مبادرة اللقاء االفتراضي األول
لجمعيات ومؤسسات رعاية األيتام بالمملكة
العربية السعودية حول تداعيات جائحة كورونا
برعاية سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
لشؤون التنمية االجتماعية األستاذ سليمان بن عبد العزيز الزبن

وصف المبادرة
لقــاء افتراضــي عبــر الشــبكة العنكبوتيــة يضــم قيــادات جمعيــات
ومؤسســات رعايــة األيتــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
وكذلــك ممثليــن عــن الجهــات ذات العالقــة لعرض جهــود جمعيات
ومؤسســات رعايــة األيتــام فــي التوعيــة والتثقيــف ومبادراتهــم
العمليــة وتبــادل الخبــرات فــي الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين
و اســتمرا ًرا لجهــود الدولــة أيدهــا اللــه ودعمهــا للقطــاع الثالــث
للتقليــل مــن آثــار وتداعيــات جائحــة كورونــا.

الفئة المستهدفة
قيادات مؤسسات وجمعيات رعاية
األيتام بالمملكة العربية السعودية

جميع العاملين في مؤسسات وجمعيات
رعاية األيتام والمهتمين فيها

1441 / 09 / 10هـ 10:00
يوم األحد

مــســاء
ً
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محاور اللقاء

1

استعراض أفضل الممارسات في
إدارة األزمات والتدابير التي اتخذت
على مستوى كل جمعية

2

استعراض آليات تقديم الخدمات
العينية للمستفيدين خالل هذا
الظرف الطارئ

5

4

مدى جاهزية منظمات األيتام للعمل
عن بعد ومدى استعداد الجمعيات له
وفاعليته خالل هذه الفترة

3

حصر احتياجات قطاع األيتام
في الفترة الحالية

6

استعراض أفضل المبادرات ذات األثر
الملموس تجاه الوطن والمجتمع

استعراض الخدمات والبرامج المقدمة
للمستفيدين خالل هذه األزمة

االفتتاحية

الجلسة الرئيسية

كلمة فضيلة األمين العام لمؤسسة كافل لرعاية األيتام بمنطقة
مكة المكرمة :الدكتور عبد العزيز الفايز
كلمة سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
لشؤون التنمية :األستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن
كلمة سعادة رئيس مجلس الجمعيات األهلية:
الدكتور سعدون بن سعد السعدون

10:00
مساء
ً

10:25
مساء
ً

كلمة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات األيتام

الجلسة الثانية
الجلسة الثالثة

kafel_makkah

10:25
مساء
ً

11:10

استعراض أوراق عمل الجمعيات

مساء
ً

مداخالت ومناقشات عامة إثرائية

التوصيات والختام

11:10
مساء
ً

11:30
مساء
ً

www.kafel.org.sa

آلية المشاركة بورقة عمل

1

التقدم بطلب المشاركة عبر الرابط التالي FORMS.GLE/4KBEDFTDJYUUHOZA7

2

آخر موعد للتقديم الجمعة  1441 / 9 / 8هـ الموافق  2020 / 5 / 1م  -الساعة  05:00عصر ًا

3

يتم الرد بتأكيد المشاركة أو االعتذار خالل  ٢٤ساعة من انتهاء موعد تقديم الطلبات

آلية الحضور والمداخالت

1

تسجيل الحضور عبر النموذج التالي FORMS.GLE/4KBEDFTDJYUUHOZA7

2

يعقد اللقاء عبر برنامج زووم

3

يتم بث اللقاء مباشرة عبر حساب كافل بتويتر @KAFEL_MAKKAH

4

يعطى المايك للمتحدثين في الجلسات فقط

5

يتم استقبال األسئلة والمداخالت كتابي ًا أثناء الجلسة األولى والثانية وعرضها
من قبل مدير الجلسة بحسب اإلمكان

6

يسمح بالمداخالت الصوتية في الجلسة الثالثة من خالل طلب المايك ،على أن ال تزيد مدة
المداخلة دقيقة واحدة

7

تمنح شهادات حضور بعد اللقاء وترسل عبر البريد اإللكتروني

8

لالستفسارات التواصل على البريد اإللكتروني ()KAFELSINFO@KAFEL.ORG.SA@KAFEL
أو على الجوال +966531556850
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