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�ساحبة ال�سعادة 
الدكتورة فاطمة بنت محمد البلو�سي

وزيرة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين

الراعــي الفخــري للملتقــى الإقليمي لل�سفراء 
الدوليني لعام 2014 ميالدي
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�س�رة جماعية لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية



الكلمات الرئي�سة يف حفل افتتاح امللتقى الإقليمي 
لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الإجتماعية لعام 2014م
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كلمة الراعي الفخري للملتقى
�ضاحبة ال�ضعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�ضي

وزيرة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين
احلمد هلل رب العاملني .. وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.. �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اجمعني

�سعادة رئي�ض واأع�ساء جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية 
اأ�ســـحاب الفخامة وال�سم� واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية بال�سبكة الإقليمية 

للم�س�ؤولية الإجتماعية.
اأ�سحاب املعايل وال�سعادة ....احل�س�ر الكرمي

ال�سيدات .. وال�سادة.. �سي�فنا الكرام من دول جمل�ض التعاون اخلليجي والدول العربية ال�سقيقة.
ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته...

 نرحـــب بكـــم اأجمـــل ترحيب يف مملكـــة البحرين، البلد امل�ســـ�ؤولة يف ت�ســـريعاتها، وممار�ســـاتها املهنية، 
وتطبيقاتها على اأر�ض ال�اقع .نرحب بكم يف فعالية هامة، ت�ســـطر معنى ال�فاء لإهل العطاء، من خالل هذا 
امللتقـــى الذي حمل عن�ان »تفاوؤل باأن الأمة  العربية والإ�ســـالمية هي بخـــري«. نرحب بكم جميعا يف فعاليات 

»امللتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية «.
اأ�سحاب  الفخامة وال�سم� واملعايل وال�سعادة ...ح�س�رنا الكرمي

اإن العمـــل الإجتماعـــي واملجتمعي يف مملكـــة البحرين خا�ســـة، ويف دول جمل�ض التعـــاون اخلليجي عامة 
وكذلك يف العديد من الدول العربية، اأ�ســـبح منارة ي�ســـار اإليه بالبنان من كل العاملني يف حقله، واملراقبني 
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له، وامل�ســـتفيدين منه يف ال�ســـرق والغرب. بل اإن اأبناء هذه املنطقة وبت�جيهات ودعم كبريين من حك�ماتهم 
الر�ســـيدة، �ســـّطروا اأروع الأمثلـــة يف البذل والعطاء، حتى ا�ســـتحق�ا اإ�ســـادة العامل اأجمع. وياأتـــي الي�م هذا 
امللتقى، والذي ت�ست�سيفه  مملكة البحرين، لتكرمي اأ�سحاب املبادرات املتميزة يف جمالت اخلدمة وامل�س�ؤولية 
املجتمعية، ولتعك�ض لأ�ســـحاب العطاءات منكم، حالة الر�ســـد العلمي لهذه املبادرات وامل�ساريع وامل�ساهمات 
التـــي قدمتم�ها يف هذه احلياة الدنيا، ون�ســـاأل اهلل �ســـبحانه وتعـــاىل اأن يجزيكم عليهـــا كل اخلري يف الدار 

الآخرة. فهنئيا لكم جميعا منحكم لقب »�سفراء دولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية«، فقد وافق التكرمي اأهله.
 كمـــا اأن اإعالن ال�ســـبكة الإقليمية للم�ســـ�ؤولية الجتماعية، عن اإطالق جائزة حتمل ا�ســـم  رجل الأعمال 
العربي املعروف الدكت�ر طالل اأب�غزالة، تقديرا لدوره الفاعل يف املجالت الإقت�ســـادية امل�ســـ�ؤولة ، والتاأكيد 
علـــى دوره يف تعزيز ال�ســـراكات يف جمالت العمل املجتمعي يف املنطقة العربية على وجه اخل�ســـ��ض، ودول 
العامل على وجه العم�م، وذلك ملا عرف عن �ســـعادته من اهتمـــام بالغ بالعالقات العربية العربية، واطالعه 
ال�ا�ســـع، وقراءاتـــه النقديـــة والتحليلية، ل�ســـيما فيما يتعلق بالعالقـــات العربية العاملية خطـــ�ة حمل تقدير 
واإعتزاز من قبل امل�ؤ�س�ســـات الر�ســـمية يف مملكة البحرين، وكذلك منظمات املجتمع املدين التي �ست�ســـتفيد 

منها ب�سكل مبا�سر.
كما نقدر مبادرة ال�ســـبكة الإقليمية للم�ســـ�ؤولية الإجتماعية ،واملتمثلة يف اإطـــالق جائزة » املدينة العربية 
امل�س�ؤولة اإجتماعيا«، والتي �سيتم من خاللها تكرمي املدينة العربية ، التي تبنت مبادرات متميزة يف جمالت 

امل�س�ؤولية واخلدمة املجتمعية.
 كمـــا ليف�تنـــي اإل اأن ا�ســـيد بال�ســـراكة التي حتققت بـــني وزارة التنميـــة الإجتماعية وال�ســـبكة الإقليمية 
للم�ســـ�ؤولية الإجتماعية يف تنفيذ عدد من املبادرات الناجحة، وخا�سة مع اللجنة ال�طنية للم�سنني ، واللجنة 
العليـــا لالإعاقة، بالإ�ســـافة اإىل الإدارات الأخرى بال�زارة يف جمالت التدريب والدرا�ســـات، والإ�ست�ســـارات 
املتخ�س�ســـة. وال�م نحتفل اأي�ســـا ، ومبنا�ســـبة انعقاد هذا امللتقى لإطالق مبادرة متميزة، �ست�ساهم بحق يف 
دفع العمل الإجتماعي يف ال�طن العربي، واملتمثلة يف تد�ســـني مبادرة« املدينة الرقمية لكبار ال�ســـن يف ال�طن 

العربي«.
وختاما نبارك لإ�ســـحاب الفخامة وال�ســـم� واملعايل وال�ســـعادة ال�سفراء الدولي�ن للم�ســـ�ؤولية الإجتماعية 
تكرميهم يف هذا املحفل، متمنية لكم جميعا الت�فيق يف اأعمال ملتقاكم ال�ســـن�ي، �سائلة اهلل �سبحانه وتعاىل 

لكم طيب الإقامة يف مملكة البحرين.
...وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة �ضيف �ضرف امللتقى 
فخامــة امل�ضري عبدالرحمــن �ضوار الــذهــب

 رئي�ض جمل�ض اأمناء منظمة الدع�ة الإ�سالمية - جمه�رية ال�س�دان

احلمد هلل الذي تتم بنعمته ال�ساحلات، واحلمد هلل الذي هدى اإىل هذا العمل بلطفه واأعان على اإجنازه 
بكرمه ومعروفه. وال�سالة وال�سالم على املبع�ث رحمة للعاملني نبينا حممد وعلى �سحبه اأجمعني. وبعد ،،،

�سعادة الدكت�رة فاطمة بنت حممد البل��سي وزيرة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين
�سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

 اأ�سحاب ال�سعادة ال�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية
ال�سيدات وال�سادة كل باإ�سمه ولقبه

ال�سالم عليكم ورحمه اهلل
اإنـــه ملن دواعي �ســـروري اأن اأقـــف بينكم الي�م خماطبًا جل�ســـتكم الإفتتاحية  لفعاليـــات »امللتقى الإقليمي 
لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية«، والذي ينعقد برعاية كرمية من �ساحبة ال�سعادة الدكت�رة فاطمة 
بنت حممد البل��ســـي وزيرة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين، وبتنظيم من ال�ســـبكة الإقليمية للم�س�ؤولية 
الإجتماعيـــة بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية البحرينية، وباإعتماد اأكادميي من برنامج الإتفاق العاملي 
لالأمم املتحدة، فال�ســـكر جلاللة امللك حمد بن عي�ســـى ملك مملكة البحرين حفظه اهلل، ول�ســـاحب ال�سم� 
امللكي الأمري خليفة بن �ســـلمان رئي�ض ال�زراء امل�قر حفظه اهلل، ول�ســـاحب ال�ســـم� امللكي الأمري �سلمان بن 
حمـــد اآل خليفـــة ويل العهد، وحلك�مة و�ســـعب البحرين الكرمي على رعايتهم الكرميـــة لفعاليات هذا امللتقى 
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رفيع امل�ســـت�ى وعلى ح�سن ا�ستقبالهم وكرم �ســـيافتهم والتهنئة م��س�لة لهذه الك�كبة من ال�سفراء الدوليني 
الذين وقع الختيار عليهم وه� اختيار �ســـادف اأهله - اأدع� اهلل اأن تككل م�ساعيهم بالنجاح والت�فيق واأرج� 
منهـــم اأن  يكر�ســـ�ا اأوقاتهم، وخرباتهم، وم�اهبهـــم، وه�ايتهم لإذكاء ال�عي باجله�د التي تبذلها ال�ســـبكة 

الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية من اأجل حت�سني حياة النا�ض فى العامل العربي والإ�سالمي.
اأمتنى مللتقاكم الت�فيق  واأتطلع اإىل اأن يخرج بت��سيات ت�ساهم فى تعزيز  ون�سر دور امل�س�ؤولية الإجتماعية.
وفـــى اخلتام اأعرّب عن خال�ض تقديـــري للفريق املنظم وجه�ده احلثيثة لتنظم هـــذا امللتقى املهم متمنيًا 

النجاح والت�فيق للجميع.
واآخر دع�انا اأن احلمد هلل رب العاملني، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة راعي »جائزة الدكتور طالل اأبوغزاله للمبادرات املجتمعية«
�ضعادة الدكتور طالل اأبوغزاله

رئي�ض جمل�ض اإدارة جمم�عة طالل اأب�غزاله

فخامة امل�سري عبدالرحمن �س�ار الذهب، رئي�ض جمل�ض اأمناء منظمة الدع�ه ال�سالمية
معايل الدكت�رة فاطمة بنت حممد البل��سي، وزيرة التنمية الإجتماعية راعية هذا احلفل

�سعادة الأخ الربفي�س�ر ي��سف عبدالغفار، رئي�ض جمل�ض ادارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية
اأ�سحاب املعايل وال�سعادة ... ايها ال�سيدات وال�سادة

تختلط يف داخلي يف هذه اللحظات وتتمازج م�ســـاعر ال�ســـعادة والفخر بان اأُّكرم و�سط هذا احل�س�ر الن�عي 
واملتميز من �سخ�سيات مملكة البحرين يتّ�جه رعاية كرمية وت�سريف بهي من �سيدة العمل الإجتماعي التط�عي 
الأوىل معايل ال�زيرة فاطمة البل��ســـي، وح�ســـ�ر كرمي من �سيادة امل�ســـري عبدالرحمن �س�ار الذهب الذي جّنله 
ونّقدره، وه� الرئي�ض العربي الذي تعلمنا منه قبل ع�سرات ال�سنني معنى الت�سحية واليثار، عندما ت�سلم ال�سلطة 
رئي�سا لل�س�دان ال�سقيق حيث كان برتبة ع�سكرية، وحدد مدة لعادة ت�سليمها ط�اعية اىل ال�سلطات املدنية حينما 

ا�ستقرت الم�ر، وقد فعل وبكل ثقة و�سدق، وبالزمن املحدد، فلكم يا �سيادة امل�سري كل العتزاز والحرتام ...
اأما انتم اأخي الربوفي�ســـ�ر ي��ســـف عبدالغفار فاأزجي اإليكم واإىل اإخ�انكم الكرام اأع�ســـاء جمل�ض ادارة 
ال�سبكة الإقليمية للم�ســـ�ؤولية الإجتماعية جزيل ال�سكر والمتنان، على تف�سلكم بتكرميي ومنحي لقب �سفري 

دويل للم�س�ؤولية الإجتماعية و اإطالق جائزة للمبادرات املجتمعية واأت�سرف باأن حتمل اإ�سمي. 
ول ابالغ اإذا قلت لكم اإنني وعلى مدى اخلم�ســـني عامًا املا�ســـية منحت األقابـــًا كثرية من جهات متعددة، 
وت�سلمت مهام دولية وعربية هامة لكنني اأ�سعر الي�م اأن للتكرمي معنى اآخر واآفاقًا رحبة حتملني وتط�ف بي 

يف كافة بقاع الكرة الأر�سية.
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اإن منحي هذا الي�م لقب �سفري دويل للم�س�ؤولية الجتماعية من قبل ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية 
ثم اإطالق م�ســـروع جائزة للمبادرات املجتمعية حتمل ا�ســـمي اإمنا ه� �ســـرف كبري يلقي على عاتقي م�ســـ�ؤولية 
كربى مل�ســـاعفة اجلهد وال�قت لتحقيق ر�ســـالة اجلائزة املتمثلة يف النه��ض بالعمل املجتمعي اإىل اآفاق التميز 
والإحرتافية والأداء امل�ؤ�س�سي لن�سر وتر�سيخ ال�عي بقيم العمل املجتمعي وكذلك تر�سيخ روؤية واأهداف اجلائزة.
هذا التكرمي الكرمي من الكرماء يع�د بي اإىل العام 1972 اأي منذ تا�سي�ض جمم�عة طالل اب�غزاله، حيث 
مل تكن امل�ســـ�ؤولية الإجتماعية بهذا ال�عي والزخم الإعالمي، فقد اإلتزمت املجم�عة �سيا�ســـة تتجاوز جمرد 
احل�ســـ�ل على الأعمال وزيادة الدخل، فاأعلنت اإن ر�ســـالتها هي تقدمي خدمات مهنية عالية اجل�دة، وبناء 

القدرات والإ�سهام يف التنمية الإجتماعية والإقت�سادية للعامل العربي.
وهـــذه العبارة الأخرية هي التي اأحدثت الفرق ور�ســـخت مفه�م امل�ســـ�ؤولية الجتماعية، لدينا فقد بادرنا 
لإطالق وتنفيذ مئات املبادرات يف كل البلدان التي تت�اجد بها مكاتب املجم�عة، ولطاملا تعززت القناعة لّدي 
باأن ال�سركات الناجحة والتي لديها ال�سلطة وراأ�ض املال والنف�ذ، عليها واجب اأخالقي لفعل اخلري يف العامل، 

لهذا كانت اإحدى مهام جمم�عتنا امل�ساهمة يف التنمية الإجتماعية والإقت�سادية يف العامل العربي.
وهنا اأود اأن اأ�سري اإىل اأن ال�سعي الأخالقي لفعل اخلري ل يعني الت�سحية ب�سكل دائم، وعلي اأن اعرتف باأن 

املجم�عة حققت ن�ساطات عظيمة وهي تبذل ق�سارى اجلهد لجناز املهام. 
لقد كانت جمم�عتنا اأحد امل�ســـاركني يف الإتفاق العاملي لالأمم املتحدة منذ ان�ســـائه، حيث كان يل �ســـرف 
ت�يل من�سب نائب رئي�ض الإتفاق )اأمني عام الأمم املتحدة( بداية يف عهد ال�سيد ك�يف عنان، واأعيد تعييني 

نائبًا لالأمني العام احلايل ال�سيد بان كي م�ن ب�سفته رئي�سًا لالإتفاق العاملي.
 وقد �سجعت وما اأزال ال�سركات على الن�سمام اإليه. والتفاق ه� مبادرة ط�عية هامة يف جمال امل�س�ؤولية 
الإجتماعية لل�ســـركات على امل�ست�ى الدويل، وقد حقق التفاق درجة عالية من التنظيم وامل�سداقية، وي�سعى 

اإىل ا�ستمرار التح�سني من قبل الأع�ساء يف جمالت تت�افق مع اأهداف الإمنائية الألفية لالأمم املتحدة.
وهنا لبد من الرتكيز على مفه�م اأن تك�ن ال�ســـركة )م�اطن �ســـالح( من خالل رد اجلميل اإىل املجتمع، 
وتعزيـــز اخلـــري الإجتماعي بغ�ض النظر عما اإذا كانت ال�ســـركة �ســـتجني ماليًا ثمار ما زرعتـــه روحيًا، وهذا 
يتطلب اأن ت�ســـاعد ال�ســـركات يف التخفيف من الأمرا�ض الإجتماعية مثل الف�ساد، والفقر، واجلرمية، الأمية 

واملخدرات، البطالة املزمنة وغريها من امل�سكالت الأخرى.
وجتدر ال�ســـارة هنـــا، اإىل اأن معظم النا�ض يف جميع انحاء العامل بات�ا ياألف�ن الآن م�ســـطلح امل�ســـ�ؤولية 
الإجتماعيـــة لل�ســـركات، فهي لي�ســـت اطارًا تنظيميًا ول يق�ســـد منها اأن تك�ن كذلك، بـــل هي اطار جمتمعي 
واأخالقـــي وهي اطار فل�ســـفي واأخالقـــي، ويتم تدري�ض هذا امل�ســـطلح يف خمتلف اجلامعـــات يف كافة انحاء 

العامل، وهذا دليل اآخر را�سخ على ق�ة الفكار.
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امل�ســـ�ؤولية الجتماعية هي جت�سيد لعالقة ال�سراكة لل�ســـركة ال�ساحلة وامل�اطن ال�سالح مع املجتمع. هي 
نتائج ادراك الفرد وال�سركة بف�سل املجتمع والتعبري عن المتنان لذلك الف�سل.

 وامل�ســـ�ؤولية الجتماعيـــة تعني دمج القيم والعتبارات الإجتماعية يف الأن�ســـطة الي�مية وال�ســـرتاتيجية 
لالأعمال بحيث ت�سبح ال�سمري العملي.

 ويف املقابل، وهذا ما اأثبتته جتربة جمم�عة طالل اأب�غزاله، فاإن املجتمع يزيد من ف�ســـله على ال�ســـركة 
والفرد تقديرًا ل�سع�رهم بامل�س�ؤولية. وميكن ملن يرغب الطالع على دليل خدماتنا الإجتماعية زيارة م�قعنا.       
ومن جهة اأخرى فان ال�ســـع�ر بامل�ســـ�ؤولية فيه ادراك عقالين اأي�ســـا  عرب عنه اأب�القت�ساد اأدم �سميث اإذ 

قال: »من الأف�سل اأن يك�ن جارك غنيًا من اأن يك�ن فقريًا«.
وامل�ســـ�ؤلية الإجتماعية هي اإحدى اأدوات الت�ازن القت�ســـادي يف املجتمع بل اإنها ن�ساأت لهذا الغر�ض. وقد 

قال فرانكلني روزفيلت: »اإنني اأوؤمن اأنه ما دام هنالك خري كثري فاإن الفقر �سر كبري«.
 ول قيمـــة لالنتقـــاد باأن من ي�ؤدي امل�ســـ�ؤولية الإجتماعية ي�ســـتفيد اإعالميًا اأو معن�يـــًا اأو ماديًا بل الأجدر 

باملنتقد اأن ي�ؤدي هذا ال�اجب فيفيد وي�ستفيد مبا�سرة اأو بطريقة غري مبا�سرة.
ذلك من ناحية امل�س�ؤولية ال�اقعية. اأما من الناحية الإن�سانية والأخالقية فاأ�ستعني بفيكت�ر هيج� اي�سا اإذ 

قال: »لكي تكتمل ال�سعادة ل يكفي اأن متلك ال�سعادة بل من ال�سروري اأن ت�ستحقها«.
ولقد قال الربت اين�ستاين: »اإن الدين احلقيقي ه� اأن تعي�ض حياتك بكل ج�ارحك وبكل ما يف نف�سك من 

خري وا�ستقامة و�سالح«.
ويعرب عن هذا املفه�م الأخالقي فيكت�ر هيغ� اإذ قال: »اإن من ه� طيب اأف�سل من من ه� عظيم«. بل اأق�ل 

اإن امل�س�ؤولية الإجتماعية هي ر�سالة لكل م�ؤمن.
اخت�سر لأق�ل باأن امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�سركات هي الي�م وكما اأراها هي �سعي ايثاري، لنه اأمر ط�عي 
مفرو�ض فر�ســـًا بل ه� ال�ســـحة الإخالقية لالهتمام برعاية الخريـــن يف كل جمتمعاتنا، وبناء على خربتي 
وجتربتي ال�سخ�ســـية كاأحد الع�ساء يف جمتمع الأعمال، اأرى اأن بذل جه�د مط�رة يف امل�س�ؤولية الإجتماعية 

الإيثارية لل�سركات �سيحقق تغيريًا ن�عيًا فعاًل يف العامل العربي.
وانني اوؤيد واأ�سجع �سائر مبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�سركات يف جميع اأنحاء العامل، وا�سجع ال�سل�ك 
اليثاري لل�ســـركات،وباأل تك�ن لك�ســـب املال فقـــط وتتجاهل الرتكيبة الإجتماعية والقت�ســـادية واحلك�مية، 
وتن�سى اأن �ساحب العمل ه� من املجتمع الذي ه� �ساحب الف�سل وم�سدر الرزق واخلري، واأعتقد اأن الأن�سطة 

التي تعك�ض امل�س�ؤولية الإجتماعية للقطاع اخلا�ض هي �سكل من اأ�سكال امل�اطنة .
ختامًا اأثمن ما تت�ســـمنه الر�سالة والأهداف التي تتبناها ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية، واأ�سيد 
بجهـــ�د رئي�ض واأع�ســـاء جمل�ض الدارة وكافة القائمني على هذه امل�ؤ�س�ســـة احل�ســـارية، واأرج� اأن تك�ن هذه 

املنا�سبة انطالقة اأخرى لتعزيز ال�سراكة والتعاون بيننا لتحقيق اأهدافنا وروؤيتنا امل�سرتكة.
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كلمة ممثل ال�ضفراء الدوليون للم�ضوؤولية الإجتماعية
�ضعادة الدكتور عبدالرحمن  جواهري

ع�س� جمل�ض ال�س�رى البحريني، رئي�ض �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات مملكة البحرين

�ساحبة ال�سعادة الدكت�رة فاطمة بنت حممد البل��سي وزيرة التنمية الإجتماعية الراعية الفخرية للملتقى 
الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية

�سعادة رئي�ض واأع�ساء جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية 
اأ�سحاب  الفخامة وال�سم� واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية بال�سبكة الإقليمية 

للم�س�ؤولية الإجتماعية.
ا�سحاب املعايل وال�سعادة ....احل�س�ر الكرمي

ال�سيدات ..وال�سادة..�سي�فنا الكرام من دول جمل�ض التعاون اخلليجي والدول العربية ال�سقيقة.
ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته...

 ي�ســـرفني اأن اأقف الي�م اأمامكم ممثال لأ�سحاب الفخامة وال�ســـم� واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدولي�ن 
للم�ســـ�ؤولية الإجتماعية، يف هذا املحفل املهني امل�ســـ�ؤول، والذي ي�ســـم بني جنباته نخبة من قادة الأعمال يف 

الدول اخلليجية والعربية.
اإن مبادرة ال�ســـبكة الإقليمية للم�ســـ�ؤولية الإجتماعية يف اإختيار �سخ�ســـيات رفيعة امل�ست�ى، �ساحبة تاأثري 
اإيجابي يف م�اقع ت�اجدها، ملهمة لالآخرين من خالل ممار�ســـاتها امل�ســـ�ؤولة، لهي خط�ة م�فقة ، ت�ســـتحق 
ب�سببها الإ�سادة والتقدير. واملتفح�ض جلملة الأ�سماء التي مت اختيارها لتقليدها لقب »�سفري دويل للم�س�ؤولية 
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الإجتماعية«، يجد اأنها �سخ�ســـيات رفيعة امل�ســـت�ى يف م�اقعها ال�ظيفية والعملية، ح�سنة ال�سمعة يف اأدائها، 
�ســـاحبة اجنازات متميزة وطنيا وخارجيا،لها ب�سمات وا�سحة يف جمالت اخلدمة وامل�س�ؤولية الإجتماعية، 

لديها الرغبة والإ�ستعداد يف النه��ض ب�اقع بالدنا العربية نح� الأف�سل باإذن اهلل.
اأ�سحاب  الفخامة وال�سم� واملعايل وال�سعادة ...ح�س�رنا الكرمي

اإن مبادرات امل�ســـ�ؤولية املجتمعية، والتنمية امل�ستدامة، والإقت�ســـاد الأخ�سر مل تعد من نافلة الأعمال،بل 
اأ�ســـبحت مطلبا عامليا ملحا، ت�ســـبط ممار�ســـاتها معايري عاملية مهنية، وت�ســـريعات وق�انني دولية ووطنية، 
وحتمـــل يف جنباتهـــا مبـــادئ اإن�ســـانية ومهنية رائعة، وبالتايل ، امل�ســـاهمة يف ن�ســـر هذه املبـــادئ، والتعريف 

مبعايريها،اأمر اأعده واجب وطني واأخالقي.
اإن برنامج »ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية«، فكرة رائدة، تعززت من خالل �سراكتها مع برنامج 
الإتفاق العاملي لالأمم املتحدة، وا�ســـتجابة ال�ســـفراء من الداخل واخلارج لهذه الدع�ة، وح�س�ر هذا امللتقى، 
هـــ� انعكا�ـــض للرغبة الأكيدة من قبلهم نح� تعزيز املمار�ســـات امل�ســـ�ؤولة، والتنمية امل�ســـتدامة، والإقت�ســـاد 

الأخ�سر يف عاملنا العربي.
كما اأود اأن ا�ســـيد مببادرة ال�سفري الدويل للم�ســـ�ؤولية الإجتماعية �سعادة الدكت�ر طالل اأب�غزالة لرعاية 
املبـــادرة التـــي اأطلقتها ال�ســـبكة الإقليميـــة للم�ســـ�ؤولية الجتماعية، يف اإطالق جائزة، حتمل ا�ســـم �ســـعادته  

متخ�س�سة يف دعم املبادرات املجتمعية حمليا وعربيا.
وكذلك دعم وم�ســـاندة ال�ســـفري الدويل للم�س�ؤولية الإجتماعية �سعادة الدكت�ر ح�سن بن ابراهيم كمال يف 

رعاية مبادرة »املدينة الرقمية لكبار ال�سن يف ال�طن العربي«.
اإ�ســـافة اإىل مبادرة  ال�ســـفري الدويل للم�ســـ�ؤولية الإجتماعية معايل ال�ســـيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة  يف 

رعاية برامج وملتقيات الإعاقة التي تنظمها ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية.
كما نقدر مبادرة ال�ســـبكة الإقليمية للم�ســـ�ؤولية الإجتماعية ،واملتمثلة يف اإطـــالق جائزة » املدينة العربية 
امل�س�ؤولة اإجتماعيا«، والتي �سيتم من خاللها تكرمي املدينة العربية ، التي تبنت مبادرات متميزة يف جمالت 

امل�س�ؤولية واخلدمة املجتمعية.
وختاما ن�ســـكر �ســـاحبة ال�ســـعادة الدكت�رة فاطمة بنت حممد البل��ســـي وزيرة التنميـــة الإجتماعية على 
رعايتها لهذا امللتقى، ول�ســـعادة رئي�ض واأع�ســـاء ال�سبكة الإقليمية للم�ســـ�ؤولية الإجتماعيةعلى تنظيمهم لهذا 
امللتقى،  ونبارك لإ�ســـحاب الفخامة وال�ســـم� واملعايل وال�ســـعادة ال�ســـفراء الدولي�ن للم�ســـ�ؤولية الإجتماعية 

تكرميهم يف هذا املحفل، متمنيا لكم جميعا الت�فيق وال�سداد، وطيب الإقامة ل�سي�ف مملكة البحرين.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على ر�س�له الأمني، حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني
�ساحبة ال�سعادة الدكت�رة فاطمة بنت حممد البل��سي وزيرة التنمية الإجتماعية

فخامة امل�سري عبدالرحمن �س�ار الذهب رئي�ض جمل�ض اأمناء منظمة الدع�ة الإ�سالمية - �سيف �سرف امللتقى
اأ�سحاب ال�سم� واملعايل وال�سعادة ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية

اأ�سحاب ال�سعادة وال�سادة.....�سي�فنا الكرام من الدول العربية واخلليجية، ومن مملكة البحرين
ال�سيدات وال�سادة......ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته

نرحب بكم اأجمل ترحيب يف مملكة البحرين، حيث جت�سد هذه البالد الرغبة يف اأن تك�ن »بلد يحمل كل 
معاين امل�س�ؤولية احلقة« يف عهد �ساحب اجلاللة مليكنا املفدى العاهل حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة 
البحرين، ومب�ساندة حثيثة من �ساحب ال�سم� امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ض ال�زراء امل�قر، 
و�ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني النائب الأول لرئي�ض جمل�ض ال�زراء 

نائب القائد الأعلى لق�ة دفاع البحرين" حفظهم اهلل جميعا.
اأ�سحاب الفخامة وال�سم� واملعايل وال�سعادة .....احل�س�ر الكرمي

• اأن امللتقـــى الإقليمـــي لل�ســـفراء الدوليني للم�ســـ�ؤولية الإجتماعية جاء ليج�ســـد الرغبـــة الأكيدة لدى 
ال�ســـبكة الإقليمية للم�ســـ�ؤولية الإجتماعية للعمل بجد نح� ن�ســـر املبادئ ال�ســـامية للم�ســـ�ؤولية املجتمعية التي 

كلمة جمل�س اإدارة ال�ضبكة الإقليمية للم�ضوؤولية الإجتماعية
 بروفي�ضور يو�ضف عبدالغفار عبداهلل

رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية 
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اقرتها منظمة الأمم املتحدة ، �سمن مبادئ برنامج الأتفاق العاملي لالأمم املتحدة، وكذلك امل�ا�سفة العاملية 
للم�ســـ�ؤولية املجتمعية)ايـــزو 26000( التي اقرتها منظمة التقيي�ض العاملية،وخا�ســـة بعد ان�ســـمام ال�ســـبكة 
لع�ســـ�ية برنامج الإتفاق العاملي لالأمم املتحدة، وكذلك لع�س�ية منظمة التاأهيل الدويل اأقدم منظمة عاملية 

معنية ب�س�ؤون الإعاقة، اإ�سافة اإىل م�ساهمتها يف تاأ�سي�ض
اأقـــدم م�ؤ�س�ســـة اأكادمييـــة معنية بتاأهيـــل العاملني يف قطاعـــات ذات ال�ســـلة بامل�ســـ�ؤولية املجتمعية وهي 

الأكادميية الدولية للم�س�ؤولية الإجتماعية.
• اننـــا حر�ســـنا يف هـــذه الفعاليـــة الن�عية، ويف ظل هذا احل�ســـ�ر الن�عي النخب�ي اأن ن�ســـتثمرها خري 

ا�ستثمار من خالل العمل على اطالق عدد من املبادرات الن�عية منها:
1- اطالق وتد�سني برنامج ال�سفراء الدولي�ن للم�س�ؤولية الإجتماعية

2- اطالق وتد�سني »جائزة الدكت�ر طالل اأب�غزاله للمبادرات املجتمعية«
3- اطالق مبادرة »املدينة العربية امل�س�ؤولة اجتماعيا«

4- تد�ســـني معر�ض »املبادرات املجتمعية« عرب نظام التناف�ســـية بالتزامن مع جائزة الدكت�ر طالل اأب�غزالة 
للمبادرات املجتمعية.

5- تد�سني مبادرة »اجل�از الفخري« لل�سفراء الدوليني للم�س�ؤولية الإجتماعية
6- واأخريا تد�ســـني برنامج ن�عي �سي�ســـاهم يف رفع كفاءة الأداء يف م�ؤ�س�ســـات كبار ال�ســـن يف ال�طن العربي 
باإذن اهلل عرب ت�ظيف التقنية والتكن�ل�جيا ، واملتمثل يف م�ســـروع »املدينة الرقمية لكبار ال�ســـن يف ال�طن 

العربي«.
وبهذه املنا�سبة اأتقدم بال�سكر اجلزيل  ل�ساحبة ال�سعادة الدكت�رة فاطمة بنت حممد البل��سي مل�ساندتها 
الكبرية ورعايتها لهذه املبادرات، حيث كان لدعمها الأثر الأكرب يف حت�يل هذه املبادرات اإىل واقع �سينعك�ض 

باإذن اهلل اأثره ب�س�رة ايجابية على م�سري العمل الإجتماعي واملجتمعي يف ال�طن العربي.
كما اأ�ســـكر ا�ســـحاب الفخامة وال�سم� واملعايل وال�ســـعادة ال�سفراء الدولي�ن للم�ســـ�ؤولية الإجتماعية على 

ا�ستجابتهم لدع�تنا، وقب�لهم هذا التكليف للعمل معا نح� ن�سر هذه املبادئ ال�سامية.
ون�ســـكر الرعـــاة والداعمني لهذا امللتقى، ول�ســـي�فنا من داخل وخارج مملكة البحرين ح�ســـن �ســـنيعهم 

وا�ستجابتهم لدع�تنا، وتفاعلهم الإيجابي معها.
ونكرر ترحيبنا بكم جميعا، متمنني من اهلل اأن نخرج من هذا امللتقى، وقد عملنا معا نح� بل�رة ا�سرتاتيجية 

عربية لن�سر مبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



الفعاليات الرئي�سة يف حفل
افتتاح امللتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني 

للم�سوؤولية الإجتماعية



اأوًل
جائــزةالدكـتور طــالل اأبوغزالــه للمـبـادرات 

الـمـجتمعـيـة
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الروؤيــــة:
الريادة والتميز يف تعزيز املبادرات املجتمعية من منظ�ر مهني ان�ساين.

الر�ضالــة:
النه��ض بالعمل املجتمعي اإىل اآفاق التميز والحرتافية والأداء امل�ؤ�س�ســـي، لن�ســـر وتر�سيخ ال�عي بقيم العمل 

املجتمعي.  

الأهــداف:
1. دعـــم اأ�ســـحاب املبادرات املجتمعيـــة املتميزة يف ال�طن العربي، وخا�ســـة تلك التي تـــدار وفق معايري 

الإ�ستدامة..
2. عقـــد اللقـــاءات العلمية املتخ�س�ســـة يف جمـــالت التنمية املهنية مل�ؤ�س�ســـات املجتمع املـــدين يف الدول 

العربية، بني اخلرباء واملتخ�س�سني بهدف تط�ير املبادرات املجتمعية.
3. اعتماد املرجعية املعيارية يف تقييم املبادرات املجتمعية لتعزيز املهنية يف اإدارتها.

الروؤيــة - الر�سالـــة - الأهـــداف

جائــــــزة
الدكـتور طالل اأبوغزاله للـمـبــادرات الـمـجتمعـيـة

اإطالق مبادرة اجلائزة
بداأت فكرة جائزة الدكت�ر طالل اأب�غزاله للمبادرات املجتمعية من مبادرة عر�ســـها جمل�ض اإدارة ال�ســـبكة 
الإقليمية للم�ســـ�ؤولية الجتماعية، مبنا�ســـبة اختيار �سعادة الدكت�ر طالل اأب�غزاله �ســـفريًا دوليًا للم�س�ؤولية 
الإجتماعيـــة مـــن قبـــل ال�ســـبكة، وذلك تقديـــرا ل�ســـعادته وعطاءاته املتعـــددة يف جمالت العمـــل املجتمعي، 

والإن�ساين واخلريي، من م�اقع م�س�ؤولياته املتعددة.

املخرجات املتوقعة من اجلائزة
حت�سن م�ست�ى ج�دة م�ساريع امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال العمل املجتمعي .  .1

ال�ستثمار الإيجابي لنتائج البح�ث العلمية والدرا�سات املتخ�س�سة يف جمالت تط�ير العمل املجتمعي.  .2
ر�سد وقيا�ض مدى التح�سن يف درجة ال�عي باأهمية اعتماد املرجعية العلمية واملهنية يف اطالق املبادرات   .3

املجتمعية، لتحقيق الإ�ستدامة املالية وامل�ؤ�س�سية ملبادرات امل�ؤ�س�سات املجتمعية.
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• تاريخ التاأ�سي�ض:

• ح�س�ل امل�ؤ�س�سة على ج�ائز حملية واإقليمية ودولية  يف جمال العمل املجتمعي:

خا�سة: اأو  دولية  اأو  حك�مية  م�ؤ�س�سات  من  تقدميها  مت  مل�ساريع  مالية  منحة  على  امل�ؤ�س�سة  • ح�س�ل 

• حجم م�ازنة امل�ؤ�س�سة املخ�س�سة   لالأن�سطة والربامج التدريبية وور�ض العمل يف جمال العمل املجتمعي:

• امتالكها خلطة اإ�سرتاتيجية وا�سحة املعامل يف جمال العمل املجتمعي:

الإ�سدارات واملن�س�رات »دورية، منا�سبات، تقارير، اإلخ...«: اأهم  عن  • معل�مات 

مل�قع اإلكرتوين: امل�ؤ�س�سة   • اإمتالك 

الفئة التي ت�ستهدفها: اهتمامات  مع  امل�ؤ�س�سة  اأهداف  • ت�افق 

امل�ؤ�س�سة: اأهداف  مع  املقدمة  املبادرة  اأهداف  • ت�افق 

املجتمعية: امل�سروعات  باإدارة  معني  وحدة  اأو  ق�سم  اأو  اإدارة  امل�ؤ�س�سة  • لدى 

معايري الفوز مبنحة مالية مقدمة من جائزة الدكتور طالل اأبوغـزالـــه 
للمبــادرة الـمجتمعيــة



ثـانيــًا
تكريــم اأ�ضحــاب ال�ضمــو والـمعالــي وال�ضعــادة

ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الإجتماعية
ومرا�ضــم الـمنــح الر�ضمــي للقــب

ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الإجتماعية
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فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب -  رئي�ض جمل�ض اأمناء منظمة الدع�ة الإ�سالمية - جمه�رية ال�س�دان

�سعادة الدكت�ر طالل ب�غزالة - رئي�ض جمل�ض اإدارة جمم�عة طالل اأب�غزاله - جامعة الدول العربية

معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الك�فحي - مدير الإدارة العامة للدفاع املدين - اململكة الأردنية الها�سمية
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�سعادة الأ�ستاذ ف�ؤاد م�سطفى خمزومي - رئي�ض جمل�ض اإدارة م�ؤ�س�سة املخزومي - اجلمه�رية اللبنانية

 �سم� ال�سيخ الدكت�ر عبدالعزيز النعيمي - امل�ست�سار البيئي ل�سم� حاكم عجمان - دولة الإمارات العربية املتحدة

معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة - الرئي�ض الفخري للجمعية اخلليجية لالإعاقة - رئي�ض جمل�ض اأمناء جمعية املنار لرعاية ال�الدين - مملكة البحرين
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معايل ال�سيخ الدكت�ر - عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين - رئي�ض جمل�ض اأمناء ال�سناديق الإن�سانية مبنظمة التعاون الإ�سالمي دولة قطر

معايل ال�سيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة - رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية الن�ر للرب - مملكة البحرين

 معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية - اأول امراأة عمانية وخليجية تتب�اأ من�سب وزير - رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية
 �سلطنة عمان
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�سعادة الدكت�ر عبدالرحمن اجل�اهري - ع�س� جمل�ض ال�س�رى البحريني، رئي�ض �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات - مملكة البحرين.

�سعادة الأ�ستاذ حممد علي القائد - الرئي�ض التنفيذي - هيئة احلك�مة اللكرتونية - مملكة البحرين

�سعادة الدكت�ر ح�سن ابراهيم كمال - رجل اأعمال، نائب الرئي�ض ورئي�ض املكتب التنفيذي باللجنة ال�طنية للم�سنني،الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية
 مملكة البحرين.
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نيابة عن �سعادة الدكت�ر حممد بن غامن املعا�سيد - رئي�ض جمعية الهالل الأحمر القطري - نائب رئي�ض الإحتاد الدويل للهالل وال�سليب الأحمر - دولــــة قطــــر

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي - ع�س� املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لل�سالمة املرورية - اململكة العربية ال�سع�دية

�سعادة ال�سيدة اأفنان را�سد الزياين - ع�س� جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين - ع�س� جمل�ض اإدارة جمعية �سيدات الأعمال
مملكة البحرين
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�سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي - رئي�ض منظمة الأ�سرة العربية - دولة الإمارات العربية املتحدة

�سعادة الدكت�ر �سيف بن علي احلجري - م�ؤ�س�ض ورئي�ض مركز اأ�سدقاء البيئة -  دولة قطر.

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر م�ساعد حممد مندين - رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية التكافل الإجتماعي لرعاية ال�سجناء املع�سرين 
دولة الك�يت.
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�سعادة الدكت�رة انت�سار اأحمد فلمبان - م�ست�سارة كر�سي الأمري حممد بن نايف لل�سالمة املرورية، ورئي�سة جلنة املراأة والأ�سرة باملنظمة العربية لل�سالمة املرورية
اململكة العربية ال�سع�دية.

�سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار - عميد �سفراء امل�س�ؤولية الإجتماعية - رئي�ض جامعة اململكة مبملكة البحرين، رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية 
الإجتماعية - مملكة البحرين.
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�سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد ي��سف - الرئي�ض التنفيذي ملجم�عة الربكة امل�سرفية - رئي�ض احتاد امل�سارف العربية - مملكة البحرين

�سعادة الدكت�ر حممد بن �سيف الك�اري - وكيل وزارة البيئة امل�ساعد ل�سئ�ن املختربات والتقيي�ض - وزارة البيئة - دولة قطر



ثالثـــًا
 تكريــم الفائــزين بجائـــزة

املدينة العربية امل�سوؤولة اإجتماعيًا 
 2014 ميالدي



32

وزارة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين الفائزة بجائزة املدينة العربية امل�س�ؤولة اإجتماعيًا

حمافظة العا�سمة مبملكة البحرين الفائزة بجائزة املدينة العربية امل�س�ؤولة اإجتماعيًا



رابعــــًا
تكريــم الــرعـــــاة والــداعمني للملتقى
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تكرمي جمم�عة طالل اأب�غزالة

تكرمي �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات
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تكرمي املركز الأملاين لال�ست�سارات

تكرمي جمعية البحرين اخلريية



خام�ضــــًا
تكرمي الفائزين بجائزة

الدكتور طالل اأبوغزاله للمبادرات املجتمعية
لعام 2014م
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جمعية نه�سة فتاة البحرين

جمعية العائلة البحرينية

جمعية البحرين لرعاية ال�الدين
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اأع�ساء جلنــة حتكيم جائــزة الدكتور طالل اأبوغزالــة للمبادرات 
املجتمعية لعام 2014

)رئي�ضا( الربواري  نزار  • الربوفي�ضور 
)ع�ضوا( اإبراهيم  ال  • د.�ضالح  ع�ضوا(   ( اجلا�ضم    ح�ضن  • اأ. 
)ع�ضوا( • اأ. اأ�ضواق بوعلي   )ع�ضوا(  د •. منار غمراوي   

اع�ساء اللجنة يف ج�لة يف اأروقة معر�ض املبادرات املجتمعية

اع�ساء اللجنة يف جل�ستهم التحكيمية



�ضاد�ضــــًا
منح ع�سوية ال�سبكة الفخرية ل�سخ�سيات ذات قيمة 

علمية ومهنية
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منح الع�س�ية الفخرية لل�سبكة ل�سعادة الأ�ستاذ مبارك بن عبدالعزيز اآل خليفة

منح الع�س�ية الفخرية لل�سبكة ل�سعادة الدكت�ر ه�سام الفالح



�ضابعــــًا
تكرمي �ضاحبة ال�ضعادة

الدكتورة فاطمة بنت محمد البلو�سي
وزيرة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين

الراعي الفخري للملتقى
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فخامة امل�سري عبدالرحمن �س�ار الذهب يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية

�سعادة الدكت�ر طالل ب�غزالة يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية

معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الك�فحي يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية
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�سعادة الدكت�ر ه�سام الفالح يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية

�سعادة الأ�ستاذ ف�ؤاد م�سطفى خمزومي يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية



ثامنــــًا
افتتاح معر�س

» مبـــادرات جمتمعيـــة«
ملنظمات املجتمع املدين
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تا�ضعــــًا
اجلل�ضة العلمية للملتقى الإقليمي للم�ضوؤولية الإجتماعية

بعنوان
الدور املاأمول من ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية 

الإجتماعية يف ن�سر املبادئ واملمار�سات امل�سوؤولة 
وبرامج اخلدمة املجتمعية
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ورقة عمل معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الك�فحي

ورقة عمل معايل ال�سيخ الدكت�ر - عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين

ورقة عمل �سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي
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ورقة عمل �سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي

ورقة عمل �سم� ال�سيخ الدكت�ر عبدالعزيز النعيمي

ورقة عمل �سعادة الأ�ستاذ حممد بن �سيف الك�اري

ورقة عمل �سعادة الدكت�ر عبدالرحمن اجل�اهري
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ورقة عمل �سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي

ورقة عمل �سعادة ال�سيدة اأفنان را�سد الزياين

ورقة عمل �سعادة الأ�ستاذ ف�ؤاد م�سطفى خمزومي
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ورقة عمل �سعادة ال�سيخ الدكت�ر م�ساعد حممد مندين

ورقة عمل �سعادة الأ�ستاذ حممد علي القائد

ورقة عمل �سعادة الدكت�ر �سيف بن علي احلجري



عا�ضــرًا
مناذج من تكرمي اأ�ضحاب ال�ضمو واملعايل ال�ضفراء 

من قبل �ضيف �ضرف امللتقى
فخامة امل�سري عبدالرحمن �سوار الذهب
رئيـ�س جملـ�س اأمـنـاء منظمـة الـدعـوة الإ�ضالميـة

جمهورية ال�ضودان
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فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب يكرم وزيرة التنمية الإجتماعية

فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب يكرم معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة

فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب يكرم �سعادة الدكت�ر ح�سن ابراهيم كمال



الـحادي ع�ضــر
حفل تد�ضني

املدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية
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كلمة راعي احلفل �سعادة الدكت�ر ح�سن ابراهيم كمال

كلمة امل�سرف العام للمدينة الرقمية لكبار ال�سن �سعادة الدكت�رة حياة ي��سف مالوي

الدكت�ر �سالح اآل اإبراهيم يلقي كلمة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية
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�سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار  يكرمي امل�سرف العام للمدينة الرقمية لكبار ال�سن �سعادة الدكت�رة حياة ي��سف مالوي 
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هدية ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الإجتماعية 
�سعادة الدكتور عبدالرحمن اجلواهري

رئي�س �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات
اأعلــن �ضــعادة الدكتــور عبدالرحمــن اجلواهــري رئي�ــس �ضــركة اخلليــج ل�ضــناعة 
البرتوكيماويــات، عن تقدمي ال�ضــركة دعمًا ماليًا للمدينة الرقمية لكبار ال�ضــن يف 

الدول العربية مبنا�ضبة حفل تد�ضينها



الـثاين ع�ضــر
منح ال�سفراء الدوليون اجلواز الفخري للم�سوؤولية 

املجتمعية
Honorary CSR Passport 
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منح فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب  اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الدكت�ر طالل ب�غزالة اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح معايل الفريق الركن طالل الك�فحي اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية
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منح �سم� ال�سيخ الدكت�ر عبدالعزيز النعيمي اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح معايل ال�سيخ الدكت�ر عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الأ�ستاذ ف�ؤاد م�سطفى خمزومي اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية
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منح معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الدكت�ر عبدالرحمن اجل�اهري اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية
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منح �سعادة الأ�ستاذ حممد بن �سيف الك�اري اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الدكت�ر ح�سن ابراهيم كمال اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الأ�ستاذ حممد علي القائد اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية
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منح �سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة ال�سيدة اأفنان را�سد الزياين اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح نيابة عن �سعادة الدكت�ر حممد بن غامن املعا�سيد اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية
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منح�سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الدكت�ر �سيف بن علي احلجري اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية

منح �سعادة الدكت�رة انت�سار اأحمد فلمبان اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية
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منح معايل ال�سيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية
نيابة عنها ال�سيخ خليفة اآل خليفة

منح �سعادة الأ�ستاذ عدنان عبدامللك اجل�از الفخري للم�س�ؤولية الإجتماعية



الـثالث ع�ضــر
تبادل الدروع والهدايا بني اأ�سحاب ال�سمو واملعايل 

وال�سعادة ال�سفراء
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معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الأ�ستاذ ف�ؤاد م�سطفى خمزومي

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سم� ال�سيخ الدكت�ر عبدالعزيز النعيمي
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معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الدكت�ر عبدالرحمن اجل�اهري

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الدكت�ر ح�سن ابراهيم كمال



69

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الأ�ستاذ حممد بن �سيف الك�اري

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم نيابة عن �سعادة الدكت�ر حممد بن غامن املعا�سيد

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي
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معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة ال�سيدة اأفنان را�سد الزياين 

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الدكت�رة انت�سار اأحمد فلمبان 

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الدكت�ر �سيف بن علي احلجري



71

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار

معايل ال�سيخة  عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية تكرم �سعادة الأ�ستاذ مبارك اآل خليف



72

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم �سعادة الدكت�ر طالل ب�غزالة

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم معايل ال�سيخة عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم معايل ال�سيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة نيابة عنها ال�سيخ خليفة اآل خليفة
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�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم �سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي 

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم �سعادة الدكت�ر ح�سن ابراهيم كمال

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم �سعادة ال�سيدة اأفنان را�سد الزياين 
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�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم �سعادة الدكت�ر �سيف بن علي احلجري

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم نيابة عن �سعادة الدكت�ر حممد بن غامن املعا�سيد

�سعادة ال�سيخ الدكت�ر ايهاب بن �سيف ال�سمن�دي يكرم �سعادة الربوفي�س�ر ي��سف عبدالغفار



الرابع ع�ضــر
امللتقى الدويل لل�سفراء الدوليني

يف الإعالم
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الـخام�س ع�ضــر
اأخبار عامة عن ال�سفراء الدوليني للم�سوؤولية 

الإجتماعية يف الإعالم



82
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الـ�ضاد�س ع�ضــر
جائزة املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيًا

يف الإعالم



90



91



92



الـ�ضابع ع�ضــر
جائزة الدكتور طالل اأبوغزالة للمبادرات املجتمعية

يف الإعالم



94
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الـثامن ع�ضــر
لقطات م�سورة من

امللتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الإجتماعية
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الـتا�ضع ع�ضــر
مطبوعات امللتقى
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الع�ضرون ع�ضــر
ال�سفراء الدوليون للم�سوؤولية الإجتماعية .. �سرية وم�سرية
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جمه�رية ال�س�دان

فخامة امل�سري
 عبد الرحمن محمد ح�سن �سوار الذهب

رئي�س جمل�س اأمناء منظمة الدعوة الإ�ضالمية

فخامة امل�سري عبد الرحمن حممد ح�سن �س�ار الذهب ه� الرئي�ض ال�سابق للجمه�رية ال�س�دانية، ورئي�ض جمل�ض اأمناء 
منظمة الدع�ة الإ�سالمية.

�ســـغل فخامة امل�ســـري عبدالرحمن �ســـ�ار الذهب العديد من املنا�ســـب العليا منها من�ســـب رئي�ض هيئه اأركان اجلي�ض 
ال�س�داين، ثم وزير الدفاع وذلك يف عهد الرئي�ض ال�سبق جعفر منريي.

يعترب امل�سري �س�ار الذهب من اأبرز ال�سخ�سيات يف العاملني الإ�سالمي والعربي ب�سبب ن�ساطه اجلم وم�ساركته الفاعلة 
ق اإجنازات كبرية  يف الق�سايا الإ�سالمية والعربية، فقد �ساهم م�ساهمة فعالة يف الدع�ة حمليًا واإ�سالميًا وعامليًا، كما حَقّ
من خالل رئا�ســـته ملجل�ض اأمناء منظمة الدع�ة الإ�ســـالمية يف ال�ســـ�دان، التي �ســـَيّدت الكثري من املدار�ض وامل�ست�ســـفيات 

وامل�ست��سفات ومراكز الطف�لة ومالجئ الأيتام وامل�ساجد، كما اأن�ساأت حمطات للمياه وحفرت مئات الآبار يف اأفريقيا.
واختري امل�ســـري �ســـ�ار الذهب، اإىل جانب م�ســـئ�لياته يف منظمة الدع�ة الإ�ســـالمية، نائبًا لرئي�ض املجل�ض الإ�ســـالمي 
العاملي للدع�ة بالقاهرة، ونائبًا لرئي�ض الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية يف دولة الك�يت، ونائبًا لرئي�ض “ائتالف اخلري” 
يف لبنـــان، ونائبًا لرئي�ض اأمناء م�ؤ�س�ســـة القد�ض الدولية، وع�ســـ�ًا م�ؤ�س�ســـًا يف العديد من املنظمـــات واجلمعيات اخلريية 

والجتماعية الإ�سالمية والعاملية الأخرى، وقام بجه�د كبرية يف جمال الإغاثة على خمتلف الأ�سعدة والبلدان.
و�ســـارك فخامة امل�ســـري عبدالرحمن �ســـ�ار الذهب بفكره وخربته يف كثري من امل�ؤمترات املحليـــة والإقليمية والعامليـة 
ـــة بالعمـــل التط�عي والدع�ة الإ�ســـالمية. وكان لـــه دور كبري يف دعم التعليم والعمل ال�ســـحي والجتماعي يف عم�م  املهتَمّ
القارة الأفريقية ويف خارجها. مت تكرمي فخامة امل�سري من قبل العديد من قادة دول العامل لدوره الفاعل يف اإحالل ال�سالم 

والتنمية املجتمعية، وعمله الإغاثي والإن�ساين ال�ا�سع. 
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جامعة الدول العربية

�سعادة الدكتور طالل اأبــوغزالـــه
رئي�ض جمل�ض اإدارة جمم�عة طالل ب�غزالة

�ســـعادة الدكت�ر طالل اأب� غزالة ه� امل�ؤ�ســـ�ض والرئي�ض ملجم�عة طالل اأب�غزالة، وه� قائد املحا�سبة العربية، و�ساحب 
املبـــادرات يف الرتويـــج لأهمية امللكية الفكرية يف املنطقـــة العربية، مت تعيينه كنائب رئي�ض التفـــاق العاملي من قبل الأمني 
العـــام لـــالأمم املتحدة بان كي م�ن، ثم مت تعيينه رئي�ســـًا لالئتالف العاملـــي لتقنية املعل�مات والت�ســـالت والتنمية التابع 

لالأمم املتحدة لل�س�ؤون القت�سادية والجتماعية، كما مت تعيينه ع�س�ا يف جمل�ض العيان.
يحمل الدكت�ر طالل اأب� غزالة العديد من ال�ســـهادات الأكادميية والفخرية والأو�ســـمة، كما اأنه ع�ســـ� ورئي�ض وم�ؤ�س�ض 

للعديد من املحافل العربية والدولية.
ل�ســـعادة الدكت�ر طالل اأب� غزالة الكثري من املبادرات واملطب�عات التي اأثرت بها املكتبات العربية املتخ�س�سة، والتي 
منها: جمتمع طالل اأب� غزاله للمعرفة الذي يعد املبادرة الأوىل لتمكني ال�ســـباب العربي، وتاأتي املبادرة �ســـمن امل�ســـ�ؤولية 
الجتماعيـــة ملجم�عـــة طالل اأب� غزاله. ومعجم اأب� غزاله للملكية الفكرية، ومعجم اأب� غزاله القان�ين، ومعجم اأب� غزالة 
لتقنيات املعل�مات والت�سالت، ومعجم اأب� غزاله للمحا�سبة والأعمال، ومعجم اأب� غزاله للمحا�سبة والأعمال )اإجنليزي-

عربي( وغريها.
يعترب اأب�غزالة رائدا للملكية الفكرية يف ال�طن العربي، ويدير اأكرب م�ؤ�س�سة متخ�س�سة يف امللكية الفكرية يف العامل. 
كما اأنه اأ�س�ض العديد من اجلامعات والكليات والأكادمييات ذات املكانة العلمية املرم�قة يف ال�طن العربي. يحر�ض �سعادة 
الدكت�ر طالل اأب�غزالة على دعم املبادرات املجتمعية يف ال�طن العربي، وقد اأطلق العديد من اجل�ائز التي تعزز وتدعم 

املبادرات املجتمعية، كما ويدير واحدة من اأكرب املجم�عات التجارية املهنية املتخ�س�سة يف ال�طن العربي.
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معايل الفريق الركن طالل عبداهلل الكوفحي
مدير الإدارة العامة للدفاع املدين

معـــايل الفريق الركن طالل بن عبداهلل الك�فحي من ال�سخ�ســـيات التي اأعطت الكثـــري يف النجاح والتميز والتط�ير، 
وكان لـــدور معاليـــه وعطاءه املهني املقدر انعكا�ض على تقديره حمليا ودوليا. حيث منح  معاليه من خالل م�ســـريته املهنية 
الكثري من الأو�ســـمة، مثل: �ســـارة اخلدمة67-71، و�سام الي�بيل الف�سي، �سارة الكفاءة التدريبية، �سارة الكفاءة القيادية، 
و�ســـام ال�ســـتقالل من الدرجة الرابعة، �سارة الكفاءة الإدارية والفنية، �ســـارة تقدير اخلدمة املخل�سة، و�سام الك�كب من 
الدرجة الثالثة، و�ســـام النه�ســـة من الدرجة الثانية، و�سام ال�ستحقاق الع�سكري من الدرجة الثاين، والعديد من الأو�سمة 

واجل�ائز املحلية والدولية.
كمـــا حتقـــق بعد تعيني معايل الدكت�ر طالل الك�فحي مديرا عاما للدفاع املـــدين تط�ير هذا اجلهاز يف خطة تط�يرية 
متثلت يف ت��ســـيع اخت�ســـا�ض عمل اإدارة ال�قاية واحلماية الذاتية لي�سمل درا�سة ومتابعة املخططات الهند�سية لالإ�سغالت 
ال�سناعية واحلرفية وال�سكنية، كذلك العمل على اإيجاد مراكز واأق�سام متخ�س�سة لهذه الإدارة يف كافة مديريات الدفاع 
املدين باململكة الأردنية، من اجل ت�سهيل العمل وت�فري ال�قت واجلهد من خالل �سرعة اجناز املعامالت ومنح الرتاخي�ض 
للم�ســـانع وامل�ؤ�س�ســـات الإنتاجية يف هذه املناطق ف�سال عما يق�م به الدفاع املدين من ج�لت الإ�سراف ال�قائي على كافة 

امل�ؤ�س�سات واملن�ساآت بكافة اإ�سغالتها.
كما قام على اإن�ســـاء اأكادميية الأمري ح�ســـني بن عبداهلل الثاين للحماية املدنية، حيث تعترب هذه الأكادميية منارة علم 

ومعرفة وعطاء يف عل�م الدفاع املدين على امل�ست�ى املحلي والإقليمي والدويل.

اململكة الأردنية الها�سمية
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اجلمه�رية اللبنانية

�سعادة الأ�ستاذ فوؤاد م�سطفى مخزومي
رئي�ض جمل�ض اإدارة م�ؤ�س�سة املخزومي

ولد ف�ؤاد م�ســـطفى خمزومي يف بريوت باجلمه�رية اللبنانية، وحاز على �ســـهادة البكال�ري��ض يف الهند�سة الكيميائية 
من جامعة ميت�سيغان التكن�ل�جية يف ال�ليات املتحدة الأمريكية يف عام 1974، بعدها يف عام 1975 نال �سهادة املاج�ستري 

يف الهند�سة الكيمائية، من جامعة ميت�سيغان التكن�ل�جية.
بداأ الأ�ســـتاذ ف�ؤاد حياته العملية يف اململكة العربية ال�ســـع�دية، حيث بنى اإحدى اأهم املجم�عات ال�ســـناعية اخلا�سة، 
ثم قام ب�ســـراء �ســـركة قاب�سة با�ســـم “في�ت�ســـر ماجنمانت ه�لدينغز - FMH، التي تعرف الي�م با�ســـم في�ت�سر غروب 

ه�لدنغز، ثم اأ�س�ض �سركة امل�ستقبل لالأنابيب.
تراأ�ض ال�ســـتاذ املخزومي العديد من جمال�ض اإدارات و�ســـركات كبرية وع�ســـ�يات يف العديد منها، مثل: جمل�ض اإدارة 

م�سروع اأمريكا/ال�سرق الأو�سط، ورئي�سًا جلمعية التحلية العاملية، كما مت اختياره 
نائـــب رئي�ـــض جمل�ض اإدارة م�ؤ�س�ســـة الدرا�ســـات الجتماعية والقت�ســـادية لل�ســـرق الأو�ســـط، يف كلية »جـــ�ن كينيدي 
للدرا�ســـات احلك�ميـــة« يف جامعـــة هارفرد، كما مت اختياره اأي�ســـا ع�ســـ�ا يف جمل�ض الإدارة الدويل لــــِ “جمل�ض العالقات 

اخلارجية: م�سروع اأمريكا/ ال�سرق الأو�سط.
اأ�ّس�ض املخزومي م�ؤ�س�سة خمزومي، وهي جمعية لبنانية خا�سة غري ربحية. كما اأ�س�ض يف عام 1998 م�ؤ�س�سة خمزومي 
يف ال�ليات املتحدة الأمريكية حتت ا�سم »خمزومي فاوندي�سن« )ي�.اأ�ض.اأي( اإنك«، لإعطاء دعم اأكرب للم�ؤ�س�سة اللبنانية. 

.)FPI( ويف عام 2003 ت�ىَل من�سب رئي�ض جمل�ض الدارة ل�سركة امل�ستقبل ل�سناعة الأنابيب
ويف م�ســـ�ار حافل من العطاء والنماء جنده يف عام 2004 اأ�ّســـ�ض حزب احل�ار ال�طني، ثم يف عام 2009 يختار ع�س�ا 
يف املعهد الدويل للدرا�ســـات ال�ســـرتاتيجية، ثم يف عام 2011 يختار ع�س�ا يف جمل�ض اإدارة ال�سرق الأو�سط يف كلية اإدارة 

الأعمال �سليمات العليات يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت. وهكذا ي�سري م�س�ار العمل والعطاء دون ملل اأو كلل.
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دولة الإمـــارات العربيـــة الـمتحـــدة

�سمو ال�سيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي
امل�ست�سار البيئي ل�سم� حاكم عجمان

يعترب �ســـم� ال�ســـيخ الدكتـــ�ر عبدالعزيز النعيمـــي من ال�سخ�ســـيات ذات العطاء والفكـــر املنفتح والعمل 
امل�ســـرف، مـــا مكنـــه من اإحـــداث تط�يـــر ن�عـــي يف كل جمال عمـــل فيه بدولـــة الإمـــارات العربيـــة املتحدة 
وخارجهـــا، فهـــ� يحمـــل دكتـــ�راة يف اإيك�ل�جيـــا ال�ســـناعة والإنتـــاج الأنظـــف، وماج�ســـتري يف علـــ�م البيئة 
 وبكال�ري��ض هند�ســـة، كما ميلك العديد من �ســـهادات الدبل�م يف الدرا�ســـات البيئية وامل�ا�سيع ذات ال�سلة.
الدكت�ر النعيمي يراأ�ض العديد من جمال�ض اإدارات م�ؤ�س�سات ذات النفع العام مثل م�ؤ�س�سة الإح�سان اخلريية، 
والقاعدة اخل�ســـراء للخدمات البيئية، وال�ســـف�ة للخدمات املالية الإ�سالمية وغريها من ت�سكيلة كبرية من 

عامل الإدارة والعمل والفكر والريا�سة.

كما تبنى �ســـم�ه تاأ�سي�ض برنامج عبد العزيز بن حميد لإعداد القادة، وه� اأول برنامج على م�ست�ى اإمارة 
 عجمان خم�س�ض لإعداد القادة ال�سباب يف دولة الإمارات العربية املتحدة ويف دول جمل�ض التعاون اخلليجي.
عرف ال�سيخ عبد العزيز النعيمي بـ” ال�سيخ الأخ�سر” يف خمتلف اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة، فقد 
اأخذ على عاتقه ن�ســـر الت�عية ح�ل �سبل احلفاظ على البيئة من خالل مطالبة احلك�مة وال�سركات اخلا�سة 
يف الإمارات العربية املتحدة بتطبيق �سيا�سات بيئية وت�سجيع الآخرين حلماية م�اردهم واحلفاظ عليها لهم 

ولالأجيال القادمة.
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مملكة البحرين

معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة
الرئي�ض الفخري للجمعية اخلليجية لالإعاقة، رئي�ض جمل�ض اأمناء جمعية 

املنار لرعاية ال�الدين

يعترب معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة من ال�سخ�سيات البحرينية امل�سه�د لها بالكفاءة والإخال�ض. فقد تدرج 
يف وظائف مهنية عديدة من خالل عمله ل�سن�ات ط�يلة يف وزارة الداخلية.

تخرج ال�ســــيخ دعيج �ســــابطا برتبة مالزم عام 1963 بعد اأن ح�سل على دبل�م العل�م ال�سرطية. ثم التحق باخلدمة الع�سكرية 
عام 1965. وكانت الإدارة العامة للتدريب واحلرا�سات حمطته الأوىل يف العام نف�سه.

كانت ملعاليه ب�ســـمات وا�ســـحة فالإدارة العامة للمرور حني ت�ىل اإدارتها العام 1980، اإذ بذل جه�دا لتط�ير خدمات 
هذه الإدارة مل�اكبة الزيادة املطردة يف عدد ال�ســـكان واملركبات وحت�ســـني م�ســـت�ى اخلدمة. ويف عام 2003 ت�ىل من�ســـب 
وكيـــل وزارة الداخلية. �ســـاهم ال�ســـيخ دعيج من خـــالل م�قعه القيادي يف تنفيذ ا�ســـرتاتيجيات وزارة الداخلية و�سيا�ســـة 

التحديث والتط�ير.
نال ال�ســـيخ الكثري من الأو�ســـمة والأن�اط تقديرا خلدمته واأدائه املتميزين، وما حققه من م�ســـت�ى عاٍل من الحرتاف 
الع�ســـكري يف جمال الأمن. كما �ســـاهم يف دعم م�سرية العمل الأمني العربي واخلليجي من خالل تروؤ�سه وفد البحرين يف 
الجتماعات التح�ســـريية لجتماع وزراء الداخلية، كما تراأ�ض الكثري من ال�ف�د الأمنية يف الزيارات الر�سمية لدول العامل 

بهدف تعزيز التعاون الأمني بني مملكة البحرين والدول ال�سقيقة وال�سديقة.
اأ�س�ض معاليه مركز الدرا�سات وامل�ا�سالت والطرق بجامعة البحرين. وتراأ�ض جلنة لل�سالمة على الطريق فيما يقارب 
الـ 20 �ســـنة، وهذه اللجنة عملت على تر�ســـيخ املفاهيم املرورية يف املجتمع البحريني ما اأك�ســـب مملكة البحرين متيزا يف 

الثقافة املرورية
نالت فئة الأ�ســــخا�ض ذوي الإعاقة  عنايته واهتمامه من خالل تعيينه ع�ســــ�ا يف اللجنة ال�طنية للمعاقني التي مت اإن�ســــاوؤها 
العام 1981 حيث �ســــاهم باإن�ســــاء جلنة البحرين لريا�ســــة املعاقني يف العام 1987 وتراأ�ض جمل�ض اإدارتها، كما كان له دور بارز 
يف اإن�ســــاء دار املنــــار لرعاية ال�الديــــن التي يراأ�ض جمل�ض اإدارتها منذ اإن�ســــائها. كما ويرتاأ�ض جمل�ض الأمنــــاء واللجنة التنفيذية 

للم�ؤ�س�سة ال�طنية خلدمات املعاقني، كما وي�سغل حاليا من�سب نائب رئي�ض اللجنة العليا لالإعاقة.
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 دولة قطر

معايل ال�سيخ ا
لدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين

رئي�ض جمل�ض اأمناء ال�سناديق الإن�سانية مبنظمة التعاون الإ�سالمي

معـــايل ال�ســـيخ الدكت�ر عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين ميتلك ر�ســـيدا من اخلـــربة املهنية يف م�اقع 
وظيفيـــة قياديـــة عديدة. فه� احلا�ســـل علـــى بكال�ري��ض الهند�ســـة الن�وية، ودرجة الدكتـــ�راة من اجلامعة 

الأمريكية ببريوت يف اإدارة الأعمال تخ�س�ض )القيادة(.
بداأ حياته العملية يف ال�ســـلك الع�ســـكري يف دولة قطر، وتقلد منا�سب قيادية فيه. ثم عمل م�ساعدا ملدير 
مكتـــب وزيـــر الأوقاف وال�ســـ�ؤون الإ�ســـالمية ومديرا لإدارة امل�ســـاجد بالـــ�زارة، واأمينا عامـــا ملجل�ض العائلة 
احلاكمة، ورئي�ســـا للهيئة القطرية لالأعمال اخلريية، ورئي�ســـا للجنة القطرية امل�ســـرتكة لالإغاثة. كما تراأ�ض 
واأدار العديد من جمال�ض اإدارات اجلمعيات اخلريية يف دولة قطر ابرزها: جمعية قطر اخلريية، وم�ؤ�س�ســـة 

ال�سيخ عيد بن حممد اخلريية.
يعترب معايل ال�سيخ الدكت�ر عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين من رواد احلركة ال�سبابية والريا�سية يف 
دولة قطر، حيث يراأ�ض مركز �ســـباب برزان، ونادي اأم �سالل الريا�سي، وله كذلك مبادرات ن�عية يف جمال 
اخلدمات املجتمعية، حيث ي�ســـرف على م�ســـروع ت�ثيق �ســـري اأعالم ورجالت قطر عرب م�ســـروع »اأعالم من 
قطر«، وكذلك تاأ�سي�ســـه اأول مكتب متخ�س�ض يف تقدمي اخلدمات التدريبية والإ�ست�سارية والبحثية ملنظمات 

املجتمع املدين.
ي�سغل معايل الدكت�ر حاليا من�سب رئي�ض جمل�ض الأمناء لل�سناديق الإن�سانية مبنظمة التعاون الإ�سالمي، 

وكذلك جمم�عة جتارية عريقة ذات تخ�س�سات وجمالت عديدة.
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مملكة البحرين

معايل ال�سيخة ملياء بنت محمد اآل خليفة
رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية الن�ر للرب

هي رئي�ســـة جمل�ض الإدارة والرئي�ـــض التنفيذي جلمعية الن�ر للرب، بداأ م�ســـ�ارها التط�عي يف عام 1990، حيث بداأت 
مـــع حرب الك�يت وم�ســـاعدة الأهـــايل الك�يتية يف البحرين حتت مظلة جمعية رعاية الطف�لة والأم�مة، اإىل اأن مت ا�ســـهار 
جميعة الن�ر للرب عام 1997 حيث ت��سعت بن�ساطاتها مع اجلمعية لت�سمل جلنة البناء والرتميم وجلنة اليتام وامل�ساعدات 

والعالج وغريها. عملت ال�سيخة ملياء يف العديد من اجلهات بداأ ب�زارة الرتبية والتعليم ثم جامعة البحرين.
كمـــا اأن ال�ســـيخة ملياء �ســـاركت يف العديد مـــن املحافل بدورات وور�ض عمل وحما�ســـرات واملخيمات الك�ســـفية املحلية 
والعربية، وهذه الم�ر تعك�ض حبها للعمل التط�عي وعطاءها يف ذات املجال، ح�سلت من خاللها على الكثري من اجل�ائز 
وال�ســـهادات التقديرية، مثال: تكرميها من قبل �ســـم� ال�سيخ فاطمة بنت زايد اآل نهيان بجائزة العمل التط�عي، وتكرميها 
من املحافظة ال��سطى لرائدات العمل التط�عي مبنا�سبة ي�م الأ�سرة، وتكرميها بجائزة البحرين الكربى للعمل التط�عي 

وغريها.
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 �سلطنة عمان

 معايل ال�سيخة 
عائ�سة بنت خلفان بن جميل ال�سيابية

رئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية

معايل ال�سيخة عائ�سة بنت خلفان ال�سيابية، هي من ال�سخ�سيات الن�سائية املرم�قة يف �سلطنة عمان ويف عم�م العامل 
العربي. �ســـغلت من�ســـب رئي�ســـة الهيئة العامة لل�ســـناعات احلرفية منذ 2003، وهي اأول اأمراأة حت�ســـل على درجة وزير 
يف �ســـلطنة عمان ويف دول اخلليج العربي. �ســـغلت ع�ســـ�ية جمل�ض اأمناء جامعة نزوى، كما اأنها عملت يف �ســـلك التدري�ض 

والت�جيه، فهي حتمل �سهادة البكال�ري��ض يف الرتبية الفنية.
ح�ســـلت معايل ال�ســـيخة عائ�سة بنت خلفان ال�ســـيابية على العديد من اجل�ائز والدروع، مثل: جائزة املراأة العربية يف 
حقل التميز بالهيئات، ودرع التميز من جمل�ض احلرف العاملي، وذلك لدورها الكبري يف دعم وت�سجيع ال�سناعات احلرفية. 
عملت معايل ال�ســـيخة عائ�ســـة بنت خلفان ال�ســـيابية على تط�ير ال�ســـناعات احلرفية، لت�ســـكل رافدا داعما لالإقت�ســـاد 
العماين، اأ�ساف اإنعكا�ض جهدها هذا احلفاظ على اله�ية والرتاث العماين، وقد �ساهمت معاليها بجهدها الدوؤوب يف اأن 

جتعل ال�سناعات احلرفية يف �سلطنة عمان حمطة جاذبة للكثري من امل�اطنني العمانيني من اجلن�سني لالإنخراط بها.
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يعترب �ســـعادة الدكت�ر عبدالرحمـــن ج�اهري رائدا من رواد امل�ســـ�ؤولية الجتماعية وداعم كبري للحفاظ 
على البيئة والتنمية امل�ســـتدامة والهتمام بالعن�ســـر الب�ســـري وم�ســـاندة ودعم املجتمعات املحلية وجمعيات 

املجتمع املدين يف املنطقة العربية.
ويعد اجل�اهري من ال�سخ�ســــيات امل�ؤ�س�ســــة لالحتاد اخلليجي مل�ســــنعي البرتوكيماويات، كما اأنه ي�سغل العديد 
من املنا�ســــب وامل�س�ؤوليات الت�ســــريعية والتنفيذية والفنية وع�ســــ�ية جمال�ض الإدارات واللجان على امل�ست�ى املحلي 
واخلليجي والعاملي. وقد عني م�ؤخرا رئي�سًا للجنة امل�س�ؤولية الجتماعية بالحتاد اخلليجي مل�سنعي البرتوكيماويات، 
بالإ�ســــافة اإىل ذلك فاإنه ي�يل اهتماما خا�ســــا ب�ســــ�ؤون التدريب والتط�ير وتنمية الك�ادر املبدعة يف جمال البحث 
العلمــــي، اإ�ســــافة اإىل اهتمامــــه باملراأة وترقيتها وتنمية الطفل، كما له اهتمام خا�ض ب�ســــ�ؤون ال�ســــباب والريا�ســــة. 
يحمل الدكت�ر ج�اهري العديد من ال�ســــهادات الأكادميية العليا وال�ســــهادات املهنية والتخ�س�ســــية والفخرية.كما 
ي�سغل كذلك ع�س�ية جمل�ض ال�س�رى البحريني. نال �سعادة الدكت�ر ج�اهري العديد من اجل�ائز املحلية والدولية، 
كما حققت �ســــركة اخلليج ل�ســــناعة البرتوكيماويــــات يف ظل اإدارته اجنازات عديدة، متثلــــت يف زيادة الإنتاج، ويف 
جت�يد اخلدمات، ويف تاأهيل وت�ظيف الك�ادر البحرينية لتت�ىل منا�ســــب قيادية مرم�قة يف ال�سركة. ي�ؤمن الدكت�ر 
عبدالرحمــــن بتزامن التنمية الإقت�ســــادية، والإجتماعية، والبيئة، ومفاهيم احل�كمة وتطبيقاتها يف اأعمال �ســــركة 
اخلليج ل�ســــناعة البرتوكيماويات، فاأنعك�ض ذلك ب�ســــكل جلي على جممل العمليات يف داخل اأروقة ال�سركة، وكذلك 
يف برامج الت�ا�سل املجتمعي مع املجتمع املحيط. للدكت�ر ج�اهري م�ساركات علمية ومهنية عديدة يف داخل وخارج 

مملكة البحرين.

�سعادة الدكتور عبدالرحمن جواهري
ع�س� جمل�ض ال�س�رى البحريني، رئي�ض �سركة اخلليج ل�سناعة 

البرتوكيماويات 
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يعترب �ســـعادة الأ�ســـتاذ عدنان اأحمد ي��سف الرئي�ض التنفيذي ملجم�عة الربكة امل�سرفية من النخبة التي 
ت�ســـار اإليها بالبنان يف الإدارات امل�ســـرفية الناجحة على م�ست�ى العامل، ملا يتميز به من خربة علمية وعملية 
يف القيادة امل�ســـرفية الإ�ســـالمية عرب �سن�ات عديدة، اإ�ســـافة اإىل اأنه يدعم الفعاليات واملنتديات الإقليمية 

والعاملية التي تدعم �سناعة امل�سرفية الإ�سالمية على امل�ست�ى املحلي والعربي والعاملي.
عمل الأ�ســــتاذ عدنان اأحمد ي��ســــف ع�ســــ�ًا يف جمل�ض اإدارة »جمم�عة الربكة امل�ســــرفية« منذ تاأ�سي�سها يف عام 
2002م، وعمل رئي�ســــًا تنفيذيًا لها منذ عام 2004م، كما اأنه يتقلد من�ســــب رئي�ض وع�ســــ� جمال�ض اإدارات العديد 
من البن�ك التابعة ملجم�عة الربكة امل�ســــرفية على نطاق العامل الإ�ســــالمي. �ســــعادة الأ�ستاذ عدنان اأحممد ي��سف 
بحريني اجلن�سية، وميتلك خربة تتجاوز 34 عامًا يف جمال العمل امل�سريف، وقد حاز مرتني على »جائزة ال�سخ�سية 
امل�سرفية الإ�سالمية« وهي جائزة ممن�حة من »امل�ؤمتر امل�سريف الإ�سالمي العاملي«. كما تقلد من�سب رئي�ض جمل�ض 

اإدارة احتاد امل�سارف العربية منذ عام 2007م، وه� يحمل �سهادة ماج�ستري يف اإدارة الأعمال.
دعم الأ�ســـتاذ عدنان اأحمد ي��ســـف برامج الربكة يف امل�ســـ�ؤولية الجتماعية من خالل مبادرات وم�ساركات 
واأن�ســـطة تتعلـــق بدعـــم املجتمع املـــدين والتنمية امل�ســـتدامة والبيئة وامل�ارد الب�ســـرية، كما اأنه �ســـاحب رعاية 
ومبادرات ودعم للم�ســـاريع التنم�ية والجتماعية، وحت�ســـني الظروف املعي�ســـية ون�عيـــة احلياة للمحتاجني يف 
املجتمع. يعد �سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد ي��سف من ال�سخ�سيات الن�سطة يف جمال امل�ساركة العلمية واملهنية، 

حيث اأعد وقدم العديد من اأوراق العمل العلمية يف جمال ال�سريفة م�ؤمترات وم�ساركات علمية مرم�قة.

�سعـادة الأ�ستـاذ عدنـان اأحمـد يو�سـف
الرئي�ض التنفيذي ملجم�عة الربكة امل�سرفية

رئي�ض احتاد امل�سارف العربية
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�سعادة الأ�ستاذ محمد علي القائد
الرئي�ض التنفيذي لهيئة احلك�مة اللكرتونية

يعترب الأ�ســـتاذ حممد القائد من رواد جمال احلك�مة الإلكرتونية يف املنطقة مل�ســـاهمته يف العديد من املبادرات وامل�ساريع 
التقنيـــة. تقلد القائد من�ســـب رئي�ض تنفيـــذي لهيئة احلك�مة الإلكرتونية باملر�ســـ�م امللكي رقم 78 لعـــام 2007، اإذ اأهلته 
خربته ال�ا�ســـعة يف جمال تقنية املعل�مات لقيادة عملية تط�ير هيئة احلك�مة الإلكرتونية لت�ســـبح امل�ؤ�س�ســـة الرائدة على 
ال�سعيدين الإقليمي والدويل يف جمالها. حيث حر�ض على العمل يف التط�ير امل�ستدام للقطاع احلك�مي �سعيًا نح� التح�ل 

اإىل حك�مة ذكية.كما يرتاأ�ض جمل�ض اإدارة �سركة »�سلة اخلليج« وهي �سركة اأ�س�ستها هيئة احلك�مة الإلكرتونية.
ي�ســـغل القائد ع�ســـ�ية العديد من املجال�ض وامل�ؤ�س�ســـات يف مملكة البحرين منها جمل�ض املناق�ســـات واملزايدات، وجلنة 
احل�كمة لتقنية املعل�مات والإت�ســـالت، كما اأنه ع�ســـ�  يف اللجنة التنفيذية لربنامج العمل لتعزيز احل�كمة يف امل�ؤ�س�سات 
احلك�مية. نال القائد درجة البكال�ري��ض يف عل�م الكمبي�تر من جامعة امللك �ســـع�د يف اململكة العربية ال�ســـع�دية، ودرجة 

املاج�ستري يف هند�سة النظم املتقدمة من جامعة �سيفيلد يف بريطانيا. ويف عام 1994.
وقد تف�ســـل ح�ســـرة �ســـاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ســـى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل بتكرمي ال�سيد حممد 
القائد مبنحه و�ســـام الكفاءة من الدرجة الأوىل يف دي�ســـمرب 2011. كما تف�سل ح�ســـرة �ساحب ال�سم� ال�سيخ �سباح الأحمد 
اجلابر ال�سباح اأمري دولة الك�يت بتكرميه �سمن اأع�ساء جمل�ض حتكيم جائزة �سم� ال�سيخ �سامل العلي ال�سباح للمعل�ماتية 
 ID( يف م�ســـابقة »تدوين«  يف ي�ني� 2014. فاز ال�ســـيد حممـــد القائد الرئي�ض التنفيذي لهيئة احلك�مـــة الإلكرتونية بجائزة
People Awards( العاملية املرم�قة يف جمال اله�يات الذكية وتقنية املعل�مات والت�سالت التي قدمتها منظمة الك�جنر�ض 

العاملـــي لله�يـــات )ID WORLD International Congress(. ويف عـــام 2009 حـــاز القائـــد املركز 29 �ســـمن لئحة اأكرث 
ال�سخ�ســـيات تاأثـــريا يف البحريـــن الذي تن�ســـره جملة “اآرابيـــان بزن�ض«. للقائد م�ســـاركات عديدة كمتحـــدث يف امل�ؤمترات 
واملحافل الدولية، كما له كتابات كثرية ن�ســـرت يف اإ�ســـدارات متخ�س�ســـة يف جمال تقنية املعل�مات تناولت اجل�انب الفنية 

والإدارية يف هذا املجال.
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�سعادة الدكتور محمد بن �سيف الكواري
وكيل وزارة البيئة امل�ساعد ل�سئ�ن املختربات والتقيي�ض ب�زارة البيئة

املهند�ض الدكت�ر حممد بن �سيف الك�اري ال�كيل امل�ساعد ل�سئ�ن املختربات والتقيي�ض ب�زارة البيئة، �ساحب اخلربات 
العلمية والعملية الكبرية يف جمال البيئة والهند�سة، فه� حا�سل على �سهادة الدكت�راة يف الهند�سة املدنية، و�سارك باإنتاجه 
الفكري والعلمي ب��ســـع ب�ســـمته الفريدة يف جمال البيئة والهند�سة، فه� �ســـاحب م�ؤلفات بلغت ت�سعة كتب علمية وبيئية، 
وقام باإعداد اأكرث من 30 بحثا علميا وفنيا يف جمالت امل�اد الهند�ســـية وم�ا�ســـفات البناء والت�سييد، كما اأن له الكثري من 

املحا�سرات العامة يف ذات املجال.
للدكت�ر حممد خربة علمية وعملية لأكرث من 25 �ســـنة يف جمال اخلر�ســـانة والإ�ســـفلت وم�اد البناء، ومن خالل عمله 
قام بتط�ير اأعمال الإن�ســـاء والإنتاج يف اخلر�ســـانة والإ�ســـفلت وامل�اد يف دولة قطر وذلك بالتعاون مع جمم�عة كبرية من 

املهند�سني وال�ست�ساريني. 
مثـــل الدكت�ر حممد دولة قطـــر يف الجتماعات وامل�ؤمترات اخلليجيـــة والعربية والدولية املتعلقة بالإ�ســـكان والتقيي�ض 
والتجارة العاملية وحق�ق الإن�ســـان باأكرث من 90 م�ســـاركة. وه� ع�س� لأكرث من 20 جلنة حملية وعربية ودولية، كما �سارك 
يف 95 دورة تدريبية وندوات وحلقات درا�سية وملتقيات متعلقة بامل�اد الهند�سية وامل�ا�سفات واملقايي�ض واجل�دة والتجارة 

العاملية وال�ستثمار وحق�ق الإن�سان.
نال الدكت�ر حممد العديد من اجل�ائز وامليداليات و�ســـهادات ال�ســـكر والتقدير من هيئات وم�ؤ�س�سات وطنية وخليجية 
وعربية ودولية مل�ساهماته وم�ساركاته يف املجالت العلمية والفنية والبيئية واملجالت الأخرى.  يعترب �سعادة الدكت�ر حممد 
بن �ســـيف الك�اري من اخلرباء اإلذين �ســـاهم�ا يف تط�ير العديد من املعايري وامل�ا�سفات ذات ال�سلة باملباين امل�ستدامة، 

والتطبيقات البيئية.



133

مملكة البحرين

�سعادة الدكتور ح�سن اإبراهيم كمال
رجل اأعمال، نائب الرئي�ض ورئي�ض املكتب التنفيذي باللجنة ال�طنية 

للم�سنني
الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية

�سعادة الدكت�ر ح�سن بن اإبراهيم كمال من ال�سخ�سيات التجارية املرم�قة يف مملكة البحرين، ويف عم�م دول اخلليج 
العربي فه� ينحدر من اأ�سرة جتارية معروفة.

وا�سل الدكت�ر ح�سن م�سرية والده ال�جيه اإبراهيم بن ح�سن كمال - رحمه اهلل - يف الربط بني العمل التجاري والعمل 
اخلريي، حيث ي�سغل ع�س�ية اأكرث من خم�سة ع�سر منظمة خريية وجمتمعية، فه� الأمني العام جلمعية البحرين اخلريية، 
وع�ســـ� جمل�ض اأمناء امل�ؤ�س�ســـة امللكية اخلريية، وكذلك ع�ســـ� م�ؤ�ســـ�ض جلمعية البحرين لرعاية ال�الدين، وكذلك ي�سغل 
ع�ســـ�ية املجل�ض الإ�ست�ســـاري جلمعية العائلة البحرينية وغريها من اجلمعيات. كما ي�ســـغل من�ســـب نائب رئي�ض ورئي�ض 
املكتب التنفيذي للجنة ال�طنية للم�ســـنني، اإ�ســـافة اإىل ع�س�ية جمل�ض اإدارة �سندوق النفقة، وكذلك ع�س�ية جمل�ض اإدارة 

�سندوق العمل الأهلي والإجتماعي.
�ســـغل �ســـعادته ع�ســـ�ية جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين ل�ســـن�ات عديدة، حيث تراأ�ض من خاللها اللجنة 
العقارية بالغرفة، وكذلك رئي�ض اللجنة العقارية اخلليجية. كما اأنه ع�س� م�ؤ�س�ض للعديد من املنظمات العقارية البحرينية، 
واخلليجية والعربية والدولية. ويراأ�ض كذلك حترير جملة اخلريية التي ت�سدر عن جمعية البحرين اخلريية. يحمل كمال 
دكت�راة يف تخ�س�ض الإدارة العقارية، حيث يعد البحريني ال�حيد الذي يحمل �سهادة علمية متقدمة يف هذا التخ�س�ض.
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دولــــة قطــــر

�سعادة الدكتور محمد بن غامن العلي املعا�سيد
رئي�ض جمعية الهالل الأحمر القطري

نائب رئي�ض الإحتاد الدويل للهالل وال�سليب الأحمر

تخّرج د. حممد يف الكلية امللكية للجراحني يف دبلن، اأيرلندا، منذ نح� 20 عامًا، وح�ســـل منها على درجة املاج�ســـتري 
يف علم الأوبئة والتخطيط ال�سحي، كما ح�سل على درجة الدكت�راه يف الإدارة ال�سرتاتيجية يف جمال الرعاية ال�سحية ـ 
ويعترب الدكت�ر املعا�ســـيد على نطاق وا�سع قيادي بارز يف جمالت العمل الإن�ساين والطب الريا�سي، ومكافحة املن�سطات. 

ويعمل حاليًا كم�ست�سار يف مكتب املمثل ال�سخ�سي ل�سم� الأمري.
 ي�ســـغل د. حممد عدة منا�سب تط�عية كثرية منها: رئي�ض جمل�ض اإدارة الهالل الأحمر القطري، ونائب رئي�ض الإحتاد 
الدويل لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر يف اآ�سيا. ع�س� جمل�ض اإدارة �سندوق قطر الدويل للتنمية و�سندوق قطر ال�طني 
للتنمية الجتماعية، نائب رئي�ض اللجنة التنفيذية للمجل�ض الأعلى لل�سحة يف قطر، ع�س� اللجنة ال�طنية حلق�ق الإن�سان 

يف قطر. كما اأنه ع�س� املنتدى القت�سادي العاملي ملنطقة ال�سرق الأو�سط.
كما عمد د. حممد اإىل تاأ�ســـي�ض مركز الطب الريا�ســـي ال�طني الأول يف دولة قطر يف عام 1992، وكان له دور رئي�سي 
يف حت�يل روؤية »اأ�سبيتار اإىل م�ست�سفى متخ�س�ض يف العظام والطب الريا�سي، جمهز باأحدث التقنيات. وي�سغل يف ال�قت 

احلايل من�سب رئي�ض املجل�ض ال�ست�ساري العلمي لأ�سبيتار.
ويف الفرتة بني عامي 2005 و2008، اأ�ّس�ض د. حممد وتراأ�ض اللجنة ال�طنية ملكافحة املن�سطات، وا�سطلع بعدد كبري من 
الأدوار القيادية يف جمال الرعاية ال�سحية يف قطر، حيث مت تعيينه رئي�سًا للفريق التنفيذي ل�سحة ال�سكان، وت�ىّل م�س�ؤولية 
تط�ير ال�ســـرتاتيجية ال�طنية لل�ســـحة لدولة قطر 2011-2016. ويعمل د. حممد الآن مديرًا عامًا ومديرًا للم�سروع الرائد 

لعالج الإدمان واإعادة التاأهيل.
وقد اأعد د. حممد املعا�سيد العديد من البح�ث، واألقى املحا�سرات وقدم الدورات التدريبية والبحثية.
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اململكة العربية ال�سع�دية

�سعادة ال�سيخ الدكتور ايهاب بن �سيف ال�سمنودي
ع�س� املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لل�سالمة املرورية

الدكت�ر اإيهاب ال�ســــمن�دي اخلبري وامل�ست�ســــار يف جمال ال�ســــالمة املرورية من ال�سخ�ســــيات القالئل يف العامل 
العربي التي برزت وب�ســــكل وا�سح يف جمال املرور والتخطيط والقيادة، فه� يحمل العديد من ال�سهادات الأكادميية 
العليا، بالإ�ســــافة اإىل اأنه نا�ســــط يف جمال ال�سالمة املرورية منذ ح�ايل ثالثة عق�د، فه� ع�س� م�ؤ�س�ض يف اجلمعية 
ال�ســــع�دية للت�عية بال�سالمة املرورية، وع�س� يف املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لل�سالمة املرورية، كما اأنه ع�س� 
يف املنظمة العاملية لل�قاية من ح�ادث الطرق، وه� مبادر و�ســــاحب فكرة اإن�ســــاء مركز طبي متخ�ســــ�ض مل�ســــابي 

احل�ادث املرورية وغريها.
كما اأن للدكت�ر ال�ســــمن�دي م�ســــاركات يف العديد من الأعمال والفعاليات وامل�ؤمتــــرات العربية والدولية واللجان 
املختلفــــة يف ذات املجــــال وجمــــالت الإدارة والقيــــادة والتخطيط وغريها. وقد ح�ســــل على العديد من ال�ســــهادات 
التقديرية، مثال ذلك: �ســــهادة تقدير للجه�د واملبادرات الن�ســــانية وال�سعي ال�سخ�سي لتاأ�سي�ض اجلمعية ال�سع�دية 
لل�ســــالمة املرورية من املنظمة العربية لل�سالمة املرورية، و�سهادة م�ســــاركة يف ندوة ا�سرتاتيجية الدارة من جامعة 
قال�ب يف برنامج الدارة التنفيذية، و�ســــهادة م�ســــاركة يف ندوة العالج ب�ا�سطة اللعب يف ممار�سات الطب النف�سي 
من الهيئة ال�سع�دية للتخ�س�سات ال�سحية مب�ساركة م�ست�سفيات ال�سع�دي الأملاين وم�ست�سفى الأمل وغريها. وجدير 
بالذكر اأنه قد كرم ل�سن�ات عديدة من قبل املنظمة العربية لل�سالمة املرورية خالل ال�سن�ات من  حتى 2014. كما 
اأنه من اأ�ســــرة جتارية عريقة، �ســــاهمت ب�ســــكل كبري يف ن�ســــر ثقافة امل�ســــ�ؤولية الإجتماعية يف داخل اململكة العربية 
ال�ســــع�دية ويف خارجها. وي�ؤمن �سعادة الدكت�ر ايهاب ب�ج�ب اأن يك�ن لرجال و�سيدات الأعمال دور بارز يف التنمية 

املجتمعية، وقد اطلق العديد من املبادرات لرتجمة هذا الإميان اإىل واقع.
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مملكة البحرين

�سعادة ال�سيدة اأفنان را�سد الزياين
ع�س� جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين

ع�س� جمل�ض اإدارة �سيدات الأعمال

�ســـعادة ال�ســـيدة اأفنان را�سد الزياين �ســـليلة عائلة جتارية مرم�قة يف مملكة البحرين ويف منطقة اخلليج العربي، هي 
الرئي�ض واملالك ل�ســـركة الزياين للخدمات التجارية والتي تعمل يف جمال املعدات املكتبية، كما واأنها ع�ســـ� جمل�ض اإدارة 
جمعية �ســـيدات الأعمال البحرينية، ورئي�ســـة جلنة �ســـيدات الأعمال يف غرفة جتارة و�ســـناعة البحرين منذ 2005 وحتى 
نهاية الدورة عام 2013. مت اإعادة انتخابها لع�ســـ�ية جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين والتي ت�سغل املن�سب يف 

هذه الدورة. كما ح�سلت على جائزة اأف�سل �سيدة اأعمال يف ال�سرق الأو�سط عام 2004.
تعد ال�ســـيدة اأفنان من اأبرز ال�سخ�سيات ذات احل�ســـ�ر يف جمال الربامج التلفزي�نية املتخ�س�سة، ولها عدة م�ؤلفات 
م�سه�رة ومتداولة يف ذلك. كما واأنها اختريت من قبل جملة ف�ربــز من �سمن اق�ى الـ 50 �سيدة يف ال�سرق الو�سط لأكرث 

من مرة، ومت اختيارها من قبل جملة Arabian Business من �سمن الـ 100 �سخ�سية الكرث ق�ة يف ال�طن العربي.
حتمل ال�ســـيدة اأفنان الزياين �ســـهادة البكال�ري��ض يف علم تكن�ل�جيا ت�ســـنيع الغذية من جامعة تك�ســـا�ض بال�ليات 
املتحدة المريكية عام 1976، ولها ح�ســـ�ر جمتمعي بارز يف مملكة البحرين ويف خارجها. وت�ســـغل حاليا ع�س�ية املجل�ض 

الأعلى للمراأة يف مملكة البحرين، كما اأنها نالت العديد من الأو�سمة، ومت تكرميها حمليا وعربيا يف منا�سبات عديدة.
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اململكة العربية ال�سع�دية

�ســـعادة الدكت�رة انت�ســـار اأحمد فلمبان الباحثة ال�ســـع�دية يف املجال الأمني، �ساركت بجه�دها املتميزة يف نبذ العنف 
والتطرف ومكافحة الإرهاب من خالل عملها، واأ�سبحت واجهة وقدوة للمراأة ال�سع�دية املعطاءة يف بلدها.

الدكت�رة انت�ســـار من ال�سخ�ســـيات التي تعمل بجد، وهي تعترب ثمرة من ثمار ال�ســـعاع الذي حققته املراأة ال�ســـع�دية 
التي تعي�ض ع�ســـرها الذهبي يف عهد خادم احلرميني ال�ســـريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، فهي اأول �ســـيدة �ســـع�دية 
ت�ســـغل من�سب مديرة العالقات والأن�ســـطة اخلارجية يف اجلمعية العربية ملكافحة الإرهاب ، و�ساركت يف فعاليات متن�عة 

يف العديدمن الدول عن الإرهاب وجتربة اململكة العربية ال�سع�دية الناجحة يف مكافحته.
مت تكـــرمي الدكت�رة انت�ســـار عدة مرات منها كرمز من رمـــ�ز املراأة العربية، وتكرميها من املنتدى الأورو مت��ســـطي، 
وتكرميها من روؤ�ســـاء دول واأ�ســـحاب ال�ســـم� امللكي الأمراء، واأ�ســـحاب املعايل ال�زراء ومنظمات عاملية وجهات حك�مية 

كثرية ومتثيلها للمملكة العربية ال�سع�دية يف امل�ؤمترات الدولية.
ومثلـــت فلمبـــان اململكة يف جمل�ـــض اإدارة املنظمة العاملية لحتاد الكتاب الأفرواآ�ســـي�ي الذي ي�ســـم ك�كبة من ال�زراء 
وال�سخ�ســـيات العامة البارزة من 30 دولة من القارتني، وي�ســـرف على العمل الثقايف الفكري يف اأكرث من 35 دولة يف اآ�سيا 
واأفريقيا، وتراأ�ســـت وفدا يف جمل�ـــض وزراء الداخلية العرب 2013م كاأول امراأة عربية لأول مرة ،ومتيزها يف م�ســـاركاتها 
العديـــدة مع جامعـــة نايف العربية للعلـــ�م الأمنية والنرتب�ل، واختيارها كم�ست�ســـارة يف كر�ســـي الأمـــري حممد بن نايف 
لل�ســـالمة املرورية ا�ســـافة لإ�سداراتها وابحاثها الأمنية املختلفة. ترتاأ�ض جلنة املراأة وال�سرة يف املنظمة العربية لل�سالمة 

املرورية، حيث �ساهمت من خالل م�قعها يف دعم اأن�سطة املنظمة يف عم�م ال�طن العربي.

�سعادة الدكتورة انت�سار اأحمد فلمبان 
م�ست�سارة كر�سي الأمري حممد بن نايف لل�سالمة املرورية

رئي�سة جلنة املراأة والأ�سرة باملنظمة العربية لل�سالمة املرورية
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دولة الإمارات العربية املتحدة

�سعادة الأ�ستاذ جمال بن عبيد البح املطرو�سي
رئي�ض منظمة الأ�سرة العربية

�سعادة الأ�ستاذ جمال البح من ال�سخ�سيات التي لها ب�سمة وا�سحة يف جمال الأ�سرة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
ويف خارجهاـ، فه� رئي�ض منظمة الأ�ســـرة العربية، وع�ســـ� املكتب التنفيذي ملنظمة الأ�سرة العاملية، ويحمل م�ؤهالت علمية 

يف جمال علم الجتماع والهند�سة النف�سية.
تقلد �ســـعادة الأ�ســـتاذ جمال البح العديد من املنا�ســـب واللجان الإجتماعية املتعلقة باأم�ر الأ�سرة، وه� ع�س� وم�ؤ�س�ض 
للعديد من اجلمعيات يف ذات املجال، كما اأدار العديد من الربامج التلفزي�نية، وتراأ�ض �ســـندوق الزواج يف دولة الإمارات 
ل�ســـن�ات ط�يلة، كما اأ�ســـرف على حفالت الـــزواج اجلماعي يف العديد من مدن الإمارات بهـــدف العمل على تقليل تكليف 
الزواج، و�ساهم مع غريه من الن�سطاء الإجتماعيني يف تط�ير العديد من الت�سريعات والق�اين ذات ال�سلة بالأ�سرة.  وه� 
من�ســـق عام متط�ع للجنة الزواج باإمارة ال�ســـارقة. كما واأن له م�ســـاهمات كبرية وم�ســـاركات يف م�ؤمترات حملية واإقليمية 

ودولية.
من اإ�ســـهاماته العلمية: امل�ســـاركة يف درا�سة عن الطالق بدولة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع جامعة الإمارات، 
كمـــا اأنـــه له العديد من اأوراق عمل متعلقة بالـــزواج من الأجنبيات، وتكاليف الزواج، والعن��ســـة واآثارها، وورقة عمل ح�ل 
التن�سيق والتعاون بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين. كما �سارك الأ�ستاذ البح يف م�ؤمترات داخل وخارج دولة الإمارات العربية 
املتحـــدة قـــدم خاللها العديد مـــن البح�ث والدرا�ســـات ذات النتائج امليدانية قابلـــة للتطبيق، ا�ســـتفادة منها العديد من 

فعاليات املجتمع املحلي واخلارجي.
نال الأ�ســـتاذ جمال البح الكثري من �ســـهادات التقدير والدروع، منها: درع منظمة الأ�ســـرة العامليـــة، ودرع ل�اء جمعية 
نه�سة املراأة الظبيانية، ودرع اللجنة العليا املنظمة لر�سالة ال�فاء، ودرع احتاد كتاب واأدباء الأردن، ودرع جامعة الإمارات 

العربية املتحدة، وغريها من الدروع و�سهادات تقدير و�سكر.
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�سعادة الدكتور �سيف بن علي احلجري
م�ؤ�س�ض ورئي�ض مركز اأ�سدقاء البيئة

�سغل �سعادة الدكت�ر �سيف علي احلجري من�سب نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعل�م وتنمية املجتمع 
منذ تاأ�سي�سها يف ن�فمرب 1995 وحتى ن�فمرب2011 ، كما اأ�سرف على تاأ�سي�ض املدينة التعليمية ومتابعة تقدمها ومتثيلها 

داخل وخارج دولة قطر.
وي�سرف �سعادة  الدكت�ر �سيف احلجري حاليًا على تنفيذ عدة برامج مثل برنامج لكل ربيع زهرة، اإ�سافة اإىل دوره يف 
عدة جمال�ض وجلاٍن منها، م�ؤ�س�ض ورئي�ض جمل�ض اإدارة مركز اأ�سدقاء البيئة، ورئي�ض اللجنة ال�طنية للريا�سة والبيئة، 
وه� رئي�ض جمل�ض اإدارة رابطة خريجي جامعة قطر. كما �سغل الدكت�ر احلجري من�سب نائب رئي�ض جمل�ض اأمناء جامعة 
فرجينيا ك�من ويلث لفن�ن الت�سميم يف قطر، وكذلك من�سب نائب رئي�ض جمل�ض اأمناء اأكادميية قطر للقادة، ومن�سب 
رئي�ض جمل�ض اأمناء اأكادميية قطر، ومن�سب رئي�ض جمل�ض اأمناء اأكادميية قطر للم��سيقى واأورك�سرتا قطر الفلهارم�نية، 

ومن�سب امل�سرف العامى على معهد الن�ر للمكف�فني .
ح�سل الدكت�ر احلجري على �سهادة البكال�ري��ض يف اجلي�ل�جيا والعل�م البحرية من جامعة قطر،

و�سهادتي املاج�ستري والدكت�راه يف العل�م اجلي�ل�جية من جامعة كارولينا اجلن�بية، وعمل ا�ستاذا جامعيا يف كلية 
العل�م بجامعة قطر ملادة عل�م اجلي�ل�جيا، كما لعب يف املنتخب ال�طني القطري لكرة القدم لعبا اأ�سا�سيا ملدة 12 �سنة، 

وكانت له م�ساركات عاملية.

دولة قطر
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دولة الك�يت

�سعادة ال�سيخ الدكتور م�ساعد محمد مندين
رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية التكافل الجتماعي لرعاية ال�سجناء 

املع�سرين 

ال�سيخ الدكت�ر املربي م�ساعد حممد مندين من ال�سخ�سيات التي تعمل على اإ�سعاد الآخرين ومل �سمل امل�سج�نني -على 
ذمة ق�ســـايا مالية - مع اأ�ســـرهم اأو ارجاعهم اإىل اأهلهم وال�سعي لدفع ما عليهم من التزامات ودي�ن بعد تراكمها عليهم، 
ممـــا اأدى اإىل اإيداعهم يف ال�ســـج�ن على ذمة دفع ما عليهـــم اأو كفالتهم، فه� رئي�ض وم�ؤ�ســـ�ض جمعية التكافل الجتماعي 
لرعاية ال�سجناء املع�سرين يف دولة الك�يت، وقد عمل ه� وفريق عمله يف هذه اجلمعية املباركة لإخراج املئات من امل�سج�نني 
وفك مدي�نياتهم، هذه اجلمعية املباركة التي يراأ�سها ال�سيخ الدكت�ر م�ساعد مندين نقلت جتربتها وا�ستفادت منها العديد 
من الفعاليات واملحافل، وقامت بتطبيق نهجها يف العديد من الدول العربية ويف خارجها، فه� وا�ســـع اللبنة لهذا امل�ســـروع 

الجتماعي التكافلي العظيم.
حمل ال�ســـيخ الدكتـــ�ر العديد من ال�ســـهادات التقديرية والفخرية وله م�ســـاهمات وع�ســـ�يات يف جمعيات وم�ؤمترات 

وحمافل خليجية وعربية، وله اأي�سا م�ؤلفات، ومن اأبرزها كتابه عن اأحكام ال�سج�ن يف الفقه الإ�سالمي.
مت تكرمي ف�ســـيلة ال�ســـيخ الدكت�ر م�ســـاعد مندين يف العديد من املحافل، اأبرزها تكرميه من قبل �ساحب ال�سم� حاكم 
ال�ســـارقه لف�زه بجائزة ال�ســـارقة للعمل التط�عـــي، وكذلك ف�زه بجائزة البحرين للعمل الإن�ســـاين لـــدول جمل�ض التعاون 

اخلليجي.
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مملكة البحرين

�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار
عميد �سفراء امل�س�ؤولية الجتماعية

 رئي�ض جامعة اململكة
رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الجتماعية

يعد عميد �ســــفراء امل�ســــ�ؤولية الجتماعية الربوفي�ســــ�ر ي��ســــف عبد الغفار رئي�ض جامعة اململكة، من اأبرز ال�سخ�ســــيات التي 
عملت يف جمال امل�ســــ�ؤولية الجتماعية واأعطت فيه الكثري من البح�ث والدرا�ســــات العملية القابلة للتطبيق منها كذلك يف بح�ثه 
العلميــــة يف جمال الطاقة امل�ســــتدامة املن�ســــ�رة يف اأ�ســــهر الدوريات العلمية العاملية املحكمة، بالإ�ســــافة لالأفــــكار العملية ملبادئ 
امل�ســــ�ؤولية املجتمعية التي حر�ض على تطبيقها من خالل دوره الأكادميي وم�ســــ�ؤولياته امل�ؤ�س�ســــية ورعايته لأعمال مت�ســــلة بهذا 
الإطار.فمــــن اأق�اله: »اأن امل�ســــ�ؤولية الجتماعية باعتبارهــــا نظرية اأخالقية يجب اأن تاأخذ مداها اخلليجــــي والعربي عم�مًا واأن 
تخرج من حيز النظرية اإىل مقام التطبيق واملمار�ســــة وت�جيه ال�ســــل�ك العام لالأفراد وامل�ؤ�س�ســــات والهيئات املدنية والر�ســــمية 
ت�جيهًا م�ســــ�ؤوًل ي�ســــمن تكري�ض هذا املبداأ الأممي الأخالقي«.للربوفي�س�ر ي��سف م�ساركات خليجية وعربية وعاملية يف جمالت 
امل�ســــ�ؤولية الجتماعيــــة والطاقــــة النظيفة واملتجددة، ولــــه العديد من امل�ؤلفــــات والبح�ث املحكمة الدولية، فه� خبري وم�ست�ســــار 
واأكادميي يراأ�ض حاليا جامعة اململكة يف مملكة البحرين. كما �ســــغل عمادة كلية الهند�ســــة يف جامعة البحرين. وه� ع�س� جمل�ض 
اأمناء يف العديد من اجلامعات العربية، حيث ي�ســــغل ع�ســــ�ية جمل�ض اأمناء جامعة الإحتاد بدولة الإمارات، وكلية الدوحة للعل�م 
والتكن�ل�جيــــا بجمه�رية ال�ســــ�دان. له اأكرث من 30 كتابا يف جمالت الطاقة والهند�ســــة، وكذلك يف املجــــالت الرتب�ية والقيمية 

العديدة. كما اأن للربوفي�س�ر اأكرث من )70( بحثا من�س�را يف دوريات علمية مرم�قة.
ي�ســـغل حاليا من�سب رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�ســـ�ؤولية الجتماعية، ورئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة العمل 
الإن�ســـاين لدول جمل�ض التعاون اخلليجي، ورئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة املدينة العربية امل�س�ؤولة اجتماعيا. يعد الربوفي�س�ر 
ي��ســـف من املدربني واملحا�ســـرين الدوليني الذين جمع�ا بني العل�م الع�سرية والتاأ�سيلية، وترجم ذلك يف اإنتاجه العلمي 

الغزير.


