
شريك التنظيمـ

والمتقاعدین

المدينة الرقمية لكبار السن في الدول العربية
The digital city for the elderly in the Arab countries

ديسمبر  2022م

ً
3:00  - 9:00 مساء

بتوقيت مكة المكرمة عبــر تطبيــق19

و حƠƠƠفƠل
تكريم الفائزيƠƠن

بوسام التميز في مجال
 رعاية كبار السن

 فƠƠƠƠƠي الƠدول العƠƠƠربيƠƠƠة
 لƠƠƠعƠƠƠƠƠƠƠƠام 2022م

اســـتراتيجية منظمـــة التعاون اإلســـالمي بخصـــوص كبار 
السن... طريق آمن لتطوير الخدمات الرعائية والتأهيلية.

موضوع الملتقى

جدول أعمال

سعادة الدكتور

 حسن إبراهيم كمال
رئيس اللجنة الوطنية 

للمسنين
مملكة البحرين

الراعي الفخري



حفل االفتتاحأوال

3:00 ـ 3:30

• القـــرآن الكــريم	

• كلمة الراعي الفخري- سعادة الدكتور حسن إبراهيم كمال	
ن رئيس اللجنة الوطنية للمسن�ي

مملكة البحرين

• كلمة رئيسة الملتقى - سعادة الدكتورة حياة مالوي	
رئيسة مركز إجالل لخدمات كبار السن والمتقاعدين

المملكة العربية السعودية 

• ي مجال رعاية كبار السن بالدول العربية 	
ف �ف عالن عن الفائزين بـــ وسام التم�ي مراسم االإ

لعام2022

جل�سات العملثانيا

3:30 ـ 4:30

جل�سة العمل الأوىل

ي خدمات إعادة التأهيل والرعاية 
ستثمار �ف االإ

الطويلة االأجل لكبار السن

سعادة االأستاذ جمال بن عبيد البح
رئيس مجلس إدارة منظمة الأرسة العربية

مارات العربية المتحدة دولة الإ
ف الملتقى ضيف رسش

ي 
قتصادية ال�ت جتماعية واالإ القضايا والتحديات االإ

ي الدول االأعضاء بمنظمة 
يواجهها كبار السن �ف

سالمي التعاون االإ

سعادة الدكتورة مشاعر الدولب
 وزيرة للرعاية والتنمية الجتماعية) سابقا(

ي مجال التنمية الجتماعية
ة �ن  خب�ي

جمهورية السودان
ف الملتقى ضيف رسش

مستلزمات دعم وتعزيز العائالت والمؤسسات 
المضطلعة بشؤون رعاية كبار السن

يفة العمادي سعادة الدكتورة �ش
الرئيس التنفيذي 

معهد الدوحة الدولي لالأرسة
دولة قطر

ف الملتقى ضيف رسش

ي الدول االأعضاء بمنظمة 
واقع الشيخوخة �ف

اتيجية  س�ت سالمي والموجهات االإ التعاون االإ
للتعامل معها.

سعادة الشيخ أحمد بن عبدهللا �ور الصبان 
العضو الفخري للشبكة القليمية

 للمسؤولية الجتماعية 
سالمية والأوقاف مستشار و وكيل وزارة الشؤون الإ

رشاد للتخطيط والتطوير سابقا  والدعوة والإ
المملكة العربية السعودية

ف الملتقى ضيف رسش



جدول اأعمال ملتقى وجائزة اأف�سل املمار�سات يف جمال رعاية كبار ال�سن التا�سع بالدول العربية لعـــ 2022 ـــــام
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4:30 ـ 5:30

جل�سة العمل الثانية

ي
ف ضد كبار السن �ف ُّ أدوات مناهضة التح�ي

يجابية  المجتمع ككل وتعزيز الصور االإ
. ف للشيخوخة والمسن�ي

سعادة السيدة ريما أحمد بن شمس
المدير العام

دار يوكو لرعاية الوالدين
مملكة البحرين

ف رفاهيتهم العمل التطوعي لكبار السن لتحس�ي
ي المجتمع

عملية مساهمتهم �ف وتيس�ي

ف الخالدي  سعادة الدكتورة ياسم�ي
إستشاري نفسي تربوي موجه أرسي

ن مارات لأصدقاء كبار المواطن�ي ي جمعية الإ
عضو �ن

مارات العربية المتحدة  دولة الإ

اتها عىل رفاهية   أنظمة الرعاية الصحية وتأث�ي
اتيجية وأدوات تجويدها. كبار السن ..رؤية إس�ت

وفيسور تامر فريد سعادة ال�ب
ي للصحة ن هيئة د�ب استشاري طب مسن�ي
مارات العربية المتحدة       دولة الإ

ا�سرتاحة �سالة املغرب5:30 ـ 6:00

6:00 ـ 7:00

جل�سة العمل الثالثة

ف رفاهيتهم العمل التطوعي لكبار السن لتحس�ي
ي المجتمع.

وتيس�ي عملية مساهمتهم �ف
ف سعادة الدكتورة نجاة مختار محمد حس�ي

ة لغة إشارة خب�ي
دولة الكويت

اتها عىل رفاهية كبار  نظمة الرعاية الصحية وتأث�ي

اتيجية وأدوات تجويدها. السن ..رؤية إس�ت

سعادة الدكتورة نزيهة عىلي المزين
استشارية طب أرسة 

ي أكاديمية طب الأرسة بالتجمع الصحي الأول
مدربة �ن

ي مراكز القطيف الصحية
ن �ن منسقة برنامج المسن�ي

المملكة العربية السعودية

ي الدول االأعضاء بمنظمة 
واقع الشيخوخة �ف

اتيجية  س�ت سالمي والموجهات االإ التعاون االإ
للتعامل معها

ي
ي عبدالرزاق الطبطبا�أ

سعادة الدكتورة آما�ف
ي مجال رعاية كبار السن

ة �ن أكاديمية وخب�ي
دولة الكويت

ي سوق
ف وإدماجهم �ف المشاركة النشطة للمسن�ي

ورة  ف ال�ف العمل ع�ب أنظمة عمل بديلة...ب�ي
والرفاهية

سعادة المستشارة سلوى اليافعية
رئيسة مركز العرفان للخدمات الجتماعية 

سلطنة عمان
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جل�سة العمل الرابعة

7:00 ـ 8:00

اتها عىل رفاهية كبار  أنظمة الرعاية الصحية وتأث�ي
اتيجية وأدوات تجويدها السن .. رؤية إس�ت

سعادة الدكتور وليد أحمد الكريدي 
إستشاري طب كبار السن و طب الأعصاب السلوكي

 و الخرف 
لية  ن دارة العامة للرعاية  الصحية الم�ن  المدير العام لالإ

دارة المتحصصة لطب كبار السن مدير الإ
المملكة العربية السعودية

ي سوق
ف وإدماجهم �ف المشاركة النشطة للمسن�ي

ورة  ف ال�ف العمل ع�ب أنظمة عمل بديلة...ب�ي
والرفاهية.

ة مرداد  سعادة الدكتورة أمل محمد م�ي
استشاري طب أرسة

المملكة العربية السعودية

التخطيط المالي بعد التقاعد حلول وأفكار

سعادة الدكتور كمال عبدالعال 
مستشار المسؤولية المجتمعية والوعي المالي

المملكة العربية السعودية

جل�سة العمل اخلام�سة

8:00 ـ 9:00

ي الدول االأعضاء بمنظمة 
واقع الشيخوخة �ف

اتيجية  س�ت سالمي والموجهات االإ التعاون االإ
للتعامل معها.

سعادة المستشارة إبتسام القعود
ن المرأة وبناء القدرات رئيسة المنظمة الدولية لتمك�ي

دولة الكويت

ي سوق
ف وإدماجهم �ف المشاركة النشطة للمسن�ي

ورة  ف ال�ف العمل ع�ب أنظمة عمل بديلة...ب�ي
والرفاهية

سعادة االأستاذ يوسف بن محسن اللمكي 
الرئيس التنفيذي لمركز رباط للمبادرات

 والمسؤولية المجتمعية
سلطنة عمان

ف رفاهيتهم العمل التطوعي لكبار السن لتحس�ي
ي المجتمع

وتيس�ي عملية مساهمتهم �ف

سعادة الدكتورة مريم إدريس
ي مجال المسؤولية المجتمعية

باحثة وأكاديمية �ن
جمهورية السودان

ف رفاهيتهم   العمل التطوعي لكبار السن لتحس�ي
ي المجتمع.

وتيس�ي عملية مساهمتهم �ف

ي
سعادة الدكتورة أبرار المروا�ف

دارة المتخصصة لطب كبار السن فة الإ م�ش
ي ديوان وزارة الصحة

�ن
المملكة العربية السعودية

ي مجال رعاية كبار السن التاسع بالدول
ختام فعاليات ملتقى وجائزة أفضل الممارسات �ف

العربية لعـــ 2022 ـــــام

مت اعتماد مواقيت ال�سلوات ح�سب توقيت مكة املكرمة .	 




