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»المراة في مجال العمل الدبلوماسي«



ومن هنا جاءت فكرة إنشاء آلية وطنية لتحويل ذلك الطموح إلى واقع جديد لتعزيز تقدم المرأة 
البحرينية وتعظيم إس���هاماتها المتس���قة م���ع بداياتها المبكرة في النهض���ة الوطنية، وقد تم 
التش���اور في هذا الشأن مع كافة الفعاليات والشخصيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني 
المعنية إلنش���اء كيان نوعي يختص بش���ؤون المرأة البحرينية على الصعيد الرسمي، ويتفق مع 

الخصوصية البحرينية المنطلقة من احتياجاتها. 

 وق����د ص����در ت��ج��س��ي��دًا ل��ت��ل��ك ال��ت��وص��ي�����ات ال��ن��اب��ع��������ة م���ن ال��واق��������ع ال��وط��ن��������ي أم����ر س��ام��������ي
 لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورع��اه،
وترأس�����ه مب��اش����رة–  جاللت���ه  –يتب���ع  للم�رأة«  األعلى  »المجلس  بإنشاء   )2001( الع���ام   في 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، 
ويضم )16( عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة واألنشطة 

المختلفة، يمثلن كافة أطياف المجتمع البحريني. 

إنشاء المجلس األعلى للمرأة

ويعتبر المجلس األعلى للمرأة المرجع لدى جميع الجهات الرس���مية فيما يتعلق بش���ؤون 
الم���رأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في األمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباش���رة أو 

غير مباشرة وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك.

في انطالقة جديدة لمسيرة المرأة البحرينية تزامنت مع دخول مملكة البحرين 
في مرحلة جديدة من اإلصالح والتحديث الوطني بقيادة عاهل البالد المفدى 
ال���ذي حمل ف���ي طياته طموحًا متجددًا تك���ون المرأة فيه الش���ريك الجدير في 

إدارة الوطن. 



يوم المرأة البحرينية

 مب������ادرة س���نوي��������ة أطلق�ه�������ا المجل��س األعل��ى للم��رأة لالح�ت�ف�������اء
بالم���رأة البحريني���ة، حي���ث بات���ت مناس���بة وطني���ة تحتف���ي به���ا مملكة 
 البحري���ن عل���ى مختل���ف المس���تويات. وق���د ارتبط���ت االنطالق���ة األول���ى
 لمب���ادرة »ي��وم الم��رأة البحريني��ة« ع���ام 2008، بش���عارها الرئيس���ي
»ق���رأت، تعلمت، ش���اركت«، مع مرور 80 عامًا على ب���دء التعليم النظامي 
للم���رأة في مملك���ة البحرين، وال���ذي يصادف األول من ديس���مبر من كل 
عام، كتأكيد على عمق تجربة المرأة البحرينية الفريدة التي اس���تطاعت 
عن جدارة أن تشكل هوية مجتمع مدني متفتح يحمي مقومات الشراكة 

المتكافئة بين طرفي معادلة البناء الوطني .. الرجل والمرأة.

وبعد مرور )12( عامًا على هذه المبادرة، تمكنت مملكة البحرين 
م���ن تكريس نه���ج جديد يحت���ذى به عل���ى صعيد توجي���ه جميع 
الطاقات الوطنية المعنية في مجاالت العمل المختلفة الستكشاف 
مدى حضور المرأة فيه، وإش���باعه دراس���ًة وبحثًا عبر سلس���لة من 
اللق���اءات والمؤتم���رات والمنتدي���ات العلمية ومجموع���ات التركيز 
وورش العم���ل التي تقام عل���ى مدار العام، والتع���اون الفاعل مع 

الجهات المعنية لتنفيذ مخرجات وتوصيات تلك األنشطة.



المرأة في مجال العمل الدبلوماسي 2020

أعل���ن المجل��س األعلى للمرأة ع���ن تخصيص موض���وع يوم الم���رأة البحرينية للع���ام 2020 لالحتف���اء بالمرأة في 
مجال »العمل الدبلوماس��ي« وذلك بالتزامن مع احتفال مملكة البحرين ببدء العمل الدبلوماس���ي قبل 51 عامًا 
وتخصيص يومًا للدبلوماسية البحرينية تقديرًا لمنجزاتها وجهود منتسبيها. حيث دخلت المرأة ألول مرة للعمل 
 كدبلوماس���ية ف���ي وزارة الخارجية ع������ام 1972  وجرى تعيي��ن أول س���في�رة للمملك���ة لدى الجمهوري��ة الفرنس���ي�ة 

عام 1999، وتعيين أول وكيلة وزارة في الخارجية على مستوى الوطن العربي عام 2017.

ويأتي تخصيص موضوع يوم المرأة البحرينية لهذا العام لالحتفاء بالمرأة الدبلوماسية نظرًا لما تحظى 
ب���ه الم���رأة البحريني���ة من دعم ال محدود م���ن قبل القيادة السياس���ية، والذي أوصله���ا لمختلف المناصب 
القيادية والدبلوماس���ية ومراكز صنع القرار وفتح لها آفاق واس���عة لتقوم بدورها كش���ريك مع الرجل في 

بناء البحرين الحديثة التي يتطلع لها الجميع. 

ويهدف االحتفاء بالمرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي إلى إبراز قصص النجاح وأثرها على مسيرة عمل 
المرأة في المجال الدبلوماسي، وإلقاء الضوء على طبيعة الفرص المتاحة أمام المرأة البحرينية في ساحة العمل 
الدبلوماس���ي وبي���ان التحديات الس���تدامة تقدم المرأة، إضاف���ة إلى التعرف على أفضل الممارس���ات الدولية لتعزيز 

التوازن بين الجنسين في المجال الدبلوماسي.


