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•  نلتقي اليوم وللعام الثالث على التوايل مب�ساركة خرباء ومتحدثني ممن حباهم اهلل مرجعيات اأكادميية عالية وممار�سة ميدانية 
عميقة، مت�سلحني بتجارب رائدة يف جمال العمل اخلريي على وجه العموم، ورعاية الأيتام على وجه اخل�سو�ص، حيث يحملون هما 
واحدا متمثل يف الرغبة يف  جتويد اخلدمات املقدمة للأيتام، بهدف الو�سول بهم اإلى مفهوم الرعاية ال�ساملة املتميزة، والفوز 
بب�سرى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وم�ساحبته ، حيث قال �سلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث املوثق يف �سحيح الإمام البخاري »اأنا 

وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا... واأ�سار بال�سبابة والو�سطى وفرج بينهما �سيئا«.
•  واليوم يف هذه الدورة من دورات هذا املوؤمتر،والذي ن�سلط ال�سوء فيه، ومن خلل اأوراق عمل ر�سينة، وور�ص عمل متخ�س�سة على 
مو�سوع »اخلدمات الرقمية وموؤ�س�سات رعاية الأيتام....الإحتياجات والفر�ص« اأمل اأن نحقق م�ساهمة معكم يف تطوير اأداء وكفاءة 

موؤ�س�ساتنا املعنية برعاية الأيتام.
•  لقد لعب التقدم العلمي دورًا محوريًا يف ت�سكيل وتطوير العامل املعا�سر، بحيث اأ�سبحت التقنيات احلديثة هي املتحكمة ب�سكل كلي 
تقريبًا يف �ستى مناحي احلياة اليومية ، حتى اأ�سبح ا�ستثمارها الإ�ستثمار الأمثل هو العنوان البارز لكل اأمة تن�سد الع�سرنة والتقدم. 
•  ول يختلف الأمر كثريًا بالن�سبة للعمل اخلريي ، فكما ت�ساعد التكنولوجيا والتقنيات العلمية احلديثة على حت�سني اأداء املوؤ�س�سات 
والأفراد  يف مختلف مناحي احلياة، فاإن الأعمال اخلريية كلما اأح�سنت موؤ�س�ساتنا توظيف التكنولوجيا بها، حققت اأثرا وعائدا على 
امل�ستفيدين من خدماتها وم�سروعاتها، وكذلك على املجتمع الذي تقدم خدماتها له، اإ�سافة اإلى رفع كفاءة ذات املوؤ�س�سة الإنتاجية 

واقرتبت من حتقيق اأهدافها ب�سورة اأكرث فعالية.

تقـــديــــــم
بقلم: عي�سى فريح التميمي

رئي�ص املوؤمتر العاملي الثالث لرعاية الأيتام لعام 2020م
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•  واليوم والعامل قد انقلب حاله راأ�سا على عقب بعدما تعر�ص لهذه اجلائحة ، والتي اأ�سبحت احتياجات النا�ص متعاظمة ومتنوعة 
ويف كثري من الأحيان م�ستحدثة، وتتطلب من العاملني يف القطاع اخلريي الإ�ستجابة لها باأدوات غري تقليدية، ومن اأبرز واأهم هذه 
الأدوات هي التكنولوجية الرقمية، والتي بداأ الإقبال عليها كبريا، وتت�سابق املوؤ�س�سات �سواء احلكومية منها اأو اخلا�سة اأو اخلريية 

واملجتمعية لتوظيفها خري توظيف من اأجل مواءمة متطلبات الإجناز مع النتائج املرجوة.
•  ولذلك حينما اأقرت اللجنة العلمية للموؤمتر هذا املو�سوع ، اإمنا جاء بعد درا�سة احلاجات املتجددة يف جمال رعاية الأيتام ومتطلباتها، 
�سرورة  اأ�سبحت  بل  وامل�سروعات،  املبادرات  نافلة  من  الأيتام  رعاية  خدمات  جتويد  اأجل  من  التكنولوجيا  توظيف  تعد  مل  حيث 
ي�ستوجب تبنيها يف داخل موؤ�س�ساتنا املعنية برعاية الأيتام، واأن ليكون توظيفها توظيفا اإعلميا وترويجيا فقط، بل توظيف يوؤدي اإلى 
تطوير خدماتنا مبا يحقق طموح الأيتام واحتياجاتهم، وكذلك احتياجات اأ�سرهم، ملا لهذه الفئة من اأهمية يف قلوبنا ويف جمتمعاتنا.
•  ومبنا�سبة تنظيم هذا املوؤمتر، والذي ينظمه مركز خدمات موؤ�س�سات رعاية الأيتام - ع�سو ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 
- ي�سرفنا اأن نقدم اأطيب الأمنيات لل�سخ�سيات واملوؤ�س�سات التي مت اختيارها للتكرمي بجوائز التميز يف الدورة الثالثة من �سل�سلة 

دورات املوؤمتر العاملي لرعاية الأيتام، وذلك حلر�سهم على تقدمي اأف�سل اخلدمات والرعاية للأيتام. فجزاكم اهلل خري اجلزاء.
•  كما اأتوجه بال�سكر اجلزيل للراعي الفخري للموؤمتر املكرم ال�سيخ علي بن نا�سر املحروقي ول�سيف �سرف املوؤمتر �سمو ال�سيخ الدكتور 
عبدالعزيز بن علي النعيمي لقبولهما رعاية ودعم هذا املوؤمتر العلمي. وال�سكر مو�سول اإلى اخلرباء واملتحدثني الذي �سيرثون هذا 

املوؤمتر باأوراق عمل ر�سينة، وجتارب ثرية، �ستنعك�ص باإذن اهلل على املتابعني وموؤ�س�ساتهم بخري كثري. 
•  وختاما، اأمتنى لكم كل التوفيق وال�سداد، وال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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املكرم ال�سيخ علي بن نا�سر املحروقي 
ع�سو جمل�ص الدولة ب�سلطنة عمان 

ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية 
الراعي الفخري للم�ؤمتر

�سم� ال�سيخ الدكت�ر
عبد العزيز بن علي النعيمي

الرئي�ص التنفيذي جلمعية الإح�سان اخلريية بعجمان
ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية 

�سيف �سرف امل�ؤمتر

�سعادة الأ�ستاذ عي�سى بن فريج التميمي
م�ست�سار يف جمال رعاية الأيتام

رئي�س امل�ؤمتر

�سعادة الأ�ستاذة عذاري احل�ساوي
رئي�سة مركز خدمات موؤ�س�سات رعاية الأيتام

رئي�ص اللجنة املنظمة للموؤمتر
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�سعادة ال�سيخ  اأحمــد ال�سبـان 
وكيل وزارة ال�سوؤون الإ�سلمية �سابقا 

باململكة العربية ال�سعودية

�سعادة الدكت�ر  زهيــر الـمـزيــدي 
رئي�ص جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة العربية للقيم 

املجتمعية - موؤ�س�ص مبادرة �سما لرعاية الأيتام

�سعادة املهند�س �سعيد بن دخيل اليزيدي
املدير التنفيذي لأوقاف نورة امللحي

�سعادة الدكت�ر حممد ب�دكيك 
رئي�ص اجلمعية املغربية لكفالة اليتيم 

باململكة املغربية 

�سعادة امل�ست�سار اأحمد الأعجــم
مدير دعم ريادة الأعمال الجتماعية 

مبنظمة unltd - بريطانيا

�سعادة الدكت�ر �سالـح مبارك بازيـاد
 الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�س�سة مناء الدولية 

- ماليزيا

�سعادة الأ�ستاذ فــادي ا�سكندرانــي  
املدير التنفيذي لحتاد رعاية الأيتام - 

بريطانيا - تركيا

�سعادة الأ�ستاذ غيــث القر�ســي
خبري التحول الرقمي وتقنية املعلومات 

)Azure - وتكنولوجيا مايكرو�سوفت ال�سحابية
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�سعادة الأ�ستاذ في�سل را�سد الفهيـدة
م�ساعد الرئي�ص التنفيذي لقطاع العمليات
 وال�سراكات الدولية بجمعية قطر اخلريية

�سعادة الأ�ستاذ �سعــد بــارود 
مدير ال�سراكات يف

منظمة بنيان ال�سورية

�سعادة الدكت�ر  عبد الـحليم زيدان 
رئي�ص معهد برامج التنمية احل�سارية - 

لبنان

�سعادة ال�سيد عبدالرحمن املط�ع 
 الأمني امل�ساعد لقطاع الت�سال وتكنولوجيا 

املعلومات  - جمعية الرحمة العاملية

�سعادة املهند�س اأحمــد ب�هــزاع
خبري يف جمال الإبداع والتكنولوجيا

مملكة البحرين

�سعادة الدكت�رة رانيــا ال�س�الــحي
اأكادميية وخبرية تربوية

�سعادة الأ�ستاذ اأنــ�س بعلبكــي
 مدير برنامج حماية الأطفال

 جمعية الإر�ساد والإ�سلح

�سعادة الأ�ستاذ خالد �سلطان الدروي�س
خبري تكنولوجيا ونظم حا�سوب
رئي�ص �سركة �سوابنفوز ذ.م.م

�سعادة امل�ست�سار غيـاث خليل ه�اري
م�ست�سار التطوير القيادي وال�سرتاتيجيات

�سعادة الأ�ستاذة رو�ســة القبي�ســي
خبرية تنمية ب�سرية

�سعادة الأ�ستاذ �ساري حمد البعيجان
نائب املدير العام - جمعية ال�سلم للأعمال 

الإن�سانية واخلريية

�سعادة الأ�ستاذ طارق عبدون
مدير العلقات و تنمية املوارد بالغاثة 

الإ�سلمية حول العامل
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�سعادة الدكت�رة حياة ي��سف مالوي
رئي�سة مركز اإجلل خلدمات كبار ال�سن
بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

اململكة العربية ال�سعودية

�سعادة الأ�ستاذة هبة مركيز 
�سحفية ومعدة ومقدمة برامج
م�ست�سارة يف الإعلم الإن�ساين

مدير تنفيذي جليل التنمية امل�ستدام
جمهورية لبنان

�سعادة الأ�ستاذ عمر الأن�ساري 
ال�سريك املوؤ�س�ص والرئي�ص التنفيذي

ملوؤ�س�سة زمام 
�سلطنة عمان

إدارة جلسات وفعاليات المؤتمر
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الفائــــز بجائـــزة

شخصية العام المتميزة
في مجال رعاية األيتام لعام 2020م

سمو الشيخ الدكتور
عبد العزيز بن علي النعيمي

الرئيس التنفيذي لجمعية اإلحسان الخيرية بعجمان
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية 



المؤتمر العالمي الثـالــث
لـرعــايــــة األيـتــام 2020م 10

جمعية رعاية األيتام بمحافظة حفر 
الباطن )تراؤف(

المملكة العربية السعودية

الجمعية المغربية لكفالة اليتيم
المملكة المغربية

 المؤسسات الفائزة بـ
جــائـــزة التميـــز في مجـــال رعــايــة األيتـــام )كــافــل(

لعــــام 2020م
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جمعية السالم لألعمال اإلنسانية 
والخيرية

دولة الكويت

الهيئة اإلسالمية للرعاية
جمهورية لبنان

جمعية النور للبر
مملكة البحرين

جمعية الرحمة لرعاية األمومة 
والطفولة

سلطنة عمان
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جمعية قطر الخيرية
دولة قطر

منظمة اليونيسيف
)مكتب الصومال(

اتحاد رعاية األيتام
المملكة المتحدة
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حفل الإفتتاحاأول

الدخول للقاعة والتح�سري9:30 - 10:00

10:30 - 10:00

•  الإفتتاح بالقران الكرمي.
•  كلمة الراعي الفخري للموؤمتر العاملي الثالث لرعاية الأيتام 2020م.

تقدمي: املكرم ال�سيخ علي بن نا�سر املحروقي - ع�سو جمل�ص الدولة ب�سلطنة عمان .
•  كلمة رئي�ص املوؤمتر العاملي الثالث لرعاية الأيتام 2020م.

تقدمي: �سعادة الأ�ستاذ عي�سى التميمي - م�ست�سار يف جمال رعاية الأيتام.
•  فيلم »رعاية الأيتام ... م�سوؤوليتنا«.

•  الإعلن عن الفائز بجائزة �سخ�سية العام املتميزة يف جمال رعاية الأيتام لعام 2020م.
•  الإعلن عن املوؤ�س�سات الفائزة بجائزة التميز يف جمال رعاية الأيتام )كافل( لعام 2020م.

ا�سرتاحة خفيفة 10:30 - 10:35

جــــدول فعــاليـــات
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جل�سات العمل ثانيا

جل�ســة العمــل الأولـــى

11:35 - 10:35

•  ت�ظيف التقنية الرقمية يف جت�يد رعاية الأيتام... جتربة جمعية الح�سان 
اخلريية من�ذجا 

�سم� ال�سيخ الدكت�ر عبد العزيز بن علي النعيمي
الرئي�ص التنفيذي جلمعية الإح�سان اخلريية بعجمان

ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية 
�سيف ال�سرف امل�ؤمتر

• اخلدمات الرقمية يف م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام... ممار�سات جمعية الرحمة العاملية 
�سعادة ال�سيد عبد الرحمن عبدالعزيز املط�ع 

الأمني امل�ساعد لقطاع الت�سال وتكنولوجيا املعلومات  - جمعية الرحمة العاملية بدولة الكويت

• اخلدمات الرقمية يف م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام... ممار�سات ومبادرات واقعية
�سعادة الأ�ستاذ فادي ا�سكندراين  

املدير التنفيذي لحتاد رعاية الأيتام - اململكة املتحدة - جمهورية تركيا

.G5 م�ستقبل رعاية الأيتام يف ظل تقنيات �سبكات اجليل اخلام�س  •
�سعادة املهند�س اأحمد ب�هزاع 

خبري يف جمال الإبداع والتكنولوجيا - مملكة البحرين
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جل�ســة العمــل الثانيــة

12:30 - 11:35

•  نح�  رقمنة اأجندة م�سرتكة للعمل اخلريي/ الإن�ساين، وال�قفي، وامل�س�ؤولية املجتمعية.
�سعادة الدكت�ر عبداحلليم زيدان 

رئي�ص معهد برامج التنمية احل�سارية - لبنان
م�سرف تاأ�سي�ص من�سة ذخر لتطوير ال�سناعة الوقفية

•  الدور الريادي للجهات املانحة وا�سرتاتيجياتها لدعم رقمنة خدمات م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام  
�سعادة الدكت�ر �سالح مبارك بازياد

الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�س�سة مناء الدولية
مملكة ماليزيا

•  الدور الريادي للجهات املانحة وا�سرتاتيجياتها لدعم رقمنة خدمات م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام 
�سعادة املهند�س �سعيد بن دخيل اليزيدي

املدير التنفيذي لأوقاف نورة امللحي
اململكة العربية ال�سعودية

•  الدور الريادي للجهات املانحة وا�سرتاتيجياتها لدعم رقمنة خدمات م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام.
�سعادة امل�ست�سار اأحمد الأعجم  

unltd مدير دعم الريادة الجتماعية ملنظمة
اململكة املتحدة

ا�سرتاحــة �سالة الظهر 12:30 -  1:00
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جل�ســة العمل الثالثــة

2:00 - 1:00

•  نح� بناء منظ�مة رقمية يف جمال رعاية الأيتام.. املاهية والأهمية.
�سعادة ال�سيخ اأحمد ال�سبان 

وكيل وزارة ال�سوؤون الإ�سلمية �سابقا 
اململكة العربية ال�سعودية

•   نح� بناء منظ�مة رقمية يف جمال رعاية الأيتام حالة تطبيقية: م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام 
ال�س�رية. 

�سعادة ال�ستاذ �سعد بارود
مدير ال�سراكات يف منظمة بنيان ال�سورية

•  حتديات م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام للتح�ل اإلى مرحلة الإ�ستجابة الذكية .
�سعادة الدكت�ر حممد ب�دكيك 
رئي�ص اجلمعية املغربية لكفالة اليتيم

اململكة املغربية  

•  حتديات م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام للتح�ل اإلى مرحلة الإ�ستجابة الذكية.
�سعادة الأ�ستاذ: غيث القر�سي 

 Azure – اخت�سا�سي حللول الأعمال لتكنولوجيا مايكرو�سوفت ال�سحابية
منطقة ال�سرق الأو�سط
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جل�ســة العمل الرابعــة

3:10 - 2:10

•  ا�ستخدام البيانات يف �سناعة القرار لدى م�ؤ�س�سات الأيتام.
�سعادة امل�ست�سار غياث خليل ه�اري

م�ست�سار التطوير القيادي وال�سرتاتيجيات
اجلمهورية ال�سورية

•  الفر�س الرقمية لتط�ير ممار�سات رعاية الأيتام... م�سروع �س�ق منتجات الأيتام )�سما( 
من�ذجا.

�سعادة الدكت�ر زهري املزيدي 
رئي�ص جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة العربية للقيم املجتمعية

موؤ�س�ص مبادرة �سما لرعاية الأيتام

• اخلدمات الرقمية يف م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام... ا�ستعرا�س مبادرة يف جمال رعاية 
الأيتام .

�سعادة الأ�ستاذ في�سل بن را�سد الفهيدة 
م�ساعد الرئي�ص التنفيذي لقطاع العمليات وال�سراكات الدولية - جمعية قطر اخلريية

ال�سخمة وانرتنت  البيانات  الفر�س الرقمية لتط�ير ممار�سات رعاية الأيتام يف ع�سر    •
الأ�سياء واملدن الذكية.

�سعادة الأ�ستاذة رو�سة القبي�سي
خبرية تنمية م�ستدامة ورائدة مبادرات تكنولوجية
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جل�ســة العمل الـخام�ســة

3:50 - 3:10

•  من�ذج التح�ل الرقمي يف جمال رعاية الأيتام بجمعية ال�سالم لالأعمال اخلريية والن�سانية 

يف دولة الك�يت 
�سعادة الأ�ستاذ �ساري حمد البعيجان

نائب املدير العام 
جمعية ال�سلم للأعمال الإن�سانية واخلريية بدولة الكويت

•  اخلدمات الرقمية يف م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام ...ممار�سات ومبادرات واقعية. 
�سعادة الأ�ستاذ طارق عبدون 

مدير العلقات و تنمية املوارد 
منظمة الغاثة الإ�سلمية حول العامل 

•  القيادة الرتب�ية الرقمية يف جمال رعاية الأيتام
�سعادة الدكتورة رانيا ال�سواحلي

اكادميية وخبرية تربوية 

• ا�ستخدام تقنيات العمل عن بعد يف التدخل الجتماعي والنف�سي مع الأيتام
�سعادة الأ�ستاذ اأن�س بعلبكي

 مدير برنامج حماية الأطفال
 جمعية الإر�ساد والإ�سلح

ا�سرتاحة �سالة الع�سر3:50 - 4:15
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ال�ر�سة التدريبيةثالثا

5:15 - 4:15

• واقع اخلدمات الرقمية يف معهد الأمل لالأيتام بغزة وحتديات تط�يرها

    تقدمي :
    معهد الأمل لالأيتام

    غزة - دولة فل�سطني

• الذكاء ال�سطناعي واأدوات ت�ظيفه لتج�يد خدمات م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام
    تقدمي :

    �سعادة الأ�ستاذ خالد �سلطان الدروي�س
     خبري تكنولوجيا ونظم حا�سوب 

    رئي�ص �سركة �سوابنفوز 
جل�سة اخلتام واإعالن الت��سياترابعا
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•   ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية هي موؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها يف عام 2007 م وم�سجلة ر�سميا يف 
الوليات املتحدة الأمريكية.

•   كما ح�سلت على ع�سوية منظمة الأمم املتحدة يف عام 2014 م. ولها فروع ومكاتب واتفاقيات متثيلية يف داخل العديد من الدول 

العربية ويف خارجها.
•   تهدف ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية اإلى رفع م�ستوى الوعي حول امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات واملوؤ�س�سات، والعمل على 

تعزيز امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات واملوؤ�س�سات، والقطاعات احلكومية والأهلية واخلا�سة.
•   ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية لتحقيق اأهدافها من خلل تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية، وتنفيذ الربامج التدريبية 
امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعية،  امل�سوؤولية  املتخ�س�سة يف جمالت  واملوؤمترات  امللتقيات  تنظيم  وكذلك  املتخ�س�سة،  العمل  وور�ص 

واأخلقيات الأعمال واخلدمة املجتمعية والتطوع املوؤ�س�سي.
•   م�ساعدة ال�سركات واملوؤ�س�سات على اأن ت�سبح ممار�ساتها واأعمالها واأن�سطتها م�سوؤولة ومتوافقة مع معايري التنمية امل�ستدامة.

•   تعمل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية على تنفيذ درا�سات وبحوث متخ�س�سة، اإ�سافة اإلى ا�سدار دوريات ومطبوعات متنوعة 
لتثقيف قطاعات الأعمال واملوؤ�س�سات الأخرى مبمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية وفقًا للمقايي�ص العاملية املعتمدة.

•   ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية لتوفري مر�سد مهني ملمار�سات امل�سوؤولية املجتمعية الفاعلة يف املنطقة العربية.
•   تعمل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية، على التعريف باملبادرات واملمار�سات امل�سوؤولة لل�سركات، واملوؤ�س�سات، والقطاعات احلكومية، 

والأهلية، وكذلك منظمات املجتمع املدين، وتقدير اأ�سحابها، والقائمني عليها من خلل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.
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