
 

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تشارك في تنفيذ الخطة  
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 AM 11:23 :وقت اإلنشاء

 AM 11:23اخر تحديث: 

 582عدد القراءات: 

 فيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 

بالخطة    09المنامة في   للمرأة الخاصة  المجلس األعلى  فعالية  الفضاء في  لعلوم  الوطنية  الهيئة  / شاركت  بنا   / مارس 
البحرينية ) المرأة  لنهوض  المساهمة  2022-2013الوطنية  القدرة على  المرأة من متطلبات  إلى تمكين  التي تسعى   ،)

الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية بما يحقق لها فرص التميز التنافسية في مسار التنمية القائم على مبدأ تكافؤ  
في األداء واالرتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة من خالل التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل 

  المؤسسي.
 

تقوم بتزويد المجلس   2019ن الهيئة ومنذ عام  وقالت األستاذة أمل جاسم البنعلي رئيس التخطيط االستراتيجي والمشاريع "إ
األعلى للمرأة بمستجدات مؤشرات أداء الخطة وانجازاتها في سبيل تنفيذ المبادرات المتعلقة بها ضمن جهودها المبذولة  
الخطط  في  المستقبل  وعلوم  االبتكار  نحو  التوجه  أهمية  على  وتأكيداً  المجاالت  جميع  في  المرأة  تقدم  استدامة    لضمان 

واالستراتيجيات الوطنية وبما يساهم في تحقيق محور التعلم مدى الحياة من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة 
(. كما شاركت الهيئة هذا العام برفع مرئياتها للمجلس حول المبادرات المقترحة للخطة الوطنية للمرحلة  2019-2022)

ة مشاركة المرأة البحرينية في مجاالت علوم المستقبل وتوسيع الخيارات  ( بهدف ضمان استدام2030-2023القادمة )
التحول   في  الوطنية  واألولويات  المتطلبات  لتلبية  التنافسية  قدرتها  لتعزيز  الذاتية  المعرفة  وتنمية  لها  المتاحة  والفرص 

 لالقتصاد الرقمي".
 

%، كما أن نسبة المشاركات 64بة الموظفات في الهيئة  %، وبلغت نس67وتبلغ نسبة النساء في المناصب القيادية بالهيئة  
تشكل   الصناعية  األقمار  ضمنها  من  التي  الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  برامج   %. 55في 

وثمنت الدور المتميز الذي يقوم به المجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل  



بالد المفدى، رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها هللا، في دعم المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها  خليفة، قرينة عاهل ال
 ضمن برامج التنمية، مؤكدةً بأن دعم واهتمام المجلس يعد حافزا للهيئة لتقديم المزيد من العطاء لوطننا الغالي.
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