
 

 

 م2020لعام  في الدول العربية الخامسؤتمر املرأة واملسؤوليةاملجتمعية ملالبيان الختامي 

تحت شعار  م"،2020لعام  في الدول العربية  الخامسمؤتمر املرأة واملسؤولية املجتمعية "انطلقت فعاليات 

الشيخة ملياء بنت محمد آل خليفة " برعاية فخرية من معالي  مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر مجتمعي" 

،وبتنظيم من   -السفير الدولي للمسؤولية املجتمعية -رئيسة مجلس إدارة جمعية النور للبر بمملكة البحرين

البرنامج "عضو الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية بالتعاون مع  "مركز املرأة للمسؤولية املجتمعية"

، "املركز العاملي للتنمية املستدامة "مع شراكةب، و  "للعمل في املنظمات الدوليةاألممي لتمكين املرأة العربية 

 يراتيتناول خاللها عدد من الخبعمل  جلسات  سبعتضمنت أعمال املؤتمر  .وقدم2020أكتوبر  10بتاريخ 

من  "املجتمعياألثر سؤولة ذات املنسائية البادرات امل"موضوعفي مختلف املجاالت  مناقشة  اتواملتخصص

 لتعزيز مبادراتوالتجارب تم خاللها  رصد أهم املسارات الحديثة  ،(ورقة عمل علمية 33إستعراضهن) خالل

والوقوف على أهم التحديات  .وتفعيل شراكتها من أجل تحقيق التنمية املستدامة، مجتمعيا  العربية املراة

ذلك ، تم خالل املؤتمر  باإلضافة إلى .للتعامل معها العمليةوضع الحلول العربية ،و املرأة مبادرات التي تواجه

، "تصميم املبادرات املجتمعية النسائية الفاعلةاستراتيجيات تتعلق بـ "عمل تخصصية  ةورش تنظيم 

م" ، إضافة 2020الفائزة "بجائزة شخصية العام القيادية العربية املسؤولة مجتمعيا لعام وكذلك تكريم 

، م"2020لعام  عربية القيادية املسؤولة مجتمعيابوسام املرأة ال:رائدة إلى تكريم شخصيات نسائية قيادية 

 ية النسائية ".وكذلك إطالق وتكريم املشاركات في فعاليات " املونديال الرقمي للمبادرات املجتمع

اقع بغية تناول وقد  املؤتمر في جلساته وحواراته الحلول العلمية والعملية القابلة للتطبيق على أرض الو

" تحقق أثرا مجتمعيا واضحا لتصميم وإدارة مبادرات مجتمعية نسائية فاعلة"الوصول إلى املسارات املثلى  

وتشخيص املشكالت ،اإلستراتيجيات توصيف لوالخبيراتفي محاولة جادة من املتحدثات ،وعميقا

تعزز أطر مهنية  تبني على لتحقيق املرجوا منها، بهدف التركيز  العربية املرأة مبادرات  هاهوالتحديات التي تواج

الحلول املبتكرة التي يمكن وضعها أمام صناع القرار التنفيذيين  تقدم و من عوائد هذه املبادرات املجتمعية ، 

اقع زم من إجراءاتإلتخاذ ما يل تساهم في تنمية مجتمعاتنا  لدعم مبادرات املرأة العربية وتحويلها إلى و

تجسير الفجوات بين الخبرات الدولية وبين املنظمات والشخصيات النسائية كما سعى املؤتمر الى . العربية

وقد خرج .في مجال إدارة املبادرات املجتمعية . رائدة استضافة تجارب نسائية دوليةالعربية املستهدفة عبر 

 :اآلتيةفي ختام أعماله بالتوصياتاملؤتمر 

، عبر في كل البلدان العربية    ذات الصـــلة باملرأةالعمل على ترســـيخ مباد  و مفاهيم املســـؤولية املجتمعية-1

 أطر  مؤسسية ومرجعيات مهنية عاملية.



 

 

، وخاصـــة في هذه الفترة التي للمرأة العربية  في مختلف املجاالت املســـؤول  ضـــرورة دعم  العمل التطو ي  -2

 ، للقيام بدورها املؤثر على أكمل وجه.19يواجه بها العالم وباء فيروس كورونا املتجدد

تصميم املبادرات  ، بهدفالعمل املؤّسس ي للمبادرات املجتمعّية وفق أدوات علمّية   على تبني أطر الحرص -3

 الفاعلة في املنطقة العربية.ة النسائيّ 

ة بهّن  لتبنيوتشـــــجيعهن  العربياتالشـــــابات العناية بتحفيز  -4 ، وفق قواعد ريادة األعمال املشـــــارخع الخاصـــــّ

 .في املنطقة العربية  املسؤولة وفتح مجاالت التعاون و التبادل أمام صاحبات املشارخعاالجتماعية ،

ســــــــّية -5 وفق األصــــــــول العلمّية و في مجال تصــــــــميم املبادرات املجتمعية  بناء قدرات نســــــــائية فردّية أو مؤســــــــّ

 .املهنّية املعتبرة املبنّية على أحدث نظم اإلدارة و تقنية املعلومات 

ائد خدمة لتحقيق العو  نجهودهالتعريف بو العربية ملبادرات املرأة والترويج  ضرورة اإلهتمام بالتسويق -6

 املجتمعية املؤثرة من هذه املبادرات.

والتعريف بقصـــــــــــص  التركيز على توظيف اإلعالم لفائدة املبادرات النســــــــــــائّية تحقيقا للتواصــــــــــــل الفعال-7

 .في مجال املبادرات املجتمعية نجاحات املرأة العربية

ليــة بمبــادرات مجتمعيــة ذات الحــاجــات اإلنســـــــــــــانيــة العــااعطــاء األولويــة لــدعم املرأة العربيــة في املنــاطق -8

في املناطق املسـتهدفة منها لتعظيم العائد من  تعزيز تأثير مبادراتهنوتوفير السـند لها من أجل  خالقة ومؤثرة،

 .هذه املبادرات املجتمعية

 أو غيره من الفضـــــاءات الدولية املتاحة، " نموذجا لدولي " كراســـــ ي اليونســـــكو ضـــــرورة اســـــتثمار الفضـــــاء ا-9

عضـــــــــــو الشـــــــــــبكة االقليمية للمســـــــــــؤولية -مبادرة من طرف مركز املرأة للمســـــــــــؤولية املجتمعية باإلعالن عن 

 "كرس ي املجمع العلمي للباحثات العربّيات "حداث واملعني بإ  -ةاإلجتماعي

 



 

 

 

 وفق مرجعيـــــات املجتمعيـــــة النســـــــــــــــائيـــــة""دور الوقف في دعم املبـــــادرات  وتعظيم الحرص على إحيـــــاء -10

الشــيخة ملياء بنت محمد آل خليفة رئيسـة  ، إســتنادا ملقترت تقدمت به  للمؤتمر معالياإلجتما ي " اإلقتصــاد

ة النور للبّر   ؤتمر  املرأة و املســـــــــــؤوليــة املجتمعيــة الخــامس بــالــدول ملالراعيــة الفخريــة " -مجلس إدارة جمعيــّ

 ".م 2020العربية لعام 

إلى راعية املؤتمر معالي الشـــــــــــيخة ملياء بنت محمد آل  وختاما ، رفع املشـــــــــــاركات في املؤتمر الشـــــــــــكر الجزيل  -

، والتي حملت رعاية  -الســـــــــفير الدولي للمســـــــــؤولية املجتمعية -رئيســـــــــة مجلس إدارة جمعية النور للبر خليفة

من قبـــل الشـــــــــــبكـــة  إلختيـــار معـــال هـــا التهنئـــة  مقـــدمـــة لهـــا  وكـــذلـــكودعم هـــذا املؤتمر منـــذ إنطالقتـــه األولى ، 

" شخصية العام القيادية النسائية املسؤولة مجتمعيا لعام  لية اإلجتماعية ومنحها لقباإلقليمية للمسؤو 

 م ".2020

دية " بوســــــــــام املرأة العربية القيا ةالنســــــــــائية املكرم القيادية وكذلك التهنئة موصــــــــــولة إلى الشــــــــــخصــــــــــيات -

 م، في هذه الدورة من دورات املؤتمر.2020املسؤولة مجتمعيا لعام 

إلى شركاء هذا املؤتمر في دورته الخامسة ،واملشاركات فيه من املنطقة العربية ومن خارجها،  والشكر كذلك-

لها ، واملتمثلة في الوصول إلى أطر  تم السعيحقق هذا املؤتمر األهداف التي كون قد ، أن يونأمل من هللا

 ربية. متقدمة ملبادرات نسائية عربية نوعية ، تحدث أثرا إيجابيا في مجتمعاتنا الع

 الدعوةإلى ضيفات الشرف ، وكذلك إلى الخبيرات واملتحدثات، ممن قبلن  كذلك والتقدير  والشكر  •

 للمشاركة في فعاليات املؤتمر، فلهن منا خالص الشكر والتقدير.. والسالم عليكن ورحمة هللا وبركاته.

 م.2020أكتوبر  10وبتاريخ اختتم هذا املؤتمر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة املكرمة ، 


