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« النهوض بالمرأة«يستحدث جائزة لتفعيل خطة » ألعلى للمرأةا » 
  
  
  

  عيلزينب إسما: آتبت

بالمرأة، وتمنح كل  جائزة لوزارات ومؤسسات الدولة تخدم ما جاء في الخطة الوطنية للنهوض أعلن المجلس األعلى للمرأة استحداثه

  .ثالثة أعوام

إلى إدماج  بالمجلس األعلى للمرأة، بهيجة الديلمي خالل مؤتمر صحفي أمس أن الجائزة تهدف وأوضحت مستشارة التدريب والتطوير

تحفيز الوزارات والمؤسسات الرسمية على تضمين برامج ومشاريع  ة الوطنية في برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة، عبرالخط

األعلى «فضال عن تفعيل الشراكة بين  في خططها التنفيذية، وتشجيعها على إعداد موازنات مستجيبة الحتياجات المرأة، الخطة الوطنية

  .الخطة الوطنية قق أهدافوالوزارات بما يح» للمرأة

 حتى اآلن، بشكل واضح ال 2007الخطة الوطنية ضمنها منذ عام  وتشترط الجائزة أن توضح برامج الوزارة أنها أدخلت محاور

 .الوزارات موازنات للمشاريع المخصصة للمرأة موسمي، وأن ترصد

والبيئة، والمجتمع المدني،  رار، والتمكين االقتصادي، واألسرة،اتخاذ الق: بالمرأة تصل إلى سبعة، وهي محاور الخطة الوطنية للنهوض

 .والتعليم والتدريب، والصحة

المجلس األعلى للمرأة والوزارات  معايير للتأهل للفوز بها، وتتمثل في تفعيل مذكرات التعاون الموقعة بين كما حددت للجائزة

من  تسهم في عملية إدماج الخطة الوطنية في برامج المؤسسات، فضال عن وضع آليات والمؤسسات كأحد اآلليات التي من شأنها أن

ومشاريع الخطة الوطنية، كإنشاء وحدات تكافؤ الفرص التي  شأنها أن تساهم في تفعيل دور الوزارات والمؤسسات الرسمية لتنفيذ برامج

الخارجية والمالية، والتربية والتعليم،  بادر إلنشائها كل من وزاراتوزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية، وت تتجه إلقامته قريبا

  .ومجلس الشورى

األعلى للمرأة كانت قد أصدرت قرارا في  صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس جدير بالذكر ان

المساهمة في تنفيذ  ث سنوات ألفضل الوزارات والمؤسسات الحكوميةالتقديرية، بحيث تمنح كل ثال  بإنشاء الجائزة2009إبريل سنة 

 كما نص القرار على أن يتم رسميا إعالن المؤسسة الفائزة بالجائزة في احتفال برامج ومشاريع الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية

  .جلس األعلى للمرأةالم يقام بهذه المناسبة على أن تمنح المؤسسة الفائزة شهادة تقدير من رئيسة

  
  
  
  
  
 



 


