
 

 

 م.2020ملؤتمر وجائزة الجهات املانحة الرابع لعام البيان الختامي 

تم تنظيم م ، 2020 من عام غسطسأ الخامس عشر من شهرإنه يف يوم السبت املوافق 

معالي السيد  ة فخرية منياعرب ،م2020لعام ملؤتمر وجائزة الجهات املانحة الرابع افعاليات "

ضيف شرف املؤتمر  حضوروب ، علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين

السفري الدولي  -رئيس مجموعة طالل أبوغزالة –سعادة الدكتور العالم طالل أبوغزالة 

للمؤسسة امللكية لألعمال عادة الدكتور مصطفى السيد األمني العام وس ،للمسؤولية املجتمعية 

ممثال لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء املؤسسة امللكية  -اإلنسانية

املركز األممي لخدمات املانحني بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية  من تنظيمبو ،لألعمال اإلنسانية

راكة مع املركز العاملي اإلجتماعية بالتعاون مع مجموعة الخبري العاملي لإلستشارات ، وبالش

املؤتمر يف هذه الدورة موضوع " الجهات  . وقد ناقش ، عرب تطبيق الزومللتنمية املستدامة

، املانحة ودورها املتعاظم يف دعم برامج التخطيط للتعايف اإلقتصادي واستدامة التنمية"

، يف املانحة هاتالجوبمشاركة شخصيات عربية ودولية رفيعة املستوى يمثلون قادة العديد من 

عمل متخصصة ، إضافة  ورقة 26تم تقديم وقد،  ،على التوالي الرابعةحدث نوعي يقام للمرة 

السياسات املهنية للجهات املانحة لتحقيق استدامة التنمية  "بعنوانورشة عمل متخصصة إىل 

 ،وخلص املؤتمرون إىل التوصيات اآلتية:"يف مرحلة التعايف اإلقتصادي 

هذهعلىاالجتماعيةللمسؤوليةاإلقليميةالشبكةإلىوالتقديرالشكربخالصاملؤتمرفياملشاركون تقدم .1

فيواستمرارهم، استدامتهفيوجهودهمعلى التوالي، الرابعةللمرةالحدثهذاتنظيمفياملتميزةالجهود

اإلقليميةالشبكةبهتقومالذيالكبيربالدور وأشادوااملنح ومؤسساتهبقضايا املعنياملؤتمرهذاتنظيم

خدمةفيالعاملةملؤسساتناتعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة فياالجتماعيةوليةللمسؤ 

واإلسالمية والدولية العربيةمجتمعاتنا

يف مجال املنح   القياديةالفخرية   شخصية العام"بجائزة الفائز إلىالتهانيبأصدقاملؤتمرهذافياملشاركون تقدمكما .2

رئيس  -سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة ملك البحرين لألعمال الخريية وشؤون الشبابوالتي تم تكريم  – "م2020

سعادة الدكتور ضيف شرف املؤتمر وكذلك التهنئة موصولة إلى  بها ،  مجلس أمناء املؤسسة امللكية لألعمال اإلنسانية

شخصيةبجائزةلفوزهالسفير الدولي للمسؤولية املجتمعية  –ة رئيس مجموعة طالل أبوغزالة طالل أبوغزال



 

 

بجوائز التميز ) مانح (  "الفائزةاملتميزةاملؤسساتإلىو " ، م  2020 لعامخدمة املجتمعفي مجال العام

، وهم " المفوضية السامية املؤتمرهذافعالياتضمنتكريمهم عن اإلعالنتمالتي."م 2020لعام 

جمعية  -من مملكة البحرين" صندوق العمل " تمكين  -لشؤون الالجئين بمنظمة األمم المتحدة

مؤسسة السبيعي الخيرية من المملكة العربية  -السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية من دولة الكويت

  -السعودية 

إلبراز للجهات املانحة فرصملنحوذلك،سنوياالحدثهذااستدامةعلىاملنظمةالجهةاملشاركون ثح .3

وتبادلاملتميزة،التجاربعلىالتعرفإلىإضافة.فيهاتعملالتياملجتمعاتخدمةفيوأنشطتهاأعمالها

أفضلإلىبأعمالهاالوصول وكذلكومواكبة المستجدات على أرض الواقع بينها،فيماالخبرات

عملهامجاالتفياملمارسات

من  ابتداءإالتحول الرقمي في شتى مجاالت املؤسسات املانحة  على اعتماد املانحينحث املشاركون في املؤتمر  .4

 على حشد املوارد اإلعتمادوكذلك  ،للمشاريعبرامج تقييم رقمية  لبناءوصوال  ،العمل عن بعد ترسيخ نظام

 .باستخدام الوسائل الرقمية مما ينعكس على تقليل النفقات واستدامة املشاريع .

ال وحوكمة العمل ملرأس ا تدوير  على ضرورة املنححث املشاركون في املؤتمر املؤسسات املتخصصة في مجال  .5

ان تكون مؤسسات و  صادية لتكون روابط للدعم وبناء قدرات اقت الرخاء نفاق في إل نساني وترشيد اإلغاثي اإل ا

 .زماتقادرة على مواجهة التحديات وال  استثمارية اقتصادية

 .لة ملا لها من تأثيرات بعدية جمةعلى االبتعاد عن معالجة االزمات بالطرق غير املسؤو حث املشاركون في املؤتمر  .6

ال ينبغي أن تهدف عملية االنعاش إلى العودة للحال الطبيعي كما كان، ، أنه  علىاملؤتمرفياملشاركون إتفق .7

بالسياسات واإلجراءات اإليجابية التي تهدف إلى معالجة معضلة التعافي وانتعاش االقتصادات،  أوصوا لذا

نطاق اإلصالحات لتشمل ما بعد هذه الجائحة، الفقراء مع التخفيف من عدم املساواة، وتوسيع  وحماية

 مجاالت التجارة والطاقة واملالية، والبنية التحتية. بالذات في

من ها رتقاء بال للمجتمع و ا ساسيةل تغطية الخدمات ا أهمية النظر الى ضمان تفق املشاركون في املؤتمر علىا .8

 .جتماعيال ا انلمسرة وشبكات ال وا بالطفولةوتغذية والعناية  رعاية صحية ومائية

ممارسات أخالقية كبديل آمن ،وتوظيف  إستخدام اإلقتصاد الخضر املبني على دعى املشاركون في املؤتمر إلى .9

التعليمية والصحية واإلجتماعية وغيرها،  تكنولجيا التحول الرقمي لدعم إقتصاديات الدول وإحتياجاته

مؤقتة ، وإنما ممارسات دائمة ،حتى تتمكن الدول  التكنولوجيا ليس كممارسة طارئة أو والتعامل مع هذه 

إقتصادية صلبة تساهم في تحقيق تعاف إقتصادي في أقرب  بمؤسساتها املتعددة تطوير بنية تحتية تقنية و

 .لتحقيق تنمية مستدامة .. فرصة ، وتنقل املجتمع بمؤسساته



 

 

قليدية في العطاء اإلنساني وأن ال تكون الجهات لتحسين وتطوير الطرق الت دعى املشاركون في املؤتمر  .10

لتحقيق أهداف التنمية  املانحة مجرد محافظ مالية دون بناء تضافر وتكامل مع باقي الشركاء واملانحين

 .املستدامة

الفاعلة جديدة من التعاون، مثل العمل الوثيق مع الجهات أنماط نسج دعى املشاركون في املؤتمر إلى   .11

تنمية  سيساعد فيمما تباحث في فرص استثمار ، والقليمية والعاملية من القطاع الخاص إلاملحلية وا

عمال التجارية املحلية واملشاريع الصغيرة التي يمكن أن تخلق فرص عمل وتساعد في جعل املنتجات ل ا

 . والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص متاحة.

ضرورة بناء أصول لتكون مصدر  دائم ومستمر  مجال املنحي دعى املشاركون في املؤتمر الجهات املتخصصة ف .12

 .للتمويل في الظروف العاجلة والقاهرة

تأسيس صندوق إسالمي مشترك للكوارث  والزمات يعمل على بث روح التكافئ  لىدعى املشاركون في املؤتمر إ .13

 . والتآخي بين الدول اإلسالمية وتوجيه جهود املنح 

علق بمصارف ولويات فيما يتل ات املانحة بإعادة التفكير في اأن تقوم الجهدعى املشاركون في املؤتمر إلى  .14

 .وموائمتها مع أهداف التنمية املستدامة الموالاملنح وجهات توجيه 

إستعدادا  أهمية أن تتجه الجهات املانحة نحو إعادة صياغة بوصلتها تفق املشاركون في املؤتمر علىإ .15

 كون بمعزل عنها . ت، وأن ال للمستقبل املنشود ، ووفقا لهذه املرجعيات العاملية

إتفق املشاركون على أهمية املقترح الذي تقدمت به الشبكة اإلقليمية للمسؤولية املجتمعية ، بشأن إطالق  .16

 برنامج دولي معني ببناء القدرات ملرحلة التعافي من جائحة كورونا.

 .الكوارث ذات االولوية بالعالم العربيإلدارة  وضع خارطة املشاركون في املؤتمر اقترح .17

 والنظمة املعتمدة عليها في املؤسسات املعلوماتية  اتالقدر  تطوير  أهميةكون في املؤتمر على أكد املشار  .18

 أي تحوالت في املستقبل وأزمات غير متوقعة تساعد في خدمة فاعلة للمستهدفين.جابهة مل

افق املشاركون على ضرورة تعزيز دور منظمات املجتمع املدني وبناء قدراته ليقو  .19 م بمهامه في دعم الجهود و

 الحكومية في الزمات كما هو الحال في أوقات إستقرار التنمية.

اطالق شبكة القدس للمانحين واملقدم من صندوق ووقفية القدس وعقد اجتماع خاص بها دعم مقترح  .20

 لوضع الية لالطالق

للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية وختاما ، تقدم املشاركون يف املؤتمر بالشكر الجزيل  -

يز. والشكر على حسن التنظيم ،وملا قدموه من دعم وتسهيالت لتنظيم هذا الحدث املهني املتم

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة للراعي الفخري موصول 



 

 

سعادة الدكتور طالل ضيف شرف املؤتمر  كذلك إىلو ، لرعايته الفخرية للمؤتمر البحرين

كما يشرفنا . السفري الدولي للمسؤولية املجتمعية -رئيس مجموعة طالل أبوغزالة –أبوغزالة 

أن نقدم خالص آيات الشكر والتقدير للرعاة والداعمني للمؤتمر يف دورته الرابعة وهما : لجنة 

شركة فاست ملقاوالت البناء من دولة اإلمارات العربية و -األعمال الخريية من مملكة البحرين

أوراق العمل للخرباء ومقدمي  الخالص بالشكر كما تقدم املشاركون يف هذا املؤتمر املتحدة.

، ألفراد اللجنة املنظمة للمؤتمر على حسن العرض واملشاركة النوعية، والشكر الجزيل

وللمشاركني من املنطقة العربية ومن خارجها، آملني من اهلل أن يكون قد حقق هذا املؤتمر 

 األهداف املرجوة منه.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

 م  2020من عام  غسطسأ 15 بتاريخ السابعة مساءاة يف تمام الساع املؤتمراختتم 

 اللجنة املنظمة للمؤتمر


