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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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اإن ال�س���بكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية هي موؤ�س�سة ا�ست�سارية ومهنية غري ربحية م�ستقلة، لها فروع 
ومكات���ب واتفاقيات متثيلية يف العديد من الدول العربية ويف خارجها.وتهدف ال�س���بكة الإقليمية للم�س���وؤولية 

الإجتماعية اإىل رفع م�ستوى الوعي حول امل�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات، والعمل على تعزيزها  . 
•كما ت�س���عى ال�سبكة لتحقيق اأهدافها من خالل تقدمي اخلدمات ال�ست�س���ارية، وتنفيذ الربامج التدريبية وور�ش 
العمل.، وكذلك تنظيم امللتقيات واملوؤمترات املتخ�س�سة يف جمالت امل�سوؤولية الإجتماعية والتنمية امل�ستدامة. 
• كما تعمل ال�سبكة الإقليمية على تنفيذ درا�سات وبحوث متخ�س�سة، ا�سافة اإىل ا�سدار دوريات ومطبوعات 
متنوعة، لتثقيف قطاعات الأعمال واملوؤ�س�س���ات الأخرى مبمار�سات امل�سوؤولية الإجتماعية وفقا للمقايي�ش 

العاملية املعتمدة. 
• وتهتم ال�س���بكة الإقليمية مبوؤ�س�س���ات القطاع الثالث، وخا�س���ة املوؤ�س�س���ات واجلمعيات اخلريية والقراآنية، 
والتطوعية، ومنظمات املجتمع املدين ، كاملنظمات املتخ�س�س���ة يف جمال رعاية كبار ال�سن، والإ�سخا�ش 
ذوي الإعاقة، وغريهم من ذوي الإحتياجات اخلا�سة، من خالل تقدمي خدمات مت ت�سميمها بعناية وفق 

حاجاتهم املهنية.
ونحتف���ل الي���وم من خالل ا�س���دار تقري���ر ختامي ع���ن فعالي���ات » ملتقى اأن�س���طة وفعاليات كبار ال�س���ن 
واملتقاعدين«، والذي نظمته ال�سبكة بدعم ومتويل من اللجنة الوطنية للم�سنني، وذلك للعاملني يف موؤ�س�سات 
رعاية كبار ال�س���ن يف مملكة البحرين، وكذلك للمهتمني بهذا القطاع الهام، والذي اأولت ال�سبكة به اهتماما 
خا�س���ا، فاأ�س�ست له مركزا متخ�س�سا،يعك�ش حالة الإجالل لكبار ال�سن من الآباء والأمهات. واأخريا، ن�ساأل 
اهلل �س���بحانه وتعاىل، اأن يعك�ش هذا التقرير حالة التعاون الإحرتايف بني ال�سبكة واللجنة الوطنية للم�سنني . 

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
       

بروفي�ص�ر ي��صف عبدالغفار عبداهلل        
رئي�ش جمل�ش الإدارة        

ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية         

كلمــــة
جمل�س اإدارة ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الإجتماعية
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لقد كرم اهلل تعاىل بني اآدم وعظم ال�سرع حرمة النف�ش واعتنى بها، وخ�ش بالرعاية والعناية كبار ال�سن 
فحث على احرتامهم وتوقريهم ورعايتهم والرب بهم وقد قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »لي�ش منا من 

مل يرحم �سغرينا، ويعرف �سرف كبرينا«. ويف رواية: »ويوقر كبرينا«.
ويت�س���ف املجتمع ب�سفات كرمية، منها: توقري الكبري يف ال�سن، وقد تواتر حثُّ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�س���لم على اإكرام الكبري، وتوقريه، ومن ذلك اأن ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�سلم قال: “ اإن من اإجالل اهلل 

اإكرام ذي ال�سيبة امل�سلم....” احلديث.
ومل تاألو مملكة البحرين من توفري رعاية كاملة ومتنوعة لكبار ال�س���ن، فاأن�سئت املوؤ�س�سات التي توفر تلك 
الرعاية، واطلقت ا�س���رتاتيجية وطنية نوعية، واأ�س�س���ت جلنة وطنية للم�سنني تراأ�س���ها �سعادة وزيرة التنمية 
الإجتماعية، لتوفري خدمات الدعم وامل�س���اندة ملوؤ�س�س���ات رعاية كبار ال�س���ن، �سواء الر�سمية منها اأو الأهلية. 

وياأتي دعم اللجنة الوطنية لهذا امللتقى ا�ستجابة للمهام املنوطة بها حتقيقًا لروؤيتها ور�سالتها.
وبهذه املنا�سبة، ي�سرفني اأن اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين ل�سعادة وزيرة التنمية الإجتماعية، وللجنة الوطنية 
للم�س���نني يف مملكة البحرين، على الإجناز امل�س���رف، الذي حتقق بف�س���ل اهلل ، ثم بف�سل دعمكم لفعاليات 
»ملتقى اأن�س���طة وفعاليات كبار ال�س���ن واملتقاعدين«، وانعك�ش ذلك ب�س���كل جلي على ما اأبداه امل�س���اركون يف 

امللتقى من حالة من الر�سى الكبري لنتائج وجودة املخرجات من امللتقى.
اأكرر �س���كري للجميع، وخا�س���ة للجنة الوطنية للم�س���نني، رئي�سا واأع�ساء، وللموؤ�س�س���ات التي �ساهمت يف 

التنظيم وامل�ساركة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

د. حياة ي��صف مالوي       
رئي�سة مركز اجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين       

ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية       

كلمــــة
مركز اإجالل خلدمات كبار ال�صن واملتقاعدين
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الـمـحتويــات

رقم ال�صفحةالـم��صــــ�ع 
4كلمة جمل�ش اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية
5كلمة مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين

7ملتقى اأن�سطة وفعاليات كبار ال�سن واملتقاعدين
ور�س���ة العمل الأوىل »طرق اإعداد الأن�س���طة الرتويحية لكبار ال�سن وفق مقيا�ش هريمان 

8العاملي« )بتاريخ 18 - 19 اأغ�سط�ش 2014- من ال�ساعة 5 -9 م�ساء(

ور�س���ة العم���ل الث���اين »اإدارة الربامج والأن�س���طة والفعالي���ات لكبار ال�س���ن وفق معايري 
الإ�س���تدامة يف التخطيط والتاأثري مبنهجي���ات النظرية العاملية اإدارة الأداء« )بتاريخ 20 

- 21 اأغ�سط�ش 2014- من ال�ساعة 5 -9 م�ساء(
8

9املحا�سرون وخرباء امللتقى
10ال�موؤ�س�س��ات ال�م�سارك��ة ف�ي »ملتقى اأن�سطة وفعليات كبار ال�سن واملتقاعدين«

12امللتقى  يف عيون ال�سحافة
13لقطات م�سورة من فعاليات امللتقى

18املوؤ�س�سات امل�ساركة واملتعاونة يف التنظيم
19تقييم عام للور�ش التدريبية

21قراءة حتليلية لنتائج ا�ستمارة تقييم امللتقى التدريبي
22فعاليات م�ساحبة

22هدية امللتقى
الـمرفقــــات

24مطبوعات امللتقى
27مناذج من اأقوال املتدربني
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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 
مقدر من اللجنة الوطنية للم�س���نني »ملتقى اأن�س���طة وفعاليات كبار ال�س���ن واملتقاعدي���ن« ملخططي ومنظمي 
الربامج والأن�س���طة والفعاليات يف موؤ�س�سات كبار ال�س���ن واملتقاعدين من اجلن�سني يف مملكة البحرين، وفق 

التفا�سيل التالية:

اأواًل: الفقرة التقدميية:
• كلمة تقدميية ل�س���عادة الأ�س���تاذ �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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الـموؤ�س�ســات الـم�ساركــة فـي
»ملتقى اأن�سطة وفعاليات كبار ال�سن واملتقاعدين«

الـجهـــةال�صــــمالرقم

مركز املحرق للرعاية الجتماعيةحممد عبد اهلل عبد الكرمي علي حممد1
مركز املحرق للرعاية الجتماعيةفاطمة عبد العزيز احمد علي البني2
دار بنك الوطني للم�سننيجميد عبد الر�سول احمد عبد اهلل3
دار بنك الوطني للم�سننيعلي حممد جعفر4
دار املحرق للرعاية الوالدينعبد الرحمن عبد اهلل التميمي5
دار املحرق للرعاية الوالدينعبد العزيز اأحمد علي اجلودر6
جمعية البحرين لرعاية الوالدينليلى ح�سن خمي�ش املالود7
جمعية البحرين لرعاية الوالدينعبد القادر علي خليفة  بو دلمة8
دار يوكو للرعاية الجتماعيةر�سا اأحمد ح�سن بن �سم�ش9

دار يوكو للرعاية الجتماعية�سامية حممد �سقر احلادي10
دار املنار لرعاية الوالديناأحمد ح�سن الهرمي11
دار اأم احل�سم لرعاية الوالدينفاطمة �سالج جا�سم دليم12
دار اأم احل�سم لرعاية الوالدينجميلة مبارك بو غنوم الرميحى13
دار �سرتة لرعاية الوالدين�سكينة حمفوظ �سلمان14
دار بوري لرعاية الوالدينزينب عبد اهلل ح�سن15
دار بوري لرعاية الوالدينرجاء ح�سن العريبي16
نادي درة الرفاع الجتماعي للوالديناأماين عبد الكرمي علي الأن�ساري17
نادي درة الرفاع الجتماعي للوالدينمي  غ�سان ال�سايغ18
نادي عبد اهلل فخرو الجتماعي للوالدينعائ�سة على حممد اأحمد19
جمعية الرتبية ال�سالميةفوزية جا�سم20
جمعية الرتبية ال�سالميةفاطمة ح�سن جا�سم 21
جمعية الرتبية ال�سالمية�سمه املهيزع22
جمعية الرتبية ال�سالميةفايقة جا�سم اأحمدالعامر23
دار املنار لرعاية الوالدينمها ابراهيم حممد24
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الـموؤ�س�ســات الـم�ساركــة فـي
»ملتقى اأن�سطة وفعاليات كبار ال�سن واملتقاعدين«

الـجهـــةال�صــــمالرقم

جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتامحممد �سعيد حممد امل�سحكي25
جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام�سريفة خليل العامت26
جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتاممرمي خالد اإبراهيم بو جريي27
جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتاماأماين جمال علي بور�سيد28
جمعية نه�سة فتاة البحرين�سو�سن اإبراهيم اخلياط29
جمعية نه�سة فتاة البحريناأمرية جعفر العريبي30
جمعية نه�سة فتاة البحرينجليلة اإ�سماعيل علي ح�سني31
جمعية نه�سة فتاة البحرينالدكتورة غنية جا�سم عليوي32
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امللتقى  يف عيون ال�سحافة
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لقطات م�سورة 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�سورة 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�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 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 
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�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
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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-  حفل »تقليد عدد من موؤ�س�س���ات 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 اطار امل�س���وؤولية املجتمعية لل�س���بكة الإقليمية للم�س���وؤولية الإجتماعية، مت تقدمي ور�س���ة 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 للعاملني يف موؤ�س�س���ات رعاية كبار ال�س���ن«، قدمها الدكتور �س���الح الإبراهيم، الأكادميي 
الرتبوي وخبري يف جمال الت�س���ويق املجتمعي من دولة قطر، وقد بلغ عدد امل�س���تفيدين من الور�س���ة عدد »54« 

م�سارك من موؤ�س�سات رعاية كبار ال�سن واملوؤ�س�سات املجتمعية الأخرى يف مملكة البحرين



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 مطبوعات امللتقى

�سهادات املتدربني
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بطاقات املتدربني

رولب امللتقى

بطاقات املتدربني على املن�سدة
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مناذج من اأقوال املتدربني

»امللتق���ى حقق اإ�س���افة مهنية �س���اأوظفها 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 الوطنية للم�س���نني 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


