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تتعر�س الأ�سرة العربية لتحد كبري يهدد ا�ستقرارها بعد اأن اجتاح العامل خطر فريو�س 
وجمال  موقعه  من  كل  اجلائحة  لهذه  الت�سدي  اجلميع  من  ا�ستلزم  والذي  كورونا، 
والإقت�سادية  الجتماعية  �ستى مناحي احلياة  تبعات خطرية على  لها من  ملا  عمله، 
التبعات، حيث  « ببعيد عن هذه  الأ�سرة  وال�سحية والبيئية وغريها. ومل يكن »كيان 
تواجه الأ�سر م�ستجدات مل تاألفها من قبل، ي�ستلزم توفرياأدوات مهنية للتعامل معها.

ويف اإطار م�سوؤوليتنا املجتمعية يف دعم اجلهود احلكومية ومنا�سرتها يف مكافحة وباء 
فريو�س كورونا املتجدد 19 ، ومن خالل �سراكتنا مع »منظمة الأ�سرة العربية « اتفقنا 
على العمل معا لتوحيد اجلهود يف ظل هذه الظروف، ورفع �سعار »ا�ستقرار الأ�سرة 
العربية م�سوؤوليتنا «، حيث ياأتي »ملتقى وجائزة امل�سوؤولية املجتمعية لالأ�سرة العربية 
لعام 2020 م « والذي �سيتاول مو�سوع »م�سوؤولية ا�ستقرار الأ�سرة العربية يف مرحلة 
مابعد جائحة كورونا « يف اإطار جهودنا يف تعزيز »ا�ستقرار الأ�سرة العربية «، وذلك 
من خالل ا�ست�سافة خرباء ومتحدثني ممن حباهم اهلل معارفط ومهارات وخربات 

�ست�ساهم باإذن اهلل يف اإيجاد مرجعية عربية مهنية لتحقيق الإ�ستقرار الأ�سري.
اأ�سحاب العطاءات يف جمالت تعزيز  كما�سنعمل من خالل هذا امللتقى على تقدير 

الإ�ستقرار الأ�سري يف منطقتنا العربية وبال�سراكة مع منظمة الأ�سرة العربية، حيث 
اأو  منها  �سواء احلكومية  موؤ�س�ساتنا  وكذلك  العربية،  ال�سخ�سيات  العديد من  اأثبتت 
اأو املجتمعية باأنها على قدر هذا احلدث الكبري التي تعر�ست لها منطقتنا  اخلا�سة 
من  العربية  الأ�سر  على  اجلائحة  هذه  اأ�سرار  لتخفيف  كبري  تفاعلها  وكان  العربية، 
بهذه  الإنتقال  اإلى  و�سول  الأ�سرية  لالحتياجات  عاجلة  ا�ستجابة  برامج  تبني  خالل 

الأ�سر اإلى مرحلة ا�ستيعاب ال�سدمة املوؤدية لإدارة اأزماتها وحتقيق ا�ستقرارها باإذن
اهلل عرب �سراكاتها الفاعلة مع اأ�سحاب امل�سلحة.

ف�سكرا »ملنظمة الأ�سرة العربية « على ا�ستجابتها الفاعلة لل�سراكة مع »ال�سبكة الإقليمية 
للم�سوؤولية الجتماعية « يف تنظيم هذا امللتقى العلمي، والذي ياأتي تتويجا ل�سراكة بني 

موؤ�س�ستينا امتدت ل�سنوات عديدة تخللتها العديد من النجاحات والإجنازات.
املنطقة  وامل�ساركني فيه من  امللتقى وداعميه  اإلى �سركاء هذا  ال�سكر مو�سول  كمااأن 
العربية ومن خارجها، متمنيا اأن يحقق هذا امللتقى الأهداف التي ن�سعى لتحقيقها، 
هذه  مواجهة  من  متكنها  باأدوات  حت�سنت  عربية  اأ�سر  اإلى  الو�سول  يف  واملتمثلة 

اجلائحة والتحديات امل�ستقبلية.

بقلم: بروفي�سور يو�سف عبدالغفار
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

اإلستقـــــرار األســـــري... مسـؤوليتنــــا
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اأن تو�سله كفكر  التنوير يف امل�سوؤولية املجتمعية وا�ستطاعت  الدوؤوبة والتي حملت م�سعل  للم�سوؤولية املجتمعية على جهودهم  ال�سبكة الدولية  بداية ن�سكر 
خالق  باملنطقة العربية وال�سكر مو�سول لالحتاد الدويل للم�سوؤولية املجتمعية على هذه ال�سراكة اخلالقة مع منظمة الأ�سرة العربية والتي ناأمل اأن نحقق 

من خاللها اإثراء ال�ساحة العربية والأ�سرة العربية.

اإن الإعداد لهذا امللتقى ياأتي ان�سجاما مع نظرة العامل  ب�سكل �سمويل اإلى هذه اجلائحة من اأجل الو�سول اإلى �سيغة مثلى م�سرتكة وروؤية دولية حلماية الأ�سرة 
على م�ستوى العامل واملجتمع العاملي من اأخطار هذا الوباء، كما اأكرر �سكري للمنظمني لهذا امللتقى وامل�ساركني والدكاترة الأفا�سل الذين قدموا ع�سارة 
فكرهم من اأجل ا�ستقرار الأ�سرة العربية حيث اأتوقع اأن تكون ورقات العمل فيها ا�ستجابة للحاجة امللحة ملعاجلة مكامن اخللل ودرو�س م�ستخل�سة من هذا 

الظرف الدقيق الذي مير فيه العامل  ب�سكل عام والعامل العربي ب�سكل خا�س ب�سبب جائحة كرونا امل�ستجد.

ل �سك اأننا يف منظمة الأ�سرة العربية ومن خالل ا�ستقرائنا للواقع العربي لبد لنا اأن ن�سجل م�ساعراملوا�ساة وخال�س التعازي اإلى كل فرد يف الأ�سرة العربية 
الذي  فقد اأحد اأحبائه واأقربائه جراء تف�سي وباء كورونا املتجدد والذي اأخذ  اأرواحًا غالية على قلوبنا ن�سال اهلل لهم الرحمة واملغفرة.

اإن النظر اإلى تداعيات كورونا امل�ستجد يدعونا بداية اأن ن�سكر اأي�سًا احلكومات العربية والتي كانت اأغلبها على م�ستوى احلدث والتحديات حيث اأنها جنحت 
ح�سب اإمكانياتها بجهود التوعية والت�سدي لوباء كورونا ُبغية احلد من انت�سار هذا املر�س  وال�سكر اأي�سا للجمعيات الإن�سانية والإغاثية على م�ستوى الوطن 
العربي واجلهود التطوعية لالأفراد واملوؤ�س�سات الذين �ساهموا يف وقاية بلدانهم بامل�ساهمة يف برامج التبعقيم الوطني فهذه جهود مقدرة وت�سافر بّناء بني 

منظمات املجتمع املدين وبني احلكومات العربية.

بقلم: جمال بن عبيد البح
رئي�س منظمة ال�سرة العربية - الرئي�س ال�سريف مللتقى وجائزة امل�سوؤولية املجتمعية لالأ�سرة العربية للعام 2020

ملتقى وجائزة المسؤولية المجتمعية لألسرة العربية للعام 2020
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الإخوة والأخوات...
اأننا ننظر بعني �ساخ�سة لالآثار ال�سلبية والكارثية التي  من املتوقع اأن يخلفها هذا املر�س حيث �سيفقد الكثري من العمال العرب واملوظفني وظائفهم ن�سبة 
اأ�سرًا  اأن هناك  اأ�سابها يف بع�س البلدان والذي نتج عنه ت�سريح العديد من املوظفني والعمال وهذا يعني  لتوقف احلياة الإقت�سادية وال�سلل التام الذي 
عربية �سوف تعاين معاناة �سديدة بعد هذه اجلائحة فالبد من اإيجاد حلول لتخفيف تلك الآثار ال�سلبية،  كما  نوؤكد اأي�سا على اأن هناك اأ�سر �سوف تفقد 
معيلها ب�سبب هذا املر�س والوفيات والإ�سابات الآخذة بالت�ساعد وهو اأمر يدعونا للقلق ويدعونا اأن ننا�سد قادتنا يف الدول العربية باأهمية عقد قمة عربية 
من خالل التطبيقات الذكية اأو و�سائل التقنية احلديثة لكي تتم مناق�سة تداعيات هذه اجلائحة  على الأ�سرة العربية والعمل امل�سرتك للت�سدي لهذا الوباء 
وم�ساعدة البلدان التي حتتاج للم�ساعدة الطبية والإغاثية وامل�ساعدات التقنية والأدوية وغريها من الأمور، فهذا الت�سافر والت�سامن بني الدول العربية 

هو الذي نحتاجه والذي يجب اأن يتم الإتفاق عليه بني قادتنا العرب - حفظهم اهلل - لكي يتم جتنب الآثار الكارثية لهذا الوباء على  بع�س الدول العربية.

 كما ن�سعر بالقلق جراء ترك العديد من الأبناء يف كافة املراحل الدرا�سية ف�سولهم الدرا�سية فبع�س الدول وخا�سة اخلليجية جنحت يف اأن ت�ستمر الدرا�سة 
بها عن بعد من خالل التطبيقات الذكية والبع�س الآخر  وهم الأغلبية مل يت�سن للمدار�س القيام بهذا الدور لأن هذه التطبيقات الذكية غري متوافرة يف تلك 
البلدان مما يجعلنا ن�سعر بالقلق على م�ستقبل الأبناء فنخ�سى اأن الكثري من اأبنائنا  الطلبة قد فاتهم الكثري من التح�سيل العلمي والدرا�سي يف هذه ال�سنة، 

فناأمل من الدول العربية اأن حتاول اأن ت�سابق الزمن لزيادة جرعات احل�س�س الدرا�سية لبنائنا لكي ل يحرموا من عام درا�سي كامل. 

ويف اخلتام لبد من الإ�سارة اإلى اأن القت�ساد هو الأ�سا�س فهو �سريان احلياة  ولكن الإن�سان هو الرثوة الأ�سمى وهو العن�سر الذي يجب املحافظة عليه 
وجتنيبه الأمرا�س والأوبئة واأن ل جنعل ا�ستمرار احلياة القت�سادية رغم اأهميتها على ح�ساب �سحة الإن�سان واإ�سابته باملر�س، لذا يجب اأن يوائم بني 
العودة للحياة الطبيعية وبني متطلبات التباعد اجل�سدي بني الأفراد واتخاذ كافة ال�سبل للوقاية من الوباء ويف اخلتام اأكرر �سكري وتقديري لهذه ال�سراكة 

وهذا التعاون اخلالق من قبل كافة الأطراف.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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سعادة البروفيسور
يوسـف عبدالغفــار

رئيس مجلس إدارة الشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

سعادة األستاذ
جمــال بــن عبيــد البــح

رئيس منظمة األسرة العربية
الرئيس الشرفي للمؤتمر



ضيــوف الشــرف والمتحدثيــن

صاحبة السمو السيدة
الدكتورة بسمة آل سعيد 

أكاديمية واستشارية
في الصحة النفسية

سلطنة عمان

سعادة الدكتورة
أميـــرة الفــاضـل
مفوضة الشؤون 

االجتماعية بمفوضية 
االتحاد االفريقي

سعادة الشيخة
سهيلة سالم الصباح

الرئيس الفخري للبرنامج 
األممي لتمكين المرأة العربية 
للعمل في المنظمات الدولية

معالي السفيرة
د. هيفاء أبوغزالة

األمين العام المساعد
رئيس قطاع الشؤون االجتماعية

األمانة العامة
جامعة الدول العربية

سعادة الدكتور
صالح علي بن عبدالرحمن

وزير وبرلماني سابق
السفير الدولي للمسؤولية

 المجتمعية

سعادة األستاذة
هالة بنت محمد جابر األنصاري

 األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
بمملكة البحرين

سعادة السفير 
المهندس فتحي جبر عفانه
سفير منظمة األسرة العربية 
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سعادة السيدة
مي مخزومي

رئيسة مجلس إدارة  مؤسسة
 مخزومي



الخبــــراء والمتحـدثـــون

�سعادة الدكتور
ح�سني حممد العثمان

عميد كلية الداب والعلوم الإن�سانية 
والجتماعية بجامعة ال�سارقة

�سعادة الدكتور
عن�سر العيا�سي

اأ�ستاذ علم الجتماع 
بجامعة ال�سارقة

�سعادة ال�سيخة
دينا بنت را�سد اآل خليفة 
قائم باأعمال م�ساعد الأمني العام

املجل�س الأعلى للمراأة
مملكة البحرين

�سعادة الدكتور
�سيف اجلابري

اأ�ستاذ الثقافة واملجتمع باجلامعة 
الكندية بدبي

ف�سيلة ال�سيخ
حمد الف�سل الدو�سري

وكيل حمكمة ال�ستئناف العليا ال�سرعية 
ال�سنية مبملكة البحرين 

�سفري اأممي يف ال�سراكة املجتمعية

�سعادة الدكتور
علي عو�ض �سراب

موؤ�س�س منهج
 »الطريق الى احلكمة«

�سعادة الدكتور
�سالح حممد الغ�سوري

مدير ال�سوؤون الجتماعية باملكتب التنفيذي ملجل�س 
وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�سوؤون الجتماعية بدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

�سعادة الدكتور
في�سـل بن فرج الـمطيـري

اأ�ستاذ تعليم الكبار والتنمية الب�سرية 
بجامعة املجمعة

امل�سرف على مر�سد امل�سوؤولية 
الجتماعية جامعة املجمعة
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الخبــــراء والمتحـدثـــون

�سعادة الدكتورة
اأمل حممد عبيد

م�ست�سارة يف جودة احلياة منذ 
1991، وموؤلفة كتاب »اجلودة يف 

الأ�سرة«

�سعادة الأ�ستاذ
�سامي اخلطيب

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
غرا�س لتنمية املجتمع

�سعادة الدكتور
ماأمون مبي�ض

ا�ست�ساري الطب النف�سي 
رئي�س اجلمعية ال�سورية لل�سحة 

النف�سية )�سمح(

�سعادة الدكتورة
اميان اأحمد حممد

اأ�ستاذ علم الجتماع املتعاون 
بجامعة ال�سارقة علم الجتماع

�سعادة الدكتورة
عبيــر الـجودر

خبرية وم�ست�سارة يف 
الرتبية اخلا�سة

�سعادة الدكتورة
نعيمة بوعي�ض

باحثة يف جمال املراأة والأ�سرة
باململكة املغربية

�سعادة الدكتور
طالل الرواحي
اأكادميي واإعالمي

�سعادة الدكتور
�سوكت الطالفحة 

اخلبري الرتبوي مبركز تربية



�سعادة الدكتورة
حياة يو�سف مالوي

رئي�سة مركز اجالل خلدمات كبار ال�سن
بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية
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�سعادة الأ�ستاذ
فواز الدخيل

م�ست�سار ومدرب يف جمال امل�سوؤولية 
املجتمعية و�سوؤون الإعاقة

�سعادة الدكتور
حامد الإدري�سي

رئي�س مركز الأ�سرة العربية للم�سوؤولية املجتمعية 
بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

�سعادة الدكتورة
�سعاد الفريح

ع�سو الهيئة ال�ست�سارية لربنامج 
الكويت للم�سوؤولية املجتمعية

�سعادة الدكتورة
جنوى بلطيف

رئي�سة مركز املراأة للم�سوؤولية 
املجتمعية. بال�سبكة الإقليمية 

للم�سوؤولية الجتماعية

�سعادة الأ�ستاذة
غـــادة �سالــــح

مدربة وموؤلفة كتاب
»اجلودة يف الأ�سرة«

الخبــــراء والمتحـدثـــون



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
11 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

مؤسسة مخزومي
والتي أسسها عضو مجلس النواب 

اللبناني ورجل األعمال
المهندس فؤاد مخزومي

وترأس مجلس إدارتها
السيدة مي مخزومي

جمهورية لبنان

جمعية المودة للتنمية األسرية
بمنطقة مكة المكرمة والتي يرأس 

مجلس إدارتها المهندس

فيصل بن سيف الدين بن عبدالحميد 
السمنودي

المملكة العربية السعودية

أواًل: المؤسســة الفائــزة بالجائــزة الفخريــة للتميــز فــي مجــال رعايــة 
2020م لعــام  العربيــة  األســرة 

ــة  ــال رعاي ــي مج ــات المتميــزة ف ــزة المؤسس ــا: الفائــزون بجائ ثاني
ــة 2020م: ــرة العربي األس

المجلس األعلى للمرأة
بمملكة البحرين

والذي يتشرف برئاسة صاحبة السمو الملكي
األميرة سبيكة إبراهيم آل خليفة

رئيسة المجلس األعلى للمرأة

جمعية البر بالمنطقة الشرقية
المملكة العربية السعودية

والتي يرأس مجلسي إدارتها وأمنائها صاحب 
السمو الملكي األمير

 سعود بن نايف بن عبدالعزيز
 أمير المنطقة الشرقية



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
12 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

انضمام شخصيات رفيعة ومؤثرة في مجال
دعم جهود تعزيز استقرار األسرة العربية

ـامــج لبرنـ
السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية

إحدى البرامج الدولية الرائدة بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

صاحبة السمو السيدة
الدكتورة بسمة آل سعيد 

أكاديمية واستشارية في الصحة النفسية
سلطنة عمان

سعادة السفير 
المهندس فتحي جبر عفانه
سفير منظمة األسرة العربية

دولة اإلمارات العربية المتحدة 



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
13 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

إدارة جلسات الملتقى

�سعادة الدكتورة
نعيمة الغنام

رئي�سة اللجنة العلمية للملتقى
رئي�سة مكتب خرباء ال�سبكة الإقليمية 

للم�سوؤولية الجتماعية

الدكتورة
حياة يو�سف مالوي

رئي�سة مركز اجالل خلدمات كبار ال�سن
بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

الدكتور
�سامي العدواين

امل�ست�سار واملدرب يف جمال التنمية 
امل�ستدامة

الأ�ستاذة
حواء بابكر

مدير العمليات مبكتب خدمات
املنظمات والهيئات الدولية



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
14 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

اإلدارة واإلشراف على الملتقى

املهند�س
حممد بابكر

مدير التقنية بال�سبكة الإقليمية
 للم�سوؤولية الجتماعية

الأ�ستاذة
خديجة بابكر

م�ست�سار تطوير الأعمال بال�سبكة 
الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

الأ�ستاذة
اأ�سواق اأحمد بوعلي

رئي�سة مركز اأخالقيات العمل والأعمال
بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

الأ�ستاذ
عبداللطيف العلي

الع�سو املنتدب

الدكتور
جياب النقيب اليافعي

امل�سرف العام

الأ�ستاذ
ح�سن جا�سم اجلا�سم

الرئي�س التنفيذي

الأ�ستاذة
روايح ر�سوان جمعة

املن�سق العام



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
15 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

جـــدول فعــاليــات



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
16 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

اليــوم األول  19 يونيــو 2020م

الورشة التدريبية المصاحبة لملتقى وجائزة المسؤولية المجتمعية 
لألسرة العربية 2020م

8:00 - 4:00

ور�سة عمل بعنوان: مقايي�ض اإدارة اجلودة ال�ساملة يف حتقيق ال�ستقرار الأ�سري.
تدريب:

• �سعادة الدكتورة اأمل حممد عبيد
    م�ست�سارة  يف جودة احلياة منذ 1991 م و موؤلفة كتاب »اجلودة يف الأ�سرة« 

• �سعادة الأ�ستاذة غادة �سالح 
    مدربة وموؤلفة كتاب »اجلودة يف ال�سرة«  

ور�سة عمل بعنوان: اأ�سر ذوي الإعاقة... ت�سنيفهم وطرق تنمية قدراتهم. 
تدريب:

• �سعادة امل�ست�سار فواز الدخيل
    م�ست�سار ومدرب يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية و�سوؤون الإعاقة



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
17 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

اليــوم الـثـــانــي 20 يــونيـــو 2020م
فعاليات ملتقى وجائزة امل�سوؤولية املجتمعية لالأ�سرة العربية لعام2020م

حفل الإفتتاحاأول

الدخول للقاعة والتح�سري ملرا�سم الإفتتاح الر�سمي فعاليات ملتقى وجائزة امل�سوؤولية املجتمعية لالأ�سرة العربية لعام2020م9:30 - 10:00

10:50 - 10:00

• الإفتتاح بالقران الكرمي.
• كلمة الرئي�ض ال�سريف مللتقى وجائزة امل�سوؤولية املجتمعية لالأ�سرة العربية  2020م .

   تقدمي: �سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح  - رئي�س منظمة الأ�سرة العربية - ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية 
• كلمة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية 2020م.

    تقدمي: �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار - رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية
• كلمة �سيوف �سرف ملتقى وجائزة امل�سوؤولية املجتمعية لالأ�سرة العربية 2020م ..

    تقدمي: �سعادة ال�سيخة �سهيلة �سامل ال�سباح 
     الرئي�س الفخري للربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية 

      �سيف �سرف ملتقى وجائزة امل�سوؤولية املجتمعية لالأ�سرة العربية  2020م
• فيلم: »ا�ستقرار الأ�سرة العربية... م�سوؤوليتنا«.

• الإعالن عن املوؤ�س�سة الفائزة باجلائزة الفخرية للتميز يف جمال رعاية الأ�سرة العربية لعام 2020م .
• كلمة املوؤ�س�سة الفائزة باجلائزة الفخرية للتميز يف جمال رعاية الأ�سرة العربية لعام 2020م. 

تقدمي: �سعادة الأ�ستاذة هالة بنت حممد جابر الأن�ساري - الأمني العام للمجل�س الأعلى للمراأة مبملكة البحرين 
• الإعالن عن املوؤ�س�سات الفائزة بجوائز التميز يف جمال رعاية الأ�سرة العربية لعام 2020م  

• كلمة املوؤ�س�سات الفائزة بجوائز التميز يف جمال رعاية الأ�سرة العربية لعام 2020م 
تقدمي: �سعادة الأ�ستاذة مـي خمزومي - رئي�سة جمل�س اإدارة موؤ�س�سة خمزومي

• مرا�سم الإعالن عن منح �سخ�سيات عربية لقب »�سفري دويل للم�سوؤولية املجتمعية«.
• كلمة نيابة عن ال�سخ�سيات املكرمة.

    تقدمي: �سعادة ال�سفري املهند�ض فتحي جرب عفانة - �سفري منظمة الأ�سرة العربية

ا�سرتاحــــة خفيفــــة 10:50 ـ 11:00



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
18 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

جـل�ســات العمــل ثانيا

12:30 - 11:00

جل�ســة العمــل الأولـــى

•   م�سوؤولية ا�ستقرار الأ�سرة العربية يف مرحلة مابعد جائحة كورونا... اأطر واأدوار 

�سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح 
رئي�س منظمة الأ�سرة العربية - الرئي�س ال�سريف للموؤمتر

•    فر�ض تنمية وا�ستدامة املبادرات امل�سوؤولة التي اأُطلقت خالل جائحة كورونا لتعزيز الإ�ستقرار الأ�سري.. 

مناذج ملمار�سات م�سوؤولة
�ساحبة ال�سمو  ال�سيدة الدكتورة ب�سمة اآل �سعيد 
اأكادميية وا�ست�سارية يف ال�سحة النف�سية -  �سلطنة عمان

•    ا�ستعرا�ض وحتليل اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ذات ال�سلة بالأبعاد الجتماعية والإقت�سادية 
املعززة لالإ�ستقرار الأ�سري.

�سعادة الدكتورة اأمرية الفا�سل 
مفو�سة ال�سوؤون الجتماعية مبفو�سية الإحتاد الأفريقي

•   برامج بناء قدرات الكوادر العربية امل�سوؤولة نحو الأ�سرة لتحقيق الإ�ستقرار الأ�سري يف مرحلة مابعد جائحة كورونا.

معايل ال�سفرية الدكتورة هيفاء اأبو غزالة 
الأمني العام امل�ساعد بجامعة الدول العربية  - رئي�س قطاع ال�سوؤون الجتماعية 

•   دور املجل�ض الأعلى للمراأة مبملكة البحرين يف م�ساندة ال�ستقرار الأ�سري والقت�سادي للمراأة البحرينية يف 

مواجهة جائحة »كوفيد-١٩»
�سعادة ال�سيخة دينا بنت را�سد اآل خليفة 

قائم باأعمال م�ساعد الأمني العام - املجل�س الأعلى للمراأة - مملكة البحرين
ا�سرتاحـــة �ســـالة الظهـــر 12:30 - 12:50



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
19 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

جـل�ســات العمــل ثانيا

12:30 - 11:00

جل�ســة العمــل الأولـــى

•   م�سوؤولية ا�ستقرار الأ�سرة العربية يف مرحلة مابعد جائحة كورونا... اأطر واأدوار 

�سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح 
رئي�س منظمة الأ�سرة العربية - الرئي�س ال�سريف للموؤمتر

•    فر�ض تنمية وا�ستدامة املبادرات امل�سوؤولة التي اأُطلقت خالل جائحة كورونا لتعزيز الإ�ستقرار الأ�سري.. 

مناذج ملمار�سات م�سوؤولة
�ساحبة ال�سمو  ال�سيدة الدكتورة ب�سمة اآل �سعيد 
اأكادميية وا�ست�سارية يف ال�سحة النف�سية -  �سلطنة عمان

•    ا�ستعرا�ض وحتليل اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ذات ال�سلة بالأبعاد الجتماعية والإقت�سادية 
املعززة لالإ�ستقرار الأ�سري.

�سعادة الدكتورة اأمرية الفا�سل 
مفو�سة ال�سوؤون الجتماعية مبفو�سية الإحتاد الأفريقي

•   برامج بناء قدرات الكوادر العربية امل�سوؤولة نحو الأ�سرة لتحقيق الإ�ستقرار الأ�سري يف مرحلة مابعد جائحة كورونا.

معايل ال�سفرية الدكتورة هيفاء اأبو غزالة 
الأمني العام امل�ساعد بجامعة الدول العربية  - رئي�س قطاع ال�سوؤون الجتماعية 

•   دور املجل�ض الأعلى للمراأة مبملكة البحرين يف م�ساندة ال�ستقرار الأ�سري والقت�سادي للمراأة البحرينية يف 

مواجهة جائحة »كوفيد-١٩»
�سعادة ال�سيخة دينا بنت را�سد اآل خليفة 

قائم باأعمال م�ساعد الأمني العام - املجل�س الأعلى للمراأة - مملكة البحرين
ا�سرتاحـــة �ســـالة الظهـــر 12:30 - 12:50

2:00 - 12:50

جل�سة العمل الثانية

•   ا�ستقراء لالآثار الجتماعية والنف�سية والقت�سادية والتعليمية جلائحة كورونا على الأ�سرة العربية.
�سعادة الدكتور �سالح علي بن عبد الرحمن

وزير وبرملاين �سابق 
ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية 

•   ا�ستقراء لالآثار الجتماعية والنف�سية والقت�سادية والتعليمية جلائحة كورونا على الأ�سرة العربية.
�سعادة الدكتور �سالح حممد الغ�سوري 

مدير اإدارة ال�سوؤون الجتماعية  
املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�سوؤون الجتماعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

•   مقرتح منهجي لتعزيز ا�ستقرار ال�سرة العربية يف ظل املتغريات املحلية والعاملية ملرحلة مابعد جائحة كورونا.

�سعادة الدكتور ح�سني حممد العثمان 
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية والجتماعية

جامعة ال�سارقة

•  اأبرز �سمات التغريات احلا�سلة يف بنية الأ�سرة العربية يف مرحلة مابعد جائحة كورونا وانعكا�ساتها على واقع 
اجتاهات الإ�ستقرار الأ�سري.

ف�سيلة ال�سيخ حمد الف�سل الدو�سري 
وكيل حمكمة ال�ستئناف العليا ال�سرعية ال�سنية  - مملكة البحرين

ال�سفري الأممي لل�سراكة املجتمعية



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
20 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

3:00 - 2:00

جل�سـة العمــل الثــالثــة

•   فر�ض تنمية واإ�ستدامة املبادرات امل�سوؤولة التي اأُطلقت خالل جائحة كورونا لتعزيز الإ�ستقرار الأ�سري.. مناذج 

ملمار�سات م�سوؤولة.
�سعادة الدكتور ماأمون مبي�ض 

ا�ست�ساري الطب النف�سي 
رئي�س اجلمعية ال�سورية النف�سية » �سمح« 

•   ممار�سات امل�سوؤولية وال�سراكة املجتمعية املحققة لالإ�ستقرار الأ�سري يف �سوء الأطر واملرجعيات املهنية ومواءمتها 

مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف مرحلة التحولت العاملية.
�سعادة الدكتور �سيف اجلابري

اأ�ستاذ الثقافة واملجتمع باجلامعة الكندية
اإمارة دبي

والإقت�سادية  الجتماعية  بالأبعاد  ال�سلة  ذات  امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف  وحتليل  ا�ستعرا�ض    •

املعززة لالإ�ستقرار الأ�سري. 
�سعادة الدكتور في�سل بن فرج املطريي

اأ�ستاذ تعليم الكبار والتنمية الب�سرية بجامعة املجمعة
امل�سرف العام على مر�سد امل�سوؤولية املجتمعية بجامعة املجمعة

•  ا�ستقراء لالآثار الجتماعية والنف�سية والإقت�سادية والتعليمية جلائحة كورونا على الأ�سرة العربية.
�سعادة الدكتور عن�سر العيا�سي

اأ�ستاذ علم الإجتماع بجامعة ال�سارقة



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
21 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

4:00 - 3:00

جل�سة العمل الرابعة

•  ا�ستعرا�ض وحتليل اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ذات ال�سلة بالأبعاد الجتماعية والقت�سادية 

املعززة لالإ�ستقرار الأ�سري. 
�سعادة الدكتور علي عو�ض �سراب 

موؤ�س�س منهج »الطريق اإلى احلكمة« - اململكة العربية ال�سعودية

العربية يف مرحلة مابعد جائحة كورونا وانعكا�ساتها على واقع  الأ�سرة  التغريات احلا�سلة يف بنية  �سمات  اأبرز     •

اجتاهات الإ�ستقرار الأ�سري
�سعادة الدكتورة اميان اأحمد حممد 

اأ�ستاذ علم الجتماع املتعاون - جامعة ال�سارقة 

واقع   على  وانعكا�ساتها  كورونا  جائحة  مابعد  مرحلة  يف  العربية  الأ�سرة  بنية  يف  احلا�سلة  التغريات  اأبرز�سمات     •

اجتاهات الإ�ستقرار الأ�سري..
�سعادة الدكتورة نعيمة بوعي�ض 

باحثة فى جمال املراأة والأ�سرة - اململكة املغربية 

العربية يف مرحلة مابعد جائحة كورونا وانعكا�ساتها على واقع  الأ�سرة  التغريات احلا�سلة يف بنية  �سمات  اأبرز     •

اجتاهات الإ�ستقرار الأ�سري..
�سعادة الدكتورة عبري اجلودر 

خبرية وم�ست�سارة فى الرتبية اخلا�سة - مملكة البحرين

ا�سرتاحــة �ســالة الع�ســـر4:00 - 4:15



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
22 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

5:15 - 4:15

جل�سة العمل اخلام�سة

•    برامج بناء قدرات الكوادر العربية امل�سوؤولة نحو الأ�سرة لتحقيق الإ�ستقرار الأ�سري يف مرحلة مابعد جائحة 
كورونا.

�سعادة الدكتور �سوكت الطالفحة 
خبري تربوي مبركز تربية

•   مقرتح منهجي لتعزيز ا�ستقرار الأ�سرة العربية يف ظل املتغريات املحلية والعاملية ملرحلة مابعد جائحة كورونا.

�سعادة الدكتور طالل الرواحي
اأكادميي واأعالمي

�سلطنة عمان

•   ا�ستقراء لالآثار الجتماعية والنف�سية والقت�سادية والتعليمية جلائحة كورونا على الأ�سرة العربية.
�سعادة الأ�ستاذ �سامي اخلطيب

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية غرا�س لتنمية املجتمع
 جمهورية لبنان

•   الإ�ستقرار الأ�سري وم�سوؤولية مكونات املجتمع يف حتقيقه وا�ستدامته.
�سعادة الدكتور حامد الإدري�سي 

رئي�س مركز الأ�سرة العربية للم�سوؤولية املجتمعية 
 اململكة املغربية



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
23 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

6:15 - 5:15

الـجل�سـة ال�ساد�ســة

•  مقرتح منهجي لتعزيز ا�ستقرار الأ�سرة العربية يف ظل املتغريات املحلية والعاملية ملرحلة مابعد جائحة كورونا. 

�سعادة الدكتورة جنوى بلطيف 
رئي�سة مركز املراأة للم�سوؤولية املجتمعية بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

جمهورية تون�س
•  ا�ستعرا�ض وحتليل اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ذات ال�سلة بالأبعاد الجتماعية والقت�سادية 

املعززة لالإ�ستقرار الأ�سري. 
�سعادة الدكتورة حياة يو�سف مالوي

رئي�سة مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية
•  التحول الذكي للمجتمعات واآثاره على منظومة قيم الأ�سرة العربية يف مرحلة مابعد جائحة كورونا... درا�سة 

حالة. 
�سعادة الدكتورة �سعاد الفريح

ع�سو الهيئة ال�ست�سارية لربنامج الكويت للم�سوؤولية املجتمعية 

رابعا

جل�سة اخلتام واإعالن التو�سيات باإ�سراف
�سعادة الدكتورة نعيمة الغنام

رئي�سة اللجنة العلمية للملتقى
رئي�سة مكتب خرباء ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية

• تـــم اعتمــاد مــواقيــت الصلــوات حســب تــوقيــت مكــة المكرمــة.



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
ملتقى وجائزة المسؤولية المجتمعية2410 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م
لألســــرة العـــربــيــــة لعـــام 2020م

• الإ�ستقرار الأ�سري وم�سوؤولية مكونات املجتمع يف حتقيقه وا�ستدامته.

• ا�ستقراء لالآثار الجتماعية والنف�سية والقت�سادية والتعليمية جلائحة كورونا على الأ�سرة العربية .

• اأبرز �سمات التغريات احلا�سلة يف بنية الأ�سرة العربية يف مرحلة مابعد جائحة كورونا وانعكا�ساتها على واقع اجتاهات الإ�ستقرار الأ�سري..

• مقرتح منهجي لتعزيز ا�ستقرار ال�سرة العربية يف ظل املتغريات املحلية والعاملية ملرحلة مابعد جائحة كورونا.

• فر�س تنمية وا�ستدامة املبادرات امل�سوؤولة التي اأُطلقت خالل جائحة كورونا لتعزيز الإ�ستقرار الأ�سري..مناذج ملمار�سات م�سوؤولة.

• برامج بناء قدرات الكوادر العربية امل�سوؤولة نحو الأ�سرة لتحقيق الإ�ستقرار الأ�سري يف مرحلة مابعد جائحة كورونا.

• التحول الذكي للمجتمعات واآثاره على منظومة قيم الأ�سرة العربية يف مرحلة مابعد جائحة كورونا... درا�سة حالة.

• ا�ستعرا�س وحتليل اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ذات ال�سلة بالأبعاد الجتماعية والقت�سادية املعززة لالإ�ستقرار الأ�سري.

• ممار�سات امل�سوؤولية وال�سراكة املجتمعية املحققة لالإ�ستقرار الأ�سري يف �سوء الأطر واملرجعيات املهنية ومواءمتها مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف 
مرحلة التحولت العاملية.

محــاور أوراق عمــل الملتقــى:



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
25 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

اإلعالن عن المؤسسة 
الفائزة بالجائزة 

الفخرية للتميز في 
مجال رعاية األسرة 

العربية لعام 2020م 

تكريم مؤسسات 
عربية ذات أثر 
مستدام في 

مجال االستقرار 
األسري.



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
26 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

نبذة عن المؤسسات الفائزة بجوائز التميز في مجال رعاية األسرة العربية
لعام 2020م

ان�ساأ املجل�س الأعلى للمراأة، يف الثاين والع�سرين من اأغ�سط�س2001، مبوجب الأمر الأمريي رقم )44( ل�سنة 2001، املعدل مبوجب الأمر الأمريي رقم 
)55( ل�سنة 2001 والأمر الأمريي رقم )2( ل�سنة 2002 والأمر امللكي رقـم )36( ل�سنة 2004.

حيث مت اإن�ساء  »املجل�س الأعلى للمراأة » ويتبع �ساحب اجلاللة امللك املفدى، وتكون له �سخ�سيته العتبارية، ويعترب املجل�س املرجع لدى جميع اجلهات 
الر�سمية يف مملكة البحرين فيما يتعلق ب�سئون املراأة، ومقره مبدينة الرفاع، ويخت�س يف اإبداء الراأي والبت يف الأمور املرتبطة ب�سوؤون املراأة ب�سفة 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، وعلى كافة اجلهات الر�سمية اأخذ راأي املجل�س الأعلى للمراأة قبل اتخاذ اأي اإجراء اأو قرار بذلك.

وتراأ�س �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة املجل�س، والذي يتكون من عدد ل يقل عن )16( ع�سوا من ال�سخ�سيات الن�سائية 
العامة وذوات اخلربة يف �سئون املراأة والأن�سطة املختلفة املتعلقة بهذا ال�ساأن، وتكون مدة ع�سويتهن ثالث �سنوات قابلة للتجديد، وي�سدر اأمر ملكي بتعيني 

اأع�ساء املجل�س، ويكون ل�سموها القرار يف اختيار نائبة لرئي�سة املجل�س.

أواًل: المؤسســة الفائــزة بالجائــزة الفخريــة للتميــز فــي مجــال رعايــة 
2020م لعــام  العربيــة  األســرة 



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
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رؤية المجلس األعلى للمرأة: �سراكة متكافئة لبناء جمتمع تناف�سي م�ستدام.
رسالة المجلس األعلى للمرأة

�سمان حتقيق ال�ستقرار الأ�سري يف اإطار الرتابط العائلي واملجتمعي، ورفع قدرة املراأة يف امل�ساهمة التناف�سية يف العملية التنموية القائمة على اأ�س�س تكافوؤ 
الفر�س واإدماج احتياجات املراأة فيها، ومبا يحقق لها فر�س متجددة لالرتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى احلياة، من خالل تكامل اجلهود 

مع ال�سركاء واحللفاء يف العمل املوؤ�س�سي ليكون املجل�س الأعلى للمراأة بيت للخربة الوطنية املتخ�س�س يف �سئون املراأة.

إختصاصات المجلس األعلى للمرأة
اقرتاح ال�سيا�سة العامة يف جمال تنمية وتطوير �سئون املراأة يف موؤ�س�سات املجتمع الد�ستورية واملدنية.  •

م�ساركة املراأة من اأداء دورها يف احلياة العامة واإدماج جهودها يف برامج التنمية ال�ساملة مع مراعاة عدم التمييز �سدها.  •
و�سع م�سروع خطة وطنية للنهو�س باملراأة، وحل امل�سكالت التي تواجهها يف كافة املجالت.  •

تفعيل املبادئ الواردة يف ميثاق العمل الوطني ود�ستور مملكة البحرين فيما يتعلق باملراأة وو�سع الآليات املنا�سبة لذلك بالتعاون مع الوزارات واملوؤ�س�سات   •
الر�سمية وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

متابعة وتقييم تنفيذ ال�سيا�سة العامة يف جمال املراأة والتقدم مبا يكون لدى املجل�س من مقرتحات ومالحظات للجهات املخت�سة يف هذا ال�ساأن.  •
تقدمي القرتاحات بتعديل الت�سريعات احلالية املتعلقة باملراأة، واإبداء الراأي يف م�سروعات القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة بها قبل عر�سها على   •

ال�سلطة املخت�سة، والتو�سية باقرتاح م�سروعات القوانني والقرارات الالزمة للنهو�س باأو�ساع املراأة.
متابعة تطبيق القوانني واللوائح والقرارات والتفاقيات الدولية ذات ال�سلة باملراأة للتاأكد من تنفيذها مبا يحقق عدم التمييز �سد املراأة، ومتابعة تنفيذ   •

الربامج التي جرى تبنيها يف اخلطط والربامج احلكومية اخلا�سة باملراأة.
امل�ساركة يف اللجان والهيئات الر�سمية التي ت�سكلها احلكومة يف كل ما يتعلق بق�سايا املراأة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.  •

متثيل املراأة البحرينية يف املحافل واملنظمات العربية والدولية املعنية ب�سئون املراأة والدخول معها يف اتفاقيات تعاون وبرامج م�سرتكة.  •
اإن�ساء مركز توثيق جلمع املعلومات والبيانات والدرا�سات املتعلقة باملراأة، واإجراء الدرا�سات والبحوث يف هذا املجال.  •

عقد املوؤمترات والندوات وحلقات النقا�س لبحث املو�سوعات اخلا�سة باملراأة.  •
توعية املجتمع بدور املراأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خالل ا�ستخدام الآليات املنا�سبة.  •

اإ�سدار الن�سرات واملجالت واملواد املطبوعة والإلكرتونية ذات العالقة باأهداف املجل�س واخت�سا�ساته.  •
املو�سوعات واملهمات التي يحيلها اأو يوكلها جاللة امللك املفدى للمجل�س.  •



ملتقــى وجـائـــزة المسؤوليــة المجتمعيـــة
28 لألســـــــرة الـعـــــربـــيـــــــة لـــعـــــاـم 2020م

نبذة عن المؤسسات الفائزة بجوائز التميز في مجال رعاية األسرة العربية
لعام 2020م

ثانيــا: الفائــزون بجائــزة المؤسســات المتميــزة فــي مجــال رعايــة األســرة 
العربيــة 2020م

الرؤية: رائدة التنمية املجتمعية
الرسالة: متكني القدرات املجتمعية نحو تنمية الفئات الأكرث احتياًجا يف املنطقة ال�سرقية

القيـــم:
• امل�سداقية وال�سفافية • البداع والبتكار   • الحرتافية   • الإح�سان  

 األهداف االستراتيجية:
2. دعم بناء القدرات الإنتاجية لالأ�سر املحتاجة. 1. تبني احللول املبتكرة لتعزيز التنمية امل�ستدامة للفئات املحتاجة.   

4. تعزيز التن�سيق والتكامل مع اأ�سحاب امل�سلحة والتوا�سل معهم. 3. دعم الفراد والأ�سر الأكرث احتياجًا مبا يحفظ كرامتهم.   
6. بناء ال�سراكات ال�سرتاتيجية. 5. ت�سجيع التطوع يف دعم اأن�سطة اجلمعية املجتمعية.    

8. حتقيق ال�ستدامة املالية. 7. تطوير البنية املوؤ�س�سية.       

جمعية البر بالمنطقة الشرقية
المملكة العربية السعودية
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تمهيد:
جمعية الرب باملنطقة ال�سرقية جمعية خريية غري ربحية م�سجلة  لدى وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية برقم )24( وتاريخ 1397/6/24هـ، وهي 
بذلك من اأوائل اجلمعيات اخلريية يف اململكة، ويقع نطاق عملها اجلغرايف يف املنطقة ال�سرقية من اململكة حيث يقع مقرها الرئي�س يف مدينة الدمام وتنت�سر 

الفروع واملراكز التابعة لها يف عدد من املدن واملحافظات واملراكز كما يلي:
أواًل: الفروع:

•  فرع اجلمعية مبحافظة بقيق   •  فرع اجلمعية مبحافظة اخلرب )مربة الإح�سان(    •  فرع اجلمعية بالدمام )دار اخلري(  
•  فرع اجلمعية مبدينة عنك •  فرع اجلمعية مبحافظة راأ�س تنورة     •  فرع اجلمعية مبحافظة النعريية  

•  الفرع الن�سائي مبدينة الدمام.  •  فرع الأ�سر الرائدة.       •  فرع اجلمعية مبركز اأم ال�ساهك  
•  الفرع الن�سائي مبحافظة اخلرب.

ثانيًا: المراكز:
•  مركز التنمية الأ�سرية مبحافظة النعريية •  مركز التنمية الأ�سرية الن�سائي بالدمام    •  مركز التنمية الأ�سرية بالدمام   

•  مركز �سمل بالدمام •  مركز التنمية الأ�سرية مبحافظة راأ�س تنورة   •  مركز التنمية الأ�سرية مبحافظة بقيق  
•  �سندوق اأجدى التنموي •  مركز �سمل مبحافظ اخلرب     •  مركز �سمل مبحافظة الأح�ساء   

•  مركز تنمية الطفل مبحافظة اخلرب )اأفالذ( •  مركز تنمية الطفل باملنطقة ال�سرقية )اأفالذ( 

ولتحقيق هذه الروؤية والر�سالة والأهداف تقدم اجلمعية من خالل هذه الفروع واملراكز اخلدمات التالية:
اأوًل: التنمية الجتماعية لالأ�سر امل�ستفيدة والتي تهدف اإلى حتقيق التحول بهذه الأ�سر من احلاجة الى الكتفاء عرب جمموعة من الربامج وامل�ساريع التنموية والرعوية:

أوال البرامج التنموية:
1. برامج التدريب والتاأهيل والتوظيف

•  م�سروع عربات النجاح • م�سروع تاك�سي الرب  2. برامج متويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة  
• برنامج �سيانة اجلوالت • برنامج مطبخ الرب لتعليم الأ�سر الطبخ  • برنامج مق�سف الرب.  • برنامج اخلياطة والتف�سيل.  3. برامج الأ�سر املنتجة 

•برنامج العلم مناء لرعاية املتفوقني 4.  برامج منح الأيتام اجلامعية والتعليمية 
5-برنامج العمل القريب
6- م�سروع مركز اإكرام
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 البرامج الرعوية
3. برنامج �سداد الإيجارات 2. برنامج ال�سلة الغذائية الإلكرتونية   1. برنامج �سقيا املاء    

6. برنامج تاأمني م�سكن  5. برنامج تاأمني الأجهزة الكهربائية   4. برنامج دعم الأرامل واملطلقات  
9. برنامج كفالة الأيتام  8. برنامج الإعانات ال�سحية    7. برنامج اإفطار �سائم    

12. برنامج عيدية 11. برنامج ك�سوة العيد     10. برنامج العمرة واحلج   
16 برنامج ترميم املنازل 14. برنامج زكاة اأموالك     13. برنامج ال�سدقة العامة   

15. امل�ساعدات النقدية والعينية لالأ�سر املكونة من كبار ال�سن واملر�سى والأطفال الذين يتعذر احلاقهم بربامج التنمية الجتماعية.
البرامج الموسمية

كما تنفذ اجلمعية عددًا من الربامج املو�سمية للتن�سيق بني جمعيات املنطقة دعما لتوحيد اجلهود و�سمانا لعد ازدواجية امل�ستفيدين:
1. برنامج زكاة الفطر املوحد للجمعيات اخلريية باملنطقة ال�سرقية 

2. برنامج الأ�ساحي املوحد 
وحتظى اجلمعية برعاية وتوجيه دائمني من مقام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود اأمري املنطقة ال�سرقية رئي�س جمل�س 

الدارة و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري اأحمد بن فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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موؤ�س�سة خمزومي هي منظمة لبنانية خا�سة غري ربحية، اأ�ّس�سها النائب فوؤاد خمزومي يف عام 1997، انطالقًا من رغبة قوية للم�ساعدة يف متكني املواطنني 
من حتقيق العتماد على الذات وحت�سني اآفاق التطور املهني.

اأن�ساأت موؤ�س�سة خمزومي الإدارات والربامج والوحدات لتلبية احتياجات املجتمعات اللبنانية واملقيمني لديها، وذلك من خالل حت�سني الو�سع الجتماعي، 
ال�سحي  والقت�سادي. فهي تقوم بتقدمي القرو�س، تطوير املهارات من خالل التدريب املهني، توفري خدمات احلماية مع تاأمني مواد الإغاثة الأ�سا�سية 
للمجتمعات الأكرث عر�سة، تاأمني الرعاية ال�سحية اجليدة، رفع م�ستوى الوعي حول الق�سايا البيئية/الزراعية واملحافظة عليها، متكني قدرات ال�سباب 

وتوجيههم لتحقيق الكتفاء الذاتي وال�ستقاللية.
ُتلّخ�س روؤية املوؤ�س�سة بتاأمني الظروف املعي�سية الأ�سا�سية لكل �سخ�س يف لبنان.

اأما مهمة املوؤ�س�سة فهي تعبئة املوارد، وبناء ال�سراكات، وتطوير قدرات املجتمع املحلي يف لبنان من خالل تعزيز طلب العلم، والرعاية ال�سحية باأ�سعار 
معقولة، وتاأ�سي�س الأعمال، والتنمية امل�ستدامة، و�سبل العي�س امل�سمونة.

تسعى المؤسسة لتحقيق ذلك من خالل برامجها والوحدة المرتبطة بها:
• برنامج القرو�س ال�سغرية • برنامج التدريب املهني     • برنامج الرعاية ال�سحية   

• وحدة امل�ساعدات الجتماعية واملتطوعني • وحدة الإغاثة واخلدمات الإن�سانية  • برنامج البيئة والتنمية    

مؤسسة مخزومي
جمهورية لبنان

نبذة عن المؤسسات الفائزة بجوائز التميز في مجال رعاية األسرة العربية
لعام 2020م
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جمعية المودة للتنمية األسرية
المملكة العربية السعودية

جمعية املودة للتنمية الأ�سرية مبنطقة مكة املكرمة تاأ�س�ست عام 2003 م و هي جمعية تنموية غري ربحية متخ�س�سة يف تعليم وتدريب واإر�ساد واإ�سالح 
مواجهة  على  القادرة  واملتما�سكة  الواعية  الأ�سر  من  بناء جيل  الأ�سرة من خالل  ل�ستقرار  وت�سعى  م�ستدامة  تنموية  مبادرات  الأ�سرة من خالل  وتوعية 
التحديات على اأن تكون موؤثرة يف ا�ستقرار الأ�سرة و�سفرية لر�سالة املودة، كما ت�سعى اجلمعية اإلى تكوين بيئة اأ�سرية �سحية واآمنة لالأبناء بعد انف�سال 
الأبوين ي�سودها الحرتام املتبادل، كذلك ت�سعى لأن تكون املرجع الأول لق�سايا الأ�سرة والإ�سهام يف طرح اأف�سل احللول ال�سرتاتيجية يف حتقيق اأهداف 

برنامج التحول الوطني املتعلقة بالأ�سرة وتاأهيل اأف�سل الكفاءات من املخت�سني.

الرؤية: ان تكون امنوذجا عامليا يف �سعادة الأ�سرة وا�ستقرارها

الرسالة: نلتزم بتمكني واإر�ساد وتوعية الأ�سرة عرب مبادرات تنموية م�ستدامة ت�سهم يف تقوية روابط الأ�سرة وا�ستقرارها ويتم تقييم مدى حتقق الروؤية 
والر�سالة �سنويا من خالل تقارير الأداء ال�سنوية والتي يتم عر�سها ومناق�ستها يف الجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية اأما القيم احلاكمة احلالية فقد مت 

تطويرها خالل عملية التطوير التي متت على ال�سرتاتيجية.

األهداف االستراتيجية التي تساهم في تقوية وتعزيز المركز التنافسي للمؤسسة تتضمن التالي:
• التدريب على املهارات التي حتتاجها القوى العاملة اليوم.

• الإرتقاء بخدماتنا، من خالل تعزيز اجلودة وتقوية قدرتنا على توفري الرعاية ال�سحية بكلفة معقولة.
• حت�سني الو�سع القت�سادي - الجتماعي لأ�سحاب الأعمال وللموظفني ذوي الدخل املتو�سط واملنخف�س من خالل اخلدمات املالية وغري املالية.

• احلفاظ على البيئة وحت�سينها كونها ثروة قّيمة لوطننا لبنان يف الطريق نحو التنمية امل�ستدامة.
• تلبية احتياجات الإغاثة وامل�ستلزمات الإن�سانية للمجتمعات الأم�س حاجة.
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لألســــرة العـــربــيــــة لعـــام 2020م

• ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية هي موؤ�س�سة مهنية دولية غري هادفة للربح مت تاأ�سي�سها يف عام 2007م وم�سجلة ر�سميا يف الوليات املتحدة الأمريكية. 
كما ح�سلت على ع�سوية منظمة الأمم املتحدة يف عام 2014م. ولها فروع ومكاتب واتفاقيات متثيلية يف داخل العديد من الدول العربية ويف خارجها.

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

املجتمعية لل�سركات واملوؤ�س�سات، والقطاعات احلكومية والأهلية واخلا�سة. 
• ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الجتماعية لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية، وتنفيذ الربامج التدريبية وور�س العمل املتخ�س�سة، 
وكذلك تنظيم امللتقيات واملوؤمترات املتخ�س�سة يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة واأخالقيات 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 الجتماعية 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�س 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 الجتماعية، 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 خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

 نبــذة تعريفيــة عــن الجهــات المنظمة

•   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.

لل�سركات واملوؤ�س�سات، والعمل على تعزيز امل�سوؤولية  اإلى رفع م�ستوى الوعي حول امل�سوؤولية املجتمعية  للم�سوؤولية الإجتماعية  الإقليمية  ال�سبكة  •   تهدف 
املجتمعية لل�سركات واملوؤ�س�سات، والقطاعات احلكومية والأهلية واخلا�سة.

•   ت�سعى ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية، وتنفيذ الربامج التدريبية وور�س العمل املتخ�س�سة، 
وكذلك تنظيم امللتقيات واملوؤمترات املتخ�س�سة يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة واأخالقيات 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�س 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 خالل فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.
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لألســــرة العـــربــيــــة لعـــام 2020م

 نبــذة تعريفيــة عــن الجهــات المنظمة

تكونت منظمة الأ�سرة العربية باإرادة املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية املعرتف بها والتي تعمل لرعاية الأ�سر والنهو�س بها يف الوطن العربي.
وقد �ساركت يف تاأ�سي�سها اأغلبية الدول العربية وهي )الأردن - تون�س- اجلزائر- اململكة العربية ال�سعودية - العراق - فل�سطني - ال�سومال - ليبيا - لبنان 
- م�سر - املغرب - موريتانيا( ورحبت بذلك وباركته كل من الأقطار التالية )الكويت - �سلطنة عمان - قطر - ال�سودان - �سوريا(. ثم �ساركت يف اأن�سطتها 
كل من )البحرين - اليمن( تاكيدًا مل�ساندتها للمنظمة. واأعرتفت بها جامعة الدول العربية واأ�سدر جمل�س اجلامعة يف �ساأنها القرار رقم 3782 بتاريخ 
14�سبتمرب1978م، والذي اأكد فيه اأي�سًا على �سرورة التعاون والتن�سيق وال�سرتاك يف اجتماعات واأعمال املنظمة، كما دعت الدول العربية اإلى املبادرة 
بالن�سمام اليها، ويف هذا املوقف دعم �سريح للمنظمة وتثمني لدورها الهام يف خدمة كل ا�سرة عربية وتعزيز قدرات الأمة على مواجهة حتديات احلداثة 
والتطور. كما اأعرتفت بها احلكومة التون�سية بالتا�سرية رقم 4488 بتاريخ 6 مار�س 1978م. وتتمتع املنظمة باحلق يف التمثيل لدى الأمم املتحدة ووكالتها 

املتخ�س�سة، ولدى الحتاد الدويل للموؤ�س�سات العائلية واملنظمات الدولية الخرى التي تتفق اأهدافها واأهداف الأمة العربية.
اإن الر�سالة التي التزمت املنظمة بتحقيقها تت�سل وثيق الت�سال باآمال الأمة العربية يف مزيد من التالحم والت�سامن والعمل امل�سرتك، وقد حر�ست على 

ابراز ذلك يف الأهداف التي ر�سمتها لنف�سها والتي تن�س على:
1. رعاية الأ�سرة العربية والنهو�س بها حتى تتمكن من القيام بوظائفها الرتبوية والجتماعية والثقافية والقت�سادية.

2. ايجاد �سيا�سة عائلية ح�سب متطلبات النمو لكل قطر عربي ويف اطار الوحدة العربية.
3. تاأكيد مكانة الأ�سرة العربية والتعبري عن ذاتيتها.

4. متثيل الأ�سرة وابراز حقوقها وم�ساحلها وحاجياتها واآمالها لدى املوؤ�س�سات القومية والدولية.
5. تدعيم �سلة التعاون بني الأ�سر.
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لألســــرة العـــربــيــــة لعـــام 2020م

رؤيــــة االتحـــاد:
عرب  الفاعلة  املجتمعية  م�ساركاتها  لتعزيز  العامل  يف  والأهلية  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  حث  يف  املجتمعية،  للم�سوؤولية  الدويل  الحتاد  روؤية  تتمثل 
تبني منهجية معيارية عاملية، تراعي فيها ال�سوابط البيئية والقت�سادية واملجتمعية امل�سوؤولة، من خالل تنفيذ برامج لبناء القدرات املوؤ�س�سية، وتقدمي 
مبجالت  العالقة  ذات  والدرا�سات  البحوث  وتنفيذ  املجتمعية،  وامل�سوؤولية  امل�ستدامة  التنمية  تطبيقات  تعزيز  يف  ت�ساهم  التي  املتخ�س�سة  ال�ست�سارات 
امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها، اإ�سافة اإلى الرتويج للمار�سات امل�سوؤولة عرب فعاليات احرتافية. ويتحقق ذلك من خالل �سراكات مهنية مع وكالت الأمم 

املتحدة املتخ�س�سة واملنظمات الدولية املعتربة.
رسالـــة االتحـــاد:

ن�سعى لبناء منظومة اأممية احرتافية ت�ساهم يف تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها يف العامل عرب ال�سراكة مع الكيانات املتخ�س�سة الدولية 
واحلكومية واخلا�سة واملجتمعية.

أهـــداف االتحـــاد:
•  ن�سر ثقافة وممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية عرب اأدوات احرتافية معتمدة عامليا.

• ايجاد مظلة مهنية عاملية تنت�سب اليها الكيانات املتخ�س�سة، وتتحالف فيما بينها للرتويج لأف�سل املمار�سات يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية.
• اإ�سدار التقارير املهنية التي تر�سد التطور يف تطبيقات مبادئ امل�سوؤولية املجتمعية يف دول العامل وفق املرجعيات العاملية.

• خلق �سراكات مع املنظمات الأممية ذات ال�سلة مبجالت امل�سوؤولية املجتمعية وتطبيقاتها لتبني مبادرات متخ�س�سة تراعي الأبعاد الثالثة للم�سوؤولية املجتمعية )اقت�سادي - بيئي 
- جمتمعي( وحتدث اأثرا ايجابيا يف الدول واملناطق واملوؤ�س�سات امل�ستهدفة بهذه املبادرات.

• امل�ساهمة يف بناء وتطوير قدرات الكيانات التي تعمل يف جمالت امل�سوؤولية املجتمعية �سواء منها: احلكومية اأو اخلا�سة اأو املجتمعية.
• ايجاد كيانات اقليمية متخ�س�سة تتبع الحتاد الدويل للم�سوؤولية املجتمعية، وتعمل على حتقيق اأهدافه لتجويد التوا�سل وتعظيم الأثر.

االتحـاد الـدولـي للمسؤوليـة المجتمعيــة

 نبــذة تعريفيــة عــن الجهــات المنظمة
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