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ْعٍف ثمَّ جعَل  ق��ال تعال��ى: »اهلُل الذي خلقُكم من �ضَ

ْعفا  ٍة �ضَ ًة ثمَّ جعَل من بعِد ُقوَّ ْعٍف ُقوَّ من بعِد �ضَ
و�ضْيبًة يخُلُق ما ي�ضاُء وُهَو العليُم القديُر«.

ن��ا حمم��ٍد �صل��ى اهلل  ْف��وِة اخلل��ِق نبيِّ وال�ص��اُة وال�ص��اُم عل��ى �صَ
عليه و�ص��لَم القائِل: »لي���َس منا م��ن مْل يرحْم �ضغرينا 

ويوقر كبرينا«.
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تتق��دم ال�ص��بكة االإقليمية للم�ص��وؤولية االجتماعية 
ل�ص��ركة اخللي��ج ل�صناع��ة البرتوكيماوي��ات  مبملكة 
البحري��ن, برئا�ص��ة �ص��عادة الدكت��ور عبدالرحم��ن 
جواهري, بال�صكر اجلزيل لدورهم يف دعم وتاأ�صي�س 
»املدين��ة الرقمي��ة لكب��ار ال�ض��ن يف ال��دول 

العربية«.

�ضعادة الدكتور عبدالرحمن جواهري
 رئي�س �صركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات

ال�صفري الدويل للم�صوؤولية االجتماعية

ال�صريك اال�صرتاتيجي
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للم�ص��وؤولية  االإقليمي��ة  ال�ص��بكة  تتق��دم 
للم�ص��نني  الوطني��ة  للجن��ة  االجتماعي��ة 
برئا�ص��ة �صعادة ال�صيد جميل بن حممد علي 
حميدان, بال�ص��كر اجلزيل لدورهم يف دعم 
»مرك��ز اإج��ال خلدم��ات كبار ال�ض��ن 
الإقليمي��ة  بال�ض��بكة  واملتقاعدي��ن 

للم�ضوؤولية الجتماعية«.

�ضعادة ال�ضيد جميل بن حممد علي حميدان
 وزير العمل والتنمية االجتماعية
رئي�س اللجنة الوطنية للم�صنني
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تتقدم ال�صبكة االإقليمية للم�صوؤولية االجتماعية جلمعية البحرين اخلريية ممثلة 
يف �ص��عادة الدكت��ور ح�ص��ن بن اإبراهي��م كمال, بال�ص��كر اجلزي��ل لدورهم يف دعم 
»مرك��ز اإج��ال خلدمات كبار ال�ض��ن واملتقاعدين بال�ض��بكة الإقليمية 

للم�ضوؤولية الجتماعية«.

�ضعادة الدكتور ح�ضن بن اإبراهيم كمال
رئي�س جمعية البحرين اخلريية

ال�صفري الدويل للم�صوؤولية االجتماعية



8 تقرير مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين

ولنا كلمة
لقد كرم اهلل تعالى بني اآدم وعظم ال�صرع حرمة النف�س واعتنى بها, وخ�س بالرعاية والعناية كبار ال�صن 
فحث على احرتامهم وتوقريهم ورعايتهم والرب بهم وقد قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »لي�س منا من 

مل يرحم �صغرينا, ويعرف �صرف كبرينا«. ويف رواية: »ويوقر كبرينا«.

ويت�صف املجتمع ب�صفات كرمية, منها: توقري الكبري يف ال�ص��ن, وقد تواتر حثُّ ر�ص��ول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�ص��لم عل��ى اإك��رام الكبري, وتوقريه, ومن ذلك اأن ر�ص��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�ص��لم ق��ال: »اإن من اإجال اهلل 

اإكرام ذي ال�صيبة امل�صلم....« احلديث.

وبهذه املنا�صبة, ي�صرفني اأن اأرفع اأ�صمى اآيات ال�صكر والتقدير لكل املوؤ�ص�صات العربية واخلليجية الداعمة 
واملتفاعلة مع براجمنا وفعالياتنا.

وال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

    
د. حياة يو�ضف ماوي     

رئي�صة مركز اجال خلدمات كبار ال�صن واملتقاعدين     
                                امل�صرف العام على املدينة الرقمية لكبار ال�صن يف الدول العربية

ال�صبكة االإقليمية للم�صوؤولية االإجتماعية     



مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين

يف �سطور
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عن مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
هو مركز يتبع لل�صبكة االإقليمية للم�صوؤولية االجتماعية, ومتخ�ص�س يف تقدمي اخلدمات التدريبية واال�صت�صارية 
ملوؤ�ص�ص��ات كبار ال�ص��ن يف الدول العربية. كما اأنه ينفذ العديد من الدرا�ص��ات املعمقة, وينظم الفعاليات التي 

تقدم اأف�صل املمار�صات يف جمال رعاية كبار ال�صن. 

الروؤيـــة :
التميز والريادة يف التوعية املجتمعية بحقوق كبار ال�ضن واملتقاعدين وطرق التعامل معهم.

 الر�سالة :
ن�ض��ر ثقافة وطرق التعامل مع كبار ال�ض��ن وفق ال�ضريعة الربانية والهدي املحمدي يف العامل 
العرب��ي، عن طريق امل�ض��اهمة املتمي��زة يف تاأهيل وتثقيف خمتلف الفئ��ات يف املجتمع، وذلك 
بال�ض��تعانة بذوي اخلربات، والتعاون مع املوؤ�ض�ض��ات واجلهات احلكومية والأهلية،  يف ح�ضر 

تلك اخلدمات وت�ضهيل احل�ضول عليها با�ضتخدام جميع التقنيات احلديثة.
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الأهداف العامة ملركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين:-
ن�صر ثقافة امل�صوؤولية املجتمعية جتاه كبار ال�صن واملتقاعدين يف الدول العربية. 	• 	

تدريب وتطوير العاملني يف دور رعاية كبار ال�صن. 	• 	

تنظي��م الفعالي��ات واملوؤمترات واملعار�س والندوات اخلا�صة بكبار ال�ص��ن والتي ت�ص��اهم بن�ص��ر ثقافة  	• 	

العناية بهم. 

اإ�صدار جملة دورية متخ�ص�صة تهتم بن�صر البحوث وكل ما يتعلق بكبار ال�صن واملتقاعدين. 	• 	

اإعداد الدرا�صات والبحوث املتخ�ص�صة مع اال�صتعانة باملتميزين من املتخ�ص�صني . 	• 	

ترجمة بع�س املعايري اخلا�صة بتقدمي اخلدمات لكبار ال�صن 	• 	

حتقيق التعاون والرتابط بني مراكز رعاية كبار ال�صن وجمعيات املتقاعدين بع�صهم ببع�س يف الدول  	• 	

العربية .

ت�صميم برامج التدريب والتطوير اخلا�صة برعاية كبار ال�صن واملتقاعدين . 	• 	

التن�صيق مع املهتمني بجانب كبار ال�صن واملتقاعدين لتبادل املعلومات واخلربات 	• 	

اإن�صاء جلنة متخ�ص�صة تهتم بحقوق كبار ال�صن . 	• 	



انـجازات
مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
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ملتقــى اأف�ســل املمار�سـات يف جمال رعاية كبار ال�سن
نظ���م مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين التابع لل�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية بالتعاون 
مع ال�سبكة الإقليمية لالإ�ست�سارات يف مملكة البحرين، وباإعتماد من الأكادميية الدولية للم�س�ؤولية الإجتماعية 
»ملتق���ى اأف�س���ل املمار�سات يف جمال رعاي���ة كبار ال�سن«، بال�سراك���ة ودعم من اللجن���ة ال�طنية للم�سنني يف 
مملك���ة البحرين، وبرعاي���ة كرمية من �سعادة ال�جيه الدكت����ر ح�سن بن ابراهيم كم���ال نائب رئي�س اللجنة 

رئي�س املكتب التنفيذي باللجنة ال�طنية للم�سنني، وفقا للتف�سيل التالية:
اأواًل: الفقرة التقدميية:

1. كلمة تقدميية ل�سعادة الدكت�ر ح�سن بن اإبراهيم كمال بعن�ان »واقع رعاية امل�سنني يف مملكة البحرين
.. اللجنة ال�طنية للم�سنني من�ذجًا«.

2. ورقة عمل بعن�ان » رعاية امل�سنني يف الإ�سالم« للدكت�ر عادل اأحمد املرزوقي.
ثانيًا : ور�ش عمل متخ�س�سة

ا�صتمل »ملتقى اف�صل املمار�صات يف جمال رعاية كبار ال�صن « على العديد من الور�ش املتخ�ص�صة 
وفقا للتفا�صيل التالية:

ور�سة العمل  االأولى » فن اإدارة املقابلة مع كبار ال�سن«
) بتاريخ 22  يونيو 2014- من ال�صاعة 4-9 م�صاء (

محـــاور الور�ســـة االأولــى:
•  مفهوم املقابلة:

• اأهميتها.     • اأهدافها.    
•  اأنواع املقابلة: 

• من حيث ن�ع الأ�سئلة .  • من حيث العدد.       
من جانب التفاعالت الإجتماعية .   • • من اجلانب الإكلينيكي .     

•  مزايا املقابلة. 
•  ت�صجيل املقابلة. 

•  اأنواع االت�صال خالل املقابلة. 
مراحل املقابلة.    •

مرحلة البدء والتنفيذ.   • • مرحلة الإعداد للمقابلة .     
• مرحلة اإنهاء املقابلة.    

•  ا�صرتاتيجيات اإجراء املقابلة: 
• مهارة القاء ال�سئلة .     • بناء الألفة.         
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ور�سة العمل الثانية »معايري واخالقيات مقدمي الرعاية لكبار ال�سن«
)بتاريخ 23 يونيو 2014 ميالدي - من ال�صاعة 4-6 م�صاء(

محاور الور�سة الثانية
مفه�م مقدمي الرعاية.   -1

اأن�اع الرعاية.   -2
املعايرياملطل�بة ملقدمي الرعاية.  -3

مفه�م اأخالقيات املهنة.  -4
اأهمية الأخالقيات.  -5

الأخالقيات املطل�بة يف العمل.  -6

م�سادر الأخالقيات يف العمل.  -7
8-   ت�سنيف القيم الأخالقية.
الفرق بني القيم والأخالق.  -9

الأخالقيات وامل�س�ؤولية والقيم.  -01
تاأثري القيم الأخالقية على اأداء الأفراد واملنظمات.  -11

ور�سة العمل الثالثة »الغذاء ال�سليم وعالقته بال�سيخوخة املريحة«
)بتاريخ 23 يونيو 2014- من ال�صاعة 6:30 -9 م�صاء(

محاور الور�سة الثالثة:
• تاأثري العمليات الف�سي�ل�جية على تغذية امل�سن.

• تاأثري الأمرا�س املزمنة على �سالمة تغذية امل�سن.
• �س�ء التغذية.

•  التثقيف الغذائي للم�سن.
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الـمحا�ســرون وخبــراء الـملتقـــى

1- الدكتور عادل اأحمد املرزوقي
• نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية.

• اأول بحريني حا�سل على �سهادة ماج�ستري يف جمال رعاية امل�سنني يف بعدها الإجتماعي.
• م�ؤلف م�سارك لكتاب »بر ال�الدين ورعاية امل�سنني يف الإ�سالم«.

2- الدكتورة حياة يو�صف مالوي
• رئي�سة مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية.

• حا�سلة على دكت�راة يف علم النف�س الرتب�ي - تخ�س�س رعاية كبار ال�سن.
• متتلك ملكية فكرية لنظرية متخ�س�سة يف جمال رعاية كبار ال�سن.

• م�ؤلفة كتاب »نح� �سيخ�خة مريحة«.

3- االأ�صتاذة تهاين العدواين
• اأخ�سائية تغذية مبركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين بال�سبكة.

• حا�سلة على ماج�ستري يف تخ�س�س تغذية امل�سن.

مكـان اإنعقـاد  فعاليـات الـملتقـــى

املكان الرئي�ش
ت�ليب ج�لدن  • فندق 

املكان الفرعي
ال�الدين لرعاية  املنار  • جمعية 

تاريخ اإنعقاد امللتقى
2014م ي�ني�   23  -  22 •
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لقطات م�سورة من فعاليات امللتقى
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لقطات م�سورة من فعاليات امللتقى
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لقطات م�سورة من فعاليات امللتقى
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املوؤ�س�سات امل�ساركة واملتعاونة يف التنظيم
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تقييم عام للور�ش التدريبية

الربامج التدريبية: ملتقى اأف�صل املمار�صات يف جمال رعاية كبار ال�صن
اأوال ً: تقييم املدربني

�صعيفمتو�صطجيدجيد جداممتازالبيان
اإملام املدربني مب�ا�سيع الربنامج. 1
قدرة  املدربني على ت��سيل املعل�مات. 2
طريقة تنظيم العر�س )من حيث ال��س�ح والكفاية(. 3
قدرتهم على �سرح حمت�ى الدورة. 4
مدى تعاونهم مع املتدربني. 5
تن�ع الأن�سطة والتمارين وال��سائل امل�ستخدمة. 6
قدرة املدربني على حتفيز امل�ساركني على التفاعل.. 7
قدرة املدرب على اإدارة املداخالت واملناق�سات. 8

مالحظات خا�صة عن فريق املدربني:
ثانيا : تقييم الور�ش/الربنامج التدريبي

�صعيفمتو�صطجيدجيد جداممتازالبيان
1. حمت�ى الربنامج التدريبي

2. املادة التدريبية التي وزعت يف الربنامج
3. تنظيم و�سه�لة حمت�ى املادة العلمية

4. حتقيق اأهداف الربنامج
5. م�ست�ى تنظيم الربنامج التدريبي
6. التجهيزات وال��سائل امل�ستخدمة

7. مدة الربنامج 
8. مكان الربنامج

9. الت�قيت

رابعًا : معلومات عامة 
لنعمهل تعتقد اأنك ال�سخ�س املنا�سب حل�س�ر الربنامج

لنعمهل تعتقد اأن الربنامج �ساعدك على تط�ير مهاراتك
لنعمهل اأعطيت اإ�سعارا كافيًا عن طبيعة و ن�ع الربنامج قبل ح�س�ره

ا�صتمارة تقييم امللتقى التدريبي 
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�سعيف مت��سط جيد جيد جدًا ممتاز ما هو تقييمك العام عن الربنامج

اأهم املعارف التي مت احل�صول عليها:
 .......................................................................................................................................................................  .1

..................................... ..................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

 ........................................................................................................................................................................ .4

اأهم املهارات التي مت  اكت�صابها خالل امل�صاركة يف امللتقى التدريبي:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

اأهم املقرتحات املنا�صبة لتطوير جماالت العمل:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

االقرتاحات واملالحظات:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 .......................................................................................................................................................................  .3
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23 تقرير مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين

قراءة حتليلية لنتائج ا�صتمارة تقييم امللتقى التدريبي 

اأواًل تقييم املدربني:

مالحظاتالدرجةالن�صبة
اإملام املدربني مبحت�ى الربنامج التدريبيممتاز٪92
قدرة املدربني على �سرح حمت�ى الربنامج التدريبيجيد جدًا٪87

ثانيًا: تقييم الور�ش/ الربنامج التدريبي

مالحظاتالدرجةالن�صبة
حمت�ى الربنامج التدريبيممتاز٪93
مدة الربنامججيد٪78
مكان الربنامججيد جدًا٪83

معلومات عامة

مالحظاتالدرجةالن�صبة
اختيار الأ�سخا�س املنا�سبني حل�س�ر الربونامج التدريبيممتاز٪96

التقييم العام للربنامج

مالحظاتالدرجةالن�صبة

التقييم العام للربنامج بعد حتليل ا�سمارات التقييم لعد )48( ممتاز٪94
م�سارك وم�ساركة من مملكة البحرين وخارجها



فعاليات م�ساحبة

1-  حفل »تقليد معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة« رئي�س جمل�س اإدارة جمعية املنار لرعاية ال�الدين، 
لقب �سفري دويل للم�س�ؤولية الإجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

2- حف���ل تد�سني م�ستق���ل لكتاب »نح� �سيخ�خة مريحة« للم�ؤلفة الدكت�رة حي���اة ي��سف مالوي رئي�سة مركز 
اإج���الل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين بال�سبكة الإقليمي���ة للم�س�ؤولية الإجتماعية برعاية معايل ال�سيخ 
دعي���ج ب���ن خليفة اآل خليف���ة، وبح�س�ر �سيف ال�سرف �سع���ادة الدكت�ر ح�سن بن ابراهي���م كمال، يف مقر 
جمعي���ة املن���ار لرعاية ال�الدين ، وبالتعاون معها.حيث ا�ستمل الفقرات عل���ى عر�س فلم، مت اإعداده لهذا 
الغر�س، وكذلك حفل �سعبي)رق�سة العر�سة( من اعداد املنت�سبني جلمعية املنار لرعاية ال�الدين. علمًا 

اأن الكتاب متت طباعته من قبل اإدارة املطب�عات والن�سر بهيئة �س�ؤون الإعالم.
3-  مت تد�س���ني خط���ة التدريب ملركز اإجالل خلدمات كبار ال�س���ن واملتقاعدين، حيث مت اإطالق خطة تدريب 
متخ�س�سة يف جمال رعاية كبار ال�سن، والتي مت اإعدادها من قبل خرباء، بعد حتديد احلاجات التدريبية 

لتلك امل�ؤ�س�سات.
4- تنظي���م زيارات لل�ف�د اخلليجية امل�ساركة لع���دد من دور وم�ؤ�س�سات كبار ال�سن يف مملكة البحرين، وهي 
دار ي�ك���� لرعاي���ة ال�الدي���ن، وجمعية املن���ار لرعاية ال�الدين، وجمعي���ة اأم احل�سم لرعاي���ة كبار ال�سن، 

وبالتعاون والتن�سيق من قبل جمعية اأم احل�سم لرعاية ال�الدين.
5- تنظي���م زي���ارات اإجتماعية وترفيهية لل�ف�د اخلليجية امل�ساركة يف امللتق���ى لعدد من املرافق ال�سياحية يف 

مملكة البحرين.
6- ت�زيع كتاب »نح� �سيخ�خة مريحة« على جميع امل�ساركني يف امللتقى.

7- امل�ساركة يف معر�س امل�ؤ�س�سات الإن�سانية واملجتمعية الذي نظمته ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية، 
حي���ث مت ت�زيع كت���اب »نح� �سيخ�خة مريح���ة« على كب���ار زوار املعر�س وكذلك اجلمه�ر م���ن امل�ؤ�س�سات 

املجتمعية من داخل مملكة البحرين وخارجها.
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مرفقــــات



26 تقرير مركز اإجال خلدمات كبار ال�ضن واملتقاعدين



يشهــد مركز إجالل لخدمات كبار السن والمتقاعدين بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية
وبالتعــاون مع اللجنة الوطنية للمسنين

بــــأن

قد أتم/ أتمت متطلبات اتمام الورش التدريبية الثالث في مجاالت
فن إدارة المقابلة مع كبار السن، ومعايير وأخالقيات مقدمي الخدمة لكبار السن، 

والغذاء السليم وعالقته بالشيخوخة المريحة
ضمن فعاليات ملتقى

أفضل الممارسات في مجال رعاية كبار السن
خــالل الفتــرة من 22 - 23 يونيو 2014م

بروفيسور يوسف عبدالغفارالمنامة - مملكة البحريـن
رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية

الأ�ستاذة ليلى ح�سن املالود 
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�صكر وتقدير من رئي�س واأع�صاء ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الإجتماعية لأ�صحاب 
ال�صعادة وال�صادة رئي�س واأع�صاء اللجنة ال�طنية للم�صنني، ومكتبها التنفيذي لدورهم 

الكبري واملقدر يف دعم اأن�صطة ال�صبكة يف مملكة البحرين.

�سورة جماعية للجنة الوطنية للم�سنني

�سورة جماعية للمكتب التنفيذي للجنة الوطنية للم�سنني
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ملتقــى اأن�سطة وفعاليات كبار ال�سن واملتقاعدين

نظم مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية، وبرعاية ودعم 
مق���در من اللجنة الوطني���ة للم�سنني »ملتقى اأن�سطة وفعالي���ات كبار ال�سن واملتقاعدي���ن« ملخططي ومنظمي 
الربام���ج والأن�سطة والفعاليات يف موؤ�س�سات كبار ال�س���ن واملتقاعدين من اجلن�سني يف مملكة البحرين، وفق 

التفا�سيل التالية:

اأواًل: الفقرة التقدميية:
• كلم���ة تقدميي���ة ل�سعادة الأ�ستاذ �سعيد ال�سماك ع�سو جمل�ش اإدارة اللجنة الوطنية للم�سنني ممثاًل عن 

اللجنة بعنوان »اللجنة الوطنية للم�سنني ودورها يف دعم قطاع كبار ال�سن يف مملكة البحرين«.
• تكرمي اللجنة الوطنية للم�سنني من قبل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية لدورها يف دعم اأن�سطة 

كبار ال�سن يف مملكة البحرين.
• تكرمي املوؤ�س�سات املجتمعية التي ح�سلت على ع�سوية »فئة موؤ�س�سات» من قبل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 

الإجتماعية.
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الـمحا�ســرون وخبــراء الـملتقـــى

1- الربوفي�ص�ر علي اآل اإبراهيم
• نائب رئي�ش ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية.

• موؤلف م�سارك لكتاب »بر الوالدين ورعاية امل�سنني يف الإ�سالم«.

2- الدكت�رة حياة ي��صف مالوي
• رئي�سة مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 

الإجتماعية.
• حا�سلة على دكتوراة يف علم النف�ش الرتبوي - تخ�س�ش رعاية كبار ال�سن.

• متتلك ملكية فكرية لنظرية متخ�س�سة يف جمال رعاية كبار ال�سن.
• موؤلفة كتاب »نحو �سيخوخة مريحة«.

3- الدكت�ر �صالح الإبراهيم
. الرتبوية  الإدارة  يف  • دكتوراة 

حا�سل على ماج�ستري يف تخ�س�ش امل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات. قطري  • اأول 
املجتمعي. الت�سويق  جمال  يف  • ا�ست�ساري 

مكـان اإنعقـاد  فعاليـات الـملتقـــى

املكان الرئي�س
البحرينية املهند�سني  • جمعية 

تاريخ اإنعقاد امللتقى
2014م اأغ�سط�ش   21  -  17 •
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لقطات م�س�رة من فعاليات امللتقى

�سورة ا�ستقبال �سعادة وزيرة التنمية لوفد ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية

�سورة ا�ستقبال �سعادة الوكيل امل�ساعد بوزارة التنمية ملمثل ال�سبكة لعر�ش تقرير ملتقيات كبار ال�سن  التي 
نفذتها ال�سبكة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للم�سنني
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لقطات م�س�رة من فعاليات امللتقى

�سورة تكرمي  ممثل اللجنة الوطنية للم�سنني �سعادة الأ�ستاذ �سعيد ال�سماك ممثال عن اللجنة

�سورة تكرمي املوؤ�س�سات املجتمعية املن�سمة لع�سوية ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية
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لقطات م�س�رة من فعاليات امللتقى
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امل�ؤ�س�سات امل�ساركة واملتعاونة يف التنظيم

39 تقرير مركز اإجال خلدمات كبار ال�ضن واملتقاعدين



تقييم عام لل�ر�ش التدريبية

الربامج التدريبية: ملتقى اأن�صطة وفعاليات كبار ال�صن واملتقاعدين
اأول ً: تقييم املدربني

�صعيفمت��صطجيدجيد جداممتازالبيان
اإملام املدربني مبوا�سيع الربنامج. 1
قدرة  املدربني على تو�سيل املعلومات. 2
طريقة تنظيم العر�ش )من حيث الو�سوح والكفاية(. 3
قدرتهم على �سرح حمتوى الدورة. 4
مدى تعاونهم مع املتدربني. 5
تنوع الأن�سطة والتمارين والو�سائل امل�ستخدمة. 6
قدرة املدربني على حتفيز امل�ساركني على التفاعل.. 7
قدرة املدرب على اإدارة املداخالت واملناق�سات. 8

مالحظات خا�صة عن فريق املدربني:
ثانيا : تقييم ال�ر�س/الربنامج التدريبي

�صعيفمت��صطجيدجيد جداممتازالبيان
1. حمتوى الربنامج التدريبي

2. املادة التدريبية التي وزعت يف الربنامج
3. تنظيم و�سهولة حمتوى املادة العلمية

4. حتقيق اأهداف الربنامج
5. م�ستوى تنظيم الربنامج التدريبي
6. التجهيزات والو�سائل امل�ستخدمة

7. مدة الربنامج 
8. مكان الربنامج

9. التوقيت

رابعًا : معل�مات عامة 
لنعمهل تعتقد اأنك ال�سخ�ش املنا�سب حل�سور الربنامج

لنعمهل تعتقد اأن الربنامج �ساعدك على تطوير مهاراتك
لنعمهل اأعطيت اإ�سعارا كافيًا عن طبيعة و نوع الربنامج قبل ح�سوره

ا�صتمارة تقييم امللتقى التدريبي 

40 تقرير مركز اإجال خلدمات كبار ال�ضن واملتقاعدين



�سعيف متو�سط جيد جيد جدًا ممتاز ما ه� تقييمك العام عن الربنامج

اأهم املعارف التي مت احل�ص�ل عليها:
 .......................................................................................................................................................................  .1

..................................... ..................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

 ........................................................................................................................................................................ .4

اأهم املهارات التي مت  اكت�صابها خالل امل�صاركة يف امللتقى التدريبي:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

اأهم املقرتحات املنا�صبة لتط�ير جمالت العمل:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

القرتاحات واملالحظات:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 .......................................................................................................................................................................  .3

41 تقرير مركز اإجال خلدمات كبار ال�ضن واملتقاعدين



قراءة حتليلية لنتائج ا�صتمارة تقييم امللتقى التدريبي 

اأوًل تقييم املدربني:

مالحظاتالدرجةالن�صبة
اإملام املدربني مبحتوى الربنامج التدريبيممتاز٪90
قدرة املدربني على �سرح حمتوى الربنامج التدريبيممتاز٪92

ثانيًا: تقييم ال�ر�س/ الربنامج التدريبي

مالحظاتالدرجةالن�صبة
حمتوى الربنامج التدريبيجيد جدًا٪85
مدة الربنامجممتاز٪90
مكان الربنامججيد جدًا٪84

معل�مات عامة

مالحظاتالدرجةالن�صبة
اختيار الأ�سخا�ش املنا�سبني حل�سور الربونامج التدريبيممتاز٪97

التقييم العام للربنامج

مالحظاتالدرجةالن�صبة

التقييم العام للربنامج بعد حتليل ا�ستمارات التقييم لعدد )32( ممتاز٪90
م�سارك وم�ساركة من مملكة البحرين .
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فعاليات م�ساحبة

1-  حف���ل »تقليد عدد من موؤ�س�سات املجتمع املدين يف مملكة البحرين« ع�سوية ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الإجتماعية »فئة موؤ�س�سات«.

3-  تنظيم زيارات للخرباء لعدد من اجلمعيات واملوؤ�س�سات البحرينية لتد�سني التعاون معها يف جمال برامج 
رعاية كبار ال�سن، ومنها جمعية العائلة البحرينية، ودار يوكو لرعاية الوالدين.

3- توزيع كتاب »نحو �سيخوخة مريحة« على امل�ساركني يف امللتقى.

هديـــة امللتقـــى
يف اط���ار امل�سوؤولي���ة املجتمعية لل�سبكة الإقليمي���ة للم�سوؤولية الإجتماعية، مت تق���دمي ور�سة جمانية جلميع 
امل�ساركني يف امللتقى ومن الأع�ساء املنت�سبني لدور رعاية امل�سنني، حيث مت تقدمي ور�سة عملية بعنوان »�سناعة 
النج���وم املجتمعية للعامل���ني يف موؤ�س�سات رعاية كبار ال�س���ن«، قدمها الدكتور �سال���ح الإبراهيم، الأكادميي 
الرتب���وي وخب���ري يف جمال الت�سويق املجتمعي من دولة قطر، وقد بل���غ عدد امل�ستفيدين من الور�سة عدد »54« 

م�سارك من موؤ�س�سات رعاية كبار ال�سن واملوؤ�س�سات املجتمعية الأخرى يف مملكة البحرين
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مرفقــــات
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تشهــد األكاديمية الدولية للمسؤولية اإلجتماعية
بــــأن

قد أتمت متطلبات استكمال ورشة العمل التدريبية

صناعة النجوم المجتمعية
للعاملين في مؤسسات رعاية كبار السن 

 21 أغسطس 2014م
مملكة البحريــن

بروفيسور يوسف عبدالغفار
رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية

الأ�ستاذة نـدى الـحـواج

مناذج من مطب�عات امللتقى

�سهادات املتدربني
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بطاقات املتدربني

رولب امللتقى

بطاقات املتدربني على املن�سدة
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مناذج من اأق�ال املتدربني

»امللتق���ى حق���ق اإ�سافة مهني���ة �ساأوظفها حينما 
اأعود اإىل دار يوكو خلدمة امل�سنني«

»ح�س���وري لور����ش العم���ل اأع���ادت يل فر�س���ة 
التن�سيط الذهني واملهني خلدمة امل�سنني«

»اأ�سكر اللجنة الوطنية للم�سنني لإتاحتهم الفر�سة 
لنا للم�ساركة يف مثل هذه امللتقيات الهادفة«

»ور����ش العم���ل غني���ة باملعلوم���ات احلديثة التي 
نحتاجها لتطوير عمل موؤ�س�ساتنا الإجتماعية«

»نق���در دعم اللجنة الوطني���ة للم�سنني ملثل هذه 
الفعاليات«

»اأف���كار جدي���دة تعلمناه���ا م���ن خ���الل الور�ش 
واملدربون لديهم خربات وا�سعة«

ر�صا اأحمد بن �صم�س
دار يوكو لرعاية الوالدين

فاطمــــة البنــــي
مركز املحرق للرعاية الإجتماعية

مها اإبراهيم حممد
جمعية املنار لرعاية الوالدين

الدكت�رة غنية جا�صم علي�ي
جمعية نه�سة فتاة البحرين

حممد �صعيد حممد امل�صحكي
جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام

فاطمة �صالج جا�صم دليم
دار اأم احل�سم لرعاية الوالدين
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�سكر وتقدير
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الفعاليات الرئي�سة: 

للملتقــى اخلليجــي الثالــث
لأف�سل املمار�سات يف جمال رعاية كبار ال�سن

1- تد�ســن الـــم�سابقة العربيـــة لأف�ســل املبادرات امل�ســوؤولة 
خلدمة ورعاية كبار ال�سن

وفيلــم  كتــاب  تد�ســن   -2
»هم�سة م�سن«

4- اطــالق الدبلوم التخ�س�سي فنون ومهارات يف التعامل مع كبار 
ال�سن

3- تد�ســن املدينــة الرقميــة لكبــار ال�ســن يف الدول 
العربية

ال�ســــن  كبـــار  لـــخدمات  اإجــالل  »مركــز  ع�سويــة   -5
واملتقاعدين«.
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برنامج الدبلوم التخ�س�سي فنون ومهارات يف التعامل مع كبار ال�سن
باإ�سراف الدكتورة حياة يو�سف مالوي

الوقتال�مح�����������اوراليوم
الأح�������د 2015/08/9

اليوم
الأول

5:00 – 6:30• مفهوم ال�صيخوخة.      •  م�صميات ال�صيخوخة.             •  مراحل ال�صيخوخة يف القراآن الكرمي.

•  النظريات املرتبطة بال�صيخ                        •  احتياجات كبار ال�صن وفق هرم العامل »ما�صلو«.

• حاجات وم�صكات كبار ال�صن.
8:00 – 6:50

•  اأمناط امل�صنني يف تكيفهم مع ال�صيخوخة.               •  اأمناط امل�صنني يف اال�صتجابة لل�صيخوخة.

•  التغريات اجل�صدية وطرق التعامل معها.
9:00 – 7:50

الثنني 2015/08/10

اليوم
الثاين

•  التغريات االجتماعية والنف�صية لدى كبار ال�صن.            •  التغريات االجتماعية لكبار ال�صن.

•  مفهوم املكانة االجتماعية لكبار ال�صن واأنواعها.            •  مقرتحات للتعامل معها.
6:30 – 4:30

•  تقدير الذات لدى كبار ال�صن.                                •  اأكرث اأنواع الذات �صيوعا لدى امل�صنني.

•  بع�س ال�صمات النف�صية للم�صنني.                           •  اأوعية امل�صن النف�صية.
8:00 – 6:50

•  التغريات الداخلية.                                                  •  اأكرث االأمرا�س �صيوعا لديهم.

•  االألوان وتاأثريها على حت�صن احلالة النف�صية.         •  العيادات واأثرها على ال�صحة النف�صية.

•  مقرتحات لتح�صني اجلانب النف�صي.
9:00 – 8:20

الثاث��اء 2015/08/11

اليوم
الثالث

•  التغريات العقلية لدى كبار ال�صن.                      •  اأهم التغريات العقلية لدى امل�صنني.

•  �صعف الذاكرة واأنواع الذاكرة.
6:30 – 4:30

6:50 – 8:00•  دور االألوان يف حت�صني الذاكرة.                           •  الزهامير اأ�صبابه - اأعرا�صه - مراحله.

8:20 – 9:00•  مقرتحات لتح�صني الذاكرة.                       •  فنون ومهارات عامة يف التعامل مع كبار ال�صن.

الأربع���اء 2015/08/12

اليوم
الرابع

•  طرق اإعداد االأن�صطة الرتويحية لكبار ال�صن وفق مقيا�س هريمان.

•  مفهوم االأن�صطة.
6:30 – 4:30

6:50 – 8:00•  اأنواع االأن�صطة ومراحل اإعدادها.                                            •  اأهداف الرتويح.

8:20 – 9:00•  مقيا�س هيريمان العاملي.

اخلمي�س 2015/08/13

اليوم
اخلام�س

•  اإدارة ال�صغوط للعاملني مع كبار ال�صن.                                  •  م�صادر ال�صغوط.

•  دورة حياة ال�صغوط.   
6:30 – 4:30

6:50 – 8:00•  تقنيات عامة للتخل�س من ال�صغوط.                                      •  مفهوم ال�صغوط.

8:20 – 9:00•  اأنواع ال�صغوط.                                                                       •  كيف نتعامل مع ال�صغوط.

6:30 – 6:50     8:00 – 8:20   9:00  م�صاء
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ا�ضدارات امللتقيات اخلليجية لكبار ال�ضن

لقطات من امللتقيات ال�ضابقة
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وهيئاتها  وزاراتها  خال  ومن  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  حر�صت 
ومنظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س بها على توفري اأف�صل اخلدمات 
االجتماعية  الرعاية  برامج  بتوفري  وااللتزام  ال�صن  لكبار  الرعاية  وو�صائل 
وال�صحية والقانونية والتاأهيلية لكبار ال�صن مبا يكفل لهم احلياة الكرمية .

وحتر�س تلك الوزرات والهيئات ومنظمات املجتمع املدين اخلليجية على 
م�صاركة امل�صنني يومهم الدويل وذلك يف اإطار ما توليه من اهتمام خا�س 
بفئة كبار ال�صن واحلر�س على اإدماجهم يف املجتمع وامل�صاركة يف اأفراحهم. 
باأن التجربة اخلليجية يف االهتمام بفئة  حيث يلحظ العديد من املراقبني 
كبار ال�صن وامل�صنني منوذج عربي تنموي يف تعزيز قدرات امل�صن وتن�صيط 
واأن جميع دول جمل�س  الرتاكمية  واال�صتفادة من خرباته  االجتماعي  دوره 
كبار  لفئة  املوجهة  لتطوير خدماتها  اأقّرت خطة طموحة  التعاون اخلليجي 

ال�صن . 

ونحتفل معا باليوم, ومن خال هذا امللتقى والذي يتوا�صل عطائه للعام 
على  ال�صوء  ت�صليط  خال  من  للم�صنني  العاملي  باليوم  التوايل  على  الرابع 
اأهم الق�صايا التي تتعلق برعايتهم واخلدمة املقدمة لهم, وتاأهيلهم, ولقد 
خ�ص�صت االأمم املتحدة هذا اليوم لدعم امل�صنني وابراز دورهم يف التنمية 

ال�صاملة داخل املجتمع 

كما حر�صت ال�صبكة االإقليمية للم�صوؤولية االجتماعية, ومن خال مركز 
اإجال خلدمات كبار ال�صن واملتقاعدين التابع لها اأن تقدم خدمات نوعية 
ال�صن  كبار  ملوؤ�ص�صات رعاية  والب�صرية  املوؤ�ص�صية  القدرات  بناء  يف جماالت 
يف الدول العربية. اإ�صافة اإلى ذلك,  فاإن اإطاقها لو�صام التميز يف جمال 
رعاية كبار ال�صن يف هذه الدورة من دورات امللتقى اأ�صفى حدثا جميا, الأنه 
كبار  رعاية  جمال  يف  العطاءات  اأ�صحاب  من  املتميزين  تكرمي  يف  ي�صاهم 

ال�صن بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
وختاما , فاإننا نتمنى اأن يحظى هذا اجلهد الذي مت بذله من اأجل اأن يتم 
اإ�صتدامة هذا امللتقى للعام الرابع على التوايل بقبولكم, واأن يحقق االأهداف 
املرجوة منه, متمنيا جلميع امل�صاركني من دول جمل�س التعاون اخلليجي كل 

التوفيق وال�صداد.

ولنـــا كلمــــة

بقلم: معايل ال�ضيخ 
دعيج بن خليفة اآل خليفة

* ال�صفري الدويل للم�صوؤولية االجتماعية
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و�ضام التميز يف جمال رعاية كبار ال�ضن، جائزة مهنية مقدمة من ال�ضبكة الإقليمية للم�ضوؤولية 
الجتماعية تقدم يف كل عام ل�ضخ�ضيات �ضاهمت يف رعاية كبار ال�ضن بدول جمل�س التعاون 
اخلليجي. ويتم تر�ضيح الفائزين باجلائزة بعد ر�ضد اأعمال املر�ضحني لها وم�ضاهماتهم العلمية 

واملهنية يف جمال رعاية كبار ال�ضن. وتنق�ضم فئات اجلائزة اإلى فئتني رئي�ضيتني:

1- �ضخ�ضية العام يف جمال رعاية كبار ال�ضن. 
2- و�ضام التميز يف جمال رعاية كبار ال�ضن)اإجال( 

و�ض��ام التميز يف جمال رعاية كبار ال�ضن
)اإجال( 2016

اأول: �ضخ�ضية العام يف جمال رعاية كبار ال�ضن لعام 2016م

ثانيا: و�ضام التميز يف جمال رعاية كبار ال�ضن) اإجال( لعام 2016م

 الفائزون بوسام التميز في مجال رعاية كبار السن لعام ٢٠١٦م
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رعاية كبار ال�ضن ...من كلمات املكرمني

مالك بن  اأن�س  عن  الرتمذي  روى  وقد  اجلميع.  يهم  اأمر  ال�صن  كبار  برعاية   االإهتمام 
 ر�صي اهلل عنه, عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم انه قال »ما اأكرم �صاب �صيخًا ل�صنه اإال قي�س
 اهلل له من يكرمه عند �صنه«. والكثري من االأخاقيات ال�صامية التي اكت�صف كنوزها يوما بعد

 .يوم يف �صوء تعاليم ال�صريعه اال�صامية ال�صمحاء ومبادئها, ومنها البعد القيمي يف جماالت رعاية كبار ال�صن

والرعاية التقدير  رفيعة من  منزلة  كما حتتل  متميزة,  ال�صن وهلل احلمد يف جمتمعنا مبكانة  كبار  فئة   وحتظى 
 واالحرتام, وذك بف�صل تعاليم الدين والقيم الثابتة, ومبا ت�صاحبه من عادات وتقاليد حممودة ت�صود عاقات النا�س
.بع�صهم بع�صا, وبف�صل القيم االإن�صانية واالأخاقية امل�صتمدة من اأحكام وتعاليم ال�صريعه اال�صامية, من قول وفعل

االإقت�صادي, ومبا يقدمه ويكفله املجتمع  واليقت�صرعلى اجلانب االخاقي والديني فح�صب بل ي�صمل اجلانب 
. للم�صن من برامج �صمان اجتماعي واأ�صري

 وي�صهد العامل يف الوقت احلا�صر حتوالت دميوجرافية واجتماعية واقت�صادية ونف�صية تعم اآثارها على معظم
 �صكان العامل, بكل فئاته العمرية, ومن بينهم كبار ال�صن الذي �صي�صبحون يف عام 2025 حوايل 1,100 مليار ن�صمة.

.ويعد قطاع امل�صنني من ال�صكان هو االأ�صرع يف النمو كما ت�صري اإح�صائيات االمم املتحدة يف تقاريرها

 فالعمل مع كبار ال�صن ي�صتلزم مراعاة التغريات النف�صية واالجتماعية وال�صحية واالقت�صادية امل�صاحبة  للم�صن 
 عند التقدم يف العمر ....والتدهور يف ال�صحة اجل�صدية يف اطار عادات وتقاليد وقيم واأعراف املجتمع والنظم

.ال�صائدة للمجتمع الذي ينتمي اليه كبري ال�صن, ومبا يكفل رعايته رعاية �صاملة

ل�صبابها عمل  فر�س  لتوفري  امل�صني  اجلهد  احلكومات  فيه  تبذل  الذي  الوقت   يف 
 لتجنبهم �صبح البطالة الذين يتهدد معظم املجتمعات يف االآونة االأخرية بفعل االأزمات
 االقت�صادية واملالية املتاحقة, يبدو اخلو�س يف غمار التجربة االن�صانية الرائعة الإ�صتثمار

طاقات وخربات امل�صن من املو�صوعات ال�صائكة

 ومما يحتم تدار�س ذلك امللف املوؤ�صرات االإح�صائية التي توؤكد اأن اأعداد املتقاعدين من كبار ال�صن �صتبلغ يف منطقة
 اخلليج العربي يف العام 2025م نحو 25% من ال�صكان, ومع تلك الن�صبة العالية تبدو جمتمعاتنا مهددة بكثري من الظواهر

.بل واالأمرا�س املجتمعية وال�صحية , اإذا بقي م�صتقبل املتقاعدين مرهونا باملقاهي اأو بجل�صات قتل الوقت با فائدة

رع�اي��ة كب��ار ال�ض��ن... روؤي���ة �ضامل����ة
د. ح�ضن بن اإبراهيم كمال

نائب رئي�س اللجنة الوطنية للم�صنني مبملكة البحرين

ال�متقاعد ال�م�ضن....خم��زون خب��رات
د. عدن�ان �ضالح احل�داد

ال�صريك املوؤ�ص�س للم�صروع الوطني للمتقاعدين - دولة الكويت
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قدمته بعدما  والرعاية  لاهتمام  حتتاج  التي  املجتمع  فئات  اأكرث  ال�صن  كبار   يعّد 
 من خدمات واأفكار �صاهمت وب�صكل كبري وفعال يف بناء عاملنا احلا�صر, وقد نادت كل
لهم املجتمع  من  فئه  هم   , ال�صن  كبري  احرتام  ب�صرورة  واالأديان  واالأعراف   الثقافات 

. مكانه كبريه بيننا والبد اأن يكون لهم كل احلب والتقدير واحرتام كلمتهم

 انني اأعترب كلمات كبار ال�صن هي جتارب �صنني و خا�صة عمر دائما ما تتمتع بحكمة و نظرة ثاقبة , نعم كرب
 �صنه و �صعف ج�صده لكن نبع عطاءاتهم ال تتوقف و في�س حنانهم م�صتمر فهم اجمل ال�صدور التي ترعانا و اكرثها

. ا�صتياقا ملجال�صتنا

 لذا االهتمام بهم واجب و فر�س علينا لي�س فقط ملا قدموه و امنا ملا زالوا يقدمونه فهم ا�صحاب العطاء غري
. املنقطع واخلربة التي ما زالت و�صتظل تنري لنا الدروب

 لقد بذلت املجتمعات جهدا كبريا يف متكني النا�س من الو�صول اإلى �صن متقدمة وهم ب�صحة وعافية اأكرث مما
 بذلوه يف م�صاعدتهم على اال�صتمتاع بهذا العمر , لذا البد ان نحر�س على ان يتمتع كبار ال�صن بحياة مفعمة

رعاي���ة كب��ار ال�ض��ن
اأ. عفاف اإبراهيم املري

رئي�س دائرة احلدمات االإجتماعية - حكومة ال�صارقة

ح�صله الذي  الكبري  اخلربات  كم  �صوء  يف  املتقاعدين  من  ال�صن  كبار  اإهمال  عن  الناجمة  االآثار  تتعاظم   بل 
 املتقاعد امل�صن عرب �صنوات عمله التي اأك�صبته خربات وا�صعة يف �صتى جماالت احلياة , من غري املقبول اإهمالها اأو

.التفريط به

 فالتقاعد الذي يعتربه البع�س نهاية احلياة, قد يكون عند البع�س االآخر بداية حياة جديدة, وفر�صة الكت�صاف
 الذات, واجللو�س مع النف�س وتقييم اإمكاناتها, بعد �صنوات طويلة من العمل ومعاركة احلياة, يتفرغ فيها ال�صخ�س
 اإلى حياته اخلا�صة, وممار�صة اأوجه احلياة التي كانت زحمة العمل تعيقه عنها, فتتك�صف فيه مهارات جديدة قد
اأو  يتفرغ لها, كامليل للكتابة واإفادة االآخرين من واقع جتربته الطويلة, وو�صع خرباته بني يدي االأجيال القادمة, 
التطوعية املجتمعية, اإلى جماالت اخلدمات  امليل  اأو   تقدمي هذه اخلربات عن طريق املحا�صرات واال�صت�صارات, 
 اأو الرتفيه عن النف�س واكت�صاف اآفاق جديدة يف احلياة والثقافات واالأمم وال�صعوب, عن طريق ال�صفر واالطاع

.والقراءة

امل�صن عن حب املتقاعد  ال�صخ�س  التقاعد, قد ميار�صها  اإياها فر�صة  اأعطته  التي  العمل  الوجوه من   كل هذه 
 ورغبة, دون اأن يجد من يلزمه بها, فهو يختار ما ينا�صبه من اأوجه الن�صاط االجتماعي والثفايف غري متقيد بقوانني
 العمل ولوائحه, مع اإتاحة قدر كبري من احلرية له, وعدم االرتباط, لهذا عليه اأن يتاأقلم مع و�صعه اجلديد, ويتعاي�س
املجال واإتاحة  التجديد,  يف  احلياة  �صنة  اإنها  بل  فيه,  لعيب  العمل  عن  لتنحيته  قرار  اأنه  على  له  ينظر  وال   معه, 
 لاأجيال القادمة للعمل واالبتكار, دون اأن ينق�س ذلك من خربات الكبار الذين قطعوا اأ�صواطًا طويلة يف العمل,
 وبنيت على اأكتافهم املوؤ�ص�صات, لياأخذ امل�صن املتقاعد دورًا جديدًا يف احلياة, يتنا�صب مع قدراته وخرباته التي ال

.بد اأن ينفع بها االآخرين ب�صتى الطرق والو�صائل, ويوا�صل اأداء ر�صالته يف احلياة ب�صكل جديد, ومن موقع جديد
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 بالتجديد و اال�صتمتاع واأنا�صد جميع فئات املجتمع و موؤ�ص�صاته ان تركز على االبتكار واالبداع يف توفري وت�صخري
.كافة االمكانيات املادية و املعنوية التي تكفل �صعادة ورفاهية كبار ال�صن يف حياتهم اليومية

 ان ال�صيخوخة تعترب قمة الن�صج وخا�صة التجارب التي عاي�صت الواقع واعرتكت مع العوامل والظروف, وكما
 اأن املكتبات تزخر بالعلوم واملعارف التي حتتويها . . . هكذا هم كبار ال�صن بالن�صبة لنا , فهم هم مكتبات معنوية

.حتمل يف جعبتها خا�صة التجارب واملعارف احلية فلن�صتفد من خرباتهم وجتاربهم التي مروا بها

 فابد ان يعي كبار ال�صن ان احلياة ال�صعيدة لهم لي�س بالبحث عن الدواء و امنا بتفادي الداء من خال النظر
. االيجابية للحياة و اال�صتمتاع بها و ا�صتغال كافة االمكانيات التي جتعل احلياة اجمل

 كما ان على كبار ال�صن ان يدركوا ان ال�صعادة احلقيقة لهم هي العي�س ب�صعادة و احلد من التفكري باأن التقدم يف
 العمر يعني العجز اأو انتهاء العمر , بل اإن التقدم يف العمر هو مرحلة من مراحل احلياة التي عليهم اال�صتمتاع بها

. من خال النظرة االإيجابية للحياة

 لقد اأنعم اهلل علينا بكثري النعم  وجليلها واأجلها نعمة بر الوالدين ومن ف�صل اهلل علينا اأن
 وفقنا للعمل يف جمال رعاية الوالدين, هذا املجال الذي يج�صد قيم ديننا احلنيف الذي اأمرنا

. )باالإح�صان اإلى الوالدين فقال تعالى )وق�صى رُبك اأال تعبدوا اإال اإياُه وبالوالدين اإح�صانًا

 فكانت مملكة البحرين من اأوائل الدول التي بادرت باالإهتمام بفئة كبار ال�صن وعملت على توفري البيئة الداعمه  
 وامل�صاندة ,  ومل ياأتي ذلك اإال تنفيذًا للروؤية الثاقبة للقيادة  الر�صيدة حفظها اهلل و التي تعترب رعاية كبار ال�صن اإحدى
.املقومات الهامة الأي جمتمع  ت�صوده ال�صراكة والت�صامح وهي واجب دينى واأخاقى وركن من اأركان  التكامل االجتماعي

 ولقد حملنا على عاتقنا يف جمعية البحرين لرعاية الوالدين العمل على تقدمي اخلدمات االإجتماعية وال�صحية
.لكبار ال�صن والعمل على توظيف خرباتهم ومكنوناتهم وجعلهم فئات فاعلة مب�صرية التنمية امل�صتدامة

 وقد عملنا وبتوجيهات من رئي�صنا الفخري �صمو ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة حفظة اهلل على العمل  على
. حتقيق الرفاه االإجتماعي امل�صتدام للوالدين مع  اإتاحة الفر�صة اأمامهم ملمار�صة اأن�صطة تتنا�صب مع ميولهم وخرباتهم

 وكذلك �صعينا جاهدين للعمل على توفري الدعم ااملادي والعيني ملنت�صبينا وذلك بدعم وم�صاندة  اأهل العطاء
مع تتنا�صب  مريحه  اآمنه  ببيئة  ينعموا  حتى  لهم  املختلفة  املنزلية  االجهزة  وتوفري  منازلهم  �صيانة  على   ,فعملنا 

 .اأعمارهم و�صحتهم

 ياأتي كل ذلك الأهمية هذه الفئة و مامتثله رعايتهم والعناية بهم من  هدف �صامي ن�صعي للتميز فيه وحتقيق
.مكانة مرموقة يف خدمة الوالدين ورعايتهم

 اأمتنى  من اجلميع التكاتف وخ�صو�صًا اهل اخلري من رجال االأعمال والبنوك لتوفري كل الدعم املمكن لهذه
. الفئة مما يخفف العبء على احلكومة , ويعمل على زيادة و جودة اخلدمات املقدمه لهم

ماذا تعني يل رعاية كبار ال�ضن
اأ. اأحمد بن حممد البنا

رئي�س جمعية البحرين لرعاية الوالدين - مملكة البحرين
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وال�صاُة اإح�صانا«,  »وبالوالدين  قراآِنه  القائِل يف حمكِم  الرحيم  الرحمن  اهلل   ِب�ْصم 
.»وال�صاُم على من �صحَّ عنه قوُله : »اإنَّ ِمْن اإْجاِل اهلل تعالى اإكرام ذي ال�صيبية امل�صلم

 كُل بنياٍن من حوِلنا يحتاُج اإلى اأ�صا�ٍس �صلٍب قوي, وكل مانراُه من حولنا البد اأن يكون
واملكان هم الزماُن  بركُة  ,هكذا هم  ال�صِن من حولنا  كباُر  عليها, هكذا هم  يبنى  وقاعدٌةُ  منه  ينطلق   لٌه مرتكُز 
 املرتكز ملانحن فيه اليوم, فما نعي�صه من رغدٍ ونعيمٍ مل يكن بعد ف�صل اهلل اإال بجهودهم املبذولة  واأعمالهم العظيمة
 لقد بذلوا الكثري من اأجلنا, اأال يجب اأن نرد لهم قليل من هذا الدين؟ اأال يجب اأن نويل هذه الفئة الغالية الكثري من
.وقتنا وجهدنا ؟! فهم يحتاجون منا املوؤان�صة والتقدير, يحتاجون منا عرفنا باجلميل يتمثل يف اإحرتامهم واإجالهم

 فحديث امل�صطفى عليه ال�صام عندما قرن اإجال اهلل تعايل باإجال ذي ال�صيبة امل�صلم يحمل بني طياته منهجًا
 تربويًا �صامًا يف التعامِل مع كباِر ال�صِن يحمل قيمًا عاليًة تنادي بها اليوم املنظمات الدولية املنادية بحقوق كبار

ْيَنا االإِن�َصاَن ِبَواِلَدْيِه اإِْح�َصاًنا( فالو�صية ملزمة التنفيذ دون جدال  ال�صن فاهلل اهلل بتنفيذ و�صية اهلل تعالى ) َوَو�صَّ

 و�صلى اهلل على �صيدنا حممد الهادي الب�صري

 كم هو جميل اأن يبادر االإن�صان لرد  جميل من �صرب يف عمق االأر�س بعيدا ليثبت جذور
 وجودنا و ي�صارك جاهدا يف �صنع تاريخنا احلافل بالعطاءات والنجاحات ... وكم هو اأجمل
 اأن نكون �صمن من ي�صاهم يف اإ�صافة حياة لكبار ال�صن رغم تقدمهم بالعمر , كبار ال�صن
 من ي�صتحقون اأن نرد لهم �صيئا من اأف�صالهم علينا .. نكرم تلك االأيدي الغ�صة الكرمية

 التي �صحت بالغايل والنفي�س من اأجل تقدمنا ونه�صتنا , واليوم واأنا اأعمل مع كبار ال�صن اأعترب ما اأقدمه ا�صتثمار ...
 ا�صتثمار يف �صوق احل�صنات ... وا�صتثمار يف خربات يجب اأن ال تن�صب , وا�صتثمار يف تاريخ يجب اأن يوؤرخ , وا�صتثمار

. يف طاقات كادت اأن تهدر باالإهمال اأو االن�صغال , وا�صتثمار يف نفو�س ندية يزيد تعلقها يوما بعد يوم باهلل تعالى

وبالوالدين اإح�ضانا
د. حياة يو�ضف ماوي

رئي�صة مركز اإجال خلدمات كبار ال�صن واملتقاعدين - اململكة العربية ال�صعودية

ا�ضتثم���ار
د. منار حممود غمراوي

امل�صت�صار النف�صي  مبركز متكني ورعاية كبار ال�صن - دولة قطر

 يف اخلتام اأتقدم بال�صكر اجلزيل لقيادتنا الر�صيدة على دعمهم ورعايتهم لكبار ال�صن كما اأقدم ال�صكر ل�صمو
.ال�صيخ خليفة بن على بن خليفة اآل خليفة الرئي�س الفخري للجمعية على رعايتة الدائمة للجمعية ومنت�صبيها

 وال يفوتني اأن اقدم خال�س ال�صكر لل�صبكة االإقليمية متمثلة يف  �صعادة الربوف�صيور يو�صف عبد الغفار رئي�س جمل�س
. االإدارة واالأخ الدكتور علي اآل اإبراهيم نائب الرئي�س وجميع العاملني على جهودهم اجلبارة يف خدمة كبار ال�صن

.ختاما اأمتنى من االعلي القدير اأن يوفقنا خلدمة اآبائنا واأمهاتنا ردًا جلميلهم وعرفانًا بف�صلهم
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 اإن العمل مع كبار ال�صن يعلمنا ال�صرب واحلكمة والوفاء , �صرب على فهم احتياجاتهم النف�صية والعمرية , و�صرب
الدقيق ملتطلباتهم رغم الفهم  ت�صتمد من  , وحكمة  العمر  التقدم يف  النف�صية واجل�صدية عرب  تقبل تغرياتهم   يف 
 اأوجاعهم و�صكواهم , حكمة ت�صيف ل�صنوات عمرهم �صنوات جديدة رغم ال�صن القانوين , عرب فهمهم وا�صتيعابهم
اأهدافنا تنتطلق  اهتماماتنا  ووفاء يرتجم عرب جعلهم دوما مركز   , ال�صن  املختلفة رغم كرب   وا�صتثمار قدراتهم 
 وخططنا من احتياجاتهم ورغباتهم , وفاء يحميهم اأن يظلوا اأ�صرى الأجماد حققوها يف املا�صي بل نبعث يف نفو�صهم
 االأمل باأنهم مازالوا قادرين على العطاء واأننا مازلنا نحتاج لهم فهم م�صدر حكمتنا وملهمي نه�صتنا , ن�صاهم دوما

:يف دعم �صحتهم النف�صية ليحيوا �صيخوخة ن�صطة مرتجمني قول ال�صاعر

ما العمُر ما طالْت به الدهوُر       العمُر ما متَّ به ال�صروُر

 اإن رعاية كبار ال�صن �صرف يناله من اأكرمه اهلل تعالى ليتدرب على  حقيقة  اال�صتثمار االأمثل للعلم وال�صحة
لتاريخ وتلخي�صا   , فل�صفة هذه احلياة  ال�صن  كبار  واالأمهات من  االآباء  تعلمت من خال عملي مع  لقد   ,  والوقت 
لها بداية مفرحة , رحلة  اأم ق�صرت  االإن�صان فعا�س ليموت بعدها قاطعا رحلة طالت مدتها  , فقد ولد   الب�صرية 
. ونهاية �صتكون حتما مفرحة اإذا عملنا بجد لكي ننهيها بتخليد ذكرانا فنظل يف ذاكرة التاريخ رغم انتهاء الرحلة

 امل�صن هو من بلغ 60 عاما وما فوق ح�صب التعريف العاملي ولكن يل هو جزء ال يتجزاأ
التي علينا  حقوق  له  امل�صن  ان  جمتمعنا.  اأ�صا�س  وهم  ح�صارتنا  �صناع  فهم  وجودنا   من 
 يجب ان ن�صتوفيها له على اأكمل وجه وذلك ب�صبب احتياجات تلك املرحلة من الرعاية من
 جميع النواحي ال�صحية والنف�صية واالجتماعية واالقت�صادية. وانه واجب علينا تقديرهم

 وتوقريهم واحرتامهم على ما قدموه لنا وللوطن وما عاناه حتى ن�صل الى ما و�صلنا اليه. وان االهتمام بامل�صن هو
اآداب ديننا االإ�صامي احلنيف الذي حث على االعتناء اأي�صا من   واجب علينا تقديرا منا على جهودهم والتي هي 
اإياه  بامل�صن واحرتامه. واي�صا امرنا برب الوالدين فقد قال اهلل عز وجل يف كتابه العزيز »وق�صى ربك اال تعبد اال 
 وبالوالدين اح�صانا اإما يبلغنا عندك الكرب اأحدهما او كاهما فا تقل لهما اف وال تنهرهما وقل لهما قوال كرميا
 واخف�س لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياين �صغري« وجعل عقوق الوالدين من الكبائر. من
 هنا اأ�صبح االهتمام بامل�صن هو مهمتي باحلياة وواجبي وعملي وا�صا�س حياتي وا�صراكهم يف جميع املنا�صبات والتعاون
 معهم واجللو�س اليهم والتحدث معهم واإدخال الفرحة والبهجة يف قلوبهم هو ما اأ�صبو اليه. فكل م�صن بالن�صبة ايل هو
 والدي الذي مل اراه.  ومن امنياتي التي اأمتنى ان احققها خال م�صواري من اجل امل�صن هو و�صع قانون حلمايته كما
 امر االإ�صام وجعل و�صائل االعام تنتبه لتلك ال�صريحة من املجتمع وا�صتخدام و�صائل التكنولوجيا احلديثة والتوا�صل
�صرائح ادماجه مع جميع  املجتمع وعلى �صرورة  اأهمية دوره يف  ال�صوء على  وت�صليط  امل�صن  لتوعية عن   االجتماعي 
 املجتمع وعدم تركه مهما ووحيدا. وادعو اهلل تعالى ان احقق تلك االماين وت�صبح حقيقة ولي�س ن�صجا من اخليال.

 وانا كلي امل باأنني اأ�صتطيع ذلك بالتعاون مع اخوتي واخواتي اأع�صاء اجلمعية العمانية الأ�صدقاء امل�صنني. فتلك

كبار ال�ضن....واجب الرعاية
د. �ضامل بن �ضرور املحروقي

رئي�س اجلمعية العمانية  الأ�صدقاء امل�صنني - �صلطنة عمان
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 اجلمعية التي تاأ�ص�صت ومت اإقرارها ر�صميا من قبل وزارة التنمية االجتماعية ب�صلطنة عمان يف 17 يناير 2011 م حيث
 كنت من موؤ�ص�صيها واأول رئي�س لها البداية واخلطوة االولى لتحقيق تلك االماين واالحام. وبعد م�صرية خم�س �صنوات
 للجمعية ا�صعدت مبا مت حتقيقه من قبل اجلمعية بتعاون مع اأع�صاءها املخل�صني, ويحدوين االمل اننا ن�صتطيع حتقيق
 املزيد واملزيد للم�صن. فكل ال�صكر للجمعية واع�صاءها الكرام وكل ال�صكر والتقدير واالحرتام والعرفان لتاج روؤو�صنا
 و�صمعة طريقنا و�صياء دربنا وبركة حياتنا اباءنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا وروادنا الذين ربونا و�صهروا على راحتنا

.و�صحوا من اجلنا وعانوا حتى نحيا واأقول لكم انه مهما عملنا او فعلنا مل ولن نوفيكم حقكم وابقاكم اهلل ذخرا لنا

تطّور وذلك يف ظل  للمجتمعات,  ال�صكانية  الرتكيبة  وا�صح على  تاأثري  لها  ال�صن  كبار  ن�صبة  ان  فيه  �صك  ال   مما 
.اأ�صاليب الرعاية ال�صحية وتوّقع الزيادة يف متو�صط االأعمار يف خمتلف دول العامل ب�صورة متفاوتة

القادرة على تبادل اخلربات مع االأجيال املختلفة, وبالتايل يعتربون ثروة الفئات  اأكرث  ال�صن هم  اإن كبار   حيث 
.ب�صرية يجب االعتناء بها والتعّرف على اإمكانياتها

 ويجب اأن يتعاي�س كبار ال�صن مع الواقع اجلديد بعد بلوغهم �صن التقاعد , وذلك من خال االهتمام باالأحفاد, اأو
 التعّرف على اأ�صدقاء جدد, خا�صة واأن احلياة املهنية تقت�صر فقط على اأ�صدقاء جمال العمل, باالإ�صافة اإلى اإمكانية

.امل�صاركة يف االأعمال التطّوعية, واأي�صًا ال�صفر حول العامل للتعّرف على ثقافات جديدة

 و اأن وقت الفراغ بعد بلوغ �صن التقاعد ي�صّكل حيزًا كبريًا لدى كبار ال�صن, وبالتايل عليهم امل�صاركة يف االأعمال
.التطّوعية التي تنا�صب تلك املرحلة, ب�صرط اأال يكون لها تاأثري �صحي وبدين على ال�صخ�س

 حيث اإن احلياة تبداأ من حلظة اختيار عمل جديد, وبالتايل فاإن كل عمل ميّثل بداية جديدة يف حياة ال�صخ�س,
.مع اأهمية امل�صاركة يف برامج االأن�صطة الريا�صية والربامج الثقافية, ملواجهة الياأ�س واالكتئاب واالنعزال عن املجتمع

 واإن تعاون اجلمعية العمانية الأ�صدقاء امل�صنني هو من باب اأهمية دعم الدولة للموؤ�ص�صات والهيئات التي تعمل يف
 جمال العمل التطّوعي ماديًا ومعنويًا, حتى ت�صتطيع القيام بر�صالتها وواجبها جتاه املجتمع, من خال تاأهيل القيادات

.املتطّوعة من كبار ال�صن, الإعادة تاأهيلهم للعمل التطّوعي بعد �صن التقاعد

املتخ�ص�صة, امللتقيات  تنظيم هذه  للم�صوؤولية االجتماعية جلهودها يف  االإقليمية  لل�صبكة  بال�صكر  اتقدم   وختاما 
 والتي ت�صاهم يف رفع قدرات العاملني مبوؤ�ص�صات رعاية كبار ال�صن, والأع�صاء اجلمعية العمانية الأ�صدقاء امل�صنني على

.جهودهم الرائعة واملتميزة يف تقدمي خدمات اإبداعية للم�صنني وذويهم يف �صلطنة عمان

 تد�صني وتوقيع ن�صخة من اإ�صدار » هم�صة م�صن« تاأليف الدكتورة •
.حياة يو�صف ماوي

.معر�س م�صاحب ملوؤ�ص�صات رعاية كبار ال�صن •

اأف�صل املمار�صات من موؤ�ص�صات •  عرو�س وجتارب تعريفية عن 
.رعاية كبار ال�صن اخلليجية

فعالي��ات م�ضاحب��ة
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اليوم الأول : اخلمي�س املوافق 6 اأكتوبر2016م

التوقيت اأ�ضم املدرب املحاور اجلل�ضة
6اأكتوبر 2016
7.00 –4:30

م�صاًء
املدن ال�صديقة لكبار ال�صن .	•

�صعادة الدكتور 
ماأمون مبي�س االأولى

6.00 – 5.30 ال�ضرتاحة و�ضاة املغرب
6 اأكتوبر 2016
8:15 – 7:00

م�صاء

  ت�صميم املبادرات املجتمعية االإبداعية يف جمال رعاية كبار
ال�صن

االأ�صتاذ الدكتور
علي ال اإبراهيم الثانية

8:30 - 8:15 عر�س جتربة متميزة يف جمال كبار ال�ضن

اليوم الثاين 7 اأكتوبر من عام 2016م

التوقيت اأ�ضم املدرب املحاور اجلل�ضة

7 اأكتوبر 2016
8.45 – 4.00

م�صاًء

ماهية اإدارة اجلودة •
1. تعريف اجلودة واأبعادها

2. مفهوم اإدارة اجلودة ال�صاملة وفوائدها
3. املبادئ 14 لاإدارة اجلودة ال�صاملة وفق فل�صفة اإدواردمينج

اإدارة اجلودة ال�ضاملة و التغيري •
1. مفهوم التغيري واأنواعه
2. القوى املحركة للتغيري

 3. اإدارة التغيري
 4. جماالت التغيري يف ظل اإدارة اجلودة ال�صاملة

يف • ال�ضاملة  اجلودة  لإدارة  التنظيمي   الت�ضكيل 
 موؤ�ض�ضات رعاية كبار ال�ضن

 كيف نطبق اإدارة اجلودة ال�ضاملة •
 1. متطلبات اإدارة اجلودة ال�صاملة

 2. م�صتويات تبني اإدارة اجلودة ال�صاملة
 3. مراحل تطبيق اإدارة اجلودة ال�صاملة

4. القيا�س وموؤ�صرات االأداء

�صعادة الدكتور 
جمدي اخلطاب

اجلل�صة 
االولى 

6.00 – 5.30 ال�ضرتاحة و�ضاة املغرب

9.00 - 8.45 عر�س جتربة متميزة يف جمال رعاية كبار

برنامـــج عمـــل

امللتقى اخلليجي الرابع لأف�سل املمار�سات يف جمال رعاية كبار2016م 
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اليوم الثالث 8 اأكتوبر من عام 2016م

التوقيت املحاور اأ�ضم املدرب اجلل�ضة

8 اأكتوبر 2016
10.00 – 9.00

�صباحًا

 عن اأهداف التنمية امل�صتدامة 2030 ومقرتحات تطبيقها •
على كبار ال�صن

�صعادة الدكتورة 
حياة ماوي

اجلل�صة 
االولى

8 اأكتوبر 2016
10.00 �صباحا

- 1 ظهرا

 معوقات تطبيق اإدارة اجلودة ال�صاملة الت�صكيل التنظيمي •
 الإدارة اجلودة ال�صاملة يف موؤ�ص�صات رعاية كبار ال�صن

 كيف نطبق اإدارة اجلودة ال�صاملة •
 1. متطلبات اإدارة اجلودة ال�صاملة

 2. م�صتويات تبني اإدارة اجلودة ال�صاملة
 3. مراحل تطبيق اإدارة اجلودة ال�صاملة

 4. القيا�س وموؤ�صرات االأداء
معوقات تطبيق اإدارة اجلودة ال�صاملة •

�صعادة الدكتور 
جمدي اخلطاب

اجلل�صة 
الثانية

8 اأكتوبر 2016
9.00 – 4.00

م�صاًء

• الرتكيز على العميل ) كبري ال�ضن واأ�ضرته (
لتحقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة.

1. اال�صتماع ل�صوت العميل    2. حتقيق ر�صا العميل
3. معاجلة ال�صكاوي              4. قيا�س م�صتوى ر�صا العميل

• املوارد الب�ضرية يف اإدارة اجلودة مبوؤ�ض�ضات 
رعاية كبار ال�ضن 

1. درا�صة الدوافع و احلوافز         2. اإندماج العاملني 
3. متكني العاملني                      4. االت�صاالت بني العاملني 

5. تدريب اجلودة
• التح�ضني امل�ضتمر يف اإدارة موؤ�ض�ضات رعاية كبار 

ال�ضن
1. مفهوم التح�صني امل�صتمر

2. طرق التح�صني امل�صتمر
3. ثاثية جوران

4. الطريقة العلمية 
5. طريقة الكايزن

�صعادة الدكتور 
عدنان �صعد �صغري

اجلل�صة 
الثالثة

6.00 – 5.30 ال�ضرتاحة و�ضاة املغرب
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لقطـــات من الـملتقيــات ال�سابقـــة
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لقطات من امللتقى اخلليجي الرابع لأف�ضل املمار�ضات يف جمال رعاية كبار ال�ضن
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لقطات من امللتقى اخلليجي الرابع لأف�ضل املمار�ضات يف جمال رعاية كبار ال�ضن
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لقطات من امللتقى اخلليجي الرابع لأف�ضل املمار�ضات يف جمال رعاية كبار ال�ضن
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لقطات من امللتقى اخلليجي الرابع لأف�ضل املمار�ضات يف جمال رعاية كبار ال�ضن
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لقطات من امللتقى اخلليجي الرابع لأف�ضل املمار�ضات يف جمال رعاية كبار ال�ضن
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مرفقــــات
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ملتقى اأف�سل املمار�سات لرعاية كبار ال�سن يف �سيافة 
�ساللة العمانية يف دورته اخلام�سة

�ل�سبكة �الإقليمية للم�سوؤولية �الجتماعية توؤهل كو�در للعمل جل�ساء 
للم�سنني برعاية �ل�سيخ عبد�هلل �لرو��س �ل�سفري �لدويل للم�سوؤولية 

�الجتماعية

برعاية فخرية من �ضعادة ال�ضيخ عبداهلل بن �ضامل الروا�س ال�ضفري الدويل للم�ضوؤولية الجتماعية - رئي�س 
غرفة جتارة و�ضناعة عمان مبحافظة ظفار، نظم مركز اإجال خلدمات كبار ال�ضن واملتقاعدين ع�ضو ال�ضبكة 
ال�ضن«  كبار  رعاية  جمال  يف  املمار�ضات  لأف�ضل  اخلام�س  »امللتقى  فعاليات  الجتماعية  للم�ضوؤولية  الإقليمية 
ود�ضن الربنامج التدريبي املو�ضوم بعنوان »ال�ضهادة الإحرتافية لإعداد جلي�س امل�ضن« حتت �ضعار »رعايتهم حق 
علينا«، وذلك يف الفرتة ما بني 17-19 اأغ�ضط�س من عام 2017م. وعقد امللتقى يف مدينة �ضالة ب�ضلطنة عمان 
باإدارة متميزة من قبل �ضعادة الأ�ضتاذ حممود بن حمد الوائلي رئي�س برنامج عمان للم�ضوؤولية الجتماعية، 

ومتدربني من جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي اإ�ضافة اإلى جمهورية م�ضر العربية ودولة فل�ضطني.
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ويف ت�صريح ل�صعادة الدكتورة حياة يو�صف ماوي رئي�صة مركز اإجال خلدمات كبار ال�صن واملتقاعدين-
باأن مو�صوع هذا امللتقى ي�صتجيب للحاجة  امل�صرف العام على املدينة الرقمية لكبار ال�صن بالدول العربية 
ال�صحية  وحاجاتهم  �صوؤونهم  يرعى  متخ�ص�س  جلي�س  لهم  يكون  باأن  الع�صر  هذا  يف  ال�صن  لكبار  املا�صة 
واالإجتماعية والنف�صية والطبية. وقد يكون من يقوم بهذا الدور فرد من اأفراد االأ�صرة اأو من خارجها. وقد 
اأ�صرته.  اأو  ذاته  امل�صن  منزل  يف  اأو  ال�صن  كبار  رعاية  موؤ�ص�صات  يف  متوفرة  اخلدمة  هذه  ال�صن  كبري  يجد 
فوجود اأ�صخا�س موؤهلني يجيدون التعامل مع كبار ال�صن يف جميع حاالتهم اأ�صبح �صرورة ملحة, وخا�صة يف 
ظل االإزدياد الوا�صح الأعداد كبار ال�صن يف املنطقة العربية, ي�صاف اإلى ذلك مكانتهم االإجتماعية يف قلوب 

اأ�صرهم واملجتمع لاأبعاد الدينية واالجتماعية التي ت�صتوجب ذلك.
واأ�صافت الدكتورة حياة يو�صف ماوي باأن اختيار مدينة �صالة العمانية ال�صت�صافة هذا امللتقى يف عامه 
تنامي   : منها  اأ�صباب  لعدة  جاء  البحرين  مملكة  يف  ال�صابقة  االأربع  امللتقى  دورات  تنظيم  بعد  اخلام�س 
جودة خدمات موؤ�ص�صات رعاية كبار ال�صن وزيادة اأعداد العاملني بهذا القطاع يف �صلطنة عمان - والرغبة 
جناح  كذلك  عديدة,  واإ�صامية  عربية  مدن  اإلى  بخدماته  وي�صل  العربي  وجهه  امللتقى  هذا  ياأخذ  اأن  يف 
من  جتده  الذي  الر�صمي  الدعم  بف�صل  عمان  �صلطنة  يف  االجتماعية  للم�صوؤولية  االإقليمية  ال�صبكة  اأن�صطة 
�صفراء  وجود  اإلى  اإ�صافة  واملجتمعية.  اخلا�صة  موؤ�ص�صاتها  دعم  اإلى  اإ�صافة  هناك,  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
عمانيون للم�صوؤولية املجتمعية ميتازون بدعمهم الكبري الأن�صطة ال�صبكة االإقليمية للم�صوؤولية االجتماعية يف 
داخل ال�صلطنة وخارجها وهما: معايل ال�صيخة عائ�صة بنت خلفان ال�صيابية رئي�صة الهيئة العامة لل�صناعات 
احلرفية ب�صلطنة عمان و�صعادة ال�صيخ عبداهلل بن �صامل الروا�س رئي�س غرفة جتارة و�صناعة عمان مبحافظة 
الوائلي  حمد  بن  حممود  االأ�صتاذ  �صعادة  برئا�صة  ال�صلطنة  يف  االإقليمية  ال�صبكة  اأع�صاء  اإلى  ظفار.اإ�صافة 

رئي�س برنامج عمان للم�صوؤولية االجتماعية بال�صبكة االإقليمية للم�صوؤولية االجتماعية.
امللتقى  دورات  من  اخلام�صة  الدورة  اأن  على  بتاأكيدها  ت�صريحها  ماوي  حياة  الدكتورة  �صعادة  واختتمت 
اأ�صبحت اإ�صافة حقيقية الإجنازات مركز اإجال خلدمات كبار ال�صن واملتقاعدين لتاقي كثري من العوامل 
على  الروا�س  �صامل  بن  ال�صيخ عبداهلل  ل�صعادة  �صكرها اجلزيل  فعالياتها. مقدمة  ت�صاعد على جناح  التي 
رعايته لهذه الدورة من فعاليات امللتقى املتخ�ص�س يف جمال عر�س اأف�صل املمار�صات لرعاية كبار ال�صن 
يف املنطقة العربية �صمن روؤية ومعايري عاملية ومهنية متخ�ص�صة. وتاأتي هذه الفعالية �صمن فعاليات عام 

التنمية االإن�صانية الذي تبنته ال�صبكة خال عام 2017م.
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م�سروعات
مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
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م�ضروع املدينة الرقمية لكبار ال�ضن يف الدول العربية

www.aelder lycity.com
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روؤية املدينة الرقمية لكبار ال�ضن يف الدول العربية :-
نحو بيت خربة عربي متميز خلدمات كبار ال�صن

 ر�ضالة املدينة الرقمية لكبار ال�ضن يف الدول العربية :-
ت�ض��عى املدينة الرقمية لكبار ال�ضن يف الدول العربية مب�ض��وؤولية مهنية متميزة و�ضراكة 
جمتمعي��ة واقليمي��ة هادف��ة لتوحي��د اجله��ود يف جم��ال خدم��ات كبار ال�ض��ن، ون�ض��ر ثقافة 
العناي��ة املتميزة به��م، من خ��ال التبادل الثق��ايف واملع��ريف واملهني بني ال��دول العربية، عن 
طريق ال�ض��تعانة بذوي اخلربات والكفاءات املحلية، وال�ض��تفادة من اخلربات الدولية ، مع 

ال�ضتثمار الأمثل للتكنولوجيا احلديثة، وت�ضخريها خلدمة كبار ال�ضن .

اأهداف املدينة الرقمية لكبار ال�ضن يف الدول العربية:-

1- تب��ادل اخل��ربات ب��ني ذوي االخت�صا���س للنهو���س مب�ص��توى اخلدمات املقدم��ة لكبار ال�ص��ن يف الدول 
العربية.

2- ت�صهيل التوا�صل بني مراكز خدمة ورعاية كبار ال�صن يف العامل العربي .

3- اقرتاح �صيا�صات ونظم متطورة الإدارة دور وموؤ�ص�صات رعاية كبار ال�صن .

4- مل�صاهمة يف و�صع معايري موحدة ومقننة لتقيني جودة اخلدمات املقدمة لكبار ال�صن .

5- تقدمي اال�صت�صارات الرتبوية واملهنية لكافة العاملني يف جمال رعاية كبار ال�صن .

6- امل�ص��اهمة يف ن�ص��ر ثقافة التعامل مع كبار ال�ص��ن لكل فئات املجتمع م�ص��تخدمني كل و�ص��ائل التوا�صل 
احلديثة.

7- ن�صر الدرا�صات واالأبحاث املتميزة حمليا ودوليا والتي ترفع من م�صتوى اخلدمات املقدمة لكبار ال�صن.

خدمات املدينة الرقمية لكبار ال�ضن يف الدول العربية:-

تنظيم امللتقيات والفعاليات . 	• 	

م�صاعدة الباحثني واقرتاح االأبحاث ومتابعتها . 	• 	

تقدمي الدورات التدريبية املتخ�ص�صة بالتعاون مع مركز اإجال خلدمة كبار ال�صن واملتقاعدين. 	• 	

تقدمي اال�صت�صارات املهنية وتقييم جودة اخلدمات . 	• 	

ت�صهيل التوا�صل بني مراكز خدمة كبار ال�صن يف الدول العربية . 	• 	
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الهيئة الإ�ست�سارية
للمدينة الرقمية لكبار ال�سن

يف الدول العربية
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�ضعادة ال�ضيدة فائقة �ضعيد ال�ضالح
وزيرة ال�صحة مبملكة البحرين

الأع�ساء الفخريون
للمدينة الرقمية لكبار ال�سن

يف الدول العربية



مبادرات
مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
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اح�ضائيات املدينة الرقمية لكبار ال�ضن يف الدول العربية للعام 2015 م:-

فيس بوكعدد المقاالتعدد القرائاتعدد الزوار   السنه

2015888416272327327
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ثانيًا: برنامج بناء القدرات الب�ضرية يف موؤ�ض�ضات رعاية كبارال�ضن:

مت ت�صميم حقائب تدريبية موجهة للعاملني يف موؤ�ص�صات رعاية كبار ال�صن وفق التفا�صيل التالية:
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ثالثًا: اطاق  معيار تقييم جودة الأداء املوؤ�ض�ضي يف موؤ�ض�ضات رعاية كبار ال�ضن.
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رابع��ًا: تد�ض��ني برنام��ج  الع�ضوي��ة والنت�ض��اب ملرك��ز اإج��ال خلدم��ات كبار ال�ض��ن 
واملتقاعدين



خدمات
مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين

ال�ست�سارية
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خدمات مركز اإجالل لكبار ال�سن واملتقاعدين ال�ست�سارية
1- مت تنفيذ خدمة ا�صت�ص��ارية ل�صالح قيا���س الكفاءة االنتاجية ملركز املحرق للرعاية االجتماعية 

مبملكة البحرين.
2-  مت تنفي��ذ خدم��ة ا�صت�ص��ارية ل�صالح قيا���س ج��ودة االأداء ل��دار املنار لرعاي��ة الوالدين مبملكة 

البحرين.



اأن�سطة وفعاليات عامة
لـمــركــز �إجــالل

خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
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اأن�ض��طة وفعاليات عامة ملركزاإجال خلدمات كبار 
ال�ضن واملتقاعدين

1- امل�صاركة بورقة عمل للحكمة للمتقاعدين مبملكة البحرين مع الدكتور علي اآل اإبراهيم.
2-  دورة مهارات التعامل مع كبار ال�صن )جمعية واعي اململكة العربية ال�صعودية(.

3- ورقة عمل  يف ال�صودان بعنوان »هم�صة م�صن .. اآفاق لل�صراكة بني املوؤ�ص�صات العربية يف جمال رعاية كبار 
ال�صن«.

4- امل�صاركة بورقة عمل يف موؤمتر تقنية العمل اخلريي مبملكة البحرين بعنوان: »تطبيقات التقنية يف جمال 
رعاية كبار ال�صن«.

5- درا�ص��ة بحثي��ة وا�ص��تطاع راأي ع��ام عن امل�ص��وؤولية املجتمعي��ة وتطبيقاتها يف جمال رعاية كبار ال�ص��ن يف 
موؤ�ص�ص��ات التعلي��م الع��ايل اخلليجية ل�صالح املوؤمتر اخلليجي للم�ص��وؤولية املجتمعية يف موؤ�ص�ص��ات التعليم 

العايل, والذي نظمته جامعة املجمعة باململكة العربية ال�صعودية.
6- امل�صاركة يف اإعداد وتقدمي الربنامج االإذاعي بعنوان ) اإجال( الإذاعة عذوب الن�صائية بجدة.

7- اإع��داد وانت��اج  فيل��م بعن��وان, »رجال اأمننا« مبنا�ص��بة دور رجال االأمن يف رعاية كبار ال�ص��ن اأثناء مو�ص��م 
احلج.

8- اإعداد وانتاج  فيلم بعنوان, »هم�صة م�صن«.
9- تقدمي ور�صة تدريبية بعنوان »فنون ومهارات التعامل مع كبار ال�صن« يف مدينة �صراييفو بجمهورية البو�صنة 

بالتعاون مع موؤ�ص�صة ال�صيخ عيد بن حممد اخلريية من دولة قطر.



ا�سدارات
مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين



102 تقرير مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين

اأوًل: امل�ضابقة العربيةلأف�ضل املبادرات امل�ضوؤولة خلدمة ورعاية كبار ال�ضن:
مت اإطاق امل�ص��ابقة العربية الأف�صل املبادرات امل�ص��وؤولة خلدمة ورعاية كبار ال�ص��ن(, وهي م�ص��ابقة �صنوية 
م��ن تنظي��م املدين��ة الرقمية لكبار ال�ص��ن يف ال��دول العربية التابعة لل�ص��بكة االإقليمية للم�ص��وؤولية االجتماعية 
مبنا�ص��بة اليوم العاملي للم�ص��نني والذي ي�صادف االأول من �ص��هر اأكتوبر من كل عام, وموجهة ملوؤ�ص�ص��ات كبار 

ال�صن يف الدول العربية,وكذلك للموؤ�ص�صات االجتماعية والو�صيطة التي تقدم خدمات لكبار ال�صن.

اأوًل :- كتاب نحو �ضيخوخة مريحة .

ثانيًا :- �ضل�ضلة هم�ضة م�ضن

.



103 تقرير مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين

ثالثًا : مطوية املدينة الرقمية

رابعًا: مطوية اليوم العاملي للم�ضنني
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خام�ضًا:-بطاقات مركز اإجال.



م�ساركات
مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين

»ل�ق�طات م�ضورة«
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• ال�ص��بكة االإقليمية للم�ص��وؤولية االإجتماعية هي موؤ�ص�ص��ة ا�صت�صارية ومهنية دولية م�ص��تقلة, لها فروع ومكاتب 
واتفاقيات متثيلية يف مملكة البحرين, ودولة قطر, والكويت, واململكة العربية ال�صعودية, وجمهورية م�صر 
العربية, واجلمهورية التون�ص��ية, واجلمهورية اليمنية, وجمهورية ال�صودان, واجلمهورية الرتكية, ومملكة 

هولندا, ومملكة بريطانيا.

•  وتهدف ال�صبكة االإقليمية للم�صوؤولية االإجتماعية اإلى رفع م�صتوى الوعي حول امل�صوؤولية املجتمعية لل�صركات 
واملوؤ�ص�صات, والعمل على تعزيزها  يف ال�صركات واملوؤ�ص�صات, والقطاعات احلكومية واالأهلية. 

•  وت�صعى ال�صبكة لتحقيق اأهدافها من خال تقدمي اخلدمات اال�صت�صارية, وتنفيذ الربامج التدريبية وور�س 
العم��ل املتخ�ص�ص��ة, وكذل��ك تنظي��م امللتقيات واملوؤمت��رات املتخ�ص�ص��ة يف جماالت امل�ص��وؤولية املجتمعية 

والتنمية امل�صتدامة, واالقت�صاد االأخ�صر.

•  اإ�صافة اإلى م�صاعدة ال�صركات واملوؤ�ص�صات على اأن ت�صبح ممار�صاتها واأعمالها واأن�صطتها م�صوؤولة ومتوافقة 
مع معايري التنمية امل�صتدامة.

•  كما تعمل ال�صبكة االإقليمية على تنفيذ درا�صات وبحوث متخ�ص�صة, ا�صافة اإلى ا�صدار دوريات ومطبوعات 
متنوع��ة لتثقي��ف قطاعات االأعمال واملوؤ�ص�ص��ات االأخرى مبمار�ص��ات امل�ص��وؤولية املجتمعية وفقا للمقايي���س 

العاملية املعتمدة. 

•  وكذلك ت�صعى ال�صبكة االإقليمية لتوفري مر�صد مهني ملمار�صات امل�صوؤولية املجتمعية الفاعلة يف املنطقة.

•  وت�ص��عى كذلك ال�ص��بكة االإقليمية لدعم املوؤ�ص�ص��ات املانحة من خال تقدمي ا�صت�ص��ارات وخدمات تدريبية 
ودرا�صات متخ�ص�صة ت�صاهم يف حتويلها اإلى موؤ�ص�صات تدار مبعايري عاملية.

•  وتهتم ال�ص��بكة االإقليمية مبوؤ�ص�ص��ات القطاع الثالث, وخا�صة املوؤ�ص�ص��ات واجلمعيات اخلريية, والتطوعية, 
ومنظمات املجتمع املدين من خال تقدمي خدمات مت ت�صميمها بعناية وفق حاجاتهم املهنية.

•  كم��ا تعم��ل ال�ص��بكة االإقليمي��ة, عل��ى التعري��ف باملب��ادرات واملمار�ص��ات امل�ص��وؤولة لل�ص��ركات, واملوؤ�ص�ص��ات, 
والقطاع��ات احلكومي��ة, واالأهلي��ة, وكذلك منظمات املجتم��ع املدين, وتقدير اأ�صحابه��ا, والقائمني عليها 

من خال فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.

•  وت�صعى ال�صبكة االإقليمية اإلى الرتويج ملفاهيم االقت�صاد االأخ�صر, وتطبيقاته يف خمتلف املجاالت.

�ل�سبكة �الإقليمية للم�سوؤولية �الإجتماعية
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ر�ضالتن�ا

العمل على جعل امل�ض��وؤولية الجتماعية لل�ض��ركات واملوؤ�ض�ض��ات جزءًا اأ�ضا�ضيًا من ثقافتنا 
الوطنية، ومتوافقة مع ا�ضرتاتيجيات وخطط التنمية الوطنية يف كل دولة نتواجد فيها.

روؤيتن��ا

ن�ضعى لتوفري من�ضة معلوماتية لل�ضركات واملوؤ�ض�ضات، وتقدمي الدعم الفني لهم ليج�ضدوا 
ا�ض��رتاتيجياتهم وعملياته��م، وخدماته��م  امل�ض��وؤولية الجتماعي��ة يف  مب��ادئ ومعاي��ري 
الأ�ضا�ض��ية، وت�ض��جيعهم عل��ى العم��ل عل��ى تبني ا�ض��رتاتيجيات حتق��ق له��م املواءمة بني 
الربحي��ة ومعاي��ري التنمية امل�ض��تدامة. كما ن�ض��عى لإيجاد عاقة مهنية ب��ني القطاعات 

املتعددة يف �ضبيل حتقيق تنمية جمتمعية م�ضتدامة.
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اأهداف ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية
تهدف ال�ض��بكة الإقليمية للم�ض��وؤولية الجتماعية اإلى رفع م�ض��توى الوعي حول امل�ض��وؤولية 
الجتماعية لل�ضركات واملوؤ�ض�ضات، والعمل على تعزيزها يف ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات، والقطاعات 

احلكومية والأهلية.

ت�ص��عى ال�ص��بكة لتحقيق اأهدافها من خال تقدمي اخلدمات اال�صت�ص��ارية, وتنفيذ الربامج التدريبية   •  

وور�س العمل.

وكذل��ك تنظي��م امللتقي��ات واملوؤمت��رات املتخ�ص�ص��ة يف جم��االت امل�ص��وؤولية االإجتماعي��ة والتنمي��ة   •  

امل�صتدامة.

اإ�صافة اإلى م�ص��اعدة ال�ص��ركات واملوؤ�ص�صات على اأن ت�صبح ممار�ص��اتها واأعمالها واأن�صطتها م�صوؤولة   •  

ومتوافقة مع معايري التنمية امل�صتدامة.

كم��ا تعمل ال�ص��بكة االإقليمي��ة على تنفيذ درا�ص��ات وبحوث متخ�ص�ص��ة, ا�صافة اإلى ا�ص��دار دوريات   •  

ومطبوعات متنوعة ,لتثقيق قطاعات االأعمال واملوؤ�ص�ص��ات االأخرى مبمار�صات امل�صوؤولية االإجتماعية 
وفقا للمقايي�س العاملية املعتمدة.

وكذل��ك ت�ص��عى ال�ص��بكة االإقليمية لتوفري مر�صد مهني ملمار�ص��ات امل�ص��وؤولية االإجتماعي��ة الفاعلة يف   •  

املنطقة.

وت�ص��عى كذل��ك ال�ص��بكة االإقليمي��ة لدع��م املوؤ�ص�ص��ات املانحة من خال تق��دمي ا�صت�ص��ارات وخدمات   •  

تدريبية ودرا�صات متخ�ص�صة ت�صاهم يف حتويلها اإلى موؤ�ص�صات تدار مبعايري عاملية.

وتهت��م ال�ص��بكة االإقليمي��ة مبوؤ�ص�ص��ات القط��اع الثال��ث, وخا�ص��ة املوؤ�ص�ص��ات واجلمعي��ات اخلريي��ة,   •  

والتطوعي��ة, ومنظم��ات املجتمع املدين من خال تقدمي خدم��ات مت ت�صميمها بعناية وفق حاجاتهم 
املهنية.

كما تعمل ال�ص��بكة االإقليمية, على التعريف باملبادرات واملمار�ص��ات امل�ص��وؤولة لل�صركات, واملوؤ�ص�صات,   •  

والقطاع��ات احلكومي��ة, واالأهلي��ة, وكذل��ك منظمات املجتمع امل��دين, وتقدير اأ�صحابه��ا, والقائمني 
عليها من خال فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.


