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  م1220 عام
لعام   .1 الجنسين  بين  للتوازن  الوطني  التقرير  ورفع  تقرير  من  االنتهاء  م  2020-2019تم 

 للمجلس األعلى للمرأة.
 تسليم المجلس األعلى للمرأة قاعدة بيانات محدثة للمرأة البحرينية في المجاالت التنموية.  .2
 استبانة مفهوم تكافؤ الفرص لموظفي الهيئة. نشر  .3
 عمل قائمة الوظائف الواعدة في المجال الطبي.  .4
 العمل عن بعد للموظفين الذين لديهم اوالد بالمرحلة البتدائية.  .5
 انشاء لجنة اعالمية للهيئة. .6
 انشاء غرفة الرضاعة لألمهات.  .7
مؤسسة    45لرابع من بين  تصدرالهيئة بحسب نتائج التقييم األداء المؤسسي الى المركز ا .8

 حكومية مشاركة. 
 



  م2020 عام 
لعام   .1 الجنسين  بين  للتوازن  الوطني  التقرير  ورفع  تقرير  من  االنتهاء  م  2019-2018تم 

 للمجلس األعلى للمرأة.
بنسبة   .2 بعد  األولية  70العمل عن  واعطاء  كورونا  جائحة  فترة  الهيئة خالل  لموظفي   %

 األمراض المزمنة. للموظفات االمهات والحوامل وأصحاب 
الحرص على توفير كافة السبل الالزمة ألداء العمل عن بعد بيما فيها أجهزة الحاسب اآللي   .3

 والبرامج المعتمدة. 
 المشاركة في االجتماعات االفتراضية حول فاعلية نظام العمل عن بعد.   .4
ب  .5 المحاجر الصحية بوزارة الصحة عند  الى مديرة  الفرص  دء  انتداب رئيس لجنة تكافؤ 

 وتاسيس محجر الحد الصحي.  2020جدائحة كورنا في فبراير 
جهة خاضعة لقانون الخدمة المدنية في جائزة صاحية    37تحقيق المركز السادس من أصل   .6

 السمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية ( الدورة السادسة). 
 الهيئة لألحتفال بيوم المرأة البحرينية.عمل اجتماع افتراضي لجميع موظفي  .7

 
  م2019 عام

اجتماع لجنة تكافؤ الفرص مع مركز دعم المرأة بمجلس األعلى للمرأة والذي أقيم بمبني   .1
مجلس األعلى للمرأة لمناقشة اإلستبانة الخاصة بتكافؤ الفرص للمستشفيات الخاصة بتاريخ  

 .م2019يوليو  9
لجنة   .2 واعضاء  الهيئة  قسم  إجتماع  خدمات  لعرض  المرأة  دعم  مع مركز  الفرص  تكافؤ 

 .م2019سمبتمبر  30تنظيم المهن الصحية بتاريخ 
بين   .3 للتوازن  الوطني  التقرير  في  الخمسة  المراكز  الهيئة من ضمن  بأن  نتائجة  أظهرت 

 ).2018 -2017الجنسين لعام (
لنجاح و أبرز  رصد قصص امشاركة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في  .4

 .الممارسات
الصحية   .5 والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  الملكي  مشاركة  السمو  صاحبة  جائزة 

 .)2019األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية (الدورة السادسة 
 االحتفال بيوم المرأة البحرينية في الهيئة.  .6

 
  م2018 عام

تشاوري   .1 و  اجتماع  الفرص  تكافؤ  لجنة   / للمرأة  االعلى  والمجلس  الهيئة  بين  ما  األول 
 . ((إستبانة تكافؤ الفرص))  المستشفيات الخاصة لمناقشة مشروع 

قبل   .2 من  المنظم  والسالمة  للصحة  العالمي  للمنتدى  الفرص  تكافؤ  لجنة  اعضاء  مشاركة 
 . (World Women Wellbeing) 2018أبريل   5-4شركة بابكو بتاريخ 

ون لجنة تكافؤ الفرص مع قسم األعالم بمجلس األعلى للمرأة لإلعداد للقاء األعالمي  تعا .3
المصور لسعادة الدكتورة مريم الجالهمة الرئيس التنفيذي للهيئة كونها عضو سابق بمجلس  



الشوري و ذلك من ضمن احتفاالت مجلس األعلى للمرأة بيوم المرأة في المجال التشريعي  
 م.2018نوفمبر   6و البلدي بتاريخ  

مشاركة أعضاء لجنة تكافؤ الفرص و دعوة لموظفي الهيئة بالمشاركة بالمؤتمر السنوي   .4
نوفمبر    15  -14  (( المرأة في المجال التشريعي و البلدي )) م  2018لمجلس األعلى للمرأة  

 م. 2018
الذي اجتماع لجنة تكافؤ الفرص مع فريق لجنة تكافؤ الفرص بمجلس األعلى للمرأة  و   .5

للمستشفيات   الفرص  بتكافؤ  الخاصة  اإلستبانة  لمناقشة  للمرأة  األعلى  مجلس  بمبني  أقيم 
 م.2018نوفمبر  22الخاصة النسخة السابعة  بتاريخ 

إجتماع التشاوري الثالث بين الهيئة  برئاسة الرئيس التنفيذي  و اعضاء لجنة تكافؤ الفرص   .6
الخاصة المستشفيات  جمعية  اعضاء   و  رئيس  تكافؤ     مع   ((إستبانة  مشروع  لمناقشة 

الفرص النسخة السابعة)) و الذي عقد بقاعة الدكتورة رفيعة غباش بمركز الجوهرة الطبي  
 م.2018ديسمبر  4بتاريخ 

ديسمبر    1أحتفال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن و الخدمات الصحية بيوم المرأة البحرينية   .7
 .شريعي و البلدي)) ((المرأة البحرينية في المجال الت م 2018

أظهار هواياتهم،   .8 الشبابية من موظفيها على  الكوادر  بتشجع  الفرص  تكافؤ  لجنة  بادرت 
سعادة  بإهداء  وذلك  العام..  لهذا  البحرينية  المرأة  بيوم  االحتفال  فرصة  انتهزت  حيث 
الدكتورة مريم الجالهمة الرئيس التنفيذي للهيئة رسمة بريشة الفنان الهاوي أصغر موظف  

 . م2018ديسمبر 3) بتاريخ 11لهيئة حمد الحسيني موظف االستقبال في الطابق (با
و   .9 المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الجالهمة  مريم  الدكتورة  سعادة  تكريم 

الخدمات الصحية من قبل االميرة الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بيوم المراة البحرينية  
 م. 2018و البلدي في المجال التشريعي  

 االحتفال بيوم المرأة البحرينية في الهيئة.  .10
 

  م2017 عام
بتاريخ  عقد   .1 األسري  العنف  من  الحماية  قانون  بعنوان   2017مارس    21محاضرة 

 . المستشار القانوني بالمجلس األعلى للمرأة للمحاضر الدكتور محمد وليد المصري
 األعلى للمرأة مع األعضاء. لقاء اعالمي لللجنة االعالمية للمجلس  .2
لتنظيم محاضرة عن   .3 المدنية  الخدمة  وديوان  والمالية   البشرية  الموارد  قسم  التنسيق مع 

 .حقوق وواجبات موظفي القطاع العام
 .2017أغسطس  3تنظيم محاضرة بعنوان ( المهندسة البحرينية ) بتاريخ  .4
بالحملة .5 الهيئة  موظفات  و  الفرص  تكافؤ  لجنة  رئيسة  بالدم    مشاركة  بالتبرع  الخاصة 

بالتعاون مع مستشفي الملك حمد الجامعي بمبني الهيئة حيث كانت مشاركة المرأة فعالة 
  . بالمساهمة بالتبرع بالدم 

في يوم المرأة البحرينية من قبل المجلس األعلى    المهندسة ندى الصائغتكريم موظفة الهيئة   .6
 . بيةفي مجال هندسة االجهزة الطللمرأة كأول بحرينية 



هندسة   .7 مجال  في  (المرأة  بعنوان  بمحاضرة  الصائغ  ندى  المهندسة  المستشارة  مشاركة 
بتاريخ   للمرأة  االعلى  المجلس  مع  بالتعاون  الطبية)  بمبن9/8/2017االجهزة  مدينة    ىم 

 .2030الشباب 
 االحتفال بيوم المرأة البحرينية في الهيئة.  .8

 
  م2016 عام

، و ذلك لقياس مدى وعي الموظفين  4/1/2016تم عمل أول استبيان لموظفي الهيئة بتاريخ   .1
 بمعنى و مفهوم تكافؤ الفرص.  

بتاريخ   .2 للمرأة  األعلى  المجلس  بالمعنيين من  اللجنة  أعضاء  ذلك    20/4/2016إجتمع  و 
تكا مفهوم  عن  للتعريف  للهيئة،  التنفيذي  الرئيس  الجالهمة  مريم  الدكتورة  فؤ  بحضور 

بنت   الملكي األميرة سبيكة  السمو  جائزة صاحبة  تم شرح  ،كما  تعزيزه  و سبل  الفرص 
 إبراهيم اّل خليفة و كيفية مشاركة الهيئة فيها.  

عقد محاضرة تعريفية من قبل المعنيين من المجلس األعلى للمرأة بحضور سعادة الرئيس   .3
تعريف بمفهوم تكافؤ الفرص  التنفيذي الدكتورة مريم الجالهمة و جميع موظفي الهيئة لل

بتاريخ   المستدامة  التنمية  برامج  في  المرأة  إحتياجات  إدماج  ضرورة  و  الجنسين  بين 
19/7/2016  . 

تم التواصل مع المجلس األعلى للمرأة لقياس مدى وعي الموظفين بمفهوم تكافؤ الفرص   .4
 . 24/7/2016بعد عقد اإلجتماع الثاني  

م لحقوق المرأة وأهم القوانين و القرارات الداعمة إلدماج  إقامة ندوة بعنوان " اإلطار العا .5
 2016تزامنا مع شعار يوم المرأة البحرينية لسنة    2016/ 17/11احتياجات المرأة" بتاريخ  

 ( المرأة في المجال القانوني و العدلي). 
تكريم مأموري الضبط القضائي لدى الهيئة من قبل سعادة الرئيس التنفيذي الدكتورة مريم   .6

 عذبي الجالهمة في يوم المرأة البحرينية الموافق األول من ديسمبر.  
كما شارك أعضاء اللجنة بحضور ممثلي عن لجان تكافؤ الفرص من جميع الوزارات و   .7

تحت    2016المؤسسات الحكومية  في االجتماع التحضيري ليوم المرأة البحرينية لسنة  
في مقر المجلس، باإلضافة إلى المشاركة  عنوان (المرأة في المجال القانوني و العدلي)  

مؤتمر   من  'في   " وتطلعات  ..تحديات  وانجاز  مسيرة   : والقانون    3إلى    1المرأة 
/11/2016  . 

 االحتفال بيوم المرأة البحرينية في الهيئة.  .8
 
 
 
 
 



    :  ات األداءمؤشر
  : الداخليعلى صعيد   . أ

  عدد
2016  2017  2018  2019  2020  

  النساء  الرجال   النساء  الرجال   النساء  الرجال   النساء  الرجال  النساء  الرجال
  68  41  70  30  67  25  55  24  51  21  الموظفين 
  1  1  2  6  13  4  4  7  23  3  التوظيف 

  7  0  7  0  7  0  7  0  7  0  المناصب القيادية 
  68  41  70  30  67  25  55  24  51  21  العمل المرن

  30  15  45  9  35  5  27  4  29  5  التدريب 
  12  7  15  4  13  6  2  3  15  4  الترقيات 
  16  6  12  10  7  1  8  7  4  3  الحوافز

التمثيل في اللجان 
  الداخلية 

10  40  13  65  16  66  20  67  12  29  

التمثيل في اللجان 
  الخارجية  

1  5  1  5  1  5  1  5  1  5  

 

 
 


