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الفعــاليـــــــــةالوقت

 اليوم األول - الخميس - الموافق 19 ديسمبر 2019م
 الفترة الصباحية: )09 - 11:05 صباحا (

اال�ستقبال والت�سجيل9:00 - 09:55
ال�سالم الوطني لدولة الكويت09:55 - 10:00
االفتتاح بالقران الكرمي10:00 - 10:05

10:10 - 10:05
كلمة الراعي الفخري معايل ال�صيخ فواز اخلالد ال�صباح

حمافظ حمافظة االأحمدي - ال�سفري الدويل للم�سوؤولية املجتمعية

10:15 - 10:10
كلمة ال�صبكة االإقليمية للم�صوؤولية االجتماعية - �صعادة الربوفي�صور يو�صف عبدالغفار

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية.

10:25 - 10:15
 الكلمة الرئي�سة ل�سيف �سرف امللتقى �صعادة الدكتور طالل اأبوغزالة »جتارب 

رائدة مبعايري دولية يف ال�سراكة املجتمعية«.
عر�س فلم »االأحمدي ...املدينة العربية امل�صوؤولة اجتماعيا 2019م«.10:25 - 10:30
عر�س فلم »ال�صبكة االإقليمية...)13( عاما من العطاء وال�صراكات املجتمعية«.10:30 - 10:35

10:40 - 10:35
االإعالن عن جائزة »�صاحبة ال�صمو امللكي االأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز 
اآل �صعود ملبادرات ال�صراكة املجتمعية بالدول العربية«، »عن والدها خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود - يرحمه اهلل«.
فقرة »نبني اأوطاننا مببادرات جمتمعية«.10:40 - 10:45

10:50 - 10:45
التد�سني الر�سمي لربنامج الدكتور طالل اأبوغزالة املعريف يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية، 

وتوقيع ن�سخة من اجلزء الثالث من »الكتاب العربي يف امل�سوؤولية املجتمعية«.

10:55 - 10:50
•    مرا�سم الت�سليم الر�سمي ملفتاح »املدينة العربية امل�صوؤولة اجتماعيا لعام 2020« 

ملحافظة عنيزة مبنطقة الق�سيم باململكة العربية ال�سعودية.
•   عر�س فلم: »عنيزة املدينة العربية امل�صوؤولة اجتماعيا لعام 2020«.

11:00 - 10:55
االأحمدي  واأحداث »جائزة  لفعاليات  للتقرير اخلتامي  الر�سمي  الت�سليم  مرا�سم     •

املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا لعام 2019م«.
•   االعالن عن اإطالق »ائتالف املدن العربية امل�صوؤولة اجتماعيا«.

جدول أعمال وفعاليات 
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11:20 - 11:00

انطالق مرا�صم التكرمي برعاية حمافظ حمافظة االأحمدي معايل ال�صيخ فواز اخلالد ال�صباح:

1- االإعالن وتكرمي الفائز بجائزة »�صخ�صية العام يف جمال ال�صراكة املجتمعية لعام 2019م«.
2- االإعالن وتكرمي الفائزين من ال�سفراء الدوليني بـ »جوائز التميز الدولية يف جمال 

ال�صراكة املجتمعية« بالتعاون مع »االحتاد الدويل للم�صائلة االإجتماعية«.
3- االإعالن عن ان�سمام �سخ�سيات رفيعة امل�ستوى للربنامج الدويل »ال�صفراء الدوليني 

للم�صوؤولية املجتمعية« وبرنامج »ال�صفراء االأمميني لل�صراكة املجتمعية«.
2019م«،  لعام  املجتمعية  امل�صوؤولية  جمال  يف  عربية  �صخ�صية  »املائة  كتاب  تد�سني   -4
واالإعالن عن »نادي املائة �صخ�صية عربية االأكرث تاأثريا يف جمال امل�صوؤولية املجتمعية«.
5- االإعالن عن »هوية و�سعار عام 2020 الأن�سطة ال�سبكة االإقليمية للم�سوؤولية االجتماعية 

يف املنطقة العربية ويف خارجها«.
6- االإفتتاح الر�سمي ملعر�س ال�سراكة املجتمعية.

الفعاليــات الــرئيســة - اليــوم األول -  من الساعـــة 11:30 - 04:00 عصرًا 

01:10 - 11:35

اأواًل: ندوة »ال�صفراء الدوليون للم�صوؤولية املجتمعية.. جتارب دولية 
رائدة يف جمال ال�صراكة املجتمعية:

خاللها  من  ي�ستعر�سوا  امل�ستوى،  رفيعة  وعربية  دولية  �سخ�سيات  �سيقدمها  حيث 
جتاربهم يف جماالت ال�سراكة املجتمعية.

 01:15 - 01:10
ثانيا: جائزة املوؤ�ص�صات وال�صركات العربية املتميزة يف جمال ال�صراكة 

املجتمعية لعام 2019م:
�سيتم تكرمي �سركات وموؤ�س�سات عربية متميزة يف جمال ال�سراكة املجتمعية.

02:30 - 01:15
ثالثا: حفل غداء على �سرف ال�سيوف برعاية من املعهد العربي للتخطيط وا�سرتاحة 

�سالتي الظهر والع�سر.

 04:00 - 02:45

ع�سرا

•    رابعا: ندوة »جتارب ال�صفراء االأمميون يف تعزيز ال�صراكة املجتمعية« 
و�سخ�سيات  املجتمعية،  لل�سراكة  االأمميني  ال�سفراء  من  عمل  اأوراق  خاللها  من  تقدم 
عربية موؤثرة حول اأهم اجنازاتهم يف جمال تعزيز ال�سراكة املجتمعية يف املنطقة العربية.
• تكرمي ال�سفراء االأمميني لل�سراكة املجتمعية بجوائز العطاء املجتمعي لعام 2019

05:00 - 04:00)SDGs Game 2030( )1 اللعبـة الت�سبيهيـة الأهـداف التنميـة امل�ستدامـة )ج

استراحة وصالة المغرب05:00 - 05:30

06:30 - 05:30)SDGs Game 2030( )2 اللعبـة الت�سبيهيـة الأهـداف التنميـة امل�ستدامـة )ج

 ختــام فعاليـــات اليــــوم األول6:30 عصرا



الملتقى الدولي للسفراء األمميين للشراكة المجتمعية لعام 2019م)4(

الفعاليــات الــرئيســة - اليــوم الثــانــي
 من الساعـــة 03:30 - 8:30 مساًء 

08:30 - 03:30
الربنامج التدريبيي الدولــي:

االأمم  اأهداف  ال�سراكة املجتمعية املعززة ملمار�سات  الدولية يف جمال  »ال�سهادة    •
املتحدة للتنمية امل�ستدامة«

الفعاليــات الــرئيســة - اليــوم الثــالــث
 من الساعـــة 08:30 - 01:30 ظهرًا 

01:30 - 08:30
الربنامج التدريبيي الدولــي:

•  برنامج ال�سهادة الدولية االحرتافية ل�سفراء ال�سراكة املجتمعية.

حفــل تكريــم المشاركيــن بقـالدة الشبكــة اإلقليميــة للمسووليــة االجتماعيــة 
فــي مجــال الشراكــة المجتمعــة.

ختــام فعاليــات الملتقــى وتكــريــم اللجــان المنظمــة وشركــاء الملتقــى.

مبادرات 

جديدة يتم 

اإلعالن عنها 

ألول مرة

بنت  عبري  االأمرية  امللكي  ال�صمو  »�صاحبة  جائزة 
ال�صراكة  ملبادرات  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
خادم  والدها  »عن  العربية«،  بالدول  املجتمعية 
اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

�سعود - يرحمه اهلل«.

برنامج الدكتور طالل اأبوغزالة املعريف يف جمال 
امل�صوؤولية املجتمعية

جملة »امل�صهد العربي« يف جمال امل�صوولية املجتمعية

يف  تاأثريا  االأكرث  عربية  �صخ�صية  املائة  نادي 
جمال امل�صوؤولية املجتمعية

جائزة املوؤ�ص�صات وال�صركات العربية املتميزة يف 
جمال ال�صراكة املجتمعية لعام 2019م

ائتالف املدن العربية امل�صوؤولة اجتماعيا


