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السمو والمعالي والسعادة المشاركات في فعاليات " مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية الخامس  صاحبات -

م .2020في الدول العربية لعام   

السمو والمعالي والسعادة األخوات الفائزات " بوسام المرأة العربية القيادية المسؤولة مجتمعيا  صاحبات  -

 ." م2020لعام 

المتابعات الكريمات من الدول العربية ومن خارجها ، ممن يتابعن أحداث هذا المؤتمر في دورته الخامسة  -

 ، والذي يرفع شعار " مبادرات نسائية ذات أثر إجتماعي ".

نرحب بكن جميعا ، ونحن نلتقي مرة أخرى في هذا الحدث المهني النسائي، والذي ساهم ، ومن خالل  -

الكثير للمساهمة في  ، ممن قدمندوراته السابقة ، في تسليط الضوء على الجهود المسؤولة للمرأة العربية 

مجتمعاتهن..بناء   

...األخوات الفاضالت   

في إختيار  –عضو الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية  –ة المجتمعية لقد أجاد مركز المرأة للمسؤولي -

والمتمثل في وباء  شعار المؤتمر في هذه الدورة ، حيث نقف في هذه األيام ، ونحن نواجه هذا الوباء الخطير

 في العالم  خص، وقارب عدد مصابيه، والذي أودى بحياة أكثر من مليون ش 19فيروس كورونا المتجدد 

ن مليون مصاب ، وبالرغم من هذه الصورة المؤلمة ، اال أن النساء في شتى بقاع العالم ، يالخمس وثالث

ومنها منطقتنا العربية ضربن أروع األمثلة ، وكن قدوات ، في تقديم مبادرات نوعية في مجتمعاتهن 

للنساء في كل مكان ، وهن التي عصفت بالعالم أجمع ..فشكرا للتخفيف من آثار هذه األزمة اإلنسانية ، و

 يقدمن أروع األمثلة في العطاء والتضحية..

 المتابعات الكرام ..

إنني ومن خالل موقعي رئيسة لمجلس إدارة جمعية النور للبر بمملكة البحرين ، وسفيرة دولية للمسؤولية  -

حتى يساهم هذا  سس مؤسسية ،أالمجتمعية ، حرصت أن يكون العطاء المجتمعي الذي أقدمه ، مبني على 

العطاء وبشراكة من عضوات مجلس اإلدارة في جمعيتنا الموقرة ، وكذلك العامالت والمتطوعات في تعظيم 

. وفي الحقيقة ، وجدنا أن العمل المؤسسي للمبادرات المجتمعية  ألعمال جمعية النور للبر العائد المجتمعي

مؤسساتا  ردالفاعلة للموارد البشرية والمالية ، ولموفالوقت اآلن ، هو وقت اإلدارة ا . حقق أثرا كبيرا ي

الخبرات والوقت والمعرفة ، وهذا يجب أن يكون ديدن مؤسساتا ومبادراتنا النسائية . فتوظيف  والمتمثلة في 

تصميم المبادرات المجتمعية النسائية أمر المناص له.عند  علمية أدوات  

 

لفائزات " بوسام المرأة العربية القيادية المسؤولة مجتمعيا لعام السمو والمعالي والسعادة األخوات ا صاحبات

  ."م2020

بمناسبة أنعقاد هذا المؤتمر ، وجدناها فرصة لنعبر لكن عن تقديرنا لجهودكن في مجاالت العطاء  -

المجتمعي المسؤول.. إن هذا الوسام الشرفي هوحافز ، نتمنى أن يساهم في تعزيز إستدامة عطاءكن 

عات العربية بحاجة إلى قدوات من شخصيات مؤثرة ، تحمل معها الرغبة في التغيير ، فالمجتم



اإليجابي والمساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتها ، وبإذن هللا يمتد أثر أعمالها ليصل إلى خارج 

 حدود األوطان ، فالعالم اليوم هو " عالم الشراكات ".

 المتابعات الكرام، 

المناسبة الكريمة ، بمبادرة مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية ، في إطالقه مبادرة وددت أن أشيد في هذه  -

" برنامج تمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية " برئاسة شرفية من سعادة األخت الشيخة سهيلة 

، وواجب دعمها أمر  سالم الصباح . هذه المبادرة النوعية ، التي طالما كانت المرأة العربية في حاجة لها

 هام ، حتى تحقق األهداف المرجو منها .

لقد حققت المرأة العربية إنجازات كبيرة على الصعيد الوطني والعربي، وجاء وقت إبراز مبادراتها  -

 ومساهماتها لتصل إلى العالمية .

عية على حرصه دعم وختاما ، خالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتما -

إستدامة أعمال هذا المؤتمر وفعالياته الرئيسة ، والشكر للخبيرات والمتحدثات المشاركات في هذا المؤتمر 

ومنظمات هذا الحدث العلمي من المنطقة العربية ومن خارجها ، والشكر موصول لكن أخواتنا المتابعات 

 عن اليه ، والسالم عليكن ورحمة هللا وبركاته.. مع خالص األماني أن يحقق هذا المؤتمر ماتتطلالهام
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 السفير الدولي  -معالي الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس إدارة جمعية النور للبر

الراعية الفخرية لفعاليات " مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية الخامس  -للمسؤولية المجتمعية

 م ".2020بالدول العربية لعام 

  رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود

 حرم أمير منطقة الرياض. -بإمارة الرياض

  السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية. بسمة آل سعيدالدكتورة صاحبة السمو السيدة 

 رئيس قطاع الشؤون اإلجتماعية  -لمساعداألمين العام ا معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة

 بجامعة الدول العربية .

 السعادة السفيرات الدوليات للمسؤولية المجتمعية .. صاحبات 

 السعادة الخبيرات والمتحدثات والمتابعات من الدول العربية ومن خارجها .. صاحبات 

 السالم عليكن ورحمة هللا وبركاته 

 ذا المؤتمر العربي المعني بالمرأة والمسؤولية المجتمعية ، نرحب بكن أجمل ترحيب في فعاليات ه

في دورته الخامسة لعام  مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر إجتماعي"موضوع " والذي يتناول

أصبحت الحاجة إلى إيجاد مبادرات مجتمعية فاعلة ومؤثرة أمر في غاية األهمية ،  حيث، م2020

تحديات ، وماتييحه في ذات الوقت من فرص، يمكن أن يتم  في ظل ماتعيشه المجتمعات العربية من

 من أجل تحقيق تنمية مستمرة ومستدامة. ،إستثمارها خير إستثمار

 األخوات الفاضالت .......

في هذا المؤتمر ممثلة للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية  اليوم إسمحوا لي ، أن أقدم هذه الكلمة •

، وكذلك رئيسة  كرئيسة لمركز المرأة للمسؤولية المجتمعيةخالل موقعي"  وذلك من، وفي دورته الخامسة 

النسائية في هذه الدورة للحديث عن المبادرات  الموضوع المركز أن يكون إختار، والذي لهذا المؤتمر

ات الخبيرضيفات الشرف و سيعبر عنه ". وقد تم اختيار هذا الموضوع ، والذي لألثر اإلجتماعي المحققة

 ، وذلكوورش عمل متقنة ،وتجارب عميقة، من خالل أوراق عمل رصينة ،  لمؤتمرفي هذا اوالمتحدثات 

، عند بدء التخطيط إلطالق مبادرات مجتمعية العربية المرأة لها التي تتعرض النجاحات والتحديات لعرض

مال لتحقيق ذلك الطموح وكذلك بعد إطالق هذه المبادرات ، والتي في كثير من األحيان تتعلق بها اآل

 .على المستوى الشخصي أو المجتمعيللمرأة العربية المستهدف 

 ... الكرام المتابعات

 بجائزةلصاحبات العطاء من النساء العربيات المكرمات  التهنئة أن أقدم في هذه المناسبة ، يشرفني •

المكرمات" بوسام المرأة كذلك و“ م2020لعام  "شخصية العام للمرأة العربية القيادية للمسؤولية المجتمعية

 -". وهن على النحو اآلتي:م 2020العربية القيادية المسؤولة مجتمعيا لعام 

، من الشبكة اإلقليمية م2020المكرمة بجائزة شخصية العام العربية القيادية المسؤولة مجتمعيا لعام  -

السفير الدولي للمسؤولية  –مد آل خليفة ، هي معالي الشيخة لمياء بنت مح للمسؤولية اإلجتماعية

رئيسة مجلس إدارة جمعية النور  -العضو الشرفي لإلتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية -المجتمعية

 للبر.



من الشبكة اإلقليمية م " 2020المكرمات " بوسام المرأة العربية القيادية المسؤولة مجتمعيا لعام  -

 لنحو اآلتي:، وهن على اللمسؤولية اإلجتماعية 

صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية  -1

 .حرم أمير منطقة الرياض -بإمارة الرياض

 معالي الشيخة سهيلة بنت سالم الصباح السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية من دولة الكويت. -2

رئيس قطاع الشؤون اإلجتماعية  -أبوغزالة األمين العام المساعدمعالي السفيرة الدكتورة هيفاء  -3

 . بجامعة الدول العربية

عضو الشبكة الوطنية لبرنامج اإلتفاق  –رئيسة مؤسسة مخزومي  -سعادة السيدة مي مخزومي -4

 العالمي لألمم المتحدة بلبنان .

عالمي لألمم المتحدة بالمملكة بودينة مدير الشبكة الوطنية لبرنامج اإلتفاق السعادة السيدة سلمى  -5

 المغربية.

والتهنئة مقدمة أيضا لصاحبات المبادرات من الشابات العربيات ، ممن تقدمن للمشاركة في المونديال  -

 الرقمي للمبادرات النسائية المجتمعية "

سعادة رئيس وأعضاء مجلس  وتهاني وشكر يشرفني في هذه الكلمة أن أرفع لكن تحيات وتقديركما  •

  إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية ، وتمنياتهم لكن بعظيم الفائدة من هذا المؤتمر.

السفير الدولي  إلى راعية المؤتمر معالي الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة كذلك والشكر موصول -

، فلها منا كل  األولى ر منذ إنطالقته، والتي حملت رعاية ودعم هذا المؤتم للمسؤولية المجتمعية

 الشكر والثناء.
فيه من المنطقة العربية  اتوالمشارك، المؤتمر في دورته الخامسةإلى شركاء هذا  كذلكوالشكر  -

، والمتمثلة في الوصول إلى  لهااألهداف التي نسعى  المؤتمرومن خارجها، متمنية ، أن يحقق هذا 

  في مجتمعاتنا العربية.إيجابيا نوعية ، تحدث أثرا  يةعرب أطر متقدمة لمبادرات نسائية

إلى ضيفات الشرف ، وكذلك إلى الخبيرات والمتحدثات،  وختاما ، أتقدم بخالص الشكر والتقدير •

ورحمة  ن. والسالم عليكممن قبلن دعوتنا للمشاركة في فعاليات المؤتمر، فلهن منا خالص الشكر والتقدير.

 هللا وبركاته.
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 آل خليفة لمياء بنت محمداألخت الشيخة / 

 األخوات الكريمات 

 الحضور األفاضل 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،، وبعد :

يشرررررفن  قف قلررررب اليرررروم بررررير مرررر ق النخ ررررة الكريمررررة مررررر لررررا ات 

العمررررل الينمررررو  النسررررو  فرررر  العررررالم العربرررر  ومررررر علرررر  من ررررة 

قكرررر لورررا ول وو مرررا كرررل اليمررردير وا حيررررام ومررر  مؤسسرررة عربيرررة 

 مركز المرقة للمسئولية الم يمعية .

بدايرررة قتمررردم بالشررركر ال زيرررل لكرررم لميعرررا وللمركرررز علررر  اخييرررار  

للح رررول علررر  وسرررام المررررقة الميا يرررة العربيرررة المسرررؤولة م يمعيرررا  

 م .2020للعام 

قتحررردل كلررريكم بكرررل يرررراحة لرررم يكرررر يررردور فررر  خلرررد  قف قلرررب 

حيرررر  قف  ينمررررو من ررررة اليكررررريم فرررر  العمررررل الم يمعرررر  وال علررر 

كرررل مرررا يشرررالن  منررر  ال دايرررة مرررو ت سررريد  كيمرررا   الحميمررر  ب مميرررة 

ومفرررراميم المسرررؤولية ا ليماعيرررة فرررر  برررال   مررررر  م رررا  ترسررري  

 خالل المناطق الي  عملت بوا عل  اميدا  وطن  الاال  .

 

 قخوات  العزيزات : 

لرسرررررم  وبكرررررل وارررررفافية ف  رررررا قو  قف قتحررررردل خرررررار  ا طرررررار ا

وم ررررردر  بيكريمررررر سرررررعيدة بوررررر ق اللفيرررررة الكريمرررررة مرررررر المركرررررز 

 عربيررررةمرررر ا اللرررر الحسرررر مررررر الميرررا ات الينمويرررة ال مررروسرررعا ت  

ق نررر  سررر ق قف تلميرررت تكريمرررا  خايرررا   قؤكرررد لكرررمشخ ررر  ، لكنررر  ل

مرررو األلرررري لنفسررر  ولعشررررات المررررات لكنررره برررال وسرررام قو من رررة 



الشرررعور الررر   ينيرررابن  فررر  كرررل مررررة تشرررريب  لرررر اليكرررريم مرررو 

 ن ررررز فيوررررا مشررررروعا قو م ررررا رة قو يمرررردم لوررررو  ألبنرررراء المملكررررة 

للم يمررره  مرررو  يضررريبوالمميمرررير فيورررا فكرررل عمرررل يحمرررق مررردفا و

اليكررررريم الحميمرررر  المنشررررو  وبرررر لر قسرررر ل فخررررر  بورررر ا الوسررررام 

وقسرررري   كم لميعررررا برررر ف اسرررر له باسررررم المرررررقة السررررعو ية وتحديرررردا 

الميرررا ات الشرررابة اليررر  تعمرررل علررر  اميررردا  الررروطر مرررر قلرررل تحميرررق 

تطلعررررررات الم يمرررررره السررررررعو   والميررررررا ة الكريمررررررة فرررررر  م ررررررال 

ير  بشررررركل عرررررام وكررررر لر المسرررررئولية الم يمعيرررررة والعمرررررل اليطرررررو

زميالترررر  الالترررر  تماسررررمنوا الحررررط والمسررررئولية الوطنيررررة وحلمنررررا 

ولرررو لرررزء يسرررير مرررر قفضرررال الررروطر والم يمررره   رررر سرررويا  بررر ف 

وم ررررا رات ومشرررراريه  ات يررررفة  مسررررامماتعلينررررا علرررر  ارررركل 

 م يمعية وتنموية.

لكررررر الوالرررره اليرررروم يخيلررررب كأيرررررا  عررررر المشررررود ق نرررراء ال رررردايات 

يرررر حت م ررررا  ء المسررررئولية الم يمعيررررة علرررر  رق  ف فضررررل هللا ق

قولويرررات الينميرررة فررر  المملكرررة وتحلررر  باميمرررام و عرررم الميرررا ة ممرررا 

 رررين عنررره قف ي ررر ت كحررردب مسررريودفات وبررررامن اليحرررول الررروطن  

م ومرررر ا المسررررار الطمررررو   اررررر فرررر  ق رررره 2030لرؤيررررة المملكررررة 

سررررريؤت   مرررررارق بحرررررول هللا وا عكاسررررراته ا ي ابيرررررة علررررر  بال  رررررا 

   ساف المميم عل  قرضوا.وا

وخيامرررررررا  ، خرررررررالي الشررررررركر واليمررررررردير لم لرررررررط ك ارة الشررررررر كة 

ا لليميرررررة للمسرررررؤولية ا ليماعيرررررة علررررر  حريررررره  عرررررم فعاليرررررات 

تسرررامم فررر  تمكرررير المررررقة العربيرررة وتعمرررل علررر  تعزيرررز مكا يورررا ، 

والشرررركر لراعيررررة الحفررررل معررررال  الشرررريخة لميرررراء بنررررت محمررررد آل 

كر كرررررر لر للخ يرررررررات والميحررررررد ات  خليفررررررة يحفلوررررررا هللا. والشرررررر

المشررررراركات فررررر  مررررر ا المرررررؤتمر مرررررر المنطمرررررة العربيرررررة ومرررررر 

خارلورررا ، والشررركر مويرررول لكرررر قخواتنرررا الميابعرررات ومنلمرررات 



مرررر ا الحرررردل العلمرررر  الوررررام. مرررره خررررالي األمررررا   قف يحمررررق مرررر ا 

المررررؤتمر األمررررداة المرلرررروة منرررره ، وقرفرررره لزميالترررر  المكرمررررات 

م 2020الميا يرررة المسرررؤولة م يمعيرررا  لعرررام بوسرررام المررررقة العربيرررة 

 خالي اليوا   واليمدير.

 



 

 ورقة عمل

المبادرات المجتمعية النسائية ودورها في اإلستجابة للحاجات المجتمعية- البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات 

 الدولية نموذجا

 معالي الشيخة سهيلة بنت سالم الصباحتقديم :

 الدوليةبرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الرئيسة 

 السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

مؤتمر وجاء "أصبحت المنظمات النسائية جهات مهمة لتقديم الخدمات المجتمعية وتنفيذ برامج التنمية األخرى كمكّمل للعمل الحكومي. 

، وبتنظيم من  م2018في عام  يت" والذي استضافته دولة الكوالمرأة الرابع للمسؤولية المجتمعية في الدول العربية في دورته الرابعة

المرأة العربية في » ، ليسلط الضوء على موضوع مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

وعية لتحقيق ليؤكد أن هذا العصر، هو عصر اعتماد أدوات احترافية لتصميم مبادرات نو، «المنظمات الدولية بين المكانة والتمكين 

البرنامج تأسيس" تم  ،ولتحقيق ذلك واستجابة إلحدى توصيات المؤتمر .العربية لتأهيلها للعمل في المنظمات الدولية التمكين المهني للمرأة

توجيهه للقيادات النسائية في المنطقة العربية، باعتبار القيادات " والذي تم  األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية

نحو اعتماد منهجيات مهنية وعلمية في إدارة تلك الموارد المتعددة التي تمتلكها  مجتمعاتهنالنسائية هن صاحبات المبادرات في توجيه 

صاحبات العطاء من النساء العربيات، ممن لهن تميز ل يح الفرصةنتأن  البرنامجولقد حرصنا في هذا  .لتعمل على تنميتها المجتمعات

هذه  سواء كانت والوصول بها لالنخراط والعمل في المنظمات الدولية،التمكين المهني للمرأة  لدعمهن لتحقيقمجتمعي في عطائهن 

 للمرأة العربيةة عظيمة لنقول فرص هذا البرنامجاقتصادية أو تعليمية أو مجتمعية أو اعالمية أو صحية أو نحو ذلك، فكان  المنظمات

"، وقد آن اآلوان البراز قدرات المرأة العربية وتميزها المسؤول نحو ينكبير ودولي أن جهودكن محل تقدير مجتمعي»بصوت واحد و

الدور المهني الجاد  المساهمة الحقيقية في التعامل واالستجابة مع االحتياجات العالمية ، والعمل من خالل المنظمات الدولية الفاعلة الثبات

 ربية في جميع المحافل والمناسبات.للمرأة الع

 البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية

   أوالً: الـماهيــــة

مبادرة غير هادفة للربح، تبنتها الشبكة االقليمية للمسؤولية البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية:     -

 إعداد وتأهيل المرأة العربية للمشاركة الفاعلة في المحافل والمنظمات األممية. لدعمعدد من المنظمات الدولية االجتماعية بالشراكة مع 

في  للمرأة العربية معني بتقديم الدعم المهني والفني  برنامجالبرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية:      -

المنظمات ممن لهم معرفة وثيقة بأعمال  وخبيرات الدول العربية واالسالمية عبر خدمة االستشارات المتخصصة التي يقدمها خبراء

معمقة، إضافة إلى المساهمة في تصميم  ، وتنفيذ دراساتالمنظمات الدولية، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية في مجاالت أعمال األممية

، تتبعها دراسات لقياس وبالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية مبادرات ومشروعات تلبي الحاجات المجتمعية بأدوات وآليات علمية

 .المشروعات المبادرات أثر هذه

في مجاالت  وخبيراتإدارية،  نسائية يشرف على إدارته قياداتالبرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية:     -

 .عمل المنظمات الدولية

والمنظمات  المرأة العربيةيهدف إلى ايجاد منصة للتواصل بين البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية:     -

 .اثر مهني رفيع مشاركتها وإحداثلتعزيز  الدولية

إطار مهني لتحقيق شراكات مع المنظمات الدولية والوكاالت  هوالدولية: البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات -

  .عمل المرأةالمتخصصة في مجاالت 

 

 ثانيا : أهــداف البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية



ة ومبادراتها ومشروعاتها المجتمعيمأسسة أنشطتها وخدماتها  بهدف لمرأة العربية في المحافل والمنظمات الدوليةمشاركة ا ودعم تحفيز -

 .وفق مرجعيات وأطر مهنية عالمية

وإدارة مبادرات ومشروعات  الحكومية لتصميمتشجيع الشراكة بين الجهات المانحة، والجمعيات الخيرية والمجتمعية، والمؤسسات  -

 .ة ذات أثر ايجابي مستداممجتمعي

وزيادة  قدرات المرأة العربية، وذلك لتعزيز مشاركة المرأة في المحافل والمنظمات الدوليةالتعرف على أفضل الممارسات في مجال  -

 فاعلية جهودها المجتمعية والعامة.

 ..المهنيةممارساتهن بأفضل  الدولية والتعريفالنساء العربيات المتميزات في مجال عملهن بالمحافل والمنظمات رصد وتكريم   -

 .المحافل والمنظمات الدوليةفي  المرأة العربيةإصدار التقارير المعنية بإنجازات  -

 .قدرات المرأة العربية لتمكينها من العمل في المنظمات األمميةاطالق برنامج بناء  -

معها لدعم والتعاون  الدولية، وكذلك مع الجهات ل العربية واالسالمية في الدو الجهات الرسمية والمجتمعية والخاصةالشراكة مع  -

 مشاركة المرأة العربية في المحافل والمنظمات الدولية بكفاءة عالية.

 .تمثيل المرأة العربية في المنظمات الدوليةبناء قاعدة بيانات عن واقع  -

 

 لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدوليةالبرنامج األممي المجاالت الرئيسية ألنشطة ثالثا : 

 خدمات اإلستشارات -

خدمات استشارية عبر التعاقد مع كبار المستشارين والخبراء البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية يقدم 

 .المنظمات الدولية عمل في مجال من الجنسين المتخصصين

 بخدمات التدري -

برامج تدريبية، ومهنية في مجال تخصصه من خالل شراكات البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية يوفر 

 .مع مؤسسات دولية معتمدة

 خدمات الدراسات والبحوث -

البحوث في مجاالت عمله، وفق خطته خدمات الدراسات والبرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية يوفر 

 .البرنامج السنوية، أو التعاقدية، ويعتمد في ذلك على قاعدة الباحثين واألكاديميين التي يوفرها

 خدمات الفعاليات والمعارض والمؤتمرات -

فعاليات ومعارض ومؤتمرات تعزز الشراكة المهنية في مجاالت البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية ينظم 

 .مع المنظمات الدوليةتخصصه 

 خدمات العضويات المهنية -

من األفراد، أو المؤسسات، كن فرصة اإللتحاق بعضويته، سواء البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية يقدم 

 .أو األعضاء الشرفيين

 اتالعالمي« اتمشاهير المتحدث»البرامج النوعية دمات خ -

في مجال تخصص وعمل  لمتحدثات، خدمات توفير مشاهير االبرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية يوفر 

 .ذاته البرنامجن خالل الفعاليات التي ينظمها ، أو مللمنظمات النسائية أو العامةللفعاليات المقامة في الدول العربية واالسالمية  البرنامج

 



 والشراكات المهنية خدمات التوأمة -

بالدول العربية واالسالمية،  المنظمات النسائيةلرفع كفاءة وأداء البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية يسعى 

من خالل تعزيز فرص الشراكات مع المنظمات الدولية المتخصصة ذات المستوى المهني الرفيع ايذانا بتطوير هذه الشراكة إلى توأمة 

 .مهنية

 خدمات المنح المهنية -

ألفراد أو مؤسسات يقوم بترشيحهم وفق « المنح المهنية» البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدوليةيوفر 

، للحصول على فرص تدريبية، ، أو حضور مؤتمرات وملتقيات علمية ومهنية في مجال عمل البرنامجمرجعية معيارية معتمدة من قبل 

 .البرنامج

 خدمات التعليم والتدريب المهني عبر الوسيط اإللكتروني -

، فرصة تنظيم ورش عمل تخصصية، أو ملتقيات علمية، أو ن المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية البرنامج األممي لتمكييوفر 

 .مؤتمرات مهنية في مجال تخصصه، عبر الوسائط اإللكترونية

 :المجتمعية المجتمعات والمسؤوليةخدمات تنمية  -

اإلسالمية و العربية ، خدمات مجتمعية لصالح تنمية المجتمعاتدولية البرنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات اليقدم 

متوافقة  . على أن تكون هذه الخدماتوبإشراف النساء العربيات اللواتي تم تدريبهن ضمن فعاليات البرنامج في إطار مسؤوليته المجتمعية

وفق المعايير والمواصفات العالمية، ويتم اختيارها بعد تحليل اإلحتياجات المجتمعية، ومن ثم و مع قوانين الدول التي يتم تنفيذها فيها،

 .مع المنظمات الدولية تطوير مبادرات مسؤولة، من خالل الشراكة 

 :برنامج األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدوليةللخدمات تنمية القدرات المؤسسية  -

إلى بناء قدراته المؤسسية والبشرية الذاتية، وفق األصول األممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية  البرنامجيسعى 

ليصبح البرنامج العلمية والمهنية المعتبرة، المبنية على أحدث نظم اإلدارة، وتقنية المعلومات، والعمل على إحداث نقلة نوعية في أداء 

  .، يقدم خدماته وأنشطته وفق المعايير العالميةمهنيا محترفابرنامجا 

 وختاما ، وهلل الحمد ومنذ تدشين أعمال هذا البرنامج ، انطلقت فعالياته لتعزيز مكانة المرأة العربية في المنظمات الدولية . والسالم-

 عليكن ورحمة هللا وبركاته.

 

 

 



 األمانـــة العامــــة

 ـــــــ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلـمة 

 معايل السفرية/ د. هيفاء أبو غزالة

األميـن العـام املساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية  
 جبامعة الـدول العربيـة

** 
مؤمتر املرأة واملسؤولية اجملتمعية اخلامس يف "خالل فعاليات 

 " الدول العربية
*** 
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 معالي الشيخة/ ملياء بنت حممد آل خليفة 

 رئيس جملس إدارة مجعية النور للرب مبملكة البحرين                  

 السفري الدولي للمسؤولية اجملتمعية.                          

 سعودصاحبة السمو األمرية/ نورة بنت حممد بن سعود آل 

 رئيسة اللجنة النسائية للتنمية اجملتمعية بإمارة الرياض              

 حرم أمري منطقة الرياض                   

 مسو السيدة/ د. بسمة آل سعيد

 للمسؤولية اجملتمعية يسفري الدولال                      

 سعادة الدكتورة / جنوى بلطيف 

   رئيس مركز املرأة للمسؤولية اجملتمعية                      

 احلضور الكريم، أصحاب السمو واملعالي والسعادة،
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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،      

 

مؤمتر املرأة واملسببببؤوليببة      يطيببل لي أأ أكوأ معكم اليوم ا اتتتبباا تعبباليببا                   

الشببببيخة/ ملياء  معاليمن برعاية كرمية  ،2020 لعام اجملتمعية اخلامس ا الدول العربية

 "،بنت حممد آل خليفة حتت شعار "مبادرا  نسائية مسؤولة ذا  أثر جمتمعي

  

الشببببيخة/ ملياء بنت       ملعالي وامسحوا لي ا البداية أأ أتوجه بتحية تقدير وإعزاز       

يؤكد    يالعربي والذ احلدث املمّيز الذي يشببببهدع العا       هلذا على رعيتها   حممد آل خليفة  

كما  اجملتمعية املبادرا  تصبببميم وإدارة الحرتاف وإعدادهادور املرأة العربية  إبراز على 

مركز املرأة للمسبببؤولية رئيس  الدكتورة جنوى بلطيفاىل  التحية أوجهاأ  أيضبببايسبببعدني 

تخصببببجم ا جمال املسببببؤولية اجملتمعية للمرأة ا املنطقة       اجملتمعية ذلك املركز امل  

 ا متخصببببصببببة  عمل  وورش دورا  عقد  ا واملتمثلة  خدماته     عرب يعمل  يالعربية والذ  

 اجملتمعية، واخلدمة املؤسسي    والتطوع املستدامة  والتنمية اجملتمعية املسؤولية  جماال 

 إجياد ا متخصبببصبببة دراسبببا  وإصبببدار علمية ومؤمترا  ملتقيا  تنظيم جانل إىلذلك 

ًا هلم دوام ت تكل الشببببكر والتقدير متمني   ،اجملاال   هذع  ا املتخصببببصببببا   للنسبببباء مظلة 

 التوتيق والنجاا،
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 ،،،أصحاب املعالي والسعادة

 

يؤكد املشبببهد اانسببباني على مر العصبببور وا  تلف بقاع األرض ومبختلف نظمها   

وثقاتاتها وحضبببباراتها على وجود ةاهرة توجه اارادة اانسببببانية الفردية أو اىلماعية إىل              

يد العوأ،        قديم املسببببباعدة ومد  ن      ت ه وعلى الرغم من اىلهود اليت وقد أثبتت التجارب أ

الرمسية ال تسببببتطيد وحدها حتقيق كاتة غايا  خط          تها زأجهتبذهلا احلكوما  من خالل    

ية   لذي يعّظم ومشببببباريد التنم لة ا منظما          من دور ، األمر ا ية يفث كة اجملتمع املشبببببار

ميكنها ااسهام بدور تاعل ا عمليا  التنمية نظرًا ملرونتها وسرعة  اجملتمد املدني واليت

مدخل رئيسببببي    تعد   ا  اجملتمد املدني تاىلهود اليت تقوم بها منظم     ،اختاذ القرار تيها  

ية  ية ومر    نظرًا المتالكها  التنمية،   لعمل عال ياجا         وأسببببباليل أكثر ت بة لالحت   نة ا االسببببتجا

ية،       عا  احملل ية للمجتم كذا  التنمو مل مد املشببببكال ،      مبهارا  ا  ها متتعو عا  نظرًاالت

قائم على املشببباركة  المسبببتها لالحتياجا  البشبببرية بطريقة مباشبببرة من خالل تب  منه مل

العديد معاىلة  بتلك املنظما  لدورها الفاعل ا العا دول  اهتمت معظم القاعدية وهلذا

ا منظومببة رائعببة من التحببالف والتكبباتف ب  القطبباع احلكومي والقطبباع    من العقبببا 

 ،األهلي
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 ،،،احلضور الكريم

 

انطالقبًا من إميباأ اىلبامعبة العربيبة بباىلهبد الكبري البذي تببذلبه منظمبا  اجملتمد            

ية إحداث التغيري ا كثري من اجملاال  اليت تهم              ية بغ نا العرب املدني ا تنمية جمتمعات

مت اجملتمد مثل الصبببحة، التعليم، الطفل، املرأة والقضببباء على الفقر ونشبببر ثقاتة التطوع،   

وذلك ا إطار إعادة هيكلة األمانة العامة             ا  اجملتمد املدني منظم اسببببتحداث إدارة   

مبثابة نقطة اتصبببال ب  منظما  اجملتمد  ك لتكوأوتطوير منظومة العمل العربي املشبببرت

ليا  اىلامعة العربية ا املسببببائل املتعلقة بتعزيز آليا  التعاوأ واحلوار          آاملدني وأجهزة و 

 ،  نبثقة واجملتمد املدنيواملشاركة ب  اىلامعة والياتها امل

 

ومبقر األمانة العامة ىلامعة الدول العربية، تًوجت جهود اىلامعة                 2016وا ترباير 

، بهدف خلق بيئة "2026-2016العربية بإطالق "العقد العربي ملنظما  اجملتمد املدني 

ية                       ما  العرب ية واحلكو ملدني العرب ما  اجملتمد ا ناجحة ب  منظ ية  ناء آل بة وب ناسبببب  م

واملنظمببا  ااقليميببة والببدوليببة لتعزيز ومتك  منظمببا  اجملتمد املببدني من القيببام      

الِعقد   بأدوارهم ا حتقيق أهداف التنمية املسببببتدامة  انل احلكوما  العربية، ويعترب            

سبق  التزام 2026-2016 املدني  اجملتمد ملنظما  العربي الدول  قبل مثيل من له   ي

جهود  ا اجملتمد املدني منظما  العربية اشبببراك الدول جامعة ا األعضببباء العربية

 التنمية،
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 ،،،،،،األخوا  واألخوة

 

 منحي وعظيم االمتناأ على الشبببكر يسبببعدني ويشبببرت  أأ أتقدم لكم  الجم  ختامًا

امسحوا لي أأ أتوجه و 2020وسببببام املرأة العربية القيادية املسببببؤولة جمتمعيا لعام  جائزة 

من  ًاتمتمني عليه،هلذا احلدث والقائم  من بذل اىلهد ا ااعداد والتحضري   لكل بالشكر 

بلورة  بهدف العربي املشببرتك العمل ا دعم مسببريةاحلدث هذا سببهم يأأ  جل وعلىاهلل 

 رؤية مشرتكة حنو مستقبل أتضل برصيد من اخلربا  والتجارب.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،،

 

 





أدوات وأهمية قياس أثر 
المبادرات المجتمعية النسائية 

اعداد وتقديم

الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية 
ونائبة رئيس مجلس الدولة سابقاوزيرة 

أكاديمية ومؤسسة مركزاالرشاد الطالبي في جامعة السلطان قابوس سابقا

مستشارة بمركز واحة األمل لإلرشاد النفسي 

باحثة وخبيرة في مجال العلوم النفسية واإلرشاد النفسي



للمشاركةالمجتمعيةالمسؤوليةمفهومضمنالمجتمعيةالمبادرةأهميةتنبثق

وإحداثعالمجتمفيالناسيفيدبماوتنميته،لخدمتهمجتمعفيبفاعلية

أومحدودابيراكأوصغيراالتغييركانسواءالمجتمع،فيمفيدتغييرإيجابي

عبرمعالمجتمنمختلفةفئاتتفيدتبقىالمستدامةوالمبادرةواسعا،أو

خطةنمتنفيدهيرادلماالصحيحاالحتياجالمبادرةتلبيأنيجب.الزمن

قصيرةةتنمويمشاريعإلىتتحولوقدالمجتمع،قضايالمعالجةتنفذعمل

جتمع،المفياألفردلدى"المبادرةفكرة"تتبلورهناومن.المدىبعيدةأو

التعديالتاجراءمعأوموجودشائعهولماتطبيقالمبادرةتكونوقد

البتكارأولمشروعمبدعةفكرةالمبادرةتكونوقدوالمجتمع،البيئةلتناسب

الجماعيةأوالفرديةالمبادراتوهناك.المجتمعمنفئاتمنهويستفيدينتج

منفريقمنأوالمدنيةأوالخاصةأوالعامةالمؤسساتمنتنطلقوقد

.وغيرهاالشاباتومجموعاتالنسائيةكالمجموعاتالمجتمعفئات



:أهمية المبادرة المجتمعية
.الدولة في المجاالت المختلفةالمفيدة في تقدم تساهم المبادرات 1.

لتكون متميزة تساهم المبادرات المفيدة في االهتمام بالعلم بشتى أنواعه، فالمبادرة الجديدة تتطلب الدراسة والبحث2.

.العلماء في ذلك المجالوذات أثر فتصنع 

كمل المبادرة تعمل المبادرات على تطوير وتنمية وتقدم العلوم فالمبادرة األولى قد تكون مجال معين ويأتي آخر لي3.

.المبادرة المستدامةتحقق ويتم تطوير ما سبق وبذلك 

ن وتزيد والوطتزيد المبادرة من انتاجية المجتمع فالكل يعمل والكل يقدم ويشارك في تنمية وتطوير المجتمع 4.

.المشاركة التطوعية

.االبداع وينمو التفكير االبداعي لدى فئات المجتمع المبادرينتزيد المبادرة 5.

ا وبالتالي تساعد المبادرات المجتمعية على حل المشكالت، فبعض المبادرات تأتي كحل لمشكلة قائمة في مجال م6.

.كلما زادت المبادرات قلت المشكالت

ادر ويستثمر الشباب، فالكل يعمل والكل يبالمجتمع كالنساء وخاصة تقضي المبادرات على وقت فراغ األفراد في 7.

.إمكانياته وقدراته ومهاراته

ون أوقاتهم تنمي المبادرات مهارات وقدرات األفراد وتكسبهم المعارف المختلفة مما ينعكس على شخصياتهم ويقض. 8.

بما يفيدهم ويفيد مجتمعهم 

.  سيرهم الذاتيةيبنى االفراد ومنهم النساء والشباب 9.



:أدوات قياس المبادرة المجتمعية

المجتمعيةأهمية قياس المبادرة -

.والوطنيتبسيط عمل المقييمين على المستوى المحلي واالقليمي 1.

المجال المجال كاتباع منهجية مشتركة لمقارنة  المبادرات وان كانت في فترات زمنية مختلفة وتختلف في 2.

.النسوى أو المجال االجتماعي أوالمجال الصحي أوالتعليمي أو التجارى

اإلدارةيقلتحقالقائدالتنفيذ،اختيارخطةاألهداف،الفكرة،)المجتمعيةالمبادرةفشلأونجاحأسبابتحديد3.

ومتابعةتمرار،باسللخطةالمراجعةالتنفيذ،مكانأحتيارالمطلوبة،بالتخصصاتالعملفريقاختيارالمتميزة،

.(النهائيالتقييمالجزئي،التقييمالتنفيذ،

.يتهافاعلاثباتبعدالمجتمعمنأخرىفئاتمنهاليستفيدآخروزمانمكانفيالناجحةالمبادرةتعميم4.



أدوات قياس المبادرة المجتمعية

كل مجال أدوات القياس من المهم تحديد الجوانب األساسية في تطبيق المبادرة المجتمعية إجرائيا للبناء 

.لتكون قابلة للقياس

:التقييم بأدوات القياس1.

:بناء أدوات القياس

االبعاد أو الكفايات أو المحاور الرئيسية المرغوب قياسها 

التعريف االجرائي لالبعاد

المتشابهةبناء االداة بعد الرجوع الى الدراسات واالدبيات والمقاييس 

:  الخصائص السيكومترية للمقياس عن طريق المعالجة االحصائية

(  الظاهري، البناء، المحك) الصدق 

الثبات 



أنواع أدوات القياس

(االستمارات)أدوات التقدير -

(الخ...عبارات، مواقف سلوكية، صور)المقاييس المغلقة -

المقايس المفتوحة -

للمبادرةالتقاريرالجزئية تقييم 

للمبادرةالتقريرالكامل تقييم 

مجموعات    والوأعضاء اللجان والمجموعات النسائية المشروع مع المبادرين والشركاء والمنفذين ومدراء المقابالت 

الشبابية وغيرهم

الميداني       الزيارات 



هي في عدة شركات من مجموعة المستقبل. مجلس إدارة  عضوالسيدة مي مخزومي هي رئيسة مؤسسة مخزومي، و

، ألنابيب، المجلس االستشاري الدولي للجامعة اللبنانية األميركيةصناعة اشركة المستقبل لفي مجلس إدارة  عضو

 (AMIDEAST(المجلس االستشاري ألميديست  ،تمجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروعضو في 

. (AUB) لالعمال العليان لكلية االستشاري المجلس في فخري عضو ،LAU معهد األعمال العائلية والمؤسساتية، لبنان

 المترابط والحمية التغذية لبرنامج االستشاري المجلس في، وبيروت في األميركية الجامعة رئيس نادي عضوهي 

(LAU) التنمية اجل من بالتربية الخاصة اليابان، اليونسكو جائزة تحكيم لجنة عضوهي . وغيرها (ESD)في عضوو 

 المتحدة االمم لميثاق المستدامة التنمية أهداف من 5  الهدف قائدةالسيدة مي هي . الهيئة الوطنية لشؤون المرأة

  للعامين الماضيين. )الجنسين بين المساواة( العالمي

 الخيرية األعمال من للعديد تقديرا   ،مختلفة معاهدو منظمات من التكريمية الجوائز من العديد مخزومي السيدة تتلق  

مت  قامت بها التي التنموية والمشاريع  ومدرسة كيالرني ومدرسة كندا في ةالكندي ةاللبنانيالجالية  قبل منالمؤسسة، كُر 

 وفي. 2014 العالمية اإلنسانية الجائزة على حصلت حيث كاليفورنيا، في باك مؤسسة قبل ومن كندا في ريجلنغ

اد الحملة العالمية للتغل ب على التطر  تم تكريمها في  ،2016 عام ف العنيف والوقاية حفل التكريم األول لالحتفال برو 

 العالمي التحالف قبل من 2017 بطالأو اليونسكو قبل من لبنان في البارزة اإلنسانية للجهود جائزةنالت و ،منه

 األعمال إلدارة عليان كلية في بيروت في األميركية الجامعة فيلحوكمة الشركات  ا  كرسي وزوجها هي أنشأت. لألمل

 وتكريما  . القيادةلجائزة و الدراسية للمنح االنترناشونال كولدج فيهبة بإسمه  اصخص  بإسم ابنهما الراحل رامي، كما 

 .لألعمال لندن كلية في للندوات بغرفة التعهد تم ،ةالخامسلذكراه 

 كانتحيث  األقصى، والشرق وأوروبا األوسط الشرق في المؤتمرات من العديد في مخزومي السيدة شاركت وقد

ات مشاركةو مةمتكل    .مختلفة على منص 

 

 





4-10-2020

د عببنت حسنمعصومةالدكتورةاإلستشارية
الرحيم

عضو مجلس النواب

صاحبة املبادرة ورئيسة املجموعة



الأمريةصاحبة السمو املليك

براهمي آ ل خلي فةسبيكة بنت ا 

يه آأم البحرين، ملهمتنا

الأوىل يف العطاء والمتزي

تفمتزي .. فقرآأت.. تعلمت

هذه يه املرآأة البحرينية





نقصفيتسببتجائحةكورونا-1
فيباألسواقالكماماتمنالعديد

مساعدةالهدفوكانالبحرين،
ماتالكماوتوفير املتعففة،األسر 

.لهماملجانية

التجار،بعضجشعظلفي-2
الغير الكماماتأسعار وارتفاع
الدعمتوفير هدفجاءمسبوق 

ملكةمفياملتعففةخصوصالألسر 

البحرين

كوفيدبفيروساإلصابةمنلحمايتهم 19 -
بلبساإلحترازيةاالجراءاتبتطبيقهم القناع

(الماسك )
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تصال.. فكرة :من آأجل البحرين .. مبادرة .. ا 





المبادرةأهداف

كماماتعمل فيالمتعففهلألسرتقديمهاو

جميع محافظات مجانا ًالبحرينمملكة

كوفيدبفيروساإلصابةمنلحمايتهمالسعي 19

مساعدتهم االجراءاتتطبيقعلى

القانونمخالفةعدمواإلحترايزية

الدينواللونعنالنظربغضالكماماتتقديم

األسرةأفرادلجميعالمذهبو



تنفيذًمراحلًالمبادرةً

الوطنية
ودعتهمًلخياطهًكماماتًالبحرينيّاتمعنيًبجمعًالخيّاطاتً«ًواتساب»مجموعةًإطالق

.بشكلًمجانيًعلىًاألسرًالمتعففةمنًقماشًالقطنًلتوزع

رةًشعهدتًالتوزيعع،ًوالمبعادلجنةإنشاءًلجانًمتمثلةًفيًلجنةًالشراء،ًلجنةًالخياطة،ًلجنةًالتجميع،

اًمنعذًاللحظعاتًاألولعىًمعنًإطعالقًالمبعادرةًعبعرًوسعاصلًالتواصعلًاالجتمعاعيًالمخت كبير  لفعة،ًإذًإقباالً 

تهافتًالجميعًللمشاركهًسواءًمنًقبلًالخياطاتًوأصحابًالخيرًللمشاركة

المملكةًالعربيةًالسعودية،ًوالسودان،ًالعملًمنًالمنزل،ًودخولًنساءًمن

نساءًمنًذويًاإلعاقة  ً .وأيضا



:منًأجلًالبحرين..ًمبادرةً..ًاتصالً..ًفكرة

الفكرةًوتشكيلًالفريق

البدءثمومنالفكرةجاءت
نمعددأكبرلجمعباالتصاالت
51جمعوتمالخياطات
كلمننساءضمتمتطوعة
كلعملتالمملكة،محافظات
.منزلهافيمنهن

استخدامًاإلعالمً

،الفكرةلنشراإلعالماستخدام
سالوات”علىالفكرةتوزيعومن
ساعاتغضونوفي،“اب

بادرنمتطوعاتعلىحصلنا
.التطبيقعمليةفي

ناحصلالمتزايد،لالقبالنظًرا
تعملمجموعةلجان،4على

ومجموعةللتفصيل،خياطات
توصيل،ومجموعةتوزيع،

.الشراءبعمليةقامتومجموعة

توزيعًالمهام



مواصفاتًالكماماتًالتيًتمتًصناعتها

مصنننننوعة مننننن 
القطننننن بجننننودة 

عالية 

04

03 01

02 و مثبتننب ببربطننة أ
حلقات لألذن

يمكنننن غسنننلها 
وتجفيفهننننا  ليننننا
يردون تلف أو تغي

مالئمنننة ومريحنننة 
علنننننى جنننننانبي 

الوجب



01

طريقةًالتوزيع

مباشرة
مجموعة
التوصيل
عملها

كافةشملت
ةالمتعففاألسر
بكافة

المحافظات
األربع

الكماماتتقديم
أفرادعددعلى
األسرة

إلننننننى جاننننننن  
الكمامننننات تننننم 
تقننديم عنندد مننن 
ة الهدايا البسنيط
ةلألسر المتعفف

020304



مميزاتً

المبادرة
المجموعة، جمعت نائب برلماني، وخياطات، وأمهات، وربات منازل، وعامالت، ومحترفااتيميزما 

ادرة تا  فاي المااار ة بهاال المباوغير محترفات في هااا العمال، فاي نااو الوألات ا ااخاغ الاراغبي 

.توفير فيديوهات توضيحية تساعده  على معرفة طريقة العمل

ي  ما  ألبلاي عا  طرياب بارامل ال ترونياة، وألاد تا  التحاياز والتااجت  التواصل بي  جميا  المجموعاات

ادرة يات  وم  ألبال بقياة أعضاال المجموعاة، فالعامال الناساي والتحايازد مها  جادوا لنجااي واتقاا  أد مبا

.القيا  بها

اا ل يجب التنويه هنا إلى أ  بصمات اود اإلعاألاة الااي  ااار وا فاي إنجااي هاال المباادرة، وعملاوا ب

.متواصل، والاد نقدر له  هاا الجهد المباول، وهاا يؤ د نجاي المرأة البحرينية



لًالتغطياتًاإلعالميةًفيًالصحفًالمحليةًوًوساص

اإلجتماعيالتواصلً







مباشرةًالعمل



خطواتًعملًالكماماتًوتفصيلها



:منًتجهيزهمًاإلنتهاءمنًالكماماتًبعدًنماذج



:األطفالًيرتدونًالكمامات





عددًالكماماتًالمنجزةًفيًاليومًالواحد

كمامة55الى30ًتتراوحًماًبينً

تمًالعملًبشكلًمتواصلًبالًانقطاع

ا27لمدةً يوم 

أسرة73تمًتوزيعًالكماماتًعلىً

منًاألسرًالمتعففة

تمًتحقيقًالهدف



نجاحًالمبادرةًالوطنية

“كنًبخيرًياًوطني”





بطالت كنللك نساء العامل ، للمرآأة ، الأم ، الزوجة ، املربية ، فقد آأثبنت للعامل بأأرسه بأأنشكرا

رضاوته قادرات عىل الصمود و النجاح و الفوز يف آأي حتٍد اكن همام بلغت صعوبته و قساوته و

جتيازهاىل الهناية تنجحون يف البدايهلكن منذ  . .و جبدارةا 

معصومةاإلنسانة



 مبادرة مجتمعية دولية بقيادة نسائية

 تقديم

 سعادة الدكتورة إنتصار أحمد فلمبان

 السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

 رئيسة وكالة إستجابة إلدارة األزمات والكوارث

صاحبات السمو والمعالي والسعادة األخوات المشاركات في فعاليات " مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية 

 الخامس بالدول العربية لعام 2020م .

 األخوات المتابعات من المنطقة العربية ومن خارجها ....

 السالم عليكن ورحمة هللا وبركاته ..

يشرفني في هذا المقام العلمي ، وفي هذا المؤتمر العربي ، أن أنقل لكن تجربة لمبادرة مجتمعية دولية 

”  لم من تبعات جائحة كورونا . حيث أطلقنا فعاليات تشرفت باإلشراف عليها، تفاعال مع مايعيشه العا

نظمتها وكالة إستجابة  والتي”  19 المتجددالدولية لمناصرة جهود مكافحة وباء فيروس كورونا  الحملة

 –عضو االتفاق العالمي لالمم المتحدة  -اإلقليمية للمسؤولية االجتماعيةإلدارة األزمات والكوارث بالشبكة 

م ، وبمشاركة شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى ، 2020يونيو  25 -مارس 25بين الفترة ما خالل

وبدعم كبير من المتطوعين المناصرين من دول عديدة . وتضمنت الحملة الدولية العديد من الفعاليات 

وشركائها في تنفيذها واإلشراف عليها مكاتب الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية  إشتركالرئيسة والتي 

( دولة عربية وغير عربية باإلضافة إلى العديد من الشركاء والمتخصصين من دول العالم . ومن  12في )

سفير مناصر للجهود الدولية في مكافحة وباء فيروس كورونا ” أبرز فعاليات الحملة الدولية إطالق برنامج 

 بلغبية والدولية المعروفة وطنيا ودوليا ، حيث شارك في هذا البرنامج نخبة من الشخصيات العر″19الجديد

( سفيرا مناصرا من كبار الشخصيات المؤثرة والمسؤولة في المنطقة العربية ومن خارجها  32عددهم )

إضافة إلى قيادات من منظمة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة، وذلك من خالل مساهماتهم في استثمار 

لبارز وعطاءاتهم المستدامة في دعم الجهود الدولية والوطنية في شهرتهم وحضورهم المجتمعي والدولي ا

لهم  كان ( وتحفيز المتميز منها ، والتعريف بأفضل ممارساتها. كما19مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد )

دور هام في توجيه رسائل مؤثرة ومفيدة عبر وسائط ومنابر إعالمية متعددة إلى المجتمعات واألفراد حول 

. وقد كانت لهم مبادرات وحمالت ومشاركات عديدة في دعم .ر المأمول منهم خالل أزمة الوباء العالميالدو

( وتحفيز المتميز منها ، والتعريف 19الجهود الدولية والوطنية في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد )

كما  .الصلة بالجائحة بأفضل ممارساتها.  حيث شارك العديد منهم في ملتقيات ومؤتمرات علمية ذات 

أشتركوا في إنتاج فلم توجيهي يوضح فيه قيم الحملة الدولية وأهدافها . كما شارك العديد منهم ميدانيا مع 

الكثير من الفرق الحكومية وغير الحكومية لتخفيف تبعات هذه الجائحة ، سواءا كانت هذه التبعات إقتصادية 

تهم األثر الكبير ، حيث تم توظيف شهرتهم ومساهماتهم المجتمعية أو إجتماعية ، أو تعليمية ، وكان لمشارك

في حث اآلخرين على دعم الجهود القائمة والتعريف بالمتميز منها، والقيام بدور " قدوات مجتمعية " في 

 .مجال التعامل مع األزمات



"، 19يروس كورونا الجديدكما تم إطالق "جائزة اإلستجابة الدولية للجهود األكثر فاعلية في مكافحة وباء ف●

والتي تم من خاللها إتاحة الفرصة للحكومات والمنظمات الدولية والوطنية والقطاع الخاص والمجتمعي 

والخيري واألفراد لتوثيق مساهماتهم في التصدي لهذا الوباء العالمي ، والتعريف بها . وكانت اإلستجابة 

بية . وكان مجلس أمناء الجائزة في إجتماع دائم خالل فترة للتقدم للجائزة كبيرا ، وخاصة من المنطقة العر

التقدم والترشح أو الترشيح لهذه الجائزة الدولية . ولعلها فرصة لنا لتقدير أصحاب الجهود المؤثرة منهم، من 

شخصيات شرفية وحكومية ، وجهات دولية وحكومية وخاصة ومجتمعية ، إضافة إلى تقدير وتكريم 

.  أكتوبر الجاري بإذن هللا 17إحتفال كبير بتاريخ .وسيتم اإلعالن عن الفائزين منهم في مبادرات األفراد 

ويرأس مجلس أمناء الجائزة سعادة الدكتور صالح علي بن عبدالرحمن الوزير والبرلماني السابق السفير 

مية والمهنية الدولي للمسؤولية المجتمعية ، ويشترك معه في مجلس األمناء نخبة من الشخصيات األكادي

 .المعروفة

حيث سيتم اإلستفادة من تقارير جابة إلدارة األزمات والكوارث" ،كما سيتم تدشين مرصد "وكالة است●

أعضاء هذه الحملة الدولية التي قاموا بإعدادها عن جهود الدول ومؤسساتها ، وكذلك جهود األفراد في 

ونأمل من هللا سبحانه وتعالى أن يكون الرقمية. مكافحة وباء فيروس كورونا كمحتوى لمنصة هذا المرصد 

هذا المرصد العلمي مستدام األثر ومرجعا علميا ألهل اإلختصاص من الجهات الحكومية وغير الحكومية 

 .في مجال إدارة األزمات والكوارث

مسؤولة أنقذت العالم" ، ، متضمنا  جهود“ موسوعي ضخم بعنوان كتاب تدشينكذلك سيتم  ●

مساهمات الدول والجهات واألفراد في مجال مكافحة هذا الوباء العالمي. حيث وصلتنا مئات المساهمات 

الصحفية والتقارير من المنتسبين لهذه الحملة الدولية من المنطقة العربية ومن خارجها ، والتي سيتم 

بغرض توثيق هذه المساهمات حتى تكون بإذن هللا مرجعا  تضمينها في هذا الكتاب العلمي المرجعي،

 .ودروسا يستفيد منها هذا الجيل واألجيال القادمة

إضافة إلى ذلك ، تم فتح الباب ألعضاء الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية واإلتحاد الدولي  ●

وكذلك خبراء الشبكة اإلقليمية للمسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية وخارجها من مؤسسات وإفراد ، 

ومدربيها والمستشارين بها للمساهمة في برامج التوجيه المجتمعي ورصد أبرز اإلنجازات في مجال مكافحة 

(، من خالل برنامج عالمي يحمل إسم " تحالف استجابة الدولي لإللتزام  19) المتجددوباء فيروس كورونا 

تخصصون في مجال الرصد والتدقيق المجتمعي واإلستجابة المجتمعي " ، والذي تولى إدارته قادة م

( متطوع من العديد من الدول العربية  400لألزمات والكوارث . وقد انضم لهذا التحالف الدولي قرابة )

ومن خارجها، والذي قاموا بأدوار مؤثرة في نشر الوعي بجهود مكافحة وباء فيروس كورونا، ورصد 

ها، بهدف التعلم واإلستفادة من الدروس المتحققة من هذه الجهود. كما تم تنفيذ أفضل الممارسات والتعريف ب

برنامجين دوليين ألعضاء هذا البرنامج في مجال اإلستجابة لألزمات بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد 

 .للعلوم الطبية ومنظمة أسفير الدولية

 األخوات المتابعات من الدول العربية ومن خارجها..

الحملة الدولية، والتي وجدت ترحيبا من العديد من الجهات الحكومية والخاصة  ت هذهجاء ●

والمجتمعية، وكذلك الجهات الدولية وعلى رأسها منظمة األمم المتحدة، بغرض المساهمة في تسليط الضوء 

د الوطنية على اإلنجازات المتحققة من جراء جهود مكافحة هذه األزمة العالمية ،ونجاح الكثير من الجهو



وقد كان للمرأة   .العالميةإلى تجاوز هذه األزمة  هللا تعالىوالدولية في تخفيف أضراره السلبية، وصوال بإذن 

العربية دور كبير في قيادة دفتها ، والمساهمة في أعمالها بكل إقتدار، لتثبت أن المرأة العربية قادرة على 

 كفاءة عالية.إدارة مهام صعبة ومؤثرة ، وتستطيع إنجازها ب

" إنني أود في هذه المناسبة ، أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على جهود مكافحة وباء  ●

في جميع دول العالم ، وخاصة من هم في الصفوف األولى من فرق طبية وصحية  19المتجددكورونا 

وعسكرية وأمنية ، وكذلك العديد من هم على رأس عملهم في القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية ، 

، والمرأة منهم على وجه الخصوص ، والرجال كافة على وجه إضافة إلى الهيئات والمنظمات الدولية 

أكثر خمس إلى  إعداد هذه الورقة، فهذه جائحة عالمية ، وصلت اصاباتها الخطيرة ،وحتى موعد وم.العم

من البشر، وتأثر منها كل دول العالم قاطبة، وبالتالي كان لزاما أن يتحقق تكاتف دولي  وثالثين مليون

حق وناصر ودعم هذه وتعاون في مواجهتها والتصدي لتبعاتها السلبية. كذلك فإن الشكر موصول لمن الت

الحملة الدولية النبيلة أهدافها ، حتى تتحقق أغراضها ، فكانت اإلستجابة عالية ومتميزة ومساندة ، مما ساهم 

في تفاعل اللجنة المنظمة العليا لهذه الحملة مع هذا التفاعل ايجابا، وارتفع طموحها مع هذه االستجابة ، 

درات وانجازات المناصرين والمتطوعين لهذه الحملة. ومع األمر الذي انعكس بصورة مباشرة على مبا

من انطالقتها ،وجدنا مئات المبادرات واآلف من قصص النجاح التي تم رصدها  أشهر الحملة األولىمرور 

في دول العالم عبر الممثلين المقيمين لهذه الحملة والسفراء المناصرين لها  ، وبإذن هللا سنعبر عن هذه 

ها  في كتابنا الذي سيصدر في ختام  هذه الحملة والموسوم بعنوان " جهود مسؤولة انقذت الجهود  ونبرز

 العالم " حتى تكون وثيقة مرجعية يستفيد منها هذا الجيل واألجيال القادمة.

من  ولنساء العالم رسالة من القلب .وختاما ، أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة ، متمنية لمؤتمركم كل التوفيق  -

أن التقدم نحو المبادرات المجتمعية الهادفة والمؤثرة يصنع التغيير، ويحقق " : ل منبر هذا المؤتمرخال

النساء على تبني أدوات علمية في تصميم مبادراتنا لنحقق التغيير المنشود ..والسالم  نالتنمية ، فنحرص نح

 عليكن ورحمة هللا وبركاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 





املرأة الكويتية واملسئولية اجملتمعية 

قرونأربعة خالل 

أماني السيد عبدالرزاق الطبطبائي. د

مستشار برنامج الكويت للمسئولية اجملتمعية



: مقدمة
1613عامفيدوبالتحديالميالديعشرالسابعالقرن مطلعفينشأتهامنذالتطوعيالعملالكويتعرفت
أولهافكانالعربيالخليجساحلمنالمتميزالمكانهذافيالعربيةوالقبائلاألسرمنعددأجتمععندما
(الفزعة)ماسعليهيطلقبماومحكومينحكاممنتطوعيةفرديةبجهودمتمثالا الفرديالتطوعيالعمل
الميالديالقرن مطلعفيالمؤسسيالعملصبغةأخذتجماعيةتطوعيةجهودإلىتطورالسكانوبزيادة

أنإلى1912عامالخيريةالمباركيةالمدرسةوهيتطوعيةمؤسسةأولالكويتأبناءأسسعندماالعشرين
العملذالهاإلنسانيبعطائهاالكويتدولةتزالوالوعونهاوإغاثتهااألخرى الدولمساعدةإلىتطور

شعبهابحباا وأيضالخيري العملهذاوشجعوادعمواالذيناألخيارحكامهابفضلثمهللابفضلاإلنساني
ثراه هللايبطالصباحالجابراألحمدصباح/الشيخالراحلأميرهاعرفحتىواإلحسانوالحقالخيرلعمل
09فيإلنسانياللعملمركز)بتسميتهاالكويتوتكريماإلنسانيالعملبقائدمثواه الفردوسجنةوجعل

.(2014سبتمبر



فلسفة التطوع
إلىيؤديالذيوالدعماألنشطةخاللمنالمواطنمشاركةتعزيزوهي

الذيتغيرالمالعالمفيوتماسكوديناميكيةوترابطديمقراطيةأكثرمجتمع
.فيهنعيش



تطوع المرأة الكويتية
:الخيريةوالوصايااألثالثاألوقاف-1

علىيعهار منليصرفالخيريةباألوقافبالتبرعالكويتيةالمرأة ساهمت
إلفطاراوالئموإقامةورعايتها،المساجدكصيانةالخيريةاألعمالمنالعديد

وقداجين،والمحتللفقراءالعامةوالمساعداتوالتعليمواألضاحيرمضان،في
%37بنسبةخيرياا وقفاا 157الكويتنساءمنالموقوفةاألوقافعددبلغ
.ونساءا رجاالا الخيرأهلأوقفهاالتيالعامةاألوقافمن



:التعليم-2
وساهمتكويتالنساءأنشأتهاالتيالكتاتيبخاللمنبالتعليمالكويتيةالمرأة ساهمت

كماالعظيمة،هارسالتلتؤديمادياا عليهوالصرفاالهليةالمدارسإلنشاءبالتبرعأيضاا 
.أعمالهالتسييرالخيريةاألوقافلهاأوقفت

:العالج-3
األعشاب،بللتداوي تعلمهاخاللمنالمرضىعالجفيأيضاا الكويتيةالمرأة ساهمت

الكريمنالقرآمحفظاتخاللمنالشرعيةبالرقيةوالتداوي العربي،الطبيسمىوبما
.تطوعاا المرضىيعالجنالالتيالكويتنساءمنالمتطوعاتمنوعدد



:النسائيةوالجمعياتالعامالنفعجمعياتوتأسيسإنشاء-4
فيالمرأة دوربأهميةمنهاإيماناا العامالنفعجمعياتمنالعديدالكويتيةالمرأة أنشأت
داراتهاإفيوشاركتعامنفعجمعياتبإنشاءبفعاليةساهمتكمامجتمعها،نهضة

.لهاوالتبرعودعمها
:خيريةجمعياتإنشاء-5

.منهامعاتالمجتتنميةفيبالمساهمةلتقومخيريةجمعياتالكويتنساءمنعددأسس
.اإلسالميةالرعايةجمعية-أ

.لإلغاثةالخيريةاإلنسانيةقاوفلجمعية-ب



:تطوعيةفرق تأسيس-6
منعدداا ويتيةالكالمرأة أسستكماالتطوعية،الفرق منالعديدفيالكويتيةالمرأة شاركت
.المجتمعيةالتنميةفيتساهمالتيالتطوعيةالفرق 

:الكويتخارجخيريةأعمالتنفيذفيالمساهمة-7
بعيدزمننذموالمجتمعاتللدولالمساعدةتقديمفيكبيربشكلالكويتيةالمرأة ساهمت

مننفلسطيقضيةلنصرةالكويتيةالمرأة تبرعتم1936عامففيالكويت،تاريخعبر
لغتبالتيباألموالتبرعنالكويتنساءمنكبيرعددحضرهمهرجانإقامةخالل

.واألساوربالحليالتبرعمعروبية30.000



:الكويتدولةعلىالعراقيالغزوأثناءالكويتيةالمرأة-8
يفالكويتلدولةالعراقيالنظامغزوفترةأثناءفاعلبدورالكويتيةالمرأة ساهمت

المرأة جادتفقدسهالا،األمريكنولمم1991/02/26فيتحريرهاحتىم1990/08/02
منهنعددضتعر كماشهيدة،الكويتيةالمرأة فسقطتبالدها،تحريرأجلمنبروحهاالكويتية
.العراقيالنظامسجون فيلألسر

الكويت،ةلدولالعراقيالغزوأثناءالبالدخارجاأليديمكتوفةتقفلمالكويتيةالمرأة أنكما
الذينويتالكأبناءمنالمحتاجينمساعدةفيخاللهامنساهمتمتعددة،لجانبتشكيلفقامت
وجودهاو الكويتقضيةعلىاإلعالمبتسليطأيضاا وساهمتأموال،بغيربالدهممنخرجوا

اللجنة:الكويتدولةخارجعملتالتياللجانهذهومنمسلمة،عربيةكدولةوكيانها،وحدودها
.األخرى اللجاننموالعديدإسبانيا،فيالوطنيةواللجنةبدبي،الكويتيةالقنصليةفيالنسائية



:وتقديرهالتطوعتمويلفيالحكومةدور
مستقراا،كوميالحالتمويلزالوماالثمانينات،إلىالتطوعيةالمبادراتبعضتمويلفيالحكومةدوريعود
علىيساعدتمرمستمويلتوفيرعلىوليساالجلقصيرةالبرامجعلىاألحيانمنكثيرفيمبنيولكنه

ضعتوو والخارجيةالداخليةوالمنظماتالخاصالقطاعمعشراكةفيدخلتكما.االجلطويلالتخطيط
.المتعددةاألطرافبينللعالقةعاماا إطاراا تضعوثائق
عدةخاللمنواضحبشكليستحقونهالذياالهتماممحلأصبحواوالمتطوعينالتطوعأنحقيقةظهرت

:وهيتطورات
.كثيرةمجاالتفيالمتطوعةالمرأة عليهاحصلالتيالسمعة-1
.التطوعحولتدورالتياألبحاثعددزيادة-2
.الدالبفيالمجتمعيةالمسئوليةفيبدورهمواالعترافوالمبادراتللتطوعالحكومةتمويل-3
.البالدفيوأنواعهاالتطوعيةالجهاتمنالكثيربتأسيسالسماح-4



شكراً حلسن استماعكم 

:  المراجع

.1431مكتبة يوسف الرميض –برامج العمل التطوعي الدارةالدليل األساسي . جوي نوبل وآخرون-

.2018–مركز فنار –العمل التطوعي الكويتي في أربعة قرون . خالد يوسف الشطي. د-





ريم عبيدات

كومة دبيحول أمستشار / المستشارة ريم عبيدات 

.يالريادة والتميز واالتصال المؤسسي والشخص-االمم المتحدة /مستشارة 

كرسي اليونسكو للمرأة واإلعالم في دول الخليج/ الرئيسة األولى

Obeidatrj@yahoo.com



.الريادة والتميز واالتصال المؤسسي والشخصي-االمم المتحدة /مستشارة ▪

.كرسي اليونسكو للمرأة واإلعالم في دول الخليج/ الرئيسة األولى▪

ئيس في المرأة واالعالم، وأصغر ر ول عالميا  أول امرأة عربية شغلت كرسي يونسكو في االعالم، والكرسي األ▪

.كرسي يونسكو

.مشاريعدارة الإدارة التغيير، والريادة وإعالم استراتيجي إقليمي، مسؤولية مجتمعية معاصرة، إخبير اتصال و▪

.مستشار تحالفات، قضايا برلمانية حوار حضارات وعالقات دولية▪

ريم عبيدات

حكومة دبي/ مستشار 



و أة، شبه ما يكون بسفارة لفكرة معينة، و الممثل للفكر أ
راتيجيات الشاغل للفكرة، عليه ان يتبنى تطبيق برامج و إست

.من شأنها تروج هذه الفكرة

كرسي اليونسكوما هو 



يتمثل هدف برنامج توأمة الجامعات والكراسي الجامعية لليونسكو،  في إنشاء 
. وإقامة شبكات تعاون بين مؤسسات التعليم العالي،جامعية لليونسكويكراس

ويشكل هذا البرنامج أداة أساسية لبناء قدرات مؤسسات التعليم العالي والبحوث 
. من خالل تبادل المعارف، بروح من التضامن على الصعيد الدولي

وفي ما بين بلدان الجنوب ب، ويشجع التعاون في ما بين بلدان الشمال والجنو
.بهدف تطوير المؤسساتيوالتعاون الثالث 

برنامج توأمة الجامعات والكراسي الجامعية لليونسكو
UNITWIN



تهدف الى إرساء روح التعاون 
والتشارك بين مؤسسات 

يد تستفالعلمي، بحيث البحث 
من نتائج بعضها والتعاون 
.عمليا لحل مشكالت البشرية

( صغيرةسفارات )كراسي
لتمثيل منظومة أفكار 

.اليونسكو

هناك كراسي في التنمية، 
التخطيط، الفن، التربية، 
الفضاء، ابحاث أبحاث 

.التصحر و أبحاث المياه

و مؤخرا  أضيف اإلعالم 
التي ليصبح احد المعارف

تعنى بها المنظمة الدولية 
للتربية و الثقافة و العلوم 

(.اليونسكو)

أمة الجامعاتوبرامج كراسي اليونسكو أو ت

1234



إنشاء مشروع 
لكرسي 

اليونسكو و 
برنامج 
التعاون 

وضع مسودة 

اقتراح 

.المشروع
استشارة مسودة 

المشروع مع مكتب 

اليونسكو الوطني 

واللجنة الوطنية 

.لليونسكو

تحديد حامل 

كرسي اليونسكو 

المقترح أو 

.منسق للشبكة
تأمين الدعم 

المادي والموارد 

البشرية 

.الضرورية

كات آمنة  وجود شرا

مثل األكاديمية، 

والمؤسسات، 

والمنظمات غير 

.الحكومية

تقديم اقتراح موقع من 

الرئيس التنفيذي 

للمؤسسة المضيفة 

.إلى اليونسكو



كراسي في اإلعالم

ل حرية كرسي إعالم في العالم، تعنى بكافة ميادين اإلعالم، مث40هناك حوالي 
بيعة الحاجة التعبير، الصحافة وحقوق اإلنسان، اإلعالم والتكنولوجيا، بحسب ط

.في الدولة التي تمنح احدى مؤسساتها التعليمية كرسي يونسكو



اإلعالمفي كراسي منانشاء المزيدالمهممن

وكراسي المرأة

عالم ، وكذلك اال/ من المهم استثمار الفرصة الدولية إلنشاء المزيد من الكراسي في مجاالت االتصال
.الكراسي المتخصصة في موضوعات المرأة المختلفة

صيل، لعمل الجاد في هذه المواضيع واثرائها بالعمل البحثي، والدراسات األلوهناك ضرورة ماسة  
سسات التعليمية المالئمة للتجسير بين الباحثين المختلفين، وبين المؤالتشبيكاتوكذلك اجرء 

.وجهات العمل المختلفة



واعالماالتصاللتكنولوجيااليونسكوكرسي
في دول الخليج/ المرأة



ومن أهم الفوائد التي ربما تجنى من انشاء شبكات التعاون بين الجامعات المحلية والدولية تكوين 
.كوادر وطنية قادرة على استخدام وانتاج تقنيات المعلومات الحديثة

وضع خطة عملية لتحديث مناهج العلوم األساسية بإدخال استخدام التقنيات الحديثة في المناهج مع
كبر قدر ممكن من التفاعل بين ثين  الباحالتركيز على استخدام الوسائط المتعددة التحاورية وتحقيق أ

.واألبحاث العلمية

م وتعديله ليتالءللدولة المستضيفةتقويم البرامج العلمية المتوفرة واختيار الناجح والمناسب
.واحتياجات المعاهد العلمية المختلفة .

1

2

ليات عمل دوليةآ/ كراسي اليونسكو



لشاغل اليونسكو/اتصاليةمهمات 

وهناك مهارات جمع األموال 
و التبرعات، وهذه مهمة 

ة خاص. خاصة و دقيقة للغاية
و ان اليونسكو ال تقوم 

بتمويل الكراسي و تترك
ة و ذلك للمؤسسة التعليمي

.مؤسسات المجتمع المحلي

وهناك الدور اإلعالمي 
ة الشامل، الذي يتطلب معرف

دقيقة بكاقة  
ات وسائل اإلعالم و متطلب

.على حدةكل وسيلة

أثير و معرفة كيفية الت
في هذه  الوسائل 

.و كيف و متى

و معرفة الصحفيين معرفة 
دقيقة، والقدرة على إثارة 

إهتمامهم و   
.لقضايا الفكرةمتبنيه



و مهمات أخرى

المخلتفةوالبد لممثل اليونسكو من متابعة النشاط الثقافي، والنشاطات المهنية
.ذلك ليكون بحق ممثال للمنظمة الثقافية األكبر في العالمو 

بد من والقدرة على فهم خطط و برامج اليونسكو و بقية المنظمات الدولية، حيث ال
.فهم ذلك وبناء أجندة وأنشطة متفقة مع طبيعة هذه المهمة الدولية

بطبيعة إختصاص الكرسي، البد من توافر مهارت و تفاصيل معرفية دقيقة
.تمكن من تبني قضاياو خبرة مهنية صلبة

1

2

3

1

2

3



األهم من كل ذلك

فهي مهنة تحتاج للكثير من
ألفكار المشاريع واإلنحياز النبيل

.المؤسسات التي نمثلها

.نمثلهااإليمان العميق بنبل األفكار التي

مل نعالتيالحب الخالص للمؤسسات 
ي بها ولرسالتها وأهدافها والخدمات الت

.  تقدمها

ممارسة هذه المهنة، يتطلب 
.الكثيرمن الجلد والصبر

1

2

3

4

1

2

3

4



كرسي اليونسكو لسياسات المساواة بين الجنسين
يعمل على تحسين مستوى مشاركة المرأة وقيادته
في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ودعم التغييرات

. الهيكلية في المنظمات لتحقيق هذا الهدف

ت النهوض بإظهار أعمال المرأة في البحث والتكنولوجيا واالبتكار ، وفي مناهج التعليم العالي في المجاال
(.الهندسة والتخطيط والعمارة)التكنولوجية 

لبعض كراسي اليونسكو في المرأةمهمات 



حقوق االنتباه إلى( منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)لفتت اليونسكو 
اإلنسان للمرأة وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين منذ تأسيسها ، وما فتئت

المساواة بين الجنسين، وهي إحدى . تتخذ إجراءات دولية في هذه المجاالت
ا جزء من مشروع أهداف التنمية المستدامة أولويتين دوليتين لليونسكو ، هي أيض 

.لليونسكو

اليونسكو وحقوق اإلنسان للمرأة وتمكينها



ن زادت اليونسكو بشكل كبير من عدد الكراسي والشبكات الخاصة بالمساواة بي
ا . الجنسين ا و 27وهي تضم حالي  شبكات من جميع أنحاء العالم تقوم 3كرسي 

: بإجراء البحوث والتدريب والدعوة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بنوع الجنس
الشباب، وتعليم الفتيات والنساء، والتواصل، وحقوق اإلنسان، والديمقراطية، 

..المشاركة والنشاط السياسي واالقتصادي، تعليم، وغيره

للمرأةوالتمكين وبناء القدرات القيادية اليونسكو 



الحصول على اإللهام من خالل تبادل األفكار 
.والمعرفة والخبرات

.التعاون مع أعضاء آخرين

كثر من األنشطة  المساهمة في واحد أو أ
.والمشاريع

.متلقي تحديثات عن اليونسكو بشكل منتظ

بعض من المميزات التي يمكن الحصول عليها ألعضاء كرسي اليونسكو

1

2

3

4



ضرورة تأسيس المزيد من كراسي اليونسكو للمرأة 
اخصعموما وللمرأة واالتصال بشكل 

لماذا؟؟؟؟؟

!!!!بعض اآلساب



الخطابات التي تحكم المرأة
واالقتصادي/ السياسيالخطاب 

خطاب / االجتماعيالخطاب 
السائد

الخطاب اإلعالمي



على حد سواء ية واالجتماعوالسياسيةيدعو بضرورة المشاركة في المجاالت االقتصادية والثقافية الخطاب السياسي 
ع هدف توعية المرأة بواجباتها وحقوقها ودفتحقيقكما يدعو إلى بذل الجهود من أجل , مع الرجل دون تمييز 

.  مساهماتها ودمجها في عملية التنمية الشاملة

ئة أو كمذنبة ومخطأو مناقض ومتناقض إذ يعتبر المرأة مؤدية لوظائفها التقليدية وكمستهلكة خطاب إعالمي 
فنون الماكياج األزياء والموضة والتجميل وموضوعات علىونرى البرامج النسائية تركز .. باعتبارها سببا للخطيئة 

يفية إعداد كوعلى ، الرجلوبالتزين كأداة لجذب ،الحياةعدتها في باعتبارها بجمالهاوتستحث المرأة على االهتمام 
. الطعام 

وينتقد المنزل إلىالعودة المرأةالذي تزخر به الوسائل اإلعالمية والذي ال ينفك يطلب من االجتماعي للخطاب ثم نأتي 
دعو هذا الخطاب وي, البرامج ورؤيتهم الخاصة أصحاب الذي يتنوع وتتعدد أشكاله بتنوع وتعدد مشاركتها في التنمية 

ها بما في ذلك شرور بأنواعالالتهديد والوعيد باعتبارها أداة لغة للمرأةالمرأة بضرورة طاعة الرجل ويستخدم في خطابه 
. أو انتهاك أو حتى اغتصاب أذى منما يقع عليها من عنف وما تتعرض له 



صورة المرأة كإعالمية

أنها قد المرأة اإلعالمية العربية تتأخر كثيرا  عن مسيرة الرجل اإلعالمي العربي رغم
.بدأت في هذا المجال مبكرا ولكنها لم تتقدم بخطوات كبيرة

ةالعربيمواقع قيادية في أجهزتنا اإلعالمية يحتلون عدد بسيط من النساء 

القنوات ويصليترأسن قنوات تلفازيه لكن دون أن نلحظ تغيير أو تأثير فيما تبثه هذه

كثر من الرج .للمرأةالتجاريمل في تناولهااألمر إن تصبح القيادية اإلعالمية رجل أ



هل تطرحون الحقيقة؟

1

2

العنف ضد النساء

النفسي االستغالل 
والجسدي

3

4

البطالة المؤنثة

الفقر واألمية

بجرأة وموضوعية



ان الثقافه هي التي تمنح االنس
وهي قدرته على التفكير في ذاته

التي تجعل منه كائنا  يتميز
ره على باالنسانيه المتمثله بالقد

.النقد وااللتزام االخالقي

تعريف 
زئبقي

التنميةالثقافة

مان وصمام األاالنسان المثقف هو المصدر
للتنمية

تغيير مفاهيم المجتمع

.تغيير جوهري في ادوار المؤسسات التربويه

.مؤسسات اعالميه



العربيصورة المرأة في اإلعالم

1

2

.تتباين

.تتناقض



لى التأثير ال بد أن تقوم هذه اإلستراتيجية على مبدأ أن المرأة تمتلك قدرة ع
هم الخالق في بناء المجتمع المتطور الذي ننشده وهي األقدر على تف

.  ادمةواستيعاب القضايا التربوية التي يقوم عليها بناء األجيال الق

استراتيجية اإلعالم



.اقتصاديه–سياسية -: المعوقات االجتماعية

.كيف نعزز الدور النسوي باالعالم

:  التحديات التي تواجه انخراط المرأة العربية في العمل اإلعالمي

1

2

حكومي-اهلي –فردي 



.االعالمية اربة صورة المرأة مقاربة نوعية دون االقتصار على جزء دون آخر من الموادمق1.

.فما هو غير مخصص للمرأة يحمل صورا  عنها

ن قبلدعم الدراسات التي تعطي الكلمة للجمهور، فالصورة االخطر هي الكامنة في اذهان المتلقي.2

.الكامنة في المضامين

كبر للمواد غير االعالمية في المكتوب و للمواد االعالمية في التلفزيون و.3 العناية بالمواد أيالء اهتمام أ
.االذاعية

س كوسيلة اعالم بالنظر اليها في سياق تكنولوجيا االتصال وليتكثيف البحوث عن المرأة واالنترنت.4
.فقط



فقطإنجاز بحوث تنظر الى المرأة العربية و ليس القطرية .

و إيالء أهمية أكبر

.لدورها كمستهلكة و كمنتجة للمواد االعالمية

عالميات انجاز بحوث اساسية عن المرأة واالعالم و ارساء تقاليد البحوث العملية التي تشرك اال.6
.واالعالميين في البحث

ث و االنتاج تكثيف اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي تهتم بالنوع االجتماعي لتطويعه للبح.7
.االعالمي

.توجيه توصيات الى جهات معلومة تترجم الى استراتيجيات محددة وقابلة للتنفيذ.8



ترافق كراسي اليونسكو فيأبرز التحديات التي 
 
 
المراة واالتصال واالعالم عموما

.المشاركات االتصالية النسائيةالمتوفرة حول المعمقة ندرة المعلومات•

ي عدم فهم الموضوع بصورة دقيقة، و اختالط الموضوع مع موضوعة صورة المرأة ف •
.اإلعالم العربي، و موضوعة تطور وضع النساء االعالميات

نمية المرأة ضعف التعاون والتنسيق بين المؤسسات المختلفة العاملة في مجال ت•
.في تطويرالعربيةالمؤسسات تعاون وعموما، 



بالمعنى الصحيح( جندري)إعالم نسائياتصال هل يوجد 

:ات المختلفةإبرز نتائج الدراس

بمعناه بعيد كل البعد عن مفهوم االعالم النسائي، الصحف،الشاشاتال يزال غائما، والمطروح على•
.االعالم المرئية، ووسائل التواصل االجتماعيوبخاصة أيضا في وسائل .العلمي

.، حتى بالنسبة للقائمين على إنتاجهحتى غيرمعروفال يزال مفهوم غير واضح و •

.يتم التعامل مع هذا النوع من البرامج بصورة إرتجالية بل و الكثير من االستخفاف•



المساحات اإلعالمية الموجهةبرز القضايا والمواضيع التي تطرحهاأ
هذهفي عالمنا العربية بصورة عامةءللنسا

الشؤون الحياتية و الواقع اليومي البسيط ات تدور معظمها حول واقع امهتماإل•
.العادية

معية وهناك تشويه لدور المرأة في المنزل، وعدم االهتمام بمساهمتها العائلية والمجت•
.  والوطنية

لنخبوية،  مضمون بعيد عن القضايا الجادة، او القضايا العميقة او العملية، او القضايا ا•
.وتظهر المرأة مفتقدة ألبسط مظاهر المهنية او القيادية

القليل جدا من هذه البرامج يظهر دور المرأة في الحياة العامة، المهن المختلفة، او•

.السياسية و غيرها



 
 
و أيضا

جتماعية القليل منها يعامل مع بعض القضايا القانونية و التحديات اال•
.التي تعانيها المرأة، بصورة جريئة و جدية

كثير من على حساب ال. الكثير منها يركز على األزياء، التجميل، المطبخ•
رأة في ظل القضايا مثل التعليم، التدريب، و فرص المنافسة، اوضاع الم

.و المشاركة السياسية و غيرهاةالمرأ.القوانين المختلفة

1
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!!!و الخطير جدا

.إفتقاد لمفهوم المرأة المهنية•

.و تشجيع الجيل الجديد على عدم العمل•

.صناعة النجاح عن طريق بث الوهم•

.وتصوير الشهرة على انها الغاية الكبرىالنمذجة،•

.  تهميش للنجاحات النسوية في الشؤون األكثر تعقيدا وجدية•

مل المرأة العاملة، أما غير جذابة، فاشلة إجتماعيا، بلهاء، وحتى على صعيد الع•
.غير مهنية بالصورة الصحيحة



بمعنى

.ةنمذجة للمرأة الناجحة على أساس الشكل، االنفاق، االستهالك و العصرن•

.اوفي مجتمع تعصف بأركانه البطالة، فإن عمل المرأة ليس أولوية إطالق•

دث عنه الذي يعصف بالمجتمع ال يذكر وال يتحالفساد االخالقيكما ان •
.إطالقا



للمساحات اإلعالمية واالتصالية التأثيرات الرئيسة 
الموجهة للمرأة في العالم العربي

ة الموجهة المساحات اإلعالمية واالتصاليبالنسبة للكثير من المختصين فإن •
كثر تقليللمرأة في العالم العربي  دية، و قد ساهمت في فرض صورة نمطية أ

كثر مما أفادت .رسخت وجها محددا، بل ان البعض يرى انها أساءت للمرأة أ

ركز كثيرا هذه البرامج متأثرة تأثرا كبيرا بمتطلبات و حاجات السوق، لذا فهي ت•
.مرأةو ليس على التنمية و التطوير لل. على األستهالك، و تشجيع الشراء

1
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قال أكثر؟؟؟؟؟البعض

كثركانالبعض• فيلمرأةلالموجهةواالتصاليةاإلعالميةالمساحاتهذامضامينعلىالهجومفيشدةأ
.ياتهاإمكاناالجتماعية،وبقيمتهاوأضرتللمرأةأساءتقدالبرامجهذهمثلبأنقالواالعربي،العالم

كثركانالبعض• الىذلكعزواو.تسليعهاوالمرأةتشييءفيساهمتقدالبرامجهذاانقالو،حدةأ
األمركة

خاللمناألنسانيةالقيمويعامل,سلعيةبقوالفيالمرأةيضعأمريكيثقافينموذجوسيادة
(البيزنز)



ضعف شديد في التخصصية

المساحات اإلعالمية هذه هي الظاهرة العامة التي تحيط بكل •
نسبة ، لكن حتى بالواالتصالية الموجهة للمرأة في العالم العربي

فتقد ، الى انها تومهمةو التي استطاعت ان تطرح قضايا جادة ها ألجود
.لالختصاص و العلمية



هل إستطاع البعض األفضل المحافظة على 
بعض السوية؟؟؟

قضايا بعض الان تطرح المساحات اإلعالمية واالتصالية هذه إستطاعت بعض•
عوبة في و ان تناقش قضايا حساسية و أحيانا صعبة، لكن في الغالب االعم هناك صالجادة،

.المحافظة على المستوى، لعدة حلقات متالحقة

معظم البرامج تغلب عليها الصفة التجارية المرافقة لإلنتاج، •

األستهالك و واالنصياع لشروط الرعاة و المعلنين تجعل معظم البرامج تضج بالتشجيع على
.التسويق  و ليس على اإلنتاج



..و بعد

زلها على التي يهدم من.....أين هي قضايا المرأة المناضلة، المقاتلة، التي تلد على الحواجز•
تربي طفلها في رأسها، التي يعتقل ولدها أمانها، االسيرة، التي تلد في السجون، التي ترضع و

.المهاجرةالمعتقالت، التي لم ترى أطفالها منذ سنوات طويلة، التي غادرت طفال عمره أيام

.المعيلة•

.المنفصلة، المطلقة، األرملة، العازبة•

.أين هي القضايا الحقيقية للمرأة المهنية•



و أين هي؟؟؟؟؟

.مشكالت المرأة في التطور المهني و العلمي

و اين هو الحديث عن صعوبة متابعة دراستها، مثال او صعوبة إنتزاعها
الخ... للفرص، و حرمانها من فرص التدريب

1
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و أين هو ؟؟؟؟

كثر الشرائح الت• ي تعاني منثم أليس الفقر و البطالة هي الغول التي يهدد حياتنا، و النساء أ

فأين أعالمنا الفضائي من مثل هذه الكوارث؟؟؟؟؟؟؟؟؟مثل هذه القضايا،



المزيد من كراسي اليونسكو للمرأة لذا فان تأسيس 
قصوىضرورةأخص،عموما وللمرأة واالتصال بشكل 

خياروليس



شكرا لكم



EFFECTIVE COMMUNITY INITIATIVE
Inspiration, Ideation and Implementation 

Dr Hanaa Albanna



COMMUNITY DEVELOPMENT Initiative 



Grassroots ideas 
and community-led 
initiatives are not 
new – many of our 
most successful 
organization's and 
places started off 
with a small group 
of people sharing 
an idea

“Community initiative is generally a network 
of individuals and partner organizations 
dedicated to improving the health and welfare 
of a community. It seeks to deal with and 
reduce the effect of social problems, in order 
to improve peoples' quality of life. 

They vary by community, but may address 
issues such a homelessness, human rights, 
education, WASH, domestic violence, health 
and many other issues”. 

Definitions



‘’Unique effort consisting of a 
set of coordinated and 
controlled activities, 
undertaken to achieve a specific 
goal”

Arthur Himmelman (1992) 
uses the term “collaborative 
empowerment” to describe a 
vision and process for 
societal change. 

“The process of identifying solutions for 
clearly stated problems and structuring them 
in a way that makes them implementable. 

Definitions

Sometimes called “community-based initiative”, 
sometimes called a grassroots initiative or 
simply a “CBI”. (Seyfang and Smith, 2007)

Community-level sustainable development 
initiatives.

Community-led design initiatives.



COMMUNITY INITIATIVES 

• To place local communities at the center of the design process: Attention to the 
needs and desires of the people involved and to the areas where they live and 
work                      community members became active participants. 

• To develop a holistic approach which focuses on outcomes, benefits and impact 
for local communities.

• To foster collaborative working between public sector organization, third sector, 
private sector and local communities. 

Community Initiatives requires:



Components 
of Community 
Initiatives

PEOPLE

PLAN

PROCESS

Successful Initiatives + Impact 

+

+

=







FRAMEWORK AND 
DESIGNING



Initiative Design Cycle

• Basic initiative design can be broken into two main parts: 
understanding problems and designing solutions.

Design Cycle

• Situation analysis: needs assessment, stakeholder analysis 
and problem analysis, organizational capacity

• Initiative design and planning framework

• Initiative budget

• Initiative monitoring and evaluation plan

• Dissemination of lessons learned

Each step of the cycle is equally important and should not be 
skipped. 



The Initiative 
Design Cycle

Situational 
Analysis

Set a goal 

Set objectives -
SMART

Set a strategy 
and create plan

Write a realistic 
budget 

Get funding

Start your 
initiative

Monitor your budget and 
timescales

Adapt as you go

Get feedback from 
your community 

(Impact and 
outcomes) 

Close or handover 
your initiative

Record what you have 
learnt

Start imagining your 
next initiative

Develop your idea 
(understanding problems and 

designing solutions)

Build a Team



Identify all those groups who have a significant interest in the (potential) project.
Investigate their respective roles, different interests, motivations, incentives relative 
power, capacity to participate, strengths and weaknesses.
Interpret the findings of the analysis and incorporate relevant information into 
project design.

The purpose of a project situation analysis is to identify problems in the project’s 
focus area, identify causes of the problems, and develop solutions to resolve the 
existing situations. 

Situation analysis is conducted by using all available data such as national statistics, 
research, survey results, and needs assessments of the vulnerable population. 

Situational Analysis

Stakeholder Analysis



(SWOT) analysis is a powerful technique to understand the capacity of an organization. 

1. Internal Analysis: Examine the capabilities of the organization. This can be done by analysing the 
organization’s strengths and weaknesses. 

2. External Analysis: Look at the main points in the situation analysis, and identify those points that pose 
opportunities for your organization, and those that pose threats or obstacles to performance. 

Data analysis and the needs assessment form the basis of project 
conceptualization; helping to identify a problem, its causes and consequences and 
exploring the breadth of the problem. 
A data analysis includes a review of the demographics, politics, economics, 
infrastructure and socio-cultural factors.

Data Analysis and Needs 
Assessment 

Organizational Capacity 
Assessment



The RESULT…
WHAT happened?

CORE/MAJOR PROBLEM
The negative aspects of an existing situation

The REASON…
WHY something happened

Problems (negative current conditions) are those things that would have to change - or be overcome - in order to 

achieve the long-range goals of a socially and economically healthy community.  

Why?  Development problems are usually multi-dimensional and complex. 

Problem Analysis



Planning: Logical Framework Analysis
WHAT IS LOGICAL FRAMEWORK ANALYSIS (LFA)?

A log frame is a tool for planning and managing initiatives. It looks like a table (or framework) and 
aims to present information about the key components of a initiative in a clear, concise, logical and 
systematic way. 

A log frame summarizes, in a standard format:

• What the initiative is going to achieve?

• What activities will be carried out to achieve its outputs and purpose?

• What resources (inputs) are required?

• What are the potential problems which could affect the success of the initiative?

• How the progress and ultimate success of the initiative will be measured and verified?



Why Use 
Logical 
Framework 
Analysis? 

The LFA is a way 
of describing 
initiative in a 
logical way so 

that it is -

Well designed.

Described 
objectively.

Can be 
evaluated.

Clearly 
structured.



A LOGICAL FRAMEWORK – DFID MODEL



A LOGICAL FRAMEWORK 



COLLABORATION

Core Principle 



ENGAGEMENT
For any community initiative to succeed, the initiative 
must have the support of its community, right from the 
start.

Core Principle 



Core Principle 



Innovation
Innovation and community action are two important strands for 
sustainable development.

Core Principle 



Partnerships can be in various ways -

• Funder Collaboratives - are groups of funders interested in supporting the same issue who pool 
their resources.

• Public-Private Partnerships - are partnerships formed between government and private sector 
organizations to deliver specific services or benefits.

• Multi-Stakeholder Initiatives - are voluntary activities by stakeholders from different sectors 
around a common theme. 

• Social Sector Networks - are groups of individuals or organizations fluidly connected through 
purposeful relationships, whether formal or informal.

• Collective Impact Initiatives - are long-term commitments by a group of important actors from 
different sectors to a common agenda for solving a specific social problem. 



SUSTAINIBILITY

Core Principle 



Quality 
Standards for 
Community 
Initiatives 



Conclusion 

Every one can be part of the change! 



Becoming a catalyst for positive change by 
engaging your community in designing, 
developing, and implementing a broad-
based, community-owned action plan for 
improving your community.

Every one can be part of the 
CHANGE!





التكنولوجيا وتقنية االتصاالت 

ودورها في تعزيز فاعلية 

المبادرات المجتمعية النسائية
2020أكتوبر 





سنه50تخيل العالم قبل 

في هذا الزمن( 19-كوفيد)تخيل 



2050تخيل العالم سنه 

https://www.youtube.com/watch?v=A7T9AtmsO5o&t=64s

https://www.youtube.com/watch?v=A7T9AtmsO5o&t=64s


تعريف التكنولوجيا

ن،التّكنولوجيا كلمة ذات أصل يوناني، تتكّون من مقطعي

:Techno  ،ويعني حرفة، أو مهارة، أو فن

Logy يعني علم أو دراسة.

:ومن هنا فإّن كلمة تكنولوجيا تعني

علم األداء أو علم التّطبيق

,ولوجياحيث أورد الكثير من العلماء تعريفات أخرى عديدة لكلمة التكن



ايجابيات التكنولوجيا في حياتنا

تحدي

الزمان

المكان

الموارد

القدرات



عجالت التمكن من استخدام التكنولوجيا

التأثي
ر

التطوير

ةاالستفاد



تخطيط المبادرة في ظل التكنولوجيا
أداة

وسيلة

استدامة



مجاالت تطبيق التكنولوجيا

الروحي

النفسي

الجسديالفكري

المالي



نماذج نجاح

األقل تقدم للنساءبوابة على اإلنترنت هي "بيوتستات"
مصنوعة يدويا  فرصة بيع أغراض حظوة في األردن 

سالل تتراوح بين العباءات المطرزة بخيوط ذهبية إلى ال
تقدم هذه المؤسسة االجتماعية التدريب على. المجدولة

.ن الحوافزالبيع والتسويق على اإلنترنت للنساء وتقدم له

مال عن رائدات أعنشر نبذة باإلضافة إلى : ومضة للنساء
ة الطاولمناقشات " ومضة للنساء"، تنظم منصتهاعلى 

بية من المستديرة لمدة ساعتين في الكثير من المدن العر
أجل مناقشة التحديات التي تواجه رائدات األعمال 

دعْمن والتركيز على كيف تكون النساء في الطليعة وت
.  بعضهّن البعض لتحقيق التغيير

https://www.wamda.com/2011/06/%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA
https://www.wamda.com/tag/w4women


تخيل العالم بعد الجائحة 

2050سنه

https://www.youtube.com/watch?v=A7T9AtmsO5o&t=64s

https://www.youtube.com/watch?v=A7T9AtmsO5o&t=64s


شكرا  



 المبادرات المجتمعية النسائية .1

أن مشاركة المرأة في المبادرات المجتمعية يمكن أن التي أجرتها المؤسسات الدولية العاملة في دول العالم النامية تظهر الدراسات 

والشباب وذوي االحتياجات  األطفالليس فقط للنساء وإنما يشمل األثر شرائح المجتمع األخرى مثل  ديكون لها فوائد طويلة األم

، سواء من تأثير إيجابي على حياة النساء األخريات غالبًا ما يكون للنساء الالتي يتم تمكينهن التخاذ إجراءات  الخاصة وغيرهم،

 .من خالل المبادرات المجتمعية واألنشطة التوعيةخالل البرامج التي تقودها الحكومات أو المنظمات غير الحكومية أو 

 ادرات المجتمعية النسائية والتطوعالمب .2

شهدت المنطقة العربية إقباال شديدا على انخراط النساء في العمل المدني والمجتمعي والمبادرة لمعالجة المشكالت االقتصادية 

ارث عززت ولعل التغييرات الكبيرة الحاصلة في المنطقة من أزمات وحروب وكو، واالجتماعية التي تعاني منها النساء والعائالت 

روح المبادرة والقيادة من أجل اإلسهام في تحسين جودة الحياة للمرأة العربية والوصول إلى الخدمات األساسية وممارسة حقوق 

 تها كافة المواثيق الدولية وخصوصا الحقوق المدنية والسياسية والحق في المساواة وعدم التمييز.التي كفلاالنسان 

 أي فكرة مجتمعية رائدة بشكل تطوعي ، فلماذا نتطوع؟غالبا ما تكون نقطة انطالق 

في الحقيقة ان مفهوم التطوع في العالم العربي يختلف قليال عن المفهوم العالمي من حيث األهداف وطبيعة االنخراط فبسبب 

وصول إلى شبكة من الظروف االقتصادية الصعبة غالبا ما ينخرط األفراد في مبادرات تطوعية من أجل الحصول على وظيفة او ال

العالقات يمكن من خاللها الوصول إلى مصدر دخل وهذا تفكير منظقي وسليم ولكن ال يجب ان تنحصر الدوافع في تحقيق مكسب 

 فردي فقط وعلى نطاق زمني قصير.

يأخذ أشكاال وصورا عدة فالتطوع مبدأ إنساني راقي وقيمة مجتمعية تترك أثرا مهما على نطاق األسرة والمجتمع. والتطوع يمكن ان 

، ولكن من خالل خبرتي من المهم جدا أن تقوم المبادرة المجتمعية حسب كفاءة المتطوع وظروفه وحاجة المبادرة الى هذا الشخص

أو صاحبة فكرة مشروع ريادي باتخاذ التطوع كمنهج علمي ليس فقط لنشر الخبرة وإفادة المجتمع ولكن أيضا من أجل استمرارية 

والتطور وتشجيع النفس خصوصا ان العامالت في مجال التنمية كثير ما يصبن باالحباط بسبب التحديات الكبيرة في هذه التعلم 

 القطاع.

 

 المبادرات المجتمعية النسائية وريادة األعمال .3

يفاجئ البعض عندما يعلم أن قد قة العربية. \الحقيقة ان هناك مؤشرات ايجابية بالنسبة لمشاركة النساء في االعمال الريادية في المن

نساء. أصبحت النساء قوة ال يستهان بها على ساحة ال إحدى واحدة من كل ثالث شركات ناشئة في العالم العربي تؤسسها أو تقودها

نسبيًا في  ال تزال جديدةنجد أنها لتكنولوجيا إلى ريادة األعمال في مجال ااذا نظرنا  الشركات الناشئة في جميع أنحاء الشرق األوسط.

. يعتقد العديد من رواد األعمال في المنطقة أن فقط مجااًل يسيطر عليه الذكور معين يجعلهاالعالم العربي ، فال يوجد إرث 

، بما في  يوجد فيها فرص كبيرة لتمكين النساء وتحقيق تغيير نوعي في هذا المجالالتكنولوجيا هي واحدة من األماكن القليلة التي 

ولكن ما نشهده من تحديات سياسية واقتصادية يؤثر على مبادرات ريادة األعمال التي تقودها  ، جتماعيةعراف االذلك كسر األ

 وخصوصا انه ال توجد سياسات خاصة بدعم رياديات األعمال في أغلب البلدان.   النساء

 

  ممارسات العمل التطوعي وريادة األعمال .4

ومهم من اجل معالجة مشاكل النساء تحديدا ولكن هل يقتصر التطوع على مرحلة معينة من بالوقت والجهد هو إسهام جميل التطوع 

 مراحل المبادرة المتجمعية؟

بالطبع ال! فيمكن ان تقوم فكرة أي مبادرة مجتمعية او ريادة اعمال بشكل تطوعي وبدافع شخصي من مجموعة من األشخاص أو 

ي في البدايات ولكن اذا ما تطورت المبادرة وتوسعت وحققت االهداف المرجوة يجب النساء ويتم العمل بموارد قليلة وبجهد تطوع

ان تحافظ المبادرة على روح التطوع وتنشره في الفريق واألعضاء والمنتسبين وفي البرامج التي تنفذها المبادرة المجتمعية او 

 شركات االعمال. 

 ادرات ريادة األعمال من شأنه :منهج التطوع في الشركات الكبرى والناشئة ومبأن تبني 

 وتتحسن العالمة التجارية للشركة أن يحسن من تسويق الشركة ألفكارها ومنتجاتها وبذلك يتحقق عائد مادي -
 ومعالجتها من خالل شركات مع هيئات مسئولةأن يسلط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة  -
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 ت المجتمعيةنموذج منظمة العمل الدولية للمبادرا .5

هذا النموذج تبنته منظمة العمل الدولية لتمكين المبادرات المجتمعية الخاصة في الشباب في المناطق الريفية في صعيد مصر. الشيئ 

  :انه يجمع االسس الهامة الالزمة لتكوين مبادرة مجتمعية أو رياديةالمميز في هذا النموذج 
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ة علـى السـؤال: "ملـاذا  واملبـادرات االجتماعيـة) إلـى أثـر أكثـر اسـتدامة (أي املشـروعات االجتماعيـة). وبعبـارة أخـرى، إللجاـب

والدليـل  "يـة وبنـاء رأس املـال االجتماعـي والدمـج فـي املجتمعـات املحرومـة؟وكيـفيتـم تعزيـز روح ريـادة األعمـال االجتماع

أيضـا مفيـد للمديريـن وصنـاع القـرار فـي منظمـات املجتمـع العـام واملجتمـع املدنـي، لفهـم إمكانـات ومالءمـة التدخـات لدعـم 
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التـيتسـتجيب للسـياق املحلـي ومـا هـوعلـى أرض الواقـع، فـإن هـذا النمـوذج التنفيـذي مناسـب لتحقيـق النتائـج التاليـة علـى 

 املسـتويين املجتمعـي واملحلي

 ناجحاتاعيين أعمال اجتم ائداتمن أن يصبحوا ر لنساءتمكين ا 
 ساواة بين الجنسين؛ محسين الثقة والتعاون وال 

 كثر الفئات حرمانا؛ تحسين فرص الحصول على الخدمات االجتماعية بأسعار معقولة أأل 

 ئق للشابات والشبانالتحسين فرص الحصول على فرص العمل ال 



 تحارب وقصص نجاحات للمرأة القطرية وبداية التغيير 

 

احتلت المرأة دوراً بارزاً في دولة قطر حيث أصبحت تنافس الرجل في أعلى المناصب اإلدارية والعلمية وقامت بجهد 

لحضرة فاعل من خالل إسهامها في شتى المجاالت داخل المجتمع القطري وخارجه، يأتي ذلك تحت التوجيهات الكريمة 

 صاحب السمو أمير البالد المفدى.

كما أبرزت دولة قطر الدور الجلي للمرأة وذلك بتعزيز دور المنظمات االجتماعية التي تعنى بشؤونها معبرة عن اإليمان 

 .العميق بمكانة المرأة القطرية وقدرتها على تبوء أعلى المناصب وأداء األدوار المنوط بها بكل حيوية وفاعلية ومسؤولية

 

 

 مراحل التعليم وتطور المرأة بدولة قطر 

 البدايات دائما هي القوة التي تميزت بها المراة بدولة قطر  

 بدأت القطرية  بالتعلم في بالمدارس التي قادتها المرأة  ، السيدة/ آمنة محمد رحمها هللا.

  

 افس وتواكب بها مجريات العصر.ودرست بمختلف الجامعات وتوسعت في نطاق التخصصات التي درستها  لتثري  تن

 

وتبوأت المرأة القطرية مناصب عليا في التعليم حيث كانت سعادة السيدة شيخة المحمود أول وزيرة للتعليم واول سيدة 

قطرية وخليجية تتبوأ هذا المنصب الوزاري الهام، كما عينت الدكتورة شيخة عبدهللا المسند رئيساً لجامعة قطر وهي أول 

  ى هذا المنصب. سيدة تتول

 وواصلت المرأة القطرية عملها في المجال الصحي الذي تبوأت به مناصب عليا ووصلت لمنصب وزير 

 

ولم يخل مجال القانون من عمل المرأة القطرية فقد ترأست عدة أقسام في وزارة العدل، وعينت السيدة مريم عبدهللا الجابر 

 اعتبرت أيضا األولى من نوعها على مستوى دول المنطقة. أول وكيل نيابة على مستوى الخليج في سابقة

 ودبلوماسيا تجد القطرية لها بصماتها دوليا في شتى المجاالت .

 

% بعد إقرار حقي االنتخاب والترشيح للمرأة 47بنسبة  1998شاركت القطريات في االنتخابات البلدية التي بدأت عام 

 وكان لها نصيب في الفوز بمقعد. 1997عتيادية لمجلس الشورى عام القطرية في خطاب سمو األمير في الدورة اال

وبرزت المرأة القطرية أيضا في القطاعات المالية واالستثمارية ، استطاعت  المرأة القطرية في تحمل األدوار القيادية، 

متدت للعمل في البنوك وتكونت رابطة سيدات األعمال القطريات. ولم تقتصر مشاركة المرأة على ذلك الدور وحسب بل ا

مستندة على مؤهالتها العلمية العليا التي استحقتها بجدارة، ووصلت بها إلى مناصب رئاسية محققة الكثير من النجاحات 

 والتميز المالي اإلداري في العمل.

 

المرئي وخاضت المرأة مجال اإلعالم منذ بدايته، واستمرت به إلى أن شغلت المناصب الكبرى في مجال اإلعالم 

والمسموع. كما ساهمت المرأة القطرية بدور هام في المؤسسات الخيرية وذلك بتقديم المساعدات واإلعانات داخل المجتمع 

 وخارجه وإعداد البحوث الميدانية عن األسر المتعففة.

 

بلدها وتؤمن بها  سنتطرق لجهود سيدة قطر والمحرك والدينامو الذي جعل للمرأة القطرية كيانا وشجعها لتنهض بقضايا

 وتحفزها لبذل الجهود لتزرع بذرة التغيير لمجتمعها بمبادرات  :



 

 جهود سمو الشيخة موزا بنت ناصر وتمكينها للمرأة القطرية 

 

أولت سمو الشيخة موزا بنت ناصر حرم سمو األمير الوالد اهتمامها لكافة الجوانب الهادفة، مما ساهم في إبراز دور 

تحفيزها للنهوض بالمجتمع وتنويع مصادر الموارد البشرية، وترعى سمو الشيخة موزا المؤتمرات المرأة القطرية و

 النسائية التي تهدف إلى مناقشة قضايا المرأة وتضع الحلول المقترحة للمشكالت والتحديات التي تواجهها في سوق العمل.

مستوى التعليم وتأهيل جيل جديد متكافئ مع تطورات ولم تدخر سموها بذالً وال جهداً في سبيل تحقيق نقلة نوعية في 

العصر، وقد لعبت سموها أدوارا متعددة ومتنوعة تتجاوز حدود قطر، فهي ناشطة اجتماعية تمثل القوة الدافعة وراء 

 مجموعة من البرامج المبتكرة والخالقة في قطر والعالم.

مو الشيخة موزا، فهي تشجع المبادرات التي تنمي يدخل ترويج المواطنة الفعالة بين شعب قطر في صميم عمل س

المهارات، العمل الجماعي، االعتماد على الذات والمشاركة االجتماعية، وذلك بهدف تحقيق النجاح المرتقب باإلضافة الى 

شاء هدفها لجعل قطر مجتمعاً متطوراً ومزدهراً ودائم االستقرار من خالل ما تقدمه من تحقيق ألهدافها عن طريق إن

وتأسيس العديد من المبادرات والجهات الخدمية الفاعلة التي تنهض بالمجتمع وتهتم بمجاالت األسرة والتعليم و العلوم 

 والصحة والتراث الثقافي.

 

 

 

 بعض األعمال والمبادرات السامية التي قامت بها سمو الشيخة موزا

 * مشروع مركز السدرة للطب والبحوث.

 يمقراطية ومقّرها الدوحة.* المؤسسة العربية للد

 * مبادرة "صلتك".

 * الصندوق الدولي للتعليم العالي.

 * مركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

 * كلية الدراسات اإلسالمية في المدينة التعليمية.

 * برنامج "لكل ربيع زهرة".

 * عضو بأكاديمية الفنون الجميلة في معهد فرنسا.

 اليونيسكو –للتعليم األساسي والعالي لدى منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة * المبعوث الخاص 

 * عضو المجموعة الرفيعة المستوى حول تحالف الحضارات التابعة لمنظمة األمم المتحدة
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عية املبادرات املجتمعية النسائية ودورها في االستجابة للحاجات املجتم
نماذج ودروس مستفادة

أشواق أحمد بوعلي. أ

رئيس مركز أخالقيات العمل واألعمال بالشبكة اإلقليمية للمسؤلية المجتمعية 



المبادرة•

االبتكار•

الجهات المانحة•

االجتماعياالستثمار •

المجتمعية المبادرة •

التخطيط للمبادرة •

االعمال االجتماعية ريادة •

المجتمعيةالشراكة •

المسئولية االجتماعية•

(SROI )العائد االجتماعي على االستثمار•

Financial Sustainability-االستدامة المالية •

الكلمات المفتاحية
Key Words



المقدمة

ت، تعاظم فيه دور المرأة في كافة المجااللقد دخل العالم في مراحل جديدة •
مجتمعات واصبحت عنصرا هاما في عمليات التنمية والتطوير واالبتكار في

.الدول

ولقد شهدت السنوات األخيرة توسعاً مذهالً في حجم ونطاق وقدرات •
ي الشخصيات النسائية في جميع أنحاء العالم، وأصبح لهن دور بارز ف
ي تلبية المساهمة في جهود التنمية، وتصميم مبادرات خالقة تساهم بفاعلية ف

ة الحاجات المجتمعية جنبا إلى جنب مع جهود المؤسسات الحكومية والخاص
.ومؤسسات المجتمع المدني



ة والزوجة وبما أن المرأة جزءاً ال ينفصُل من كيان الُمجتمع فهي األم واألبن•
صميم واألخت والموظفة والحرفية، فقد كانت هي األقدر واألكفاء لطرح وت

كونُها حاجاته وتنفيذ وتفعيل المبادرات المجتمعية األكثر ارتباطا بالمجتمع و
يل واإلقدام وفاعلة وقادرة على النظر والتحلمطلعة ،مكّوٌن رئيسي للمجتمع 

.لخدمة مجتمعها ورفعته ورفاهه



في ورقتي المختصرة هذه الى محور مهم في محاور مؤتمر  سأتطرق •
والتي المرأة والمسؤولية المجتمعية في الدول العربية بنسخته الخامسة

رض وسأستع(  مبادرات نسائية مسئولة ذات أثر مجتمعي ) تحمل شعار
تجابة النسائية ودورها في االسالمبادرات نماذج وقصص نجاح لبعض من 

. للحاجات المجتمعية



سيكون تعداد الثروة 2050بحلول عام ”
مليون 700البشرية في المنطقة العربية قد بلغ 

، وبذلك ستواجه المنطقة 25أغلبهم تحت سن 
تحديات تنموية متزايدة مصاحب لهذا النمو، 
يدية وإيجاد حلول للتحديات الملحة بالطريقة التقل

“.من قبل جهة واحدة أصبح غير ممكن

ثقافةحولااللتفافالمهممنأصبحلذلك
المسؤلةوالمبادرة المجتمعية المسؤلية

أهداف التنمية األثرلتحققوالمبتكرة ذات 
.المستدامة العالمية



املبادرة املجتمعية املبتكرة 

املفهوم والتعريف



املبادرة املجتمعية املبتكرة 

.تطبيق األفكار الجديدة التي تخلق قيمة اجتماعية مضافة•

• 
ً
 وكفاءة

ً
الية  منحٌل جديٌد ملشكلٍة اجتماعيٍة، بطريقٍة أكر فعَّ

ً
وهذا الحلول املوجودة،واستدامة

 
ً
 للمجتمع  ككعل ولعلأل لافعرادالحل ُيشكل قيمة

ً
، أو داالبتكعار االجتمعا ي قع. حقيقية

ً
يكعو  متتجعا

،
ً
، أو حركعة اجتماععملية إنتاٍج، أو تكتولوجيا، وقعد يكعو  مبعدأ

ً
، أو قانونعا

ً
 أو فكعرة

ً
، أو تعداًا

ً
يعة

. بن أكر من عتصر

ماعيعة يعي األفكعار واالبتكعارات االجتتصميم وتتفيذ طرٍق أفضعل لتلبيعة االحتياجعات االجتماعيعة،•
عععة  لععع الجديععدة التعععي ععمععل ع لحَّ

ُ
ععمعععل  ععع  يعععدة التععير امللبععاة، واألفكعععار الجديعععتلبيعععة االحتياجععات امل

حديات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية القائمة لصالح الت .اس والكوكبحل التَّ



جديدةمنتجات•

خدمات جديدة•

عمليات جديدة•

أسواق جديدة•

نظم جديدة•

( خدمات –منتجات ) إعادة تجديد •

( خدمات –منتجات ) إحياء إعادة •

املبادرة املجتمعية املبتكرةأشكال الحلول الناتجة عن 



التمركز حول المستفيد•

العمل بعقلية المبتدئ•

الفكر التوليدي•

التعلم بالتجريب•

لاإليجابية في التعامل مع الحلو•

املبادرة املجتمعية املبتكرة مبادئ التفكير املتبعة في 



المسئولية االجتماعية للمرأة
سد الحاجة الفعلية للمجتمعاالبتكار لإلى مفهوم عمام االنتقال من مفهوم الترف اال



.ستفيدينللمالحقيقيةالحاجاتمعتتوافقالتيالمناسبةالمبادراتإختيار•

.ةالمبادرجدوىلدراسةبعدالمانحة/الداعمةالجهةرغباتمعتوافقها•

.وفعالةاحترافيةقياسبأدواتالمجتمعيةالمبادراتتلكأثرقياس•

:مراعاة قبل تنفيذ أي مبادرة مجتمعية يجب 



أثر

مستدام

تجارب

تحقق
حلول 

مبتكرة

تحديات

واقعية
أفراد

املجتم 

استكشاف

بتعاطف

االبتكار

املجتمعي

ةمجتمعيمبادرة مسؤولة ذات أثر نموذج ابتكار 

البداية 

النهاية



نموذج عالمي 



األرض من أجل الصحة

الشفاءاألرض من أجل



Dan Cox Dr. Francis Fote Ellen Starr



Dan Cox
president of a U.S. coffee company



• Grounds for Health is a non-profit

• founded in 1996 by Dan Cox

• dedicated to cervical cancer prevention and 
treatment programs in coffee-growing communities.
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األصابةتخفيض نسبة 



1$ for Ever Bag Sold = Save A Women Life 

زيادة نسبة الحصول على الرعاية المطلوبة



التعليم والتدريب





أثر

مستدام

تجارب

تحقق
حلول 

مبتكرة

تحديات

واقعية
أفراد

املجتم 

استكشاف

بتعاطف

االبتكار

املجتمعي

مجتمعيمبادرة مسؤولة ذات أثر ابتكار نموذج تطبيق القصة عل  



االستدامة المالية استدامة األثر



أثرنا 
Our Impact



عالم خالي من سرطان عنق الرحم... األثر الذي يريدون الوصول له هو 



المعايير العشر للمبادرات المجتمعية الرائدة والمبتكرة



.أ  تكو  مبنية عل  دراسة علمية مهتية تتوافق م  حاجات وتوقعات املجتم  1.

رةالمعايير العشر للمبادرات المجتمعية الرائدة والمبتك



يدانيةأ  تلبي االحتياج الحقيقي للمجتم  والتاب  من الدراسات امل. 2

المعايير العشر للمبادرات المجتمعية الرائدة والمبتكرة



لتركيز عل  قيمة أ  تملك هذه املبادرة ميزة تتافسية تميزها عن  يعرها من املبادرات التقليدية كا. 3
.معيتة أو شريحة من املجتم  أو  ير ذلك من جوانب الجودة والخدمة املتميزة

المعايير العشر للمبادرات المجتمعية الرائدة والمبتكرة



.لئةأ  تخدم املبادرة أبعاد وأركا  املسئولية املجتمعية ويي املجتم  واالقتصاد والب. 4

المعايير العشر للمبادرات المجتمعية الرائدة والمبتكرة



في باحتياجات أ  تتصف املبادرات باالستدامة بمفهومها الواس  في عملها وأثارها ومخرجاتها التعي ت. 5
.الوقت الحاضر دو  املساس بقدرة األجيال املقبلة عل  تلبية احتياجات ا الخاصة

رةالمعايير العشر للمبادرات المجتمعية الرائدة والمبتك



عيدا عن أ  تقوم وتبعنى عل  العمل املؤسس ي الواضح وفق استراتيجيات واضحة وسياسات بلتة ب. 6
.العمل الفردي أو العشوائي 

رةالمعايير العشر للمبادرات المجتمعية الرائدة والمبتك



رين للمشاركة والخدمة في فعالياتها امل. 7 صاحبة ذلك أ  أ  تهتم بتشجي  التطوع و اتاحة الفرص لآًل
ًبراتهم العمل التطو ي يحفز العاملي  وأفراد املجتم  عل  املساهمة في هذه املبادرات وتوظيف

.ومهاراتهم لخدمة مجتمعهم ورقيه

المعايير العشر للمبادرات المجتمعية الرائدة والمبتكرة



اصة االدارة العليا وذل. 8 ك لتوفير الدعم تتبتاها كافة املستويات االدارية ويشترك الجمي  في تحمل املسؤولية ًو
.الكافي إلنجاح املبادرة

رةالمعايير العشر للمبادرات المجتمعية الرائدة والمبتك



وال تتعارض م  قيم ممكتة وقابلة للتحقيق واالستمرارية وتتتاسب م  األنظمة والقواني  املعمول بها في البالد9.
.وعادات وثقافة املجتم 

رةالمعايير العشر للمبادرات المجتمعية الرائدة والمبتك



.وتقدمهإنجازاته بفيه الفريق الهام وتحفيز فريق العمل بحيث يصبح العمل محبوبا ملها يستمت  . 10

رةالمعايير العشر للمبادرات المجتمعية الرائدة والمبتك



ashwaqbuali

ashwaqbuali

ashwaqbuali

ashwaqbuali

ashwaq.buali@gmail.com

أشواق بوعلي.أ

استشاري القيادة والتحفيز واطالق القدرات 

اشكر لكم
استماعكمحسن 



....المدرب في سطور 

أشواق بوعلي 

.استشاري القيادة والتحفيز واطالق القدرات•

(.بناء ومضاعفة القوة الشخصية)مدربة معتمدة في برنامج •

.عضو اللجنة التنفيذية لمشروع المدينة االلكترونية لجاللة الملك•

.مستشارة تدريب ببرنامج البحرين والشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية•

(AHRI) ( BIPA. )المعهد االسترالي-محاضرة معتمدة ببرنامج الشهادة االحترافية المعتمدة في الموارد البشرية •

.البحرين-مدربة متطوعة ببرنامج إنجاز  •

.البحرين-مدربة متطوعة في حملة ركاز لتعزيز األخالق •

(International Academy for training & Consulting, USA( )أمريكا)مدربة معتمدة من األكاديمية الدولية للمدربين واالستشاريين •

Arab Open university, Bahrain(  البحرين)محاضرة معتمد في التدريب والتطوير من الجامعة العربية المفتوحة •

.في مجال اختبارات قياس القدرات والميول( اليونسكو)حاصلة على شهادة معتمدة من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة •

.قدمت العديد من الدورات والمحاضرات والبرامج التدريبية للعديد من الوزارات والمؤسسات داخل وخارج مملكة البحرين•

:الخبرات العلمية 

.تشارات وحلول التدريبسلإلProfessionals 360المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة •

.الشبكة اإلقليمية للمسئولية االجتماعية-رئيسة مركز أخالقيات العمل واألعمال •

.بنك البحرين اإلسالمي-مدير التدريب والتطوير.م•

.وزراة التربية والتعليم–أستشاري أكاديمي •



+973 39914441

ashwaqbuali

ashwaqbuali

ashwaqbuali

ashwaqbuali

ashwaq.buali@gmail.com

...للتواصل 





بية المدينة الرقمية لكبار السن في الدول العر

إعداد وتقديم 
وي/ د حياة بنت يوسف مّلا

المشرف العام على المدينة الرقمية لكبار السن في الدول العربية 

جتماعية رئيس مركز إجّلل لخدمات كبار السن التابع للشبكة اإلقليمية للمسؤولية اال



الحلم 
عالم البركة جميل وغني ولكن •

ليس هناك مراكز متخصصة 
للتدريب في هذا المجال 

فكان مركز إجّلل لخدمات كبار •
ية السن التابع للشبكة األقليم

للمسوؤلية االجتماعية عام 
٢٠١٢



س فالعالم الرقمي الجديد لي•
فيه مرصد مختص بكبار 

السن 
فظهرت المدينة الرقمية •

لكبار السن في العالم 
٢٠١٤العربي وتم تدشينها 

تستمر األحّلم 
وتكبر 



تستمر األحّلم 
وتكبر 

ات بدعم من الشبكة اإلقليمية وشركة الخليج للبتروكيماوي•

ة وتم تدشينها بوجود نخبة متميزة من شخصيات بحريني•
وخليجية وعربية صور  من عندك



عن المدينة الرقمية 



ّلل المدينة الرقمية لكبار السن هي إحدى مشاريع مركز إج
مية لخدمة كبار السن والمتقاعدين التابع للشبكة اإلقلي

.  للمسؤولية االجتماعية 

:رؤيتنا 

من نحن

رؤيتنا
نحو بيت خبرة عربي متميز لخدمات كبار السن 



سؤولية تسعى المدينة الرقمية لكبار السن في الدول العربية بم
جهود مهنية متميزة وشراكة مجتمعية واقليمية هادفة  لتوحيد ال
بهم، في مجال خدمات كبار السن، ونشر ثقافة العناية المتميزة
ربية، من خّلل التبادل الثقافي والمعرفي والمهني بين الدول الع
عن طريق االستعانة بذوي الخبرات والكفاءات المحلية، 

واالستفادة من الخبرات الدولية ، مع االستثمار األمثل 
.للتكنولوجيا الحديثة، وتسخيرها لخدمة كبار السن 

رسالتنا



المسؤولية 
وااللتزام 

المشاركة

التعاون

الرغبة بمساعدة 
االخرين 

المحافظة الكرامة 
اإلنسانية 

التميز
قيمنا



الدول تبادل الخبرات بين ذوي االختصاص للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في-1
.العربية  

نا
اف

هد
أ

.تسهيل التواصل بين مراكز خدمة ورعاية كبار السن في العالم العربي -2

.اقتراح سياسات ونظم متطورة إلدارة دور ومؤسسات رعاية كبار السن -3

لسن المساهمة في وضع معايير موحدة ومقننة لتقيين جودة الخدمات المقدمة لكبار ا-4
.
.ن تقديم االستشارات التربوية والمهنية  لكافة العاملين في مجال رعاية كبار الس-5

لتواصل المساهمة في نشر ثقافة التعامل مع كبار السن  لكل فئات المجتمع ،مستخدمين كل وسائل ا-6
الحديثة 

لكبار نشر الدراسات واألبحاث المتميزة محليا ودوليا والتي ترفع من مستوى الخدمات المقدمة-7
السن



عن الموقع 

https://www.aelderlycity.com/#tab1
https://www.aelderlycity.com/#tab2
https://www.aelderlycity.com/#tab3
https://www.aelderlycity.com/#tab4
https://www.aelderlycity.com/#tab5


ا مستشارين



ماذا حققنا 
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ماذا حققنا 
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مقاالت ونشرات دراسة صحية أخبار حول 
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محتوى موقع المدينة الرقمية لكبار السن

المحتوى



من مبادرتنا
الداعمة 







جديدنا مبادرة  برنامج إجالل إلحتراف التطوع في مجال
رعاية كبار السن في الدول العربية 





 

 

 

 ورقة عمل بعنوان

 

مملكة البحرين نموذجا –النسائية لتعزيز تطبيقات التنمية المستدامة في المنظمات البرنامج الوطني   

 

 تقديم

 سما عبدالحميد العلوي

 رئيسة األكاديمية الدولية للمسؤولية المجتمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقديم 

  في تعزيز كفاءة  العالمية والتوجهاتالتوصيات  من تنفيذ جملة مملكة البحرين عبر سياستها االجتماعية فيتفردت

، وذلك من منطلق اإليمان بالدور المتعاظم الذي  المنظمات النسائية دور تبنتها ودعمت ، حيثالنسائيةالمنظمات 

يمكن أن تسهم به مختلف القوى االجتماعية في تطوير مجتمعاتها ومتطلباتها بهدف إيجاد مواقع لها في مسيرة 

التنمية. وتجسيداً لذلك، اتخذت وزارة العمل والتنمية االجتماعية العديد من الوسائل التشجيعية لمضاعفة فاعلية 

من خالل زيادة التنسيق فيما بينها، وتوفير أوجه التسهيالت لتنفيذ أنشطتها وفعالياتها بما يسهم  ات النسائيةالمنظم

في جميع الندوات والمؤتمرات  النسائية المنظماتفي تحقيق أهدافها، إضافة إلى حرصها الشديد على مشاركة 

، إيماناً منها النسائية عضوات المنظماتية قدرات وورش العمل التي تنفذها الوزارة، والتي تساهم بالشك في تنم

تشكل القوة االقتصادية واالجتماعية الثالثة مع القطاعين العام والخاص، وأن هذه القوة لها دور المنظمات بأن هذه 

 منظماتوهي جزء أساسي من  ومشكالت المرأة على وجه الخصوص،فاعل في معالجة المشكالت االجتماعية عامة،

 المدني التي يتعاظم دورها نتيجة تسارع التحوالت االجتماعية واالقتصادية في العالم. المجتمع

  عضوالشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية -األكاديمية الدولية للمسؤولية اإلجتماعية وفي هذا اإلطار بدأت -

لهذه المنظمات عبر  إضافة نوعية في مجال بناء القدرات المؤسسية في تحقيقالتخطيط ليكون لها دور فاعل 

والسعي إليجاد آلية للتشبيك  ، وكذلك التعريف بأفضل الممارسات العالميةملتقيات ومؤتمرات وورش عمل فاعلة 

يمية الدولية األكادلتبنيها، في محاولة من  النسائيةمع هذه الممارسات المتقدمة عبر التعريف بها، ودعوة المنظمات 

في مملكة البحرين ، لما لها من دور  النسائيةللمساهمة في رفع الكفاءة االنتاجية للمنظمات  للمسؤولية اإلجتماعية

 في قضايا التنمية في مملكة البحرين، وأيضا في خارجها.ومتعاظم  هام 

  األمم المتحدة أهداف األمم المتحدة  ، ومنذ أن أطلقت منظمةاألكاديمية الدولية للمسؤولية اإلجتماعية وقد اهتمت

، بدعم عالمي واسع، وبمشاركة من مملكة البحرين عبر مؤسساتها م2015في عام  2030للتنمية المستدامة 

. وعليه، في الترويج لهذه األهداف العالمية السامية والتي تعزز تطبيقات االستدامة  الحكومية والخاصة واألهلية

دور بارز في المساهمة في تحقيق هذه األهداف األممية،  في مملكة البحرين النسائيةمات كان لزاما أن يكون للمنظ

ألنها إن تحققت ستغير شكل العالم ، وتعمل على تحسين واقعه إلى األفضل في مجاالت هامة ، وخاصة في مجاالت 

لصحية وشمولها، والمحافظة ذات الصلة بجهود القضاء على الفقر والجوع، وتجويد التعليم، واستدامة الرعاية ا

، وتحقيق الشراكة العالمية في التعامل مع  للفئات األضعف في المجتمع على البيئة ورعايتها، والتمكين االقتصادي

وغيرها من األهداف التي تأتي استدامة للنجاحات التي حققها العالم في أهداف األلفية والتي  المشكالت العالمية

 .م2015-2000ين استمرت خالل الفترة ماب

  برنامج لتعزيز تطبيقات التنمية المستدامة في  إقتراحفي  األكاديمية الدولية للمسؤولية اإلجتماعيةوتأتي مبادرة

، وكذلك فإن ، لما لهذه المنظمات من أهمية في تحقيق استراتيجيات البناء والتنمية الوطنية"النسائيةالمنظمات 

االستدامة سيساهم في رفع التصنيفات األممية لمملكة البحرين بصورة ايجابية في تعزيز كفاءتها وفق تطبيقات 

 المحافل العالمية.

  جزءا من العالم األكبر  النسائيةآملين أن تحظى هذه المبادرة بقبول واسع من المستهدفين منها، لتكون منظماتنا

 في ممارساتها المهنية المتقنة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لتعزيز تطبيقات التنمية المستدامة في المنظمات النسائيةالبرنامج الوطني 

 -ماهية البرنامج:

 

في مملكة  النسائية، هو برنامج مهني موجه للمنظمات البرنامج الوطني لتعزيز تطبيقات التنمية المستدامة في المنظمات النسائية 

، والتي أقرتها منظمة األمم 2030البحرين ، بهدف توعية القائمين على هذه المنظمات بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

المتحدة بمشاركة العديد من دول العالم، بما فيها مملكة البحرين، والتي تحرص على االلتزام بتحقيقها عبر تطوير تشريعاتها، وتقديم 

ير لالجتماعات الدولية المعنية الرفيعة المستوى الثبات جديتها في تحقيق هذه األهداف، وكذلك سعي حكومة مملكة البحرين التقار

 لمواءمة هذه األهداف مع استراتيجياتها الوطنية.

 -أهداف البرنامج:

 بمعايير االستدامة العالمية في خدماتها وأنشطتها. وطنية نسائيةمنظمة بناء  -

 ..في عملياتها وخدماتها ومشروعاتها. لتبني تطبيق أهداف التنمية المستدامةاكتساب المهارات والخبرات الالزمة  -

على توثيق ممارساتها وتطبيقاتها في مجاالت التنمية االستدامة عبر التدرب على األطر العالمية  النسائية تدريب المنظمات -

 .للتقارير لمواءمتها مع المعايير العالمية
 ، بإشراف المجلس األعلى للمرأةالتي تتبنى أهداف التنمية المستدامة بعضها بعضا النسائية تحقيق شراكة بين المنظمات -

لتعزيز ممارساتها، والتعرف على أفضل الممارسات في التطبيق والتوثيق واإلفصاح لتعزيز حوكمة عمليات هذه المنظمات 

 في عملياتها وخدماتها وأنشطتها.

 ت المستهدفة:المنظما

سيتم اختيارهم وفق آلية  حيث ، 2021-2020بحريني فاعل خالل األعوام  نسائي ومبادرة وفريق تطوعي منظمة 50سيتم استهداف 

 .اختيار مهنية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية في مملكة البحرين

 -يحرص القائمون على تنفيذ البرنامج تحقيق العائد اآلتي:

 ..2030على مفاهيم وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة النسائيةللمنظمات  ة( منتسب 100نأهيل عدد ) -

لتبني مبادرات ومشروعات مجتمعية تساهم في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية  ةالمنتسبالنسائية تأهيل المنظمات  -

 البحرين عالميا في المحافل الدولية.، وبالتالي ترفع من تصنيف مملكة 2030المستدامة 

 للمنتسبة إلدارة مشروعاتهم التنموية بمعايير التنمية المستدامة. النسائية تأهيل المنظمات -
 إصدار تقارير االستدامة وفق االطر العالمية.و توثيق الممارسات منتسبة على آلياتالالنسائيةتأهيل المنظمات  -
 لإلنتساب لعضوية برنامج األمم المتحدة لالتفاق العالمي المعزز لتطبيقات االستدامة. النسائية تأهيل المنظمات -
تأهيل المنظمات إلصدار تقارير قياس األثر االجتماعي للمشروعات المتوافقة مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة  -

2030. 

 .إصدار تقرير ختامي لقياس األثر االجتماعي للبرنامج  -

 

 -االعتماد األكاديمي للبرنامج:
 

 -سيحصل المشاركون في هذا البرنامج التدريبي الدولي على:

 

 شهادة دولية من المجلس العالمي للتنمية المستدامة للبرنامج . -
 لكل ورشة من ورش العمل . الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعيةشهادة دولية من  -



التي  النسائية وآليات تساهم في نقل المعرفة إلى فريق العمل في داخل المنظمةمادة علمية متكاملة وإثرائية  تحتوي إجراءات  -

حقيبة اليها ، لتشمل هذه المادة:  افي البرنامج، وبالتالي يسهل تطبيقها في بيئة العمل عند عودته تنتسب اليها المشاركة

وكذلك دليل  عروض الباوربوينت( مع ترخيص لالستخدام المهني، -دليل مدرب -) دليل متدربتدريبية بمعايير دولية تشمل 

  . النسائيةالسياسات واإلجراءات لتطبيق أهداف التنمية المستدامة في المنظمات 

والتي نأمل أن تحقق األهداف وختاما ، أشكر لمنظمي المؤتمر على إتاحة الفرصة لي للتعريف بهذه المبادرة المجتمعية النسائية الهادفة ، 

 المرجوة منها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 جملتمعيةمركز املرأة للمسؤولية ا

وبالشراكة مع الربنامج األممي لتمكني املرأة   للمسؤولية االجتماعية الشبكة االقليميةعضو   
 العربية للعمل يف املنظمات الدولية 

 

 

 ورقة عمل بعنوان

 دور املرأة يف املشاركة الشعبية وتفعيل اجملتمع احمللي  

 ( 0202للعام  بوالية الخرطوم دراسة حالة مبادرة انارة شوارع مدينة نبتة بالسودان)

 مقدمة بمؤتمر المرأة للمسؤولية االجتماعية بالدول العربية الخامس 

 

 نادية حممد امحد البطحاني: اعداد 

 0202اكتوبر  02

 

 

 



 تاريخ املشاركة الشعبية يف العمل الطوعي يف السودان

 

-:مقدمة  

زادت اهمية العمل الطوعي في الدول النامية نظرا التساع مهام الدولة وعدم قدرتها على      
 . اطنية والتطلعات المتزايدة للمو تلبية الحاجات الضرور 

 .م0202 ان اول عمل طوعي في السودان عام وقد ك     
حيث اسس ملجأ القرش الصناعي الذي تحول اسمه الى معهد القرش الصناعي بجهود      

 .عدد من االشخاص من السودانين بنفرة شعبية مجتمعية 
صدر قانون تسجيل الجمعيات الخيرية لتنظيم حركة الجمعيات التطوعية  0291وفي عام 

 .الخيرية 
دود وكما هو معروف لدينا ان السودان غني بآليات العمل الطوعي المعروف منها محو      

  . اصيل في جميع نجاح المبادرات المجتمعية ءآليات العمل الطوعي جز 
 :آليات العمل الطوعي في السودان  ومن

 - :النفير   
ادارة علي من آليات العمل الطوعي شائع في معظم ربوع السودان  تقوم فكرته  وهو آلية     

مل معين في وقت معين يصعب القيام به في الوقت وذلك باستنفار عدد من الناس النجاز ع
الظروف العادية وهو عمل طوعي خالص غير مأجور  واالصل فيه استنفار الناس وشحذ 
الهمم بواسطة مبادر او صاحب الشأن نفسه الداء مهمة لصالح فرد مستضعف او افراد او 

 .جماعات 



-: الفزع  

العدالة ونصرة ومؤازرة الضعيف  وهو ايضا من آليات العمل الطوعي القائمة على      
 .خاصة في حالة الكوارث ومن صوره اقتفاء اثر مسروقات او نجدة غريق او اغاثة ملهوف 

ذلك  ونجد االدب الشعبي السوداني يعج بصور التعبير الصادق عن قيم المروة وااليثار      
ير من االمثال لما يتمتع به اهل السودان من ثقافة عالية لمفهوم العمل الطوعي وتعبر كث

 : الشعبية عن هذه القيم ، مثل

    (عيب الزاد والعيب سيدو ) 

 (الشجرة ان مالت تتكئ علي اخواتها )

 ( الفقرة اتقسموا النبقة )

 السوداني هذا فضال عن وجود كثير من صور التعبير في الشعر الشعبي

  بوصيكم علي الجار ان وقع شيلو

 بوصيكم علي البيت الكبير ابنوه 

 يكم علي ضيف الهجوع عشوهبوص

في مجتمع اال وتمتع  ان حلت وتمثلت تدعو هذه االبيات لقيمة اجتماعية  فاضلة ما    
باالمن االجتماعي ، وهذه القيم المتمثلة في العدل والمساواة  وحق الجار والتضامن والتكافل 

 والكرم ، هي اساس العمل الطوعي ويقوم االدب الشعبي بحفظ هذا الموروث من 



كير بها في صورة  حكم وامثال واشعار والتأكيد على ماتحتويه من آليات العمل الطوعي والتذ
  .قيم عليا يتمتع بها المجتمع السوداني 

باعتبارها عنصرا مهما في في المبادرات المجتمعية ونجد اهمية بمكان مشاركة المراة       
حضارة او  ءن تحقيق نهضة او بناكواليموهي الشق التاني لهذه التركيبة   التركيبة االجتماعية

  .استكمال تنمية اال اذا تم استثمار المورد البشري بشقيه المرأة والرجل ألي مجتمع انساني 

ونجد كثير من الدوافع يمكن ان تحققها المرأة من خالل المبادرات المجتمعية منها حب     
تحقيق الرضا عن النفس ، شغل الخير ومساعدة االخرين ، التعلم واكتساب مهارات جديدة ، 

 .اوقات الفراغ بما يفيد ،تحقيق مكانة في المجتمع وتكوين عالقات جديدة 

كان  0211ج لكثير من التنظيمات النسائية بدأت بالنادي السوداني النسائي عام ونجد نماذ
 .بغرض تنمية المهارات والترفيه 

بحوث لللتدريب وا 0212النسوية عام ج ايضا جمعية بابكر بدري للدراسات ومن النماذ
 .والدراسات

 -: دور المرأة في المبادرات المجتمعية

جمعيات اصبح للمرأة دور بارزفي العمل الخيري من خالل االتحادات والروابط وال      
ه عليها اتساع دور الدول في مجال التنمية وعدم مقدرتها الخيرية داخل االحياء فرض

لتوفير كل المتطلبات الضرورية مقابل التطور العالمي المستمر والتطلعات  باالستجابة وااليفاء
، انخفاض مستوى المعيشة ، عدم االنسانية المتزايدة بسبب ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع 

توفر فرص العمل ، ضيق سبل العيش ، النزوح من الريف الى الحضر وبسبب الحروبات 
والمحلية خارج  برزت الحاجة الملحة لتضافر الجهود الشعبيةومايترتب عليها من عدم استقرار 



االطار الحكومي والتشريعي والتنفيذي لسد بعض الثغرات االنسانية في المجتمع المحلي 
ولعبت المرأة دورا مشهودا في كثير من المبادرات وكان لها الفضل في بالموارد الذاتية 

 .تجاه افراده متى مااقتضت الضرورةفاعلية المحلي للقيام بدوره ب استنهاض همة المجتمع
وتأتي اهمية هذه الورقة البراز الدور المجتمعي للمرأة في قيادة المبادرات الخيرية مما      

يقوي النسيج االجتماعي والعالقات االجتماعية بين قاطني الحي الواحد ومايحدثه ذلك من 
ايضا المساهمة في حفظ االمن و شعور باالنتماء لبعضهم البعض  والمعرفة القوية بينهم 

 .. والسالم االجتماعي
تهدف الورقة علي التعرف علي العمل الجماعي المشترك وقيادة المرأة للمبادرات     

ربط الجماعة بعضهم ببعض واشعار كل فرد بدوره  والمجتمعية خاصة المرأة بدول المهجر 
سؤولة وجمعيات طوعية من جهات ماالستفادة من هذه المبادرة لكافة شرائح المجتمع و 

 .ومنظمات مجتمع مدني
م تجسيدا لروح التعاون ونجد ان المرأة السودانية بلغت درجة من الوعي بالشأن العا  

 .والتكافل 
لها دور كبير في عدم مشاركة البعض في المبادرات الضغوط االقتصادية ونجد ايضا 

 .المجتمعية
المشاركة الشعبية ونجاح المبادرات المجتمعية  تعليم المرأة ساهم في رفع درجة الوعي باهمية

 .وتحديد االولويات 
 تطوعا ، برأى او عمل او تمويل في كافة اوجه المشاركة الشعبية تعني اسهام المواطنينو 

 . النشاط االنساني 
 رة من االنسان المستهدف بالخدمة وذلك لمعرفته وتكون المشاركة ايجابية اذا كانت المباد

 . الحتياجاته



 -: التنمية من خالل المشاركة الشعبيةفي المرأة  دور

عندما نتحدث عن السالم االجتماعي نتحدث عن االستقرار االقتصادي واالمني والغذائي       
 .وال يتأتى ذلك اال بالتنمية والتي يقع الدور الكبير فيها على المرأة 

وان عرفنا ان التنمية هي  مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم من اجل تحسين      
، والمشاركة االيجابية التكتمل اال مستوى الحياة في النواحي المختلفة بالمشاركة االيجابية 

 .بادراك كل لدوره وبالتشارك وتكامل االدوار تتحقق التنمية 

قرارات التي تتعلق بالمجتمع وبذلك اتيحت لها واصبحت المرأة مشاركة في اتخاذ كافة ال     
المشاركة الفاعلة في التنمية بكافة وجوهها واصبحت امام مسؤولية مجتمعية تجعلها حاملة لواء 
التنمية وقد وجدت التحفيز والمرونة والتسهيالت التي تحفزها الداء هذه الرسالة بحيوية 

 .وصدق 

بحت للمرأة دور هام وكبير في تضافر الجهود اصوفي ظل االهتمام بالتنمية المستدامة      
والتشارك من اجل تحقيق التنمية والمسؤولية المجتمعية من خالل المساهمة في تنمية 

 .وتطويرالمجتمع 

على  التنمية هي التنمية البشرية باعدادها وتثقيفها  وتحفيزها وبما اننا ندرك ان اهم انواع       
لتحقيق منهجية التنمية التي تقوم على  سين اوضاعهاوتح وتطوير قدراتها العطاء واالبداع

اساس منهجية مدروسة لرفع مستوى الحياة واحداث التغيير في طرق التفكير والعمل واعداد 
،بذلك برزت االهمية القصوى والجوهرية للدور الكبير الذي يقع على  جيل للعمل واالجتهاد 

والذي تبدأ  ة االنسان وانشطته على هذه االرضدمة في عملية التنمية التي ترتبط بخعاتق المرأ
 .المرأة في تعليمه منذ نشأته االولى  وترتبط به التنمية بكافة وجوهها وانواعها 



والمرأة لكي تنجح في رسالتها المجتمعية تحتاج زوج متعاون يدفع بها الى االمام لتؤدي دورها 
تنمية يرتبط بنجاحها في مملكتها الخاصة الثقافي واالجتماعي والقيمي والديني واسهامها في ال

 .على التواصل مع االخرين فيكون دورها فاعال  ومؤثرا ومدى تأثيرها وقدرتها

في التنشئة وفي االقتصاد المنزلي بترشيد يبدأ بدورها عملية التنمية واسهام المرأة في       
القيام بدورها  وفي االستهالك وعدم االسراف وفي ايجاد البدائل في وقت الكوارث واالزمات

، وليس بالضرورة ان يرتبط اسهام المرأة في التنمية بأن  تكون عاملة او موظفة  كزوجة 
فقيامها بدورها كزوجة مثالية ينعكس ايجابا على استقرار زوجها ويزيد من عطائيه وحماسه 

تسهم في ويكون نتاج ذلك تحقيق للتنمية التي ومسؤوليته االجتماعية  وتجويده الداء دوره
وفي  الن التنمية الناجحة تكمن بصفة اساسية في االنسان نفسهاستقرار االسرة وترقية المجتمع 

دوافعه وفي الطريقة التي ينظم بها عالقاته برفقائه من بني االنسان فال تتحقق التنمية اذا اهمل 
 .الجانب االنساني 

الجتماعية والمادية لحياة افضل وبما ان التنمية هي عملية تغيير في القيم والممارسات ا      
أة  مواكبة هذا التغيير ليصبح دورها بارزا وعميقا في كافة اوجه الحياة وغير قاصر فعلى المر 

واي تقصير تنعكس  في المشاركة في انشطة محدودة فدور المرأة في عملية التنمية دور متجدد
 .نمية بانواعها المختلفةعواقبه علي المجتمع انعكاسات سلبية تؤثر في دفع عملية  الت

 وللمرأة دور كبير جدا في المشاركة الشعبية وهذه المشاركة تجعل المشروعات تأتي ملبية       
هي  الفعلية  واليخفى علينا ان احدى  مقومات التنمية المستدامة  الحتياجات المجتمع 

الذي تمثل المرأة نصفه او قل النصف  المشاركة الشعبية وعدم اغفال  دور المجتمع المحلي
والقضاء عليه ولها القدرة على تلبية الهام والمؤثر فيه  وللمرأة دور كبير في تخفيف الفقر 

والنهوض به للوصول  االحتياجات الفراد اسرتها مما يسهم في تفعيل دور المجتمع المحلي 



غيير الذي يحقق مصالح مما يحقق احداث الت لوضع افضل وجعل الحياة اكثر انسانية 
 .المجتمع عامة ويدفع بعملية التنمية الى االمام 

استراتيجية توظيف ميزانية االسرة وتحدد االولويات وعلى عاتقها تهيئة والمرأة هي من تضع 
البيئة المناسبة الفراد االسرة من ابناء وازواج واخوان  لالطالع بدورهم بصورة ايجابية  وفاعلة 

العنصر البشري الذي اساسه المرأة فهي التي تعمل على تعليمه والحفاظ على  وهذا الهمية
واثبتت كثير من الدراسات ان المرأة لها  صحته وتنمية قدراته  وتدريبه اجتماعيا  واقتصاديا 

التأثير الكبير في صنع ووضع القرارات والمشاركة في التنفيذ مما يسهم في الخروج من دورها 
 يحد من انجازاتها  التي تسهم في تنمية وترقية المجتمع الذي يبدأ من اسرتها التقليدي الذي 

 .الصغيرة

ونجد المرأة بارعة جدا في سد الفجوات الغذائية ووضع البدائل الفراد اسرتها في حاالت       
واستقرار االسرة يعني استقرار المجتمع ومعلوم ان  الندرة فتوفر الطعام يساعد علي االستقرار 

ان المجتمع مستقرا  زاد ترابطه وتماسكه وتكافله وكلما تفكك وتشتت افراد  اسرته كل ماك
واالجتماعي  وبتوفر االمن  ضعفت االسرة وهان امرها وبتوفر الطعام يتوفر االستقرار السياسي

مهيئا  للتنمية الن التنمية ال تتم اال في اجواء امنة ومستقرة  وبتحقيق االمن  الغذائي يكون الجو
 .سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة  تتحقق التنمية لغذائي الذي اسهامات المرأة فيه واضحة ا

ودور المرأة يتفاوت بمدى ثقافتها  ومستوى تعليمها ومدى تنميتها لشخصيتها  ويؤثر      
التعليم تأثير قوي علي شخصية المرأة ويجعلها قادرة على تقييم ماتتلقاه من معارف حتى تواكب 

 .المستمر  التطور

وتقدم المجتمعات يقاس بدرجة تقدم النساء ونجد ان االسالم اعطى صورة متكاملة منذ       
فعليا بداياته للدور الكبير للمرأة  اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وبقيامها بهذا الدور تكون قوة مؤثرة 



على كافة اوجه الحياة ويتحقق بذلك  مفهوم التنمية الشاملة الذي يسهم في ترقية المجتمع 
والخروج به من االطر التقليدية المتخلفة الى اطر اكثر تميزا واكثر ايجابية في تحقيق الرفاهية 

 .التي تتحقق بقيام كل بدوره بشفاية وصدق واخالص 

 وبالمنطقة التعريف بالمبادرة

يقع مخطط نبتة بوالية الخرطوم مدينة الخرطوم بحري  وهو عبارة عن مدينة سكنية متكاملة 
الخدمات تم تخطيطه بمواصفات درجة اولى  يتميز بشوارع مسفلتة وتخطيط راقي وتم تشيد فلل 

 .بمواصفات جميلة سكنية  

 8ويقدر عدد السكان فيها بحوالي مليون متر مربع  0فدان حوالي  922وتقدر مساحته بحوالي 
 .الف نسمة

%  92من االناث   ومن خالل الدراسة للتركيبة النوعية بالمنطقة اتضح ان نسبة الذكور اعلى
ويتراوح عدد %   71ومن حيث التركيبة العمرية يشكل الشباب فيها نسبة  اناث%  10ذكور

 افراد    7- 9افراد االسرة مابين 

فوق % 00جامعي و% 70والحظنا ايضا ان ارتفاع المستوى التعليمي لسكان المدينة  مابين 
ركة المرأة في العمل العام اكثر من ايضا الحظنا ارتفاع نسبة مشا .اخرى%  08 للجامعي 

 .غيرها في المدن االخرى 

 1 – 3 – 0 – 0اربعة مربعات  من  مدينة نبتة  وتتكون



بسبب ان المخطط يقع في منطقة طرفية بدأت تظهر بعض التفلتات  من سرقات وغيرها  مما 
الشوارع خاصة وان عدد من البنايات غير ماهولة بالسكان   كان سببا في التفكير في حملة النارة

 .وبعضها متباعد عن البعض 

 شهر ابريل بدأت حملة االنارة بمبادرة من اتنين من زوجات المغتربين  وبقيادتهم في       
ازواجهم في التسويق للمبادرة وبفضل اهلل تم  تم التسويق ليها من قبلهم واشركواو   0202للعام 

من  سكان نبتة بالداخل والخارج  بتكوين لجنة وازواجهم جمع التبرعات من عدد من السيدات 
كانت المبادرة سبب في انارة الشوارع لمربع واحد وستستمر الجهود ، . لجمع التبرعات والتنفيذ 

 .لتكملة كل المدينة  باالنارة 

جود الميداني لمدينة نبتة  ومن خالل الدراسة نجد ان ارتفاع المستوى و ومن خالل ال     
الثقافي والتعليمي للسكان ساهم في نجاح المبادرة وتمويلها ، ايضا بسبب ان الحملة بقيادة المرأة 

 .المهاجرة وارتفاع مستوى الدخل خارج السودان ساهم في نجاح المبادرة 

 .ماعي ايضا كانت سبب في تسويق المبادرة ونجاحها ترابط السكان ووسائل التواصل االجت

وسيستمر الى ان يكتمل لكل تكاليف  وضعف الدعم لم يكتمل المشروع بعد البسبب ارتفاع 
 .شوارع المخطط 

نجحت المبادرة بقيادة سيدات نبتة كبداية للدور والهم العام من قبل المرأة  حتى  وهي بالمهجر 
 .مجتمع  ومن اجل وطنها اسهاماتها مستمرة من اجل ال

 

 



  -:ئج نتاال

 من جرائم وسرقات السالبة  انحسار الظواهر. 
  تقوية الروابط االجتماعية والتعارف بين السيدات 
  بعضهن البعض بغرض مشاريع مستقبليةبين والتخصصي التنسيق المهني. 
 الوقوف على االحتياجات الضرورية بالمنطقة . 

 :التوصيات 

اوضحت الورقة ان منطقة الدراسة تضم حجما مقدرا من الموارد البشرية اذا وظفت تحقق تقدم 
 ملحوظا في تنمية المنطقة ونسبة للترابط الموجود  بين افراد المجتمع نوصي ب 

وتكامل االدوار بين اهتمام الحكومات والمنظمات الطوعية بالتثقيف بمسألة الشراكات /  0
 .الجهود الرسمية والمجتمعية 

    .احياء ثقافة النفير /  0

 التعريف بان العمل الجماعي المشترك احياء للفروض الكيفائية التى بها يكون بقاء االمم / 3
 .ونماء المجتمع وتحقق الخير والتنمية االجتماعية المستدامة 

مع وضع والقطاع الخاص ن قبل المجتمع المحلي ابتكار آليات لمعالجة مشاكل التمويل م/  1
 .من الجانب الحكومي والضوابط  التسهيالت 

 

 



 :المصادر 

 .مذكرة تأصيل العمل الطوعي  –خالد محمد مصطفى . د 

والية تطور وتوزيع الخدمات التعليمية  والصحية في محلية العزازي  -امال جاد الرب  . د 
 .الجزيرة 

جمعية قطر  -عبد الرحمن ابو دوم العمل التطوعي  واالمن منظور ايماني ابو دوم الدوحة 
 . 0223-الخيرية 

العمل الطوعي مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية  في ظل  -عبد الرحمن احمد عثمان  
فريقيا دار جامعة ا –مركز الدراسات واالستشارات العلمية  –العولمة والنظام العالمي الجديد 

 .  0222للنشر 
 .العمل الميداني 

 

 

 

 

 

 





نجاحوقصصتجارب
نسائيةمجتمعيةلمبادرات
دوليةمهنيةبمعايير

مبادرة التوعية عن الس يلياك يف الكويت والوطن العريب
فهد الفرحيسعاد. د



دكتورة 
فهد الفريح سعاد

:استشاري

تدريب و تنمية مستدامة•
يف غلوبال اليف•
عضو اللجنة االستشارية •

برنامج الكويت –العليا 
للتنمية اجملتمعية

عضو الشبكة اإلقليمية •
للتنمية اجملتمعية

جودة معتمد•
حتليل نظم معلومات •

خبري تدريب

سفريةاملؤهــــــل

مؤسســة ورئيســـة رابطة
KVCAS

جوائز
مقتطفات من السرية الذاتية 

دولـــة
الكويت•
االمارات•
البحرين•
أمريكا•
مصر•

PhD:
• SW
• CD
MBALS
BSc Computer

عيةاملسئولية اجملتم•
مرضى السلياك•

Aim Big Work Smart



احملاور

تعريف املبادرة•

مكوناتها و أركانها•

:دراسة حالة•

مبادرة التوعية عن السلياك

توصيات•





سلوك “المبادرة بأنهافاييعّرف الباحثان مايكل فريز ودوريس –

المثابرة العمل الذي يتميز بطبيعته الذاتية ، و نهجه االستباقي ، و

.”ق الهدففي التغلب على الصعوبات التي تنشأ في السعي لتحقي

ك ؛ عندما تظهر المبادرة ، فأنت تقوم بأشياء دون أن يتم إخبار–

األمور تجد ما تحتاج إلى معرفته ؛ تستمر في العمل عندما تصبح

.هاصعبة ؛ و تكتشف الفرص التي يمر بها اآلخرون و تستغل



المستقبلواستشرافالجديدةالتوجهاتمعتتوافقأن

وأولوياتهااالحتياجاتأهميةمعتتوافقأن-

(معرفيةادية،اقتصبيئية،اجتماعية،)برامجمنالمجتمعاحتياجاتتلبيالتياالجتماعيةالمسؤوليةببرامجعالقةذاتتكونأن-

(البيئةالمجتمع،العمالء،القطاع،موظفوالمالكون،)المستفيدينمصلحةمعتتوافقأن-

االستدامةتحققأن-

قياسهيسهلمجتمعيأثرذاتتكونأن-

وليةالدمهنيةمعايير المبادرات ال



.وجود هيكل مفوض فعال لمكان العمل–

.حل المشكالت محليا–

.إنشاء فرص التعلم والتواصل المهني–

.السياساتتشجيع مشاركة األعضاء في أنشطة االتحاد وعمليات اإلدارة وصنع القرار ووضع –

.مع األعضاء والمجموعاتالمشاركةتحسين التواصل و–

.تعزيز العالقة بين األعضاء بشكل جماعي–

.العمل من أجل احترام األعضاء وتمكينهم في أماكن عملهم ومجتمعاتهم–

.زيادة القدرة على التأثير من خالل وجود موظفين ذوي مهارات عالية–

.تسهيل تمكين األعضاء لتحقيق تطلعاتهم في مستوى مكان العمل–

.الدعوة والتأثير على القرارات لتحقيق إصالحات تشريعية إيجابية–

.التفكير االبداعيالمبادرات من أهم األهداف التي تسعى لها تحقيق مستوى جيد من االبتكار و العمل على تعزيز–

.عضمن خالل المبادرات يتم توفير حلول مميزة حول عدد من األمور المجتمعية ، و كذلك مواجهة عدد من المشاكل المجتمعية التي تثير الب–

.ى عالميادفع عجلة االبتكار و التنمية على الصعيد الذي تقام عليه المبادرة سواء أكان ذلك في مؤسسة ما أو في المجتمع بشكل عام أو حت–





الجلـوتــيــن هــــو 

البروتين 

الموجود    

:فـــي 

-القمــــح  

-الشعيـــر  

الجــاودر
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Gluten is the glue that 
combines ingredients 
together, It is the thing 
that forms the structure 
of the dough and makes it 
stretchy.



Before & after 
Gluten free 
Diet





20 ppm = 20 mg

مرضى السلياك يستطيعون

هضم فقط ما مقداره

من الجلوتين

16

Dr. Suad Alfuraih



The legal amount of gluten 
in gluten free product stated 

by the FDA is 20 ppm 



The prevalence of
Celiac disease in KSA is 
2.2%

But 
Recent studies showed 
that Celiac could effect 
5% of children in sahara!

18

Dr. Suad Alfuraih



Dr. Suad Alfuraih

19

تأسيس الفريق التطوعي



تأسيس الفريق التطوعي
شعـــارنــا

نحــــو جيــل أكثـــر وعـــي وأكثــر صحــــة

:رؤيـتـنـــــا
-واألصحــاء-أن نكــون منــارة لمرضــى السليــاك 

وأكثـــر صحــةللتمتــــع بحيــاة أفضـــل

:رســــالتنــا
في الوطــن العــربيالتــوعيـــة عــن مرض السليـــاك

:أهــــــدافــــنــــــا
ـن والمهتميـــتــوعيـــة المـــرضـــى وذويهــم ومعــارفهــم

بالمعـــرفة على المســـتوى الخليــجــي و 

نضـــع يدنـــا بيــد كــل من يهتــم العــربـــي

.……أهــدافنــــــاويســـتعــد لمشــاركتنــــاألمــرنـــا

http://q8celiacpatients.com/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AD%D9%81/


التطوعيةالفريقأنشطةمن

تمكين المرأة و)
(تمكين فئة الشباب



وسائل التواصل املختلفةالتوعية يف 













تأسيس الرابطة التطوعية



جوائز و تكرميات



المراجع

• https://kvcat.wordpress.com/

• https://q8celiacpatients.org/

https://kvcat.wordpress.com/
https://q8celiacpatients.org/


• http://d.hasaedu.sa/Files/1946.pdf
• https://www.almrsal.com/post/853064
• https://ctb.ku.edu/ar/node/4104
• https://www.facebook.com/groups/251967727306/photos/
• https://kvcat.wordpress.com/
• https://q8celiacpatients.org/

املراجع

http://d.hasaedu.sa/Files/1946.pdf
https://www.almrsal.com/post/853064
https://ctb.ku.edu/ar/node/4104
https://www.facebook.com/groups/251967727306/photos/
https://kvcat.wordpress.com/
https://q8celiacpatients.org/


سعــاد فهــد الفريــح. د
رئيس مجلس إدارة شركة الفريح لالستشارات

(يابانياللجودةاعلم)جودة التطوير الذاتي بمنهجية كايزن  مدرب  •
تمعيةعضو الهيئة االستشارية في الشبكة االقـليمية للمسؤولية المج•
مستشار دولي في تطبيقـات التنمية المستدامة•
سفير دولي في المسئولية االجتماعية•

شكرا حلسن استماعكم

و جنيب على أسئلتكم





تقديم

نجالء الشريف.أ
رئيسة مركز التطوع بالشبكة االقليمية للمسؤولية 

االجتماعية

التسويق وأدوات توظيفه لدعم تعزيز 

المشاركة المجتمعية للمرأة العربية

ورقة عمل 



السيرة الذاتية 

.رئيسة مركز التطوع بالشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية•

.ماجستير مؤثرات بصرية ورقمية •

صانعة مبادرات مجتمعية •

مهتمة •

بالعمل التطوعي •

( التسويق االجتماعي) التسويق •

.كل ما يتعلق بالمرأة والطفل •



مقدمة 

، لكااب بثااو  فيمااا م اان كاااو  ين ااوو أو التسااويق يتعلااق  ف اا  بالم تجااات أو بال اا مات التجاريااة

يء فااي التسااويق والتجااارإل وااكتكاااح، أو ااثس أو التسااويق متشااعي ومتشاااب ، وياا  ل فااي كاال  اا

.كيات ا

نشااطة فه اااح تسااويق الاا وك وا،فكااار ، باال كتاان تسااويق ا، اا ا ، ور اااح التسااويق للباارام  وا،

.والفعاليات والمبادرات

-ةلنحكومعجج)وصج با  النا اج  اولنظساظج  ا، تشجيع النساج  أرتمام اا بها ا المو اوع م صاي علان 

ثملااب ليسااوقب أنفسااهب وأفكاااررب وفعالياااتهب وأنشااطتهب ،  ومبااادراتهب ، وي(النظيتظععججةا-لنخ صججة

..رسائل قيمية ورادفة للمجتمع ال ي يعملب فيه أو يسته ف ه عبر برنام  مه ي م نم



مسارات الورشة التدريبية

ية في هذه الورشة سوف نقف عند مسار يمكن أن تستثمرهما العامالت في القطاعات المجتمع

:لتحقيق اآلتي

.يذاته عبر تبني قضايا وموضوعات هادفة لتعزيز دوره المجتمع/تسويق الشخص نفسه



الذات وأسئلة مشروعة/مهارات تسويق النفس: أوال 

هل التسويق خاص بالسلع، أم يصح أن يستخدم لتسويق األشخاص؟1.

همللا هللل يجللوز تسللويق اننسللان نيسللر، أم ينت للر األجللر مللن   فقللط؟ وهللل بين2.

تعارض؟

هل يجب أن تسوق نيسك؟ وماذا تسوق عن نيسك؟3.

ما العمليات التسويقية التي يمكن أن أقوم بها ألسوق نيسي؟4.



أحكام شرعية ومنهجية

ي ذلك؟ وما فهل ياترى نحتاج ألن نسوق ألنفسنا؟ وما حكم الشرع فقضايا تسويق النيس، 

ضوابط تلك المنهجية؟



رؤية شرعية...الناس فريقان

الفريق األول

غيره؟ ألسنا مع  ؟ فلماذا نشرك معر: يتساءل

الصلنا   اليس في تسويقنا ألنيسلنا قلدف فلي  خ

ي سللبحانر، وطلللب لمللا عنللد النللاس؟ ثللم اال تكيلل

ا أعمالنللا لتسللوق لنللا، و ذا كللان األمللر كللذلك فملل

اللللداعي للحلللديس علللن وسلللائل وطلللرق تسلللويق 

ن الشللخص نيسللر؟ اللليس مللن األفضللل أن نكللو

ل  أتقياء أنقيلاء أخييلاء كملا قلال المصلطي  صل

ي الغنلي  ن   يحلب العبلد التقل“   علير وسلم

.“الخيي

الفريق الثاني

كلن يقول نعم نريلد أن نكلون أكثلر  خالصلا ، ول

ر مع هذا انخالص نريد أن نكون أئمة في الخيل

(َماًما ْلُمتَّق يَن إ  َواْجعَْلنَا ل  ) يتبعنا الناس ونقودهم لر 
.(74)سورة الفرقان  

َخييييَزائ ن  َعلَيييي   اْجعَْلن ييييي ”موقللللف سلللليدنا يوسللللف 

(55)سورة يوسف (إ ن  ي َحف يٌظ َعل يٌم  اأْلَْرض  ۖ

كيييان يعيييرض نفسيييه علييي  ” موقلللف سللليدنا محملللد 

.“القبائل كصاحب مشروع نوعي



نسوق أنفسنا؟لماذا

.لتحقيق الريادة والترقي واإلمامة1.

(.جنةكان جزاء العبد الغرفة العالية في ال.....لما كانت انمامة من الرتب العالية) يقوم ابن القيم

(.و  في عون العبد ما كان العبد في عون أخير) نفع اآلخرين من أجل 1.

“اللالزهد فيما ينيع جهل وض" قال شيخ انسالم : إبراء للذمة ومساهمة في نهضة الوطن2.



تسوق عن نفسك؟ماذا 

..تسويق رؤيتك وصفاتك وأخالقك•

ة، وتسلويق تسويق الشخص نيسر أنلر شلخص موثلوق بلر، وتسلويق المصلداقي) تسويق بعيد المدى

(.التزامر وصدقر

..مهاريتسويق•

لخطابيللة، تسللويق يعتمللد عللل  تسللويق اننسللان لمهاراتللر وقدراتللر، مثللل تسللويق اننسللان لقدراتللر ا

.الخ ........التربوية، أو اتقانر مهارة تجويد القرآن 

،(فرصي) تسويق وقتي •

ق وهللو تسللوي. وهللو تسللويق وقتللي ليللرص حانللت كةحللداس سللاخنة مللرت بالمنطقللة، أو غيللر ذلللك
(19-كوفيد)جائحة كرونا  :مثل.يقطف ثمرات التسويقات السابقة



تسوق نفسك؟كيف

رؤيتك لنيسك؟ 

طللة اليمكللن  للتسللويق ان يحللدس  بللدون خطللة ، واليوجللد خطللة التقللوم عللل  رؤيللة، وللوصللول لخ

ة يبدأ اننسلان مناسبة لتسويق شخص البد أن يمتلك رؤية لنيسر ومستقبلر، وعل  ضوء هذه الرؤي

د لنيسلر ليصلل في التخطيط لتسويق نيسر، ألنر لو لم ييعل ذلك ربما خطط وسوق بشكل غير  جيل

.. ألمر اليريده، واليرغبر، واليحبر



تسوق نفسك؟كيف 

:تمتاز الرؤية التسويقية الجيدة للنيس بما يلي

(.اليمكن أن يسوق اننسان نيسر في مجالين متناقضين) ذات أتجاه واحد1.

يصلل ، والمشتت الذي اليركز في تسويقر نيسلر علل  هويلة أو فكلرة أو غيلر ذللك المركزة2.

(. من أراد كل شيء فقد كل شيء. )  ل  شيء

لَم تَقاولال﴿)، ونعني بالصدق الواقعية صادقة3. يَن آَمنالوا لن (٢)سلورة الصلف ﴾ وَن َملا اَل تَيععَلالونَ يَا أَيَُّهلا الذلذن

ناسقة ملع حاجلات البد أن تكون رؤيتي التسويقية لنيسي مت(: تسد ثغرة) متناسقة مع البيئة 4.

.البيئة التي أعيشها أو أعمل فيها



الخطة التسويقية ؟

ا الشك أن نجاف أي أمر من األمور يعتمد أوالً عل  وجود خطة واضحة المعالم للوصول  لل  هلذ

:ثالثة تساؤالت رئيسةوتتشكل خطة تسويق اننسان نيسر من . النجاف الذي يريده

؟ ..  أين أنا

(.القوة والضعف واليرص والمخاطر) 

وكيف يمكن أن أصل؟

(.انبداعات-الخيارات-البدائل) 

؟ .. وأين أريد أن أكون

(.في جميع أتجاهات الحياة) 



مهارات وقدرات مهمة لتسوق نفسك

تطوير المهارات الشخصية

ور مهاراتلر الشخصلية، كما ترتيع قيمة المنتج بتحسين تغليير وشكلر، فإن قيمة اننسان ترتيع بتط

.بل  ن تطور المهارات الشخصية يزيد من قيمتة الجوهرية



مهارات اإلتصال

:ويمكن تقسيمها  ل  اآلتيمهارات اإلرسال 

الكالم1.

.ةهو الذي يعبر عما في نيسك، وهو الذي ينقل أفكارك، وهو الذي يمثل رأيك في المواقع المختلي

: اإللقاء2.

 ن من البيان »قول النبي صل    علير وسلم)هو كالم لكنر يتعدى الكالم الشخصي  ل  الكالم الجماهيري 

(«لسحًرا 

: الكتابة3.

.“هي التعبير المكتوب الذي يدوم ويبق  عن شخصية الشخص وعقلر وروحر

.“ الكتابة اشرف مناصب الدنيا بعد الخالفة“ قال المؤيد



مهارات اإلتصال

:ويمكن تقسيمها  ل  اآلتيمهارات اإلستقبال 

القراءة•

لل  اليهلم فتعلم مهارة القلراءة والصلبر عليهلا، والقلدرة ع, ليس المقصود بمهارة القراءة معرفة الحروف فحسب

.العميق السريع لما يقرأ، مهارات ينبغي تعلمها و تقانها، وبذلك ترتيع قيمة اننسان وقدراتر

. من المعلومات التي يتعلمها اننسان ترد  لير عن طريق القراءة%( 70)أ هرت بعض الدراسات أن 



المهارات التي تحدث الفرق في شخصية اإلنسان

:مهارات لغوية

ويلا وهي لب وجوهر مهارة انتصال، وجوهر التيكير ومهاراتر، ومن ليس ق: أتقان اللغة األم/ أوال ً 
:في لغتر لن يكون قويا في لغة أخرى، والقوة في اللغة هي قوة في 

بحيلللس يكلللون للللدى شلللخص حصللليلة جيلللدة ملللن الميلللردات اللغويلللة، والقلللدرة علللل  : المفيييردات-1

.استخدامها
.فيكون لدينا القدرة عل  التراكيب الجيدة للميردات التي نملكها: التراكيب-2

.فيكون لدينا معرفة بالنحو والصرف ، وأساليب صياغة الكالم: الفصاحة-3

.لر عوالم وثقافات جديدة تنمي عقلر وتنمي ذاترحتيت: لغة جديدة/  ثانيا 



المهارات التي تحدث الفرق في شخصية اإلنسان

: مهارات التفكير

  هلذه من المهمات األساسلية لملن أراد أن يسلوق نيسلر أن يلتعلم بعلض مهلارات التيكيلر، ونشلير  لل

:المهارات

ب هللذه وهنللاك أسللاليب كثيللرة نكتسللا. فللالمنطق يعطللي للعقللل محللددات تحكمللر: المنطييق العقلييي•

أو دراسلة  حلدى لغلات . دراسلة أقلوال األذكيلاء اللذين للديهم محلددات عقليلة عاليلة: القدرة منها 

.برمجة الحاسوب

قلادم وهو الخروج عن الملةلوف أو المحلددات العقليلة، فالشلخص النمطلي يصلبح ملع الت: اإلبداع•

.صغير جدا، بل ربما فاقر أقرانر وتعدوه



البيئة التسويقية

من الخطوات األول  في وضع خطة 

البيئة التسويقية 

درة عل  مدى ق( مباشرة أو غير مباشرة) هي مجموعة من العوامل أو القوى التي تؤثر بطريقة ما 

.  لمناسبالمشروع في الحصول عل  المخرجات، ومعرفتها تساعد عل   ختيار المزيج التسويقي ا

:والبيئة التسويقية تنقسم  ل  شقين

البيئة الجزئية-1

البيئة الكلية -2



البيئة التسويقية

البيئة الجزئية1.

البلر، وهي البيئة المالصقة لمن يسلوق لنيسلر، مثلل أهللر ، وأوالده، وأصلدقائر، والعلاملين معلر، وط

.والمنافسين لر، المدينة التي يسكن فيها، وماشابر ذلك

ذلك ملن خلالل وعلير من المهم أن يتعرف اننسان عل  البيئة التي حولر، وفي التةثير فيها، ويتحقق

.أن يصبح الشخص جزءا من البيئة، ليس ميصوال عنها 

.منهج النبي صل    علير وسلم أنر أبتدأ بدعوة القريبين في بيئتر المحيطر



البيئة التسويقية

البيئة الكلية2.

. . وهي البيئة المباشرة للمجتمع كلر

:ولكي يكون اننسان عالماً ببيئتر الكلير يجب أن يراعي عدة أمور

.أن يحرص عل  تنويع مصادر معلوماتر، حت  التسيطر علير فئة محددة من المعلومات•

.قة علميةأن يستعين بةهل الخبرة والتخصص للقيام بدراسات ميدانية تدرس البيئة بطري•

المناسلب لهلذه فإذا كانت البيئة واضحة، والمعرفة بها جيدة ينتقلل المسلوق لوضلع الملزيج التسلويقي

.البيئة والمتالئم معها



أنت نفسك(...المزيج التسويقي) الخلطة التسويقية 

ن هللو المنللتج كللل الجهللود التسللويقية تقللوم عللل  تسللويق منللتج جيللد، وفللي تسللويق الشللخص نيسللر يكللو

:، ويمكن توضيح ذلك في ثالس مستويات.والمنتج في آن واحد

:ويمكن تقسيمها  ل  اآلتيجوهر الشخص / أوالً 

:عناصر القوة الواجب توافرها في من يريد أن يسوق نفسه بنجاح هي-1

وا)الصبر▪ ا َصبَرا نَا لَمذ رن داوَن بنةَمع ةً يَهع مع أَئنمذ نعها .(24)سورة السجدة ( َوَكاناوا بنآيَاتننَا ياوقنناونَ  َۖوَجعَلعنَا من

يقين والعافية، فإنلر يا أيها الناس سلوا   ال) قال صل    علير وسلم.فال صبر بال يقين : اليقين▪

(.لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافير، فسلوهما  

.فمن أقوى مايسوق بر اننسان نيسر العلمأي الزيادة بالعلم :  بسطة العلم ▪

من الملؤمن المؤمن القوي خير وأحب  ل   ) يقول النبي صل    علير وسلم : بسطة الجسم ▪

.قوة البدن والجسد: وال شك أن من ضروب القوة وأقسامها“ الضعيف



عيوب تسويق النفس-عناصر الضعف 

.الكبر، الغرور، الغطرسة1.

العناد والتصلب، وعدم المرونة2.

.الضعف والتخاذل، والكسل3.

اليةس والتشاؤم، وعدم الحيلة4.

:قال تعال 

لنكَ ) نع َحوع [159: آل عمران]﴾ َولَوع كانعَت فَ ًّا َغلنيَ  العقَلعبن اَلنعيَضُّوا من

أنت نفسك(...المزيج التسويقي) الخلطة التسويقية 



المنافع والخدمات-:ثانيا

سيستييدها هو يبق  كثير من الناس يقيمك عل  مقدار المنافع التي تقدمها لهم ، ومقدار الخدمات التي

(خير الناس أنيعهم للناس) قاعدة .  * أو غيره منك

القيمة المضافة : ثالثا 

ويق وهي قيمة ليست من جوهر الشخص ذاتر، لكن لوازمها تضاف  ل  الشخص نيسر عند التس

.  الخ..المال، األوالد، القبيلة، المركز، السلطان، التخصص العملي أو العلمي: لنيسر مثل

أنت نفسك(...المزيج التسويقي) الخلطة التسويقية 



كيف تروج لنفسك ؟

التسويق المباشر؟ 

:ينوالناس يتياعلون مع هذا انتصال وفق رؤيت. هو من أهم عناصر المزيج الترويجي للنيس

القدرة عل  انتصال الجيد التقوم  ال عل  المصداقية✓

ديث، مهيارات الحي: لتحقيق انتصال الجيد عند التسويق المباشر البد من  ملتالك مهلارات أهمهلا✓

مهارات اإلصغاء، مهارات اإلقناع، مهارات الحوار، العالقات العامة  



وسيلة فاعلة للترويج للنفس...النشر واإلعالم 

(.الخ...ب،الصحف، التلياز، الراديو، الكت) أن يختار الشخص مايناسبر من القنوات انعالمية •

، بوحالفيساااتاااويتر، الواتسااااإلساااائل التواصااال االجتمااااعيملللن أن يختلللار الشلللخص مايناسلللبر •

.الخ.......لي كي او، االنست رام

.أن يختار الموضوع الذي يتناسب مع الصورة الذهنية التي يريد أن ي هر بها•

النشر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة•

.انعالن المدفوع •



وسيلة فاعلة للترويج للنفس...النشر واإلعالم 

ماعي نماذج جميلة  لشخصيات نسائية  قامت باستخدام االعالم ووسائل التواصل االجت

..تبني قضايا وموضوعات هادفة لتعزيز دورها المجتمعيبطريقة فاعلة ل

رة صاحبة المهام ومالكة االلهام في تمكين السعوديات ونص)لالمعرةاع دنةابستاعادهللااللاسعودا•

خبيرة في العمل والمشاركة االجتماعية والتو يف المعتدل في الحقوق و« االعتدال النسائي»قضايا 

(بين الحقوق والواجبات للمرأة السعودية في العطاء والنماء« التعادل»

.  لمرضعرفت بعملها في مجال التوعية بسرطان الثدي، بعد أن أصيبت هي بهذا ا)س معةالنع موديا.اد•

(.والتي تقدمها وزارة الخارجية األمريكية2007في عام جائزة أشجع امرأة دوليةحصلت عل 

 ريي وت  يم  برزت في عالم التسويق االستراتيجي ل يها  ركتها  ال اصة بالت)اريمابناصديقا•

(اادية االستشارات ق يتها ري  نشر ث افة التسويق االستراتيجي في المشاريع السعو



سوق نفسك خطوة خطوة

:أصلح قلبك ونقر من: التخلية 

الغش •

الشرك•

العجب•

الغرور•

التكبر•

:أصلح قلبك بتحليتر ب:  التحلية 

بانخالص•

التواضع•

انعتماد عل   •

التوكل•



إعدادات فكرية

شكل رؤية لحياتك•

شكل رؤية تسويقية لنيسك•

تعرف عل  بيئتك•

أكتب خطة تسويقية مناسبة•



إعدادات عملية

المزيج التسويقي 

.أستغل تخصصك، وبلدك، وقبيلتك، وأعرف عناصر القوة فيها✓

كن حسن الخلق✓
حدد أين ستسوق نيسك؟✓

.أستخدم النشر، ووسائل انعالم  و التواصل االجتماعي التي تناسبك✓

.و ف من يساعدك عل  تسويق نيسك✓

ك ضع لك أثرا ماديا يشاهده، أو يسمعر، أو يحسر الناس، وأجعلل شلكلك، وكالملك، وحياتل✓

.مسوقة لك

.نسق الجهود التسويقية والعمليات التسويقية التي تقوم بها✓



راجع نفسك

:مراجعات خارجية1.

طابق بين الخطة والممارسة•

.الح  نقاط الضعف التسويقية، وعدل في الخطة لتجاوزها•

.الح  نقاط القوة وتةكد من استغاللها•

:مراجعات داخلية2.

تةكد من أخالصك وصدقك فيما تقول•

تضرع  ل    أن تنجح جهودك التسويقية•

تةكد أن ترضي   قبل أن ترضي نيسك•



شكراً 

/ للتواصل 

alnajlaa@windowslive.com
@alnajlaaaaaa

mailto:alnajlaa@windowslive.com


قصة كفاح



محطات
ي  
 
ف

ة مسير
كريمات

الكارثة
زجيالجيشيالسوريي

يعملياتي  
 
بأسلحتهيالثقيلةيف

وحشيةيلقمعيالحراكي

ي  
 
المدن

اللجوء

يفيبدايةيحركةياللجوءيالكث

يحلبيوإدلب  
منيمحافظت 

همايعامي .2012وغير

الحاجة
اتياآلالفيفجأةيبدوني عشر

أبسطيمقوماتيالعيشي

ماته وأهميمسلي  

2

االستجابة
يالسيداتيللتحولي تحفير 

ي  
 
منيالتنازعيإىليالتعاونيف

البحثيعنيسبليللعيشي

الكريم

.

المبادرة
يخلقيفرصي  

 
النجاحيف

لدخليكريميبإمكاناتي

متواضعة،يوإنشاءيمركزي

نسوييمرخص

التطوير
االنتقاليإىليالتدريبي

والتأهيليوإيجاديفرصيعملي

بالتعاونيمعيالمنظماتي

اإلقليميةيوالدولية



البداية

ةيتركية1000استدانةيمبلغي لير

ليالسيدةينجالءي والعمليمنيمي  

.يالشيخ

وإنتاجيمشغوالتيحياكةيبسيطة

والبحثيعنيترصيفيالمنتجات
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ي أوليسوقيخير

يكلسيتميإط يدعميمنيواىل 
القيمعيتأمير 

ييللمنتجاتيالنسوي ةيأوليسوقيخير

وبعضيالمأكوالتيالسورية

،يوص
ً
ا يكبير

ً
اريوالقتيالمبادرةينجاحا

ي
ً
يمنتظرا

ً
حدثا
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بدايةيالمأسسة

العملعلىمدربفريقتأسيس

.امرأة19منمؤلفالمؤسساتي

فيواعيةنسائيةكوادرتدريبمباشرة

يوالمعرفاالقتصاديالتمكينمجاالت
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تأسيسيمركزي
كريمات

ةيمعيمالحظةيبلديةيكلسيلجدي

العمليوروحيالمثابرة

ي مناسبيتميتخصيصيمبت 

هي ةيطمجهزيبأدواتيبسوتجهير 

وعيمتكامنواةيليصبح ليمشر

المرأةيالسوريةةخدمل

6



االنطالقة

ى المبنى المخصص هو بيت عل

الطراز القديم وقد جهزناه 

راز بإمكانيات بسيطة وفقاً لط

.البيت الدمشقي

كان افتتاح 1/8/2014في و

هو والمركز األول في تركيا

الوحيد بإدارة وفريق نسائي
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رؤيتنا
Transition Headline يالمرأةتمكير ي  

 
يمختلفف يالحياةنواح  ةالتوعيعي 

هايوتمليكواالنسانيةوالصحيةواالجتماعيةالمعرفية

يدورهايوأخذيوالعملالفعلعىلللقدرةالالزمةاألدوات  
 
ف

.المجتمع



مجاالتي
عملنا

يالمرك  
 
زف

ياإلقتصادي التمكير 

ا  ددددددددددددد    ويددهددددددددددددد      ددددددددددددد    

ا ا   دددددددددا  ا ددددددددد   
 
كا ا  دددددددددالين ب

 ددددددددددددددددد  وا شددددددددددددددددد    ا  دددددددددددددددددال  

ن امتالكهددددددددد  ه  دددددددددن     هددددددددد  مددددددددد

  ا عاز وإنت ج األشغ   وا ح  

ا ي وين 

ي  
 
يالمعرف التمكير 

الينا  ا      تعليمويدده  

ا 
 
كا ا   ا ب

  وا ش ا   

ا ح سا مه لاتا  ال 

كينوا لغن ناألميومحا ا   

امجإض  ن ف ينا  ا تا ين  ر

.ينا صحوا ع  ينوا   نانين

9

ينإض  ن ألق  م ا ع  ين ب ألطف   و   يم ب امج   حا األمين وا ت ليب اإلدال  وا ت  ين ا بش  



ياإلقتصادي التمكير 

منزليوالديكور الوتدوير األشياء قسم الخياطة

10



ياإلقتصادي التمكير 

نزليوالديكور الموتدوير األشياء قسم الخياطة
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ياإلقتصادي التمكير 

(اويشاالكن-الكروشيه-التريكو)قسم حياكة الصوف 
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ياإلقتصادي التمكير 

عرالتجميل والتزيين وتصفيف الشقسم 
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ي  
 
يالمعرف التمكير 

دعم النفسيبرامج الدعم النفسي والتوعية الصحية والتوعية القانونية وال
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ي  
 
يالمعرف التمكير 

دورات مهارات الحاسوب واللغة التركية والتدريب اإلداري

15



قسمياألطفالي

  م مه ت ا   لب ت وا  ت لب ت وذ ك  ن طريق ا لعب وا   عليم  طف   

 فسا ا 
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نجاحات

مجتمعية

وبصمات

إجتماعية

عيشيكريم

ا           إي  د   ص

  ل  ل ي ات ا  الي ت

ا 
 
و لش ب ت ا  الي ت ب

د مختلف  نااع ا  هن وإيح 

مص دل دخل   ختلف 

.ا ح   وا كف ءات

يللتسول.
ُ
وداعا

اك ر  م بفضل هللا وم ذ با 

  ا ل اء ا  ال  إىل   كي

ا  ا  ض ء    ظ ه   ا ت 

ا 
 
وا ك ب غ ر ا ح ي  ب

لين كلس ب ب دل  ن وين سا 

ا 
 
و ع ون من ا  لط ت ب

.م ي ن كلس

ي  
 
التعاونيالثقاف

  ت ن ل   ربن كري  ت 

كا 
وخ ر ه   ل  ت ع ا   

م كز 11ب   ب دل   تأسيس 

، مش به ماجه  ل  ت ع ا     كا

مع إي  د م ص ت  لتع ل 

ا وا ت  ل  اإلجت
 
  عا ا ث  ب

.مع األخا  األ  اك
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تجربةي
كريمات
يعيون  

 
ف

الجهاتي
المهتمة

ق منتدىيالشر

هصلت م ظ ن كري  ت   

قي جائزةيمنتدىيالشر

ا م ي ن األوسط
 
ا إسط بب

2016  م 

المسؤوليةياإلجتماعية

هصلت م ظ ن كري  ت    

من جائزةيالكفاءةيالعلميةي

ين ا شبكن اإلقلي ين  ل  ؤو 

ا ا  وهن   ماالجت   ين 
 
2017ب

.

.

بناءيالسالم

هصلت م ظ ن كري  ت   

من جائزةيبناءيالسالمي

ا Peace Directم ظ ن 
 
ب

ا االي ت ا  تح   

.2018  م
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التعاون
منيأجلي

المسؤوليةي
المجتمعية

معيالمنظماتيالشقيقة

:م ظ  ت

 ين صددالا ا دد– سددا  –زنوبيدد  –ب دد ء 

إهي ء األمل-

معيالمنظماتياإلقليمية

:وج عي تم ظ  ت

ينقط  ج عين ق ن  وه  –ا خ ر

 ر   طب ء–ا   لات  ر  طب ء–ا   م

–وومش ت–ك  –س مز–ا ح ود

كا ا هال 
األزلقا هال –ا   

19

ا سبيل  ح  ق لؤ 
 
يته  تع ون م ظ ن كري  ت مع   د من  ب ز  ا   ظ  ت ا ن وين واإلن  نين وا ت  وين ب



التعاوني
ألجليالسالم
واإلنسانيةي

معيالمنظماتيالدولية

  األوتشدددد:  تعدددد ون م ظ ددددن كري دددد ت مددددع

(UCHA ) وم ظ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن(ICAN )

و (IMC)و( PEACE DIRECT)و

(ARC ) و(JIZ )و(UNDP ) و(UN 

WOMEN) ه ..وغ ر

معيشبكاتيالمجتمعي

ي  
 
المدن

ا  ضا كري  تم ظ ن
 
:ب

    ا ه  ينوشبكنا شبك تلابطن

شبكن–وصلشبكن–وا طفل

شبكن–إيال شبكن-ا     

ه ا   ت عينا   ؤو ين وغ ر

20

.   ل ومعتل نستت بع م ظ ن كري  ت كف هه  هت  يتح ق  بل ن  ا  الم واألم ن، ويعاد  لحرين كل معت



ة يالخي  حاتيمنيوح  مقي 

 تكري م ظ ن  لنط قوه ود خ ر  ااضعلغم

بأه يناإله  سواقعومن ن   إىلاآلنهت  

ضيع ي يكمبير  نضعا   ت عينا  شو ين

ه ت ا عينا   ت ا   ؤو ينبأداء إلل   ءا     
 
ب

ا ا ع  م .ا ع بر

ي تآ إىلواهت  مكمب   كم تحا بأناألملمع

ات لع ل . ل ي سومؤش 
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ينصلي حت 

ألداءيأفضلي

وكفاءةيأعىل

:تعزيزيالدوريالنسوي

ا نهض
 
ن صح ح  ن دول ا      ب

ي ه  ا   ت ع ت و    ته  و طو 

ق   زاي  و ك ه م زا  دون 

ا ااجب ويحت ج  تش  ع 

ل إجت  عا ول  ين لس ين و أهي

، وإي  د بيئن ج د ود م إ الما

.إي  بين م     

تضخميالمقتطعاتي

:اإلدارية

     ك ر   ب ز ا  ش ليددددع  إن

اكم بعض ا   ظ  ت يؤد      

بن مب  غ كب ر  نتي ن ا ن 

اإلدالين، وبذ ك  خرج  ماا 

عل  ي ت قليلن من دائ   ا ف

  ن ا ه 
ً
  وا تأث ر بعي ا

.ا  ئيس

:ةتراكمياالقتطاعاتياإلداري

كثير من المشاريع تذهب 

يذها لمنظمات تقوم بالتعاون تنف

مع منظمات أصغر وصوالً 

ا كل هل للعمل الميداني،
 
ن من وب

هذه ا  ل لن ه ل ب  اقت 

 و حا 
ً
  وا     ا   تطع إدالي 

وع وطبيعت .هب فهام ا  ش 
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ينصلي حت 

ألداءيأفضلي

وكفاءةيأعىل

:قالتحقرصفياتتضخم

ا  ل لنمنهل نكلمع

إج اءات    ف ضا   ب ن

  ت ىلا وبوا  ق بنا   ىلا  لتح ق

 ر كبوبن بم كبإنف قإىل

ا ضخه  إدال ي كن
 
ا ع لب

ا 
م  ا  ي   ا  ب ش  ا  ي اب 

مع  فيذه    ا تع ق  

.ا  ي انينا   ظ  ت

توجيهيالكوتاينحوي

:الحاجة

ت ىع ا   ظ  ت ا  و ين 

ن من  تطوي  ا  ش لكن ا ن وي

، خال  ا   ا   كا   ن  ئين

ا 
ا ا ع ل اإلن  ب 

 
واألوىل ب

ا ا  اجه  ل ي ات
واإلغ اب 

 
ً
واألطف    ن يكان محصالا

ا ا   ظ  ت ا ن وين ا ف
 
.  لنب

:تطويريأولوياتيالدعم

لعمل يتميز اإلنفاق الغربي على ا

اإلنساني واإلغاثي عن نظيره 

العربي بشموله للحاجات 

يبية التعليمية والثقافية والتدر

إضافة للحاجات الجسدية وفي

ة، والبد ذلك تعزيز للثقافة الغربي

.من استجابة مناسبة لذلك
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Kareemat.net                      kareemat@gmail.com
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 والتواصل اإلعالم

 النسائية المجتمعية المبادراتركيزة أساسية في 

  –وفعالّيته  اإلعالم الرقمي أهمّيةإضاءة على 
 
 جمعية اإلرشاد واإلصالح نموذجا

 

مة لمؤتمر
ّ
 ورقة عمل مقد

 "م 2020 لعام العربية الدول في الخامس المجتمعية والمسؤولية المرأة"

 مسؤولة ذات أثر مجتمعي"تحت شعار" مبادرات نسائية 

 م 0101أكتوبر  01

 Zoomعبر تطبيق 

 من تنظيم: 

للمسؤولية االجتماعية بالتعاون مع "البرنامج األممي  مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية" بالشبكة اإلقليمية"

 لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدولية "

ي السفير الد ول -لمياء بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس إدارة جمعية النور للبر وبرعاية من معالي الشيخة

 للمسؤولية المجتمعية

 

 

 

 إعداد: جنان منيمنة

 ماجيستير في إدارة اإلعالم والتواصل

 لبنان –مدير اإلعالم في جمعية اإلرشاد واإلصالح الخيرية اإلسالمية 
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 مقدّمة

  ير من البلدان،في كثواللجوء مع ازدياد الكوارث الطبيعية حول العالم بفعل التغيير المناخي، وارتفاع معدالت الفقر 

هدا  ألتجابة سمع تعزيز اال و ومع ارتفاع الوعي الحقوقي بالقضايا المجتمعية خاصة فيما يتعلق بالمرأة وقضاياها، 

، حيث يبرز للمرأة دورا مهّما وفاعال في هذه األهدا   0131التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة لعام 

النهوض  سعى إلىالمجتمع المدني التي ت المجتمعية وأنشطةالمبادرات بشكل ملحوظ في األعوام الماضية  ظهرت

دبالمجتمعات 
ّ
د كان للمرأة وق. وغيرهاوالتنموية واإلغاثية ة منها المعيشية والحقوقية والمطلبية في قضايا متعد

حيث برزت مبادرات قائمة على النساء فقط فاستطعن في هذه المبادرات، وحيوي بشكل خاص حضور فاعل 

 لمتعددةا المجتمع بشرائح النهوضعلى تعمل كانت وما زالت   رتهن تحقيق أهدا  مجتمعية هاّمةثاببجهدهن وم

ا عامة وشريحة النساء خاصة وجيه تعليم والت، كالالمعنوي بالنهوضسواء فيما يتعلق  ،، السيما األكثر احتياج 

األمور  من كتوفير بعض االحتياجات الضرورية من الغذاء والدواء وغيرهما   المادي النهوضأو  والتعريف بالحقوق

   المعيشية الضرورية. 

أو  ..(.تمكين المرأة، األم والطفل، الحماية، األرملة واليتيم، التعليم، الغذاءاجتماعية )وسواء كانت هذه المبادرات 

، تدريب ، ريادة مجتمعيةتنموية )بيئةأو  قوانين...( حقوقية )مناصرة، حقوق المرأة، المساواة بين الجنسين، تغيير 

ها بحاجة لعمليات اإلعالم والتواصل الفّعالة كي تستطيع إيصال صوتها وقضيتها للجماهير  وتطوير...(
ّ
أو غيرها، فإن

الضوء على أعمالها ليعر  بها المجتمع فتلقى الدعم الكافي الذي يعينها على تحقيق أهدافها وتعزيز  وتسليط

 .استمراريتها وإشراك الجمهور الخاص والعام في أنشطتها

ما لذلك
ّ
صة، أدرك القائمون على هذه المبادرات، والتي تطّور بعضها إلى جمعيات ومنظ

ّ
ملّيات عحاجة إلى الت مرخ

ىإلعالم والتواصل الذين ا
ّ
الخارج، ع والتواصل معلمها اإلعالمي في إبراز أنشطتها وتنظيم  المبادرة هّمة دعمم تتول

  ...اإلنمائّية، أو الخيرّية، أو التغييرّية أهدافها  األمر الذي من شأنه أن يفيد 

ألنشطة االمتبادلة بين اإلعالم من جهة والمبادرة المجتمعية من جهة أخرى لتنفيذ  المسؤوليةتتناول هذه الورقة 

 على فعالية اإلعالم الرقمي في جمعية مع إضاءة بحثية، دعم المبادرات المجتمعيةت التياإلعالمية والتواصلية 

التواصلية  بالعملية. تنطلق الورقة في فقرتها األولى للتعريف رئيسة وذلك ضمن خمس فقرات شاد واإلصالحاإلر 

 ستعراضال  تستعرض بشكل مختصر اإلعالم وأنواعه، قبل أن تتوّجه في الفقرة الثالثة ، وفي الفقرة الثانيةوعناصرها 

اإلعالم  ور د الرابع، ثم تتناول الورقة في القسم المبادرة تجاه اإلعالم من حيث عمليات اإلعالم والتواصلمسؤولية 

ختتم الورقة  ،بنقاش االستطالع البحثي ونتائجهواألخيرة  الخامسة، لننتهي في الفقرة تجاه المبادرات المجتمعية
ُ
وت

 .لكال الطرفين: المبادرة المجتمعية واإلعالم بتوصيات. 
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 التواصلية  العملية

 رس  مُ هما يكون أحد. المتبادل بين كيانينأو التفاهم من الفهم  سلسة عملّياتهو أو االتصال  التواصل
ا
اآلخر و  ل

 
ا
االتصال بأنه نقل  نستطيع تعريفوعليه،  .يتبادل كال الطرفين المواقع من حيث اإلرسال واالستقبال ثّم مستقبل

 عناصر  .ل( بحيث يتم فهمها بشكل صحيح من قبل المستقبلستقب  آخر )المُ  كيانرسل( إلى  )المُ  كيانرسالة من  

 .التاليكما يبدو في الرسم  ثمانية دائرة االتصال

 

 واضحينبغي أن يكون الهد  . هذا االتصال أو الغرض من نقل الرسالةعملّية الغرض من  هو : الهدف .0
 
 ا

 
 
د وواضحومصاغا

ّ
فرسل المُ  كي يستطيع بشكل محد

ّ
 .كافة الوسائل لتحقيقه  أن يوظ

  الجهة أو الكيان: هو لرس  الم   .0
ّ
 تحقيقاالتصال وله حاجة لالتصال من أجل عملّية د الهد  من الذي يحد

ة بالتعبير عن الهد ، البسيطة والواضحة اللغة :رسللمُ الهاّمة لمهارات من ال. و هدفه
ّ
 سلو األ ، الدق

ستقبل المُ  على مواكبة المتغّيرات التي تطرأ  ،ردود الفعل رصد ، الرسالة اإللمام بموضوعالذكي في العرض، 

 .ل وتشجيعهستقب  االهتمام بالمُ  وعلى البيئة،

ى أو يستقبلالذي  الكيان: هو لستقب  الم   .3
ّ
 .لرس  الرسالة من المُ  يتلق

 الذي يحتوي إلى حد كبير على الهد  من عملّية التواصل.  لرس  للمُ  الفعلي والعملي: هي الناتج الرسالة .4

أن تكون بسيطة  :مفهومبشكل ل ستقب  إلى المُ  هالضمان وصول باآلتي الرسالةأن تتّصف هذه فضل من األ

  تسلسلةم ال تحمل أكثر من معنى،أوواضحة ومختصرة، 
ا
  تسلسل

 
.  منطقيا

 
با
ّ
 ومرت
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جب أن ، لذا يعبرها  الرسالة يتّم إرسالل والتي ستقب  ل والمُ رس  : هي حلقة الوصل بين المُ قناة االتصال .5

 .تكون قناة االتصال خالية من التشويش ومناسبة لطرفي االتصال

بتقييم  لرس  ل والتي تسمح للمُ ستقب  من المُ المعلومات أو ردود الفعل التي ترجع : هي التغذية الراجعة .6

 ومراقبتها للحكم على فعالّيتها ومن ثّم تصويبها أو إعادة استخدامها.  فاعلية االتصال

 كأن اه الرسالةل تجستقب  المُ  الفعل الذي يقرر أن يقوم به: هو االستجابة .7
 
بالفعل ل تقب  سيقوم المُ ـ، إّم إيجابا

ق 
ّ
 ل، رس  المُ إليه ما هد  الذي يحق

 
 جاهل أي فعل تعدم القيام بعمتجاهل الرسالة أو ب كأن يقوم أو سلبا

 على اإلطالق.  الرسالة

 .الوسط الذي يتم فيه حدوث االتصال بكل عناصره المختلفة هي: بيئة االتصال .8

 

عملية تبادل لألفكار واآلراء والمعلومات والقناعات والمشاعر عبر وسائط متنوعة لفظية وغير لفظية،   التواصل تتّم ب

والحركات واإليماءات أو بوساطة رموز مفهومة لدى األطرا  المشاركة كالكالم والكتابة واألصوات والصور واأللوان 

عتبر الوظيفة اإلعالمية للتواصل  .فيه
ُ
ل س  ر هي جوهر وظائف التواصل ألنها تحمل رسائل واضحة من قبل المُ وت

 ستقب  إلى المُ 
 
م اجتماعيا أل وفق منظورات متفق عليها تهد  إلى اشراكه في صناعة الحدث سواء كان الحدث سياسيا

 .أم غير ذلك

 

 اإلعالم وأنواعه

مات، إلى التواصل مع مختلف األشخاص  شطة االجتماعية،ناأل تحتاج جميع 
ّ
سواء كانت مبادرات ناشئة أو منظ

لتعاون والتنسيق مع وا الشراكات والخدمات،وهاّمة مثل: الحصول على اإلمدادات  والمجموعات ألسبا  عديدة

جمع المتطوعين، جمع المناصرين، تشكيل او تغيير جمع التبرعات،  ،لخدماتلاآلخرين لتأمين التوزيــــع المناسب 

 ، وغيرها... صورة والسمعة وبالتالي المصداقية، المدافعة عن قضايا مطلبية وحقوقية، بناء المرأي عا

 منالمبادرات المجتمعية تتكّون الفئات التي تستهدفها و 
ا
ركاءالمبادرة من خدماتن يالمستفيد :عادة

ُ
والعاملين  ، الش

اع القرار على صعيد وطني أو إقليميالمتبرعين والمانحين ،في نفس المجال
ّ
ّية أو دولي، السلطات الرئيس ، صن

ية، أشخاص نافذ واإلدارات الرسمّية، السلطات
ّ
ر يالمحل

ّ
  ، إلخ. العام، الجمهور ووسائل إعالم ني، صحافيّ نين أو مؤث

 للفئة المستهدفةأساليب التواصو الرسائل  مضامين تختلفوعليه، 
 
، تتراوح أساليب الرسائل بين تلك  .ل تبعا

ا
فمثل

 إلى الجمهور العام المبّسطة
ا
والرسائل التقنّية أو التي تحتمل التعقيد موّجهة ، والمباشرة التي تكون موّجهة عادة

 إ
ا
بع أصول الخطا  لىعادة

ّ
 إلى جهة ممّولة أو صانعالرسمي موّج  جمهور متخّصص أو الرسائل التي تت

ا
رار ق هة عادة

  .غير رسمي إلى جهة شريكة أو



6 
 

هذه األنشطة التواصلية جميعها بحاجة لقنوات اتصال إعالمي تحمل هذه الرسائل للجمهور، من هنا يبرز دور 

 هذا الهد .  اإلعالم بأنواعه المختلفة في تحقيق

 بين اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد

نعني باإلعالم التقليدي التلفزيون واإلذاعة والصحف والمجالت، وباإلعالم الجديد كل ما يتعلق بالمنصات الرقمية  

كالمواقع االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات الهواتف وغيرها من األدوات اإلعالمية الرقمية. لكال 

 المجتمعية، وال يلغي أحدهما اآلخر. النوعين من اإلعالم دور هام في إبراز المبادرات 

 باألدوات الصحافية بما فيها إعداد البيانات الصحفية والنشرات اإلخبارية، وتنظيم 
 
ب إلماما

ّ
اإلعالم التقليدي يتطل

مع الصحفيين ووسائل اإلعالم، وإعداد الملفات  وبناء عالقة مستدامةالمؤتمرات الصحفية وإجراء المقابالت، 

والحرص على التموضع  وصياغة القصص الصحفية، الدعوات للمناسبات لوسائل اإلعالمة صياغو  الصحفية

 .اإلعالمي للمبادرة في مختلف وسائل اإلعالم المرئي والمسموع والمكتو 

 بإدارة المواقع االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي، وبعلوم التسويق  أّما اإلعالم الرقمي
 
ب إلماما

ّ
فيتطل

ي، والتسويق عبر المحتوى، وحمالت المناصرة االلكترونية، ومواكبة كل جديد يتعلق بالمنّصات االلكترون

اتها. 
ّ
 االلكترونية ومستجد

وفي كال النوعين من اإلعالم تحتاج عمليات التواصل واإلعالم إلى إلمام بفنون التصميم والغرافيكس والتصوير 

هور في ظّل زحمة الرسائل اليومية التي تصل للناس من كل محتوى مواكب للعصر جاذ  للجم إلنتاجوالمونتاج 

 حد  وصو . 

 

 اإلعالم المملوكة والمكتسبة والمدفوعةوسائل 

يمكن تقسيم وسائل اإلعالم )التقليدية منها والجديدة( إلى ثالثة أنواع، ال غنى ألحدها عن اآلخر. هذه األنواع هي: 

 واإلعالم المدفوع. اإلعالم المملوك، اإلعالم المكتسب، 

بإنشائها والتحكم فيها. قد تكون هذه تقوم المبادرة  التي هو عبارة عن القنوات أو المنّصات اإلعالم المملوك

 موقعالمنّصات 
 
 الكتروني ا

 
 على الرغم من أنف  .فايسبوك أو إنستاغرام على ةصفحأو  YouTube مدونة أو قناةأو  ا

ها ، فعليبشكل  Facebook علىها أو صفحت YouTube على ها لك" قناتال "تم المبادرة
ّ
تتحكم فيها وال تضطر  إال أن

 عند كل عملّية تواصل من خالل هذا اإلعالم المملوك. لى الدفع إ

بادرة الذي المبالخاص  للمحتوىوالصحافة  لجمهور ل التفاعل اإليجابي التشاركيهو عبارة عن  المكتسباإلعالم 

 word ofمن خالل الكالم الشفهي  المبادرةيتحدثون عن تعرضه على مختلف وسائل إعالمها المملوكة حيث 
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mouth أنها  عنيت"مكتسبة"  كلمةفإن   أخرى. وبعبارة أعمالها وإنجازاتها أو قضاياها وأفكارها وحمالتها ، ويناقشون

عطى طواعية من قبل اآلخرين
ُ
وهنا تبرز أهمّية العالقات اإلعالمية التي من شأنها العمل على ظهور المبادرة عبر  .ت

وسائل اإلعالم من خالل حديث الصحفيين عنها في مقاالتهم وتحقيقاتهم، أو عبر الظهور في مقابالت وتقارير 

و في البرامج الصباحية، أإعالمية مرئية سواء في نشرات األخبار أو في البرامج التي تتضّمن إضاءات اجتماعية ك

البرامج الحوارية التي غالبا ما تتناول قضايا مجتمعية فتسعى الستضافة أعضاء من المجتمع المدني وأصحا  

 المبادرات. 

ات مثل الرعاية واإلعالن خارجية،مقابل االستفادة من قناة تابعة لجهة المبادرة عندما تدفع هو  اإلعالم المدفوع

ـ أو الدفع للمراسلين والصحافيين لتغطية حدث ما، أو الدفع لمجلة لنشر تقرير عن .لخارجيةعلى مواقع الجهات ا

هذه اإلعالنات قد تكون على منصات اإلعالم الرقمي أو اإلعالم التقليدي كاإلذاعة والتلفزيون والصحف  المبادرة. 

وهنا يأتي دور المسؤولية المجتمعية للقائمين على هذه الوسائل اإلعالم حيث عليهم أن يتيحول والمجالت. 

 لهذا المبادرات وألهدافها 
 
للمبادرات المجتمعية الظهور اإلعالمي على منّصاتهم بشكل مجاني أو شبه مجاني دعما

 المجتمعية والتنموية. 

ال على اوتبقى أفضل الممارسات اإلعالمية هي الجمع بين هذه 
ّ
السياق  هذا  فيو . أحدهاألنواع الثالثة وعدم االتك

ه في
ّ
ات اإلعالم الرقمي أصبح من الضرورة لكل صاحب رسالة أو زمن التسابق على منّص  من الجدير اإلشارة إلى أن

قى اإلعالم المكتسب فيب على وسائط اإلعالم الرقمي. أّما ع خاصة مبادرة أن يخّصص ميزانية خاصة لإلعالم المدفو 

ثون بشكل إيجابي عن أعمال 
ّ
ه اكتسب ثقة اآلخرين الذي باتوا يتحد

ّ
اإلعالم الذي يعطي المصداقية األكبر للمبادرة ألن

 منه وجهد ال بد من بذله، ويبقى العم
ّ
فية ل األهم هو كيالمبادرة وإنجازاتها. وأّمأ اإلعالم المملوك فهو إعالم ال بد

 دعم هذا اإلعالم المملوك بالمحتوى المميز والفريد الذي يدفع به بالتالي إلى صفة اإلعالم المكتسب. 

 

 لمبادرات المجتمعيةالمسؤولية اإلعالمية والتواصلية ل

 التنظيم الداخلي لعمليات اإلعالم والتواصل

مسؤول عن  مأو قس شخص تعيينانهماك أصحا  المبادرة بالتخطيط والتنفيذ والتمويل قد يغيب عنهم  خضّم  في

 قد  اإلعالم والتواصل.  عملّيات
ُ
ل يقوم بعمليات التواصأو المنّسق اإلعالمي و الُملحق اإلعالمي هذا الشخص سّمى ي

شخص آخر ُيعنى بعمليات اإلعالم الرقمي مع وسائل اإلعالم والصحفيين والمراسلين، وقد يكون نفس الشخص أو 

سّمى
ُ
غير ول بشكل خجتتّم عمليات هذه ال تبقىظّل غيا  أشخاص كهؤالء وفي . بالتسويق االلكتروني أو ما ي

م ضمن العمليات اإلداريةتمن له وغير مخطط
ّ
ها االحترافي.  والتنفيذية ظ

ّ
نشاء ومن الُمحّبذ إاألخرى وال تأخذ حق

مةمبادرة أو كل داخل   عمليات اإلعالم والتواصلقسم أو فريق خاص ل
ّ
ه منظ

ّ
شمل اختصاصات كثيرة ي، ذلك أن
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أ من 
ّ
ا ال يتجز ا لتحقيقها أله المبادرات والمشاريــــعومتشّعبة، وقد أصبح دوره مع مرور الوقت جزء  ا أساسيًّ

 
دافها وشرط

 القريبة والبعيدة األمد. 

 ُيعنى 
 
يا
ّ
 فن
 
ساهكما يضّم هذا القسم فريقا

ُ
ي من تصاميم وفيديوهات وغيرها من المرئيات التي ت

ّ
م بعملّيات اإلنتاج الفن

ية للبرامج في دعم عملّيات اإلعالم والتواصل و 
ّ
صورة المبادرة وهوّيتها البصرية وتلبية الطلبات اإلعالمية والفن

 والمانحين. اإلعالمي للمتبرعين  والمشاريــــع كالتصوير والتوثيق

 قسم اإلعالم
ُّ
والتواصل في أي كيان، وخاصة في المبادرات المجتمعية، الجسر الذي يصل بين هذا الكيان  يعد

 . من أهّم وظائفه)التواصل الداخلي( كما يصل بين أعضاء المبادرة الواحدة  )التواصل الخارجي( والعالم الخارجي

تيح طي لهذا القسم كلمات مفاخلق مساحة للمشاركة والتفاعل وفرص النهوض بسمعة المبادرة وتموضعها، ولو أع

بء على هذا الع في تخفيفالقسم  اساهم هذيإلى ذلك، باإلضافة  تعّبر عنه، فستكون: حضور، إنتاج، تغيير. 

ى عملهم،  كّمل وُيضيف إليو بالضرورة بمجاالت التواصل واإلعالم واإلبداع،  ينالملمّ غير  األخرى األقسامفي  العاملين

 ، وفي تحقيق التكاتف واالنسجام بين مختلفالمبادرةفي المشروع أو ساهم في تنظيم المهام بشكل أوضح يكما 

 .أعمالها

 
ّ
 على ذلك، يجب أال ننسى أن

ا
 عن منفعته لعملياتعالوة

ا
لخارجّية، ا ا التواصل واإلعالم منفعة داخلّية ال تقّل أهّمية

ي تإذ 
ّ
 السم لمبادرةافي  إلى الرفع من معنوّيات العامالتؤد

ا
 علنّية

ا
ى مختلف وإبرازها عل المبادرة، عبر إتاحته مساحة

قنوات التواصل الخاّصة والعاّمة: الداخلّية منها، كموقعها اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي والنشرات اإلخبارّية 

 صفحات اإللكترونّية والفضاءاتعلى مختلف أنواعها والمواقع وال الدورّية الخاّصة بها، والخارجّية منها، كوسائل

 اإلعالنّية والنقاشات العاّمة وغيرها. 

 أهميّة التخطيط

إعداد استراتيجّية تواصلّية تنسجم في كل مبادرة وهي: مهمات قسم اإلعالم والتواصل أهّم هنا أن نذكر من المهّم 

توضع هذه االستراتيجية بناء على أسس التخطيط المعروفة حيث تظهر  .للمبادرة وأهدافهااالستراتيجّية العاّمة  مع

فيها جليا األهدا  البعيدة والمدى والقريبة المدى مع األعمال واألنشطة التي تساعد في تحقيق هذه األهدا  

يذ كل فوطبعا دون إغفال مؤشرات القياس والتقييم والمتابعة الدائمين. ضمن هذه االستراتيجية الواضحة يتّم تن

وّيتها هويحافظ على  المبادرة  وأخبارها  يعكس إنجازاتمحتوى متنّوع  إنتاجعمليات اإلعالم والتواصل بما فيها 

ر شروط وعناصر ، المهّمةتوثيق المحتويات اإلعالمّية واإللكترونّية ،  البصرية وتموضعها 
ّ
لهوية االحرص على توف

ذه أو تشارك فيه البصرية
ّ
وإعداد  وضع الخطط ابعة إنتاج الحمالت اإلعالمّية واإلعالنّية منمت ،في أي نشاط تنف

مة عبر، المضمون والنشر والتوزيــــع
ّ
لتواصل ا الموقع اإللكتروني الخاّص بها ومواقع إدارة الحضور اإللكتروني للمنظ

يوهات وُصَور دوفي اميممن رسوم بيانّية وتص اإلعالميةاإلشرا  على اإلنتاج التقنّي للمواد ، االجتماعي المالئمة لها 

ز  إدارة العالقة مع العاملين في اإلعالم، بالتنسيق مع الخبراء الفنّيين  ومنشورات ومطبوعات
ّ
مة  موضعتبما يعز

ّ
المنظ
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ر التغطية
ّ
ثة بشكٍل دوريّ ، المطلوبة ألنشطتها والنقل لرسائلها  ويوف

َّ
صال ُمحد

ّ
 والتقنّيين نمّييلإلعال  إنشاء قائمات ات

ري
ّ
اءة معهم والحفاظ على وتيرة المبادرةن في عمل والمؤث

ّ
بما ين ، تلبية الطلبات اإلعالمية للمانحتواصل دورّية وبن

 ة المبادرة تجاههم، وغيرها من العمليات التنفيذية اإلعالمية... يصداقيضمن توثيق األعمال والمشاريــــع ويضمن م

 :تنظيمية عملية لعمليات اإلعالم والتواصلالخطوات بعض ال

 من ذكر بعض
ّ
 التنظيم هذافي  المساعدة عملّيةالخطوات ال بعد ذكر أهمّية تنظيم عملّيات اإلعالم والتواصل، ال بد

.  المبادرةوتساعد على إظهار 
 
وتعزيز تموضعها إعالميا وترتكز هذه الخطوات على عناصر االتصال التي ذكرناها سابقا

 
ّ
ط وضعإن

ّ
الحضور اإلعالمي  من شأنه المساعدة في تعزيز  ""البنية التحتّيةتواصل وتجهيز واضح لإلعالم وال مخط

ح الرسم التالي أهّم الخطوات في عملية التخطيط الفعال لعمليات اإلعالم والتواصل:   .للمبادرة
ّ
 يوض

 

 

 تواصلّية الدهداف األCommunications Objectives :“مة  "؟ في العادة،أتواصلريد أن نماذا ل
ّ
د المنظ

ّ
تحد

،. في تحقيقه الهد  من حملة أو نشاط تقوم به. من المفيد أن يقابل هذا الهد  هد  تواصلي سيساهم
ا
 مثل

مة تعديل قانون
ّ
ير الظلم في القانون المعني وتقر  ، فيقابل هذا الهد  العمل على فضح مكامنإذا أرادت المنظ

 .شكل النشر وقنواته
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 مستهدفة الفئات الTarget Audiences :تواصلي، فئة ُمستهدفة أو  لكّل هد  نريد أن أتواصل؟" "مع من

ة المبادرةأكثر تريد 
ّ
ط تواصلي تع ممكنة إيصال الرسالة إليها، وينبغي تحديدها وبأعلى دق

ّ
مل في أي مخط

مة عليه
ّ
 .المنظ

  مفتاحيةرسائل Key Messages: "أفضل رسالة "ماذا نريد أن نقول؟ 
ّ
هي عبارة عن فكرة واحدة تريد  إن

ي ما تكون مباشرة ومقتضبة وتحاكي الفئة الت إيصالها إلى الجمهور. تكون الرسالة أقوى وأوضح بقدر لمبادرةا

 .تتوّجه إليها

  تواصل القنواتCommunications Channels  : صال اال قنوات ما هي
ّ
إليصال  ها ستخدمنساألنسب التي  ت

، إلى القنوات اإللكترونّية واسعة من االحتماالت، منتتنّوع قنوات التواصل المتاحة وتشمل مروحة رسالتنا؟" 

دة في
ّ
، فضاء التواصل االجتماعي القنوات والوسائل اإلعالمّية التقليدّية، والمناشير، ومواقع ومجموعات محد

 .وقنوات التواصل الميدانّية المباشرة

 ة زمنّية ال
ّ
ط التواصل؟ متى يبدأ ومت :Timeframeمد

ّ
 ى ينتهي؟ما هي فترة تنفيذ مخط

  
ّ
 موارد مادية

ّ
ط ما :   Human and Financial Resources  وبشرية

ّ
لكي  نا هي الموارد التي سيحتاجها مخط

ذ
ّ
ـــع. لذا، من  ُينف ا بشرّية ومادّية، حالها حال سائر المشاريـ

 
ب أنشطة التواصل جهود

ّ
على أكمل وجه؟". تتطل

 األدنى من الموارد المبادرةأن ترصد لها  المهم
ّ
 .الحد

 رات تقييم
ّ
ط التواصلي أهدافه أدوات رصد لألنشطة التواصلّية ومؤش

ّ
ق المخط

ّ
   لمعرفة إذا ما حق

Indicators for monitoring and evaluation  : كما هي الحال لدى تنفيذ مشاريــــع المناصرة والحشد

طات التواصل. منذ البداية، يجب تحديد  والدعم وغيرها،
ّ
رات التي من شأنها كذلك لدى تنفيذ مخط

ّ
المؤش

رات ورصد دالالتها والبناء على نتائجها للتعديل أو  الداللة إلى نجاح
ّ
بع هذه المؤش

ّ
النشاط، أو ضعفه، وتت

 إلى التقييم النهائي عند اختتامه.  التثبيت، طيلة فترة
ا
ط، وصوال

ّ
 تنفيذ المخط

 

 تنظيم الهويةّ البصرية

أساسّيات البنية التحتية ألي مبادرة إذ تسّهل هذه الهوية البصرية إطاللة المبادرة يعتبر تنظيم الهوية البصرية من 

على المجتمع بشكل واضح وممّيز يحاكي أهدافها وينطبع في أذهان الجمهور ويساعد على تكوين عالقة ذهنية بين 

 ّسسة عن غيرها، من االسم إلىتشتمل هذه الهوّية أو "البراندينغ" على كل ما يمّيز المؤ  الجمهور وبين المبادرة. 

وغو إلى األلوان إلى الكلمات، والتي يجب أن تكون موجودة بوضوح في كل المواد اإلعالمية والتواصلية والترويجية  
ّ
الل

والفيديوهات والبروشورات التعريفية والملفات والرسائل الرسمية والقرطاسية والمطبوعات على أنواعها  كالصور

ة والمنشورات اإللكترونّية وكل ما يستخدم في األنشطة والفعاليات من يافطات وملصقات والبيانات الصحافيّ 

 ما يكون هناك دليل للهوّية البصرية يرتكز عليه العاملون في مجال التصميم الغرافيكي واإلنتاج  وغيرها... 
 
وغالبا

ي للحفاظ على هوّية المبادرة
ّ
 .الفن
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 االلتزام بمعيير الهوية البصرية 
ّ
 في عملّية تعزيز الربط الذهإن

 
 هاّما

 
 عنصرا

ّ
ني للمبادرة والحفاظ عليها وفقا للدليل يعد

اس 
ّ
أو العاطفي بين المبادرة وجمهورها. وهذا األمر بحاجة لفترة ال بأس بها من الوقت كي تستقر في أذهان الن

 الصورة البصرية للمبادرة. 

 

  المسؤولية المجتمعية لوسائل اإلعالم

عرِّ  المبادرات والجمعيات عن نفسها وأعمالها ومشاريعها، ويعر  الناس بوجودها، وتحصل 
ُ
 اإلعالم هو وسيلة لت

َّ
إن

عتبر وسائل اإلعالم من أهم القنوات التي تتيح الوصول إلى الجمهور 
ُ
على التأييد والدعم والمناصرة من األشخاص. وت

ير. وهو ألفكار والدعوة إلى التغيوا للمشاريــــع والمبادراتالتسويق األوسع بهد  تثقيفه واطالعه على اإلنجازات و 

د الظهور على وسائل اإلعالم المختلفة، التقليدية منها والجديدة، ال يحّل   مجرَّ
َّ
دة لتنفيذ األنشطة، وإن وسيلة مساع 

ا وسيلة لتغيير السلوك.  
 
م في التنفيذ. ويلعب اإلعالم أيض سه 

ُ
ن أن تساهم به كل ذلك يمكالقضايا االجتماعية، بل ي

. في هذا السياق يمكن اعتبار 
ا
وسائل اإلعالم الجماهيرية إلى حد كبير سواء كانت تلعب دور الشريك أو دورا مستقل

عنى بالمسؤولية المجتمعية بل ويمكن إدراج هذه المساهمة 
ُ
وسائل اإلعالم من أهم الداعمين والشركاء ألي مبادرة ت

 مجتمعية لوسائل اإلعالم. تحت إطار المسؤولية ال

وبالرغم من أهمّية هذا األمر وبرغم النجاحات التي تحققها المبادرات واألثر الذي تعمل على تركه في المجتمع، إال 

ة أسبا  أهّمها انهماك المؤسسات اإلعالمية 
ّ
أن دور اإلعالم ما زال بالغالب يغيب في هذه المبادرات وذلك لعد

 واألمني مما يسقط معظم نشاطات المجتمع المدني عن األجندة الصحفية.  ومواردها بالخبر السياسي

وقد شهد االعالم تطورا ملحوظا بقوة فقد برزت العديد من الفضائيات ومؤسسات االعالم الجماهيري المستقلة 

رة في نظام يمن اذاعة وتلفزيون وصحف الى جانب انتشار االعالم االلكتروني والمدونات باإلضافة الى الثورة الكب

االتصاالت. ولكل وسيلة من وسائل اإلعالم ما تتميز به من خصائص تختلف عن األخرى مما يجعل لها أهميتها 

 
ّ
 ها من مخاطبة شريحة ما من شرائح المجتمع بشكل أفضل من غيرها ، من هنا ويمكن

ّ
ئل الدور الذي تلعبه وسا فإن

 نباالعالم المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة ج
 
ساسي ومؤثر لدرجة  أدور  الرقمي هو عالم الى جنب مع اإل  ا

كبيرة في تكوين وتشكيل قيمنا االجتماعية وآرائنا التي نسقطها على المواضيع والقضايا المختلفة ومنها القضايا 

 .المرأة  بشكل خاص وقضايا بشكل عام الخاصة بحقوق االنسان 

هناك فوالقضايا المجتمعية األخرى  بقضايا المرأةالم في مجال التوعية عيقوم بها اإل  أندوار التي يمكن وتتعدد األ 

عالم يتعامل مع نقول ان اإل  أنخرى نستطيع أ. ومن ناحية الرقابي الدور التوعوي العام والدور الوقائي والدور

سسات المجتمعية أو مؤ المبادرات ول يتمثل بمتابعة ما تنتجه مختلف : األعدينمن خالل بُ  المبادرات المجتمعية

وهو  ما البعد الثانيأخبارها المختلفة . أونشراتها وتقاريرها و  المبادراتصدارات هذه إخالل من  المجتمع المدني
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منهج عالم الجماهيري كضمن وسائل اإل  هذه المبادراتورسالة  أهدا عالم مع ن يتعامل اإل أالبعد االكثر تأثيرا وهو 

 ليصار بذلك اعتباره مصدرا 
ّ
حكومة ومجتمع )ن المجتمع بكافة أطيافه يتمتع بالمصداقية بالنسبة للمعلومات ويمك

 .من العمل معا (خاص وناشطين وغيرهممدني وقطاع 

نشطة خبار واأل تابعة وتغطية التقارير واأل م :عالم بهد  التوعيةاإل  أن يستخدمها مثلة التي يمكن األ  وفيما يلي بعض

ة المتعلقة التوعيصيص زوايا معينة بوسائل االعالم المختلفة لتقديم ختتي تقوم بها المبادرات المجتمعية، ال

عقد ، بادراتهذه المعقد اللقاءات الصحفية مع خبراء ونشطاء اولها المجتمع المدني والمبادرات، بالقضايا التي يتن

تنفيذ  ،معية التي تعمل عليها هذه المبادرات المجتمعيةبالمواضيع اإلنسانية والمجتالتحقيقات الصحفية الخاصة 

 تلفالمجتمعية لمخبالقضايا والمؤسسات المعنية بهد  رفع الوعي  المبادراتالحمالت االعالمية بالتعاون مع 

 األخرى. المية بالتعاون مع الجهات االع تشكيل التحالفات، المجتمعالفئات من 

 
ّ
ال عّ " عالقة تأثير وتأثر" فاإلعالم الف أي أنها المدني هي عالقة تكاملية مترابطة والمجتمع  اإلعالمالعالقة بين  إن

ؤولية والتطوع المسال يعمل على خلق ثقافة إلى مجتمع مدني فعّ  عالم يستند إهو  من بمسؤوليته المجتمعيةيؤ الذي 

 من هنا  والعمل اإلنساني. 
ّ
ال وطني ومسؤولية تتطلب إعم واجب المجتمعيةبالمسؤولية التوعية والتثقيف  فإن

ال للجهود المختلفة لكل القطاعات الحكومية والوطنية والمدنية الشراكة الحقيقية القائمة على التنسيق الفعّ 

 واإلعالم. ات المجتمع المدني والخاصة ومنظمّ 

 

الرقمي المحتوى اإلعالمي اإلعالم الرقمي واستطالع بحثي حول تفضيل منصات 

 رشاد واإلصالح لجمهور جمعية اإل

  محتوى الرسائل الموجهةوفعالّية الرقمي  اإلعالمتقييم جودة وفعالية قنوات  بهد 
 
جمعية  ور جمهإلى  الكترونيا

جمعية لااختبار نقاط القوة والضعف في استراتيجية اإلعالم الرقمي التي تتبناها و ، في لبنانإرشاد واإلصالح 

 استطالع، المنظمات غير الحكومية بشكل عامومقارنتها بأدوات التواصل االجتماعي التي تتبناها 
ُ
 أجريت

 
 بحثيّ  ا

 
 ا

 من جهور الجمعية الداخلي والخارجي.  076على 
 
، ةأسئلة متعددة الخيارات مغلق على شكلاستبيان نشر تم شخصا

يسية للبحث النتائج الرئ أظهرت م إجراء تحليل كّمي للبيانات. ثّم ت، وتم استخدام مقياس ليكرت في بعض األسئلة

 أ
ّ
 الجمعية

ّ
 مع المحتوى الذي يتم  جمهورهامع  الرقميقد نجحت بشكل جيد في استراتيجيات االتصال  ن

ا
خاصة

ا ألن غالبية  الرقمينقله عبر قنوات اإلعالم  حسب بل ف أو المشاهدة يرون أن المواد ال تستحق القراءة الجمهور نظر 

ا. ومع ذلك، 
 
ه تستحق المشاركة أيض

ّ
ا من االهتمام ألنواع ال الجمعيةيتعين على أبرزت النتيجة أن

 
محتوى أن تولي مزيد

أكثر  التوجيه واإلرشاد مثل رسائل التوعوي من خالل التركيز على المحتوى  الجمهور في جذ   المستخدم الرقمي
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ه كما أظهرت التوصيا  .اإلخباريمحتوى المن 
ّ
التركيز على بعض قنوات االتصال أكثر من  الجمعيةيجب على ت أن

لة لدى الجمهور للتواصل.  التي whatsappو  facebookمثل  غيرها،
ّ
  ظهرت في النتائج على أنها المنصات المفض

 جاءت النتائج على النحو التالي: تفصيليا و 

 توزي    ع المستجيبين

ا  076تم تحليل ما مجموعه   
 
من أصحا  المصلحة الداخليين و  ٪0..3وكان المستجيبون  للدراسة،استبيان

من الذكور. وتتراوح الفئة  ٪..41و  اإلناث،من المشاركين من  ٪0..5و  الخارجيين،من أصحا  المصلحة  ٪..61

 :سنة فأكثر حيث جاءت النسب على النحو التالي 60سنة إلى  01العمرية من أقل من 

 

 

 

60.90%

39.10%

external stakeholders internal stakeholders

Stakeholders 
Distribution

41%

59%

Gender Distribution

Males

Females
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ل من قبل الجمهورأنواع المحتوى ا
ّ
 لرقمي المفض

، كان علينا تفسير النتائج التي جاءت على النحو الرقميمع أنواع المحتوى  الجمهور  تفاعلللتحقق من مستوى 

هو و أكبر عدد من أصحا  المصلحة عن الفعاليات  اإلعالناتحصد محتوى : أدناهكما هو موضح في الشكل   التالي،

المرتبة الثانية في فأتى في  054 ويالتوع وحصد المحتوى. ٪57.05وهو ما يمثل حوالي  076من أصل  058

. أما بالنسبة لقصص النجاح  فقد احتلت المرتبة الثالثة من خالل إشراك ٪55.81جذ  أصحا  المصلحة بنسبة 

 ٪05.36أدنى مستوى للمشاركة وهو  حصدت. النشرة اإلخبارية الشهرية ٪44.57من أصحا  المصلحة  أي  003

سبة ن وصلت، بينما  المقابالت المتلفزة أو اإلذاعية المرفوعة على مواقع التواصللمشاهدة  ذهبت ٪.06.1؛ 

 لكل منهما.  ٪31.81األخبار والمقاالت إلى 

 

 

ات
ّ
لة لدى الجمهور الرقمّية  المنص

ّ
 المفض

 أرد
ُ
  ت

ّ
 العثور على القنوات الرقمّية التي يفض

ّ
ا ة أصحا  المصلحة في المنظمات غير الربحية بشكل عام. فيملها بشد

 
ّ
ا  076المكونة من  بعّينة االستطالعق يتعل  و Facebook ظهرت النتائج على الشكل التالي: ُيظهر مستجيب 

whatsapp  على التوالي ، بينما يعرض 050و  045أكبر عدد من المستجيبين هو Twitter  أقل عدد من

 العّينة هي من جمهور جمعية اإلرشاد واإلصالح في جمهورية  .03بين وهو المستجي
ّ
 من الجديد التذكير بأن
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 ، في حين أن أعلى نسبة تفضيل لـ Whatsapp 52.54٪ ويوضح الشكل التالي النتائج بالنسب المئوية: يظهر

Facebook  6.67موقع الكتروني ،  ٪04.08،  ٪57..0على انستجرام ، يوتيو   ٪3...0. ٪55.17هي٪ 

 .من حيث عدد أصحا  المصلحة الذين يفضلون تويتر بشدة ٪8.33للبريد اإللكتروني بينما تويتر تظهر أقل نسبة 

 

 

يث من ح في اإلعالم الرقمي هذا البحث في ضرورة معرفة أصحا  المبادرات تفضيالت جماهيرهمتكمن أهمّية 

قد تمّر ف فيها ومن حيث القنوات الفّعالة التي يرسلون لهم الرسائل عبرها. محتوى الرسالة التي يخاطبونهم 

ى رسائلهم، ثّم يستغربون لماذا ليس هناك أي استجابة من 
ّ
 الجمهور يتلق

ّ
السنوات ويعتقد أصحا  المبادرة بأن

سبب انخفاض ب قبله، فيكتشفون مع الوقت أن الرسالة مثال لم تكن تصلهم بسبب سوء اختيار قنوات االتصال أو 

جودة المحتوى أو عدم محاكاته الهتمام الجمهور. ومن المهّم أن تقوم المبادرات بين الحين واآلخر باستطالعات 

 بحثية كهذه بهد  التقييم والمتابعة المستمّرة ألدائها اإلعالمي والتواصلي. 
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 ، نحو إعالم تنموي مسؤولخاتمة وتوصيات
 

 من أن نشير إلى أن  بعد كلّ 
ّ
م حول عالقة المبادرات المجتمعية مع اإلعالم، ال بد

ّ
كل دهذه العالقة متبادلة، ولما تقد

. على أصحا  المبادرات تنظيم شؤونهم اإلعالمية الداخلية طرف دوره الفعال والمهّم في دهذه العالقة كي تنجح

التواصلية،  و  اإلعالميةن العناصر الهاّمة في العملية أي عنصر م إغفالوالتخطيط لها بشكل استراتيجي وفاعل دون 

 لإلعالم دور تحّمل مسؤوليته المجتمعية تجاه المبادرات والمجتمع المدني وتوظيف خبراته وطاقاته وموارده 
ّ
كما أن

. وفيما يلي بعض التوصيات 
ا
ة وبالتالي النهوض بالمجتمع كامل

ّ
كال لللنهوض بهذه المبادرات ودعم قضاياها المحق

 الطرفين. 

 : في التعامل مع اإلعالم للمبادراتتوصيات 

ص  شخص أو قسم التفّرغ: تفريــــغ - لتواصلي اللعمل  فيها  هيل بعض العاملين، وتأباإلعالم والتواصلمتخصِّ

 والعمل على وضع مخطط استراتيجي لعمليات اإلعالم والتواصل.  اإلعالميو 

ص ال -    :في طرح القضيةتخصُّ
ّ
دة من شأنه إعطاء  إن

ّ
قيمة معنوية تجعلها  المبادرةالتخصص بقضّية محد

 اإلعالم في بعض المناسبات ذات الصلة وسائل مقصودة من

مّرة أو ديد تح االهتمام بالنوع ال الكّم: يعني ذلك التركيز على قّوة الطرح ال على تعداد الظهور اإلعالمي. مثال  -

إعالمي  ملف وتشكيل-رزنامة عمل يتم تعميمها على اإلعالم  وفق- مجتمعيةلطرح قضية مرتين في السنة 

 العمل على الظهور المتكّرر الذي ليس ذا ثقل إعالمي بارز. حولهما، بدل 

 .أرقامو  قصص واقعية من أصحا  العالقة في القضية المطروحة، معحّية الشهادات الالتركيز على  -

مع  لتفاعلالحرص على االموقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي، و  من خالل الرقميتفعيل اإلعالم  -

 ، باإلضافة إلى الحرص على مواكبة التطورات في هذا المجالفي التعليقات والرسائلالجمهور 

فهم المدخل للمؤسسات اإلعالمية التي تقوم على التغطية  المراسلينمع  العمل على بناء تراكمي للعالقات -

 لألنشطة واألحداث.  اإلعالمية

 الحرص على تخصيص ميزانية للعمل اإلعالمي وعدم الزهد في هذا العمل.  -

 

 :وصيات لإلعالم لتصويب دورهت

بات المجتمع  -
ِّ
 اعتماد أهدا  تتماشى أكثر مع متطل

درته، ...( بقنشر قيم المجتمع األهلي )المشاركة، المحاسبة، التنمية، المصلحة العامة، التعاون، ثقة اإلنسان  -

 ونتاجه العملي
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 مين األشخاص المه للمجتمع أكثر من اإلضاءة علىالمواضيع المهمة  إظهار ومناقشة -

ل يجابية القصص والتجار  المجتمعية اإل عرض  -
ّ
 للناس لالقتداء بها مرجعية والتي تمث

اعات ا خارج إطار نز ، وطرحهبما فيها قضايا المجتمع توسيع مفهوم السياسة ليشمل كل قضايا الشأن العام -

 السياسيين

ا  -
 
 مثال: فقرة رغم كل شي علىرفع معنويات الناس من خالل نقل النشرات اإلخبارية لحصيلة المبادرات أيض

 اللبنانية  MTVقناة 

 إشراك الجمعيات األهلية في إعداد البرامج االجتماعية إضافة إلى الشرائح المعنية -

على مواد اجتماعية لخلق حساسية لديهم إزاء هذه الموضوعات، مع تدريب الطال  الجامعيين في اإلعالم  -

 الدعوة إلدراج بعض تلك المواد في برامج كليات اإلعالم

 

طلق في المؤتمرات هي دعوة اإلعالم أن يكون 
ُ
 إعالمأخيرا، لعّل من أهّم الدعوات والتوصيات التي يمكن أن ت

ً
ا

 
ً
إن االعالم التنموي هو ذلك الذي يدعو الى التغيير من خالل التثقيف والتوعية، ومن خالل خطط وبرامج . تنمويا

معدة بعناية وبتنسيق مع المجتمع المدني، ويعتمد على نقل المعلومة والخبر ونشر اآلراء بشكل موضوعي، واعداد 

مع المساهمة في تنمية المجتجيه الرسالة و وتو  عن طرح القضايا  مجتمعياعالم مسؤول إالتحاليل. باختصار انه 

 والنهوض به. 
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ؤسسّية املبادرات املجتمعية النسائية وقواعد إدارتها بمعايير م

عي مؤتمر مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر مجتم

2020أكتوبر 

ــــل بعنوان  ــــ ــــة عمــــــ ــــ ــــ :ورقـــ

مليحة عبدالكريم الشافعي

لبشريةقيادية وخبيرة ومدربة في مجال التنمية ا

ــــــرض ــــ عــ

ــــــرض ــــ عــ

مليحة الشافعي .. مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر مجتمعي



الفرق بين ما نفعله 
وما نستطيع أن نفعله 

يكفي لحل جميع املشكالت

وتغيير العالم

عبارة ملهمة

مليحة الشافعي .. مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر مجتمعي



نتائج وأثر تقييم وقياس 

المجتمعيةالمبادرات 

نتائج وأثر تقييم وقياس 

المجتمعيةالمبادرات 

دورة حياة المبادرة 

المجتمعية

العرضمحاور 

مليحة الشافعي .. مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر مجتمعي

مدى الحاجة 

للمبادرة 

التطوير والدروس 

المستفادة من المبادرات 

المجتمعية 

التطوير والدروس 

المستفادة من المبادرات 

المجتمعية 

األطار العام للمبادرات 

المجتمعية وترابطها 

بالمعايير المؤسسية



املجتمعيةدورة حياة املبادرة 
االستعداد 

الشخص ي

توليد 

الفكرة

إنضاج 

الفكرة 

تكوين 

فريق 

العمل

تصميم 

الخطة 

يناء 

الشراك

ات

تطوير 

الذات

التنفيذ 

العملي

تقييم 

وتحقق

ةاملتابعاملتابعة

مليحة الشافعي .. مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر مجتمعي



عةاملتاب

مليحة الشافعي .. مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر مجتمعي

نادية مراد
سفيرة األمم المتحدة للنوايا الحسنة 2016في قضاء سنجار، تم اختيارها في العام كوجوعراقية من قرية إيزيديةناشطة 

2018حصلت على جائزة نوبل للسالم  

مثلةأ-رائدات عربيات كرسن حياتهن لخدمة املجتمع واإلنسانية 



عةاملتاب

مليحة الشافعي .. مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر مجتمعي

مثلةأ-رائدات عربيات كرسن حياتهن لخدمة املجتمع واإلنسانية 

يب وتهجير على ، لما تعرضت له من اعتقال وتعذ"المرأة الشجاعة الدولية"ناشطة سورية فازت بجائزة :    أمينة خوالني
يد النظام السوري كرست حياتها لمساعدة أسر السوريين المختفين قسرا  

ية، وعضوة في ناشطة يمنية ، رئيسة مؤسسة فتيات مارب، حاصلة على جائزة المرأة للشجاعة الدول:   ياسمين القاض ي
شبكة التضامن النسوي وحاصلة على زمالة مبادرة مسار السالم للقيادة النسوية

كت بتأسيسها في التي شار « صحفيات بال قيود»تقود منظمة . صحفية، وسياسية، وناشطة حقوقية يمنية:     توكل كرمان
ا من ثورات الربيع العربي، حاصلة على جائزة نوبل تعد. 2005عام  2018جزء 



توليد 
فكرة 

املبادرة 

توليد 
فكرة 

املبادرة 

بناء 

املبادرة 

بناء 

املبادرة 

تنفيذ 

املبادرة 

تنفيذ 

املبادرة 

تقييم 
وتطوير 
املبادرة

تقييم 
وتطوير 
املبادرة

شكل 

املبادرة

إنضاج 
فكرة 

املبادرة

املسح املجتمعي 
ووضع 

األولويات

أهداف املبادرة 
ت وعالقتها باحتياجا

املجتمع 

مجال 

ة املبادر 

عنوان 

املبادرة

كتابة مقترح 

املبادرة 

ةمنهجية املبادر 

نطاق املبادرة

النظام 
املعلومات 
املجتمعي 
للمبادرة

حوكمة
املبادرة

وضع مؤشرات 
التقدم املحرز  

في املبادرة

التدريب وبناء 
القدرات لفريق 

املبادرة

التوعية وكسب 
ةالتأييد للمبادر 

القيادة واإلشراف 

للمبادرة 

تنظيم املبادرة 
(الهيكل التنظيمي)

الشراكات 
والتنسيق

التواصل مع 
أصحاب 
املصلحة

اإلدارة املالية 
للمبادرة

التوثيق وإعداد 
التقارير

إدارة 
املخاطر

الرصد والتقييم 

امليداني

تحليل 
املعطيات
ا ومقارنته
ت باملؤشرا

استخالص 
النتائج 
والدروس 
املستفادة

التطوير 
والتحسين 
املستمر 
للمبادرة

مليحة الشافعي .. مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر مجتمعي

املؤسسيةاإلطار العام للمبادرات املجتمعية وترابطها باملعايير



مليحة الشافعي .. مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر مجتمعي

 أو نف
ً
 هل هناك حاجة حقيقة للمبادرة؟ هل ستقدم جديدا

ً
عا

.للشريحة ا ملجتمعية املستهدفة

المقاربة المبنية على األصولالمقاربة المبنية على المشكالت

ماهي المشكلة المجتمعية ؟

وكيف يمكن حلها ؟

ماهي نقاط قوة المجتمع؟

وكيف يمكن استثمارها؟



عةاملتاب

مليحة الشافعي .. مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر مجتمعي

تقييم وقياس نتائج وأثر املبادرات املجتمعية النسائية

قياس النتائج

رصد املخرجات

تتبع األثر



عةاملتاب

مليحة الشافعي .. مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر مجتمعي

التطوير والدروس المستفادة 
من المبادرات المجتمعية 

النسائية

ننن



 نأمل أن تكون املبادرات املجتمعية أكث
ً
ر نفعا

 
ً
...  وأعمق أثرا

 لحسن استماعكم وتفاعلكم
ً
وشكرا

 
 
:أخــــــــــــــــــــيرا

مليحة  الشافعي .. مبادرات نسائية مسؤولة ذات أثر مجتمعي





ممالمبادرات المجتمعية النسائية ألصحاب اله

وقواعد إدارتها بمعايير مؤسسية

منى خليفه حماد

همم مستشار وخبير في التميز والتنظيم المؤسسي وشؤون أصحاب ال

مؤسس ومدير مركز علمني للتدريب والتعليم

Muna_K_Hammad



المبادرات المجتمعية النسائية ألصحاب الهمم

!!!لماذا أصحاب الهمم ؟؟؟ !!!لماذا المرأة ؟؟؟ 

Muna_K_Hammad



يةكيف يمكن إدارة المبادرات المجتمعية من خالل المعايير المؤسس

وضع خطة المؤسسة للمسؤولية
المجتمعية

(متضمنة الميزانية السنوية)

وضع القوانين والتشريعات واألدلة
ج والنظم المؤسسية المنظمة لعمل برام
المسؤولية المجتمعية بالمؤسسة

تهيئة الهيكل التنظيمي والوظيفي
واإلداري ليكون مرناً لتطبيق 

المسؤولية المجتمعية

إعداد الئحة محدثة بجرد المسؤولية 
المجتمعية للمؤسسات

التواصل التفاعل مع كافة األطراف
المعنية ومعرفة ما الذي يريدونه

التواصل الفعال مع جهات رئيسية 
حكومية،خاصة،المجتمعسواء )

اإلحتياجاتلتتم معرفة ( المدني
الخاصة التي يمكن المساعدة 

والمساهمة فيها

مراجعة كافة العالقات مع كافة 
د األطراف المعنية والمتأثرة مع تحدي
ماهي متطلباتهم وكيفية حصولهم 

عليها

جية التأكد من تنزيل األهداف اإلستراتي
ومؤشرات األداء من المستوى 
المؤسسي العالي إلى مستوى 

اإلدارات واألفراد

ة دمج برنامج المسؤولية المجتمعي
في كل المستويات بالمؤسسة، 

ون وتشجيع وتحفيز كل موظف ليك
جزءاً من الفريق

ة تترجم خطة المسؤولية المجتمعي
للمؤسسات إلى أفعال من خالل 
تحديد األولويات والموارد وتحديد

المسؤوليات والصالحيات

جب التوجه للمسؤولية المجتمعية ي
أن يعكس طريقة المؤسسة في 
ممارسة األعمال وال يجب أن 
سةيضعف العالمة التجارية للمؤس

برامجإختياروضع منهجية في 
ة وأنشطة لتنفيذ خطة المسؤولي

المجتمعية

اختيار مؤسسة خيرية مالئمة 
لدعمها تنسجم مع كفاءات 

ب وبما يتناساألساسيةالمؤسسة
.مع مواردها

ة قياس أثر تلك البرامج واألنشط
التي تستهدف المسؤولية 

المجتمعية

ية تقييم خطة المؤسسة للمسؤول
المجتمعية 

ية تحديث خطة المسؤولية المجتمع
ذية بما يتالءم مع المتغيرات والتغ
الراجعة وأهداف المؤسسة

Muna_K_Hammad



ضوابط تدعم كفاءة إدارة مبادرات أصحاب الهمم

Muna_K_Hammad

مراعاة توفر سهولة الوصول

..(المكان والمرافق، المعلومات واالتصاالت، والخدمات)

تعزيز احترام حقوق أصحاب الهمم 

وكرامتهم حسب ما ورد في االتفاقية 

الدولية لألمم المتحدة

نشر الثقافة والوعي المجتمعي تجاه 

أصحاب الهمم 

المشاركة والدمج المجتمعي بين كافة 

أطياف المجتمع

دمج ودعم وتمكين أصحاب الهمم في 

الحياه العامة والسياسية والعمل 

تسلية واألنشطة الثقافية والترفيهية وال

...والرياضة

المساواة وعدم التمييز

التعامل األمثل مع أصحاب الهمم
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ن تقديم رعاية مالية م
فنجان 50خالل دعم 

قهوة لمرتادي 
الكافية

توجيه رسائل مجتمعية 
بإمكانية الدعم المجتمعي

المختلف لمتاجر وأعمال 
ع الفئات المختلفة بالمجتم

كل حسب تخصص عمله

دعم فئة أصحاب 
الهمم في مجال 

العمل بالقطاع 
الخاص

اجتماعي

إنساني 
وخيري

أهداف ونتائج المبادرة

تسليط الضوء على أصحاب الهمم في مجال العمل مسؤولية مجتمعيةحق مكتسب

اإلنجاز 

في 

ساعتين

السعادة

50

مستفيد
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