذهبية الست لحماية أبنائك من تغلغل الخوف والقلق إلى شخصياتهم"،  .8

 أكتوبر. 2، على حماية ابنائك من االعتداءات على االنترنت"تؤثر  ةخمس مهارات والدي" .9

 اكتوبر . 7" التضارب" أحد أنواع االعتداء العاطفي،  .10

 اكتوبر. 14" القسوة" أحد أنواع االعتداء العاطفي،  .11

 اكتوبر. 20"تطبيقات عملية لتنمية عقلية النمو لدى األبناء"،  .12

 نوفمبر. 30عدد من الموهوبين،  "الموهبة ... بذرة مميزة" ، باستضافة .13
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 .ديسمبر 4" النظرة الصانعة للهوية اإلنسانية لذوي اإلعاقة" باستضافة مجموعة من أولياء األمور،  .14
 

 2020إحصائيات الورش التدريبية لعام 

 :بتدريب 2020قام برنامج "كن حراً" خالل عام 

 92 طفل ومراهق 

 644  ولي أمر 

 

 إصدارات برنامج "كن حرا "

 ::السالم والعدل والمؤسسات القوية( من أهداف التنمية المستدامة16رقم )دم اإلصدارات التالية مقاصد الهدف تخ

  .، أغسطسالتنمر"قوي  وواثق" وهي لعبة تعليمية عن كيفية التعامل والحماية من تصميم لعبة اعداد و .1

  نوفمبر. 20 ،اصدار كتيب بعنوان "نعم ضع قوانين ذكية مع أبنائك" .2

 

 مقاالت

 .ابريل 17" حماية أبناءنا من دوامة التفكير السلبي"  .1

 .ابريل  17قريباً منهم و خطط ليومياتهم"  كن " لحماية أطفالك .2

 .ابريل 2، في مجلة البحرين الخيرية الفصلية وصحيفة الوطن ،" خيارك أن تكون سنداً قوياً ألبنائك يُشعرهم باألمان" .3

 .أكتوبر 26صحيفة الوطن، مع عتداء على االنترنت حوار حول حماية األطفال من اال .4

نشرت مجلة شرق غرب االلكترونية، دراسة أعدتها أ. ذكريات سند حول "برنامج تدريبي وقائي للحماية من االساءة  .5

 .نوفمبر  1، الجنسية لألطفال ذوي االعاقة الذهنية"

 

  وسائل التواصل االجتماعي الكترونية علىبطاقات 

 فبراير  11ة يوم االنترنت العالمي بطاقة بمناسب .1

 ابريل. 23  بمناسبة شهر رمضان  بطاقة تهنئة .2

 ابريل. 24القيم في رمضان"  سبطاقات "فانو .3

  نوفمبر. 19بطاقة بمناسبة اليوم العالمي للطفل  .4

 ديسمبر. 3نشر بطاقة بمناسبة اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة  .5

 

ا" على افيديوات   ليوتيوبعلى قناة "كن حر 
 

 .يونيو 9 ،ندوة "االنشراح" على قناة "كن حًرا" .1

 يوليو. 1 ،ندوة "رحلة الخوف من الضعف إلى القوة" .2

 اكتوبر. 15، بالمعلمين االفاضل بمناسة يوم المعلم العالمي  فيديو لالشادة .3



 للتنمية اإلنسانية  -جمعية البحرين النسائية

 2020التقرير األدبي لعام 

 
 

 

 
Tel: 17246471    Fax: 17246472,    P.O. Box: 11425  Manama, Kingdom of Bahrain 

E-mail: info@bahrainws.org  Website: www. bahrainws.org 

15 

 

 .نوفمبر 1 فيديو " محبة الوالدين غير المشروطة وانعكاساتها على حياة األبناء وشخصياتهم " .4

 نوفمبر. 9" فيديو "أنواع القراءة المألوفة وغير المألوفة التي تعّلم أبناءك الحياة وتحاكي عقولهم وقلوبهم .5

 فمبر.نو 17تؤثر على حماية أبنائك من االعتداءات السيبرانية على األنترنت"  ةمهارات والدي 5فيديو "  .6

 نوفمبر. 29، "الموهبة ... بذرة مميزة"فيديو   .7

  ديسمبر. 14 ،المجتمعي" اإلنساني الجمال حفيزت المعاق ساناالن " فيديو .8

 والعالميةالمشاركات المحلية 

: عقد 17الفعاليات مما يخدم مقاصد الهدف رقم )العديد من حضرت وشاركت بعض عضوات فريق برنامج "كن حًرا" في 

 الي:، والمشاركات هي كالتمن أهداف التنمية المستدامة الشراكات لتحقيق األهداف(

الحلقة النقاشية "المنظمات غير الحكومية من العمل الخيري إلى المؤسسة االجتماعية رافد جديد لالقتصاد الوطني"  .1

بتنظيم من مؤسسة التأثير االيجابي لالستشارات وبالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة، وصندوق العمل " تمكين 

 يناير. 25"، 

 مارس. 20 العربية السعوديةتعلم بتنظيم جامعة عبد العزيز بن السعود بمملكة استراتيجيات تدريس طلبة صعوبات ال .2

 أبريل.9 (عليا ةأكاديمي) مدورة التأمل وتقنياته مع علياء المؤيد بتنظي .3

وتقديم أ. وجدي أبو   " دورة قيادة االبتكار في مؤسسات المجتمع المدني"  بدعوة من الجمعية البحرينية لتنمية المرأة .4

 ابريل ومايو.شباب، 

القصص ن مؤلفي مندوة نقاشية حول أدب الطفل والمسرح بسلطنة عمان من تنظيم مركز الطفل، وبمشاركة نخب  .5

 مايو.30ألدب األطفال 

وهو مجموعة من المنظمات غير الحكومية  NGOCU (NGO Committee UNICEF)اجتماع  المشاركة في .6

 مايو 28اليونيسف،  المهتمة بشؤون الطفل والتي ترفع توصياتها إلى

 بتنظيم من مركز مسار للتدريب. ،ورشة"الخيارات الخمسة لإلنتاجية االستثنائية" .7

 .يونيو 2-1متها أ. أيهاب أبو دية قد ،"التحفيز باستخدام استراتيجيات األلعاب" .8

 أغسطس. 22المشاركة في الموقع اإللكتروني للملتقى العربي لناشري كتب األطفال  .9

وزارة  –بتنظيم من مكتب حماية الطفل ، ة " التثقيف والتوعية الجنسية في مرحلة الطفولة المبكرة "تدريبيالورش ال .10

 .سبتمبر 22الكويت  –الصحة 

 -بتنظيم من مكتب حماية الطفل ،تدريب االطفال على مهارات الحماية من التحرش الطفولة المبكرة""تدريبية الورش ال .11

 اكتوبر. 13الكويت  -وزارة الصحة

  اكتوبر. 13 ،الطفل لذوي االعاقة مملكةحوارات حول قضايا األطفال ذوي اإلعاقة" بملتقى " .12

  اكتوبر. 19 ،"الكتابة للطفل العربي" نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج .13

  نوفمبر.8 مبادئ الكوينشج بتنظيم مركز اكاديمية خيارات الكوينشج .14

 .نوفمبر 9 ،األبناء على شغف التعلم" أساليب إبداعية لبرمجة الالوعي لدى  7" .15

 نوفمبر. 14، الرمز والمجاز محاكاة الالوعي وترسيخ المفاهيم " " .16

 .نوفمبر 21 -17،  "فن حياكة األقصوصة غرس مفاهيم أكاديمية وحياتية بعمق ومرح" .17
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 نوفمبر. 21 ،تجارب خليجية في حماية حقوق الطفل" بتنظيم من جمعية المرصد لحقوق اإلنسان" .18

 نوفمبر. 28المنظمة من مركز إبن خلدون االجتماعي،    " اثبات الذات وتحمل مسؤولية الحياة" .19

 .ديسمبر 2 االجتماعي، خلدون إبن ركزم من المنظمة لتطور"ا أجل نم التواصل " .20

 تقنيات األدوات الرقمية  .21

 ديسمبر. 15، " كيف تغرس قيمة التشاعر في قلب طفلك؟" .22

 ديسمبر 30 ، االجتماعي سترة مركز من المنظمة  مختلفة" لحياة ةمختلف نظرة العزيمة: "ذوي .23

 

  الداخلي والتمكين التدريب
 

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

  عبر تقديم عروض لملخصات بعض الكتب كالتالي: 

 يناير. 22" كيف أحمي طفلي"  .1

 فبراير. 26"الشيء الوحيد"  .2

 مارس. 25حضور األبوة"  .3

 ابريل. 8" طريقة التفكير سيكولوجية النجاح الجديدة"  .4

 ابريل . 22" العالج والشفاء"  .5

 يونيو.3"الجلطة التي انارت بصيرتي"  .6

 سبتمبر . 9فكرة في تربية األطفال"  20" .7

 اكتوبر. 13يتحدثون"  " كيف تتحدث فيصغي الصغار إليك وتصغي إليهم عندما  .8

 

 :مناقشة مشاريع وقضايا 

 يناير.  مشروع عقلية النمو، .1

 يناير. 26طالع االطفال على ما يجري من احداث عالمية" اي" بعنوان "جدلية أمناقشة "قضية ور .2

 يناير، فبراير، مارس.مناقشة مشروع التعامل مع االزمات  .3

 مارس ،قضية ورأي حول معنى الموت عند األطفال .4

 

 ش تدريبية لتمكين العضوات:ور 

 فبراير 26 ،التدريب على المشاركة في وسائل التواصل اإلجتماعي .1

 مارس 18 ،التدريب على كيفية استخدام برنامج سكايب .2

 .يونيو و مايو ،أساسيات استخدام برنامج زووم .3
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 يوليو. 20 ،"األدوات الرقمية ألنشطة فاعلة" .4

 غسطس.أ ،لكترونيقصة عبر الفضاء االللتدريب على كيفية تقديم ال  "الحكواتي" .5

لكاتبة قدمتها االستاذة وكاتبة القصص الطفل والناشئة وا ،"مالحظات في كتابة قصة مصورة لألطفال" .6

 .أكتوبر، في جريدة القبس الكويتية باسمة حسين

 .ديسمبر 5قوقل درايف" استخدام " .7

 

  ساعات التطوع
 

بشكل تطوعي كامل، وقد بلغ اجمالي  الجمعيةفيذ رؤية وتطلعات ساعات عمل لتن ابرنامج  كن حرً تبذل عضوات 

 يبين التفاصيل ٨الجدول رقم  في البرنامج.عضوة 21ساعة لعدد  1225 ساعات التطوع حوالي
 

 (8)جدول رقم 

 

 2020 - حًرا" "كن برنامج لعضوات التطوع أنشطة
 التطوع ساعات

 للعضوات

 ساعة 540 ددة.مح لمهام والخاصة الدورية االجتماعات 1

2 
 محاضرات/ عمل/ )ورش المخرجات عمل في المستغرق الوقت

 وغيرها( أخبار تقارير/
 ساعة 288 

 ساعة 70 الخارجية والمشاركات التشبيك في المستغرق الوقت 3

 ساعة 360  الداخلية والمشاركات الذاتي التطوير في المستغرق الوقت 4

 1225 مجموع الساعات 

 

 

 "المواطنة البيئية برنامج "

 

 أبرز االنجازات

شهادات تقدير لرئيسة الجمعية، وعضوات برنامج المواطنة البيئية من شبكة يوم األرض تقديراً  3استلم البرنامج  .1

 مايو(. 22، )2020لدور البرنامج وجهوده في االحتفال بيوم األرض 
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ج األمم المتحدة للبيئة كممثلة إقليمية فازت عضوة برنامج المواطنة أ. فاطمة فروتن في انتخابات برنام .2

 يونيو(. 3للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة في منطقة غرب آسيا بأغلبية األصوات، ) 

"ملصق  لمسابقةاختيار الجمعية ممثلة في برنامج المواطنة لتكون ضمن عضوية لجنة التحكيم الدولية  تم .3

ظمة احتفاال بيوم المنمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ها التي اطلقت أبطال الطعام" لألطفال والمراهقين

ً ملصق 60بالتصويت على  البرنامج ، على آثر ذلك شاركت رئيسةاألغذية العالمي المسابقة.  مؤهل للفوز في ا

 (.ديسمبر 6) 

 الفعاليات واألنشطة

سواء بشكل مستقل أو من خالل التشبيك قام البرنامج بتنفيذ عدد من األنشطة المتنوعة كالمحاضرات وورش العمل 

مع الجهات األخرى، بغرض التوعية بمفاهيم البرنامج ولفئات متعددة، وتصب هذه األنشطة في دعم العديد من أهداف 

: العمل المناخي، رقم 13: االستهالك واإلنتاج المسؤوالن، رقم 12: المياه النظيفة، رقم 6التنمية المستدامة، مثل: رقم 

 : عقد الشراكات 17: السالم والعدل والمساواة، ورقم 16: الحياة في البر، رقم 15حياة تحت الماء، رقم : ال14

 

 يلي تفصيل الفعاليات:وفيما ، مستفيد 755وقد بلغ عدد المستفيدين من الفعاليات المختلفة التي نفذها البرنامج حوالي 
 

ء .. حياة طيبة" في سوق المزارعين حيث تم بيع منتجات عقد فعالية بأنشطة بيئية متعددة بعنوان "بيئة خضرا .1

 يناير(. 18بيئية متنوعة تعتبر من مخرجات البرنامج نفسه، ) 

بمناسبة يوم المرأة العالمي تم نشر مقال بعنوان "أدوار بعيدة عن األنظار" يبين "العطاء الالمحدود" للنساء  .2

 مارس(. 9على الموارد الطبيعية، ) واألدوار المخفية التي تقوم بها النساء وتأثيرها

بمناسبة يوم المياه العالمي بادر برنامج المواطنة البيئية بترجمة فيلم وثائقي صادر عن برنامج األمم المتحدة  .3

 www.youtube.com/watch?v=14epflDjYe8&t=9shttps://  ( ،22حول المناخ، ومن ثم تم إعادة نشر الفلم المترجم: 

 مارس(.

ضمن الحملة التي أطلقتها الجمعية تحت شعار "سالمنا يبدأ من بيتنا" استضاف البرنامج أ.هيا الدوسري  .4

المتخصصة في علم البيئة ومستشارة في علم األحياء والنظم البيئية لتقديم محاضرة عبر االنستجرام بعنوان  

 يونيو(. 24ة لن تتخلى عن مكانتها فكيف نعيش في كنفها بسالم"؟، )"الطبيع

ضمن البرنامج الصيفي لألطفال والذي اقامته الجمعية عبر برنامج زوم وتحت شعار "صيفنا في البيت"، قدم  .5

 البرنامج ثالث ورش، هي التالي: 

كيفية توفير البيئة األطفال  م"البيت األخضر" ركزت الورشة على محاكاة البيت الزجاجي بشكل مبسط لتعلي .أ

 أغسطس(. 3المناسبة لنمو النباتات، )

ركزت الورشة على قيمة الحفاظ على البيئة من خالل تقليل النفايات عبر االستفادة منها  "البحث عن الكنز" .ب

 أغسطس(. 10بإعادة استخدامها في صور مختلفة، )

قة المصغرة في المنزل وتزيينها لتعزيز عالقة "حديقتي الجميلة" ركزت الورشة على كيفية تصميم الحدي .ت

 أغسطس(. 17األطفال بالطبيعة، ) 

https://www.youtube.com/watch?v=14epflDjYe8&t=9s
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المتخصصة في تصميم األزياء وباحثة دكتوراه مركز  -استضاف البرنامج عبر برنامج زوم السيدة روان مكي  .6

 4، )"واالبتكارصناعة المالبس بين االستدامة “لتقديم ندوة بعنوان  -األزياء المستدامة بكلية لندن لألزياء 

 أغسطس(.

زراعة في تقديم ورشة عملية حول كيفية زراعة النباتات والعناية بها داخل وعاء زجاجي شفاف بعنوان "فن ال .7

 سبتمبر(.   2اإلناء الزجاجي" عبر برنامج زوم ، ) 

ائق األطباق" تقديم ورشة عملية حول كيفية زراعة نباتات ذات نفس االحتياجات في طبق زراعة واحد بعنوان "حد .8

 سبتمبر(. 30عبر برنامج زوم، ) 

عقد محاضرة "كيف تكون أكبر من نفسك" عبر تطبيق زوم حول توسيع دائرة اهتمام الشخص بجعل الطبيعة  .9

 نوفمبر(. 2والحفاظ على مواردها ضمن اهتمام الفرد للعيش بانسجام مع الطبيعة،) 

البيئية" تم فيها استضافة المصممة روان مكي وأ . سامية الغربي  نظم البرنامج لعقد ندوة بعنوان "المالبس والعدالة .10

 نوفمبر(. 18تونس، ) – IPENمنسقة  –

تقديم ورشة عمل افتراضية لصناعة السماد العضوي عبر برنامج الزووم بعنوان "السماد المنزلي .. اصنعه  .11

 أكتوبر(. 21)بيديك"، 

ة البيئية )منتدى خليجي عربي( بمحاضرة بعنوان "خياراتك في منتدى المسؤولية المجتمعية والتوعيالمشاركة  .12

 أكتوبر( . 27قوة تصنع المستقبل" عبر برنامج الزوم، )

 إحدىالتشبيك الذي تم مع الشركة من أجل اخراج  إثرعلى  Gucci ارسال مجموعة من األناشيد الى شركة .13

 ديسمبر(. 11األناشيد في هيئة فيديو للتحميل في اليوتيوب، )

يم ورشة عمل عبر برنامج زوم للعضوات الجدد في البرنامج بعنوان "ومنه كل شيء حي" حول أهمية الماء تقد .14

 ديسمبر(. 25والحفاظ عليه،) 

 28ورشة عمل "اندماج بامتياز" عبر برنامج زوم للعضوات الجدد في الجمعية لتفعيل عضويتهم بكفاءة عالية، ) .15

 ديسمبر(.

ن أكبر من نفسك"، بالتعاون مع مركز الرفاع االجتماع التابع إلى وزارة العمل تقديم محاضرة بعنوان "كيف تكو .16

والتنمية االجتماعية، تهدف إلى توسيع دائرة اهتمام الشخص بجعل الطبيعة والحفاظ على مواردها ضمن اهتمام 

 ديسمبر(.  30الفرد للعيش بانسجام مع الطبيعة، ) 

، والتي تحث على ضرورة إكثار "النباتات بعنوان "امنح االغصان حياةتقديم ورشة عمل تدريبية زراعية إلكثار  .17

النباتات بكل الطرق المتاحة سواء عن طريق االوراق أو األغصان أو البذور بل وحتى الجذور، مع بيان أهمية 

 ديسمبر(. 30هذه الممارسة البيئية التي تدل على وعي كبير لنشر ثقافة التشجير والتنمية المستدامة، )
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 عدد المستفيدين من ورش العمل

 (9)دول رقم ج
 

 اسم الورشة / الفعالية التاريخ 
عدد 

 المستفيدين

 230 فعالية "بيئة خضراء .. حياة طيبة" في سوق المزارعين 18/1/2020 1

 95 ندوة "الطبيعة لن تتخلى عن مكانتها فكيف نعيش في كنفها بسالم"؟ 24/6/2020 2

 10 ة عمل "البيت األخضر" لألطفالورش 3/8/2020 3

 92 ”صناعة المالبس بين االستدامة واالبتكار“ندوة  4/8/2020 4

 10 ورشة عمل "البحث عن الكنز" لألطفال 10/8/2020 5

 10 "حديقتي الجميلة" لألطفالعمل ورشة  17/8/2020 6

 25 ورشة عمل "فن الزراعة في اإلناء الزجاجي" 2/9/2020 7

 25 ورشة عمل "حدائق األطباق" 30/9/2020 8

 25 ورشة " السماد المنزلي .. اصنعه بيديك" 21/10/2020 9

 15 محاضرة "خياراتك قوة تصنع المستقبل" 27/10/2020 10

 65 محاضرة "كيف تكون أكبر من نفسك" 2/11/2020 11

 38 ندوة "المالبس والعدالة البيئية" 18/11/2020 12

 6 ة عمل "ومنه كل شيء حي"ورش 25/12/2020 13

 12 ورشة عمل " اندماج بامتياز" 28/12/2020 14

 81 محاضرة "كيف تكون أكبر من نفسك" 30/12/2020 15

 16 ورشة "امنح األغصان حياة" 30/12/2020 16

 755 العدد اإلجمالي 

 

 المشاركات

الجهات المختلفة أو في عقد اللقاءات  شاركت عضوات برنامج المواطنة البيئيّة في حضور الفعاليات تنظمها

: عقد 17واالجتماعات مع الجهات، بما يعزز قيمة الشـراكة والتعلم والتعاون، ويصب ذلك في الهدف رقم 

 مدن ومجتمعات محلية مستدامة. ويمكن بيان ذلك كما يلي:    11الشراكات لتحقيق األهداف، وكذلك في الهدف: 

امج مع إذاعة البحرين وكان محور اللقاء حول اليوم العالمي للمياه الذي صادف عقد لقاء إذاعي لرئيسة البرن .1

 مارس(. 23،)"مارس حيث احتفل فيه العالم هذا العام تحت شعار "المياه وتغير المناخ 22

األرض والتي نظمها المجلس األعلى للبيئة حيُث تمت مساندة المبادرة التي شارك البرنامج في فعالية ساعة  .2

 مارس(. 28فيها حث الناس على إطفاء األنوار بمنازلهم لمدة ساعة، )يتم 



 للتنمية اإلنسانية  -جمعية البحرين النسائية

 2020التقرير األدبي لعام 

 
 

 

 
Tel: 17246471    Fax: 17246472,    P.O. Box: 11425  Manama, Kingdom of Bahrain 

E-mail: info@bahrainws.org  Website: www. bahrainws.org 

21 

 

رونا وبناء على طلب منظمة ميثاق األرض، قدمت رئيسة البرنامج تسجيل بالفيديو للمنظمة حول وباء الك .3

 ابريل(. 15وتغير المناخ واإلجراءات المطلوب اتخاذها كأفراد ليكون العالم أكثر أماناً، )

ان "قيادة لبرنامج في دورة تدريبية منظمة من قبل الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بعنواشاركت عضوة من  .4

 مايو( 19 -أبريل  28االبتكار في مؤسسات المجتمع المدني"، )

م مشاركة عضوتين من البرنامج في اجتماع مجموعات وشركاء ميثاق األرض عبر اإلنترنت. وقد تم تقدي .5

 مايو(. 27ع انخراط الشباب في العمل لتفعيل برامج ميثاق األرض، )المقترحات الرامية إلى تشجي

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة محاضرة عبر برنامج الزوم تحت شعار "لنعمل معا  عضوة من البرنامجحضـرت  .6

 يونيو(. 6)  ،"رائد"من أجل الطبيعة" التي قدمت من قبل الشبكة العربية للبيئة والتنمية 

: 19وم نظمها النادي المغربي للبيئة والتنمية بعنوان "كوفيد ولبرنامج ندوة عبر برنامج زحضـرت عضوة من ا .7

 12سؤال العالقة بين االنسان والطبيعة والتنمية". قدمها عدد من النشطاء األخصائيين البيئيين من عدة دول، )

 يونيو(

تطبيق زوم والمعد من قبل الجمعية  حضـرت عضوة من البرنامج )منتدى اليوم العالمي لمكافحة التصحر( عبر .8

 يونيو(. 21الكويتية لحماية البيئة، )

لميثاق األرض بعنوان "لنحول الوعي والضمير الى عمل"،  ٢٠احتفالية الذكرى  مشاركة عضوة من البرنامج في .9

 يونيو(. 29)

ية وأصحاب المصلحة في اإلقليمية للمجموعات الرئيس االتحاد العربي للتطوع أ. فاطمة فروتن الممثلة استضاف .10

"حول اآلليات المتبعة لبناء  في لقاء خاص عبر سكايب ضمن "الحملة العربية للتنمية البيئية منطقة غرب آسيا

 يوليو( 1البيئة، ) أجل من و اإلبتكار شراكات دولية في مجال البيئة

حول فوز الجمعية بالمركز األول  قدمت رئيسة البرنامج تسجيل بالفيديو إلى هيئة البيئة والتنمية برأس الخيمة .11

، وذلك بناء على طلب الهيئة من 2019ديسمبر  30لجائزة الهيئة "رقابة ناعمة لتنمية مستدامة" التي تمت في 

 يوليو( 24الفائزين بالجائزة، )

 حضور عضوتين من البرنامج اللقاء المباشر حول "االتجار باألنواع المهددة باالنقراض في مملكة البحرين" .12

 يوليو(. 7المجلس األعلى للبيئة، ) –الذي قدمه االستاذ علي منصور، رئيس وحدة الرصد البحري 

حضور عضوات البرنامج الملتقى البيئي الثالث تحت عنوان "األوزون من أجل الحياة" الذي نظم من قبل المجلس  .13

 سبتمبر( 14األعلى للبيئة، )

األرض بعنوان )تنشيط محو األمية المناخية: خلق مواطن  حضور عضوات البرنامج وبينار نظمته منظمة يوم .14

 سبتمبر(. 21له استعداد ورغبة في بناء مستقبل اقتصادي مستدام(، )

 سبتمبرIPEN  (،24 .)حضور عضوة من البرنامج اجتماع التجمع االفتراضي النسائي تابع لشبكة   .15

 rotaryنظمها مساعد بجامعة البحرين حضور عضوة من البرنامج محاضرة قدمتها: هيفاء خلف، بروفسور  .16

club ( ،" 28بعنوان "دمج أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة في التقييم .)سبتمبر 

 نوفمبر(. 11-10لبنان. ) – AFEDحضور عضوة من البرنامج المنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي نظم من قبل  .17

الثالث عشر حول "الصحة والبيئة في البلدان السنوي  AFED (أفد)مؤتمر  مشاركة عضوة من البرنامج في .18

 نوفمبر(. 10 -11. )(AUB)العربية" بالشراكة مع الجامعة األمريكية في بيروت 
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لبحث فرص  Gucciعقد اجتماع بين رئيسة البرنامج وبعض العضوات مع ممثلين من دول متعددة لشـركة  .19

 نوفمبر(. 16فريق الشركة لدعم البرنامج، )التعاون في العمل التطوعي الممكن عمله من قبل 

 IUCNحضور عضوة من البرنامج حوار حول األرضية المشتركة بين عمليات الزراعة وحماية الطبيعة  .20

Nature – based Solution Group  نوفمبر(. 19ذلك عبر اليوتيوب، )و 

كوستا  –رض لألعضاء والشـركاء لميثاق األشبكة العالمية لحضور عضوتين من البرنامج االجتماع السنوي ل .21

 نوفمبر(. 19ريكا. )

للتعرف على آخر   حضور محاضرة سعادة الدكتور عبدالحسين بن على ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة .22

 أكتوبر(. 17مستجدات ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين بنادي روتاري كلوب. )

لمسابقة "ملصق أبطال الطعام" التابعة لمنظمة المواطنة في عضوية لجنة التحكيم الدولية  استكمال ممثلة برنامج  .23

 نوفمبر (. 6مؤهل للفوز في المسابقة،)  ا  ملصق 60المنظمة التصويت على األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

السيدة التيشيا زوبل مديرة  اجتمعت ممثلة البرنامج في المجموعات الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة مع .24

المشاريع ببرنامج األمم المتحدة للبيئة واألستاذة سابين ساكر من مكتب يونيب البحرين وذلك للتحضير لالجتماع 

وبرنامج التدريب الخاصة ببناء قدرات منظمات غرب  UNEA 5التشاوري االقليمي واالجتماعات التحضيرية 

 نوفمبر(. 8) آسيا.

 المعتمدةرنامج في المجموعات الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة استبيان لمنظمات غرب آسيا أرسلت ممثلة الب .25

 11لدى برنامج األمم المتحدة للبيئة حول الكتيب الخاص بتنظيم عمل المجموعات واألوليات الخاصة بالمنطقة، ) 

 نوفمبر(.

مم المتحدة للبيئة ممثلي المنظمات المعتمدة لمنطقة اجتمعت ممثلة البرنامج في المجموعات الرئيسية لبرنامج األ .26

السيدة التيشيا زوبل والسيدة سابين ساكر وذلك  متمثلةبرنامج األمم المتحدة للبيئة ممثلتي مع غرب آسيا 

 نوفمبر(. 18والنقاش حول بعض النقاط التنظيمية، )  UNEP Handbook لشرح

: تحديات الرقمنة ما بعد 2030وان: المرأة العربية وأجندة حضور رئيسة البرنامج المائدة المستديرة بعن .27

أزمة كرونا، والمنظمة من قبل من االتحاد النسائي بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والتطوير 

 ديسمبر(. 26)كوثر(،) 

 المخرجات

طنة البيئية بطاقات مصورة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة وتحت "شعار التنوع البيولوجي" أطلق برنامج الموا .1

 يونيو(. 5كارتونية في االنستغرام تشجع على الزراعة، )

بناء على طلب منظمة ميثاق األرض، قدمت رئيسة البرنامج تسجيل بالفيديو للمنظمة حول وباء الكرونا  .2

 ابريل(. 15وتغير المناخ واإلجراءات المطلوب اتخاذها كأفراد ليكون العالم أكثر أماناً، )

لب من هيئة حماية البيئة والتنمية بتصوير فيديو شخصي لتوضيح رأي الجمعية واالنطباع العام عن جائزة بط .3

، فقد تم  2019"رقابة ناعمة لبيئة مستدامة" وحصولها على المركز األول في فئة العمل البيئي الجماعي في نهاية 

 يوليو(. 24، )ةئهيئة حماية البيإلى عمل الفيديو من قبل رئيسة الجمعية ورئيسة البرنامج وارساله 
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  ساعات التطوع

طوع حوالي لتنفيذ رؤية وتطلعات البرنامج، وقد بلغ اجمالي ساعات التتطوعية عضوات المواطنة ساعات عمل  ذلتب

 ادناه  يبين تفصيلها. 10، الجدول رقم عضوة في البرنامج 13لعدد  1230

 (10)رقم جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم اإلعالم

 

 التغطية اإلعالمية

 فعاليات كانت سواء وبرامجها، الجمعية بها قامت التي األنشطة من لكثير اإلعالمية التغطية على االعالم قسم عمل

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

 .بطاقة 122تصميم البطاقات واإلعالنات ونشرها في جميع وسائل التواصل االجتماعي وعددها  .1

 .33تغطية ورش عمل وفعاليات عامة للجمعية عبر وسائل التواصل االجتماعي وبلغ عددها  .2

 .36انتاج أفالم وكتيبات ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي وبلغ عددها  .3

 .4والمجالت عبر وسائل التواصل االجتماعي وبلغ عددها إعادة نشر تغطية الصحف  .4

 .4نشر اخبار الجمعية في الصحف المحلية وبلغ عددها  .5

 .3بث التوعية عبر اإلذاعة والتلفزيون وبلغ عددها  .6

 . 4اصدار نشرة دورية للجمعية عبر وسائل التواصل االجتماعي وبلغ عددها  .7

 اللقاءات الثقافية
ومخرجاتها التي تنفذها برامج الجمعية مشاريع المعنية بالمستجدات الالعضوات ب في إحاطة يةالجمعمنطلق اهتمام ومن 

اللقاءات الثقافية للسنة الرابعة  استمر القسم في تنظيمكذلك لمناقشة مقترحات العضوات لتطوير الجمعية، المختلفة، و

 م.2020ديسمبر9 و مارس28 واريخ التالية:في التثقافيين عبر برنامج زوم  لقاءينتنظيم على التوالي، حيث تم 
 

 انتهى التقرير،،،

 

 للعضوات التطوع ساعات 2020 - مجالبرنا لعضوات التطوع أنشطة

 ساعة 340 محددة. لمهام والخاصة الدورية االجتماعات 1

2 
 عمل/ )ورش المخرجات عمل في المستغرق الوقت

 وغيرها( أخبار تقارير/ محاضرات/
 ساعة 205

 ساعة 300 الخارجية والمشاركات التشبيك في المستغرق الوقت 3

 ساعة 385 الداخلية والمشاركات لذاتيا التطوير في المستغرق الوقت 4

 ساعة  1230 مجموع الساعات 


