
 

 

 لـــالبيان الختامي 

 "األول لألمومة "امللتقى 

 م.21/04/2018هـ املوافق 05/08/1439بتاريخ 

 

                                          الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  

 وبعد:

فين في تعزيز يثم في إطار الجهود املباركة لحكومة خادم الحرمين الشر ، فضل هللا وتوفيقهب       

أسرة قوية ومتماسكة ترعى أبنائها  ىمكانة األسرة ودورها في املجتمع والنهوض بها، واملحافظة عل

األخالقية ،والتي منها العناية باألمومة وتعزيزها في املجتمع، انعقد في رحاب وتلتزم بالقيم الدينية و 

مدينة جدة باململكة العربية السعودية ) امللتقى األول لألمومة ( في يوم السبت الخامس من شهر 

إشراف وزارة العمل ،  ب2018هـ ،املوافق للواحد والعشرين من شهر إبريل لعام  1439شعبان لعام 

وبتنفيذ من جمعية  إبراهيم السبيعي، وعبد هللامية االجتماعية، وبدعم من مؤسسة محمد والتن

، وبمشاركة وبإدارة علمية وتنظيمية من املركز الدولي لألبحاث والدراسات "مداد" ،الشقائق

بلغ  ،باململكة العربية السعودية ألمومةين واملهتمين باالعاملو  خبراءاملؤسسات والالعديد من 

 ( 340م  )عدده
ً
 :هي  امللتقى إلى تحقيق عدة أهداف  وسعى، مشاركا

 تعزيز ثقافة وممارسة األمومة اإليجابية في املجتمع السعودي. .1

 عرض التحديات التي تواجه األمومة وسبل الحد منها. .2

 دور الجهات العاملة في مجال تمكين األمومة وتعزيز دور األم.تفعيل  .3

 مجال برامج األمومة. والخبرات في تبادل املمارسات الجيدة .4

 االطالع على التجارب الناجحة في مجال األمومة. .5

  



 

 

جلستين علمية قدمت فيها خمس أوراق علمية قدمها نخبة من الخبراء  وقد اشتمل امللتقى

واملختصين، وندوة علمية عن دور األم املربية في بناء القيم شارك فيها ثالث من  الخبيرات 

املتخصصات في موضوع الندوة، وتم عقد خمس ورش عمل ناقشت التطلعات املستقبلية 

لها، وأهم التشريعات التي يحتاجها هذا املوضوع، وتقديم لألمومة وآلية بناء استراتيجية وطنية 

 مجموعة من الطرق اإلبداعية التي تحتاجها األم في ترجمة القيم إلى سلوكيات، كما تم استعراض

تم إطالق عدة مبادرات و  مبادرات عملية تسهم في تطوير ممارسة األمومة في املجتمع، ( 7)

  .مشروع األمومة نفيذة لتتعاوني ات، وتوقيع عدة اتفاقيعملية

 وجمعية الشقائق الخيرية وإن املشاركين إذ يشكرون وزارة العمل والتنمية االجتماعية    

تنظيم هذا على جهودهم في العناية باألمومة و  إبراهيم السبيعي الخيريةومؤسسة محمد وعبدهللا 

  امللتقى يتقدمون بجملة من التوصيات لتعزيز العناية باألمومة في املجتمع وهي: 

   

: التنسيق مع أمانة مجلس شؤون األسرة باململكة العربية السعو   
ً
دية، للمشاركة معهم أوال

إلعداد استراتيجية لألمومة تنبثق من االستراتيجية الوطنية لألسرة التي جاء النص عليها في 

برقم  من مجلس الوزراء الهدف األول من املادة الرابعة من تنظيم مجلس شؤون األسرة الصادر

وتكوين كيان مؤسس ي يتولى التنسيق بين جميع الجهات العاملة في  .هـ.20/10/1437وتاريخ  433

مومة.لأل  هذا املجال ومتابعة تنفيذ االستراتيجية  

 

: دعوة 
ً
إلجراء األبحاث الجامعات واملركز البحثية وبيوت الخبرة الهيئة العامة لإلحصاء و ثانيا

والدراسات امليدانية التي تسهم في تشخيص الواقع الراهن لخدمات رعاية األمومة والطفولة، 

 واستشراف مستقبلها، وبناء قواعد املعلومات التي تسهم في تطوير األمومة اإليجابية.

 

: التأكيد على الجهات الحكومية امله
ً
 ،والجمعيات واملؤسسات األهلية ،تمة بشؤون األسرةثالثا

بضرورة التوسع في إنشاء مراكز متخصصة باألمومة،  ؛والشركات ذات املسؤولية املجتمعية

    ئمجهزة بأحدث التقنيات لتثقيف وتدريب األمهات على األساليب الحديثة في تنش
ً
ة األوالد تربويا

.
ً
 ونفسيا

ً
 وصحيا

ً
 واجتماعيا

 

: اال 
ً
، ليكون منبرا يناقش فيه الخبراء واملختصين ستمرار في عقد هذا مللتقى في كل عامرابعا

.والباحثين والعاملين في مجال األمومة املستجدات والتحديات ومجاالت التطوير  



 

:
ً
يب في إعداد وتنفيذ مراكز التدر ق مع الجامعات الحكومية واألهلية و التعاون والتنسي خامسا

.البرامج التدريبية املتخصصة في مجال األمومة والطفولة  

 

 :
ً
، باململكة العربية السعودية يرفع ملجلس شؤون األسرة ،ودة نظام لألمومةإعداد مسسادسا

.امليةاالستفادة من التجارب العمع  ألنظمة املتعلقة باألمومةل يليةحلت بعد دراسة  

 

  :ختاماو 

فإن املشاركين في امللتقى يتوجهون بالشكر للمنظمين والرعاة واللجنة العلمية ورؤساء الجلسات     

وأعمالهم التي أثمرت في نجاح هذا وورش العمل ومقدمي األوراق العلمية واملبادرات على جهودهم 

الفضيلة والسعادة، ومن الخبراء واملختصين امللتقى، والشكر موصول لكل من حضر من أصحاب 

 .واملهتمين والعاملين في مجال األمومة الذين ساهموا في نجاح هذا امللتقى بالحضور واملشاركة

 .توصياتمتابعة تنفيذ هذه وسوف تقوم جمعية الشقائق الخيرية مشكورة 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين

 عليكم ورحمة هللا وبركاته والسالم

 

التنظيمية للملتقىاللجنة   


