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�شاحبات ال�شم� واملعايل وال�شعادة امل�شاركات يف فعاليات »م�ؤمتر   •

لعام  العربية  الدول  يف  اخلام�س  املجتمعية  وامل�ش�ؤولية  املراأة 
2020م«.

»ب��شام  الفائزات  الأخ�ات  وال�شعادة  واملعايل  ال�شم�  �شاحبات   •

املراأة العربية القيادية امل�ش�ؤولة جمتمعيا لعام 2020م«.
ممن   ، خارجها  ومن  العربية  الدول  من  الكرميات  املتابعات   •

يرفع  والذي   ، اخلام�شة  دورته  يف  امل�ؤمتر  هذا  اأحداث  يتابعن 
�شعار »مبادرات ن�شائية ذات اأثر اإجتماعي«.

نرحب بكن جميعا، ونحن نلتقي مرة اأخرى يف هذا احلدث املهني   •

الن�شائي، والذي �شاهم ، ومن خالل دوراته ال�شابقة، يف ت�شليط 
ال�ش�ء على اجله�د امل�ش�ؤولة للمراأة العربية، ممن قدمن الكثري 

للم�شاهمة يف بناء جمتمعاتهن.
ال�شبكة  ع�ش�   - املجتمعية  للم�ش�ؤولية  املراأة  مركز  اأجاد  لقد   •

الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية - يف اإختيار �شعار امل�ؤمتر يف هذه 
الدورة، حيث نقف يف هذه الأيام، ونحن ن�اجه هذا ال�باء اخلطري 
بحياة  اأودى  والذي  املتجدد 19،  ك�رونا  وباء فريو�س  واملتمثل يف 
اأكرث من ملي�ن �شخ�س، وقارب عدد م�شابيه يف العامل  اخلم�س 
اأن  وثالثني ملي�ن م�شاب، وبالرغم من هذه ال�ش�رة امل�ؤملة، ال 
الن�شاء يف �شتى بقاع العامل، ومنها منطقتنا العربية �شربن اأروع 
جمتمعاتهن  يف  ن�عية  مبادرات  تقدمي  يف  قدوات،  وكن  الأمثلة، 
بالعامل  ع�شفت  والتي  الإن�شانية،  الأزمة  هذه  اآثار  من  للتخفيف 
اأجمع.. ف�شكرا للن�شاء يف كل مكان ، وهن يقدمن اأروع الأمثلة يف 

العطاء والت�شحية..
املتابعات الكرام ..

للرب  الن�ر  جمعية  اإدارة  ملجل�س  رئي�شة  م�قعي  خالل  ومن  اإنني   •

مبملكة البحرين، و�شفرية دولية للم�ش�ؤولية املجتمعية، حر�شت اأن 
يك�ن العطاء املجتمعي الذي اأقدمه، مبني على اأ�ش�س م�ؤ�ش�شية، 
حتى ي�شاهم هذا العطاء وب�شراكة من ع�ش�ات جمل�س الإدارة يف 
جمعيتنا امل�قرة، وكذلك العامالت واملتط�عات يف تعظيم العائد 

اأن  وجدنا  احلقيقة،  ويف  للرب.  الن�ر  جمعية  لأعمال  املجتمعي 
اأثرا كبريا. فال�قت  للمبادرات املجتمعية يحقق  امل�ؤ�ش�شي  العمل 
ومل�ارد  واملالية،  الب�شرية  للم�ارد  الفاعلة  الإدارة  وقت  ه�  الآن، 
م�ؤ�ش�شاتا واملتمثلة يف  اخلربات وال�قت واملعرفة، وهذا يجب اأن 
يك�ن ديدن م�ؤ�ش�شاتا ومبادراتنا الن�شائية. فت�ظيف اأدوات علمية 

عند ت�شميم املبادرات املجتمعية الن�شائية اأمر لمنا�س له.
عن  لكن  لنعرب  فر�شة  وجدناها  امل�ؤمتر،  هذا  اأنعقاد  ومبنا�شبة    •

تقديرنا جله�دكن يف جمالت العطاء املجتمعي امل�ش�ؤول.. اإن هذا 
اإ�شتدامة  تعزيز  يف  ي�شاهم  اأن  نتمنى  ه�حافز،  ال�شريف  ال��شام 
عطاءكن ، فاملجتمعات العربية بحاجة اإلى قدوات من �شخ�شيات 
وامل�شاهمة  الإيجابي  التغيري  يف  الرغبة  معها  حتمل   ، م�ؤثرة 
الفاعلة يف تنمية جمتمعاتها، وباإذن اهلل ميتد اأثر اأعمالها لي�شل 

اإلى خارج حدود الأوطان ، فالعامل الي�م ه� »عامل ال�شراكات«.
املراأة  الكرمية، مببادرة مركز  املنا�شبة  اأ�شيد يف هذه  اأن  وددت   •

» برنامج متكني املراأة  اإطالقه مبادرة  للم�ش�ؤولية املجتمعية، يف 
الدولية »برئا�شة �شرفية من �شعادة  للعمل يف املنظمات  العربية 
الأخت ال�شيخة �شهيلة �شامل ال�شباح. هذه املبادرة الن�عية، التي 
طاملا كانت املراأة العربية يف حاجة لها، وواجب دعمها اأمر هام، 

حتى حتقق الأهداف املرج� منها.
ال�طني  ال�شعيد  على  كبرية  اإجنازات  العربية  املراأة  حققت  لقد   •

اإلى  لت�شل  وم�شاهماتها  مبادراتها  اإبراز  وقت  وجاء  والعربي، 
العاملية.

اإدارة ال�شبكة الإقليمية  وختاما، خال�س ال�شكر والتقدير ملجل�س   •

هذا  اأعمال  اإ�شتدامة  دعم  حر�شه  على  الإجتماعية  للم�ش�ؤولية 
واملتحدثات  للخبريات  وال�شكر  الرئي�شة،  وفعالياته  امل�ؤمتر 
خارجها،  ومن  العربية  املنطقة  من  امل�ؤمتر  هذا  يف  امل�شاركات 
احلدث  هذا  ومنظمات  املتابعات  اأخ�اتنا  لكن  م��ش�ل  وال�شكر 
العلمي الهام. مع خال�س الأماين اأن يحقق هذا امل�ؤمتر ماتتطلعن 

اليه ، وال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.

الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة
رئيسة مجلس إدارة جمعية النور للبر

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

الــراعـي الفــخـــري

ولنـــا كلمـــــة
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املنظمات  وقدرات  ونطاق  حجم  يف  مذهاًل  ت��شعًا  الأخرية  ال�شن�ات  �شهدت  لقد    •
وال�شخ�شيات الن�شائية يف جميع اأنحاء العامل، واأ�شبح لهذه املنظمات وال�شخ�شيات 
دور بارز يف امل�شاهمة يف جه�د التنمية، وت�شميم مبادرات خالقة ت�شاهم بفاعلية يف 
تلبية احلاجات املجتمعية جنبا اإلى جنب مع جه�د امل�ؤ�ش�شات احلك�مية واخلا�شة.
املجتمعية  لتقدمي اخلدمات  اأي�شًا جهات مهمة  الن�شائية  املنظمات  اأ�شبحت  •  كما 
وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكّمل للعمل احلك�مي، ل �شيما يف املناطق التي 
ي�شعف فيها الت�اجد احلك�مي كما يف اأو�شاع ما بعد انتهاء ال�شراعات اأو الك�ارث 

الطبيعية اأو غريها. 
•  وياأتي م�ؤمتر املراأة للم�ش�ؤولية املجتمعية يف الدول العربية يف دورته اخلام�شة، لي�شلط 
اأهمية  ولي�ؤكد  اأثر جمتمعي«،  م�ش�ؤولة ذات  ن�شائية  »مبادرات  ال�ش�ء على م��ش�ع 

اإعداد املراأة العربية لحـتـراف واإدارة ت�شميم املبادرات املجتمعية.
•  كما اأن هذا امل�ؤمتر مت ت�جيهه للقيادات املجتمعية الن�شائية يف املنطقة العربية، 
نح�  منظماتهن  ت�جيه  يف  املبادرات  �شاحبات  هن  الن�شائية  القيادات  باعتبار 
اعتماد منهجيات مهنية وعلمية يف اإدارة املبادرات املجتمعية املتعددة التي متتلكها 

منظماتهن ل�شالح تنمية املجتمعات.
•  ولقد حر�شنا يف هذا امل�ؤمتر، اأن نكرم �شاحبات العطاء من الن�شاء العربيات، ممن 
لهن متيز جمتمعي يف جمال ت�شميم واإدارة املبادرات، �ش�اء كانت اقت�شادية اأو 
تعليمية اأو جمتمعية اأو اإعالمية اأو �شحية اأو نح� ذلك، فكانت هذه املنا�شبة فر�شة 

عظيمة لنق�ل لهن ب�ش�ت واحد »اأن جه�دكن حمل تقدير جمتمعي  كبري«.
•  كما ي�شت�شيف امل�ؤمتر خبريات يف م��ش�ع امل�ؤمتر، ممن حباهن اهلل اخلربة العملية 
اأمام فر�شة متميزة  فاأننت  وبالتايل  العايل،  الأكادميي  وامل�ؤهل  والعميقة  ال�ا�شعة 
لالإلتقاء بهن وجها ل�جه لتبادل اخلربات، والتعرف على اجلديد يف م��ش�ع امل�ؤمتر.
•  وختاما، اإننا يف مركز املراأة للم�ش�ؤولية املجتمعية ع�ش� ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية 
مــع  وبـال�شراكة  امل�شتدامة،  للتنمية  العاملي  املركز  مع  وبالتعاون  الجتماعية 
على  نعمل  الدولية،  املنظمات  يف  للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  الأممي  الربنامج 
الن�شائية  وال�شخ�شيات  املنظمات  وبني  الدولية  اخلربات  بني  الفج�ات  جت�شري 
امل�شتهدفة عرب اإيجاد مظلة علمية ومهنية جتتمع فيها الن�شاء من ذوات الخت�شا�س 

والهتمام امل�شرتك للعمل �ش�يا نح� تنمية فاعلة ملجتمعاتنا العربية.
•  �شائلني اهلل �شبحانه وتعالى اأن يك�ن هذا امل�ؤمتر ه� اجل�شر الذي نعرب من خالله 
امل�ش�ؤولية  ممار�شات  جمال  يف  الحرتافية  عامل  اإلى  ومنظمات  اأفرادا  بالن�شاء 
اخلري،  فيه  ملا  ووفقكن  جميعا،  اهلل  حفظكن  املتعددة..  بقطاعاتها  املجتمعية 

وال�شالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.

د. جن�ى بلطيف
رئي�سة الـم�ؤمتـر

رئي�شة مركز املراأة للم�ش�ؤولية املجتمعية
ع�ش�ال�شبكة القليمية للم�ش�ؤولية 

الجتماعية

تقــديــم

مبــادرات نسائيــة مسؤولــة 
ذات أثـــر مجتمعـــي
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محـاور أوراق عمـل المؤتمـر:
املبادرة املجتمعية الفاعلة ... بني الفكرة ومرجعيات الت�شميم.  •

منهجيات ت�شميم املبادرات املجتمعية الفاعلة.  •
م�شتلزمات ت�شميم مبادرات جمتمعية ن�شائية ذات العائد املجتمعي الأكرب.  •

جتارب وق�ش�س جناح ملبادرات جمتمعية ن�شائية مبعايري مهنية دولية .  •
املبادرات املجتمعية الن�شائية ودورها يف الإ�شتجابة للحاجات املجتمعية ..مناذج ودرو�س م�شتفادة.  •

اأدوات واأهمية قيا�س اأثر املبادرات املجتمعية الن�شائية .  •
املبادرات املجتمعية الن�شائية وق�اعد اإدارتها مبعايري م�ؤ�ش�شية .  •

املبادرات املجتمعية الن�شائية ..بني ممار�شات التط�ع وريادة الأعمال.  •
التكن�ل�جيا وتقنية الإت�شالت ودورها يف تعزيز فاعلية املبادرات املجتمعية الن�شائية.  •

الإعالم واأهميته يف دعم املبادرات املجتمعية الن�شائية  •

مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية الخامس
في الدول العربية  لعام 2020م

تحــت شعـــار
مبـادرات نسائيــة مسؤولــة ذات أثــر مجتمعــي

10 أكتـوبــر 2020م - )عبر تطبيق الزوم(

فعاليـــات مصاحبـــة
• تدشين البرنامج التدريبـي الدولي »تصميـم المبـادرات المجتمعيـة النسائيـة الفاعلـة«.

• تكريم الفائزات بوسام المـرأة القيادية المسؤولة مجتمعيا.

• اطالق المونديـــال الرقمــي للمبادرات النسائية الفاعلة.
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جدول فعاليات مؤتمــر المــرأة والمسؤوليــة المجتمعيــة الخامس
في الــدول العربـيــة لعام 2020

حفل االإفتتاحاأوال

10:00 -9:30
الدخ�ل للقاعة والتح�شري ملرا�شم الفتتاح الر�شمي  لفعاليات  م�ؤمتر املراأة 

وامل�ش�ؤولية املجتمعية اخلام�س يف الدول العربية لعام 2020م

10:30 - 10:00

 •  الفتتاح بالقران الكرمي
كلمة الراعية الفخرية مل�ؤمتر املراأة وامل�س�ؤولية املجتمعية  اخلام�س يف الدول    • 

العربية لعام 2020م.
تقدمي: معايل ال�سيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة 

رئي�شة جمل�س اإدارة جمعية الن�ر للرب - ال�شفري الدويل للم�ش�ؤولية املجتمعية .

•  كلمة �سيفة �سرف امل�ؤمتر 
�ساحبة ال�سم� ال�سيدة الدكت�رة ب�سمة اآل �سعيد 

ال�شفري الدويل للم�ش�ؤولية املجتمعية

للم�س�ؤولية  االإقليمية  لل�سبكة  التابع  املجتمعية  وامل�س�ؤولية  املراأة  مركز  كلمة    • 
االجتماعية.

تقدمي: �سعادة الدكت�رة جن�ى بلطيف
رئي�شة مركز املراأة للم�ش�ؤولية املجتمعية - رئي�شة امل�ؤمتر

امل�س�ؤولية  جمال  يف  الن�سائية  القيادية  العام  »�سخ�سية  عن  االإعالن  مرا�سم   •
املجتمعية لعام 2020م«

امل�س�ؤولة جمتمعيًا  القيادية  العربية  املراأة   مرا�سم االإعالن عن املكرمات »ب��سام   • 
لعام 2020م«.

العربية  الـم�ؤ�س�سـة  »بجائــزة  الفائــزة  الـم�ؤ�س�ســة  تكريــم  عن  االإعالن  مرا�سم   •
امللتزمة جمتمعـيــًا لعــام 2020«.

ا�سرتاحـــة خفيفــــة 10:30 - 10:35
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جل�سات العمل ثانيا

11:35 -10:35

اجلل�سة االإفتتاحية- جل�سة العمل االأولى

مبادرة ن�سائية رائدة ذات اأثر جمتمعي  
�ساحبة ال�سم� االأمري ن�رة  بنت حممد بن �سع�د اآل �سع�د

رئي�شة اللجنة الن�شائية للتنمية املجتمعية باإمارة الريا�س - حرم اأمري منطقة الريا�س
مناذج  املجتمعية..  للحاجات  اال�ستجابة  يف  ودورها  الن�سائية  املجتمعية  املبادرات 

ودرو�س م�ستفادة. 
�سعادة ال�سيخة �سهيلة �سامل ال�سباح 

الرئي�س الفخري للربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية
مبادرة ن�سائية رائدة ذات اأثر جمتمعي  

معايل ال�سفرية الدكت�رة هيفاء اأب� غزالة 
الأمني العام امل�شاعد رئي�س قطاع ال�ش�ؤون الجتماعية - جامعة الدول العربية

اأدوات واأهمية قيا�س اأثر املبادرات املجتمعية الن�سائية.
معايل الدكت�رة �سعاد بنت حممد بن علي الل�اتية 

اأكادميية وباحثة يف جمال الفن�ن ـ  �شلطنة عمان
جتارب وق�س�س جناح ملبادرات جمتمعية ن�سائية مبعايري مهنية دولية ..

�سعادة ال�سيدة مي خمزومي
رئي�شة م�ؤ�ش�شة خمزومي - ع�ش� ال�شبكة ال�طنية لالإتفاق العاملي لالأمم املتحدة- جمه�رية لبنان

12:35 - 11:35

جل�سة العمل الثانية
االإعالم واأهميته يف دعم املبادرات املجتمعية الن�سائية.

�سعادة النائبة اال�ست�سارية الدكت�رة مع�س�مة بنت ح�سن عبد الرحيم
ع�ش� جمل�س الن�اب - مملكة البحرين

منهجيات ت�سميم املبادرات املجتمعية الفاعلة.
�سعادة ال�سيدة �سلمى ب�دينة

مدير ال�شبكة ال�طنية لربنامج التفاق العاملي لالأمم املتحدة باململكة املغربية 
مبادرات جمتمعية بقيادة ن�سائية .. مناذج ودرو�س م�ستفادة.

�سعادة الدكت�رة انت�سار بنت اأحمد فلمبان  
ال�شفري الدويل للم�ش�ؤولية املجتمعية - اململكة العربية ال�شع�دية

املراأة الك�يتية وامل�س�ؤولية املجتمعية خالل اأربعة قرون - مناذج ودرو�س م�ستفادة.
�سعادة الدكت�رة اأماين الطبطبائي

م�شت�شار يف برنامج الك�يت للم�ش�ؤولية املجتمعية
العربي...  اخلليج  دول  يف  املراأة  واإعالم  االإت�سال  لتكن�ل�جيا  الي�ن�سك�  كر�سي 

التجربة وف�ساءات االإ�ستدامة واالإبتكار
�سعاد امل�ست�سارة رمي عبيدات 

م�شت�شار بحك�مة دبي

ا�سرتاحة �سالة الظهر12:35 - 1:00
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2:00 -1:00

جل�سة العمل الثالثة

املبادرة املجتمعية الفاعلة... بني الفكرة ومرجعيات الت�سميم.
�سعادة الدكت�رة هناء البنا 

باحثة اجتماعية - منظمة فيث ريجني
مديرة املبادرات الدولية - منظمة جل�بال ون - اململكة املتحدة

املجتمعية  املبادرات  فاعلية  تعزيز  يف  ودورها  االإت�ساالت  وتقنية  التكن�ل�جيا 
الن�سائية.

�سعادة الدكت�رة اأمل حممد عبيد 
م�شت�شارة يف ج�دة احلياة منذ1991 - رئي�شة جمل�س ادارة بيت امل�دة

مملكة البحرين
املبادرات املجتمعية الن�سائية.. بني ممار�سات التط�ع وريادة االأعمال. 

�سعادة االأ�ستاذة ابتهال العال�ل 
Program Officer -Middle East and North Africa

منظمة Forum Syd  - �شت�كه�مل
مملكة ال�ش�يد

املبادرات املجتمعية الن�سائية.. بني ممار�سات التط�ع وريادة االأعمال.
�سعادة الدكت�رة �سهام اآل �سماعيل

اأ�شتاذ م�شاعد ونائب عميد كلية الأعمال لل�ش�ؤون الأكادميية
كليات الأ�شالة 

3:00 - 2:00

جل�سة العمل الرابعة
جتارب وق�س�س جناح ملبادرات جمتمعية ن�سائية مبعايري مهنية دولية.  

�سعادة االأ�ستاذة اإميان بنت عبدالعزيز اآل اإ�سحاق 
كاتبة وم�شت�شارة يف جمال العالقات الدولية

مناذج  املجتمعية..  للحاجات  اال�ستجابة  يف  ودورها  الن�سائية  املجتمعية  املبادرات 
ودرو�س م�ستفادة.

�سعادة االأ�ستاذة  اأ�س�اق ب�علي
رئي�شة مركز اأخالقيات العمل والأعمال بال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الجتماعية

مملكة البحرين
مبادرات جمتمعية بقيادة ن�سائية .. مناذج ودرو�س م�ستفادة. 

�سعادة الدكت�رة حياة مالوي 
رئي�شة مركز اإجالل خلدمات كبار ال�شن - اململكة العربية ال�شع�دية

 - الن�سائية  املنظمات  يف  امل�ستدامة  التنمية  تطبيقات  لتعزيز  ال�طني  الربنامج 
مملكة البحرين من�ذجا

�سعادة االأ�ستاذة �سما العل�ي 
رئي�شة الأكادميية الدولية للم�ش�ؤولية املجتمعية

مبادرات ن�سائية رائدة...  مناذج وق�س�س جناح 
الدكت�رة �سنية عبداهلل ال�ساحلي 

رئي�س اإدارة العمل الن�شائي - جمعية ال�شالح -  مملكة البحرين
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4:00 - 3:00

جل�سة العمل اخلام�سة
جتارب وق�س�س جناح ملبادرات جمتمعية ن�سائية مبعايري مهنية دولية.. دور املراأة 

يف امل�ساركة ال�سعبية وتفعيل املجتمع املحلي
�سعادة االأ�ستاذة نادية البطحاين 

م�شت�شارة يف جمال العمل الإن�شاين 
جمه�رية ال�ش�دان

جتارب وق�س�س جناح ملبادرات جمتمعية ن�سائية مبعايري مهنية دولية. .
�سعادة الدكت�رة �سعاد الفريح 

رئي�شة رابطة الت�عية عن ال�شلياك - �شفرية مر�شى ال�شلياك
رئي�س جمل�س ادارة �شركة الفريح لال�شت�شارات 

الت�س�يق واأدوات ت�ظيفه لدعم تعزيز امل�ساركة املجتمعية للمراأة العربية  
�سعادة االأ�ستاذة جنالء ال�سريف

رئي�شة مركز التط�ع بال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية املجتمعية 
جتارب وق�س�س جناح ملبادرات جمتمعية ن�سائية مبعايري مهنية دولية 

�سعادة ال�سيدة جنالء ال�سيخ 
رئي�شة منظمة كرميات بجمه�رية تركيا

االإعالم واأهميته يف دعم املبادرات املجتمعية الن�سائية .
�سعادة االأ�ستاذة جنان منيمنة 

رئي�شة دائرة الإعالم بجمعية الإر�شاد والإ�شالح اخلريية الإ�شالمية - بجمه�رية لبنان

ا�سرتاحة �سالة الع�سر4:00 - 4:15

5:15 - 4:15

جل�سة العمل ال�ساد�سة
االإعالم واأهميته يف دعم املبادرات املجتمعية الن�سائية.

�سعادة الدكت�رة عبري اجل�در
رئي�شة حترير �شحيفة التزام 

املبادرات املجتمعية  الن�سائية وق�اعد اإدارتها مبعايري م�ؤ�س�سية
�سعادة االأ�ستاذة مليحة عبدالكرمي ال�سافعي

 خبرية ومدرب يف جمال التنمية الب�شرية
املبادرات املجتمعية الن�سائية لذوي الهمم وق�اعد اإدارتها مبعايري م�ؤ�س�سية..

�سعادة االأ�ستاذة منى خليفة حماد
م�شت�شار وخبري متيز وتنظيم م�ؤ�ش�شي و�ش�ؤون اأ�شحاب الهمم  

جتارب وق�س�س جناح ملبادرات جمتمعية ن�سائية مبعايري مهنية دولية.
�سعادة االأ�ستاذة �س�زان حممد ع�سام

باحثة بيئية وم�شت�شارة دولية يف تطبيقات ال�شتدامة  
مبادرات جمتمعية بقيادة ن�سائية .. مناذج ودرو�س م�ستفادة.

�سعادة االأ�ستاذة م��سي الب�عينني  
رئي�شة املركز الدويل للدبل�ما�شية الإن�شانية
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6:00 - 5:15

اجلل�سة العمل ال�سابعة
)امل�نديال الرقمي للمبادرات الن�سائية املجتمعية الفاعلة لعام 2020م(

مبادرات ن�سائية ذات اأثر جمتمعي
�سعادة االأ�ستاذة عائ�سة خالد العياف

مدربة ومن�شق حملي ملنظمة الي�ن�شك�- دولة الك�يت

مبادرات ن�سائية ذات اأثر جمتمعي
�سعادة االأ�ستاذة فاطمة املري

مدربة معتمدة ورئي�شة مبادرة القيادات الن�شائية

مبادرات ن�سائية ذات اأثر جمتمعي
�سعادة االأ�ستاذة �سادن حممد حميدة البط��س

الدفاع املدين الأردين  

6:50 - 6:00

ور�سة تدريبية بعن�ان: »ت�سميم املبادرات املجتمعية الن�سائية الفاعلة«

تقدمي: االأ�ستاذة خديجة بابكر
م�شت�شار تط�ير الأعمال بال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الجتماعية

جل�سة اخلتام واإعالن الت��سيات  6:50 - 7:00

 - مت اعتماد م�اقيت ال�سل�ات ح�سب ت�قيت مكة املكرمة 
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معالي الشيخة
لمياء بنت محمد آل خليفة

رئيسة مجلس إدارة جمعية النور للبر
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

الــراعـي الفــخـــري

الفائزة بجائزة »شخصية العام القيادية النسائية 
في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2020م«



م�ؤمتر املراأة وامل�س�ؤولية املجتمعية اخلام�س يف الدول العربية
حتــت �سعـــار: مبـــادر�ت ن�ســائــيـــة م�س�ؤولــــة ذ�ت �أثــــر جمتمـعــــي 12

الفائــزات بوســام 
الـمرأة القياديــة 

الـمسؤولـة مجتمعيا
الــدورة الخامسة

لعام 2020
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ـة 
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�شعادة ال�شيخة
�صهيــلة بنــت �صــالــم ال�صبــاح
ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية

دولة الك�يت

�شعادة الأ�شتاذة
مـــي خمزومــــي 

ع�س� ال�سبكة ال�طنية لربنامج االتفاق العاملي لالأمم املتحدة
رئي�سة م�ؤ�س�سة خمزومي - جمه�رية لبنان

�شعادة الأ�شتاذة
 �صلمـــى بوديـنـــة

مدير ال�سبكة ال�طنية لربنامج االتفاق العاملي 
لالأمم املتحدة

اململكة املغربية

�شاحبة ال�شمو الأمرية
 نورة بنت حممد بن �صعود اآل �صعود
رئي�سة اللجنة الن�سائية للتنمية املجتمعية 
باإمارة الريا�س  - حرم اأمري منطقة الريا�س

معايل ال�شفرية  الدكتورة
هيفــاء ابوغــزالــة

االأمني العام امل�ساعد رئي�س قطاع ال�س�ؤون االإجتماعية
جامعة الدول العربية

م�ؤمتر املراأة وامل�س�ؤولية املجتمعية اخلام�س يف الدول العربية
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الفائــزات بوسـام المرأة القيادية المسؤولة مجتمعيا 
في الدورة الخامسة لعام 2020
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صاحبة السمو األميرة

 نورة بنت محمد بن سعود آل سعود
رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض 

حرم أمير منطقة الرياض

سطــور من سيــرة الفائــزات بوسـام 
المرأة القيادية المسؤولة مجتمعيا 

في الدورة الخامسة لعام 2020

فل�سفة العمل التنم�ي املجتمعي.
ال�شع�دية، وتلقت  اآل �شع�د يف الريا�س، اململكة العربية  ال�شم� الأمرية ن�رة بنت حممد بن �شع�د  ولدت �شاحبة 
على  وح�شلت  �شع�د  امللك  بجامعة  التحقت  ثم  بالريا�س،  النم�ذجية  العا�شمة  معهد  يف  العام  تعليمها  �شم�ها 

البكال�ري��س يف الآداب/ تخ�ش�س اللغة العربية واآدابها من اجلامعة.
الرتكيز على تط�ير ق�سايا التنمية:

على مدى ع�شرين عامًا عملت �شم� الأمرية ن�رة بنت حممد اآل �شع�د، وعلى م�شت�يات حملية وعربية على دعم 
الق�شايا التنم�ية املتن�عة، وعلى راأ�شها ق�شايا التنمية الب�شرية، ومتكني املراأة، وتنمية الأ�شرة والطفل، والهتمام 

بق�شايا امل�شنني، وغريها من الق�شايا التنم�ية التي لها اأثر يف تط�ير مناحي احلياة.
تط�ير اال�سرتاتيجيات التنم�ية:

التنم�ية،  امل�شاريع  ذات  املجتمعية  امل�ؤ�ش�شات  مع  وت�ا�شلها  فاعل من خال دعمها  بدور  ن�رة  الأمرية  �شم�  قامت 
الأمر الذي اأ�شهم يف تط�ير ا�شرتاتيجيات حملية ذات �شلة مب��ش�عات وق�شايا تنم�ية ذات بعد حملي وعاملي مثل 

ال�شحة، والتعليم، وق�شايا ذوي الحتياجات اخلا�شة، والبيئة، وتعزيز مكانة املراأة يف املجتمع.
االهتمام بق�سايا التنمية ذات البعد العاملي:

البعد  التنمية ذات  بق�شايا  التنم�ي الهتمام  �شع�د  اآل  ن�رة بنت حممد  الأمرية  �شم�  ن�شاط  اأجندة  مل يغب عن 
العاملي حيث و�شعت �شم�ها دائرة الهتمام باأن�شطة تنم�ية مثل البيئة، والثقافة، والت�عية بالأمان الأ�شري، ون�شر 

الهتمام برعاية الطف�لة املبكرة، واملحافظة على الرتاث ال�طني، والعاملي.
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ا�ستدامة الربامج التنم�ية:
عملت �شم� الأمرية ن�رة بنت حممد اآل �شع�د بجانب ا�شتدامة الأعمال التنم�ية املختلفة، �ش�اء تلك التي اأ�شرفت 
على اإطالقها، اأو التي دعمت ظه�رها، ويف �شبيل حتقيق هدف ال�شتدامة ركزت على ماأ�ش�شة الأعمال التنم�ية، 

وذلك من خال اإطاق عدد من امل�ؤ�ش�شات التنم�ية املختلفة من اأهمها:
-جمعية فتاة اجلن�ب.

-اللجنة الن�شائية يف منطقة الق�شيم .
-مركز فتاة الق�شيم.

-جلنة الهتمام باأبناء ال�شهداء.
-جمعية بل�شم التي تعنى باأ�شر مر�شى ال�شرطان.

-جمعية حرفة .
اللجنة الن�سائية للتنمية املجتمعية مبنطقة الريا�س دور فاعل يف التنمية :

اأ�شهمت جه�د الأمرية ن�رة بنت حممد بن �شع�داآل �شع�د، يف تاأ�شي�س اللجنة الن�شائية للتنمية
املجتمعية مبجل�س منطقة الريا�س، حيث اأ�شبحت هذه اللجنة من اأهم امل�ؤ�ش�شات التنم�ية
التي ت�لت �شم� الأمرية ن�رة بنت حممد اآل �شع�د تاأ�شي�شها، فهي واإن كانت على غرار عدد

اأنها متيزت، وذلك  اإل  اململكة  ن�رة يف عدد من مناطق  الأمرية  قبل  تاأ�شي�شها من  واأن مت  �شبق  التي  اللجان  من 
نظرًا للخربات املرتاكمة يف جمال العمل التنم�ي لدى �شم� الأمرية، وه� الأمر الذي انعك�س على اأداء الق�ي لهذه 

امل�ؤ�ش�شة التنم�ية الهامة.
لقد حر�شت الأمرية ن�رة منذ تا�شي�س اللجنة الن�شائية على اأن حتقق روح العمل التنم�ي امل�ؤ�ش�شي، وذلك لتحقيق 
الت�شاركي على م�شت�ى اململكة العربية ال�شع�دية، بهدف تقدمي  التنمية املحلية الن�عية من خال العمل التط�عي 

قيمة م�شافة للتنمية املجتمعية يف منطقة الريا�س.
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سعادة الشيخة

سهيــلة بنــت ســالــم الصبــاح
السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

دولة الكويت

سطــور من سيــرة الفائــزات بوسـام 
المرأة القيادية المسؤولة مجتمعيا 

في الدورة الخامسة لعام 2020

العمل  تفعيل  يف  ،واأجتهد  عاليا  ا�شمه  و  ل�طني  رفعة  فيه  اعمل  الذي  املجال  وخدمة  وتط�ير  للبذل  دائما  اأ�شعى 
املجتمعي التط�عي من خالل امل�شاركات، والدعم لأطياف و فرق التط�ع من خالل تخ�ش�شي الدرا�شي وال�ظيفي.

امل�ؤهالت التعليمية
بكال�ري��س خدمة اإجتماعية 1996 جامعة الك�يت.

اخلربات العملية
م�شت�شار ترب�ي مركز الإر�شاد والت�جيه - وزارة الرتبية - منطقة العا�شمة من عام 2017(.   •

نائب رئي�س مركز اجلهراء للتنمية الإقت�شادية التابع للمجل�س التنم�ي الن�شائي يف الهيئة الن�شائية التابعة ملركز    •
اجلهراء لالأمن الإجتماعي التابع ملحافظة اجلهراء )من عام 2018 (.

االإجنازات واملنا�سب املهنية
•  رئي�س فخري للمنظمة العربية لأوجاع ذوي الإعاقة وم�شابي الت�حد - ت�ن�س من عام 2018.

•  رئي�س فخري لفريق الأيادى اخل�شراء البيئي - الك�يت من عام 2016م.
•  رئي�س فريق زووم التط�عي - الك�يت من عام 2017م.

•  رئي�س فخري لنادى ايليت للت��شتما�شرت - الك�يت من عام 2018م.
•  رئي�س فخري جلمعية الطب البديل - الك�يت من عام 2017م.

•  �شفري دويل للم�ش�ؤولية املجتمعية بال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية 219م.
•  ع�ش� �شريف لالإحتاد الدويل للم�ش�ؤولية املجتمعية 2020م.

•  رئي�س �شريف للربنامج الأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية2020م.
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مت تكليف الدكت�رة هيفاء اأب� غزالة م�شاعدا لالأمني العام جلامعة الدول العربية ورئي�س لقطاع ال�ش�ؤون الجتماعية 
يف �شهر اغ�شط�س 2018، كما قد �شبق تعيينها كاأمني عام م�شاعدًا جلامعة الدول العربية رئي�شًا لقطاع العالم 
العام،  نف�س  املدين يف  للمجتمع  العربية  الدول  العام جلامعة  الأمني  ومبع�ث  �شبتمرب 2013،  �شهر  والت�شال يف 
وممثلة الأردن ملنظمة املراأة العربية وع�ش�ا يف املجل�س التنفيذي للمنظمة عام 2008. وقد ت�لت وزارة ال�شياحة 
والآثار عام 2011 وكانت ع�ش� يف جمل�س الأعيان الأردين عام 2007 و�شغلت من�شب الأمني العام املجل�س ال�طني 
لالأمم  الدولية  اللجنة  يف  ع�ش�  اختيارها  ومت  عاما.  ع�شر  اثنى  ملدة  للي�نفيم  الإقليمية  واملديرة  الأ�شرة  ل�ش�ؤون 
املتحدة ملنتدى املنظمات الغري حك�مية للم�ؤمتر العاملي الرابع للمراأة ك�شابط ات�شال عن املنطقة العربية، كما 

�شغلت عددًا من املنا�شب البارزة يف الأردن. وعملت اأ�شتاذة يف برنامج درا�شات املراأة يف اجلامعة الأردنية.
لأكرث من ثالثة عق�د، لعبت د. اأب� غزالة دورًا حم�ريًا كبريًا علي �شعيد املنطقة العربية يف عملية الإ�شالح ال�شيا�شي 

والت�شريعي وحتليل ق�شايا الن�ع الجتماعي والتخطيط ال�شرتاتيجي والتنمية وحق�ق الإن�شان والأمن وال�شالم.
من  اإمراأة  »األف  الدولية  املنظمة  قبل  من  ت�شميتها  بعد  لل�شالم  ن�بل  جلائزة   2005 عام  غزالة  اأب�  د.  تر�ّشحت 
اأجل جائزة ن�بل لل�شالم 2005«. وُيذكر اأن د. اأب�غزالة حائزة على العديد من الأو�شمة وج�ائز القيادة الن�شائية 

الإقليمية والدولية البارزة. 
ح�شلت د. اأب� غزالة على �شهادتي دكت�راه يف علم النف�س والرتبية، و�شهادة ماج�شتري يف الإر�شاد الرتب�ي. وقد 
العربية والإجنليزية يف م�ا�شيع حق�ق الإن�شان والن�ع الجتماعي  باللغتني  ن�شرت العديد من الكتب والدرا�شات 
والتنمية والإدارة والتعليم والإر�شاد الرتب�ي، كما قامت باإعداد العديد من ال�شرتاتيجيات على امل�شت�يات ال�طنية 
والأمن  للمراأة  الإقليمية  والإ�شرتاتيجية  املراأة،  �شد  العنف  ملناه�شة  الإ�شرتاتيجية الإقليمية  اأبرزها  والإقليمية، 

وال�شالم والإطار الإقليمي حلماية املراأة من العنف ، وهي ع�ش� يف العديد من املنظمات ال�طنية والدولية.

معالي السفيرة الدكتورة هيفـاء ابوغـزالـة
األمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون اإلجتماعية

جامعة الدول العربية

سطــور من سيــرة الفائــزات بوسـام 
المرأة القيادية المسؤولة مجتمعيا 
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ال�شيدة مي خمزومي هي رئي�شة م�ؤ�ش�شة خمزومي، وع�ش� جمل�س اإدارة يف عدة �شركات من جمم�عة امل�شتقبل. هي 
ع�ش� جمل�س اإدارة يف �شركة امل�شتقبل ل�شناعة الأنابيب، املجل�س ال�شت�شاري الدويل للجامعة اللبنانية الأمريكية، 
 )AMIDEAST(ع�ش� يف جمل�س اأمناء جمعية املقا�شد اخلريية الإ�شالمية يف بريوت، املجل�س ال�شت�شاري لأميدي�شت
لالعمال  العليان  لكلية  ال�شت�شاري  املجل�س  يف  فخري  ع�ش�   ،LAU وامل�ؤ�ش�شاتية  العائلية  الأعمال  معهد  لبنان، 
)AUB(. هي ع�ش� نادي رئي�س اجلامعة الأمريكية يف بريوت، ويف املجل�س ال�شت�شاري لربنامج التغذية واحلمية 
التنمية  بالرتبية من اجل  اليابان، اخلا�شة  الي�ن�شك�  املرتابط )LAU( وغريها. هي ع�ش� جلنة حتكيم جائزة 
)ESD(وع�ش� يف الهيئة ال�طنية ل�ش�ؤون املراأة. ال�شيدة مي هي قائدة الهدف  »5« من اأهداف التنمية امل�شتدامة 

مليثاق المم املتحدة العاملي )امل�شاواة بني اجلن�شني( للعامني املا�شيني. 
تلّقت ال�شيدة خمزومي العديد من اجل�ائز التكرميية من منظمات ومعاهد خمتلفة، تقديرًا للعديد من الأعمال 
اللبنانية الكندية يف كندا ومدر�شة  ُكّرمت من قبل اجلالية  امل�ؤ�ش�شة،  التي قامت بها  التنم�ية  اخلريية وامل�شاريع 
الإن�شانية  كاليف�رنيا، حيث ح�شلت على اجلائزة  باك يف  م�ؤ�ش�شة  قبل  كندا ومن  ومدر�شة جلنغري يف  كيالرين 
على  للتغّلب  العاملية  احلملة  برّواد  لالحتفال  الأول  التكرمي  حفل  يف  تكرميها  مت   ،2016 عام  ويف   .2014 العاملية 
التطّرف العنيف وال�قاية منه، ونالت جائزة للجه�د الإن�شانية البارزة يف لبنان من قبل الي�ن�شك� واأبطال 2017 من 
قبل التحالف العاملي لالأمل. اأن�شاأت هي وزوجها كر�شيًا حل�كمة ال�شركات يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف كلية 
�شا هبة باإ�شمه يف النرتنا�ش�نال ك�لدج للمنح الدرا�شية  عليان لإدارة الأعمال باإ�شم ابنهما الراحل رامي، كما خ�شّ

وجلائزة القيادة. وتكرميًا لذكراه اخلام�شة، مت التعهد بغرفة للندوات يف كلية لندن لالأعمال.
وقد �شاركت ال�شيدة خمزومي يف العديد من امل�ؤمترات يف ال�شرق الأو�شط واأوروبا وال�شرق الأق�شى، حيث كانت 

ات خمتلفة. متكّلمة وم�شاركة على من�شّ

سعـادة األستـاذة مـــي مخزومــــي 
عضو الشبكة الوطنية لبرنامج االتفاق العالمي لألمم 

المتحدة
رئيسة مؤسسة مخزومي - جمهورية لبنان

سطــور من سيــرة الفائــزات بوسـام 
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PROFESSIONAL EXPERIENCE
United Nations Global Compact Network Morocco (Casablanca- Morocco)
Program Manager (July 2018- Present)
Mobilise and build the capacity of private sector in Morocco towards the achievement of UN Sustainable De-
velopment Goals/ Build and maintain a strong network of companies that are engaged for integrating respon-
sible businesses practices/ Design workshops on the 10 Principles of the UN Global Compact/ Manage events.  
Mohammed VI Polytechnic University (Benguerir- Morocco)
Office Manager- Presidency (July 2017- June 2018)
Manage the administrative functions of the Presidency Office/ Prepare communication supports (brochure, 
newsletters and presentations) to promote the university/ Coordinate Partnership Projects/ Manage events/ 
Liaise with the R&D platform to follow-up research activities and synthetize the progress to the Top Manage-
ment.
European Commission: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Blue Book Trainee- Project Management (October 2016- March 2017) (Brussels- Belgium)
Manage projects of Erasmus+ Cooperation for Innovation and Exchange for Good Practice: Monitor and 
evaluate selected projects on Capacity Building in Higher Education/ Analyse interim and final projects re-
ports/ Provide technical assistance to project coordinators in terms of management, sustainability and results 
dissemination/ Draft assessment reports/ Organize thematic events/ Participate in policy feedback meetings at 
the European level. 
Qatar Foundation (Doha- Qatar)
Co-founder of i-STEAM  (January 2015- September 2016) 
This social start-up combines 3D printing technology and art to foster innovation in science education in Qatari 
public high schools.  
Main tasks: Conduct market analysis/ Develop business plan/ Apply for grants and manage financial resourc-
es/ Lead culturally and professionally diverse teams/ Build strong relationships with stakeholders/ Evaluate 
performance.
Achievements: 100 students benefited from the project, and 70% of them followed a scientific field in college 
compared to 30% who affirmed they would do so in the initial survey.
World Youth Parliament for Water (Marseille- France) 
Advocacy Advisor for North Africa (September 2011- August 2012) 
Advocate for universal access to water and sanitation / Empower youth in Morocco to take action in projects to 
achieve the millennium development goals/ Develop cooperation links between youth NGOs in Morocco and 
Europe/ Provide technical support to youth organizations in project management, leadership and sustainability. 

H.E. Mrs. Salma Boudina
Director of the National Network of the United 
Nations Global Compact Program
Morocco

سطــور من سيــرة الفائــزات بوسـام 
المرأة القيادية المسؤولة مجتمعيا 
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جائــزة الـمؤسسـة 
ًالعربية الملتزمة 

مجتمعـيــا
الــدورة الخامسة

لعام 2020
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 الـمؤسســة الفائــزة »بجائــزة 
الـمؤسسـة العربية الملتزمة 

مجتمعـيــًا لعــام 2020«.
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ضيفات شرف المؤتمر 
من برنامج السفــراء 
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ضيفات شرف مؤتمــر المــرأة والمسؤوليــة 
المجتمعيــة الخامس في الــدول العربـيــة 
لعام 2020 من برنامج السفــراء الدوليــون 

للمسؤوليــة

�شاحبة ال�شمو ال�شيدة
الدكتــورة ب�صمـــة اآل �صعيـــد

 ال�شفري الدويل للم�شوؤولية املجتمعية
�شلطنة عمان

�شعاد الدكتورة
انت�صــار بنــت اأحمــد فلمبــان

ال�شفري الدويل للم�شوؤولية املجتمعية
اململكة العربية ال�شعودية
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الفائــزات بوســام 
الـمرأة القياديــة 

الـمسؤولـة مجتمعيا
الــدورة الرابعة
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معايل ال�شيدة م�شاعر اأحمد الأمني الدولب
وزيرة ال�سمان والتنمية االجتماعية 
وزارة ال�سمان والتنمية االجتماعية 

�سيف �سرف امل�ؤمتر
جمه�رية ال�س�دان

معايل ال�شيدة هنـد ال�شبيــح
وزيرة ال�س�ؤون االجتماعية والعمل
ووزير الدولة لل�س�ؤون االقت�سادية

الراعي الفخري للم�ؤمتر
دولة الك�يت

�شعادة الدكتورة رفيعة عبيد غبا�ش
اأ�ستاذ الطب النف�سي 

رئي�سة جامعة اخلليج العربي �سابقًا - م�ؤ�س�س متحف املراأة
�سيف �سرف امل�ؤمتر

 االمارات العربية املتحدة

�شعادة الدكتورة نعيمة الق�شري
ممثلة منظمة ال�سحة العاملية يف ال�س�دان

�سيف �سرف امل�ؤمتر
مملكة البحرين

الفائــزات بوسـام
المرأة القيادية المسؤولة مجتمعيا في الدورة الرابعة
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معايل ال�شيخة عائ�شة بنت خلفان ال�شيابية
رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية

ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية
�سلطنة عمان

معايل ال�شيدة فاطمة الزهراء زرواطي
وزيرة البيئة والطاقات املتجددة  - وزارة البيئة 

والطاقات املتجددة - ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية 
اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

�شعادة الأ�شتاذة مـعـالــي الع�شعو�شـي
متخ�س�سة يف العمل االإن�ساين 

�سفرية اخلري - الفائزة بجائزة �سناع االأمل يف ال�طن 
العربي - دولة الك�يت

�شعادة الدكتورة اأمل البكري البيلي
وزيرة التنمية االجتماعية ب�الية اخلرط�م

وزارة التنمية االجتماعية - ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية 
املجتمعية - جمه�رية ال�س�دان

الفائــزات بوسـام
المرأة القيادية المسؤولة مجتمعيا في الدورة الثالثة
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�ساحبة ال�سم�
 ال�سيخة ج�اهر بنت حممد القا�سمي 
م�ؤ�ش�شة ورئي�شة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شرة

اإمارة ال�شارقة - دولة الإمارات العربية املتحدة

معايل ال�سيخة لبنى بنت عبداهلل بن خالد اآل خليفة
رئي�شة جمعية تنمية املراأة البحرينية

مملكة البحرين

�سعادة ال�سيخة هيا بنت علي اآل خليفة 
ع�ش� جمل�س اإدارة جمعية الأم�مة والطف�لة 

مملكة البحرين

�ساحبة ال�سم� امللكي
االأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سع�د 

رئي�شة جمل�س اإدارة جمعية اأ�شايل التعاونية
اململكة العربية ال�شع�دية

املكرمة الدكت�رة  �سعاد بنت حممد بن �سليمان الل�اتية
نائبة رئي�س جمل�س الدولة 

�شلطنة عمان

�سعادة ال�سيخة الدكت�رة العن�د بنت حممد اآل ثاين 
مديرة تعزيز ال�شحة والأمرا�س غري النتقالية - وزارة ال�شحة 

دولة قطر

�سم� ال�سيخة اأمثال االأحمد اجلابر ال�سباح
رئي�شة جمل�س الإدارة، مركز الك�يت للعمل التط�عي

دولة الك�يت

�سعادة ال�سيخة ح�سة بنت خليفة بن اأحمد اآل ثاين
املبع�ث اخلا�س لالأمني العام لل�ش�ؤون الإن�شانية

بجامعة الدول العربية  - دولة قطر

الفائزات بوسام
المرأة القيادية المسؤولة مجتمعيا في الدورة الثانية
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املجتمعية اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

لقطات مصورة من مؤتمر المرأة والمسؤولية 
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تكرمي �شم� ال�شيخة اأمثال الأحمد اجلابر ال�شباح رئي�شة جمل�س الإدارة، مركز الك�يت للعمل التط�عي - دولة الك�يت

تكرمي �شعادة ال�شيخة ح�شة بنت خليفة بن اأحمد اآل ثاين - املبع�ث 
اخلا�س لالأمني العام لل�ش�ؤون الإن�شانية بجامعة الدول العربية -  دولة قطر

تكرمي معايل ال�شيخة لبنى بنت عبداهلل بن خالد اآل خليفة
رئي�شة جمعية تنمية املراأة البحرينية - مملكة البحرين

تكرمي املكرمة الدكت�رة  �شعاد بنت حممد بن �شليمان الل�اتية نائبة 
رئي�س جمل�س الدولة - �شلطنة عمان

 تكرمي �شعادة ال�شيخة الدكت�رة العن�د بنت حممد اآل ثاين  - مديرة 
تعزيز ال�شحة والأمرا�س غري النتقالية - وزارة ال�شحة - دولة قطر
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لقطات مصورة من مؤتمر المرأة والمسؤولية 
المجتمعية  في الدورة األولى



سطــور من سيــرة 
الفائــزات بوسـام 
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نبــذة تعـريفيــة عــن الراعــي

بداأ العمل الن�شائي بجمعية الإ�شالح بالتزامن مع افتتاح 
العام  يف  للبنات  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  مركز  اأول 
1976م ثم مركز الن�شاء يف العام 1982م، الذي تط�ر 
فيما بعد لي�شبح اإدارة العمل الن�شائي التي ُت�شرف على 

جلان وم�شروعات خمتلفة.
والتنفيذ  بالتخطيط  الن�شائي  العمل  اإدارة  وتخت�س 
الن�شائي  القطاع  اإلى  امل�جهة  الإ�شالح  جمعية  لربامج 
ال�عي  ن�شر  وت�شتهدف  وخارجها،  اجلمعية  داخل 
طريق  عن  املجتمع  يف  الن�شاء  عم�م  بني  الإ�شالمي 

الربامج والدرو�س على مدار العام.
الرتبية  جمال  يف  والن�شاء  للفتيات  الأن�شطة  وتنظم 
والتعليم والتثقيف والرتفيه، انطالًقا من روؤيتها املرتكزة 
وثقافًيا،  واقت�شادًيا  اجتماعًيا  باملراأة  النه��س  على 
وبناء  للمجتمع  ال�شاملة  التنمية  عملية  يف  لإدماجها 
�شخ�شيتها املتكاملة يف اإطار منظ�مة القيم الإ�شالمية. 
املراأة  لدى  التط�عي  العمل  روح  تنمية  اإلى  وتهدف 
امل�شلمة، ون�شر مبادئ واأحكام الدين الإ�شالمي احلنيف 
وت�عية املجتمع بها، وتنمية امل�اهب الن�شائية التط�عية 

يف املجالت املختلفة.
فروع  كافة  يف  ال�شن�ية  اخلطط  ب��شع  وتق�م  كما 
والدع�ي،  الجتماعي  العمل  جمالت  يف  اجلمعية 
وحل  الديني،  ال�عي  ن�شر  يف  ريادي  بدور  وت�شطلع 
امل�شكالت الجتماعية والقت�شادية لدى فئات املجتمع. 
وتنظم الأن�شطة للطالبات الفتيات وال�شابات يف املراحل 
وت�شمل  العام  ط�ال  واجلامعية  والثان�ية  الإعدادية 
والرتفيهية،  واملهارية  والتعليمية  الرتب�ية  الأن�شطة 

اإ�شافة اإلى عقد الندوات والدورات واملخيمات.

الزواج  على  املقبلني  وتثقيف  الأبناء  برتبية  تهتم  كما 
الدورات  الإطار  هذا  يف  وتنظم  بالأ�شرة،  والهتمام 

الرتب�ية والأ�شرية.
االأهـــداف:

بالقيم  البحرين  مبملكة  الن�شائي  املجتمع  ت�عية   .1
والفكر والثقافة والتعاليم الإ�شالمية.

خالل  من  الن�شائي  املجتمع  مع  الفاعل  الت�ا�شل   .2
اجلماهريية  والفّعاليات  وامل�شاجد  الدي�انيات 
والحتفالت  الدينية  املنا�شبات  ويف  مت�ا�شل  ب�شكل 

ال�طنية.
3. ت�عية واإر�شاد الأ�شرة امل�شلمة وت�جيهها للحفاظ على 

ا�شتقرارها وبناء اأفرادها بناًء �شحيًحا.
4. تفعيل التعاون مع اللجان الن�شائية الإ�شالمية العاملة 
وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين كافة لكي ت�شطلع بدورها 

الإمنائي واخلريي والت�ع�ي.
5. �شقل مهارات الك�ادر الن�شائية وفق دورات وبرامج 
مدرو�شة ومتط�رة تخدم دور املراأة يف اأداء ر�شالتها 

يف املجتمع.
الطم�حات:

1. ريادة املراأة امل�شلمة يف خمتلف امليادين املجتمعية.
2. الت�ا�شل مع وخدمة خمتلف �شرائح املجتمع الن�شائية 
يف  التغرّي  ت�اكب  التي  الفعاليات  تنظيم  خالل  من 

املجتمع.
خلدمة  امل�ؤهلة  الن�شائية  ال�شبابية  الطاقات  تاأهيل   .3

املجتمع وال�طن يف �شتى املجالت.
خمتلف  لإدارة  امل�ؤهالت  الع�ش�ات  عدد  زيادة   .4

جمالت العمل الن�شائي.
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اأول مركز متخ�س�س يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية للمراأة يف املنطقة العربية. حيث ي�سعى اإلى ابراز دور املراأة 
العربية يف جماالت اخلدمة وامل�س�ؤولية املجتمعية. ويتبع املركز ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية، 

واختار من مدينة ت�ن�س مقرا له، ملا للمراأة الت�ن�سية من ريادة يف جماالت العمل الن�س�ي املجتمعي.

وي�سعى املركز عرب خدماته ، واملتمثلة يف عقد دورات وور�س عمل متخ�س�سة يف جماالت امل�س�ؤولية املجتمعية 
والتنمية امل�ستدامة والتط�ع امل�ؤ�س�سي واخلدمة املجتمعية، وكذلك من خالل تنظيم ملتقيات وم�ؤمترات علمية، 
وا�سدار درا�سات متخ�س�سة اإلى ايجاد مظلة للن�ساء املتخ�س�سات يف هذه املجاالت لاللتقاء �س�يا، والتخطيط 
املدرو�س للم�ساهمة الفاعلة يف تنمية جمتمعاتنا العربية واال�سالمية عرب مبادرات بناءة وجادة ت�سارك فيها 

املراأة بفاعلية وكفاءة انتاجية عالية.

مركـز الـمـراأة للم�شوؤوليـة الـمجتمعيـة
عـ�شـو ال�شبكــة الإقليمـيـــة للم�شـوؤوليــة الجتمـاعيــة

•   ال�شبكة الإقليمية للم�ش�ؤولية الإجتماعية هي م�ؤ�ش�شة 
يف  تاأ�شي�شها  مت  للربح  هادفة  غري  دولية  مهنية 
املتحدة  ال�ليات  يف  ر�شميا  وم�شجلة  م   2007 عام 

الأمريكية.
•   كما ح�شلت على ع�ش�ية منظمة الأمم املتحدة يف 
واتفاقيات متثيلية  عام 2014م. ولها فروع ومكاتب 

يف داخل العديد من الدول العربية ويف خارجها.
الإجتماعية  للم�ش�ؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  تهدف     •
املجتمعية  امل�ش�ؤولية  ح�ل  ال�عي  م�شت�ى  رفع  اإلى 
لل�شركات وامل�ؤ�ش�شات، والعمل على تعزيز امل�ش�ؤولية 
والقطاعات  وامل�ؤ�ش�شات،  لل�شركات  املجتمعية 

احلك�مية والأهلية واخلا�شة.
الإجتماعية  للم�ش�ؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  •    ت�شعى 
اخلدمات  تقدمي  خالل  من  اأهدافها  لتحقيق 
ال�شت�شارية، وتنفيذ الربامج التدريبية وور�س العمل 
وامل�ؤمترات  امللتقيات  تنظيم  وكذلك  املتخ�ش�شة، 
املجتمعية،  امل�ش�ؤولية  جمالت  يف  املتخ�ش�شة 
واخلدمة  الأعمال  واأخالقيات  امل�شتدامة  والتنمية 

املجتمعية والتط�ع امل�ؤ�ش�شي.
ت�شبح  اأن  على  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شركات  م�شاعدة     •
ومت�افقة  م�ش�ؤولة  واأن�شطتها  واأعمالها  ممار�شاتها 

مع معايري التنمية امل�شتدامة.
الإجتماعية على  للم�ش�ؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  تعمل     •
اإلى  اإ�شافة  متخ�ش�شة،  وبح�ث  درا�شات  تنفيذ 
ا�شدار دوريات ومطب�عات متن�عة لتثقيف قطاعات 
امل�ش�ؤولية  مبمار�شات  الأخرى  وامل�ؤ�ش�شات  الأعمال 

املجتمعية وفقًا للمقايي�س العاملية املعتمدة.
الإجتماعية  للم�ش�ؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  •    ت�شعى 
املجتمعية  امل�ش�ؤولية  ملمار�شات  لت�فري مر�شد مهني 

الفاعلة يف املنطقة العربية.
على  الإجتماعية،  للم�ش�ؤولية  الإقليمية  ال�شبكة  تعمل     •
لل�شركات،  امل�ش�ؤولة  واملمار�شات  باملبادرات  التعريف 
وامل�ؤ�ش�شات، والقطاعات احلك�مية، والأهلية، وكذلك 
منظمات املجتمع املدين، وتقدير اأ�شحابها، والقائمني 
مهنية  وتقديرية  تكرميية  فعاليات  خالل  من  عليها 

معتربة.

ال�شبكــة الإقليميــة للم�شوؤولية الجتماعية
جهـــات تنظيـــم الـموؤمتر
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•   املركز العاملي للتنمية امل�شتدامة: مركز عاملي متخ�ش�س يف جمال التنمية امل�شتدامة، ع�ش�ا وممثال للمجل�س العاملي للتنمية 
امل�شتدامة يف منطقة ال�شرق الأو�شط.

•   املركز العاملي للتنمية امل�شتدامة: مركز معني بتقدمي الدعم املهني والفني للجهات احلك�مية واخلا�شة واملجتمعية يف ال�شرق 
وثيقة،  معرفة  لهم  ممن  خرباء  يقدمها  التي  امل�شتدامة  التنمية  جمالت  يف  املتخ�ش�شة  ال�شت�شارات  خدمة  عرب  الأو�شط 
وكذلك تنفيذ برامج تدريبية يف جمالت التنمية امل�شتدامة، وتنفيذ درا�شات معمقة، اإ�شافة اإلى امل�شاهمة يف ت�شميم مبادرات 
وم�شروعات تت�افق مع اأهداف التنمية امل�شتدامة وتلبي احلاجات املجتمعية باأدوات واآليات علمية، تتبعها درا�شات لقيا�س اأثر 

هذه املبادرات وامل�شروعات.
•   املركز العاملي للتنمية امل�شتدامة: ي�شرف على اإدارته قيادات اإدارية، وخرباء وعامل�ن يف جمالت التنمية امل�شتدامة يف الدول 

العربية والإ�شالمية.
•   املركز العاملي للتنمية امل�شتدامة: يهدف اإلى ايجاد من�شة للت�ا�شل بني اجلهات التي تعمل يف جمالت التنمية امل�شتدامة يف ال�شرق 

الأو�شط لتعزيز تبني مبادرات وم�شروعات ت�شاهم يف حتقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة ذات اثر مهني رفيع.
•   املركز العاملي للتنمية امل�شتدامة: ه� اإطار مهني لتحقيق �شراكات مع املنظمات الدولية وال�كالت املتخ�ش�شة يف جمالت 

التنمية امل�شتدامة.

أواًل: الـماهيــــة  
ال�شبكة  تبنتها  للربح،  هادفة  غري  مبادرة  الدولية:  املنظمات  يف  للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  االأممي  الربنامج   •
القليمية للم�ش�ؤولية الجتماعية بال�شراكة مع عدد من املنظمات الدولية لدعم اإعداد وتاأهيل املراأة العربية للم�شاركة الفاعلة 

يف املحافل واملنظمات الأممية.
•  الربنامج االأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية برنامج معني بتقدمي الدعم املهني والفني للمراأة 
العربية  يف الدول العربية وال�شالمية عرب خدمة ال�شت�شارات املتخ�ش�شة التي يقدمها خرباء وخبريات ممن لهم معرفة 
وثيقة باأعمال املنظمات الأممية، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية يف جمالت اأعمال املنظمات الدولية، وتنفيذ درا�شات معمقة، 
اإ�شافة اإلى امل�شاهمة يف ت�شميم مبادرات وم�شروعات تلبي احلاجات املجتمعية باأدوات واآليات علمية وبال�شراكة مع العديد 

من املنظمات الدولية، تتبعها درا�شات لقيا�س اأثر هذه املبادرات امل�شروعات.
اإدارية،  ن�شائية  قيادات  اإدارته  على  ي�شرف  الدولية  املنظمات  يف  للعمل  العربية  املراأة  لتمكني  االأممي  الربنامج    •

وخبريات يف جمالت عمل املنظمات الدولية.
املراأة  للت�ا�شل بني  ايجاد من�شة  اإلى  •  الربنامج االأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية يهدف 

العربية واملنظمات الدولية لتعزيز م�شاركتها واإحداث اثر مهني رفيع.
•  الربنامج االأممي لتمكني املراأة العربية للعمل يف املنظمات الدولية ه� اإطار مهني لتحقيق �شراكات مع املنظمات 

الدولية وال�كالت املتخ�ش�شة يف جمالت عمل املراأة. 


