
 

 

 البيان الختامي والتوصيات

 م2020ملتقى وجائزة المسؤولية المجتمعية لألسرة العربية لعام 

 م2020يونيو  19-20

 -مقدمة :

م فعاليات "ملتقى وجائزة المسؤولية المجتمعية  2020يونيو  19انطلقت يوم الجمعة الموافق 
للمسؤولية اإلجتماعية وبالشراكة م " بتنظيم من الشبكة اإلقليمية 2020لألسرة العربية لعام 

مع "منظمة األسرة العربية" و"اإلتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية" ، وذلك في الفترة مابين 
حفل كذلك أقيم بمناسبة تنظيم هذا الملتقى م ، عبر تطبيق الزوم. و 2020يونيو  19-20

. وقد م"،2020ة العربية تكريم الفائزين" بجوائز المؤسسات المتميزة في مجال رعاية األسر 
على وجه المنطقة العربية و موضوعا هاما شغل العالم كله على وجه العموم ناقش الملتقى 

ال وهو " مسؤولية استقرار األسرة العربية في مرحلة مابعد جائحة كورونا " في أ،  الخصوص
ة ، وتحديد محاولة للوصول ، ومن خالل أوراق عمل علمية موزونة إلى أطر مهنية وأكاديمي

أدوار المجتمع بمؤسساته الحكومية والخاصة وغير الحكومية لتحقيق إستقرار أسري مستدام 
. وقد ، وتحصين األسر العربية للتعامل مع األزمات التي قد تواجهها مابين الحين واآلخر

، ترأس فعاليات الملتقى شرفيا سعادة األستاذ جمال عبيد البح رئيس منظمة األسرة العربية 
في حين ترأس اللجنة المنظمة العليا للملتقى سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس 
مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية ، بمشاركة ضيوف شرف من اإلتحاد 
اإلفريقي وجامعة الدول العربية ، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، إضافة إلى مشاركين 

راكز بحثية ومنظمات متخصصة في مجاالت المسؤولية المجتمعية والرعاية من جامعات وم



 

 

وتم خالل  األسرية والتنمية الشاملة ، وخبراء ومتحدثين من المنطقة العربية ومن خارجها . 
( ورقة عمل متخصصة . كما تم تكريم المؤسسات  29الملتقى تقديم " ورشتي عمل " و ) 

الرعاية األسرية ، واإلعالن عن انضمام عدد من الشخصيات  العربية بجوائز التميز في مجال
العربية الفاعلة في مجاالت الرعاية األسرية إلى برنامج " السفراء الدوليين للمسؤولية الجتمعية 

إلى التوصيات اآلتية  ، وحلقات النقاش العلمي المصاحبةوخلصت أوراق العمل المقدمة" .  
:-  

لسبيل الوحيد ا اقائية للمساعدة في العودة إلى العمل، ألنهضرورة وضع أطر واحترازات و  -
فيروس كورونا  الذي تأثر من جائحة باإلقتصادللوقوف مجددا في الصفوف األولى للنهوض 

 ." 19-المستجد "كوفيد
 .لعمل عل صياغة سياسات قائمة على األدلة تعنى بتطوير األسرةا -

 .وآليات المتابعة والتقييمإشراك المكونات األسرية في صياغة السياسات  -

 ذات العالقة بنمو المكونات األسرية . التركيز على القطاعات المهمة -

 دعم سياسة تعليمية تسهم في إيجاد مخرجات متماشية مع حاجات الناس في عالم اليوم. -

 في مجال التنمية األسرية بناء شراكات مثمرة بين القطاع العام والخاص -

المحددات لى المستوى المحلي وتصنيفها حسب للحصول على البيانات عإيجاد بيئة ممكنة  -
 التي تمر بها األسرة مثل العمر والجنس واإلعاقة والبعد المناطقي

 .العمل على بناء صيغ لتمويل برامج تنمية األسر وفق الظروف الخاصة بكل مجتمع  -

لتعزيز اإلستقرار  ة والصغيرةبناء القدرات في المجاالت المختلفة ودعم المنشآت المتوسط -
 اإلقتصادي لألسر.



 

 

 .انطالق السياسات المنظمة لتنمية األسر من األبعاد المحلية -

وفق أطر  لتعزيز استقرار وتنمية األسر العربية بناء منظومة للمبادرات على المستوى المحلي -
 مؤسساتية.

 في جهود تنمية األسرة  التأكيد على إشراك كل أصحاب المصلحة -

والذي يؤكد على  ،هداف التنمية المستدامةأ الهدف العاشر من  دعم تحقيق التأكيد على -
خالل جائحة هم من بين أكثر الفئات ضعفا  ،ذوي األعاقة من األشخاصأن  حيث ،المساواة 
 اإلقتصاداتبناء  إلعادة األهميةويعد الحد من أوجه عدم المساواة أمرا بالغ  ،19كوفيد 

 .والمجتمعات مع عدم ترك أحد خلف الركب

على استحداث نظم وتدابير لحماية  والخاصة وغير الحكومية حث جميع الجهات الحكومية -
نفسيًا و األسرة من تداعيات جائحة كورونا وما بعدها من جميع النواحي ) اقتصاديًا، 

 .واجتماعيا( 
تقديم القروض الحسنة لدعم  في المجتمعية تجاه األفرادقيام البنوك كجزء من مسؤوليتها  -

 المشروعات التي تخدم األسرة أو القروض الزراعية وغيرها .
 تبني حمالت توعوية منظمة هادفة و ممنهجة لدعم استقرار األسرة . -
 األفراد من على الجهات الصحية استحداث وتطوير برامجها الستيعاب أكبر عدد ممكن -

خصوصا مع زيادة الفقر وتناقص الطبقة المتوسطة وبالتالي ، الرعاية الصحية  للحصول على
   التكلفة. عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية المدفوعة

استحداث برامج تعليم مجانية واستخدام طرق  في الدول العربية على وزارات التربية والتعليم -
رقمي على سبيل المثال، مع تطوير أنظمة اإلعتمادات ، كالتعليم الووسائل حديثة لنشر التعليم

الطلب على  سيزيدوبالتالي األسر المادي ، لدخلخفاض نا حدوث وذلك لتوقع األكاديمية ،
 . والرقمي التعليم المفتوح



 

 

للتخفيف  م وتقديم الخدمات المساندة لألسرالتركيز على ذوي اإلعاقة وكبار السن والعناية به -
 نا .و من وطأة جائحة كور 

 ،و تقويمية ،عالجية و اإلصالحيةبرامج األسر المتنوعة المراكز التي تقدم من  عدد  قامة إ -
آلباء الذين يهملون أبناءهم أو يستخدمون العنف معهم، واالنحرافات السلوكية لألبناء، لمنها 

، وبرامج مجتمعية لتعليم اآلباء وظائفهماآلباء من ذوي الدخل المنخفض، وآباء فقدوا دعم و 
دور وانشاء ، ية الزوجالحياة ، وبرامج إثراء كيفية تطوير مستوى دخلهم بعد الدوام الموظفين

 .حضانات األزمات ومراكز العناية المؤقتة

أن تهتم وسائل اإلعالم بتخصيص برامج يومية أو أسبوعية توضح األسس التي تقوم عليها  -
سالم، وتبين اآلثار السلبية للطالق، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع والتركيز األسرة في اإل

  .في ذلك على فئة الشباب ألنهم هم أكثر فئة متأثرة بذلك

إنشاء مكاتب مختصة بشؤون األسرة يشرف عليها علماء الشريعة واالجتماع والتربية، وتكون  -
  .دون وصول األمر إلى القاضي للطالق مهمتها التدخل لحل المشكالت الزوجية والحيلولة

ضرورة إدخال بعض البرامج النظرية والعملية في مناهج السنوات النهائية في المرحلتين  -
الثانوية والجامعية، تكون مختصة باألسرة على نحو ينمي المفاهيم الصحيحة ويعد األبناء 

  .لحياة زوجية سعيدة

مكاتب التوجيه  -مراكز التنمية االجتماعية  :مثلأن تقوم المؤسسات االجتماعية  -
واالستشارات األسرية ودورها في االندماج داخل المجتمع، وعمل روابط بين األسر وبعضها 
البعض لخلق المزيد من الروابط االجتماعية والتوعية بوظائف األسرة، وكيفية تنظيم الحياة 

 العائلية من جميع النواحي

لتحقيق االستقرار  المسؤولة نحو األسرة رامج لبناء قدرات الكوادر العربيةإعداد بالعمل على  -
 األسري .



 

 

 العربية إعداد وتصميم استراتيجيات وطنية لألسرة في البلدان -
 وفق منهج التماسك األسري  إعادة النظر في منهجية اإلرشاد األسري في العالم العربي -
 لنشر منهج السياسات واألستراتيجيات. إقليمية للتدريباعتماد منظمة األسرة العربية كمؤسسة  -
 .االهتمام بإشباع احتياجات أفراد األسرة الحقيقية )التقبل ، االستماع، حل المشاكل، المرونة( -
العمل على تطوير وسائل تربوية تهتم باستشعار مدى رضى أفراد األسرة عن الخدمات  -

 .المقدمة إليهم من قبل األسرة
 .االهتمام بتجنب األساليب التربوية التقليدية التي تخلق فجوة بين اآلباءواألبناءضرورة  -
حل الصراعات بين أفراد األسرة، ومن خالل تطوير العمل الجماعي بين أفراداألسرة، وإشراك  -

وإعطاء أفراد األسرة ، أفرادها في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل ومناقشتها بشكل جماعي
والالمركزية"، ومشاركتهم  للتصرف عند مواجهة المشاكل "التمكين، والتفويض،الصالحيات 

 في اتخاذ القرارات كل حسب عمره وجنسه وقدراته.
رصد االثار االجتماعية ونفسية واالقتصادية وتعليمية المترتبة على االسرة العربية جراء  -

 وزها. ( ومدى قدرة االسرة على تجا19تفشي وباء فيروس كورونا )كوفيد
تكريم مقدمي الرعاية الصحية والعاملين معهم، وشكرهم على الدور الذي يقومون به النقاذ  -

 ارواح الناس.
الحصول على المعلومات عن هذا المرض من مصادر موثوق بها، وليكن هدفك من ذلك  -

 ان تتمكن من اتخاذ الخطوات العملية والصحية لحماية نفسك واسرتك ومجتمعك.
االستمرار في عبر: الناتجة من جائحة كورونا االقتصاديةزمة الاهذه العمل على مواجهة  -

حماية المتضررين من االفراد والشركات و ،التدابير االحتوائية والضرورية ودعم النظم الصحية
كذلك و من خالل اجراءات كبيرة وموجهة وجيدة التوقيت على مستوى المالية العامة لدولة. 

 التخطيط لمرحلة التعافي والبناء. و ،ام المالي في الدولة ط عن النظتخفيف الضغ



 

 

الفرصة سانحة للتقارب االجتماعي  واالسري،  ، فإنوفي هذه الظروف واالوقات الصعبة  -
واعادة اهتمام االباء واالمهات واالبناء بالعالقات االسرية وتعظيم الدور الرقابي ولم الشمل 

 لالسر.
 هذا وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 لملتقى اللجنة العلمية ل


